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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 ملخص الدراسة
استخدام اجلمهور ألحد وسائل اإلعالم اجلديد وهي وسائل التواصل   رصد   استهدفت الدراسة

االجتماعي ملتابعة األحداث الرايضية الكربى وذلك ابلتطبيق على بطولة كأس العامل لكرة اليد  
هلذا  2021"مصر   والسلوكية  والوجدانية  املعرفية  اجلوانب  على  االعتماد  هذا  أتثري  ومدى   "

 ته حنو هذا احلدث. اجلمهور ابإلضافة إىل اجتاها 
  200 مهاقوا عينة على استبيان استمارة بتطبيق اإلعالمي املسح جهمن واستخدمت الدراسة

 " عرب مواقع التواصل االجتماعي للتعرف2021بطولة كأس العامل لكرة اليد "مصر   من مفردة
والوجدانية   املعرفية  اجلوانب على التعرض هذا أتثري ومدى البطولة  ألخبار تهممتابع مدى على

 هذا احلدث.  حنو اجتاهاهتم وكذلك  ميهلد والسلوكية
 توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:  

احتل موقع فيسبوك مقدمة مواقع التواصل االجتماعي اليت فضلها اجلمهور ملتابعة بطولة   •
ا جاء  كأس العامل لكرة اليد، وجاء يوتيوب يف املرتبة الثانية، مث تويرت، مث انستغرام، وأخرير 

 جوجل بالس يف املرتبة األخرية. 
كثافة التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس  بني    وجود عالقة دالة احصائيار أثبتت الدراسة   •

"مصر   اليد  لكرة  مو 2021العامل  عرب  وبنيا"  االجتماعي  التواصل  املعرفية    قع  اآلاثر 
 والوجدانية والسلوكية وجممل اآلاثر املرتتبة على هذا التعرض. 

كثافة التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس  بني    وجود عالقة دالة احصائيار ثبتت الدراسة  أ •
قع التواصل االجتماعي واجتاهات اجلمهور حنو  ا" عرب مو 2021العامل لكرة اليد "مصر  

 . تلك البطولة 
 

 كرة اليد   -2  مواقع التواصل االجتماعي   -1 الكلمات املفتاحية: 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 مقدمة:  
يف   املستخدمة  الوسائل  أهم  من  الرايضي  اإلعالم  اجملتمع    تثقيف يعترب  أفراد 

ابلنواحي املعرفية والسلوكية حول كافة األلعاب والرايضات، ابإلضافة إىل مسامهته يف توجيه  
أصبح   شئون رايضية، حيث  من  اجملتمعات  يهم  ما  على كل  الضوء  وتسليط  العام  الرأي 

ا عصران  يف  الرايضي  من  اإلعالم  بطائفة  احلديثة  الرايضة  أمدهتا  فنية خطرية  ظاهرة  حلايل 
فاعلة يف استقطاب اجلماهري عن طريق   قيمتها كقوة  العظيمة، وضاعفت من  اإلمكاانت 
االتصال بواسطة جمموعة من الوسائل اليت تقوم بنشر األخبار واملعلومات الرايضية حبيت  

 وير. ا يهدف إىل التنا واعير تؤثر يف اجملتمع أتثرير 
عكس  يا يف توجيه وتثقيف اجملتمع كما أنه  ا رئيسير ورر د  ويلعب اإلعالم الرايضي 

أي جمتمع الرايضة يف  ومستوى  احلقيقي حلجم  إىل خصوصية    ، الواقع  اإلشارة  وهنا جيب 
الشأن الرايضي مقارنة بغريه من شئون احلياة، فإذا كانت شئون احلياة مقصورة على قطاع  
حمدود من اجملتمع فإن الرايضة شأن خيص معظم فئات اجملتمع. وإذا ما كان هناك جمموعة  

كذا، فإن الشأن  قتصاد وهمهتمة بشئون الثقافة، وأخرى بشئون السياسة، واثلثة بشئون اال
السالمة والرشاقة  هم األغلبية أل يالرايضي   البدن، وهذه  الصحة ورشاقة  نه متعلق بسالمة 

أصبحتا مطلب اجلميع يف عصر انتشرت فيه األمراض وعمت فيه وسائل الراحة املؤدية إىل  
هنا والتبلد. ومن  الرايضيعد دور  ي مل    الكسل  معينة  مقتصرر   اإلعالم  ا على خماطبة شرحية 

تعد بل  نساء    ى كالشباب،  من  اجملتمع  شرائح  معظم  ومعاقني    ، وأطفال  ،وشيوخإىل 
 ومتخصصني. 

الرايضي،   اإلعالم  ومنها  احلياة،  جماالت  اإلنرتنت كل  شبكة  اقتحمت  وقد 
بشكل كبري،   الرايضية  املواقع  ختصصر حيث  فانتشرت  موقع  فهناك  يعاجل كل  بعينه،  ا 
ية،  ف هناك من يهتم ابملعلومات التارخيية، واألرشياملتخصص منها يف رايضة من الرايضات، و 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 عن املواقع الرمسية لالحتادات الدولية والقارية  األخبار الرايضية، فضالر   أحدث وهناك ما يعرض  
ا الدور املهم والفعال  واألهلية، وكذلك األندية وجنوم األلعاب املختلفة، وهلذا صار هلا مجيعر 

شبكة اإلنرتنت ميكن أن تقدم عديد من املزااي  ف  ،شبكة يف نقل املعلومات لكل مستخدمي ال
تتميز ابحلالية واآل  املعلومات احلديثة واليت  املثال  نية حول كافة جمرايت األمور  على سبيل 

 . الرايضية
ا يف عديد من التغريات  نرتنت سببر وتعد التطورات املتالحقة والسريعة لشبكة اإل 

سائل االتصال اجلماهريي اليت تركز على تقدمي  عالم، حيت تستفيد و يف مجيع صناعات اإل
، ووسائل اإلعالم على  اإلعالمي  ث خبار العامة من خالل اإلعالم املطبوع ووسائل الباأل

شبكة اإلنرتنت من تطور تلك الشبكة، ولكن مواقع وسائل اإلعالم على شبكة اإلنرتنت  
األكثر أت تلثرر هي  يشجع مصممي  الذي  السريع  التطور  االلكرتونية على    ك ا هبذا  املواقع 

 لزايدة زوارها وتفاعلهم معها. حتسني تصميمها، 
وعلى الرغم من أن الصحف الورقية ستكون قادرة على البقاء لعدة عقود إال أن  

ما يليب    لكرتونية التفاعلية ستضيف قيمة هلا من خالل توفري حمتوى أكثر وهو الصحف اإل
دمات اإلخبارية الشخصية، كما أن اإلمكاانت اليت  طموحات القراء ابإلضافة إىل تقدمي اخل

لكرتونية من منافسة احملطات التليفزيونية وعديد  أاتحتها شبكة اإلنرتنت مكنت الصحف اإل
ن مستقبل اإلعالم مرهون ابالستفادة من  إاإلنرتنت عرب العامل املباشر، حيت    من شركات 

اإلاإل شبكة  تتحها  اليت  ولذلمكاانت  تل  كنرتنت،  من    كتعد  واحدة  هم  أالشبكة 
 بقاء على مجهور القراء وزايدة تداوهلا. ف يف اإلحلصل االسرتاتيجيات الرئيسة 

موطئ    وبناء على ما سبق أدركت معظم الصحف املطبوعة أمهية أن يكون هلا
قدم على شبكة اإلنرتنت، بل وصل األمر إىل ظهور صحف إلكرتونية ليس هلا إصدارات  

على وتوزع  تطبع  اإل   ورقية،  من  لالستفادة  وذلك  شبكة  اإلنرتنت  تتيحها  اليت  مكاانت 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

املادة    ثاإلنرتنت من إمكانية عرض املعلومات عن طريق الصوت والصورة، وإمكانية حتدي
للتعامل    . وأاتحت الصحافة اإللكرتونية الفرصةالفائقستخدام تقنيات النص  ا أبول، و أوالر 

رضاء مستوايت خمتلفة من  إ متجانس، حيث ميكن  ا وغريا متنوعر عتباره مجهورر مع اجلمهور اب
اهتمامات اجلمهور بقدر تنوع مجهور اجلريدة ذاته، فاملستخدم املتخصص سيتاح له التغلغل  
بينما   املعلومات،  على  احلصول  رغبته يف  إلشباع  ابملوضوع،  املرتبطة  الوصالت  يف  بعمق 

هو    Hyper Textق  عد النص الفائي من املعلومات، و   ي سطح  مبستوىسيكتفي أخر  
 احملرك هلذا التنوع يف تقدمي املعلومات. 

بل كان لظهور الشبكات االجتماعية دوررا كبريرا   ،ومل يقف التطور عند هذا احلد
أيضرا يف تغيري مالمح اإلعالم الرايضي، فبعد انتشار املواقع اإللكرتونية الرايضية عرب شبكة  
اإلنرتنت أيقنت كافة وسائل اإلعالم الرايضي التقليدية واحلديثة أهنا البد أن تكون متواجدة  

ليت أصبح روادها ابملاليني، لذا سارعت هذه  على صفحات شبكات التواصل االجتماعي ا
لعرض حمتواها   منربرا ووسيطرا  لتكون  املنصات  إنشاء صفحات هلا عرب هذه  الوسائل على 

 وانتشاره بشكل أوسع بني اجلمهور. 
ليس هذا فقط بل ظهرت صفحات رايضية ليس هلا مواقع إالكرتونية عرب شبكة  

وغريها، وهبذا فإن الفرد غري مضطر للدخول    اإلنرتنت مثل صفحات اجلماهري والرايضيني 
إىل املواقع الرايضية ملعرفة األخبار الرايضية ومشاهدة امللخصات بل يستطيع احلصول على  
كل هذا من خالل حسابه الشخصي عرب مواقع التواصل االجتماعي، بل أصبح هناك أيضرا  

اال التواصل  شبكات  عرب  الرايضية  األحداث  لبعض  مباشررا  الكثري  بثرا  جعل  مما  جتماعي 
مثل   هبا  لالشرتاك  كبرية  مبالغ  تتطلب  أهنا  خاصة  التليفزيون  بقنوات  يستبدلوهنا 

 القطرية واليت تستحوذ على حقوق البث يف املنطقة العربية.   Bein Sportجمموعة
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

ليحمل ملصر حداثر اترخييرا ال يتكرر كثريرا وذلك من خالل    2021وجاء عام  
لبطولة ك الظروف  استضافتها  يف  خاصة  استثنائيرا  حداثر  يعد  والذي  اليد،  لكرة  العامل  أس 

 الصعبة اليت متر هبا دول العامل يف مواجهة جائحة كوروان. 
وقد لعبت شبكة اإلنرتنت دوررا كبريرا يف الرتويج للبطولة بكافة جوانبها جبانب  

ضية، لكن االهتمام  اإلعالم الرمسي للدولة واإلعالم الرايضي من جمالت وصحف ومواقع راي
به البطولة من اجلماهري كان غري مسبوق خاصة عرب شبكات التواصل    تالكبري الذي حظي

 االجتماعي لذا كان البد من دراسة أتثري هذا التناول على هذا اجلمهور. 
أمهية رصد    ومما يتضح  االجتماعي  سبق  التواصل  لشبكات  اجلمهور  استخدام 

ى وذلك ابلتطبيق على بطولة كأس العامل لكرة اليد "مصر  ملتابعة األحداث الرايضية الكرب 
" ومدى أتثري هذا االعتماد على اجلوانب املعرفية والوجدانية والسلوكية هلذا اجلمهور  2021

 ابإلضافة إىل اجتاهاته حنو هذا احلدث. 
 مشكلة الدراسة  

اجلماهري،  من    ا واسعر   استهدف قطاعر يالرايضي حيث    عالم مهية الكبرية لإلألا لنظرر 
عرب اإلنرتنت حيث يعطي له عديد من املميزات ال توجد    احملتوى الرايضيا ألمهية نشر  ونظرر 

استخدام اجلمهور ألحد وسائل اإلعالم  شر، فإن األمر حيتم دراسة  نيف أي وسيلة أخرى لل 
ابلتطبيق  اجلديد وهي وسائل التواصل االجتماعي ملتابعة األحداث الرايضية الكربى وذلك  

" ومدى أتثري هذا االعتماد على اجلوانب  2021على بطولة كأس العامل لكرة اليد "مصر  
 املعرفية والوجدانية والسلوكية هلذا اجلمهور ابإلضافة إىل اجتاهاته حنو هذا احلدث. 

استخدام اجلمهور ملواقع التواصل االجتماعي   يف الدراسة مشكلة تتحدد مث ومن
رايضية الكربى وذلك ابلتطبيق على بطولة كأس العامل لكرة اليد "مصر  ملتابعة األحداث ال
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

" ومدى أتثري هذا االعتماد على اجلوانب املعرفية والوجدانية والسلوكية هلذا اجلمهور  2021
 ابإلضافة إىل اجتاهاته حنو هذا احلدث. 

 أمهية الدراسة: 
 :يلي فيما الدراسة  أمهية تكمن
شبكات التواصل االجتماعي األكثر انتشاررا واستخدامرا وأكثر  أثبتت الدراسات أن  -1

أدوات اإلعالم اجلديد أتثريرا على اجلمهور؛ لذا كان البد من دراسة مدى أتثريها  
 على اجلمهور يف اجملال الرايضي. 

اإلعالم   -2 وسائل  لكل  مهمرا  إعالميرا  وسيطرا  االجتماعي  التواصل  مواقع  أصبحت 
 يزيد من أمهية دراستها والتعرف على إجيابياهتا وسلبياهتا.  التقليدية واحلديثة مما 

يستخدمها   -3 اليت  الوسائل  هي  فقط  االلكرتونية  واملواقع  الرايضية  الصحافة  تعد  مل 
بل ظهرت صفحات جديدة على مواقع التواصل    ،اجلمهور ملتابعة األحداث الرايضية 

بحت تقدم خدمات  االجتماعي بدأت يف سحب البساط من املواقع التقليدية وأص 
 .  أكثر مثل بث املبارايت واألحداث الرايضية املختلفة جماانر

 أهداف الدراسة:  
التعرف على درجة اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف احلصول على   -1

 معلومات حول املوضوعات الرايضية. 
 ". 2021مصر  التعرف على طرق وأساليب اجلمهور يف متابعة كأس العامل لكرة اليد " -2
رصد أوجه تفضيل اجلمهور ملواقع التواصل االجتماعي للحصول على معلومات عن   -3

 كأس العامل لكرة اليد. 
رصد األدوات التفاعلية اليت توفرها مواقع التواصل االجتماعي للجمهور وأكثر هذه   -4

 األدوات اليت يفضل استخدامها. 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

االجتماعي يف زايدة   -5 التواصل  مواقع  دور  اجلمهور ابألحداث  التعرف على  معرفة 
 الرايضية وإمداده ابملعلومات حول بطولة كأس العامل لكرة اليد. 

التعرف على رأي اجلمهور يف إجيابيات وسلبيات تناول مواقع التواصل االجتماعي   -6
 لكأس العامل لكرة اليد. 

عي  التعرف على أتثري التعرض لبطولة كأس العامل لكرة اليد عرب مواقع التواصل االجتما -7
 على اجلوانب املعرفية والوجدانية والسلوكية للجمهور. 

التعرف على أتثري التعرض لبطولة كأس العامل لكرة اليد عرب مواقع التواصل االجتماعي   -8
 على اجتاهات اجلمهور حنو تنظيم مصر للبطولة. 

االجتماعية،  الفئات العمرية، احلالة  )النوع،  الدميوجرافية  املتغريات  أتثري على  التعرف -9
 املرتتبة  املعرفية والوجدانية والسلوكية  على اآلاثر(  التعليم، مستوى الدخل  مستوى 

 على التعرض لبطولة كأس العامل لكرة اليد عرب مواقع التواصل االجتماعي. 
 الدراسات السابقة  

 من خالل مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ميكننا تقسيمها إىل حمورين رئيسني مها: 
 احملور األول: ويتضمن الدراسات اليت تناولت مواقع التواصل االجتماعي   -1
 ور الثاين: ويتضمن الدراسات اليت تناولت اإلعالم الرايضي  احمل -2

 احملور األول:  
 أهم على  الدراسة التعرف استهدفت :  20211احلليم وآخرون   عبد حممد  دراسة أمحد -1

عينة حيرص اليت املوضوعات  من  مناقشتها  الدراسة  اجلمهور   الشبكات مواقع عرب على 
فإن مشكلة لذا   لشبكات أثر هناك هل :األت  السؤال ىف تتحدد الدراسة االجتماعية، 

 عينة  على  الدراسة  عينة  املصريني؟، وتعتمد  عند  التنمية السياسية يف  االجتماعي  التواصل 
 بطوائفه  واملنصورة  بورسعيد جمتمع جامعت  من  جمموعة من  مفردة 400 قوامها مقصودة 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 جلمع رئيسة  كأداة استبانة  تصميم واعتمدت الدراسة على  .والعاملني  الطالب من املختلفة
 .العينة  أفراد من  املعلومات

 تنمية  يف  تسهم  االجتماعي  التواصل  شبكات أن  إىل الدراسة  نتائج وتوصلت 
 هي  ئهم زمال  مع  فيها يتناقشوا  اليت املوضوعات  أهم  وأن  اجملتمع السياسي ألفراد  الوعي

 توجهات  على  اإلعالم  وسائل  أتثري  على  النتائج  أكدت السياسية، كما املوضوعات 
 .السياسية  الشباب

الدراسة التعرف على املخاطر األمنية    استهدفت:  20212سيد عبداحلكيم إميان دراسة   -2
الوادي بقنا، هبدف   التواصل االجتماعي على الطالب جبامعة جنوب  واالجتماعية ملواقع 

وقد تكونت عينة الدراسة من    ، جتنب تلك املخاطر وحتقيق االستخدام األمثل هلذه املواقع
 . ا وطالبة من مجيع الكليات جبامعة جنوب الوادي بقنا ( طالبر 2494)

التواصل االجتماعي استخدامر  نتائج الدراسة أن أكثر مواقع  ا من قبل  أظهرت 
أكثر املخاطر األمنية  ، وأن  % 68.8عينة الدراسة هو موقع الفيس بوك بنسبة مئوية بلغت  

ملواقع التواصل االجتماعي من وجهة نظر الطالب عينة الدراسة هي نشر األخبار واألحداث  
 على  ، وتؤثر مواقع التواصل االجتماعي فكراير %54.3بلغت دون التأكد من صحتها بنسبة

، وأن أكثر املخاطر االجتماعية ملواقع التواصل االجتماعي  %46.6املستخدمني بنسبة بلغت  
من وجهة نظر الطالب عينة الدراسة تتلخص يف سيطرة األوهام على احلقيقة ونشر الرزيلة  

بلغت   بنسبة  الشباب  الثقاف  %35.4بني  بلغت  وترويج  بنسبة  العربية  البالد  يف  الغربية  ة 
40.4% . 

التعرف على أتثري االنفوجرافيك    استهدفت الدراسة   : 20213  حنفي  كامل  حناندراسة   -3
فريوس   أبعراض  اجلامعي  الشباب  توعية  يف  االجتماعي  التواصل  مبواقع  والثابت  التفاعلي 
كوروان املستجد وطرق الوقاية منه، وتنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية واستخدمت  
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

قوامها   عينة  على  الدراسة  طبقت  ابلعينة حيث  اإلعالمي  املسح  من    400منهج  مفردة 
جامعة حكومية، وجامعة فاروس كجامعة خاصة،  كالشباب اجلامعي من جامعة كفر الشيخ  

 واستخدمت الدراسة أداة االستبيان اإللكرتوين جلمع البياانت من عينة الدراسة. 
الدراسة  أمهها:    توصلت  نتائج  يتابعون  إىل عدة  الذين  العينة  أفراد  ارتفاع عدد 
واقع التواصل االجتماعي حيث كانت نسبة املتابعني عدة مرات  االنفوجرافيك املقدم من م

اليوم اليوم  % 45.2يف  يف  واحدة  مرة  يتابعون  والذين  يتابعون   % 43.3،  ال  من    ونسبة 
ا من املعلومات  % من األفراد استفادوا بدرجة كبرية جدر   49.7تبني أن نسبة  و   %.11.6

فريوس كوروان   من  املقدمة  مبواقع  واألخبار  والثابت  التفاعلي  االنفوجرافيك  يف  املتضمنة 
% ونسبة  االجتماعي،  ونسبة   ۳۳.5التواصل  بدرجة كبرية،  استفادوا    %۱۰.5  استفادوا 

من أفراد العينة لديهم مستوي وعي صحي    %48.5اتضح أن نسبة  كما  بدرجة متوسطة.  
صول على املعلومات عن  مرتفع نتيجة االعتماد على االنفوجرافيك التفاعلي والثابت يف احل

منهم    %6منهم لديهم مستوي وعي صحي متوسط، ونسبة   %45.5 فريوس كوروان، ونسبة
 لديهم وعي صحي منخفض.  

 مدرکات  على التعرف الدراسة استهدفت:   20214  عبداملعبود  حممد دعاءدراسة   -4
التواصل املصرى اجلمهور  حول  املعلوماتى وعيهم تنمية ىف ودورها االجتماعى لشبکات 
 االجتماعى التواصل شبکات إاتحة مدى على التعرف خالل من کوروان، جائحة

حيتاجها للمعلومات درجة   إىل  ابإلضافة کوروان، جائحة  حول املصرى اجلمهور  الت 
قوامها   عمدية  عينة  على  طبقت  ميدانية  دراسة  خالل  من  املعلومات،  تلك  من  استفادهتم

الفرتة   ىف  االجتماعي  التواصل  شبکات  مستخدمى  من  )واإلانث  الذکور  ( من  مفردة 200
 كأداة  االستبيان أداة الدراسة  واستخدمت  ، 2020مايو    15 وحت  2020مايو    1 من 

 ابلعينة.  املسح منهج إطار  ىف جلمع املعلومات،
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 شبكات  أن من املبحوثني % 66 أتکيدتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها    
 كما  (،19 –کوروان )كوفيد   جائحة  عن ابملعلومات إبمدادهم  تقوم االجتماعى التواصل 

 شبکات التواصل  أشکال مقدمة    )بوك  الفيس ( إىل تصدر  املبحوثني  من  % 77.5 أشار 
 (. 19 – )كوفيد  کوروان  جائحة حول للمعلومات مصدر  تعد الت االجتماعى

التعرفاستهدفت  :  20215  علي حسن زينهمدراسة   -5  بني  ما قةالعال على الدراسة 
 مواقع عرب واملتوسطة الصغرية ابملشروعات  املرتبطة وماتل معلل  املصري الشباب التماس

 اهتطبيق  جرى وصفية  سة ادر   ىهو  ،هم لدي بل املستق  قلق   ومستوى  االجتماعي  صل التوا 
 الذكور  ن م  365ها  قوام  املصرى الشباب  نم  عشوائية  عينة ىلع املسح ج همن مستخدا اب

 بل. املستقلق لق مقياسرا  متضمنة إستبانة استمارة ىف سة االدر  أدوات تلومتث  واإلانث،
 صلالتوا   مواقع  قائمة ك(  بو  الفيس (صدر توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها ت  
  وتصدر ،  %88.55  بنسبة سة االدر  عينة املصرى الشباب اهل يتعرض اليت االجتماعي

  الصغرية  املشروعات  ن ع سة ار د ال عينة  املصري  الشباب ومات ل مع مصادر  قائمة (  اإلنرتنت(
 عينة الشباب م عمو  لدى بل  املستقلق  ق درجات  متوسط وإن ، %22.4  بنسبة  واملتوسطة 

 داللة ذات  طردية  ارتباطية قة عال ووجود ،  %66.97 بنسبة املتوسط  ق فو  جاءت   سة االدر 
 الصغرية  ابملشروعات املرتبطة  ومات لمعلل املصري الشباب التماس  دلمع  بني إحصائية 
 ارتباطية قة عال ووجود ، ملديي بل املستق  وقلق   االجتماعي ل التواص  مواقع  عرب  واملتوسطة 

صل  التوا ملواقع  سةاالدر  عينة املصري الشباب  تعرض  بني  إحصائية  داللة ذات طردية
 .الصغرية  ابملشروعات  اخلاصة  وماتلمع لل هالتماس  ودوافع االجتماعي

الدراسة الكشف عن العالقة بني إدمان مواقع    استهدفت:  20216  زيد اجملايل مسيحدراسة   -6
التواصل االجتماعي وظاهرة التحرش والعنف ضد املرأة مبركز محاية األسرة ابململكلة األردنية  

ا يف  عامر  41وبني من هم أكثر من  40 - 30اهلامشية والفروق بني الفئة اليت تقع من سن 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

رأة، مبركز محاية األسرة ابألردن، وقد  ( إم50متغريي الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )
مت تصميم كل من مقياس إدمان مواقع التواصل االجتماعي وظاهرة التحرش والعنف ضد  

 . املرأة، وحساب خصائصهما السيكومرتية 
ا بني إدمان  وجود ارتباطات دالة احصائير   توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها

التحر  التواصل االجتماعي وظاهرة  النتائج أن  مواقع  املرأة، كما أوضحت  ش والعنف ضد 
أكثر عرضة إلدمان مواقع التواصل االجتماعي وظاهرة    40  –   ۳۰الفئة اليت تقع من سن  

 . ا عامر  41التحرش والعنف من الفئة اليت تزيد أعمارهن عن 
ى واقع استخدام شبكات  عل  الدراسة التعرف  استهدفت:  20217دراسة سوسن بدرخان   -7

التواصل االجتماعي بني الشباب وعالقة ذلك ابنتشار فكر اجلماعات املتطرفة واإلرهاب  
يف مستوى تقدير أفراد عينة    الفكري، ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية 

واإلرهاب   املتطرفة  اجلماعات  فكر  ابنتشار  االجتماعي  التواصل  شبكات  لعالقة  الدراسة 
(  28مت بناء استبانة اشتملت على )   ، ات اجلنس، والكلية، والسنة الدراسيةا ملتغري الفكري تبعر 

ا وطالبة من اجلامعة األردنية وجامعة عمان  ( طالبر 552فقرة، وزعت على عينة تكونت من )
 . األهلية 

التواصل االجتماعي بني   أن عالقة استخدام شبكات  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
تطرفة واإلرهاب الفكري جاءت مرتفعة، وأظهرت عدم  الشباب ابنتشار فكر اجلماعات امل

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية للمستجيبني تعزي إىل متغريات  
 . اجلنس، والكلية، والسنة الدراسية

 مفهوم  على  التعرف  الدراسة  : استهدفت 20218العتوم سهل دراسة صخر اخلصاونة و  -8
 وجهة  من  الكراهية انتشار خطاب  يف االجتماعي التواصل وسائل ودور الكراهية، خطاب

الوصفي على االعتماد  مت  الدراسة أهداف ولتحقيق األردنيني، الصحفيني  نظر   املنهج 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 األردنيني الصحفيني  من عينة على توزيعه  مت) للدراسة )استبيان أداة  وتصميم التحليلي،
 .صحفي  300بواقع 

 التواصل  ملواقع  أن :أمهها من النتائج من جمموعة إىل الدراسة وتوصلت
 بني الفنت يثري الكراهية خطاب انتشار وأن خطاب الكراهية، نشر  يف دوررا االجتماعي

 االجتماعي التواصل لوسائل  داللة إحصائية ذو أثر وجود إىل  ابإلضافة  اجملتمع،  مكوانت
   .األردنيني الصحفيني نظر  وجهة من  الكراهية خطاب انتشار يف

منصور   -9 طلعت  صفاء  الوعى استهدفت :  20219دراسة  صناعة  رصد   عرب  الدراسة 
الزمن  ىف  اإلجتماعى  التواصل  شبكات  حتليل (اإلعالمى  سياق  من خالل   امليدايتيكى( 
من  الفيسبوك، صفحات  بعض مضمون  تتحكم هل  :وهو  رئيس  تساؤل وانطلقت 
أن  الوعى  وصناعة  بتشكيل االجتماعى  التواصل شبكات  ذلك؟، وكيف  نشعر بدون 

اهلدف حتليل   أدواته  وأحد التحليلى  الوصفى  املنهج إىل  استندت الدراسة من  ولتحقيق 
متوافق مع   حقيقى وعى صناعة ىف احلاسم ودورها بوك الفيس  صفحات لبعض املضمون

 حولنا.  من  للحياة املادى الواقع
التواصل  أن  :أبرزها نتائج  عدة إىل  الدراسة  وتوصلت   ذو  سالحرا  االجتماعى شبكات 

اإلطار  ىف  إسرتاتيجياهتا  وأبرز حقيقى،  وعى  لصناعة  حدين  وتزييفه الواقع  فربكة : هذا 
 للعقل، ومغيبة للوعى اتفهة مضللة  مبواد العقول وإغراقها تسطيح للواقع، مفارقة أبوهام

واالستسالم التربيروالت ثقافة  تكريس  مسلماهتا،  ىف  الشعوب  تشكيك   وتصدرت   .بعية 
 " واعى  " صفحة تالها نتشار،  واال  املتابعة  حيث  من  األوىل املرتبة الذكية"  الرتبية  " صفحة 

 ضد أفكار "مث  ، "حياتك تغري أفكار  "صفحة تالها  ،" نبدأ ابلعقل  .مشروعنا"صفحة   مث
وتبنَي "الرصاص  مسترتة  توجد  أنه  .   َ  عقالر  نسان اإل تستهدف وضراوة  فتكار  أشد  حروابر

 بفعل نسان  اإل  الوعى وتزييف  تضليل حروب   ،وأفكاره ومعتقداته  قيمه  حيث  من  وفكررا
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

حول   واسع  مجهور  على املغلوطة  األفكار واملعلومات  تروج الت  اإلجتماعى التشبيك مواقع
 للواقع احلقيقي.  مغاير  إفرتاضى  واقع وفق  العامل

 استخدام  على الوقوف استهدفت الدراسة: 202110  عائشة لطروشدراسة  -10
 بعض ضبط  من خالل  كوروان،  جائحة  مع االجتماعية وتفاعلها  التواصل  شبكات  خمتلف 
االجتماعي،  الشبكة،  يف:  واملتمثلة للدراسة  واملصطلحات  املفاهيم  شبكات التواصل، 
هذه   مع وتفاعلها االجتماعية التواصل شبكات أنواع أهم  وحتديد االجتماعي، التواصل
 التواصلية.  الشبكات هذه وسلبيات  إجيابيات  بعض وذكر اجلائحة،

عدد  إىل  الدراسة   التواصل مواقع أصبحت  :أمهها النتائج  من  توصلت 
 أهم من كوهنا  العامل، حول  األشخاص ألغلب الرئيسي املتنفس  أبنواعها، االجتماعي

التواصل  الطريق وسهلت االجتماعي، التفاعل  إحداث يف جنحت اليت  احلديثة وسائل 
اآلراء والتعارف ،للتقارب  اجملتمعات لكافة   فريوس انتشار  ظل  ويف  واألفكار.  وتبادل 

التواصل   شبكات  خمتلف استخدام إىل  اللجوء إىل الدول كل  اضطرت  ، تطورهو  كوروان
 األزمة،  لتجاوز  واألنسب البديل  احلل  أصبحت  حيث  اجلائحة،  هذه الحتواء  االجتماعي

 ومبادرات  خدمات  االجتماعي  التواصل وسائل  أطلقت   فقد  .االجتماعية  العالقات  وتقوية 
خدماهتا،   ومتايزت  االجتماعي التواصل  شبكات تعددت. األزمة  هبذه يتعلق ما يف عّدة

 يف  مهمة  أدواررا تلعب وبدأت عليها،  اإلقبال تضاعف بينها، حيث املنافسة واحتدمت
 املستجد.  كوروان فريوس  حول  واملعلومات  األخبار مشاركة

ابحلاج   عبدالسالم دراسة   -11 وإايد   الدراسة استهدفت :  202111عمران 
تفعيل فيسبوك  االجتماعي  التواصل  شبكة استخدام مستوى  على  التعرف  التواصل  يف 
االستجابة،   النشر، مستوايت  قياس خالل من وذلك وطالهبا، الكلية بني األمثل

 بني  إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت  إذا عما الكشف جانب إىل .واخلصوصية
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 الدراسة واستخدمت والتخصص، اجلنس، ملتغريات  تعزى الدراسة أفراد عينة استجاابت
مجع التحليلي،  الوصفي  املنهج  ألغراض  خصيصار  معدة استبانة  بواسطة  البياانت  ومت 

 طالبار  322 من  املكونة  الدراسة  عينة  توزيعها على  مت  مث  فقرة،  16 من ومكونة  الدراسة 
 الكلية.  من وطالبة 

أمهها الدراسة توصلت نتائج  عدة   التواصل  شبكة  استخدام  مستوى أن  إىل 
 مستوايت  أما ،""متوسط كان وطالهبا الكلية  األمثل بني التواصل تفعيل يف االجتماعي

 االستجابة،  النشر،  (طالهبا مع   التواصل يف لصفحتها الكلية  استخدام  أبعاد
 فروق تكشف عن  مل  أهنا  كما   .التوايل على  )ضعيفة  ضعيفة، مرتفعة، (كانت  )اخلصوصية 

 ملتغريي تبعار  التواصل  على استبانة  الدراسة  عينة  أفراد استجاابت بني إحصائية داللة  ذات
 . )التخصص اجلنس،(الدراسة  

على  استهدفت  :  202112  مجعة  محودة  علي دراسة   -12 التعرف  الدراسة 
ومواقع املصرية اإللكرتونية ابملواقع املغلوطة املعلومات  االجتماعي التواصل الصحفية 
 كوروان، واعتمدت أزمة على  ابلتطبيق املصري  اجلمهور واالجتماعية على  النفسية وأتثرياهتا 
 امليدانية  الدراسة  يف  االستقصاء  استمارة واستخدمت الدراسة املسح، منهج  على الدراسة

املصري، عينة ومت للجمهور   الصحفية اإللكرتونية  املواقع مستخدمي من  عمدية اختيار 
 مفردة.  400 قوامها االجتماعي  التواصل ومواقع

 اإللكرتونية  للمواقع التعرض  توصلت الدراسة إىل عدة نتائج فيما يتعلق مبدي  
االجتماعي،  ومواقع   التواصل  ملواقع ابلنسبة" دائمرا "األول   الرتتيب  احتل التواصل 

 املواقع الستعمال  املخصص الزمن  احلجم ، وفيما خيص % 82.5 بلغت  بنسبة  االجتماعي
االجتماعي، ومواقع  اإللكرتونية   ساعات  3 من  أكثر  "األول الرتتيب  احتل  التواصل 

 مغلوطة  معلومات  نشرت اليت الصحفية املواقع وأبرز االجتماعي، التواصل ملواقع ابلنسبة"
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 الصحفية للمواقع ابلنسبة" السابع  اليوم  الرتتيب األول "موقع احتل  كوروان، فريوس عن
 . % 82.5بلغت  بنسبة 

 على التعرف الدراسة استهدفت :  202113  الدمهشي عامر فالح دراسة   -13
االجتماعية  على  اجلامعي  الشباب  اعتماد  حول املعلومات على احلصول  يف  الشبكات 
عن  ومدى  اخلليجية، األزمة وتندرج لألزمة الشبكات هذه تناول رضاه   هذه اخلليجية، 

 بنائها  مت  حيث  ابالستبانة،  املسح منهج  على  تعتمد  اليت البحوث الوصفية ضمن الدراسة 
 عينة الدراسة على طبقت واليت عليها، املتعارف العلمية للخطوات  وفقرا ألغراض الدراسة

 اجلامعي.  لشباب ا  من مفردة  200 حجمها
إىل  توصلت   االجتماعية  الشبكات  تصدر  : أمهها  النتائج من  عدد  الدراسة 

 االعتماد  هذا وأن  اخلليجية، األزمة متابعته  يف  اجلامعي  الشباب  يعتمد عليها اليت  للمصادر
 آلخر.  حني يتزايد من

الدراسة التعرف    استهدفت:  202114دراسة منصور سعيدي وفلة بن غربية   -14
التواصل   ملواقع  إنفو"  "اجللفة  اإللكرتوين  اإلخباري  املوقع  صحفيي  استعمال  مدى  على 

الوقوف على أمناط و    لك ا من مصادر املعلومات واألخبار، وكذاالجتماعي ابعتبارها مصدرر 
عادات استعماهلم هلذه الشبكات االجتماعية، واألسباب اليت دفعتهم الستعماهلا، دون أن  

 ننسى معرفة ما حققوه من إشباعات من خالهلا. 
وقد توصلت الدراسة إىل نتائج كان من أمهها أن صحفيي موقع "اجللفة إنفو"  

خربة يف العمل اإلعالمي تفوق العشر سنوات    أغلبهم  كالذين ميل   - اإلخباري االلكرتوين  
بنسبة عالية   يركزون على استعمال شبكة التواصل االجتماعي "الفيس بوك" بشكل دائم  -

بباقي الشبكات )جدر  و أن ذات املوقع هو األول من انحية كثرة    %(.   93.75ا مقارنة 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

كمحقق لإلشباعات لعينة املبحوثني يف هذه الدراسة    لكاالستعمال كمصدر للمعلومة وكذ
 %(.  62.50بنسبة )

الدراسة    استهدفت :  202115وآخرون    وهيب عبدالسيد  اننسيدراسة   -15
التعرف على استخدام املراهقني للصفحات األدبية على الفيسبوك وعالقتها بتنمية الوعي  

قوامها   عشوائية  عينة  على  املسح  منهج  استخدمت  وقد  لديهم  من    400الثقايف  مفردة 
وملتحقني   األدبية  للصفحات  ويتعرضون  الفيسبوك  لديهم صفحات على  الذين  املراهقني 

العمرية  بكليات حكومية وخاص  املرحلة  للذكور    ۲۰۰سنة وذلك بواقع    ۱۸ة ويف  مفردة 
 . مفردة لإلانث، واعتمدت الدراسة على استمارة االستبيان ۲۰۰و

الدراسة   نتائج  أظهرت  منها:  النتائج  من  جمموعة  إىل  الدراسة  توصلت  وقد 
% من    73.5  االستخدام املرتفع للفيسبوك من قبل املراهقني حيث أوضحت النتائج أن 

كثر الوسائل اليت يستخدمها  أ وجاء اهلاتف احملمول الذکی ک ، االعينة يستخدمون املوقع يومير 
% من أفراد العينة، وجاءت صفحة    72.8املراهقني يف الدخول على موقع الفيسبوك بنسبة  

ثقف نفسك يف الرتتيب األول من الصفحات األدبية اليت يتابعها املراهقني حيث جاءت  
، ويف الرتتيب  % ۳۳.3ءت يف الرتتيب الثاين صفحة عصري الكتب بنسبة  ، وجا%55.3بنسبة 

من إمجايل أفراد العينة، وأسفرت النتائج إىل أن    %32الثالث صفحة خواطر وأقوال بنسبة  
لصفحات األدبية هي الثقة فيما تقدمه من معلومات، ويستطيع  ل أسباب متابعة املراهقني  

ة، وتتيح له النقاش حول املوضوعات الثقافية املختلفة،  املراهق من خالهلا عرض أفكاره بسهول
وعكست إستجاابت املبحوثني على بعد القيم الثقافية أن الصفحات األدبية تساعدهم يف  
إبداء الرأي حبرية، وتكوين آراء وأفكار حول القضااي الثقافية، تزويدهم ابملعلومات الثقافية  

 يف خمتلف اجملاالت. 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 مدى  على  التعرف الدراسة  استهدفت:  202116  يوسف أمحد نورة دراسة   -16
 اإلمارات  بدولة التطوعي اجملال يف  التواصل االجتماعي ملواقع اإلمارات  الشباب استخدام

 مواقع  استخدام يف اإلمارات  ودوافع الشباب  كثافة عن الكشف خالل  من  املتحدة  العربية
والوجدانية وأتثرياهتم حنوها واجتاههم االجتماعي التواصل  جراء  والسلوكية املعرفية 

أداة اإلعالمي املسح منهج على الدراسة  اعتمدت  االستخدام،  االستبيان  ابستخدام 
 .اإلمارات الشباب من مفردة 400 على ابلتطبيق

 اإلمارات  الشباب  استخدام كثافة  وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها ارتفاع 
 اإلمارات  الشباب تعرض دوافع وارتفاع مستوى ،%73.5بنسبة االجتماعي  التواصل ملواقع

 يتعرضون  حيث ،%74 بنسبة التواصل االجتماعي مواقع عرب التطوعي العمل لصفحات
 الواتساب مواقع أن  النتائج  وأوضحت  بدوافع طقوسية، تعرضهم من  أكثر  نفعية بدوافع هلا

مواقع من تعد شات  والسناب  واالنستغرام   عليها يعتمد  اليت  االجتماعي التواصل  أهم 
 اجملال التطوعي.  عن البحث  يف  اإلمارات  الشباب

الكشف استهدفت:  202117دراسة هالة أمحد صقر   -17  الدور عن  الدراسة 
العالقة   )فومو (األحداث   تفويت  من  للخوف  الوسيط   الذات  تقدير  من كل  بني  يف 

 اجلامعة  طالب  من   183  قوامها  عينة لدى وذلك الفيسبوك، استخدام  وإدمان  املنخفض
  -   18بني   ما  أعمارىم تراوحت األربعة، الدراسية السنوات  من  طالبة( 152طالبار و   31)

 تفويت  من اخلوف مقياس  على  اشتملت اليت  الدراسة  أدوات عليهم طُّبقت عامار، 23
استخدام بريغن مقياس  إىل  ابإلضافة  لروزنربج،  الذات  تقدير  مقياس  األحداث،  إلدمان 
 الفيسبوك. 

 دور له يكن مل األحداث تفويت  من  اخلوف أن إىل الدراسة نتائج أشارت
 أشارت كما . الفيسبوك استخدام وإدمان املنخفض الذات تقدير بني العالقة  يف وسيط
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 وإدمان األحداث  تفويت من  اخلوف  بني  إحصائيار  دالة  عالقة ارتباطية  وجود  إىل  النتائج 
 املنخفض الذات  تقدير بني  إحصائيار  دالة  ارتباطية عكسية  وعالقة  الفيسبوك،  استخدام 

 أما .الدراسة عينة  لدى تفويت األحداث  من واخلوف  الفيسبوك  استخدام  إدمان  من وكل
األحداث من  اخلوف  أن  إىل  فأشارت التدرجيي  االحندار  حتليل  نتائج   يف أسهم تفويت 
الذات   تقدير  من  أكرب بدرجة الدراسة  عينة لدى  الفيسبوك  استخدام  إبدمان التنبؤ

 .املنخفض
 احملور الثاين:  

 وحتليل  رصد  إىل  احلالية الدراسة  تسعى: 202118الشرنويب  الرازق  عبد  دراسة امساعيل -1
 اجلمهور تعرض بني العالقة  عن والکشف الفيسبوك، موقع  عرب  الرايضية الساخرة الرسوم

 التواصل الرايضي، خاصة أن شبکات  التعصب ظاهرة ومنو  الساخرة الرسوم الرايضية هلذه
الساخرة، الرسوم انتشار شهدت فيسبوك  موقع وخباصة االجتماعي  وَشکلت  والصور 

منهج   على الدراسة اعتمدت وقد الرسوم،  هذه مع  واملتفاعلني املتابعني  من عريضرا  مجهورار 
الدراسة   استخدمت کما  املقارن، املنهج إىل ابإلضافة والتحليلي، دايناملي بشقيه املسح
املستخدمني من مفردة 450 قوامها عينة على واالستبيان املضمون حتليل أدات  مجهور 
 الصفحات.  هلذه

انتهت  املصطلحات استخدمتا الدراسة  حمل  الصفحتني أن  إىل الدراسة  وقد 
 کما الساخرة، الرايضية تعليقهما على الرسوم  يف اخلارجة واأللفاظ  واالستهزائية  التهكمية
 أغلبها جاءت الساخرة الرايضية  املبحوثني للصفحات  تعرض أتثريات  أن النتائج أظهرت 
شعور  يف ذلك  ظهر وقد سلبية، أتثريات  املنافسة الفرق هبزمية  ابلفرح  املبحوثني تصدر 
 اليت التأثريات  من وغريها الساخرة الرايضية  للرسوم  املبحوثنيتعرض  أتثريات مقدمة  لفريقها 

 .املبحوثني  لدى التعصب الرايضي  عن تعرب 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

بومشطة    -2 نوال  الدراسة  استهدفت:  202119دراسة  اإلعالمية  تناول    هذه  املعاجلة 
سبورت   بيني  لقناة  االلكرتوين  املوقع  يف  الرايضية  البطوالت  على  وابء كوروان  لتداعيات 

، وذلك  لكرتونية املتخصصةالرايضية، واليت تندرج يف إطار الدراسات اخلاصة ابلصحافة اإل
لكرتوين بيني سبورت، ابستخدام املنهج الوصفي وأداة  حتليل منشورات املوقع اإلمن خالل  

أ  الفرتة  اليت مت تطبيقها على عينة قصدية مت اختيارها خالل    و ماي  -   ريل بحتليل املضمون 
 . لفرتة اليت تفاقمت فيها أتثريات وابء كوروان على خمتلف جوانب احلياة، وهي ا 2020

املوقع االلكرتوين للقناة ركز على  أن    توصلت الدراسة إىل نتائج هامة على أمهها
أتجيل أو استئناف البطوالت وخاصة األوروبية منها، واستخدم اخلرب والتقرير    موضوعات 

 ددة. ملعاجلة ذلك ابالعتماد على مصادر متع
  Habiba Difallah and Abdelkader Belkheirدراسة   -3

لوقوف على دور اإلعالم الرايضي اإلذاعي يف ترقية  ا  هذه الدراسة   استهدفت :  202020
رايضة ذوي االحتياجات اخلاصة وابلتحديد رايضة كرة السلة على الكراسي املتحركة لفئة  

وعن طريق تطبيق املنهج الوصفي  ،  الرايضة التنافسية ا اليت متارس هذا النوع من  املعاقني حركير 
ا  التحليلي على عينة من هؤالء الرايضيني ومن خالل أداة مت بناؤها من قبل الباحثني خصيصر 

 . هلذه الدراسة 
من  توصلت   لعدد  املسموع    أمهها النتائج  الدراسة  احمللي  الرايضي  اإلعالم  أن 

لسلة على الكراسي املتحركة، كما أن التغطية  يساهم بشكل غري فعال يف تنمية رايضة كرة ا
النواحي فقط وال تشمل مجيع اجلوانب   اإلذاعية غري كافية وتقتصر على بعض  اإلعالمية 
اخلاصة هلذا النوع من الرايضة، ابإلضافة إىل الدور املتدين الذي تلعبه اإلذاعة يف ترقية الرايضة  

 . اعند األفراد الناشئة من املعاقني حركير 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 :Mohamed Abi and Rachid bendakfal  202021سة  درا -4
دور اللغة اإلعالمية للصحافة الرايضية يف تنمية بعض   لىع لتعرفا استهدفت هذه الدراسة 

وتكون جمتمع الدراسة    ،املنهج الوصفي  مستخدمة القيم االجتماعية لدى الشباب اجلزائري  
صحفي مت اختيارهم    100حيث اشتملت على    من وسائل اإلعالم املكتوبة واإلذاعة واملرئية,

  ، بطريقة عشوائية وأداة البحث متثلت يف استبيان يشتمل على ثالثة حماور )اللغة اإلعالمية
 . التعاون, العدل(

أمهها نتائج  عدة  إىل  الدراسة  قيم    توصلت  بتغيري  تقوم  ال  اإلعالم  وسائل  أن 
م البعض وإمنا تقوم بدور  يعتقد  التنشئة االجتماعية  كالشباب مثلما  مل لدور مؤسسات 
واملسجد  األولية  واجلماعات  واملدرسة  الطلبة  وجيب    .كاألسرة  يستثمر  أن  على  احلرص 

واإلعالم الصحافة  ختصصات  يدرسون  الذين  منهم  وخاصة  در   اجلامعيون  استهم  سنوات 
تكريس    ، جبانبالتحدث هبا   اجلامعية يف التزود من معيني اللغة العربية والتدرب على سالمة

املكثف   االستخدام  ظاهرة  وحماصرة  اإلعالم  وسائل  يف  الفصحى  العربية  اللغة  استخدام 
 . للهجات العامية

لبيب -5 عبدهللا  أمين  املواقع    الدراسة   تاستهدف  :202022دراسة  معاجلة  على  التعرف 
دراسة حتليلية  من خالل    رتونية الرايضية املصرية ومواجهتها لألزمات الرايضية يف مصر،كاإلل
املواقع  املو  يف  معاجلتها  جرى  واليت  املصرية،  اإللكرتونية  املواقع  يف  الرايضية  األزمات  جهة 

 ". مصراوي   –اإللكرتونية اليت استهدفتها الدراسة وهم موقعي " يال كورة  
الدراسة أن املواقع اإللكرتونية الرايضية املصرية هلا دور يف مواجهة  نتائج  أظهرت  

هناك أدوار إجيابية ميكن أن تلعبها املواقع  وأن   ة، ومعاجلة األزمات الرايضية بصورة واضح
اإللكرتونية الرايضية املصرية يف نشر الوعي بني القراء واجلمهور الرايضي حول اآلاثر السلبية  

ميكن أن تلعب املوقع اإللكرتونية الرايضية املصرية كجزء من  ، كما  ملوجودةلألزمة الرايضية ا
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

استخدمت املوقع  .  اإلعالم الرايضي بشكل عام دور الرقيب على أطراف األزمة الرايضية
عدم اهتمام  ، جبانب  اإللكرتونية الرايضية اخلدمات املتاحة لديها جلذب القراء واملتصفحني

الرايضية على    ضية ابلفنون الصحفية واالقتصار يف معظم تناوهلا األزمة املواقع اإللكرتونية الراي
منح حرية التعبري من خالل التعليق على املوضوعات، ولكن بشروط تضمن  و  ي،اخلرب الصحف

  .للغريعدم اإلساءة  
 مسات  أهم  على  استهدفت الدراسة التعرف :  202023  حممد  عبدالرمحن  سهى دراسة   -6

 لكرة اإلفريقية األمم دورة خالل املصرية  الرايضية  ابملواقع اإلنفوجرافيك الرايضي وخصائص
 النشأة  اإللكرتونية الرايضية املواقع بن الفروق أهم على والتعرف   CAF 2019 القدم

 2019 يونيه 19 من الفرتة  خال  الرايضية  والصحف  للمالحق  النسخ اإللكرتونية  ومواقع
 الوسيلة.  ثراء نظرية  توظيف خالل من  وذلك ،2019 يوليه  17إىل 

 اإلنفوجرافيك بفن  كبري اهتمام وضوح توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها
فرتة   خالل  اإلنفوجرافيك  عدد وصل  حيث  املصرية؛  الرايضية اإللكرتونية  جانب املواقع من

  - انفوجرافيك    946  إىل  ) القدم  لكرة  األفريقية  األمم كأس بطولة  طوال (التحليل  
 - السادس عشر  الدور يف  البطولة  من  مصر  خروج  بعد  ملحوظ  بشكل  العدد  هذا  اخنفض 
 خبمسة كامل عام  خالل حبصرها العلمية  أحد األحباث  قام  الت  اإلنفوجرافيك  بعدد  مقارنة 
 عينة املواقع استفادة  النتائج  أوضحت  كما  . انفوجرافيك  899 وبلغت  مصرية مواقع

 لوسيلة اإلنرتنت.  الرقمي الوعاء ثراء  من  الدراسة
اإلعالم    استهدفت الدراسة رصد دور :  202024و كمال رعاش    اهلادي   عيسى دراسة   -7

اإلعالم من الوسائل  خاصة أن    الرايضي وأثره يف تنمية الثقافة الرايضية لدى الطلبة اجلامعيني 
اهلامة اليت توفر املناخ املالئم للتنمية والتغيري هلذا تسعى كل الدول املتقدمة إىل إعطائه أمهية  

 . جل حتقيق أهدافه املشروعة أخاصة لتطوير األفراد واجملتمعات من 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

أمهها  نتائج  لعدة  الدراسة  دورر   توصلت  له  الرايضي  اإلعالم  تنمية    اكبرير   اأن  يف 
لكرتونية، وهذا انتج  لكرتونية الرايضية واجلرائد اإلا لتتبع الطلبة للمواقع اإل الرايضية نظرر   الثقافة 

إىل سرعة تلقي األخبار واملعلومات واألحداث الرايضية من خالل الرسالة اإلعالمية الرايضية  
 لكرتونية أبشكاهلا املختلفة. اإل

التعرف على أتثري اإلعالم   الدراسةاستهدفت : 202025 عطية الثبييت بن يوسفدراسة  -8
اجلامعة،   طالب  من  لعينة  الرايضة،  حنو  القرى  أم  جامعة  طالب  اجتاه  على  الرايضي 

)مقياس دور اإلعالم الرايضي يف االجتاه حنو الرايضة لدى الشباب(    الدراسة   ت استخدم
من   991مها  وعينة أساسية قوا  اطالبر  50كأداة جلمع البياانت من عينة استطالعية قوامها 

 . طالب جامعة أم القرى 
نتائج أمهها الدراسة إىل عدة  القنوات الرايضية املشفرة على    توصلت  استحواذ 

عدم تواصل عينة البحث بنسبة كبرية مع الربامج  و نسبة االهتمام األكرب من أفراد العينة،  
البحث بنسبة   تشجيع اإلعالم الرايضي لعينةجبانب  أو من خالل الرسائل،  ا الرايضية هاتفير 

اجلماعي،   العمل  تتطلب  اليت  الرايضية  األنشطة  إىل  امليل  على  اإلعالم  و كبرية  مساعدة 
تشجيع  و الرايضي لعينة البحث بشكل كبري على فهم النشاط الرايضي الذي تتم ممارسته،  

 . اإلعالم الرايضي على االلتزام ابألخالق الرايضية أثناء ممارسة النشاط 
الكشف عن  الدراسة  هذه    استهدفت :  202026ام اجلمعي  دراسة يوسف ذيب وحج -9

استخدام الشباب اجلزائري للصفحات ذات احملتوى الرايضي عرب شبكة التواصل االجتماعي  
فيسبوك، وانعكاساهتا عليهم؛ بتبيان اآلاثر املعرفية، السلوكية، والوجدانية اليت ترتتب عن هذا  

مها االستخدامات واالشباعات، واإلعتماد    على مدخلني نظريني،   ت االستخدام. وقد استند
منهج املسح الوصفي، موظفني أداة استمارة االستبيان    ت على وسائل اإلعالم، واستخدم
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

أسئلتها   عن  أجاب  شبكة    200اإللكرتوين،  عرب  الرايضية  للصفحات  مستخدم  شاب 
 الفيسبوك مت اختيارهم بطريقة العينة العرضية. 

النتائج    من  مجلة  إىل  الدراسة  املستخدم    أمههاتوصلت  اجلزائري  الشباب  أن 
العزلة يف هذا  ا مقبوالر ا زمنير للصفحات الرايضية عرب فيسبوك خيصص لذلك حيزر   ويفضل 

اليت حتتوي على وسائط متعددة، ومن بني األاثر   املنشورات  أنه يفضل  االستخدام، كما 
االستخدام تعزيز البعد املعريف ابإلطالع املستمر على أخبار الرايضة، وأيضا  املرتتبة عن هذا 

 .التنفيس عن املشاعر إببداء الرأي واملشاركة يف خمتلف النقاشات الرايضية
نبيل    -10 والفنون     : 201927دراسة أمحد  اخلربية  األطر  الدراسة رصد وحتليل  استهدفت 

ضية االلكرتونية ابإلضافة إىل كيفية تنظيم املواد  الصحفية اليت تنشر وتبث عرب املواقع الراي 
اإلعالمية والتعرف على مصادر األخبار والتغطية اإلخبارية لألحداث الرايضية ابإلضافة إىل  
تصنيف جماالت القضااي الرايضية وأخريرا رصد القواعد املهنية واألخالقية احلاكمة للتغطية  

 إللكرتونية. اإلعالمية واخلربية للمواقع الرايضية ا
توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها تصدر إطار الصراع يليه إطار االنتماءات  
الفنون   مستوى  وعلى  االقتصادية.  اجلوانب  إطار  مث  والتنمية،  البناء  إطار  يليه  الكروية، 
الصحفية جاء فن اخلرب الصحفي يف املقدمة يليه التحقيق واحلوار مث القصة اإلخبارية. وعن  

مهور يف املواقع اإللكرتونية أكدوا أهنا منفذة بتقنية عالية تضمن مرونة االستخدام  رأي اجل
وتوفري إمكانية التعامل مع النص والصورة مبنتهى السهولة، وفيما خيص املوضوعات جاء يف  

 املقدمة أخبار كرة القدم مث مواد املالتيميداي مث التقارير الرايضية. 
السعدي    -11 سارة  اإللكرتونية  رصد  إىل    الدراسة  ت هدف:  201928دراسة  املواقع  دور 

القدم لكرة  املصرى  الدورى  ألندية  القرار  إختاذ  ىف  املنهج  ،  الرايضية  الباحثة  استخدمت 
حتدد جمتمع البحث من األندية الرايضية بدرجاهتا والبالغ عددهم  و الوصفي خبطواته وإجراءاته.  
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

ختيار عينة البحث ابلطريقة العشوائية حيث بلغ حجم العينة اليت طبق  امت    اير ( اند821)
( فردار لكل من أعضاء جمالس اإلدارات واملديرين التنفيذيني ابألندية  350ستبيان )عليها اال

مجع الرايضية.   يف  البحث  على   واعتمد  الشخصية  و ستبيان  اال استمارة    البياانت  املقابلة 
 املفتوحة. 

ستفادة  على املؤسسات الرايضية )األندية الرايضية( اال  وأكدت نتائج الدراسة أن 
ضرورة  ، و ختاذ القرارات اإلدارية امن املواقع اإللكرتونية ملا هلا من دور كبري ىف التأثري على  

شكالت الت قد تنشأ عن تطبيق الئحة جديدة واقرتاح  مساعدة جملس اإلدارة ىف دراسة امل 
من الضرورى أن تساعد املواقع اإللكرتونية الرايضية اإلداريني ابلفرق على القيام  و احللول هلا.  

حتاد واهليئات الرايضية  بكافة أعمال اإلتصال بني إدارة النشاط الرايضى واللعبة ابلنادى واال 
 ىف كافة النواحى اإلدارية. 

منر  در   -12 سليمان  اإلعالم    استهدفت:  201929اسة  وسائل  أتثري  معرفة  الدراسة  هذه 
اجلديدة يف احلد من العنف الرايضي وسط مجهور كرة القدم، و كذا إيضاح أمهية اإلعالم  

العالقات االجتماعية يعول عليها يف حتسني  أبعاد تكنولوجية  يتوفر عليه من  مبا  ،  اجلديد 
املنهج الوصفي، حيث بلغ حجم عينة الدراسة  الدراسة    تاستخدم هداف  األتحقيق هذه  ول

م   20 رايضي  أخذإعالمي  اإلعالم، كما  وسائل  خمتلف  اجلمهور  مفردة    100  تن  من 
ة لإلعالميني الرايضيني  استمارة االستبيان كأداة للدراسة موجه  تالرايضي، وقد استخدم

 . من جهة واجلمهور الرايضي من أخرى
إىل  الدراسة  أمهها  توصلت  نتائج  ترتبط بشكل    عدة  الرايضي  العنف  أن زايدة 

 واضح ابنتشار اإلعالم اجلديد وزايدة مواقع التواصل االجتماعي. 
 أيديولوجّية  ىلع التعرف  استهدفت الدراسة:  201930  سليمان النعيمات هيثمدراسة    -13

 الرايضّي،  م اإلعال يف واملدلول   الدال  نظرية  تطبيق  ومدى العوملة، ظل  يف  الرايضيّ  م اإلعال
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 الدور  ما :التاليني السؤالني لخال من ت الدراسة املنهجية النوعية التحليليةاستخدم  وقد
 لنظرية  الرايضيّ  اإلعالم تطبيق مدى  ما و   العوملة؟  ظل يف الرايضيّ  لإلعالم األيديولوجيّ 

 . واملدلول؟  الدال
أمهها نتائج  عدة  إىل  الدراسة   الرايضيّ  ماإلعال  أيدولوجيا  م هف أنّ  توصلت 

 لإلعالم الثقايفّ  فالبناء  لثقافية، ا و  القتصاديّة او   االجتماعّية  للتغريات املسبق  مهالف بل تتط
 واليت  الصورة، فكرة  ىلع مؤثرة بصورة الرايضيّ  ماإلعال ويعتمد تكنولوجيار،  ه إنتاج يتم

  ى ل ع تركز  ي هف احلقيقة،  هو  هأن  ك هلاملست يعتقد  ضيار،اافرت  عاملار  ق ل خت الصنمية،  صفة  أتخذ
 واحلدث؛  ّقيل املت بني املباشر االرتباط  فكرة إلغاء  ىلع ت لوعم ابملال،  املرتبط  املاديّ  البعد 

 من  أكثر  قي لاملت لدى اخلاص التأثري  من  نوعار  قلوخت   الرايضيّ  احلدث   مبعاجلة تقوم  يهف
 أيخذ الرايضيّ  محتوىلل  ك هالاالست  فكرة ت لوجع  البصر،  حاّسة  ل خال من القادم  التأثري
 اهولكن التفاصيل، ىل ع فة ل خمت  الرايضية فاألذواق اجلماعّي، اإلطار ل خال من  الفردية صفة
 االستمتاع  زايدة يف  التكنولوجيا  استخدام  ّية مهأ برزت نا ه  ومن العام،  اإلطار ى لع متفقة 

 السياسة  أيديولوجّية ى لع ارتكزت  واملدلول الدال  نظرية  نأ و    .الرايضية ابألحداث
 تقوم اليت  رايضة، ل ل السامية املبادئ يديولوجّية أ و  اجلماعي، التشجيع  وأيديولوجّية  رايضة، لل
 . ئفاالز  الوعي  ىلع

دور املواقع    استهدفت الدراسة التعرف على:    201831دراسة أمنية عبدالرمحن أمحد    -14
الرايضية اإللكرتونية )سواء كانت مواقع صحف رايضية أو مواقع رايضية( يف تناول وعرض  

، كذلك التعرف على دور  2018املوضوعات والقضااي اخلاصة مبشاركة مصر يف كأس العامل  
وجه الثراء اإلعالمي للمواقع الرايضية اإللكرتونية ومدى إحاطة  أاجلمهور املصري يف رصد  

مهور ابألخبار الصحيحة واملعلومات الصادقة والواضحة واحلقائق الثابتة واملوضوعية وتوفري  اجل
والفورية( عن مشاركة   ةالوسائل التفاعلية )رجع الصدى والتزامن واستخدام الوسائط املتعدد
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

بعاد وتفاصيل  أي عام حول  أواليت تساعد على تكوين ر   2018مصر يف كأس العامل روسيا 
 . سبب اخلسارة للفريق املصري والعوامل اليت ترتبت عليها املوضوع و 

املواقع الرايضية املصرية املفضلة لدى  توصلت الدراسة إىل عدة نتائح أمهها أن  
، موقع الوطن الرايضي، موقع  ةتالها موقع يال كور   اجلمهور املصري هي: موقع يف اجلول، 

اليوم الرايضي، ويف املرتبة األخرية موقع األهرام الرايضي.   سبورت برياميدز، موقع املصرى 
عدل استخدام اجلمهور للمواقع الرايضية يف األحداث املهمة جاءت يف املرتبة  وفيما يتعلق مب 

ة اإللكرتونية يف متابعة األخبار  األوىل ويرجع ذلك إىل األمهية اليت تتمتع هبا املواقع الرايضي 
وتغطيتها   الرايضية  من  أب   والر أواألحداث  األخبار  على  التعرف  إىل  اجلمهور  يلجأ  مما  ول 

م وما  2018خالهلا، وقد اتفق ذلك مع موضوع الدراسة وهو مشاركة مصر يف كاس العامل 
املو  تفاصيل  ملعرفة  اإلعالمية  الوسائل  إخبارية على كافة  هذا    ضوع وأبعادأاثره من ضجة 

الضخم الرايضي  اعتماد احلدث  الدراسة  الرايضية    . وأكدت  املواقع  املصري على  اجلمهور 
األخبار   على  احلصول  سهولة  حدوثها،  فور  األخبار  معرفة  التالية:  لألسباب  اإللكرتونية 
الثقة   عليها،  والتعليق  املباراايت  عرض  يف  والصور  الفيديوهات  استخدام  واملعلومات، 

امل غري  املباراايت  مشاهدة  تقدمها،  اليت  املعلومات  يف  التلفزيون،  واملصداقية  على  عروضة 
بني    هالتخلص من امللل يف وقت الفراغ، تكوين رأي حول األحداث الرايضية اجلارية ونشر 

 خرين األ
املغازىدراسة    -15 عادل  الدراسة  :  201832  دينا  صحافة  استهدفت  دور  على  التعرف 

ىف  متثلت عينة البحث  ، و املنهج الوصفى   ابستخدام املواطن جتاه ظاهرة التعصب الرايضى  
(585( من  املواطن  صحافة  مستخدمى  من  وطالبة  طالبار  املنصورة.  18(  جبامعة  ( كلية 

 جلمع املعلومات.   استمارة اإلستبيان و  الشخصية املفتوحة  املقابلة واستخدمت الدراسة 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

  ي متنفث حضار تعد  صحافة املواطن    توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أن
للمواطنني، حيث وفرت اإلمكانية للمواطن للتعبري عن آراؤه بكل حرية ىف القضااي الرايضية  

تفتقر صحافة املواطن إىل  بينما  من خالل أشكاهلا املتعددة وبدون قيود زمنية أو مكانية.  
املواطن   يراعى  ال  قد  األحيان  بعض  ففى  الصحافة،  مهنة  حتكم  الت  والضوابط  املعايري 

تتسم صحافة املواطن بقدر من  و قاليد والقيم املتعارف عليها ىف مهنة الصحافة.  الصحفى الت
التحيز، حيث أن كل مواطن يعرب عن آراؤه واجتاهاته الت ىف الغالب تعرب عن انتماؤه لنادى  

 . أو فريق رايضى معني 
الرمحن دراسة    -16 الدراسة:  201633  حممود حممد عبد  رؤية مستقبلية    هدفت  إيل وضع 

واستخدم  حرتاال الرايضية،  العوملة  حتمية  حتدايت  ضوء  يف  املصري  الرايضي  اإلعالم  ف 
وذلك ملالئمته لتحقيق هدف البحث ومناسبته    "األسلوب املسحي"الباحث املنهج الوصفي  

إجراءاته جمال  ،  لطبيعة  املتخصصني يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  البحث  جمتمع  واشتمل 
النهار  "  ملني ابلقنوات الرايضية املتخصصة واملتمثلة يف قنوات اإلعالم واإلعالم الرايضي، والعا

ختيار  فردار قام الباحث اب  246والبالغ قوامه    "الرايضية، النادي األهلي ت يف، والنيل الرايضية
 .فردار من اجملتمع األصلي  94قوامها عينة 

الرسالة اإلعالمية  ال يتم حتديث وتطوير   توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها أنه
العوملة  يواكب عصر  للعاملني  و  ، ملا  البشرية  الكوادر  يتم من خالهلا إختيار  املعايري  ضعف 

هتمام بنتائج البحوث والدراسات العلمية اليت تتناول وضع خطط  عدم االو  ،ابلربامج الرايضية 
 .لتمويل القنوات الرايضية

رصد كيفية تغطية الصحف    سةالدرا  استهدفت  :  201534دراسة رمضان حممد يونس   -17
خالل تصفيات هنائيات كأس العامل  املصري واجلزائري حمل الدراسة للمبارايت بني املنتخبني 

األ  2010 االفريقية أبجنوال  وكأس  الصحفية  من خالل   ،2010مم  التغطية  سبل  معرفة 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

التحكيمية للمبارايت بني منتخيب مصر واجلزائر  الدراسة على  للنواحي  املنهج  ، واعتمدت 
 .الوصفي

  ة فتني املصريتني واجلزائريتني بث الثقيحاولت كل من الصح   :ومن نتائج الدراسة 
املصري   املنتخبني  بني  مجعت  اليت  الثالث  املبارايت  انطالق  قبل  مجاهرييهما  نفوس  يف 
واجلزائري خاصة قبل املبارتني اللتني مجعت بينهما يف التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العامل  

افريقيا   درمان حيث    نوفمرب أبم  18ابلقاهرة و  2009نوفمرب    14يومي    2010جنوب 
ا الصحيفتان  منتخبيهما  اهتمت  العيب  وثقة  حتدي  حاالت  إببراز  واجلزائريتان  ملصريتان 

ظهار حاليت اهلدوء والرتكيز النفسيني للمنافس من  إ م  دالوطنيني ابإلضافة ايل العمل علي ع
 .جل التأكيد علي قدرة املنافس علي حتقيق الفوز علي املنتخب الوطنأ

التعرف علي دور الصحافة  استهدفت الدراسة  :  201435  إهلام حممود أمحد حممد دراسة   -18
لكرتونية يف تشكيل اجتاهات شباب اجلامعات حنو ممارسة النشاط الرايضي من  الرايضية اإل

دراسة اإل  خالل  الرايضية  الصحافة  املعريف  دور  املكون  تشكيل  يف  والوجداين  لكرتونية 
اجلوالسلوكي   من  اجلامعات  شباب  لدي  الرايضي  النشاط  ممارسة  )طالب  حنو    - نسني 

و طالبات(  تشكيل  ،  يف  يساهم  مبا  االلكرتونية  الرايضية  الصحافة  ودور  ومضمون  شكل 
 اجتاهات شباب اجلامعات حنو ممارسة النشاط الرايضي. 

التنوير والتثقيف واإلحاطة ابملعلومات    يفاإلعالم  أكدت نتائج الدراسة على دور  
لي اختالف مستوايهتم وتنوع اهتماماهتم  الصادقة اليت تنساب إيل عقول ووجدان األفراد ع

وتعدد نشاطاهتم مبا ميكنهم من فهم وتفسري األحداث واملواقف اليت متس خمتلف اجملاالت  
السيما اجملال الرايضي حيث أن النشاط الرايضي مسة اجملتمع الذي يرتبط مبمارسة نشاطات  

اإلعال  إيل حد كبري علي  تعتمد  أفراد  معينة بني  وتطوير  جسدية وفكرية  نقل  م يف سرعة 
وترجع أمهية الدور الذي  ،  وحتسني مستوي أدائها من نطاق اجملتمع إيل نطاق اجملتمع آخر
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

تلعبه وسائل اإلعالم يف تطوير الرايضة إيل ما تتمتع به من صفات ومقومات تؤهلها للقيام  
ل الذي يرحيه  هبذه املهمة، فهي متنوعة ومتعددة وتصل إيل كل فرد يف الكرة األرضية ابلشك

وينفذ إيل أعماقه وابلتايل يستمتع مبا ميارس أمامه من نشاط فاإلعالم الرايضي هو مرآة هلا  
القدرة على خماطبة مجيع القطاعات ورفع مستوى الثقافة الرايضية وزايدة الوعي والتعريف  

وتطورات يف    أبمهية الثقافة الرايضية، كما له القدرة الفائقة يف التعريف مبا يدور من أحداث
هذا اجملال وميكن أن يكون له أتثري مباشر وفعال يف تغيري السلوك الرايضي وتطويعه، حيث  

 يتالءم مع العادات والتقاليد الرايضية السليمة. 
الدراسة التعرف على عالقة الصحافة    استهدفت   :201436دراسة كرمي هشام الغندور    -19

الرتبية الرايضية بنني وبنات    ى لدى طالب كلييت اإللكرتونية بتشكيل املوروث الثقاىف الرايض
ومت اختيار عينة الدراسة  ،  واتبعت الدراسة املنهج الوصفى ابألسلوب املسحى ،  جبامعة الزقازيق 

 طالب.   325ابلطريقة العمدية العشوائية والت تكونت من 
على  أن الصحف اإلكرتونية هلا أتثري واضح  أمهها  وتوصلت الدراسة لعدة نتائج  

املعلومات واخلربات واآلراء بني كال من اجلمهور   تبادل  الثقاىف وذلك من خالل  املوروث 
واملكان  ابلوقت  التقيد  دون  وذلك  اإللكرتونية  والصحيفة  واجلمهور  البعض  ، كما  بعضهم 

متتلك الصحف اإللكرتونية القدرة على التأثري التفاعلى السريع وذلك انتج عن قدرهتا على  
األخبار واملعلومات واحلقائق املتعلقة ابلقضااي واملشكالت الرايضية وتوصيلها    نشر وحتليل

 ن إىل اجلماهري. آبشكل سريع و 
التعرف علي دور الصحافة اإللكرتونية    الدراسة   تهدفاست   :201337دراسة عادل حسن   -20

املنيا  جبامعة  الرايضية  الرتبية  طالب كلية  لدي  الرايضية  الثقافة  نشر  يف  وقد    ،الرايضية 
املنهج الوصفي )أسلوب الدراسات املسحية(، ومتثل جمتمع البحث يف طالب    ت استخدم

عينة البحث    واختريت،  2013/    2012كلية الرتبية الرايضية جامعة املنيا للعام الدراسي  
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

وجلمع البياانت اخلاصة ابلبحث  ،  ( فرد250ابلطريقة الطبقية العشوائية وقد بلغ قوامها )
ن دور الصحافة اإللكرتونية الرايضية يف نشر الثقافة الرايضية لدي طالب  استبيا  ت استخدم

 .كلية الرتبية الرايضية 
أن الصحافة اإللكرتونية الرايضية هلا دور يف نشر  الدراسة يف  أهم نتائج    ومتثلت 

اهتمام   التوصيات ضرورة  أهم  املنيا، وكانت من  الرايضيني مبحافظة  الرايضية لدي  الثقافة 
 . الصحف الرايضية املصرية يف عرض القضااي الرايضية نظرار لإلقبال الشديد علي متابعته 

 :السابقة الدراسات على التعليق
الشبكات االجتماعية واإلعالم   تناولت  واليت  السابقة  الدراسات  استعراض بعد

 :التالية رصد املالحظات ميكن  الرايضي
واضح  وجود  -1 اإلعالم   وسائل  قدرة حيث  من  السابقة  الدراسات نتائج  بني  اختالف 

القارئ ابملعلومات،  يف  االجتماعي التواصل  ومواقع  التقليدية   برزت بوضوح  حيث إمداد 
اجلمهور علي االجتماعي التواصل مواقع  قدرة القضااي، ابملعلومات  إمداد  خمتلف   عن 

 .النفسي  ألمنا حتقيق  وعدم واهللع اخلوف للشائعات وإاثرة  الرتويج يف  ودورها
 األخرية،  مواقع التواصل اإلعالمي وذلك خالل الفرتة حول زايدة عدد الدراسات اإلعالمية -2

 وزايدة مجهورها بشكل كبري وقلة تكاليف التسجيل هبا، مما  انتشارها سرعة  بسبب  وهذا
الدراسات كثري جعل بنيتها   على ابلتعرف هتتم اإلعالمية من  ودراسة  وأتثرياهتا  دراستها 

 املختلفة على اجلمهور يف خمتلف اجملاالت. 
 التواصل االجتماعي مواقع دور على ابلتعرف  السابقة اإلعالمية  الدراسات  معظم اهتمت -3

أزمة كوروان،  ابملعلومات  إمداد  يف خالل  التعليمية  العملية  يف  دورها   بعض  وهناك  أو 
ومن هنا   اي يف خمتلف اجملاالت،ملختلف القضا اإلعالم وسائل معاجلة تناولت الدراسات
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

أهنا   خاصة  اجلمهور  على  التأثري  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور  دراسة  أمهية  تتضح 
 أصبحت من أهم أدوات اإلعالم اجلديد. 

الدراسات اإلعالمي  املسح منهج  السابقة على  اإلعالمية  الدراسات معظم  اعتمدت -4  يف 
ابجلمهور، الدراسات يف املسح ومنهج  اإلعالم بوسائل  اخلاصة   استخدم  وإن املتعلقة 
 ودراسة احلالة.  الوصفي  املسح منهج  ذلك إىل  إضافة بعضها 

 على  نظرايت االستخدمات واإلشباعات، االعتماد السابقة الدراسات  معظم استخدمت -5
وحتليل  وسائل  بعض  احلالية  الدراسة  وتتفق  اإلعالمي؛  اإلطار  اإلعالم،   الدراسات  مع 
 .اإلعالم  وسائل على  االعتماد لنظرية  خدامها است  يف السابقة

اهتمت الدراسات بدراسة اإلعالم الرايضي التقليدي سواء الصحافة أو اإلذاعة أو التليفزيون   -6
واإلعالم الرايضي عرب املواقع الرايضية اإللكرتونية بينما مل يهتم الكثري بدراسة أتثري مواقع  

 الرايضي وعلى اجلمهور املتابع لألحداث الرايضية. التواصل االجتماعي على اجملال 
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:  

 استفاد الباحث من مراجعة األدبيات والدراسات السابقة على النحو التايل:  
 :املعريف البعد - أ

أفادت الدراسات السابقة الباحث يف بلورة وحتديد املشكلة البحثية بشكل أكثر دقة  
 وضع تصورعام للدراسة من خالل حتديد أهم األبعاد اليت يتم الرتكيز عليها يف  مما ساعده يف

تناول املشكلة البحثية وأهدافها وتساؤالهتا، كذلك ساعدت الباحث يف منع حدوث أي  
اشتباك بني املشكلة البحثية وبني غريها من  األفكار البحثية السابقة لتجنب التكرار الذي  

 يته. يفقد البحث العلمي أمه
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 :النظري  البعد - ب
 عليه عتمدتا ي الذ ير النظ املدخل عتنو  السابقة  اسات ر الد عرض من تضحا

 وسائل  ى عل االعتماد نظرية بني  ما نرتنت ابإل  اجلمهور عالقة  تناولت  اليت  دراساتال
  االستخدامات  ومدخل االجتماعي احلضور   ونظرية  املعرفة  فجوة  ونظرية عالم اإل
ونظرية األطر، وهو ما ساعد الباحث كثريرا يف اختيار اإلطار النظرى اخلاص    االشباعاتو 

بدراسته وعدم استخدام نظرايت قد ال يستفيد منها خالل دراسته، فقد اعتمد الباحث  
 بوصفها األنسب هلذه الدراسة.  عالم اإل وسائل ىعل االعتماد  نظرية خالل دراسته على 

 : ملنهجي ا البعد   -ج
كانت    اإلعالم بوسائل اجلمهور  عالقة اختربت اليت دراساتال معظم أن يالحظ  

عن    خاصة   املقارن، واملنهج املسح منهج علي  معظمها  اعتمدت  ميدانية  حبوثعبارة 
 استقصاء ابستمارة اسات در ال هذه   استعانت  مث  ومن  اجلمهور،  من عينة  مبسح  املتعلق 

اإللكرتوين، كما  واملالحظة املقابلة سلوبأ ك  األساليب من عديد ووظفت  واالستبيان 
 الشباب  بعالقة  اهتمت اليت الدراسات معظم عليها اشتملت  اليت العينات علي  لوحظ

عامرا   23 يلإ  18 بني ما  عمره اوحيرت  الذى اجلامعي  الشباب علي فقط   تركيزها نرتنتابإل
 الشباب فهناك ةاجلامع  شباب علي فقط يقتصر ال الشباب قطاع ن أ حني يف  األكثر علي
 داخل تضمينهم يتم أن  يستحقون   اأيضر  فهؤالء ال، أو بوظيفة  وعمل راستهد هنيأ  يالذ

 والدراسات.  البحوث عليهم وجتري  الشباب قطاع 
وقد استفاد الباحث يف هذا اإلطار يف اختيار املناهج اليت تستخدمها الدراسة    

البحثية املالئمة له وهي استمارة االستبيان، ابإلضافة إىل  حيث اختار منهج املسح واألداة  
تفادي   الباحث على  اجلمهور حيث حرص  عينة  الدراسة وهي  عينة  مساعدته يف حتديد 

 األخطاء اليت وقع فيها غريه من الباحثني. 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 اإلطار النظري للدراسة: 
ستعتمد على   نظررا لطبيعة الدراسة وحتقيقرا لألهداف احملددة سابقرا، فإن الدراسة 

 االعتماد على وسائل اإلعالم.   مدخل نظري واحد وهو نظرية
حد  ، بوصفها أعالمتعتمد الدراسة احلالية على نظرية االعتماد على وسائل اإل

النفسية واالجتماعية يف  ا العوامل  تربط بني  اليت  التكاملية  طار مرجعى اجتماعى  إ ملداخل 
وتشري    (38)  اجلمهور.وطبيعة أتثريها على   ،ال وثقايف يفرض نفسه على طبيعة وسائل االتص

اإل االعتماد على وسائل  اليت  أن  أىل  إعالم  نظرية  املعلومات  يعتمدون على  اجلمهور  فراد 
طار  إيف    وأهدافهم،وحتقيق رغباهتم    ،شباع حاجاهتمإمنهم يف    رغبةر   ؛توفرها وسائل االعالم 

بني   ثالثة  اجتاهات  يف  تسري  تفاعالت  اإلوجود  النظام    وأفرادعالم  وسائل  مث  اجلمهور 
 (  39)  االجتماعي.

وفقر  اجلمهور  واالعتماد  حاجة  تظهر  حالة  النظرية  ألهداف  العامل  إا  فهم  ىل 
  ، ىل حاجتهم للهروب من عديد من املشكالت املختلفةإ خرى  أ  وأحياانر   ،االجتماعى للفرد 

عالم تؤكد على التأثريات املعرفية  ن وسائل اإلأا  يضر أوالتوترات احلياتية املتنوعة، وتؤكد النظرية  
 ( 40)  اإلعالم.عن اعتماد الفرد على وسائل  ة ات الناجتوالسلوكية والوجدانية كأحدى التأثري 

ف السياق  تبدو مدخالر إويف هذا  قاله    ؛ ا  رئيسير ن نظرية االعتماد  ما  فعند رصد 
  Ambiguityطار التأثريات املعرفية حول الغموض  إ ني دى فلور وساندرا روكيتش يف  ملف

يرتبط بنقص املعلومات   الناس لفهم معىن حدث  أجنده  و وجود معلومات متضاربة لدى 
تفسريات ممكنة وعديدة. وحي  إلجياد و  أمعني،   الغموض  تفسري صحيح للحدث من  دث 

فيصبح من السهل تصور    ، و تفسرياهتا أحداث وال يعرف مغزاها  عندما يعلم الفرد بوقوع األ
ويصبح من السهل فهم االعتماد على    ، عالم عن نشأة مشكلة الغموض وحلهامسئولية اإل
   (41)  املعلومات.عالم يف القضاء على غموض وسائل اإل
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

ن االعتماد على معلومات الوسيلة يتم هبدف مالقاة احتياجات  وتتنبأ النظرية أب
هداف حمددة، وتتفق نظرية االعتماد يف ذلك مع منظور نظرية االستخدامات  أددة وحتقيق  حم

فيسعى    ؛ا عندما حيدث تغري اجتماعي وصراعيضر أشباعات. ويزداد االعتماد على الوسيلة  واإل
املعلومات  إ الفرد   احلصول على  األ  وإعادةىل  النقيض يف حالة    ،وضاع تقييم  بينما حيدث 

األاأل ثبااتر وقات  االجتماعى( كثر  )االستقرار  مقارنة    ؛  الوسيلة  على  االعتماد  يقل  حيث 
 ( 42) واألزمات.بفرتات التغري االجتماعى  

عالم يتأثر  فراد حنو وسائل اإل ن السلوك الذي يتبعه األأوتفرتض نظرية االعتماد  
هداف مفتاح السر  ومن مث تصبح هذه األ  ، Goalsهداف اساسية  أ  إلشباع بدوافع الفرد  

ويتكون منوذج االعتماد الفردى على وسائل    يف حتريك دوافعه لالعتماد على وسائل االعالم. 
 - (:43)  عناصر  ستة من    Individual Media Dependency (IMD)االعالم  

الذات   • الفرد    ، Self-understandingفهم  وسلوك  معتقدات  تفسري  عملية  أي 
 الذاتية. ومفاهيمه 

خرين والثقافات  اآل  طبيعة ى فهم  ، أSocial-understandingاالجتماعي  الفهم   •
 يف العامل احمليط.  واألحداث

الذات • الذاتأ   ،Action-orientation  التوجه  الدليل  تصرفاته    ى  يف  فرد  لكل 
   االنتخاابت. كاملأكل وامللبس والتصويت يف 

فراد  العالقة غري الوثيقة ابلفرد مثل األ  ي شخاص ذو خرين مبا فيهم األالشخص حيال اآل •
 خرى.  و الفئات االجتماعية والثقافية األأمن الثقافات 

 قط لالسرتخاء. عالم ف ىل استخدام وسائل اإلإويشري    ،Solitary playالدور االنعزاىل   •
عالم اليت تركز على الرتفيه الذي  وتشمل وسائل اإل  ،Social Playالدور االجتماعى   •

 (44)  االخرين.يشارك فيه الفرد 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

االجتماع • التفاعل  اليت  ،  Interaction-orientation  ي توجيه  الطرق  ويشمل 
ابلتأثري املعتمد على وسائل  نواع من التغيريات املتعلقة  أ   ة يتصرف هبا ويرصد النموذج ثالث

يف  ،االعالم  املعرفية    وتتمثل  التأثريات  بناء    ، Cognitiveجمموعة  يف  وتتحدد 
سباب  أواليت تنتج يف اجملتمع عن عدة    املختلفة؛الغموض عن القضااي    وإزالة  ،االجتاهات

  واتساع   ،ولوايت وترتيب األ  ، ىل تشكيل االجتاهاتإ   ابإلضافة   ، زمات، الكوارثمنها األ
وتتحدد يف تقليل    Effectiveوجمموعة التأثريات الوجدانية    . والتأثري يف القيم  ، املعتقدات 

وجمموعة التأثريات السلوكية    . واالغرتاب  ي، الدعم املعنو و حالة االغرتاب، الفتور العاطفي،  
Behavioral    واليت تعىن اختاذ الفرد مواقف وسلوكيات معينة يف جماالت احلياة املختلفة

ىل العزوف  إو اخلمول الذي يؤدى  أ  ، ىل مشاركة جمتمعية فعالةإ مثل التنشيط الذي قد يؤدى  
عالمية اليت تدفع الفرد  ج عن املبالغة يف التغطية اإلـوالذي قد ينت،  عن املشاركة السياسية 

 (45)  شاركة.املىل امللل وعدم إ
والذي يتحقق    ، كما أدي ظهور اإلعالم اجلديد لظهور مفهوم دميقراطية االتصال

من خالل املساواة والتماثل بني املشاركني يف االتصال، واملشرتكني يف اخلدمة االتصالية، كما  
من خالل التبادل احلر لآلراء دون تدخل    ،ا ابلقدرة علي التوصل إيل اتفاق مجاعي يتميز أيضر 

، أي أن  (46) عدا املشاركني يف املوقف االتصايل  ى،أو أتثري من مصادر وقوي خارجية أخر 
بينما متكن  الشعبية،  تعرب عن اإلرادة  أهنا  القول    اجلديد   اإلعالم   دميقراطية االتصال ميكن 

وهي امليزة اليت حققت    واللحظة،   الوقت   نفس   يف   الرسائل   بتبادل   واملكان   الزمان   حاجز   ختطي
والتفاعل اإلجتماعي الذي جيعله األقرب إىل االتصال    ، احلضور العايل لكل طرف لدى اآلخر

وذلك(47)املواجهي   كغرف   التزامنية  االتصال  "أدوات  مها:  األدوات  من  نوعني   بواسطة   ، 
  والنوع الثاين أدوات   ،(48) احملادثة  برامج   االتصال  من   النوع  هذا  تطبيقات  يف   ويدخل   الدردشة،
  االتصال   خاصية  أن  إال  واملدوانت،  واملنتدايت،   اإللكرتوين  كالربيد  الالتزامنية  االتصال 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

والتفاعل مع الطرف اآلخر   ، جتماعيالتواصل اال  الفتقار  األحيان   بعض   يف  أدت  الالتزامنية 
 .(49) وقت حدوث الفعل 

  اليت   احملتوايت،   طبيعة   يف  امتحكمر   هلا  املستخدم  اجلمهور  جعلت   أهنا   وقد حدث     
  القاصر   االستخدام   من  بدالر ،  واإلبداع  احلرية   من   عالية   بدرجة  اآلخرين   مع  ويتبادلوهنا   ينشروهنا 

تتسم هبا هذه    أن  أي   مضامني،  من   اإلنرتنت  شبكة   تقدمه   ما  متابعة   علي اليت  التفاعلية 
ساعدت علي خلق نوع جديد من النشر يُطَلق عليه النشر القائم على املشاركة،    الوسائل

فأصبح اإلنرتنت  املؤلفني، مع ا إيل جنب  ا يف احملتوي جنبر ا ومؤثرر حيث أصبح املتلقي مسامهر 
  مجاعات   مثالر   جند  حيث  مشرتكة،   خصوصية  ذات   جمتمعات  وتكوين  اآلراء  لطرح   ساحة

 العديد من اجملاالت.  يف  انشطة  وآخري  فاعلة، سياسية
 عالقة النظرية مبوضوع الدراسة:  

االعتماد على وسائل اإل من منوذج  احلالية  الدراسة  ابلتطبيق على  تنطلق  عالم 
على وسيلة   اجلمهور  املصر إاعتماد  اجملتمع  التواصل    يوه  ي،عالمية مستحدثة يف  مواقع 

هبدف الوقوف على  ،  التطورات املتالحقة كمصدر الستقاء املعلومات يف ظل  االجتماعي  
ا من النماذج املالئمة لقياس أتثريات وسائل  يضر أ نه  أ دوافع االعتماد وأتثرياته املختلفة ابعتبار  

   االجتماعى. زمات وفرتات التغري وقات األ أعالم على اجلمهور يف اإل
لى مواقع  ويستعني الباحث هبذه النظرية يف تفسري العالقة بني اعتماد اجلمهور ع

التواصل االجتماعي للحصول على املعلومات الكافية عن األحداث الرايضية بصفة عامة  
بصفة خاصة، والتأكد من مدى أتثري    2021وبطولة كأس العامل لكرة اليد املقامة يف مصر 

هذا التعرض على اآلاثر املعرفية والوجدانية والسلوكية هلذا اجلمهور وكذلك اجتاهاته حنو هذا  
 دث. احل
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 تساؤالت الدراسة:  
على   -1 احلصول  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  اجلمهور  اعتمد  مدى  أي  إىل 

 "؟ 2021معلومات حول بطولة كأس العامل لكرة اليد "مصر 
ما طرق وأساليب اجلمهور يف احلصول على املعلومات اليت تتناول بطولة كأس العامل   -2

 ”؟ 2021لكرة اليد "مصر 
تفضيل اجلمهور ملواقع التواصل االجتماعي يف احلصول على معلومات عن  ما أوجه   -3

 "؟ 2021بطولة كأس العامل لكرة اليد "مصر  
كيف تفاعل اجلمهور مع املوضوعات اليت تتناول بطولة كأس العامل لكرة اليد "مصر   -4

 " عرب مواقع التواصل االجتماعي؟2021
فة اجلمهور ببطولة كأس العامل لكرة  ما دور مواقع التواصل االجتماعي يف زايدة معر  -5

 "؟  2021اليد "مصر  
ما رأي اجلمهور يف إجيابيات وسلبيات تناول مواقع التواصل االجتماعي لبطولة كأس   -6

 "؟ 2021العامل لكرة اليد "مصر 
لألحداث   -7 االجتماعي  التواصل  مواقع  تناول  تطوير  حول  اجلمهور  اقرتاحات  ما 

 الرايضية؟ 
لى مواقع التواصل االجتماعي يف احلصول على معلومات عن  ملاذا اعتمد اجلمهور ع -8

 "؟ 2021بطولة كأس العامل لكرة اليد "مصر  
والوجانية   -9 املعرفية  اجلوانب  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  متابعة  أثرت  كيف 

 "؟ 2021والسلوكية للجمهور واحتاهاته حنو بطولة كأس العامل لكرة اليد "مصر  
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 :الدراسة  فروض 
اليت   دالة ارتباطية  توجد عالقة  :األول  الفرض  للموضوعات  التعرض  بني كثافة  إحصائيرا 

اليد "مصر   العامل لكرة  التواصل االجتماعي وبني 2021تتناول كأس   اآلاثر " عرب مواقع 
 على هذا التعرض.  املرتتبة  والسلوكية  والوجدانية  املعرفية
عالقة   :الثاين  الفرض  إحصائيرا ارتباطية  توجد  اليت  ب دالة  للموضوعات  التعرض  ني كثافة 

"مصر   اليد  لكرة  العامل  واجتاهات  2021تتناول كأس  االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب   "
 اجلمهور حنو تلك البطولة. 

فروق  الثالث:  الفرض  داللة  توجد  الدراسة  بني  إحصائية  ذات  عينة   طبقرا  املبحوثني 
والفئة   )النوع،  الدميوجرافية  واحلالة  خلصائصهم  اإلقامة،  وحمل  التعليم،  ومستوى  العمرية، 

 املرتتبة  املعرفية والوجدانية والسلوكية  اآلاثر يف االجتماعية، ومستوى الدخل الشهري لألسرة(
"مصر   اليد  لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  للموضوعات  التعرض  مواقع  2021على  عرب   "

 التواصل االجتماعي. 
 فروض اثنوية، هي: وينبثق عن هذا الفرض أربعة  

فروق  -1 داللة  توجد  الدراسة بني إحصائّية  ذات  عينة   خلصائصهم طبقرا املبحوثني 
واحلالة   اإلقامة،  وحمل  التعليم،  ومستوى  العمرية،  والفئة  )النوع،  الدميوجرافية 

التعرض   على املرتتبة  املعرفية اآلاثر يف االجتماعية، ومستوى الدخل الشهري لألسرة(
" عرب مواقع التواصل  2021للموضوعات اليت تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  

 االجتماعي. 
فروق  -2 داللة  توجد  الدراسة بني إحصائّية  ذات  عينة   خلصائصهم طبقرا املبحوثني 

واحلالة   اإلقامة،  وحمل  التعليم،  ومستوى  العمرية،  والفئة  )النوع،  الدميوجرافية 
ال الدخل  ومستوى  لألسرة( االجتماعية،  الوجدانية  يف  شهري   على املرتتبة  اآلاثر 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

اليد "مصر   العامل لكرة  تتناول كأس  اليت  للموضوعات  " عرب موقع  2021التعرض 
 مواقع التواصل االجتماعي. 

فروق  -3 داللة  توجد  الدراسة بني إحصائّية  ذات  عينة   خلصائصهم طبقرا املبحوثني 
ومستوى   العمرية،  والفئة  )النوع،  واحلالة  الدميوجرافية  اإلقامة،  وحمل  التعليم، 

لألسرة(  الشهري  الدخل  ومستوى   على املرتتبة  السلوكية  اآلاثر  يف  االجتماعية، 
" عرب مواقع  2021التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  

 التواصل االجتماعي. 
فروق  -4 داللة  توجد  الدراسة بني إحصائّية  ذات  عينة   خلصائصهم طبقرا املبحوثني 

واحلالة   اإلقامة،  وحمل  التعليم،  ومستوى  العمرية،  والفئة  )النوع،  الدميوجرافية 
 اآلاثر املعرفية والوجدانية  يف جممل االجتماعية، ومستوى الدخل الشهري لألسرة(

على التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر   املرتتبة والسلوكية
 قع التواصل االجتماعي. " عرب موا2021

 اإلطار املنهجي للدراسة:  
 نوع الدراسة:  

تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية اليت تستهدف التعرف على دور مواقع  
"  2021التواصل االجتماعي يف زايدة معرفة اجلمهور ببطولة كأس العامل لكرة اليد "مصر  

بط املتعلقة  احلقائق  ودراسة  عليه،  نتائج  وأتثرياهتا  واستخالص  وتفسريها  وحتليلها  بيعته 
التواصل   مواقع  استخدام  بشأن  تعميمات  إصدار  إمكانية  إىل  تؤدي  منها،  ودالالت 

 االجتماعي يف تشكيل اجتاهات الرأي العام. 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 املناهج املستخدمة: 
 منهج املسح: 

املسح  اعتمدت    منهج  على  من   Survey الدراسة  عينة  مسح  خالل  من 
اجلمهور املتابع ملواقع التواصل االجتماعي يف تغطيتها لبطولة كأس العامل لكرة اليد "مصر  

 "، لرصد مدى أتثري متابعته هلذه املواقع على اجتاهاته حنو هذه البطولة. 2021
 أدوات الدراسة: 

 يف ضوء أهداف الدراسة استخدم الباحث أداة واحدة جلمع وحتليل البياانت وهي:            
الباحث على استمارة االستقصاء  :  Questionnaireصحبفة االستقصاء   اعتمد 

ملسح مجهور مواقع التواصل االجتماعي الذي يعتمد عليه كمصدر للحصول على املعلومات  
"، وذلك من خالل إجراء االستقصاء على  2021عن بطولة كأس العامل لكرة اليد "مصر  

 املتابع ألحداث البطولة. مفردة عمدية من مجهور املوقع  200
 الدراسة   عينات

 عينة اجلمهور: 
مت اختيار عينة عمدية من مستخدمي شبكة اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي     

مبحواثر مت اختيارهم بصفة عمدية بشرط أن يكونوا من مستخدمي    200وتكونت العينة من  
 ". 2021ة اليد "مصر مواقع التواصل االجتماعي ومتابعي بطولة كأس العامل لكر 

 العينة الزمنية: 
  2021قامت الدراسة بتطبيق االستبيان االلكرتوين خالل شهري يناير وفرباير     

وهي فرتة تنظيم البطولة، لذا فضل الباحث تطبيق االستبيان االلكرتوين بسبب حالة اإلغالق  
عليها من أتج ترتب  انتشار فريوس كوروان وما  ملواجهة  تعيشها مصر  يل المتحاانت  اليت 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

مباشر بني اجلمهور، ابإلضافة ألنه   اتصال  الدراسي األول ومنع أي جتمعات أو  الفصل 
 يتناسب مع الدراسة اليت تستهدف مجهور الشباب األكثر استخدامرا لشبكة اإلنرتنت. 

 : للبياانت  اإلحصائية املعاجلة 
إىل    -د ترميزهابع  -بعد االنتهاء من مجع البياانت الالزمة للدراسة، مت إدخاهلا  

احلاسب اآليل، مث جرت معاجلتها وحتليلها واستخراج النتائج اإلحصائية ابستخدام برانمج  
ابسم   واملعروف  االجتماعية"،  للعلوم  اإلحصائية  لـ:    SPSS"احلزمة  اختصاررا 

Statistical Package for the Social Sciences   (Version 23  ،)
 املعامالت واالختبارات واملعاجلات اإلحصائية التالية: وذلك ابللجوء إىل 

 التكرارات البسيطة والنسب املئوية.  -1
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.  -2
قاسة  -3

ُ
مقياس ليكرت اخلماسي، وذلك عن طريق    علىحساب الوزن النسيب للبنود امل

النتائج علي احلد  ، مث قسمة  X  100حساب املتوسط احلسايب هلا، مث ضرب النتائج  
 األقصى لدرجات املقياس. 

( لدراسة  Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بريسون ) -4
النسبة   أو  املسافة  مستوى  من  متغريين  بني  االرتباطية  العالقة  واجتاه  شدة 

(Interval Or Ratio  وقد اعتربت العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة املعامل .)
 فأكثر.   0.7، وقوية إذا بلغت  0.7-0.4ة ما بني ومتوسط ، 0.4أقل من 

5- ( املستقلة  للمجموعات  )ت(  -Independent-Samples Tاختبار 
Test  جملموعتني حسابيني  متوسطني  بني  للفروق  اإلحصائية  الداللة  لدراسة   )

النسبة   أو  املسافة  نوع  من  املتغريات  أحد  يف  املدروسة  احلاالت  من  مستقلتني 
(Interval Or Ratio) . 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

6-  ( الواحد  البعد  ذو  التباين  (  One way Analysis of Varianceحتليل 
ابسم   اختصارار  بني    ANOVAاملعروف  للفروق  اإلحصائية  الداللة  لدراسة 

املتوسطات احلسابية ألكثر من جمموعتني من احلاالت املدروسة يف أحد املتغريات من  
 (. Interval Or Ratioنوع املسافة أو النسبة )

فأكثر، أي عند مستوى    %95ول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة  وقد مت قب
 فأقل  0.05معنوية 
 :املعلومات  مجع  أداة صدق اختبار

 لقياسه  وضعت ما  لقياس  األداة  صالحية  مدى  Validityابلصدق   قصد ي
،  الالزمة  املعلومات توفري على قدرهتا  ومدى التحليل، موضع خمتلفة وظواهر موضوعات  من

 :التالية اخلطوات اتباع مت الدراسة هذه يف  الصدق  درجة ولتحقيق
االستمارات:  •  لفقرات الظاهري الصدق  اختبار إبجراء  الباحث قام  حتكيم 

بصورهتا  خالل  من  وذلك االستمارات؛   األساتذة من  جمموعة على النهائية  عرضها 
طالبرا   ،50اإلعالم  يف املتخصصني العلمي من  البحث  يف جمال  اخلربة  أصحاب  احملكمني

 توجيهاهتم على بناءر  جرى  حيث وتوزيعها،  وفقراهتا   االستمارات  يف الرأي  إبداء منهم
 بعض  صياغة  على وتعديل  احملاور، بعض ضمن فقرات مشلت إضافة تعديالت  إجراء

 .األسئلة 
 وضوح  مدى  اختبار مت استمارة االستبيان،   إعداد من االنتهاء  بعد :القبلي االختبار •

 اختبار إجراء  مت فقد لذلك  الدراسة؛  جمتمع على النهائي  التطبيق  األسئلة قبل  ودقة 
 %10 مبحواثر بنسبة 20 بلغت  الدراسة  اجلمهور جمتمع من  عينة لالستمارة على  قبلي
وٕاضاف االختبار هذا  على  بناءر  مت  حيث  الدراسة،  جمتمع إمجايل  من   بعض ة حذف 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

األسئلة وتعديل  املبهمة، املفاهيم بعض لتحديد إضافة واخليارات، األسئلة   بعض 
 .أمشل خيارات  إبضافة املغلقة

 نتائج الدراسة  
: خصائص عينة الدراسة:   أوالا

 
كما هو مبني ابجلدول، فقد مثلت نسبة اإلانث املستخدمات لشبكة اإلنرتنت  

من إمجاىل    %57.5واملتعرضات لبطولة كأس العامل لكرة اليد عرب مواقع التواصل االجتماعي  
مفردة( حيث اختار الباحث    85من الذكور )  % 42.5مفردة( مقابل    115مفردات العينة )

العينة عشوائية ملعرفة البطولة وهو ما كان    أن تكون  مدى متابعة الذكور واإلانث ألخبار 
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

مفاجئرا وإن كان من املمكن أن يعود ذلك للدعاية اليت متت قبل البطولة خاصة أن النساء  
 أصبحوا أكثر تعرضرا ملواقع التواصل االجتماعي. 

  20أما من حيث الفئة السنية للمبحوثني، فقد جاءت فئة الشباب )من سن  
التواصل    30عامرا وحت   ومواقع  اإلنرتنت  شبكة  يستخدمون  ممن  األوىل  املرتبة  عامرا( يف 

مفردة، مث    105بواقع    %52.5االجتماعي بوجه خاص حيث مثلوا النسبة األكرب بنسبة  
عامرا إىل    30مفردة، تليها فئة )من  77بواقع    %38.5عامرا( بنسبة    20جاءت فئة )أقل من  

سنة فأكثر(    40مفردة، وأخريرا جاءت فئة )  14بواقع    %7نسبة  عامرا( يف املرتبة الثالثة ب   40
مفردات، ويؤكد ذلك على أن فئة الشباب عامة هي    4بواقع    % 2يف املرتبة األخرية بنسبة  

األكثر استخدامرا لشبكة اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي، خاصة أهنم يكونون أكثر  
 وجيا.  تعليمرا وخربةر يف التعامل مع هذه التكنول 

أما من حيث املؤهل التعليمي، فيوضح اجلدول أن النسبة األكرب من مستخدمي  
مفردة، وهي نسبة كبرية رمبا    177بواقع    % 88.5اإلنرتنت من محلة املؤهل اجلامعي بنسبة  

ترجع إىل أن مستخدمى اإلنرتنت على مستوى عاٍل من التعليم، كما أن فئة املؤهل اجلامعى  
اإلنرتنت  أصبح    يستخدمون  اإلنرتنت  أن  أو عملهم خاصة  دراساهتم  إما يف  بشكل كبري 

يستخدم يف كافة جماالت العمل، وقد جاءت فئة املؤهل فوق املتوسط يف املرتبة الثانية بنسبة  
مفردات، مث فئة التعليم    7بواقع    % 3.5مفردة، تليها فئة املؤهل املتوسط بنسبة  12بواقع    6%

 مفردات.    4بواقع  % 2رية بنسبة بعد اجلامعي يف املرتبة األخ
من حيث   أمناط    حمل اإلقامة، أما  املبحوثني  عينة  متثل  أن  الباحث  فقد راعى 

املعيشة يف مجهورية مصر العربية لرصد االختالف بني اجتاهات سكان هذه املناطق، لذا فقد  
يف بنسبة  قسم الباحث عينته إىل فئتني؛ ضمت الفئة األوىل املبحوثني الذين يعيشون يف الر 

  % 56مفردة، وضمت الثانية املبحوثني الذين يعيشون يف احلضر بنسبة    88وبواقع    44%
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

مفردة أيضرا وذلك لرصد أتثري حمل اإلقامة على أتثر اجلمهور مبواقع التواصل    112وبواقع  
 االجتماعي.  

  % 89جاءت فئة األعزب يف املرتبة األوىل بنسبة  احلالة االجتماعية،   ومن حيث 
مفردة، وهي نسبة كبرية رمبا تعكس تفرغ اجلمهور الشباب لإلنرتنت بشكل    178  بواقع

أكرب خاصة أهنم ليس لديهم أسر يتحملون مسئوليتها مما يعطيهم القدر األكرب من الوقت  
  22بواقع    %11للتعرض لشبكة اإلنرتنت، وقد جاءت فئة املتزوج يف املرتبة الثانية بنسبة  

 املطلق واألرمل من عينة الدراسة.  مفردة، بينما اختفت فئيت
حيث  من  لألسرة  أما  الشهري  الدخل  املتوسط  مستوى  الدخل  جاء  فقد   ،

  179بواقع  % 79.5جنيٍه( يف املرتبة األوىل بنسبة  3000جنيهرا حت  1200لألسرة )من 
  % 11آالف جنيٍه فأكثر( يف املرتبة الثانية بنسية    5مفردة، وجاء مستوى الدخل املرتفع )

جنيٍه( يف املرتبة   1200مفردة، يف حني جاء مستوى الدخل املنخفض )أقل من  22اقع بو 
 مفردة فقط.  19بواقع    %9.5الثالثة واألخرية بنسبة 

 اثنياا: النتائج العامة للدراسة: 
 التعرض لألحداث الرايضية عرب شبكة اإلنرتنت:  ل معد . 1

 
لألحداث   يتعرضون  الذين  املبحوثني  فئة  جاءت  فقد  السابق،  ابجلدول  مبني  هو  كما 
الرايضية عرب شبكة اإلنرتنت بصفة مستمرة أي كل يوم تقريبرا يف املرتبة األوىل وبنسبة كبرية  
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

مفردة، وجاءت نسبة املبحوثني الذين يتعرضون هلا أحياانر أي    92بواقع    % 46تصل إىل  
مفردة، بينما جاءت نسبة املبحوثني    73بواقع    % 36.5رتبة الثانية بنسبة  مبعدل متوسط يف امل

بواقع    %17.5الذين يتعرضون هلا بشكل اندر أي مبعدل ضعيف يف املرتبة األخرية بنسبة  
 مفردة.  35

وتؤكد هذه النتائج على أمهية تغطية شبكة اإلنرتنت لألحداث الرايضية حيث  
األكثر اإلعالمية  الوسيلة  يف    أصبحت  واألسهل  استخدامرا  واألكثر  اجلمهور  بني  انتشاررا 

احلصول على املعلومات حول أي قضية مثارة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو رايضية  
 أو غري ذلك. 

دراسة   مع  النتيجة  هذه  أكدت    ( 2021)زينهم حسن  واتفقت    تصدر اليت 
  بنسبة  واملتوسطة  الصغرية املشروعات  ن ع املصري  الشباب ومات لمع مصادر  قائمة ت  اإلنرتن
22.4% . 

 عرب مواقع التواصل االجتماعي: 2021بطولة كأس العامل لكرة اليد   ة متابع ل معد . 2

 
كما هو مبني ابجلدول السابق، فقد جاءت فئة املبحوثني الذين يتابعون بطولة  

عرب مواقع التواصل االجتماعي أحياانر أي    2021كأس العامل لكرة اليد املقامة يف مصر  
مفردة، وجاءت    95بواقع    % 47.5مبعدل متوسط يف املرتبة األوىل وبنسبة كبرية تصل إىل  

  % 31وهنا بصفة مستمرة أي كل يوم تقريبرا يف املرتبة الثانية بنسبة  نسبة املبحوثني الذين يتابع



 

(369) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

مفردة، بينما جاءت نسبة املبحوثني الذين يتابعوهنا بشكل اندر أي مبعدل ضعيف    62بواقع  
 مفردة.   43بواقع  %21.5يف املرتبة األخرية بنسبة 

الذي   الكبري  اهتمام اجلمهور املصري ابحلدث  النتائج على  نظمته  وتؤكد هذه 
متابعة   درجة  تفاوت  من  الرغم  وعلى  البطولة  يف  املصري  املنتخب  مشاركة  جبانب  مصر 

والذي قد يرجع إىل أن معظم أفراد العينة من اإلانث    –اجلمهور واهتمامه أبخبار البطولة  
والذين يتابعون أحداث معينة فقط من البطولة إال أن اجلمهور املصري أبدى اهتمامرا كبريرا    -

 ث البطولة وهو ما أدى لتكامل عوامل جناح تنظيم هذا احلدث. أبحدا
ارتفاع عدد  اليت أكدت  (2021)حنان كامل واتفقت هذه النتيجة مع دراسة  

مواقع التواصل االجتماعي حيث  خالل  الذين يتابعون االنفوجرافيك املقدم من    األشخاص 
اليوم يف  مرات  عدة  املتابعني  نسبة  يتابع % 45.2كانت  والذين  اليوم  ،  يف  واحدة  مرة  ون 

 احتالل مواقع التواصل االجتماعي  اليت أكدت   ( 2021)علي محودة  ، ودراسة  43.3%
 اإللكرتونية للمواقع  التعرض  ، فيما يتعلق مبدي % 82.5 بلغت  بنسبة   " دائمرا "األول   الرتتيب
ارتفاع   ( 2021)نورة يوسف  التواصل االجتماعي، وكذلك دراسة   ومواقع   اليت أكدت 
للحصول على   %73.5بنسبة  االجتماعي  التواصل  ملواقع اإلمارات  الشباب  استخدام  كثافة 

 املعلومات حول اجملال التطوعي. 
 : "2021املبارايت اليت تتابعها ببطولة كأس العامل لكرة اليد "مصر   . 3

 



 

(370) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

ملبارايت منتخب  كما هو مبني ابجلدول السابق، فقد جاءت متابعة اجلمهور  
البطولة بنسبة تصل إىل   مصر فقط يف املرتبة األوىل كأول طرق متابعة اجلمهور ألحداث 

مفردة، كما جاءت متابعة مبارايت جمموعة منتخب مصر يف املرتبة الثانية    110بواقع    55%
مفردة، وهو ما يؤكد على الدور الكبري الذي تلعبه وسائل اإلعالم    36بواقع    % 18بنسبة  

صفة عامة ومواقع التواصل االجتماعي بصفة خاصة يف دعم املنتخبات املصرية املشاركة يف  ب
ا من اجلمهور، فكل فرد اآلن أصبح له   البطوالت العاملية، خاصة أهنا متتلك عددرا كبريرا جدر
حساب أو أكثر على شبكات التواصل االجتماعي، وهو األمر الذي جعل مواقع الصحف  

فحات هلا عرب تلك الشبكات من أجل الرتويج ألخبارها وموضوعاهتا  حترص على إنشاء ص 
 من خالهلا. 

  % 11.5يف املرتبة الثالثة بنسبة    املبارايت اليت أصادف إذاعتها فقط وجاءت متابعة  
بواقع    %9يف املرتبة الرابعة بنسبة    أخبار البطولة واملبارايت فقطمفردة، يليها متابعة    23بواقع  
بواقع    %6.5ا جاءت متابعة كل أخبار البطولة يف املرتبة األخرية بنسبة  مفردة، وأخرير   18
 مفردة.  13

متابعة   أحياانر يف  دوررا مهمرا  يلعب  الصدفة  أن عنصر  السابقة  النتائج  وتوضح 
أخبار   مبعرفة  يهتم  الذي  اجلمهور  من  نوعية  هناك  أن  الرايضية كما  لألحداث  اجلمهور 

املبارايت دون   امللخصات  البطوالت ونتائج  لعبها وإمنا حيرص على معرفة  االنتظار لوقت 
 والنتائج فقط. 
 
 
 
 



 

(371) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 : 2021متابعة بطولة كأس العامل لكرة اليد املقامة يف مصر يناير  وسيلة  . 4

 
كما هو مبني ابجلدول السابق، يتضح أن التليفزيون احتل مقدمة الوسائل اليت  

كأس العامل لكرة اليد، حيث حصل على نسبة  يفضلها املبحوثون عينة الدراسة ملتابعة بطولة  
مفردة من إمجاىل مفردات العينة، ويرجع ذلك لتوافره يف كل املنازل خاصة    140بواقع    70%

أن البطولة كانت مقامة يف مصر ومذاعة على القنوات املصرية وغري مشفرة، بينما جاءت  
مفردة، يليها الصحف    102قع  بوا  % 51مواقع التواصل االجتماعي يف املرتبة الثانية بنسبة  

بنسبة   الثالثة  املرتبة  يف  اإللكرتونية  عرب    47بواقع    % 23.5واملواقع  التليفزيون  مث  مفردة، 
الرابعة بنسبة   الكبري    32بواقع    %16اإلنرتنت يف املرتبة  مفردة، وهو ما يؤكد على الدور 

املواقع الرايضية بصفة  الذي تلعبه شبكة اإلنرتنت بصفة عامة ومواقع التواصل االجتماعي و 
 خاصة يف متابعة األحداث الرايضية وإمداد اجلمهور بكافة املعلومات عنها. 



 

(372) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

بينما جاءت ابقي الوسائل بنسب ضعيفة فنجد الصحف املطبوعة حصلت على  
مفردات، وأخريرا الراديو عرب    5بواقع   %2.5مفردات، مث الراديو بنسبة   7بواقع   %3.5نسبة 

 بواقع مفردة واحدة.  %0.5اإلنرتنت بنسبة 
وتؤكد هذه النتائج على تراجع دور اإلعالم التقليدي من صحف ورقية وراديو  
يف متابعة اجلمهور لألحداث الرايضية ابستثناء التليفزيون الذي يعد الوسيلة األنسب ملشاهدة  

الرايضية  املبارايت املذاعة مباشرة، بينما ظهر واضحرا مدى اهتمام اجلمهور مبتابعة األحداث  
عرب شبكة اإلنرتنت سواء من خالل مواقع التواصل االجتماعي أو املواقع الرايضية اإللكرتونية  

 أو التليفزيون عرب اإلنرتنت. 
دراسة   مع  النتيجة  هذه  أثبتت    ( 2020عطية   بن يوسف)واتفقت  واليت 

العين  أفراد  من  األكرب  االهتمام  نسبة  على  املشفرة  الرايضية  القنوات  متابعة    ةاستحواذ  يف 
ودراسة   الرايضية،  عبداملعبود  األحداث  أن    (2021)دعاء  أكدت  من   %  66اليت 

کوروان   جائحة  عن  ابملعلومات إبمدادهم تقوم االجتماعى التواصل  شبکات  أن املبحوثني 
ودراسة  19  – )كوفيد    ،) (Habiba Difallah and Abdelkader 

Belkheir2020)  التغطية اإلعالمية اإلذاعية غري كافية وتقتصر على  اليت أكدت أن
لرايضة، ابإلضافة إىل الدور املتدين  اب بعض النواحي فقط وال تشمل مجيع اجلوانب اخلاصة  

 . االذي تلعبه اإلذاعة يف ترقية الرايضة عند األفراد الناشئة من املعاقني حركير 
 
 
 
 
 



 

(373) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 أخبار البطولة من خالله: موقع التواصل االجتماعي الذي تفضل متابعة  . 5

 
مقدمة مواقع   احتل  فيسبوك  أن موقع  يتضح  السابق،  مبني ابجلدول  كما هو 
التواصل االجتماعي اليت يفضلها املبحوثون عينة الدراسة ملتابعة بطولة كأس العامل لكرة اليد،  

مفردة من إمجاىل مفردات العينة، ويرجع ذلك    140بواقع    %70حيث حصل على نسبة  
ية املوقع الذي حيتل املركز الثاين عامليرا بني أكثر املواقع متابعةر وانتشاررا بني اجلمهور،  لشعب 

  % 10.5مفردة، مث تويرت بنسبة    22بواقع    %11بينما جاء يوتيوب يف املرتبة الثانية بنسبة  
مفردة، وأخريرا جاء جوجل بالس يف    13بواقع    %6.5مفردة، مث انستغرام بنسبة    21بواقع  

 مفردات فقط.  4بواقع  %2رتبة األخرية بنسبة امل
أكثر   من  واليت جعلته  اهلائلة،  بوك  فيس  موقع  إىل شعبية  النتيجة  وترجع هذه 
ملفات   معه ورفع  التعامل  العديدة كسهولة  امليزات  إىل  العامل، ابإلضافة  انتشاررا يف  املواقع 

لوصول ألي موضوع من  الفيديو سواء أكانت شخصية أم إخبارية، ابإلضافة إىل سهولة ا 
مقاطع   لكافة  بتوفريه  يوتيوب  موقع  يتميز  التفاعلية، كما  األدوات  لكافة  وتوفريه  خالله، 

 الفيديو حول كافة األحداث الرايضية وهو ما جيذب اجلمهور ملتابعته. 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

مع دراسة   النتيجة  أكثر  واليت أكدت    (2021)إميان سيد، واتفقت هذه  أن 
ا من قبل عينة الدراسة هو موقع الفيس بوك بنسبة مئوية  خدامر مواقع التواصل االجتماعي است 

 املبحوثني  من  %77.5 اليت أثبتت أن  (2021)دعاء عبداملعبود  ، ودراسة  %68.8بلغت  
تصدرالفيس مقدمة أكدوا  التواصل  أشکال بوك   مصدر تعد  الت االجتماعى شبکات 

  ( 2021)زينهم حسن (، وكذلك دراسة  19 –)كوفيد   کوروان جائحة  حول للمعلومات
 الشباب  ا هل يتعرض اليت  االجتماعي صلالتوا   مواقع قائمةك  بو  الفيس  صدراليت أكدت ت

  ( 2021)منصور سعيدي وفلة بن غربية  ودراسة    ،  %88.55  بنسبة  سة االدر  عينة املصرى
االجتماعي "الفيس بوك"  يركزون على استعمال شبكة التواصل  واليت أكدت أن األشخاص  
وأن ذات املوقع هو  ،  %(  93.75ا مقارنة بباقي الشبكات )بشكل دائم بنسبة عالية جدر 

وكذ  للمعلومة  االستعمال كمصدر  انحية كثرة  من  لعينة    لكاألول  لإلشباعات  كمحقق 
( بنسبة  الدراسة  هذه  يف  ودراسة  %(  62.50املبحوثني    وهيب  عبدالسيد  اننسي)، 

االستخدام املرتفع للفيسبوك من قبل املراهقني حيث  ليت أكدت على  ا   (2021وآخرون  
 . ا% من العينة يستخدمون املوقع يومير   73.5 أوضحت النتائج أن 

 :الصفحات اليت تتابع من خالهلا البطولة عرب مواقع التواصل االجتماعي . 6

 



 

(375) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

املستقلة مثل  صفحات املواقع الرايضية  كما هو مبني ابجلدول السابق، احتلت  
مقدمة الصفحات اليت يفضلها املبحوثون عينة الدراسة ملتابعة    ويف اجلول وغريها   ةايالكور 

مفردة من إمجاىل    119بواقع    % 59.5بطولة كأس العامل لكرة اليد، حيث حصلت على نسبة  
الرايضية   املواقع  أخبار  الصفحات يف عرض  لتخصص هذه  ذلك  ويرجع  العينة،  مفردات 

يف جمال الرايضة وهو ما يسهل على اجلمهور احلصول على املعلومات الرايضية  املتخصصة  
جاءت   بينما  العامة،  املواقع  يف  البحث  عناء  تكبد  دون  حيتاجها  املواقع  اليت  صفحات 

  71بواقع    % 35.5يف املرتبة الثانية بنسبة    الصحفية مثل اليوم السابع واملصري اليوم وغريها 
  % 25.5بنسبة    ون اتمي سبورتأالرايضية مثل بني سبورت و   صفحات القنواتمفردة، مث  

مفردة، وهو ما يؤكد على عدم استغناء اجلمهور عن وسائل اإلعالم التقليدي يف    51بواقع 
 متابعة األحداث الرايضية وإمنا يتابعها من خالل صفحاهتا على مواقع التواصل االجتماعي. 

  يطاليان زملكاوي وغريها إان و صفحات اجلماهري مثل ماجيكانو ورمادو وجاءت  
صفحات البث املباشر مثل ايالشوت  مفردة، تليها    36بواقع    %18يف املرتبة الرابعة بنسبة 

صفحات الصحفيني والرايضيني  مفردة، وأخريرا    34بواقع    % 17بنسبة    ون الين وغريها أ  ةوكور 
مفردة، ويرجع ذلك إىل أن هذه الصفحات تزداد    24بواقع   %12بنسبة  مثل طارق األدور 

عند   أمهيتها  تزداد  املباشر  البث  فصفحات  األوقات  وليست كل  معينة  أوقات  أمهيتها يف 
الدولية،   املبارايت  أو  اإلجنليزي  الدوري  املشفرة كمبارايت  املبارايت  ملشاهدة  احلاجة 

ن مثل مباراة القمة بني األهلي والزمالك، بينما  وصفحات اجلماهري تزداد يف أوقات الشح
صفحات الصحفيني الرايضني تزداد أمهية الرجوع إليها أثناء االختالف حول اللوائح والقوانني  

 املنظمة للبطوالت الرايضية.  
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 : املضامني اليت تتابعها عرب مواقع التواصل االجتماعي عن البطولة  . 7

 
تلت متابعة أخبار البطولة مقدمة املضامني  كما هو مبني ابجلدول السابق، اح

اليت يفضلها املبحوثون عينة الدراسة عرب مواقع التواصل االجتماعي ملتابعة بطولة كأس العامل  
مفردة من إمجاىل مفردات العينة،    107بواقع    %53.5لكرة اليد، حيث حصلت على نسبة  

مفردة، مث متابعة    92بواقع    % 46سبة  بينما جاءت متابعة بث املبارايت يف املرتبة الثانية بن
بنسبة   الفيديو  الربامج    62بواقع    %31امللخصات ومقاطع  متابعة  مفردة، وأخريرا جاءت 

 مفردة.   20بواقع    %10التحليلية عن البطولة يف املرتبة األخرية بنسبة  
ويرجع ذلك إىل طبيعة شبكة اإلنرتنت بصفة عامة ومواقع التواصل االجتماعي  

البطولة أوالر أبول من خالل صفحات الصحف واملواقع  بصفة   خاصة حيث توفر أخبار 
الرايضية وصفحات اجلماهري فهي تقدم للجمهور كل ما حيتاجه عن البطولة ابستمرار، كما  
البطولة   مبارايت  لكافة  فيديو وملخصات  البطولة، ومقاطع  ملبارايت  مباشررا  بثرا  تتيح  أهنا 

يوتيوب بينما مل هتتم كثريرا بتقدمي الربامج التحليلية وإمنا متيز هبا  خاصة عرب موقعي فيس بوك و 
 التليفزيون ونقلت مواقع التواصل أجزاء من هذه الربامج عرب صفحات هذه القنوات. 

 
 



 

(377) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 :بطولة كأس العامل لكرة اليد عرب مواقع التواصل االجتماعي كيفية متابعة  . 8

 
الظروف" يف   البطولة "حسب  متابعة  السابق، جاءت  كما هو مبني ابجلدول 

بنسبة   بطولة كأس العامل لكرة اليد عرب مواقع التواصل االجتماعي   مقدمة أمناط كيفية متابعة
مفردة، ويرجع ذلك إىل صعوبة حتديد الشخص لظرف تعرضه لألحداث    69بواقع    34.5%

الرايضية فقد يكون يف املنزل أو العمل أو يف عطلة ولكن مهما كانت هذه الظروف فكل  
فرد حياول هتيئتها من أجل متابعة املبارايت سواء كان عرب شاشة املنزل أو العمل أو املقهى  

 يل. أو عرب املواب
مفردة،   55بواقع    % 27.5وجاءت يف املرتبة الثانية متابعة البطولة مبفردي بنسبة  

مفردة، ويرجع ذلك إىل    53بواقع    % 26.5تليها مباشرة متابعة البطولة مع األسرة بنسبة  
التنظيم وكذلك مشاركة   البطولة اليت أقيمت يف مصر وحرص املصريني على متابعة  طبيعة 

وهو ما جيعل مجيع أفراد األسرة سواء ذكور أو إانث كبار أو صغار    املنتخب املصري هبا 
حريصني على متابعة البطولة لتشجيع املنتخب املصري وهو ما جيعل منط املشاهدة مع األسرة 

 حيصل على هذه النسبة.  



 

(378) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

اليت    (2020)يوسف ذيب وحجام اجلمعي  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة  
ا  ستخدم للصفحات الرايضية عرب فيسبوك خيصص لذلك حيزر أن الشباب اجلزائري املأكدت  

 .  ويفضل العزلة يف هذا االستخدام ا مقبوالر زمنير 
  23بواقع   % 11.5وجاءت يف املرتبة األخرية متابعة البطولة مع األصدقاء بنسبة 

مفردة ويرجع ذلك إىل قلة شعبية اللعبة بني املصريني بعكس كرة القدم اليت حيرص األصدقاء  
 متابعة مبارايهتا معرا سواء يف املنزل أو على املقاهي.  على

 :بطولة كأس العامل لكرة اليد عرب مواقع التواصل االجتماعيأماكن متابعة  . 9

 
كما هو مبني ابجلدول السابق، جاءت متابعة البطولة يف املنزل يف مقدمة أماكن  

  130بواقع    %65بنسبة   بطولة كأس العامل لكرة اليد عرب مواقع التواصل االجتماعي  متابعة 
مفردة، ويرجع ذلك إىل أن مبارايت البطولة كانت يف املساء وهو ما يناسب وقت جتمع  
األسرة املصرية بعد يوم العمل الشاق ابإلضافة إىل إذاعة البطولة عرب قنوات أون اتمي سبورت  

 الكثريون حيرصون على متابعة أحداث البطولة من املنزل مع أسرهم. املصرية مما جعل 



 

(379) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

  50بواقع    % 25وجاءت يف املرتبة الثانية متابعة البطولة يف مكان تواجدي بنسبة  
إىل صعوبة حتديد الشخص لظرف ومكان تعرضه    – كما أشران    –مفردة، ويرجع ذلك إىل  

أو العمل أو يف عطلة ولكن مهما كانت  لألحداث الرايضية واملبارايت فقد يكون يف املنزل 
هذه الظروف فكل فرد حياول هتيئتها من أجل متابعة املبارايت سواء كان عرب شاشة املنزل  

 أو العمل أو املقهى أو عرب املوابيل. 
البطولة   الثالثة متابعة  بواقع    %5.5بنسبة    يف مقهى اإلنرتنت وجاءت يف املرتبة 

البطول   11 متابعة  تليها  بنسبة  مفردة،  اجلامعة  متابعة    6بواقع    % 3ة يف  وأخريرا  مفردات، 
مفردات، وترجع هذه النسب الضعيفة إىل قلة أعداد    3بواقع    %1.5البطولة يف العمل بنسبة  

 اجلمهور الذين يتواجدون يف اجلامعة أو العمل يف أوقات إذاعة البطولة. 
 :بطولة كأس العامل لكرة اليد عرب مواقع التواصل االجتماعي  أوقات متابعة . 10

 
كما هو مبني ابجلدول السابق، جاءت متابعة البطولة يف وقت الفراغ يف مقدمة  

بواقع   % 41بنسبة   بطولة كأس العامل لكرة اليد عرب مواقع التواصل االجتماعي أوقات متابعة 
بارايت البطولة كانت يف املساء وهو ما  إىل أن م   -كما أشران    –مفردة، ويرجع ذلك    82

يناسب وقت جتمع األسرة املصرية بعد يوم العمل الشاق ابإلضافة إىل إذاعة البطولة عرب  



 

(380) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

القنوات املصرية وهو يف الغالب وقت الفراغ لدى اجلمهور مما جعل الكثريون حيرصون على  
 متابعة أحداث البطولة يف هذه األوقات. 

الث البطولة وقت بث املبارايت بنسبة  وجاءت يف املرتبة  بواقع    %35انية متابعة 
مفردة، فاألسرة املصرية تتجمع ملتابعة البطولة وخاصة منتخب مصر سواء كانوا مهتمني    70

ابلرايضة وكرة اليد أم ال ولكن الدافع الوطن جيعل املصريني حريصني على أتييد وتشجيع  
 املنتخب الوطن. 

الثالث  البطولة وقت املساء بنسبة  وجاءت يف املرتبة    45بواقع    %22.5ة متابعة 
  3بواقع    %1.5مفردة، بينما جاءت متابعة البطولة وقت الصباح يف املرتبة األخرية بنسبة  

البطولة يف املساء لذا    - كما أشران من قبل    –مفردات، ويرجع ذلك   إىل إذاعة مبارايت 
ساء والذي يكون وقت فراغ وجتمع لألسر  حيرص املتابعون على متابعتها وقت إذاعتها يف امل

البطولة يف وقت   ا هو الذي حيرص على معرفة أخبار  بينما هناك عدد قليل جدر املصرية، 
 الصباح خاصة إذا كان مل يتابع احلدث مباشرة وقت إذاعته. 

 :بعد متابعة أحداث البطولة عرب مواقع التواصل االجتماعي  اجلمهور   رد فعل  . 11

 



 

(381) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

التفاعل مع   كما هو مبني ابجلدول السابق، يتضح مدى إجيابية املبحوثني يف 
املوضوعات اليت يتعرضون هلا عرب مواقع التواصل االجتماعي حول بطولة كأس العامل لكرة  

األد ألكثر  ابملضمون  اإلعجاب  أداة  تصدر  فيتضح  يستخدمها  اليد،  اليت  التفاعلية  وات 
مفردة، وذلك لسهولة هذه األداة فكل ما تتطلبه هو   137بواقع  %68.5املبحوثون بنسبة 

الضغط على املاوس اخلاص ابحلاسب اآليل أو على شاشة اهلاتف احملمول ضغطة واحدة ال  
 تتطلب أي جهد مبذول أو كتابة أية كلمات. 
التعليق على املضمون يف املر  الثانية بنسبة  وجاء  مفردة،    37بواقع    %18.5تبة 

ويلجأ الشخص هلذه األداة حينما يريد أن يبدي رأيه يف املوضوع بكتابة بعض الكلمات  
اليت تعرب عنه وكانت معظم التعليقات إشادة بدور مصر يف التنظيم وأبداء منتخب مصر  

 لكرة اليد يف البطولة وظهوره مبظهر مشرف للرايضة املصرية. 
بنسبة  وجاء الثالثة  املرتبة  يف  ألصدقائي"  "أرسله  عبارة    29بواقع    % 14.5ت 

مفردة،    21بواقع    %10.5مفردة، وعبارة "أضعه يف قائمة املفضلة" يف املرتبة الرابعة بنسبة  
مفردة،    18بواقع    %9" يف املرتبة اخلامسة بنسبة  أحاول نشره يف الصفحات األخرىوعبارة "

هور الفيس بوك يتميز ابإلجيابية يف التفاعل مع املوضوعات  وتؤكد هذه النسب على أن مج
الرايضية اليت يقدمها له ويظهر هذا واضحرا من خالل الصفحات الرايضية للمواقع واألندية  

 واجلماهري. 
مفردات وهي    3بواقع    % 1.5وأخريرا جاءت عبارة "ال أفعل شئ" يف املرتبة األخرية بنسبة  

ا تؤكد على   قلة اجلمهور السليب الذي يتابع األحداث الرايضية دون التفاعل  نسبة ضعيفة جدر
 معها. 

عدم تواصل  اليت أكدت على    ( 2020)يوسف بن عطيه  وختتلف هذه النتيجة مع دراسة  
 أو من خالل الرسائل  ا عينة البحث بنسبة كبرية مع الربامج الرايضية هاتفير 



 

(382) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 : بطولة العامل لكرة اليد مدى اهتمام صفحات التواصل االجتماعي أبخبار  . 12

 
  94بواقع   ني املبحوث من  % 47.5كما هو مبني ابجلدول السابق، يتضح أتكيد  

بشكل   اليد  لكرة  العامل  بطولة كأس  أبخبار  االجتماعي  التواصل  اهتمام صفحات  مفردة 
مفردة على اهتمام صفحات التواصل    75من املبحوثني بواقع    %37.5متوسط، كما أكد  

من املبحوثني    %15.5االجتماعي أبخبار بطولة كأس العامل لكرة اليد بشكل كبري، بينما يرى  
ة، أن صفحات التواصل االجتماعي اهتمت أبخبار بطولة كأس العامل لكرة  مفرد 31بواقع  

 اليد بشكل ضعيف.  
وتؤكد هذه النتائج على اهتمام صفحات التواصل االجتماعي مبتابعة أخبار بطولة  
كأس العامل لكرة اليد سواء كان هذا االهتمام كبريرا أو ضعيفرا ولكن اجلمهور هو الذي حيدد  

ناك من يتابع عدد كبري من الصفحات الرايضية وجيد أن االهتمام منصب  هذا االهتمام فه
على أخبار البطولة بشكل كبري، وهناك من يتابع عدد قليل من الصفحات مما جيعله يشعر  

 بقلة اهتمام هذه الصفحات أبخبار البطولة. 
 
 
 
 



 

(383) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 : بكات التواصل االجتماعي يف تغطية أحداث البطولةمدى جناح ش . 13

 
  102بواقع   ني املبحوث من   % 51مبني ابجلدول السابق، يتضح موافقة  كما هو  

إىل حد ما، كما    بكات التواصل االجتماعي يف تغطية أحداث البطولةجناح ش   علىمفردة  
بكات التواصل االجتماعي يف  مفردة على جناح ش   87من املبحوثني بواقع    %43.5أكد  

البطولة  أحداث  ع  تغطية  مايؤكد  وهو  حد كبري،  التواصل  إىل  مواقع  صفحات  أن  لى 
االجتماعي جنحت يف تغطية أحداث بطولة كأس العامل لكرة اليد وإمداد اجلمهور ابملعلومات  

 الكافية حول تنظيم البطولة وأحداثها. 
مفردة، حيث يرون أن    11من املبحوثني على ذلك بواقع    %5.5بينما اعرتض  

، وقد ترجع هذه النتيجة  ث البطولةيف تغطية أحدامل تنجح  بكات التواصل االجتماعي  ش
إىل نسبة ضعيفة من اجلمهور مل تتابع أخبار البطولة بشكل كبري وغري مشرتكني يف عدد كبري  

 من الصفحات الرايضية عرب مواقع التواصل االجتماعي. 
 
 
 
 
 



 

(384) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 : كثر املضامني اليت تعرضت هلا عرب مواقع التواصل االجتماعي عن البطولةأ . 14

 
دور مصر  كما هو مبني ابجلدول السابق، يتضح تصدر املضامني اليت تناولت  

مفردة من إمجايل املبحوثني،    123بواقع    %61.5يف املرتبة األوىل بنسبة    يف تنظيم البطولة
ويرجع ذلك إىل حماولة اإلعالم تسليط الضوء على الدور العظيم الذي قامت به مصر يف  

كانت مهددة ابإللغاء النتشار فريوس كوروان واعتزار دول كثرية    تنظيم البطولة يف الوقت اليت
 عن تنظيم البطولة. 

ترتيب منتخب مصر على مستوى  وجاءت يف املرتبة الثانية املضامني اليت تناولت  
تليها مباشرة املضامني اليت تناولت    79بواقع    %39.5، بنسبة  العامل أخبار العيب  مفردة، 

املراكز والبطوالت اليت  مفردة، مث املضامني اليت تناولت    78ع  بواق  % 39بنسبة    منتخب مصر
منتخب مصر بنسبة    حققها  الرابعة  املرتبة  يف  البطولة  تليها    66بواقع    %33قبل  مفردة، 
  44بواقع    % 12بنسبة    أخبار جتهيز وحتضري منتخب مصر للبطولة املضامني اليت تناولت  

يف    أخبار مجيع املنتخبات املشاركة يف البطولةمفردة، وأخريرا جاءت املضامني اليت تناولت  
 مفردة.  24بواقع   %12املرتبة األخرية بنسبة 



 

(385) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

فإن   لذا  املصري  اجلمهور  بني  اليد  رايضة كرة  شعبية  إىل ضعف  ذلك  ويرجع 
اجلمهور يهتم فقط ابألخبار واملضامني اليت هتتم ابملنتخب املصري وتنظيم مصر للبطولة بينما  

 املنتخبات املشاركة يف البطولة أخر أولوايت اجلمهور. احتلت أخبار ابقي 
 : تعرض ملواقع التواصل االجتماعي ملتابعة البطولة ال وافع د . 15

 
ملواقع التواصل  كما هو مبني ابجلدول السابق، متثلت أهم دوافع تعرض املبحوثني  

الشخص    شجعه يفريق الذي  ال متابعة نشاط  كأس العامل لكرة اليد يف    االجتماعي ملتابعة بطولة
متابعة أخبار    92بواقع    % 46بنسبة   املقام األول على  مفردة، حيث حيرص اجلمهور يف 

منتخب مصر املشارك ابلبطولة والتعرف على كافة املعلومات املتوفرة عنه سواء قبل البطولة  
 أو أثناء املشاركة هبا. 

الثانية  املرتبة  يف  الرايضية  األخبار  معرفة  دافع    83بواقع    %41.5بنسبة    وجاء 
مفردة، حيث    50بواقع    % 25مفردة، مث دافع معرفة أخبار الالعبني يف املرتبة الثالثة بنسبة  

االجتماعي حول   التواصل  مواقع  عرب  املتوفرة  األخبار  على  التعرف  على  اجلمهور  حيرص 
 عة. البطولة بشكل عام وحول الالعبني بشكل خاص ملا توفره من معلومات كثرية ومتنو 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

الرابعة بنسبة   الفراغ يف املرتبة  مفردة،    48بواقع    %24وجاء دافع متضية وقت 
التواصل االجتماعي دور كبري يف هذا الصدد فقد أصبحت املتنفس األول   وتلعب مواقع 
للجمهور يف تقضية وقت الفراغ ملا هبا من مميزات خصوصرا يف اجلانب الرايضي والذي تلعب  

 ل توفري املعلومات ومقاطع الفيديو وامللخصات اليت يفضلها اجلمهور. فيه دوررا كبريرا من خال
  36بواقع    % 18وجاء دافع التعرف على ماهبا من آراء يف املرتبة اخلامسة بنسبة   

  33بواقع    %16.5يف املرتبة السادسة بنسبة    لتفاعل مع القضااي الرايضيةا  مفردة، مث دافع
يف املرتبة السابعة    املوضوعات والقضااي الرايضية  ليلوحت  شرح  مفردة، يليه دافع احلصول على 

يف املرتبة    مناقشة موضوعاهتا الرايضية مع اآلخرينمفردة، وأخريرا دافع    28بواقع    %14بنسبة  
 مفردة.  23بواقع   %11.5األخرية بنسبة 

ويرجع ذلك إىل تفرد مواقع التواصل االجتماعي بعدد من اخلصائص واملميزات  
عن غريها من املواقع مثل توفري خمتلف أدوات التفاعلية للجمهور وإمداده بكافة  اليت متيزها  

النقاش   لساحات  فتحها  إىل  ابإلضافة  الرايضية  األحداث  حول  حيتاجها  اليت  املعلومات 
الفيديو   مقاطع  وتقدمي  احلرية،  مبنتهى  الرأي  وإبداء  املوضوعات  هذه  حول  والتحاور 

 وتؤثر يف آرائه.   وامللخصات اليت يفضلها اجلمهور
  واليت أكدت اعتماد   (2018)أمنية عبدالرمحن وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  

فور   األخبار  معرفة  التالية:  لألسباب  اإللكرتونية  الرايضية  املواقع  على  املصري  اجلمهور 
حدوثها، سهولة احلصول على األخبار واملعلومات، استخدام الفيديوهات والصور يف عرض  

والتعليق عليها، الثقة واملصداقية يف املعلومات اليت تقدمها، مشاهدة املباراايت غري    املباراايت 
الفراغ، تكوين رأي حول األحداث   التخلص من امللل يف وقت  التلفزيون،  املعروضة على 

 . خرين بني األ هالرايضية اجلارية ونشر 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 : سباب تفضيل مواقع التواصل االجتماعي ملتابعة البطولة أ . 16

 
ملواقع   املبحوثني  تفضيل  أسباب  أهم  متثلت  السابق،  ابجلدول  مبني  هو  كما 
التواصل االجتماعي يف متابعة أحداث بطولة كأس العامل لكرة اليد يف سهولة تصفحها حيث  
أصبح لكل فرد حساب على مواقع التواصل االجتماعي وأصبح يف مقدوره الدخول يف أي  

وتصفحها احملمول  هاتفه  خالل  من  على    وقت  معتاد  أصبح  أنه  السهولة، كما  مبنتهى 
 تصفحها ابستمرار. 

  % 35.5وجاءت "التغطية الفورية لكافة أحداث البطولة" يف املرتبة الثانية بنسبة  
مفردة، وتتفوق مواقع التواصل االجتماعي يف هذه اجلزئية، حيث إهنا ال تنتظر    71بواقع  

البث بل مبجرد   أو  ا معينرا للنشر  بثرا مباشررا للمبارايت  موعدر تصوير احلدث كما أهنا توفر 
 وقت إذاعتها. 

  % 29وجاء "االهتمام بتحليل وتفسري كافة أخبار البطولة" يف املرتبة الثالثة بنسبة  
وتفسريه    58بواقع   احلدث  نقل  مبحاولة  االجتماعي  التواصل  مواقع  تتميز  حيث  مفردة، 

واإلحصاءا  البياانت  توفري  خالل  من  املواقع  وحتليله  أو  الرمسية  اجلهات  تصدرها  اليت  ت 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

الصحفية كما أهنا تفتح الباب أمام مناقشة املوضوعات وإبداء الرأي مما يقدم تفسريات كثرية  
 للمضامني املختلفة وخاصة الرايضية. 

  55بواقع    %27.5" يف املرتبة الرابعة بنسبة  تعودي على متابعتها ابستمراروجاء "
إىل أنه أصبح لكل فرد حساب على مواقع    – ا أشران من قبل  كم  –مفردة، ويرجع ذلك  

احملمول   هاتفه  من خالل  وقت  أي  يف  الدخول  مقدوره  يف  وأصبح  االجتماعي  التواصل 
 وتصفحها مبنتهى السهولة، كما أنه أصبح معتاد على تصفحها ابستمرار. 

مفردة،    52بواقع    % 26وجاء "التزويد ابملعلومات والبياانت حول البطولة" بنسبة  
حيث تلعب مواقع التواصل االجتماعي دورها اإلعالمي كأية وسيلة إعالمية أخرى غري أهنا  
تكون بصيغة مرئية ومسموعة ومكتوبة، فهي جتمع بني مميزات الصحافة والراديو والتليفزيون  

 مما جيعلها تصل إىل أكرب عدد ممكن من اجلمهور. 
  % 25يف املرتبة السادسة بنسبة    "عرض بث املبارايت بشكل سهل وجماين وجاء "

مفردة، ويرجع ذلك إىل تشفري بعض املبارايت أحياانر أو وجود الفرد يف مكان    50بواقع  
ليس به شاشة لعرض املبارايت مما جيعل الشخص يلجأ إىل مواقع التواصل االجتماعي اليت  

 توفر بثرا مباشررا هلذه املبارايت. 
اجيابيات   تناول  بنسبة  وجاءت "اجلرأة يف  السابعة  املرتبة  البطولة" يف  وسلبيات 

مفردة، حيث يرى البعض أن مواقع التواصل االجتماعي أكثر جرأة يف    47بواقع    23.5%
ا عن مقص   تناول األخبار فهي تنقل احلدث من موقعه وبصورة فورية مما جيعلها أكثر بعدر

قد فات ووصل اخلرب ألكرب  الرقيب، وحت إذا فرض عليها أي نوع من الرقابة فيكون األوان  
عدد ممكن من اجلمهور، ونستطيع أن نرى أخباررا كثرية قد أحدثت ضجة بني أبناء الوطن،  

 مع ضرورة توخي احلذر ألهنا تكون مصدررا أساسيرا للشائعات. 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

  35بواقع   % 17.5يف حني احتل "ارتفاع درجة مصداقيتها" املرتبة الثامنة بنسبة  
مايؤكد على ع التواصل  مفردة، وهو  مواقع  املقدمة عرب  املعلومات  بكافة  اجلمهور  ثقة  دم 

يشاء مما جيعلها مصدررا   ما  أن يكتب  فرد  االجتماعي ألهنا متاحة للجميع ويستطيع كل 
 أساسيرا لرتويج الشائعات. 

بواقع    %15.5وأخريرا جاء "التوازن واملوضوعية يف التناول" يف املرتبة األخرية بنسبة  
هذه النسبة الضعيفة إىل أن مواقع التواصل االجتماعي ال تستطيع حتقيق    مفردة، وترجع  31

التوازن أو املوضوعية على الدوام، خاصة أهنا جمال مفتوح للجميع وكل فرد يستطيع االشرتاك  
به ونشر ما يشاء من مضامني قد تزيد من التعصب بني اجلمهور ألن كل فرد يكتب وفقرا  

 ب ويقلل من فرص التوازن واملوضوعية. النتمائه مما يزيد من التعص
بلعبة كرة    ة عرفاملغطية مواقع التواصل االجتماعي للبطولة يف زايدة  مدى إسهام ت  . 17

 وبطولة كأس العامل:  اليد 

 
كما هو مبني ابجلدول السابق، يتضح الدور الكبري الذي تقوم به مواقع التواصل  
االجتماعي يف زايدة معرفة املبحوثني بلعبة كرة اليد بصفة عامة وأبخبار بطولة كأس العامل  

مفردة أهنا    100من املبحوثني عينة الدراسة بواقع    %50لكرة اليد بصفة خاصة، فقد رأى 
مفردة أهنا تؤثر على اجلانب    84بواقع    % 42وسط )إىل حد ما(، ورأى  تؤثر عليهم بشكل مت



 

(390) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

مفردة فقط أهنا ال تؤثر على اجلانب    16بواقع    %8املعريف لديهم بشكل كبري، بينما يرى  
 املعريف لديهم. 

وتؤكد هذه النتيجة على دور مواقع التواصل االجتماعي يف زايدة معرفة اجلمهور،  
املوضو  من  بعديد  سهل  وإملامهم  يف شكل  املعلومات  تقدم  فهي  الرايضية؛  وخاصة  عات 

ومبسط يسهل فهمه من اجلميع، سواء أكان كبريرا أم صغريرا، وسواء أكان متعلمرا أم أميرا،  
وعلى الرغم من أن التأثري املعريف ملواقع التواصل االجتماعي متوسط إال أنه واضح بشكل  

 كبري. 
النتيجة مع دراسة   أن نسبة  اليت أكدت    (2021كامل  )حنان  واتفقت هذه 

ا من املعلومات واألخبار املقدمة من فريوس  % من األفراد استفادوا بدرجة كبرية جدر  49.7
 . كوروان املتضمنة يف االنفوجرافيك التفاعلي والثابت مبواقع التواصل االجتماعي

  تغطية مواقع التواصل االجتماعي للبطولة يف التأثري على مشاعر مدى إسهام   . 18
 : منتخب مصرتنظيم البطولة و جتاه  اجلمهور 

 
كما هو مبني ابجلدول السابق، يتضح الدور الكبري الذي تقوم به مواقع التواصل  
االجتماعي يف التأثري على مشاعر اجلمهور فيما يتعلق بتنظيم مصر للبطولة وأداء املنتخب  

مفردة أهنا تؤثر عليهم    122من املبحوثني عينة الدراسة بواقع    %61املصري هبا، فقد رأى  
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

مفردة أهنا تؤثر على مشاعرهم بشكل    60بواقع    %30ما(، ورأى    بشكل متوسط )إىل حد
 مفردة فقط أهنا ال تؤثر على اجلانب الوجداين لديهم.   18بواقع  % 9كبري، بينما رأى 

وتؤكد هذه النتيجة على دور مواقع التواصل االجتماعي يف التأثري على مشاعر  
املنتخ للبطولة وأداء  بتنظيم مصر  يتعلق  فيما  الشعب  اجلمهور  أن  هبا، خاصة  املصري  ب 

املصري شعب عاطفي، فنجد معظم املوضوعات تركز على اجلانب العاطفي لدى اجلمهور  
من املبحوثني    % 91وهو ما حيقق أتثريات قوية، فبالنظر لنتائج اجلدول السابق جند أن حوايل  
اولت تنظيم البطولة  أتثروا عاطفيرا ابملضامني اليت قدمتها مواقع التواصل االجتماعي واليت تن

ومشاركة مصر هبا لدرجة أن النساء كانوا أكثر تعرضرا ألخبار البطولة لطغيان اجلانب العاطفي  
مواقع   على جناح  تؤكد  نسبته  أن  إال  التأثري  هذا  درجة  اختالف  من  الرغم  وعلى  لديهم، 

 التواصل االجتماعي يف التأثري الوجداين على مجهورها. 
إسهام   . 19 مواقع مدى  تغيري مفاهيمك    تغطية  للبطولة يف  االجتماعي  التواصل 

 وبطولة كأس العامل  حول رايضة كرة اليد

 
به   تضطلع  الذي  الكبري  الدور  يتضح  السابق،  ابجلدول  مبني  هو  مواقع  كما 

للبطولة يف تغيري مفاهيم اليد   اجلمهور   التواصل االجتماعي  وبطولة كأس   حول رايضة كرة 
رأى   فقد  بواقع    % 49العامل،  الدراسة  عينة  املبحوثني  التواصل    98من  مواقع  أن  مفردة 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

االجتماعي ابلفعل غريت بعض املفاهيم لديهم حول لعبة كرة اليد وبطولة كأس العامل املقامة  
مفردة أهنا غريت مفاهيمهم    80بواقع    %40يف مصر بشكل متوسط )إىل حد ما(، كما أكد  

مفردة ذلك مؤكدين أن مواقع    22من املبحوثني بواقع    % 11كبري، يف حني رفض  بشكل  
 التواصل االجتماعي ال تضطلع هبذا الدور. 

وتؤكد هذه النتيجة على دور مواقع التواصل االجتماعي الكبري يف توجيه اجلمهور  
معرفة    يف االجتاه الصحيح حنو عديد من املوضوعات وخاصة الرايضية، فهي ال هتتم بزايدة

اجلمهور حول القضااي، بل تسوق إليه كل مايتعلق ابملوضوع من صور ومقاطع فيديو حبيث  
ال تدع جماالر للشك لدى اجلمهور وهو ماتعجز عنه بعض وسائل اإلعالم األخرى، فمن  
السهل عليها أن تغري اجتاه الفرد حنو قضية معينة طاملا قدمت له الدليل على صحة املضمون  

 . الذي تقدمه
وإن كان هناك بعض اجلمهور الذي ميكن أن يتابع مواقع التواصل االجتماعي  
وال تؤثر على مفاهيمه جتاهها، خاصة أن هناك من ميلك مفاهيم ووجهات نظر مؤمن هبا  
أن مواقع   يقني  أم خاطئة، وهناك من ميلك  أكانت صحيحة  يغريها سواء  أن  وال حياول 

 لشائعات وليس كل ما يقال هبا حقيقيرا. التواصل االجتماعي مصدررا أساسيرا ل
اليت أكدت أن    ( 2021  م )إميان عبد احلكيواتفقت هذه النتيجة مع دراسة  

، ودراسة  %  46,6 على املستخدمني بنسبة بلغت  مواقع التواصل االجتماعي تؤثر فكراير 
كرتونية هلا أتثري واضح على  لالصحف اإلاليت أكدت أن    ( 2014كرمي هشام الغندور  )
املعلومات واخلربات واآلراء بني كال من اجلمهور  امل تبادل  الثقاىف وذلك من خالل  وروث 

اإللكرتونية والصحيفة  واجلمهور  البعض  )بعضهم  ودراسة  حسن  ،  اليت  2013عادل   )
الصحافة اإللكرتونية الرايضية هلا دور يف نشر الثقافة الرايضية لدي الرايضيني  أكدت أن  

 . مبحافظة املنيا 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 : ت تغطية مواقع التواصل االجتماعي ألحداث البطولةاجيابيا . 20

 
تغطية مواقع التواصل  كما هو مبني ابجلدول السابق، متثلت أهم اجيابيات تغطية  

زايدة الدعم  كأس العامل لكرة اليد من وجهة نظر اجلمهور يف "  االجتماعي ألحداث بطولة
ويرجع ذلك إىل الدور الكبري  مفردة،    120بواقع    %60" بنسبة  والتشجيع ملنتخب مصر 

الوجداين لدى اجلمهور   التأثري على اجلانب  التواصل االجتماعي يف  تقوم به مواقع  الذي 
 وحتريك مشاعرهم جتاه دعم وتشجيع منتخب مصر املشارك ابلبطولة. 

" بنسبة  تقدمي أحبار حمدثة ابستمرار عن البطولة وجاءت يف املرتبة الثانية اجيابية " 
التواصل    102بواقع    51% مواقع  به  تقوم  الذي  الكبري  الدور  إىل  ذلك  ويرجع  مفردة، 

املعلومات حول   بكافة  وإمداده  اجلمهور  لدى  املعريف  اجلانب  على  التأثري  يف  االجتماعي 
 أحداث البطولة وامللخصات والتحليالت املتعلقة هبا. 

يف املرتبة  املنتخب"  توحيد كافة اجلماهري هلدف واحد وهو دعم وجاءت اجيابية " 
إبراز الصورة الرائعة  مفردة، وجاءت يف املرتبة الرابعة اجيابية "   82بواقع    % 41الثالثة بنسبة  
مفردة، وذلك يعكس دور مواقع    77بواقع    % 38.5" يف املرتبة الرابعة بنسبة  لتنظيم البطولة

  يف تعبئة وحشد اجلمهور من أجل هدف واحد وهو   -كما أشران    –التواصل االجتماعي  
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

دعم مصر يف تنظيم البطولة ودعم املنتخب املصري املشارك ابلبطولة وذلك ابلرتكيز على  
 اجلوانب الوجدانية وإعالء الروح الوطنية لدى اجلمهور. 

" يف املرتبة اخلامسة  توفريبث مباشر جلميع مبارايت البطولة بينما جاءت احيابية "
البطولة كانت مذاعة عرب  مفردة، ويرجع ذلك    51بواقع    %25.5واألخرية بنسبة   إىل أن 

القنوات املصرية مما جعل متابعة املبارايت أقل بعكس املبارايت املشفرة واليت يتجه الكثريون  
 إىل متابعة عرب شبكة اإلنرتنت. 

 :البطولة سلبيات تغطية مواقع التواصل االجتماعي ألحداث   . 21

 
أهم   متثلت  السابق،  ابجلدول  مبني  هو  التواصل  كما  مواقع  تغطية  سلبيات 

عدم توضيح  كأس العامل لكرة اليد من وجهة نظر اجلمهور يف " االجتماعي ألحداث بطولة
مفردة، فلعبة كرة اليد غري شعبية يف مصر    76بواقع    %38" بنسبة  قواعد اللعبة للجماهري 

عامة توضيح قواعد اللعبة للجمهور خاصة أن هناك  وكان البد من وسائل اإلعالم بصفة  
 عدد كبري من النساء اتبعوا البطولة وهم ال يعرفون عن قواعد اللعبة شيئرا. 

" يف املرتبة الثانية  حساب األخرى   على التحيز لالعيب أندية معينة  وجاءت سلبية "
شادة أبداء  مفردة، حيث حترص صفحات األندية واجلماهري على اإل  86بواقع    % 34بنسبة  

العيب املنتخب املنتمني لناديهم دون النظر لألداء اجلماعي للفريق وهو أحد أسباب نشر  
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

األندية   أحد  وليس  الذي يشارك  منتخب مصر هو  لو كان  اجلماهري حت  بني  التعصب 
 ويرجع ذلك لعدم وجود رقابة على هذه الصفحات. 

" منتخب مصر فقطوجاءت سلبية  بنسبة  " يف    االهتمام أبخبار  الثالثة  املرتبة 
مفردة، حيث تعد من أكثر النقاط السلبية اليت تؤخذ على وسائل اإلعالم   62بواقع   31%

متابعة   على  املواقع  فقد حرصت  بصفة خاصة،  االجتماعي  التواصل  عامة ومواقع  بصفة 
منتخب مصر دون إعطاء ابقي منتخبات البطولة نفس االهتمام وإن كان ذلك يرجع إىل  

 النتماء والروح الوطنية على التوازن واملوضوعية يف تناول املوضوعات. غلبة ا
  % 30.5" يف املرتبة الرابعة بنسبة  نشر التعصب بني مجاهري األنديةوجاءت سلبية "

إىل صفحات األندية واجلماهري اليت    –كما أشران أعاله    –مفردة، ويرجع ذلك    61بواقع  
تذكي العبيها املشاركني يف البطولة وتتجاهل األداء املتكامل للمنتخب بكل العبيه وهو ما  

 يزيد من روح التعصب بني اجلماهري. 
واليت أكدت أن    ( 2021)امساعيل الشرنويب  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة  

ظهرت اجلماهري  بني  التعصب   الفرق هبزمية ابلفرح  املبحوثني  شعور  تصدر يف مظاهر 
 الساخرة. الرايضية  للرسوم  تعرض املبحوثني أتثريات  مقدمة لفريقها  املنافسة

" يف املرتبة األخرية بنسبة  عدم مراعاة حقوق بث املبارايت وأخريرا جاءت سلبية "
عي  مفردة، حيث يرى عدد قليل من املبحوثني أن مواقع التواصل االجتما  85بواقع    29%

توفر بثرا مباشررا غري شرعي للمبارايت ألهنا تنتقص من حقوق القنوات اليت حصلت على  
 حقوق البث. 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

الرايضية    توقعات . 22 األحداث  تغطية  االجتماعي يف  التواصل  مواقع  مستقبل 
 : الكربى 

 
  % 49.5كما هو مبني ابجلدول السابق، جند أن نسبة كبرية من اجلمهور تصل إىل  

التواصل    99بواقع   مواقع  اليد عرب  لكرة  العامل  لبطولة كأس  متابعتهم  مفردة، ومن خالل 
، فهي أصبحت  ستحتل مكان الصدارة أمام وسائل اإلعالم التقليدية االجتماعي رأوا أهنا  

ا اعتياداير بني يدي اجلمهور كما أهنا سهلة االشرتاك وسهلة  األن يف متناول اجلميع وشيئر 
التصفح وتتيح للجمهور كافة املعلومات اليت يريدها يف خمتلف اجملاالت ومن خمتلف املصادر  
اجلمهور   إليه  يتجه  الذي  األول واألساسي  املصدر  جيعلها  مما  الرايضي  اجملال  وخاصة يف 

 . للحصول على املعلومات خاصة الرايضية 
مفردة أن مواقع التواصل االجتماعي    60من البمجوثني بواقع    %30بينما رأى  

التقليدية التواصل  ستكون مكملة لدور وسائل اإلعالم  تتوفر عرب مواقع  ، فاملعلومات اليت 
األحداث   يف  التليفزيون كما  أو  الراديو  أو  الصحف  من  األصل  مستمدة يف  االجتماعي 

الفيديو وامل التليفزيون مما جيعلهم يف حالة  الرايضية فمقاطع  أساسرا من  لخصات مستمدة 
 تكامل وليس تنافس. 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

رأى   بواقع    %15يف حني  املبحوثني  وسائل جديدة    30من  هناك  أن  مفردة 
ستظهر وتتفوق على مواقع التواصل االجتماعي كما تفوقت هي على سابقتها خصوصرا أننا  

 كل يوم ابجلديد.   نعيش يف عصر االزدهار التكنولوجي الذي يفاجئنا
مفردة فقط أن    11بواقع   %5.5وأخريرا رأت نسبة قليلة من املبحوثني ال تتعدى 

وسائل اإلعالم التقليدية ستتفوق على مواقع التواصل االجتماعي، ويرجع ذلك إىل أن هناك  
مجهور غري واثق يف مواقع التواصل االجتماعي وال يف املعلومات اليت تقدم من خالهلا لذا  

 و مازال يعتمد على وسائل اإلعالم التقليدية. فه
 تقيس اآلاثر املعرفية والوجدانية والسلوكية  اليت  العباراتموقف املبحوثني من   . 23

 ملتابعة بطولة كأس العامل لكرة اليد عرب مواقع التواصل االجتماعي:
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 تشري بياانت اجلدول السابق إىل ما يلي: 
 أوالا: التأثريات املعرفية  

)تقوم   − عبارة  الالزمة  جاءت  ابملعلومات  ومتدين  البطولة  أحداث  على  الضوء  إبلقاء 
التأثري املعريف وذلك مبتوسط حسايب  حوهلا ،  2.6450( يف املرتبة األوىل من حيث 

مبقدار   املوافقة  من  نسبة  جاءت  الـ)حمايد(  % 67.5حيث  نسبة  جاءت  بينما   ،
 . % 3 حني جاءت نسبة املعارضة مبقدار ، يف% 29.5مبقدار

( يف  تطلعن على مستجدات البطولة ومتكنن من معرفة اآلراء املختلفةجاءت عبارة )  −
، حيث جاءت  2.6450املرتبة الثانية من حيث التأثري املعريف وذلك مبتوسط حسايب  

مبقدار   املوافقة  من  مبقدار%66.5نسبة  الـ)حمايد(  نسبة  بينما جاءت  يف    ،31.5%، 
 . %2حني جاءت نسبة املعارضة مبقدار  

( يف املرتبة الثالثة من حيث التأثري  متكنن من تكوين رأى وموقف رايضي جاءت عبارة ) −
حسايب   مبتوسط  وذلك  مبقدار  2.4350املعريف  املوافقة  من  نسبة  جاءت  حيث   ،

املعارضة  ، يف حني جاءت نسبة  % 37.5، بينما جاءت نسبة الـ)حمايد( مبقدار53%
 . % 9.5مبقدار 

( يف املرتبة الرابعة من حيث  تساعدين يف فهم قواعد اللعبة وأساسياهتاجاءت عبارة ) −
، حيث جاءت نسبة من املوافقة مبقدار  2.3450التأثري املعريف وذلك مبتوسط حسايب  

، يف حني جاءت نسبة املعارضة  % 41.5، بينما جاءت نسبة الـ)حمايد( مبقدار46.5%
 . %12مبقدار 

وتدل هذه النتائج على الدور الكبري اليت تقوم به مواقع التواصل االجتماعي يف  
التأثري على اجلوانب املعرفية للجمهور فيما يتعلق ابألحداث الرايضية فهي يف املقام األول  
والفرق   تنظيمها  وظروف  البطولة  عن  املتاحة  املعلومات  بكافة  اجلمهور  إبمداد  اهتمت 
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

املختلفة وهو ما يساعد الفرد يف تكوين رأيه    الرايضيني ا أهنا حتاول نقل آراء  املشاركة هبا كم
اخلاص به مبا يتعلق ابلبطولة وأحداثها بينما كان دورها أقل يف التعريف بقواعد لعبة كرة اليد  

 وأساسياهتا لقلة اهتمامها هبذه النقطة واعتمادها على نقل األخبار أوالر أبول فقط. 
اليت    (2021احلليم وآخرون   عبد حممد  )أمحدتيجة مع دراسة  واتفقت هذه الن

 اجملتمع السياسي ألفراد  الوعى  تنمية  يف  تسهم االجتماعي التواصل أكدت أن شبكات 
 السياسية، كما املوضوعات هي زمالئهم  مع  فيها  يتناقشوا اليت  املوضوعات  أهم  وأن 

 .السياسية  الشباب توجهات  على اإلعالم  وسائل أتثري على  جئالنتا  أكدت
 اثنياا: التأثريات الوجدانية 

( يف املرتبة  تدفعن للتفاعل والتشجيع ملنتخب مصر املشارك ابلبطولةجاءت عبارة ) −
التأثري الوجداين وذلك مبتوسط حسايب   ، حيث جاءت  2.7250األوىل من حيث 

مبقدار   املوافقة  من  مبقد%76.5نسبة  الـ)حمايد(  نسبة  بينما جاءت  ، يف  %19.5ار، 
 . %4حني جاءت نسبة املعارضة مبقدار  

( يف املرتبة الثانية من حيث  تشعرين ابلفخر جتاه تنظيم مصر هلذه البطولة جاءت عبارة ) −
، حيث جاءت نسبة من املوافقة  2.7050التأثري الوجداين وذلك مبتوسط حسايب  

مبقدار% 74مبقدار   الـ)حمايد(  نسبة  جاءت  بينما  نسبة  ، يف حني ج22.5%،  اءت 
 . %3.5املعارضة مبقدار 

( يف  جتعلن أشعر ابلقلق واخلوف على مستقبل مصر يف جمال الرايضة جاءت عبارة ) −
حسايب   مبتوسط  وذلك  الوجداين  التأثري  حيث  من  الثالثة  حيث  2.0500املرتبة   ،

،  %42، بينما جاءت نسبة الـ)حمايد( مبقدار%31.5جاءت نسبة من املوافقة مبقدار  
 . %26.5اءت نسبة املعارضة مبقدار يف حني ج
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 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

(  ة األحداث الرايضيةعتزيد الشعور لدي ابالنعزال والوحدة أثناء متاب جاءت عبارة )  −
، حيث  1.7100يف املرتبة الرابعة من حيث التأثري الوجداين وذلك مبتوسط حسايب  

،  %28مبقدار، بينما جاءت نسبة الـ)حمايد(  %21.5جاءت نسبة من املوافقة مبقدار  
 . %50.5يف حني جاءت نسبة املعارضة مبقدار 

وتدل هذه النتائج على الدور الكبري اليت تقوم به مواقع التواصل االجتماعي يف  
التأثري على اجلوانب الوجدانية للجمهور فيما يتعلق ابألحداث الرايضية فهي يف املقام األول  

مؤازرة وتشجيع الدولة يف تنظيمها    جنحت يف خلق الدافع الوطن لدى اجلمهور من أجل
احلقائق حول هذا   وتقدمي كافة  البطولة،  املشارك يف  وملنتخب مصر  العاملي  هلذا احلدث 
التأثريات   الصدد، وتراجعت  احلدث مما جعل املصريني فخورين مبا حققته مصر يف هذا 

فقليل هم من يشعرون ابلق التواصل االجتماعي على اجلمهور  لق واخلوف  السلبية ملواقع 
على مستقبل مصر يف جمال الرايضة كما أن مواقع التواصل االجتماعي ال جتعل الفرد يشعر  
ابلوحدة واالنعزال أثناء متابعة األحداث الرايضية ألنه ميكن أن يتابعه مع غريه سواء من  

 له . األهل أو األصدقاء أو ميكنه مشاركة ما يتابعه من خالل أداوات التفاعلية اليت وفرهتا  
 اثلثاا: التأثريات السلوكية  
( يف املرتبة األوىل  تساعدين يف املشاركة بفاعلية يف تشجيع منتخب مصر جاءت عبارة ) −

، حيث جاءت نسبة من  2.6050من حيث التأثري السلوكي وذلك مبتوسط حسايب 
، يف حني جاءت  %24.5، بينما جاءت نسبة الـ)حمايد( مبقدار% 68املوافقة مبقدار  

 . % 7.5ملعارضة مبقدار نسبة ا
( يف املرتبة الثانية  الرأي فيما يتعلق ابلبطولة   والتعبري عن حتفزين للمشاركة  جاءت عبارة ) −

، حيث جاءت نسبة من  2.6050من حيث التأثري السلوكي وذلك مبتوسط حسايب 



 

(401) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

، يف حني جاءت  %30.5، بينما جاءت نسبة الـ)حمايد( مبقدار% 65املوافقة مبقدار  
 . % 4.5رضة مبقدار نسبة املعا

( يف  تزيد من قدرت على التفاعل والنقاش فيما يتعلق بكرة اليد والبطولة جاءت عبارة )  −
حسايب   مبتوسط  وذلك  السلوكي  التأثري  حيث  من  الثالثة  حيث  2.5500املرتبة   ،

،  %34، بينما جاءت نسبة الـ)حمايد( مبقدار%60.5جاءت نسبة من املوافقة مبقدار  
 . %5.5املعارضة مبقدار  يف حني جاءت نسبة 

−  ( الرايضيةجاءت عبارة  متابعيت لألحداث  املرتبة  تساعدين يف اختاذ قرار بشأن  ( يف 
السلوكي وذلك مبتوسط حسايب   التأثري  ، حيث جاءت  2.4750الرابعة من حيث 

مبقدار   املوافقة  من  مبقدار%55.5نسبة  الـ)حمايد(  نسبة  بينما جاءت  ، يف  36.5%، 
 . %8املعارضة مبقدار  حني جاءت نسبة 

وتدل هذه النتائج على الدور الكبري اليت تقوم به مواقع التواصل االجتماعي يف  
التأثري على اجلوانب السلوكية للجمهور فيما يتعلق ابألحداث الرايضية فهي يف املقام األول  
تساعد اجلماهري يف تشجيع منتخب مصر من خالل توفري كل ما خيص البطولة حت بث  

املناسب إلبداء هذا  امل املكان  له  احلرية وتوفر  مبنتهى  رأيه  للتعبري عن  بارايت، كما حتفزه 
الرأي، كما تزيد من قدرته على احلوار والنقاش من خالل صفحاهتا يف كافة املوضوعات  
الرايضية وتساعده على اختاذ قراره يف متابعة األحداث الرايضية من خالل إبرازها وتوفري  

 هبا. كل ما يتعلق  
دراسة   مع  النتيجة  هذه  رعاش    اهلادي   عيسى)وتتفق  اليت    (2020وكمال 

ا لتتبع الطلبة للمواقع  يف تنمية الثقافة الرايضية نظرر   اكبرير   ااإلعالم الرايضي له دورر   أكدت أن
اإل اإل الرايضية واجلرائد  تلقي األخبار واملعلومات  لكرتونية  لكرتونية، وهذا انتج إىل سرعة 

،  لكرتونية أبشكاهلا املختلفة لرايضية من خالل الرسالة اإلعالمية الرايضية اإل واألحداث ا



 

(402) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

اليت أكدت على دور مواقع االواصل    ( 2020)يوسف ذيب و حجام اجلمعي  ودراسة  
تعزيز البعد املعريف ابإلطالع املستمر على أخبار الرايضة، وأيضا التنفيس  االجتماعي يف  

واملش الرأي  إببداء  املشاعر  الرايضيةعن  النقاشات  )اركة يف خمتلف  دراسة  دينا  ، وكذلك 
للمواطنني،    ي متنفث حضار تعد  صحافة املواطن اليت أكدت أن   (2018 عادل املغازى

حيث وفرت اإلمكانية للمواطن للتعبري عن آراؤه بكل حرية ىف القضااي الرايضية من خالل  
مكانية أو  زمنية  قيود  وبدون  املتعددة  لطروش  ، ودراسة  أشكاهلا  اليت    ( 2021)عائشة 

مواقع أن  أصبحت االجتماعي التواصل  أكدت   ألغلب  الرئيسي  املتنفس  أبنواعها 
 إحداث  يف جنحت اليت  احلديثة  وسائل التواصل أهم من  كوهنا العامل،  حول األشخاص

 وتبادل اآلراء  والتعارف للتقارب اجملتمعات لكافة  الطريق وسهلت  االجتماعي، التفاعل
 األفكار. و 
من   . 24 املبحوثني  مصر    اليت   العبارات   العباراتموقف  تنظيم  حنو  اجتاهاهتم  تقيس 

 ومشاركتها ببطولة كأس العامل لكرة اليد: 

 



 

(403) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 تشري بياانت اجلدول السابق إىل ما يلي: 
− ( عبارة  منتخب مصر جاءت  اجنازات  قرأت  النفسية كلما  ابلراحة  املرتبة  أشعر  ( يف 

، حيث جاءت  2.7650األوىل من حيث اجتاهات اجلمهور وذلك مبتوسط حسايب  
، يف حني  %16.5، بينما جاءت نسبة الـ)حمايد( مبقدار% 80نسبة من املوافقة مبقدار  

 . %3.5جاءت نسبة املعارضة مبقدار 
( يف  دوليت متابعيت للبطولة عرب مواقع التواصل االجتماعي تزيدين فخررا بجاءت عبارة )  −

، حيث  2.7000املرتبة الثانية من حيث اجتاهات اجلمهور وذلك مبتوسط حسايب  
،  %25، بينما جاءت نسبة الـ)حمايد( مبقدار%72.5جاءت نسبة من املوافقة مبقدار  

 . %2.5يف حني جاءت نسبة املعارضة مبقدار 
ث رايضي  متابعيت للبطولة تؤكد يل أن مصر قادرة على تنظيم أي حدجاءت عبارة ) −

،  2.6550( يف املرتبة الثالثة من حيث اجتاهات اجلمهور وذلك مبتوسط حسايب  عاملي
مبقدار   املوافقة  من  نسبة  جاءت  الـ)حمايد(  % 70حيث  نسبة  جاءت  بينما   ،

 . % 4.5، يف حني جاءت نسبة املعارضة مبقدار % 25.5مبقدار
( يف  ض ابجملال الرايضيمتابعيت للبطولة تزيد من أتييد دوليت يف النهو جاءت عبارة )  −

، حيث  2.6550املرتبة الرابعة من حيث اجتاهات اجلمهور وذلك مبتوسط حسايب  
،  % 23.5، بينما جاءت نسبة الـ)حمايد( مبقدار%71جاءت نسبة من املوافقة مبقدار  

 . %5.5يف حني جاءت نسبة املعارضة مبقدار 
(  ا رأيت روعة تنظيم البطولةتزداد آمايل يف مستقبل الرايضة يف مصر كلمجاءت عبارة ) −

مبتوسط حسايب   اجلمهور وذلك  اجتاهات  من حيث  اخلامسة  املرتبة  ،  2.6300يف 
مبقدار   املوافقة  من  نسبة  جاءت  الـ)حمايد(  % 66.5حيث  نسبة  جاءت  بينما   ،

 . % 3.5، يف حني جاءت نسبة املعارضة مبقدار % 30مبقدار



 

(404) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

( يف املرتبة السادسة من  حنو الوطن  متابعيت للبطولة تزيد من مسئولييتجاءت عبارة ) −
، حيث جاءت نسبة من  2.4900حيث اجتاهات اجلمهور وذلك مبتوسط حسايب  

، يف حني جاءت نسبة  % 37، بينما جاءت نسبة الـ)حمايد( مبقدار%56املوافقة مبقدار  
 . %7املعارضة مبقدار 

(  منتخب مصر متابعيت للبطولة جتعلن أجنب انتمائي الرايضي من أجل  جاءت عبارة )  −
مبتوسط حسايب   وذلك  اجلمهور  اجتاهات  حيث  من  السابعة  املرتبة  ،  2.4650يف 

مبقدار   املوافقة  من  نسبة  جاءت  الـ)حمايد(  % 58حيث  نسبة  جاءت  بينما   ،
 . % 11.5، يف حني جاءت نسبة املعارضة مبقدار % 30.5مبقدار

− ( عبارة  جتاهجاءت  مبسئولية كبرية  أشعر  جتعلن  للبطولة  املرتبة  جمتمعي  متابعيت  يف   )
، حيث جاءت  2.3900الثامنة من حيث اجتاهات اجلمهور وذلك مبتوسط حسايب  

، يف حني  %41، بينما جاءت نسبة الـ)حمايد( مبقدار%49نسبة من املوافقة مبقدار  
 . % 10جاءت نسبة املعارضة مبقدار 

( يف  ايضية حريص على متابعة كل األحداث الر   متابعيت للبطولة جتعلنجاءت عبارة )  −
، حيث  2.3800املرتبة التاسعة من حيث اجتاهات اجلمهور وذلك مبتوسط حسايب  

، يف  % 50، بينما جاءت نسبة الـ)حمايد( مبقدار%44جاءت نسبة من املوافقة مبقدار  
 . %6حني جاءت نسبة املعارضة مبقدار  

(   جيدمتابعيت للبطولة جتعلن اعتقد أن مصر نظمت البطولة بشكل غري جاءت عبارة )  −
حسايب   مبتوسط  وذلك  اجلمهور  اجتاهات  حيث  من  واألخرية  العاشرة  املرتبة  يف 

مبقدار  1.8650 املوافقة  من  نسبة  جاءت  حيث  نسبة  30.5%،  جاءت  بينما   ،
 . % 44، يف حني جاءت نسبة املعارضة مبقدار % 25.5الـ)حمايد( مبقدار



 

(405) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

وتدل هذه النتائج على الدور الكبري اليت تقوم به مواقع التواصل االجتماعي يف  
التأثري على اجتاهات اجلمهور حنو تنظيم مصر للبطولة ومشاركة املنتخب املصري هبا فهي  

نفسيرا لتنظيم البطولة وفخورين بقدرة    مراتحنييف املقام األول جنحت يف جعل املصريني  
العامل بسبب   مر هبا  اليت  الصعبة  الظروف  العاملي يف ظل  تنظيم هذا احلدث  مصر على 
يف   الرايضي  ابجملال  النهوض  يف  املصريني  طموحات  سقف  ورفعت  بل  جائحة كوروان، 

العاملية، كما جنحت   الرايضية  من األحداث  مزيد  تنظيم  يف زايدة  املستقبل والقدرة على 
االنتماء لدى اجلمهور والشعور مبسئوليتهم جتاه وطنهم لدرجة أهنم حنوا انتماءاهتم الرايضية  

 جانبرا من أجل مساندة املنتخب املصري يف البطولة. 
بشكل   اليد  وكرة  عام  بشكل  الرايضة  حنو  اجلمهور  اجتاهات  على  أثرت  كما 

سهولة من خالهلا، لذا فقد    خاص وجعلته حريص على متابعة األحداث الرايضية بكل 
احتلت االجتاهات اإلجيابية املقدمة وتراجعت االجتاهات السلبية ألن معظم اجلمهور رأى  

 أن مصر جنحت يف حتقيق معجزة ابستضافة هذه البطولة وخروجها هبذا الشكل الرائع. 
املواقع  ( اليت أكدت أن  2020أمين عبدهللا لبيبوتتفق هذه النتيجة مع دراسة )

 ة، لكرتونية الرايضية املصرية هلا دور يف مواجهة ومعاجلة األزمات الرايضية بصورة واضح اإل
هناك أدوار إجيابية ميكن أن تلعبها املواقع اإللكرتونية الرايضية املصرية يف نشر الوعي  وأن  

ميكن أن  ، كما  بني القراء واجلمهور الرايضي حول اآلاثر السلبية لألزمة الرايضية املوجودة
تلعب املوقع اإللكرتونية الرايضية املصرية كجزء من اإلعالم الرايضي بشكل عام دور الرقيب  

 . على أطراف األزمة الرايضية
 
 
 



 

(406) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 :الدراسة  فروضنتائج 
األول  اليت    :الفرض  للموضوعات  التعرض  بني كثافة  إحصائيرا  دالة  ارتباطية  توجد عالقة 

اليد "مصر   لكرة  العامل  اآلاثر  2021تتناول كأس  االجتماعي وبني  التواصل  مواقع  " عرب 
 املعرفية والوجدانية والسلوكية املرتتبة على هذا التعرض. 

 
 اآليت:   تشري بياانت اجلدول السابق إىل

كثافة التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل  بني    دالة احصائياا وجود عالقة   −
اليد "مصر   التواصل االجتماعي وبنيا " عرب مو 2021لكرة  جممل اآلاثر املرتتبة    قع 

التعرض،   هذا  االرتباط  على  معامل  بلغ  و 0.264)  بريسون حيث  عند  (  دالة  هي 
كثافة التعرض  ت  ما زاد ، أي كلضعيفة (، وهي عالقة طردية  0.000مستوى معنوية )

اليد "مصر   لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  ا" عرب مو 2021للموضوعات  قع 
 والعكس ابلعكس.   بوجه عام،   اثر املرتتبة على هذا التعرض اآلكلما زادت  االجتماعي  

كثافة التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل  بني    وجود عالقة دالة احصائياا  −
اآلاثر املعرفية املرتتبة    قع التواصل االجتماعي وبنيا " عرب مو 2021صر  لكرة اليد "م 



 

(407) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

التعرض،   هذا  االرتباط  على  معامل  بلغ  و 0.248)  بريسون حيث  عند  (  دالة  هي 
كثافة التعرض  ت  ، أي كلما زاد ضعيفة (، وهي عالقة طردية  0.000مستوى معنوية )

اليد "مصر   لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  ا" عرب مو 2021للموضوعات  قع 
 والعكس ابلعكس.  ، على هذا التعرض ملعرفية املرتتبةاثر ااآلكلما زادت االجتماعي  

كثافة التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل  بني    وجود عالقة دالة احصائياا  −
اآلاثر الوجدانية املرتتبة    قع التواصل االجتماعي وبنيا" عرب مو 2021لكرة اليد "مصر  

التعرض،  ع هذا  االرتباط  لى  معامل  بلغ  و 0.149)  بريسون حيث  عند  (  دالة  هي 
كثافة التعرض  ت  ، أي كلما زاد ضعيفة (، وهي عالقة طردية  0.036مستوى معنوية )

اليد "مصر   لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  ا" عرب مو 2021للموضوعات  قع 
 والعكس ابلعكس.   ،لى هذا التعرض ع  لوجدانية املرتتبةاثر ااآلكلما زادت  االجتماعي  

كثافة التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل  بني    وجود عالقة دالة احصائياا  −
اآلاثر السلوكية املرتتبة   قع التواصل االجتماعي وبنيا" عرب مو 2021لكرة اليد "مصر 

التعرض،   هذا  االرتباط  على  معامل  بلغ  و 0.214)  بريسون حيث  عند  (  دالة  هي 
كثافة التعرض  ت  ، أي كلما زاد ضعيفة (، وهي عالقة طردية  0.002معنوية ) مستوى 

اليد "مصر   لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  ا" عرب مو 2021للموضوعات  قع 
 والعكس ابلعكس.  ، على هذا التعرض السلوكية املرتتبة اثر اآلكلما زادت االجتماعي  

"توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيرا  وبذلك فقد ثبت كليرا صحة الفرض األول  
" عرب مواقع  2021بني كثافة التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  

 التواصل االجتماعي وبني اآلاثر املعرفية والوجدانية والسلوكية املرتتبة على هذا التعرض". 



 

(408) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

لذي تلعبه مواقع  ويعكس ذلك النتائج السابقة اليت أكدت على الدور الكبري ا
التواصل االجتماعي يف التأثري على اجلوانب املعرفية والوجدانية والسلوكية لدى اجلمهور فيما  

 يتعلق ابألحداث الرايضية بصفة عامة وبطولة كأس العامل لكرة اليد بشكل خاص. 
 قةعال وجود( اليت أثبتت  2021 حسن زينهمواتفقت هذه النتائج مع دراسة )

 وماتلمعلل املصري الشباب  التماس  دلمع  بني إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية 
 بل املستق وقلق  االجتماعي لالتواص   مواقع  عرب واملتوسطة  الصغرية  ابملشروعات  املرتبطة

 عينة  املصري  الشباب تعرض  بني  إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية  قة عال ووجود ، ملديي
 ابملشروعات  اخلاصة   ومات ل معلل  ه التماس  ودوافع االجتماعيصل  التوا ملواقع  سة االدر 

) الصغرية  اليت أكدت  2021  اجملايل مسيح ، ودراسة  دالة احصائير (  ارتباطات  ا بني  وجود 
املرأة،  ضد  والعنف  التحرش  وظاهرة  االجتماعي  التواصل  مواقع  )  إدمان  سوسن  ودراسة 

استخدام شبكات التواصل االجتماعي بني الشباب  عالقة  ( اليت أكدت أن  2021بدرخان  
صخر  ، وكذلك دراسة )ابنتشار فكر اجلماعات املتطرفة واإلرهاب الفكري جاءت مرتفعة 

و  وجود2021العتوم سهلاخلصاونة  أكدت  اليت  إحصائية  ذو أثر (   لوسائل  داللة 
نيني، وكذا  األرد الصحفيني نظر وجهة من الكراهية  خطاب انتشار  يف االجتماعي التواصل 
 اخلوف بني إحصائيار  دالة عالقة ارتباطية  اليت أثبتت وجود   ( 2021) هالة صقر  دراسة  

ايل    (2021)هبه مصطفى  الفيسبوك، ودراسة   استخدام وإدمان  األحداث  تفويت من
 االجتماعي  التواصل  ملواقع  املراهقني استخدام بني إحصائية داللة ذات  عالقة  أثبتت وجود

 . لديهم  القلق  مستوى وبني جائحة كوروان أثناء 
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيرا بني كثافة التعرض للموضوعات اليت تتناول    :الفرض الثاين

 كأس العامل لكرة اليد عرب مواقع التواصل االجتماعي واجتاهات اجلمهور حنو تلك البطولة. 



 

(409) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 
 اآليت:   تشري بياانت اجلدول السابق إىل

كثافة التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل  بني    عالقة دالة احصائياا وجود   −
قع التواصل االجتماعي واجتاهات اجلمهور حنو تلك  ا" عرب مو 2021لكرة اليد "مصر  

مستوى معنوية  هي دالة عند ( و 0.324)  بريسون حيث بلغ معامل االرتباط  ،  البطولة 
طردية  0.000) عالقة  وهي  زاد القوةمتوسطة  (،  أي كلما  التعرض  ت  ،  كثافة 

اليد "مصر   لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  ا" عرب مو 2021للموضوعات  قع 
 والعكس ابلعكس.   كلما زادت اجتاهات اجلمهور االجيابية حنوها،االجتماعي  

وبذلك فقد ثبت كليرا صحة الفرض الثاين " توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيرا  
التواصل  بني كثافة   مواقع  عرب  اليد  لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  للموضوعات  التعرض 

 االجتماعي واجتاهات اجلمهور حنو تلك البطولة". 
ويعكس ذلك النتائج السابقة اليت أكدت على الدور الكبري الذي تلعبه مواقع  

ة عامة  التواصل االجتماعي يف التأثري على اجتاهات اجلمهور حنو األحداث الرايضية بصف 
 وبطولة كأس العامل لكرة اليد بشكل خاص. 



 

(410) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

الثالث:   طبقرا  الفرض  الدراسة  عينة  املبحوثني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
واحلالة   اإلقامة،  وحمل  التعليم،  ومستوى  العمرية،  والفئة  )النوع،  الدميوجرافية  خلصائصهم 

عرفية والوجدانية والسلوكية املرتتبة  االجتماعية، ومستوى الدخل الشهري لألسرة( يف اآلاثرامل
"مصر   اليد  لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  للموضوعات  التعرض  مواقع  2021على  عرب   "

 التواصل االجتماعي. 
 وينبثق عن هذا الفرض أربعة فروض اثنوية، هي: 

خلصائصهم   -1 طبقرا  الدراسة  عينة  املبحوثني  بني  إحصائّية  داللة  ذات  فروق  توجد 
واحلالة    الدميوجرافية اإلقامة،  وحمل  التعليم،  ومستوى  العمرية،  والفئة  )النوع، 

االجتماعية، ومستوى الدخل الشهري لألسرة( يف اآلاثراملعرفية املرتتبة على التعرض  
" عرب مواقع التواصل  2021للموضوعات اليت تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  

 االجتماعي. 
بني  -2 إحصائّية  داللة  ذات  فروق  خلصائصهم    توجد  طبقرا  الدراسة  عينة  املبحوثني 

واحلالة   اإلقامة،  وحمل  التعليم،  ومستوى  العمرية،  والفئة  )النوع،  الدميوجرافية 
على   املرتتبة  الوجدانية  اآلاثر  يف  لألسرة(  الشهري  الدخل  ومستوى  االجتماعية، 

ع  " عرب مواق2021التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  
 التواصل االجتماعي. 

خلصائصهم   -3 طبقرا  الدراسة  عينة  املبحوثني  بني  إحصائّية  داللة  ذات  فروق  توجد 
واحلالة   اإلقامة،  وحمل  التعليم،  ومستوى  العمرية،  والفئة  )النوع،  الدميوجرافية 
االجتماعية، ومستوى الدخل الشهري لألسرة( يف اآلاثر السلوكية املرتتبة على التعرض  

" عرب مواقع التواصل  2021للموضوعات اليت تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  
 االجتماعي. 



 

(411) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

خلصائصهم   -4 طبقرا  الدراسة  عينة  املبحوثني  بني  إحصائّية  داللة  ذات  فروق  توجد 
واحلالة   اإلقامة،  وحمل  التعليم،  ومستوى  العمرية،  والفئة  )النوع،  الدميوجرافية 

ال الدخل  والوجدانية  االجتماعية، ومستوى  املعرفية  اآلاثر  شهري لألسرة( يف جممل 
والسلوكية املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  

 " عرب مواقع التواصل االجتماعي. 2021

 
 : ما يلي  تشري بياانت اجلدول السابق إىل

اآلاثر املعرفية والوجدانية والسلوكية  بني جممل    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية −
"  2021املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  

النوع،  عرب   ومتغري  االجتماعي  التواصل  قيمةمواقع  بلغت  )  حيث    (، 0.592"ت" 
معنويةغري  وهي   مستوى  عند  بني  ،  ( 0.555)  دالة  اختالفات  هناك  ليس  أنه  أي 



 

(412) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

اآلاثر املعرفية والوجدانية والسلوكية املرتتبة على  الذكور واالانث من عينة الدراسة يف  
"مصر   اليد  لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  للموضوعات  مواقع  " عرب  2021التعرض 

 التواصل االجتماعي. 
إحصائية − داللة  ذات  فروق  وجود  ابني    عدم  املعرفية  التعرض  اآلاثر  على  ملرتتبة 

اليد "مصر   لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  " عرب  2021للموضوعات  مواقع 
النوع،    االجتماعي قيمةومتغري  بلغت  دالة عند  غري  وهي    (،0.474"ت" )  حيث 

أي أنه ليس هناك اختالفات بني الذكور واالانث من عينة  ،  ( 0.323) مستوى معنوية
ية املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل لكرة  اآلاثر املعرفالدراسة يف  
 مواقع التواصل االجتماعي. " عرب 2021اليد "مصر  

ال بني    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية − التعرض    وجدانيةاآلاثر  املرتتبة على 
اليد "مصر   لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  " عرب  2021للموضوعات  مواقع 

النوع،  االجت قيمةماعي ومتغري  بلغت  دالة عند  غري  وهي    (،0.106"ت" )  حيث 
أي أنه ليس هناك اختالفات بني الذكور واإلانث من عينة  ،  (0.768)معنوية  مستوى  

املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل  وجدانية  اآلاثر الالدراسة يف  
 االجتماعي.  مواقع التواصل " عرب  2021لكرة اليد "مصر 

إحصائية − داللة  ذات  فروق  وجود  البني    عدم  التعرض  سلوكية  اآلاثر  على  املرتتبة 
اليد "مصر   لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  " عرب  2021للموضوعات  مواقع 

النوع،    االجتماعي قيمةومتغري  بلغت  دالة عند  غري  وهي    (،0.714"ت" )  حيث 
أي أنه ليس هناك اختالفات بني الذكور واإلانث من عينة  ،  (0.535)معنوية  مستوى  

املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل  سلوكية  اآلاثر الالدراسة يف  
 مواقع التواصل االجتماعي. " عرب  2021لكرة اليد "مصر 



 

(413) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

وتعكس هذه النتائج عدم أتثري عامل النوع يف تعرض اجلمهور لبطولة كأس  
املقامة مبصر  العامل ل اليد  املعرفية    2021كرة  التعرض على اجلوانب  وبني أتثري هذا 

والوجدانية والسلوكية لديهم أو على اجتاهاهتم حنو البطولة وحنو رايضة كرة اليد بشكل  
عام، فالتأثري كان متساواير ابلنسبة للذكور واإلانث وهذا ما يؤكد غلبة العنصر النسائي  

 لتشجيع املنتخب املصري املشارك هبا.  يف متابعة البطولة وذلك 
عدم  اليت أثبتت    (2021سوسن بدرخان وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )

إىل   تعزي  للمستجيبني  احلسابية  املتوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
اجلنس  االجتماعي،    متغريات  التواصل  اإلرهاب عرب وسائل  التعرض ملوضوعات  يف 

 ذات فروق  تكشف عن اليت مل   ( 2021عمران وإايد ابحلاج   عبدالسالم )ودراسة  
استبانة  الدراسة  عينة  أفراد استجاابت  بني  إحصائية داللة ملتغري   تبعار  التواصل  على 

اجلنس يف استخدام الشباب ملواقع التواصل ااجتماعي للتواصل مع كلياهتم، ودراسة  
مل 2021 فايز  عالء )  استجاابت  بني إحصائية داللة  ذات  فروق  تكشف عن ( 

ملتغري اجلنس يف استخدام الشباب ملواقع   تبعار  التواصل  على استبانة الدراسة  عينة  أفراد 
 التواصل االجتماعي يف التحصيل الدراسي. 

 



 

(414) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 ما يلي:   تشري بياانت اجلدول السابق إىل
اآلاثر املعرفية والوجدانية والسلوكية  بني جممل    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية −

"  2021املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  
اإلقامة،  عرب   نوع  ومتغري  االجتماعي  التواصل  قيمةمواقع  بلغت  "ت"    حيث 

معنويةغري  وهي    (،0.592) مستوى  عند  هناك  ،  (0.555)  دالة  ليس  أنه  أي 
اآلاثر املعرفية والوجدانية  كن الريف واحلضر من عينة الدراسة يف  اختالفات بني سا 

والسلوكية املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  
 مواقع التواصل االجتماعي. " عرب  2021

إحصائية − داللة  ذات  فروق  وجود  التعرض  بني    عدم  على  املرتتبة  املعرفية  اآلاثر 
اليد "مصر   لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  " عرب  2021للموضوعات  مواقع 

دالة  غري  وهي    (، 0.474"ت" )  حيث بلغت قيمة ومتغري نوع اإلقامة،    االجتماعي
معنوية  مستوى  الريف  ،  ( 0.323)  عند  ساكن  بني  اختالفات  هناك  ليس  أنه  أي 

اآلاثر املعرفية املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت تتناول  ينة الدراسة يف  واحلضر من ع 
 مواقع التواصل االجتماعي. " عرب 2021كأس العامل لكرة اليد "مصر 

ال بني    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية − التعرض    وجدانيةاآلاثر  املرتتبة على 
اليد "مصر   لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  " عرب  2021للموضوعات  مواقع 

دالة  غري  وهي    (، 0.106"ت" )  حيث بلغت قيمة االجتماعي ومتغري نوع اإلقامة،  
معنوية  مستوى  الريف  ،  ( 0.768)  عند  ساكن  بني  اختالفات  هناك  ليس  أنه  أي 

املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت  وجدانية  اآلاثر الواحلضر من عينة الدراسة يف  
 مواقع التواصل االجتماعي. " عرب  2021لكرة اليد "مصر  تتناول كأس العامل  



 

(415) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

إحصائية − داللة  ذات  فروق  وجود  البني    عدم  التعرض  سلوكية  اآلاثر  على  املرتتبة 
اليد "مصر   لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  " عرب  2021للموضوعات  مواقع 

دالة  ري  غوهي    (، 0.714"ت" )  حيث بلغت قيمة ومتغري نوع اإلقامة،    االجتماعي
معنوية  مستوى  الريف  ،  ( 0.535)  عند  ساكن  بني  اختالفات  هناك  ليس  أنه  أي 

املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت  سلوكية  اآلاثر الواحلضر من عينة الدراسة يف  
 مواقع التواصل االجتماعي. " عرب  2021تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  

النتائج عدم أتثري عامل   لبطولة  وتعكس هذه  اجلمهور  تعرض  اإلقامة يف 
وبني أتثري هذا التعرض على اجلوانب املعرفية    2021كأس العامل لكرة اليد املقامة مبصر  

والوجدانية والسلوكية لديهم أو على اجتاهاهتم حنو البطولة وحنو رايضة كرة اليد بشكل  
فكالمها حرص على  عام، فالتأثري كان متساواير ابلنسبة للمقيمني يف الريف أو احلضر  

 متابعة الطولة وتشجيع املنتخب املصري. 

 



 

(416) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 : ما يلي  تشري بياانت اجلدول السابق إىل
اآلاثر املعرفية والوجدانية والسلوكية  بني جممل    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية −

"  2021املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  
االجتماعية،  عرب   احلالة  االجتماعي ومتغري  التواصل  قيمة مواقع  بلغت  "ت"    حيث 

معنويةغري  وهي    (،1.030) مستوى  عند  هناك  ،  (0.554)  دالة  ليس  أنه  أي 
يف  اختالفات   الدراسة  عينة  من  والعزاب  املتزوجني  والوجدانية  بني  املعرفية  اآلاثر 

اليد  عرب   العامل لكرة  تتناول كأس  اليت  للموضوعات  التعرض  املرتتبة على  والسلوكية 
 مواقع التواصل االجتماعي. 

إحصائية − داللة  ذات  فروق  وجود  التعرض  بني    عدم  على  املرتتبة  املعرفية  اآلاثر 
اليت  اليد "مصر  للموضوعات  لكرة  العامل  تتناول كأس  التواصل  " عرب  2021  مواقع 

غري  وهي    (، 2.418"ت" )  حيث بلغت قيمة ومتغري احلالة االجتماعية،    االجتماعي
معنوية مستوى  عند  املتزوجني  ،  (0.625)  دالة  بني  اختالفات  هناك  ليس  أنه  أي 

الدراسة يف   عينة  من  على  والعزاب  املرتتبة  املعرفية  اليت  اآلاثر  للموضوعات  التعرض 
 مواقع التواصل االجتماعي. " عرب  2021تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  

ال بني    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية − التعرض    وجدانيةاآلاثر  املرتتبة على 
اليد "مصر   لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  " عرب  2021للموضوعات  مواقع 

غري  وهي    (، 0.058"ت" )  حيث بلغت قيمة لة االجتماعية،  ومتغري احلا  االجتماعي
معنوية مستوى  عند  املتزوجني  ،  (0.903)  دالة  بني  اختالفات  هناك  ليس  أنه  أي 

املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت  وجدانية  اآلاثر الوالعزاب من عينة الدراسة يف  
 االجتماعي. مواقع التواصل " عرب  2021تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  



 

(417) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

إحصائية − داللة  ذات  فروق  وجود  البني    عدم  التعرض  سلوكية  اآلاثر  على  املرتتبة 
اليد "مصر   لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  " عرب  2021للموضوعات  مواقع 

غري  وهي    (، 1.211"ت" )  حيث بلغت قيمة ومتغري احلالة االجتماعية،    االجتماعي
معنوية مستوى  عند  املتزوجني  ،  (0.476)  دالة  بني  اختالفات  هناك  ليس  أنه  أي 

املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت  سلوكية  اآلاثر الوالعزاب من عينة الدراسة يف  
 مواقع التواصل االجتماعي. " عرب  2021تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  

لبطولة    وتعكس هذه النتائج عدم أتثري احلالة االجتماعية يف تعرض اجلمهور
وبني أتثري هذا التعرض على اجلوانب املعرفية    2021كأس العامل لكرة اليد املقامة مبصر  

والوجدانية والسلوكية لديهم أو على اجتاهاهتم حنو البطولة وحنو رايضة كرة اليد بشكل  
مصر   بتنظيم  افتخر  فاجلميع  واملتزوجني  للعزاب  ابلنسبة  متساواير  فالتأثري كان  عام، 

 وأبداء منتخب مصر املشرف هبا.  للبطولة

 



 

(418) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 ما يلي:   تشري بياانت اجلدول السابق إىل
  عمر بني متغري ال   وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  "  ف أظهر استخدام اختبار " −

اآلاثر املعرفية والوجدانية والسلوكية املرتتبة على التعرض للموضوعات  يف    لعينة الدراسة
العامل   تتناول كأس  "مصر  اليت  اليد  مو 2021لكرة  االجتماعيا" عرب  التواصل  ،  قع 

  (، 0.395دالة عند مستوى معنوية )غري  وهي    ، (0.998" )فحيث كانت قيمة "
يف اآلاثر    ه ليس هناك اختالفات بني أفراد عينة الدراسة على اختالف أعمارهمأي أن

 تتناول كأس العامل  املعرفية والوجدانية والسلوكية املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت 
 . قع التواصل االجتماعي ا" عرب مو 2021لكرة اليد "مصر 

  عمر بني متغري ال   وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  "  ف أظهر استخدام اختبار " −
الدراسة تتناول كأس  يف    لعينة  اليت  للموضوعات  التعرض  املرتتبة على  املعرفية  اآلاثر 

حيث كانت قيمة    ،قع التواصل االجتماعيا" عرب مو 2021العامل لكرة اليد "مصر  
ه ليس هناك  أي أن  (،0.365دالة عند مستوى معنوية )غري  وهي    ، ( 1.065" ) ف"

يف اآلاثر املعرفية املرتتبة على    اختالفات بني أفراد عينة الدراسة على اختالف أعمارهم
"مصر   اليد  لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  للموضوعات  مو 2021التعرض  قع  ا" عرب 

 . التواصل االجتماعي
  عمر بني متغري ال   وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  "  ف أظهر استخدام اختبار " −

ات اليت تتناول كأس  املرتتبة على التعرض للموضوع  الوجدانية اآلاثر  يف    لعينة الدراسة
حيث كانت قيمة    ،قع التواصل االجتماعيا" عرب مو 2021العامل لكرة اليد "مصر  

ه ليس هناك  أي أن  (،0.871دالة عند مستوى معنوية )غري  وهي    ، ( 0.237" ) ف"
املرتتبة    الوجدانية يف اآلاثر    اختالفات بني أفراد عينة الدراسة على اختالف أعمارهم



 

(419) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

قع  ا" عرب مو 2021ات اليت تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  على التعرض للموضوع
 . التواصل االجتماعي

  عمر بني متغري ال   وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  "  ف أظهر استخدام اختبار " −
املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس    السلوكيةاآلاثر  يف    لعينة الدراسة

حيث كانت قيمة    ،قع التواصل االجتماعيا" عرب مو 2021العامل لكرة اليد "مصر  
ه ليس هناك  أي أن  (،0.167دالة عند مستوى معنوية )غري  وهي    ، ( 1.706" ) ف"

املرتتبة    السلوكية يف اآلاثر    اختالفات بني أفراد عينة الدراسة على اختالف أعمارهم
قع  ا" عرب مو 2021على التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل لكرة اليد "مصر  

 . التواصل االجتماعي
وتعكس هذه النتائج عدم أتثري عامل السن يف تعرض اجلمهور لبطولة كأس العامل  

مبصر   املقامة  اليد  والوجدانية   2021لكرة  املعرفية  اجلوانب  على  التعرض  هذا  أتثري    وبني 
والسلوكية لديهم أو على اجتاهاهتم حنو البطولة وحنو رايضة كرة اليد بشكل عام، فالتأثري كان  
متساواير ابلنسبة جلميع األعمار فجميعهم حرص على متابعة املنتخب وتشجيع املنتخب  

 املصري. 
أن الفئة  ( اليت أثبتت  2021  زيد اجملايل  مسيحوتتفق هذه النتيجة مع دراسة )

أكثر عرضة إلدمان مواقع التواصل االجتماعي وظاهرة التحرش    40  –  ۳۰من سن  اليت تقع  
 . اعامر  41والعنف من الفئة اليت تزيد أعمارهن عن 



 

(420) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 
 : ما يلي  تشري بياانت اجلدول السابق إىل

− " اختبار  استخدام  متغري    وجود فروق ذات داللة إحصائية "  ف أظهر  املؤهل  بني 
الدراسة   العلمي  التعرض    لعينة  على  املرتتبة  والسلوكية  والوجدانية  املعرفية  اآلاثر  يف 

اليد "مصر   لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  ا" عرب مو 2021للموضوعات  قع 
 " قيمة  حيث كانت  )فاالجتماعي،  معنوية    ،( 3.164"  مستوى  عند  دالة  وهي 



 

(421) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

مبتوسط حسايب    توسطاملؤهل  (، وذلك لصاحل افراد العينة من أصحاب امل0.026)
(2.6905 .) 
− " اختبار  استخدام  متغري    وجود فروق ذات داللة إحصائية "  ف أظهر  املؤهل  بني 

يف اآلاثر املعرفية املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت تتناول    لعينة الدراسة   العلمي 
كانت  قع التواصل االجتماعي، حيث  ا" عرب مو 2021كأس العامل لكرة اليد "مصر  

(، وذلك لصاحل افراد  0.006وهي دالة عند مستوى معنوية ) ،( 5.256" )فقيمة "
 (. 2.750مبتوسط حسايب ) توسط امل ؤهل العينة من أصحاب امل 

− " اختبار  استخدام  متغري  وجود فروق ذات داللة إحصائية  "  ف أظهر  املؤهل  بني 
ض للموضوعات اليت تتناول  يف اآلاثر الوجدانية املرتتبة على التعر   لعينة الدراسة   العلمي 

قع التواصل االجتماعي، حيث كانت  ا" عرب مو 2021كأس العامل لكرة اليد "مصر  
(،وذلك لصاحل افراد  0.014وهي دالة عند مستوى معنوية )  ،( 3.625" )فقيمة "

 (. 2.4643مبتوسط حسايب ) توسط امل ؤهل العينة من أصحاب امل 
− " اختبار  استخدام  متغري    اللة إحصائية وجود فروق ذات د"  ف أظهر  املؤهل  بني 

يف اآلاثر السلوكية املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت تتناول   لعينة الدراسة  العلمي 
قع التواصل االجتماعي، حيث كانت  ا" عرب مو 2021كأس العامل لكرة اليد "مصر  

(، وذلك لصاحل أفراد  0.004وهي دالة عند مستوى معنوية )  ،( 4.664" )ف قيمة "
 (. 2.8571مبتوسط حسايب ) توسط امل ؤهل العينة من أصحاب امل 

وتعكس هذه النتائج أتثري عامل املؤهل العلمي يف تعرض اجلمهور لبطولة كأس  
وبني أتثري هذا التعرض على اجلوانب املعرفية والوجدانية    2021العامل لكرة اليد املقامة مبصر  

والسلوكية لديهم أو على اجتاهاهتم حنو البطولة وحنو رايضة كرة اليد بشكل عام، فالتأثري كان  



 

(422) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

الب التعليم اجلامعي وهو مايؤكد أنه كلما ارتفع املستوى العلمى زاد تعرضه ملواقع  واضحرا لط
 التواصل االجتماعي وزادت أتثرياته عليه. 

 
 : ما يلي  تشري بياانت اجلدول السابق إىل

− " اختبار  استخدام  إحصائيةعدم  "  فأظهر  داللة  ذات  فروق  متغري    وجود  بني 
اآلاثر املعرفية والوجدانية والسلوكية املرتتبة على  يف    لعينة الدراسة   املستوى االقتصادي

"مصر   اليد  لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  للموضوعات  مو 2021التعرض  قع  ا" عرب 
دالة عند مستوى  غري  وهي    ، ( 1.845" )فحيث كانت قيمة "  ، التواصل االجتماعي 



 

(423) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

اد عينة الدراسة على اختالف  ه ليس هناك اختالفات بني أفر أي أن  (،0.161معنوية )
االقتصادية  التعرض    مستوايهتم  على  املرتتبة  والسلوكية  والوجدانية  املعرفية  اآلاثر  يف 

اليد "مصر   لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  ا" عرب مو 2021للموضوعات  قع 
 . االجتماعي

− " اختبار  استخدام  إحصائيةعدم  "  فأظهر  داللة  ذات  فروق  متغري    وجود  بني 
اآلاثر املعرفية املرتتبة على التعرض للموضوعات  يف   لعينة الدراسة  املستوى االقتصادي

"مصر   اليد  لكرة  العامل  تتناول كأس  مو 2021اليت  االجتماعيا" عرب  التواصل    ، قع 
  (، 0.308دالة عند مستوى معنوية )غري  وهي    ، (1.186" )فحيث كانت قيمة "

أن اختالفات  أي  هناك  ليس  مستوايهتم  ه  اختالف  على  الدراسة  عينة  أفراد  بني 
يف اآلاثر املعرفية املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل    االقتصادية 

 . قع التواصل االجتماعي ا" عرب مو 2021لكرة اليد "مصر 
− " اختبار  استخدام  إحصائيةعدم  "  فأظهر  داللة  ذات  فروق  متغري    وجود  بني 

املرتتبة على التعرض للموضوعات    الوجدانيةاآلاثر  يف    لعينة الدراسة   صادياملستوى االقت
"مصر   اليد  لكرة  العامل  تتناول كأس  مو 2021اليت  االجتماعيا" عرب  التواصل    ، قع 

  (، 0.462دالة عند مستوى معنوية )غري  وهي    ، (0.775" )فحيث كانت قيمة "
أن عينة  أي  أفراد  بني  اختالفات  هناك  ليس  مستوايهتم  ه  اختالف  على  الدراسة 

اآلاثر    االقتصادية  تتناول كأس    الوجدانية يف  اليت  للموضوعات  التعرض  على  املرتتبة 
 . قع التواصل االجتماعيا" عرب مو 2021العامل لكرة اليد "مصر 

− " اختبار  استخدام  إحصائية  عدم  "  فأظهر  داللة  ذات  فروق  متغري  وجود  بني 
املرتتبة على التعرض للموضوعات    السلوكيةاآلاثر  يف    راسةلعينة الد  املستوى االقتصادي

"مصر   اليد  لكرة  العامل  تتناول كأس  مو 2021اليت  االجتماعيا" عرب  التواصل    ، قع 



 

(424) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

  (، 0.212دالة عند مستوى معنوية )غري  وهي    ، (1.561" )فحيث كانت قيمة "
أن مستو أي  اختالف  على  الدراسة  عينة  أفراد  بني  اختالفات  هناك  ليس  ايهتم  ه 

املرتتبة على التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس العامل    السلوكية يف اآلاثر  االقتصادية 
 . قع التواصل االجتماعي ا" عرب مو 2021لكرة اليد "مصر 

وتعكس هذه النتائج عدم أتثري املستوى االقتصادي يف تعرض اجلمهور لبطولة  
اليد املقامة مبصر   العامل لكرة  التعرض على اجلوانب املعرفية    وبني أتثري   2021كأس  هذا 

والوجدانية والسلوكية لديهم أو على اجتاهاهتم حنو البطولة وحنو رايضة كرة اليد بشكل عام،  
فالتأثري كان متساواير لكل املستوايت سواء مرتفعة أو متوسطة او منخفضة فأصبح اجلميع  

ا مواقع  على  حساب  ميتلك  خالل  من  الذي  احملمول  اهلاتف  االجتماعي  ميتلك  لتواصل 
 ويتعرض لكل ماتقدمه من معلومات يف خمتلف اجملاالت. 

إمداد   التواصل االجتماعي جنحت ابلفعل يف  القول أبن مواقع  من هنا ميكننا 
،  2021اجلمهور بكافة املعلومات واألخبار حول بطولة كأس العامل لكرة اليد املقامة يف مصر  

التأثري على مشاعره من خال املنتخب املصري  كما جنحت يف  ل توجيهه لدعم وتشجيع 
املشارك يف البطولة وجعله فخوررا بتنظيم مصر هلذا احلدث العاملي، كما أثرت على جوانبه  
السلوكية جبعله يتناقش ويتحاور حول البطولة وأحداثها، ليس هذا فقط بل جنحت يف التأثري  

وجعله فخور ابنتمائه هلذا الوطن  على اجتاهاته حنو البطولة وحنو اإلجناز الذي قدمته مصر  
 وشعوره مبدى قدرة مصر على تنظيم أكرب األحداث الرايضية العاملية يف السنوات القادمة. 

 النتائج العامة للدراسة:  
معظم اجلمهور يتعرض لألحداث الرايضية عرب شبكة اإلنرتنت بصفة مستمرة، وجاء يف   •

هلا   يتعرضون  من  الثانية  املرتبة  املرتبة  هلا بشكل اندر يف  يتعرضون  بينما جاء من   ، أحياانر
 األخرية.



 

(425) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

عرب مواقع التواصل   2021معظم اجلمهور اتبع بطولة كأس العامل لكرة اليد املقامة يف مصر  •
قليلة من اتبعوها بشكل   بينما كانت نسبة  االجتماعي مبعدل متوسط، أوبصفة مستمرة، 

 اندر. 
األو  • املقام  اجلمهور يف  مبارايت جمموعة  اهتم  متابعة  مث  منتخب مصر،  مبارايت  مبتابعة  ل 

منتخب مصر، وهو ما يؤكد على الدور الكبري الذي تلعبه وسائل اإلعالم بصفة عامة ومواقع  
التواصل االجتماعي بصفة خاصة يف دعم املنتخبات املصرية املشاركة يف البطوالت العاملية،  

،  أخبار البطولة واملبارايت فقط ، يليها متابعة  ها فقط صادف إذاعتي املبارايت اليت  مث متابعة  
 وأخريرا متابعة كل أخبار البطولة. 

اليد،   • لكرة  العامل  بطولة كأس  ملتابعة  اليت فضلها اجلمهور  الوسائل  التليفزيون مقدمة  احتل 
وجاءت مواقع التواصل االجتماعي يف املرتبة الثانية، يليها الصحف واملواقع اإللكرتونية، مث  
التليفزيون عرب اإلنرتنت، بينما جاءت ابقي الوسائل بنسب ضعيفة فنجد الصحف املطبوعة،  

 مث الراديو، وأخريرا الراديو عرب اإلنرتنت. 
بطولة   • ملتابعة  اليت فضلها اجلمهور  التواصل االجتماعي  فيسبوك مقدمة مواقع  احتل موقع 

الثانية، اليد، وجاء يوتيوب يف املرتبة  العامل لكرة  مث تويرت، مث انستغرام، وأخريرا جاء    كأس 
 جوجل بالس يف املرتبة األخرية. 

مقدمة الصفحات    صفحات املواقع الرايضية املستقلة مثل ايالكوره ويف اجلول وغريهااحتلت   •
صفحات املواقع الصحفية  اليت فضلها اجلمهور ملتابعة بطولة كأس العامل لكرة اليد، وجاءت  

صفحات القنوات الرايضية مثل  يف املرتبة الثانية، مث    اليوم وغريهامثل اليوم السابع واملصري  
يطاليان  إ صفحات اجلماهري مثل ماجيكانو ورمادوان و ، مث  ون اتمي سبورت أ بني سبورت و 

، وأخريرا  ون الين وغريها أ صفحات البث املباشر مثل ايالشوت وكوره  ، تليها  زملكاوي وغريها 
 . رق األدور صفحات الصحفيني والرايضيني مثل طا 



 

(426) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

احتلت متابعة أخبار البطولة مقدمة املضامني اليت فضلها املبحوثون عينة الدراسة عرب مواقع   •
التواصل االجتماعي، وجاءت متابعة بث املبارايت يف املرتبة الثانية، مث متابعة امللخصات  

 األخرية.  ومقاطع الفيديو، وأخريرا جاءت متابعة الربامج التحليلية عن البطولة يف املرتبة
  جاءت متابعة بطولة كأس العامل لكرة اليد "حسب الظروف" يف مقدمة أمناط كيفية متابعة  •

، وجاءت متابعة البطولة مبفردي  بطولة كأس العامل لكرة اليد عرب مواقع التواصل االجتماعي
 يف املرتبة الثانية، تليها متابعة البطولة مع األسرة، مث متابعة البطولة مع األصدقاء. 

متابعة  • أماكن  املنزل يف مقدمة  البطولة يف  اليد عرب    جاءت متابعة  لكرة  العامل  بطولة كأس 
، وجاءت متابعة البطولة يف مكان تواجدي يف املرتبة الثانية، مث  مواقع التواصل االجتماعي 

البطولة يف  ، تليها متابعة البطولة يف اجلامعة، وأخريرا متابعة يف مقهى اإلنرتنت متابعة البطولة  
 العمل. 

بطولة كأس العامل لكرة اليد    جاءت متابعة البطولة يف وقت الفراغ يف مقدمة أوقات متابعة  •
، وجاءت يف املرتبة الثانية متابعة البطولة أثناء بث املبارايت،  عرب مواقع التواصل االجتماعي

 يف املرتبة األخرية.  مث متابعة البطولة وقت املساء، بينما جاءت متابعة البطولة وقت الصباح
التفاعل مع املوضوعات اليت يتعرضون هلا عرب فيس بوك   • اتضح مدى إجيابية اجلمهور يف 

حول بطولة كأس العامل لكرة اليد، فتصدرت أداة اإلعجاب ابملضمون أكثر األدوات التفاعلية  
نية، مث "أرسله  اليت استخدمها املبحوثون اجلمهور، وجاء التعليق على املضمون يف املرتبة الثا

"، بينما  أحاول نشره يف الصفحات األخرىألصدقائي"، مث "أضعه يف قائمة املفضلة"، مث " 
 جاءت عبارة "ال أفعل شئ" اليت تدل على السلبية يف املرتبة األخرية. 

اهتمام صفحات التواصل االجتماعي أبخبار بطولة كأس العامل   علىأكد معظم اجلمهور   •
متوسط  بشكل  اليد  التواصل  لكرة  صفحات  أن  قليل  عدد  رأى  بينما  أوبشكل كبري،   ،

 االجتماعي اهتمت أبخبار البطولة بشكل ضعيف.  



 

(427) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

البطولةأكد معظم اجلمهور جناح ش • التواصل االجتماعي يف تغطية أحداث  بينما  بكات   ،
ا على ذلك.   اعرتض عدد قليل جدر

بة األوىل، وجاءت يف املرتبة  للمرت  دور مصر يف تنظيم البطولةتصدرت املضامني اليت تناولت   •
، تليها املضامني اليت  ترتيب منتخب مصر على مستوى العامل الثانية املضامني اليت تناولت  

املراكز والبطوالت اليت حققها  ، مث املضامني اليت تناولت أخبار العيب منتخب مصر تناولت 
وحتضري منتخب مصر  أخبار جتهيز  قبل البطولة، تليها املضامني اليت تناولت    منتخب مصر

يف   أخبار مجيع املنتخبات املشاركة يف البطولة ، وأخريرا جاءت املضامني اليت تناولت  للبطولة
 املرتبة األخرية. 

كأس العامل لكرة    ملواقع التواصل االجتماعي ملتابعة بطولةمتثلت أهم دوافع تعرض اجلمهور   •
الذي  المتابعة نشاط  اليد يف   دافع معشجعه يفريق  املرتبة  ، وجاء  الرايضية يف  رفة األخبار 

الثانية، مث دافع معرفة أخبار الالعبني، مث دافع متضية وقت الفراغ، ودافع التعرف على ماهبا  
دافع مث  آراء،  الرايضيةا   من  القضااي  مع  على لتفاعل  احلصول  دافع  يليه    وحتليل   شرح   ، 

يف املرتبة    الرايضية مع اآلخرين  مناقشة موضوعاهتا، وأخريرا دافع  املوضوعات والقضااي الرايضية 
 األخرية.

التواصل االجتماعي يف متابعة أحداث بطولة   • متثلت أهم أسباب تفضيل املبحوثني ملواقع 
كأس العامل لكرة اليد يف سهولة تصفحها، وجاءت "التغطية الفورية لكافة أحداث البطولة"  

تعودي على متابعتها  بار البطولة"، و" يف املرتبة الثانية، مث "االهتمام بتحليل وتفسري كافة أخ 
عرض بث املبارايت بشكل  "، مث "التزويد ابملعلومات والبياانت حول البطولة"، و"ابستمرار 

"، مث "اجلرأة يف تناول اجيابيات وسلبيات البطولة"، و"ارتفاع درجة مصداقيتها"،  سهل وجماين 
 ة األخرية . وأخريرا جاء "التوازن واملوضوعية يف التناول" يف املرتب



 

(428) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

اتضح الدور الكبري الذي تقوم به مواقع التواصل االجتماعي يف زايدة معرفة املبحوثني بلعبة   •
العامل املقامة يف مصر بصفة خاصة، فقد رأى   اليد بصفة عامة وأبخبار بطولة كأس  كرة 

ا أهنا ال تؤثر على اجلانب امل عريف  معظم اجلمهور أهنا تؤثر عليهم، بينما رأى عدد قليل جدر
 لديهم. 

اتضح الدور الكبري الذي تقوم به مواقع التواصل االجتماعي يف التأثري على مشاعر اجلمهور   •
فيما يتعلق بتنظيم مصر للبطولة وأداء املنتخب املصري هبا، فقد رأى معظم اجلمهور أهنا  

ا أهنا ال تؤثر على اجلانب الوجداين   لديهم. تؤثر عليهم، بينما رأى عدد قليل جدر
التواصل االجتماعي للبطولة يف تغيري مفاهيم اتضح الدور الكبري الذي تضطلع به   •   مواقع 

وبطولة كأس العامل، فقد رأى معظم اجلمهور أن مواقع التواصل   حول رايضة كرة اليد  اجلمهور
االجتماعي ابلفعل غريت بعض املفاهيم لديهم حول لعبة كرة اليد وبطولة كأس العامل املقامة  
التواصل االجتماعي ال   ا ذلك مؤكدين أن مواقع  يف مصر، يف حني رفض عدد قليل جدر

 تضطلع هبذا الدور. 
كأس العامل لكرة    تغطية مواقع التواصل االجتماعي ألحداث بطولةمتثلت أهم اجيابيات تغطية   •

نظر اجلمهور يف "  الدعم والتشجيع ملنتخب مصراليد من وجهة  اجيابية  زايدة  "، وجاءت 
توحيد كافة اجلماهري هلدف  " يف املرتبة الثانية، مث "دمي أحبار حمدثة ابستمرار عن البطولة تق"

توفريبث مباشر جلميع  "، مث " إبراز الصورة الرائعة لتنظيم البطولةاملنتخب"، و"  واحد وهو دعم
 " يف املرتبة األخرية. مبارايت البطولة

كأس العامل لكرة اليد   ألحداث بطولة سلبيات تغطية مواقع التواصل االجتماعيمتثلت أهم  •
التحيز  "، وجاءت سلبية "عدم توضيح قواعد اللعبة للجماهريمن وجهة نظر اجلمهور يف "

االهتمام أبخبار منتخب  " يف املرتبة الثانية، مث "لالعيب أندية معينة علي حساب األخرى



 

(429) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

دم مراعاة حقوق بث  ع "، وأخريرا سلبية "نشر التعصب بني مجاهري األندية "، و"   مصر فقط
 ". املبارايت 

اليد عرب مواقع   • العامل لكرة  رأت نسبة كبرية من اجلمهور من خالل متابعتهم لبطولة كأس 
، بينما رأى  ستحتل مكان الصدارة أمام وسائل اإلعالم التقليدية التواصل االجتماعي أهنا  

، يف  م التقليدية ستكون مكملة لدور وسائل اإلعالعدد أقل أن مواقع التواصل االجتماعي  
حني رأى عدد أقل أن هناك وسائل جديدة ستظهر وتتفوق على مواقع التواصل االجتماعي  
كما تفوقت هي على سابقتها، وأخريرا رأت نسبة قليلة أن وسائل اإلعالم التقليدية ستتفوق  

 على مواقع التواصل االجتماعي. 
لتعرض للموضوعات اليت تتناول كأس  كثافة ا بني    وجود عالقة دالة احصائيار أثبتت الدراسة   •

اآلاثر املعرفية والوجدانية    قع التواصل االجتماعي وبني ا" عرب مو 2021العامل لكرة اليد "مصر  
 والسلوكية وجممل اآلاثر املرتتبة على هذا التعرض. 

كثافة التعرض للموضوعات اليت تتناول كأس  بني    وجود عالقة دالة احصائيار أثبتت الدراسة   •
قع التواصل االجتماعي واجتاهات اجلمهور حنو تلك  ا" عرب مو 2021لكرة اليد "مصر    العامل

 . البطولة 
طبقرا   • الدراسة  عينة  املبحوثني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الدراسة  أثبتت 

خلصائصهم الدميوجرافية )النوع، والفئة العمرية، وحمل اإلقامة، واحلالة االجتماعية، ومستوى  
التعرض  الدخل   على  املرتتبة  والسلوكية  والوجدانية  اآلاثراملعرفية  يف  لألسرة(  الشهري 

"مصر   اليد  لكرة  العامل  تتناول كأس  اليت  التواصل  2021للموضوعات  مواقع  عرب   "
 االجتماعي، بينما ظهرت هذه الفروق يف عامل مستوى التعليم. 

  



 

(430) 
 

 اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل االجتماعي يف متابعة األحداث الرايضية 

 

   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 اهلوامش واملراجع 
 

 السياسية المشاركة االجتماعي على التواصل شبكات الحليم وآخرون، أثر عبد محمد أحمد 1

 ، والتجارية المالية البحوث مجلة،  التجارة كلية - بورسعيد جامعةمصر، بحث منشور ) في

 (.2021 يناير األول، ، العدد22 المجلد

 عينة على االجتماعي التواصل لمواقع واألمنية االجتماعية المخاطر سيد عبدالحكيم، إيمان 2

 مركز - اآلداب  كلية - القاهرة جامعةبجامعة جنوب الوادي بقنا، بحث منشور )  الطالب  من

العدد  والمعلومات المكتبات علم  في بحوث  مجلة،  المعلومات وخدمات نظم بحوث   ،26 ،

 (. 2021مارس 

 في االجتماعي التواصل بمواقع والثابت التفاعلي االنفوجرافيك تأثير،  حنفي كامل حنان 3

، بحث منشور منه الوقاية وطرق المستجد كورونا فيروس بأعراض الجامعي  الشباب توعية

،  31، العدد  األوسط الشرق العامة العالقات بحوث مجلة،  العامة للعالقات المصرية الجمعية)

 (. 2021مارس 

 ودورها االجتماعي التواصل لشبكات المصري الجمهور مدركات،  عبدالمعبود محمد دعاء 4

) 19 – كوفيد "كورونا جائحة حول  المعلوماتي  وعيهم تنمية في منشور  بحث   جامعة"، 

،  العام الرأي لبحوث المصرية  المجلة،  العام الرأي بحوث مركز - اإلعالم كلية - القاهرة

 (.2021، العدد األول، مارس 20المجلد 

  الصغيرة  بالمشروعات المرتبطة للمعلومات المصري الشباب التماس،  علي حسن زينهم 5

بحث لديهم المستقبل  قلق بمستوى وعالقته االجتماعي التواصل مواقع عبر والمتوسطة  ،

، العدد  النوعية التربية مجاالت في البحوث مجلة،  النوعية التربية كلية - المنيا جامعةمنشور )

 (. 2021، يناير 32

المجالي، سميح 6   والعنف  التحرش ظاهرة زيادة على االجتماعي التواصل  مواقع أثر  زيد 

 لآلداب العربية المجلة،  واآلداب والعلوم للتربية العربية المؤسسة ، بحث منشور )المرأة ضد

 (. 2021، مارس 17، العدد االنسانية والدراسات

بدرخان،   7  فكر بانتشار وعالقتها االجتماعي التواصل  شبكات استخدام  واقعسوسن 

 عمادة - األردنية الجامعة، بحث منشور )الشباب بين الفكري واإلرهاب  المتطرفة الجماعات

العدد  48، مجلد  واالجتماعية اإلنسانية العلوم - دراساتمجلة  ،  العلمي البحث ، مارس 1، 

2021.) 

 الكراهية خطاب نشر في االجتماعي التواصل وسائل دورالعتوم،  سهلصخر الخصاونة و 8

 البحث شئون - بغزة اإلسالمية الجامعة، بحث منشور )األردنيين  الصحفيين نظر وجهة  من
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   األول  العدد  –اجمللد الثالث   - وث االتصال اجلماهريي حاجمللة املصرية لب

 
، العدد األول،  29مجلد  ،اإلنسانية للبحوث  اإلسالمية الجامعة مجلة، العليا والدراسات  العلمي

 (.2021يناير 

  الزمن  سياق  في االجتماعي التواصل شبكات عبر الوعي صناعةصفاء طلعت منصور،   9

العدد    المجلة التربوية،،  التربية كلية  - سوهاج جامعة(، بحث منشور )الميدياتيكي) اإلعالمي

 (. 2012، مايو 85

تفاعل 10 لطروش،  منشور  كورونا  جائحة مع االجتماعية التواصل شبكات عائشة  بحث   ،

 (. 2021يناير، 67، العدد والفكرية األدبية الدراسات جيل مجلة، العلمي البحث جيل مركز)

  التواصل  تفعيل في االجتماعي التواصل  شبكات استخدامعمران وإياد بالحاج،   عبدالسالم 11

، المستقبل آلفاق الدولية المؤسسة، بحث منشور )انموذج   بوك فيس :وطالبها الكلية بين األمثل

 (.2021الثاني، ، المجلد الرابع، العدد التربوية العلوم في للبحوث الدولية المجلة

 الصحفية ومواقع المصرية  اإللكترونية بالمواقع  المغلوطة ، المعلومات جمعة حمودة  علي 12

 على بالتطبيق  المصري الجمهور واالجتماعية على النفسية وتأثيراتها االجتماعي التواصل

،  اإلعالم لبحوث المصرية المجلة،  اإلعالم كلية - القاهرة جامعةكورونا، بحث منشور )  أزمة

 (.2021، مارس 74العدد 

13 Falah Amer Aldahmashi, The Dependence of University Youth on 

Social Media for Obtaining News about the Gulf Crisis, The Scientific 

Journal of King Faisal University, Volume (22), Issue (1), 2021. 

 التواصل لشبكة اإلخبارية اإللكترونية المواقع استعمال،  منصور سعيدي وفلة بن غربية 14

) للمعلومات كمصدر االجتماعي منشور  بحث  العلوم  ،  الجلفة جامعة ،  في  العربية  المجلة 

 (. 2021، العدد الثاني، ابريل 13، مجلد االنسانية واالجتماعية

 الفيسبوك على األدبية للصفحات المراهقين استخداموآخرون،    وهيب عبدالسيد نانسي 15

 العليا الدراسات كلية - شمس عين جامعة ، بحث منشور )لديهم الثقافي   الوعي بتنمية وعالقته

 (.2021، مارس 90، العدد 24مجلد  ،الطفولة دراسات مجلة، للطفولة

ا يوسف أحمد نورة 16  المجال  في اإلجتماعي التواصل لمواقع اإلماراتي الشباب ستخدام، 

) التطوعي ،  واالتصال اإلعالم لبحوث العربية المجلة،  الكندية األهرام جامعة، بحث منشور 

 (.2021، مارس 32العدد 

 تقدير بين العالقة في وسيط كمتغير "فومو" األحداث تفويت  من الخوفهالة أحمد صقر،   17

،  الجامعة  طالب لدى " الفيسبوك" االجتماعي التواصل  مواقع استخدام وإدمان المنخفض  الذات

 (. 2021، ابريل 34العدد   ،التربية كلية مجلة، التربية كلية - بورسعيد جامعة بحث منشور )
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 وعالقتها فيسبوك موقع على الساخرة الشرنوبي، الرسوم الرياضية الرازق عبد اسماعيل 18

ظاهرة )  دراسة"الجمهور   لدي الرياضي التعصب بنمو  منشور  بحث   جامعةتطبيقية"، 

 (2021، مارس 74العدد  ،اإلعالم لبحوث المصرية المجلة، اإلعالم كلية ،القاهرة

بومشطة،   19  الرياضية البطوالت على كورونا وباء  النعكاسات اإلعالمية المعالجةنوال 

 جامعة، بحث منشور )الجزائر،  القطرية سبورت بيين لقناة االلكتروني  الموقع  في القدم لكرة

مجلة  ،  والرياضية  البدنية الشاطات وتقنيات علوم معهد - البواقي أم مهيدي بن العربي

 (.2021، يناير 1، العدد 13المجلد  التحدى،

20 Habiba Difallah and Abdelkader Belkheir, Audiovisual sports media 

and its role in developing the sport of people with special, University of 

Lunisi Ali (Blida), The journal sports creativity, Volume 11 / No : 2, 

2020. 

21 Mohamed Abi and Rachid bendakfal, The media language of sports 

journalism and its role in developing some social values of Algerian 

youth: A Field Study from the Viewpoint of Sports Media, University 

of Msila –Algéria, The journal sports creativity, Volume: 11, N: 2, 

2020. 

لبيبأيمن عبد   22 األزمات    ،هللا  في معالجة  المصرية  اإلليكترونية  الرياضية  المواقع  دور 

العلمي األول تحت عنوان "اإلعالم  المؤتمر  ، )جامعة بني سويف، كلية اإلعالم،  الرياضية

نوفمبر    ،"العربي في ظل المنافسة الرقمية وحروب األجيال.. رؤى واقعية وتحديات مستقبلية

2020.) 

 دراسة   :المصرية اإللكترونية بالمواقع الرياضي اإلنفوجرافيك،  محمد نعبدالرحم سهى 23

بحث  2019 ه  يولي 20 وحتى هيوني  20 من الفترة في األفريقية األمم كأس  لبطولة  حالة  ،

، يونيو  29العدد    ،واالتصال اإلعالم لبحوث العربية المجلةمنشور )جامعة األهرام الكندية،  

202) 

رعاش،     الهادي  عيسى 24 كمال    الثقافة  تنمية في وأثره  اإللكتروني الرياضي اإلعالمو 

 اإلعالمية للدراسات  الحكمة مجلة، بحث منشور )الجزائر،  الجامعيين الطلبة  لدى الرياضية

 (.2020، 19العدد  ،واالتصالية

 نحو القرى أم جامعة طالب إتجاه على الرياضي اإلعالم تأثير،  عطية الثبيتي بن يوسف 25

 للتربية العلمية المجلة، للبنين الرياضية التربية كلية - حلوان جامعة، بحث منشور ) الرياضة

 (.2020، مايو 89، العدد الرياضة وعلوم البدنية
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 :ميديا السوشيال  عبر الرياضي واإلعالم الجزائري  الشبابيوسف ذيب و حجام الجمعي،   26

 جامعة، بحث منشور )الجزائر، مستخدميها من عينة على الفايسبوك صفحات آثار في دراسة

 اإلبداع مجلة،  والرياضية البدنية النشاطات  وتقنيات علوم معهد - المسيلة بوضياف محمد

 (.2020، 2، العدد 11مجلد  ،الرياضي

عمر،   27 نبيل  ، اإللكترونية  الرياضية بالمواقع الرياضية للقضايا اإلعالمية المعالجةأحمد 

الرياضية،   التربية  كلية  أسيوط،  )جامعة  منشور   التربية وفنون لعلوم أسيوط مجلةبحث 

 (. 2019، مارس 3، مجلد 48، العدد الرياضية

دور المواقع االلكترونية الرياضية فى اتخاذ القرار ألندية الدورى المصرى  سارة السعدي،   28

القدم التربية الرياضية  ،جامعة المنصورة)   سالة ماجستير غير منشورةر،  لكرة  قسم    ،كلية 

 (. 2019، اإلدارة الرياضية

 الجمهور وسط  الرياضي العنف من الحد  في الجديدة اإلعالم وسائل سليمان نمر، تأثير 29

)القدم لكرة الجزائري منشور  بحث   وتقنيات علوم معهد - المسيلة بوضياف محمد جامعة، 

 (. 2019، ديسمبر 2، عدد 10، مجلد الرياضي اإلبداع مجلة، والرياضية البدنية النشاطات

النعيمات، هيثم 30 منشور  العولمة ظل في الرياضي اإلعالم أيديولوجية  سليمان  بحث   ،

 جامعة مجلة،  العليا والدراسات  العلمي البحث  عمادة - طالل  بن الحسين جامعة)األردن،  

 (.2019، 2، العدد 5مجلد  ،للبحوث طالل بن الحسين

 2018 العالم كأس في مصر لمشاركة اإلعالمية التغطية،  أحمد عبدالرحمن أمنية 31

) الرياضية بالمواقع منشور  بحث   المجلة،  الصحافة قسم - اإلعالم  كلية - القاهرة  جامعة، 

 ( 2018، يونيو 14العدد  ،الصحافة لبحوث العلمية

المغازى 32 عادل  الرياضى  ،دينا  التعصب  ظاهرة  تجاه  المواطن  صحافة  رسالة  دور   ،

المنصورة)  ماجستير غير منشورة الرياضيه  ،جامعة  التربية  الرياضية  ،كليه  ،  قسم االدارة 

2018.) 

حتراف اإلعالم الرياضي المصري في  رؤية مستقبلية ال،  محمود محمد سيد عبد الرحمن 33

الرياضية العولمة  تحديات حتمية  دكتوراة غير منشورة،  ضوء  المنيا)  رسالة  كلية    ،جامعة 

 (.2016، قسم اإلدارة الرياضية ،التربية الرياضية

يونسر 34 سيد  محمد  التعصب    ،مضان  لظاهرة  والجزائرية  المصرية  الصحف  معالجة 

،  قسم اإلعالم  ،كلية اآلداب  ،جامعة حلوان)     ستير غير منشورة سالة ماجر  ،الكروي بين البلدين

2015.) 

دور الصحافة الرياضية اإللكترونية في تشكيل اتجاهات شباب  ،  إلهام محمود أحمد محمد 35

النشاط الرياضي   ، جامعة الزقازيق)  غير منشورة  دكتوراةرسالة  ،  الجامعات نحو ممارسة 

 (.  2014، قسم الترويح والتنظيم واالدارة ،كلية التربية الرياضية بنات
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http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b5%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%8a+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86+%2f&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b5%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%8a+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86+%2f&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b5%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%8a+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86+%2f&criteria1=0.
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كلية   ،جامعة حلوان)  غير منشورة   ماجستيررسالة  ،  الرياضى لطالب كليات التربية الرياضية

 (. 2014، اإلدارة الرياضية قسم ،التربية الرياضية للبنين

الثقافة الرياضية لدي طالب  عادل حسن، د 37 ور الصحافة اإللكترونية الرياضية في نشر 

، مجلد  مجلة علوم الرياضة  حث منشور )جامعة المنيا،، ب كلية التربية الرياضية جامعة المنيا

 (.2013ديسمبر  ،، الجزء الثاني26

شيرين عوض خليل، اعتماد الجمهور العربى على البرامج الحوارية في القنوات الفضائية     38

) القاهرة : جامعه    رسالة دكتوراه غير منشورةالعربية في تشكيل معارفه نحو قضايا المراة،   

الدوال العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، معهد البحوث والدراسات العربية  

 43( ص.2011،

زمات، رسالة  بو زيد ، اعتماد الجمهور المصرى على القنوات الفضائية خالل األأيمن  أ   39

 88( ص.  2006م االذاعه ،  ماجستير غير منشورة،) جامعه القاهرة : كلية االعالم ، قس

40    De fleur, Melvin & Rokeach, Sandra J. Ball, ’Thories of mass 

communication’ (New York: Longman ,1989) p. 603 

التعرض ألأمحمد رضا     41  ، والمواقع حمد  التليفزيون  االمنى من  واالنفالت  العنف  خبار 

على   وتأثيرها  المصرىاإللكترونية  الجمهور  لدى  الخوف  منشور  انفعاالت  بحث  )جامعه  ، 

(  2011ديسمبر    –( يوليو  38)  العدد  ، المجلة المصرية لبحوث االعالمالقاهرة، كلية االعالم،   

 .50 ص

اإللكترونية     42 والتليفزيونية  االذاعية  المواقع  على  الجامعي  الشباب  اعتماد  شاهين،  هبة 

السياسية المعلومات  ،   للحصول على  القاهرة ، كلية االعالم  المجلة  ، بحث منشور )جامعة 

 .185( ص 2006يونيو ،–(، يناير 1المجلد السابع، العدد ) المصرية لبحوث االعالم،

التواصل     43 مواقع  على  الجامعه  لشباب  االفتراضى  الوجود  بين  العالقة  عقل،  نشوى 

االعالم التقليدية، بحث منشور    االجتماعى ومستوى تفاعلهم االجتماعى مع االخرين مع وسائل 

، المجلد العاشر ، العدد  المجلة المصرية لبحوث الراى العام) جامعه القاهرة ، كلية االعالم ،  

 .( 2011ديسمبر - الثانى ، يوليه

 ةاعتماد الجمهور المصرى على وسائل االعالم التقليدية والحديث   حمد فاروق رضوان،أ   44

جامعة القاهرة ، كلية االعالم بحث منشور ) ، 2011يناير  25ثناء ثورة أكمصدر للمعلومات 

 .128- 127 ( ص ص2012، (39)العدد  ،المجلة المصرية لبحوث االعالم. ،

االتصال   45 ديمقراطية  تحقيق  في  االنترنت  شبكة  دور  الشامى،  سعيد  محمد  الرحمن  عبد 

دراسة تحليلية لعينة من المنتديات العربية ، بحث منشور ، )جامعه القاهرة ، كلية  –وتفاعليته 

 292( ص.2005، يناير / يونية 24، العدد المجلة المصرية لبحوث االعالماالعالم  ، 

46  Jonathan,Bignel,  "Past Modern Media Culture"  )Great Britain: 

Bookcraft.Lid.2000)p .36 
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 33( ص.2004: كلية االعالم، 

48  Tanjev, Schultz,’ Mass media &the concept of interaction: An 

Explotory study of online forume & Reader E-mail’ In ‘Media and 

Society and culture’  ,(Vol.22, 2000) p.201 

49 Michael, Wynblatt & Dan, Benson, and Arding Hsu."Multimedia 

meets the Internet : present & future ‘ ( U.S.A: Spring Netherlands, 

1977) p.17 
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