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 جامعة عين شمس                          جامعة المنصورة         
 ملخص: 

سة إلى التعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي في الحد أو التقليل من  تسعى الدرا 
على  الرياضي  الکومکس  لصفحات  الجمهور  تعرض  خالل  من  الرياضي  التعصب  ظاهرة 
تلک المواقع من خالل رصد العالقة بين استخدام الجمهور للکومکس الرياضي عبر مواقع 

 .التواصل االجتماعي وظاهرة التعصب الرياضي
بشقيه   اإلعالمي  المسح  منهج  على  واعتمدت  الوصفية،  الدراسات  من  الدراسة  تعد 
الجمهور  المصري  الجمهور  من  متاحه  عشوائية  لعينة  استبيان  استمارة  خالل  من  الميداني 

  –المتابع لصفحات الکومکس عبر مواقع التواصل االجتماعي من محافظات )اإلسکندرية  
نتائج الدراسة في: أن الکومکس   ( 400سوهاج( تکونت من )  -القاهرة  مفردة، وتمثلت أهم 

الدراسة بصفة  المبحوثون عينة  يتابعه  التواصل االجتماعي حيث  أصبح ظاهرة على مواقع 
بنسبة   وجاء %54دائمة  االخير،  الترتيب  في  نادرا  ثم  الثاني،  الترتيب  في  أحيانا  وجاءت   ،

عها المبحوثون عينة الدراسة، تاله  الکومکس الرياضي في صدارة أنواع الکومکس التي يتاب
الکومکس االجتماعي، ثم الکومکس الفني، والسياسي، وأخيرا الکومکس االقتصادي، جاء 
"التهکم والسخرية من الفرق المنافسة" في مقدمة دوافع تعرض المبحوثين للکومکس الرياضي 

"التسلية وق الثانية  المرتبة  التواصل االجتماعي، وجاء في  الفراغ"، ثم  على مواقع  وقت  ضاء 
 ."أنها " تعالج األحداث الرياضية بشکل ساخر
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 مقدمة: 

وحديثا،  قديما  النفس  عن  الترويح  وسائل  من  وسيلة  ومازالت  الرياضية  األلعاب    كانت 
والنشاط الرياضي يعد ميدانا هاما من ميادين تربية النشء والشباب، ومع زيادة التنافس قد  

است  األفراد  بعض  لدى  عن يظهر  تعبر  ايجابية  أو  سلبية  سلوكية  ومظاهر  انفعالية  جابات 
 تعصبه أو انتمائه لفريق ما وقد يظهر سلوك عدواني. 

وهناك خلط بين مفهوم االنتماء لفريق ما أو التعصب لفريق ما؛ فاالنتماء الرياضي هو  
الحقيق  للقدرات  الواعي  اإلدراك  على  ويقوم  الرياضي،  والتميز  للتفوق  الجيد  للفرق الوجه  ية 

الفرق المنافسة واحترام قدراتهم، أما التعصب الرياضي فهو التحّيز والتشّدد والتحّمس إلحدى  
  االنتشار  الواسعة  النفسية  االجتماعية  الظواهر   من   الرياضي  التعصب  ظاهرة  واألندية، وتعد

 الرياضية، وقد ساهم التطور التكنولوجي في انتشار الظاهرة.   المالعب في
من   الرياضي،  أبولعل  الشارع  في  التعصب  مفهوم  وكرست  ساهمت  التي  التقنيات  رز 

نتيجة  شك  ال  وهذا  واليوتيوب،  تويتر،  بوك،  فيس  مثل  االجتماعي  التواصل  شبكات  هي 
دوات التي تمنحها هذه الشبكات للمستخدم، ولعل من أهم أدواتها الخصائص والمميزات واأل 

بير عن آرائهم وتشجيع فرقهم  ومهاجمة الخصوم  الساخر للتع  استخدام الكومكس والفيديوهات 
خلقت   والتي  الهزيمة،  عند  لهم  والتربص  المنافسين   العالم  أ من  خارج  المنافسة  من  جواء 

 من القيود.  تحررا  كثر الواقعي وانتقلت الى العالم االفتراضي األ
 الدراسات السابقة: 

من دراسات إلى    ه ما توصل إلي   من خالل المسح العلمي لموضوع الدراسة قام الباحث بتقسيم 
 على النحو التالي :   محورين 

 المحور األول : دراسات تتعلق بظاهرة التعصب الرياضي 
 المحور الثاني : دراسات تتعلق بتناول الكومكس واستخدامات مواقع التواصل االجتماعي 

 :  دراسات تتعلق بظاهرة التعصب الرياضي. أواًل : دراسات المحور األول
الرياضي كما تعكسه المواقع   ب بعنوان "التعص 1(2022منى ممدوح الحسيني ) دراسة-1

 الرياضية االلكترونية وعالقته بالتوجهات المهنية للقائم باالتصال دراسة تحليلية ميدانية" 
استهدفت الدراسة رصد وتحليل مستوى التعصب الرياضي الذى يتم تقديمة عبر المواقع  

قة بين التعصب الرياضي والتوجيهات المهنية للقائم باالتصال  الرياضية االلكترونية والعال
في الصحف االلكترونية والتعرف على مدى اتفاق القائمين باالتصال في تلك المواقع مع  

السياسة التحريرية للمواقع الرياضية التي يعملون بها ورصد أسباب عدم اتفاق القائمين  
التحريرية للموقع الرياضي، واعتمدت   ةياسيي المواقع االلكترونية مع السباالتصال ف
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الدراسة على منهج المسح بشقية الميداني والتحليلي من خالل تحليل عينة من المواقع  
االلكترونية الرياضية هي )الزمالك اليوم واألهلي دوت كوم، الوطن الرياضي، المصري  

بداية اكتوبر   اليوم( غن طريق االسبوع الصناعي في الفترة من بداية يونيو وحتى
مفردة من القائمين باالتصال    100وتم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة قوامها    ، و2021

 في المواقع االلكترونية الرياضية باستخدام أسلوب كرة الثلج. 
أن هناك انتشار كبير للتعصب الرياضي بين القائمين    وتمثلت أهم نتائج الدراسة: 
  القائمين   بين   التعصب   رونية الرياضية عينة الدراسة، ويتمحور باالتصال في المواقع االلكت 

  مع   الزمالك   والنادي   النادي األهلي   هما   باألساس   ناديين   في   الرياضية   المواقع   في   باالتصال 
  أكثر   التزام   لألندية   التابعة   الرياضية   المواقع   في   المصرية، يظهر   األندية   لباقي   واضح   اهمال 

  اليوم،   المصري )   الثالث   المواقع   من   أكثر   ام الجمهور واحتر   الصحفي   العمل   بأخالقيات 
 الرياضي(.   ،الوطن 11كورة 

بعنوان "دور اإلعالم الرياضي المرئي في التوعية من   2( 2021دراسة محدادى محمد )  -2
 " العنف في مالعب كرة القدم  ظاهرة 

العنف  توعية من ظاهرة  ال استهدفت الدراسة التعرف على دور اإلعالم الرياضي المرئي في  
مالعب كرة القدم , حيث تطرح تساؤل حول دور اإلعالم الرياضي المرئي دور في   في 

للتقليل من ظاهرة العنف في مالعب كرة القدم وتضمنت عينة   توعية الجماهير 
ممن يشاهدون مختلف مقابالت كرة القدم في المالعب   ( مفردة من المناصرين 100الدراسة) 

 . الدراسة على استمارة االستبيان  ي واعتمدت استخدمت الدراسة المنهج الوصف 
ظاهرة العنف   توعية من في ال أن اإلعالم الرياضي له دور    تمثلت أهم نتائج الدراسة في: و 

من عينة    % 60، فقد بلغت نسبة يتابعون البرامج الرياضية بصورة دائمة  في مالعب كرة القدم 
  فريق   لديهم   من المناصرين % 70وأن   ال يشاهدونها   % 30و   % 10الدراسة، فيما يشاهدونها أحيانا 

أبدا،    يناصرونه   فريق   لديةـ   ليس   % 18و   ما   فريق   يناصرون   أحيانا % 12و ,  يناصرونه   رياضي 
اللعبة؛    بقوانين   ف التعري   في   تساهمـ   والحصص   البرامج   أن   يرون   من األنصار   % 80  نسبة   وأن 

رون أن البرامج  من عينة الدراسة ي   % 50فقط أن تساهم أحيانا في ذلك، وأن    % 12فيما يرى  
% يرون أنها أحيانا تعالج ذلك فيما    26الرياضية تعالج ظاهرة العنف الرياضي في حين أن  

 أنها ال تعالج العنف الرياضي في المالعب.   % 24قال  
بعنوان "التعصب الرياضي لدى طالب جامعة    3( 2020دراسة محمد عبد هللا عسيري ) -3

 رهم" تبوك وطرق الوقاية المقترحة من وجهة نظ 

سعت الدراسة إلى الكشف عن مستوى التعصب الرياضي لدى طالب جامعة تبوك وطرق  
الوقاية المقترحة من وجهة نظرهم، والكشف عن الفروق في مستوى التعصب الرياضي  

بالنسبة للمتغيرات )متابعة المباريات الرياضية، المجال الدراسي، مكان اإلقامة(، وتقديم طرق  
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لتعصب الرياضي من وجهة نظر طالب جامعة تبوك، والكشف عن  مقترحة للوقاية من ا 
واستخدم الباحث    الفروق في طرق الوقاية من التعصب الرياضي وفقا للمتغيرات الديموغرافية، 

المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، وقام بتصميم استبانة للكشف عن مستوى التعصب  
لوقاية والمعالجة وتم تطبيق الدراسة على عينة  الرياضي واستبانة أخرى لتقديم طرق مقترحه ل 

( مفرده من طالب جامعة تبوك خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  423قوامها ) 
 هـ. 1437-1438

أن المعرفة الرياضية جاءت في مقدمة أبعاد التعصب    وتمثلت أهم نتائج الدراسة في : 
( وانحراف معياري  96.2ابي بلغ ) الرياضي وفقا لرؤية عينة الدراسة بمتوسط حس 

( وانحراف معياري  93.2(، تاله االنتماء الرياضي بمتوسط حسابي بلغ ) 102.0مقداره) 
(  52.2(، وحل في المرتبة الثالثة البعد االنفعالي بمتوسط حسابي بلغ ) 137.0مقداره) 

أفعل  عبارة جاء في مقدمتها "    11( وتتضمن هذا البعد  136.0وانحراف معياري مقداره) 
(،ثم  235.0( وانحراف معياري مقداره) 96.2المستحيل ليفوز فريقي" بمتوسط حسابي بلغ ) 

( وانحراف معياري  95.2"أشعر دائما أن فريقي هو األقوى" بمتوسط حسابي بلغ ) 
 (. 235.0مقداره) 

" وسائل التواصل االجتماعي   بعنوان 4 (2020أحمد عزت منصور السيد ) دراسة-4
 . لتعصب الرياضي لدى مشجعي بعض أندية كرة القدم" وعالقتها بمظاهر ا

وعالقتها بمظاهر التعصب    االجتماعي يهدف البحث إلى التعرف على وسائل التواصل  
جمهورية مصر العربية، وذلك لمعرفة    في بعض أندية كرة القدم    مشجعي لدى    الرياضي 

  مشجعي لدى    الرياضي مظاهر التعصب  و األكثر استخداما     االجتماعي وسائل التواصل  
ومظاهر    االجتماعي العالقة بين وسائل التواصل    ، والتعرف على بعض أندية كرة القدم 

( مشجع ألندية  98وقد أجريت الدراسة على عينة استطالعية قوامها) الرياضي،  التعصب  
لكرة القدم، وتم اختيارها بطريقة عشوائية، وقد استخدم الباحث المنهج    المصري   الدوري 

لدى المشجعين وتم التوصل    االجتماعي لباحث ببناء مقياس وسائل التواصل  ، وقام ا الوصفي 
  الرياضي صورته النهائية، واستعان الباحث بمقياس التعصب    في عبارة  36أبعاد و   خمسة إلى  

عبارة( وبعد التأكد من توافر كافة الشروط اإلدارية    39أبعاد و   4لدى المشجعين مكون من ) 
 . مفردة   ( 1000اسين علـى عينة قوامها ) والعلمية تم تطبيق كال المقي 

المرتبة األولى لوسائل التواصل    في جاء الفيس بوك    وتمثلت أهم نتائج الدراسة في : 
  في (، يليه واتساب  % 97.6الذى يمتلك المشجعين حسابا فيها بنسبة بلغت )   االجتماعي 

كشفت  و   ، ( % 51.4بة) المرتبة الثالثة بنس   في (، يليه اليوتيوب  % 89.9المرتبة الثانية بنسبة ) 
أغنت الجماهير الرياضية عن استخدام وسائل    االجتماعي الدراسة أن وسائل التواصل  



 الكومكس على مواقع التواصل االجتماعي ودوره في تشكيل اتجاهات الجمهور                       

                       
 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                        

 

7 

(، كما قلل استخدام المشجعين  % 60.9متابعة االحداث الرياضية بنسبة )   في اإلعالم التقليدية  
جاءت    ، وقد ( % 50.9على وسائل اإلعالم األخرى بنسبة )   االجتماعي لوسائل التواصل  

  ، فيما بات المشجعين حول محاور العدوان واالنفعاالت والمعرفة بمستوي تقديري متوسط استجا 
جاءت استجابات المشجعين حول محور االنتماء جاء بمستوي تقديري منخفض، بوزن نسبي  

 . )% 42.9قدرة ) 
: دراسات تتعلق بتناول الكومكس واستخدام مواقع التواصل ثانيًا : دراسات المحور الثاني 

 اعي االجتم
بعنوان "     Bangkit Seandi Taroreh1, Desy Arisandy  (2022)5دراسة -1

   19تطوير رسوم كاريكاتورية رقمية موضوعية لألطفال األصحاء أثناء وباء كوفيد  
مدى تمتع أطفال المدارس االبتدائية بالصحة أثناء جائحة  استهدفت الدراسة التعرف على 

تطوير رسوم كاريكاتورية رقمية  ة التعليمة، من خالل  واستعدادهم لتنفيذ العملي 19كوفيد 
ة تتضمن أهداف أربعة هي كفاءة الموقف الروحي والموقف االجتماعي موضوعية للصح

والمعرفة والمهارات من خالل إنتاج رسوم كاريكاتورية رقمية ملهمة لألطفال االصحاء  
، واعتمدت الدراسة  في باليمبانج  االبتدائية  PJOK Learning Class Vلطالب مدرسة

(، وتكونت عينة الدراسة  ADDIEعلى تحليل البيانات الوصفية الكمية من خالل نموذج )
  ،PJOK من درسين   3و التعلم،  نفس علم  وخبير   البدنية، التربية  تعلم  تكنولوجيا  من خبير 

 الخامس.   الصف طالب من 30و
  %87.73اريكاتورية بلغت أن نسبة الفعالية للرسوم الك وتمثلت أهم نتائج الدراسة في:

لذا من الممكن جدا استخدامه في مجال التعليم بديال لوسائط التعليم والتربية البدنية  
  حول  الطالب   من كثيرة   أسئلة تنشأ  التعلم  عملية والصحة، وأظهرت النتائج أنه أثناء

السارية، وكان الطالب متحمسون   وغير المعدية األمراض من واآلخرين  أنفسهم  رعاية
  الرقمية الكوميديا ظهور  موعد  للتعليم عن طريق تلك الرسوم بل أن أحدهم سأل عن 

والتي تمثلت في   الروحي والكفاءة الموقف   التالية، وأظهرت النتائج أن تحقيق صياغة
االجتماعي والتي   الموقف وصياغة ،" به يتمسك  الذي الدين بتعاليم  تقدير حجم التمسك"

 مع التفاعل  في وواثق  ورعاية  ومهذب ومسؤول ومنضبط صادق  سلوك  إظهار"تمثلت في 
  ،  النموذجي أي   المباشر  غير التدريس   خالل  من يتم "  والمعلمين واألصدقاء العائلة
  وكذلك ،  المواد خصائص حساب في  األخذ خالل  من المدرسة وثقافة ،  والتعود

  ،  التعلم  مليةع خالل  المواقف  كفاءة  وتطوير  نمو تنفيذ  الطالب، ويتم  وظروف  احتياجات 
 الطالب.   شخصية تطوير   في للمعلم   باعتبارها وسيلة استخدامها ويمكن
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بعنوان " المضامين الساخرة وتأثيرها في تنمية الوعي    6( 2021دراسة عقيلة مقروس ) -2
 السياسي لدى الشباب الجزائري عبر فيسبوك دراسة ميدانية " 

خرة في تنمية الوعي السياسي لدى  استهدفت الدراسة التعرف على تأثير المضامين السا 
مستخدمي الفيسبوك من شباب والية جيجل في الفترة المتزامنة مع الحراك الشعبي في الجزائر  

من خالل التعرف على مدى اهتمام الشباب الجزائري عينة الدراسة بالمضامين  2019عام  
مستخدمي هذا الموقع  السياسية الساخرة عبرة الفيسبوك، والسعي لتقييم الوعي السياسي لدى  

من خالل مضمون األساليب الساخرة وذلك بقياس األبعاد الثالثة للوعي السياسي المتمثل في  
البعد المعرفي والقيمي والسلوكي المتمثل في المشاركة السياسية، تنتمي الدراسة إلى الدراسات  

خالل عينة عمدية  الوصفية واعتمدت الباحثة على أداة االستبيان لجمع بيانات الدراسة من  
 مفردة من شباب والية جيجل.   100قوامها  

من عينة الدراسة يتابعون المنشورات أو المضامين    % 70: أن  وتمثلت أهم نتائج الدراسة في 
السياسية الساخرة عبر الفيسبوك، وأن دافع متابعة المنشور الذي يعجبني جاء في الترتيب  

، ثم المنشور  % 24.4فيه تفاعل كبير بنسبة    ، ثم المنشور الذي يكون % 56.7األول بنسبة  
، وجاءت النكت في المرتبة األولى من حيث  % 9.44الذي تضعه شخصية مشهورة بنسبة  

، ثم صور مفبركة ساخرة  % 21.9أنواع المضامين الساخرة التي يتابعها عينة الدراسة بنسبة  
، وأن  % 16.9بنسبة    ، ثم مقاطع فيديو ساخرة % 17.8، ثم الكاريكاتير بنسبة  % 19.6بنسبة  

من عينة الدراسة يرون أن تلك المضامين تعتبر حرية تعبير وال يجب معاقبة األفراد    % 65
من تلك المضامين وسيلة في يد الشعب    % 66.6بسبب نشر تلك المضامين، فيما يرى أن  

  أنها وسيلة في يد   % 21.7للتعبير عن وجه نظره في األوضاع الداخلية في الجزائر فيما يرى  
 أنها وسيلة في يد السلطة.   % 11.6المعارضة، و 

بعنوان " الرسوم الرياضية الساخرة على موقع  7 ( 2021اسماعيل عبد الرازق الشرنوبي) -3
 فيسبوك وعالقتها بنمو ظاهرة التعصب الرياضي لدى الجمهور دراسة تطبيقية" 

ع الفيسبوك على  تسعى الدراسة إلى التعرف على تأثير الرسوم الرياضية الساخرة على موق 
نمو ظاهرة التعصب الرياضي من خالل تحليل الرسوم الرياضية الساخرة والتعرف على  

طبيعة األفكار والمضامين الرياضية التي تحملها تلك الرسوم، ورصد أبرز المضامين التي  
يحرص الجمهور على متابعتها في الصفحات الساخرة، ورصد مدى تفاعل الجمهور مع تلك  

وأساليب تفاعلهم معها، واعتمدت الدراسة على منهج المسح بشقية الميداني  المضامين  
والتحليلي؛ حيث قام الباحث بتحليل منشورات صفحتين من الصفحات التي تنشر الرسوم  

الساخرة هما أساحبي وفاصل مش إعالمي، وتم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة قوامها  
 ابع لتلك الصفحات باستخدام أسلوب كرة الثلج. مفردة من الجمهور المصري المت   450
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تصدرت اللغة العامية مقدمة اللغة المصاحبة للرسم الساخر في  وتمثلت أهم نتائج الدراسة:  
الصفحتين محل الدراسة، ثم اللغة التي تمزج بين العامية والفصحى، ثم اللغة العربية  

ماد الصفحتين محل الدراسة على  الفصحى في المرتبة الثالثة، وأظهرت نتائج التحليل اعت 
استخدام عبارات وجمل مشهورة لفنانين في تعليقهما على الرسوم الرياضية الساخرة، وجاء  

، ثم أحيانا بنسبة  % 65.8تعرض المبحوثين لموقع الفيسبوك دائما في المرتبة األولى بنسبة  
لتي تجري في  ، وجاءت أهم دوافع التعرض لموقع الفيسبوك في معرفة األحداث ا % 25.3

، ثم التواصل مع األصدقاء والمعارف بنسبة  % 70.4المجتمع الذي أعيش فيه بنسبة  
من عينة الدراسة يحرصون على متابعة الرسوم    % 96.2، وأظهرت النتائج أن  % 64.4

الرياضية الساخرة على موقع الفيسبوك، وجاءت الرسوم الرياضية الساخرة في مقدمة أبرز  
، ثم الرسوم التي تتناول  % 62.8يهتم المبحوثون على متابعتها بنسبة    الرسوم الساخرة التي 

 . % 41.1، ثم الرسوم السياسية الساخرة بنسبة  % 50.8األحداث اليومية بنسبة  
بعنوان "تفاعل مستخدمي مواقع التواصل    8( 2020دراسة عالء ممدوح عيسى ) -4

 نية عن الفاعلين السياسيين" االجتماعي مع الصفحات الساخرة وعالقته بتشكيل الصورة الذه 
استهدفت الدراسة رصد استخدام السخرية في مواقع التواصل االجتماعي و دورها في تشكيل  

الصورة الذهنية عن الفاعلين سياسيا  و رصد أبعاد تفاعل مستخدمي موقع فيسبوك مع  
دت الدراسة  استن   ، الصفحات الساخرة و الصورة الذهنية المتكونة لديهم عن الفاعلين سياسيا  

إلى كل من مدخل الصورة الذهنية ومدخل التفاعلية، و تضمنت إجراء دراسة ميدانية عن  
( مفردة من مستخدمي موقع فيسبوك، أما الدراسة  408طريق االستبيان على عينة قوامها ) 

التحليلية فاستخدمت الباحثة أداة تحليل المضمون لعينة من المنشورات الساخرة عن الفاعلين  
( من صفحات موقع فيسبوك هي  5( منشور، المنشورة على ) 389سيا بلغ عددها ) سيا 

”مجتمع أساحبي الساخر”، ”بابا جاب موز”، ”الورقة” إسالم جاويش، صفحة ”دعاء العدل”،  
 شمس”، وصممت الباحثة مقياسا  لتفاعلية الصفحات.   هاني صفحة ” 

موقع فيسبوك تلعب دورا في    أن الصفحات الساخرة على   وتمثلت أهم نتائج الدراسة في: 
الفاعلين سياسيا     أداء وتركزت السخرية من    ، تشكيل صورة ذهنية سلبية عن الفاعلين سياسيا  

الذين يشغلون مناصب قيادية وأن قراراتهم بعيدة عن مصلحة المواطن و أنهم غير مؤهلين  
يظهر أمام    وأن متابعة الصفحات الساخرة تكون بالصدفة، من خالل ما   ، وظائفهم   ألداء 

مستخدم فيسبوك مما ينشره األصدقاء على صفحاتهم و ال يتقيد أفراد العينة بأوقات محددة،  
و من أهم أسباب متابعة الصفحات الساخرة أنها ال تتطلب جهدا للفهم و توفر خيارات  

دعم التفاعل االجتماعي    في لصفحات الساخرة ال تسهم  ا تفاعلية، كما توصلت الدراسة أن  
جاءت أكثر أهداف السخرية وضوحا كل من ”إظهار السلبيات”  ، و راد الجمهور بين أف 

األكثر    هي التعبير عن السخرية    في بالموضوع”، و كانت الطريقة المباشرة    واالستهزاء 
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أيضا  المفضلة لدى عينة الدراسة من الجمهور،    هي عينة المنشورات الساخرة، و   في استخداما   
 . المرتبة األولى   في المنشورات بأقل جهد فجاء االعجاب  كما فضل الجمهور التفاعل مع  

 التعليق على الدراسات السابقة: 
محل اهتمام الباحثين مع  أكدت نتائج الدراسات السابقة على أن التعصب الرياضي أصبح  

  انتشار حوادث التعصب الرياضي خالل الفترات األخيرة مثل حادثة بورسعيد الشهيرة وغيرها، 
واألخالق، وأن كرة القدم هي أكثر األلعاب    تسمو بالنفس من المفترض أن    رغم أن الرياضة 

بين    تبادلة لم فاظ البذيئة ا ل أل الرياضية الجماعية التي نمت فيها ظاهرة التعصب الرياضي وأن ا 
  إلى أن   تلك الدراسات أشارت  الجماهير الرياضية هي من أهم أشكال تلك الظاهرة، و 

  وقد   الرياضي،   التعصب   روح   تغذية   على   تعمل   فقد   دين؛ ح   ذو   سالحا   أصبحت   التكنولوجيا 
  التعصب   زيادة   في   يساهم   الذي   االحتقان   عن   بعيدا   الجماهير   سلوكيات   توجيه   في   تساهم 

  رغم   االجتماعي   التواصل   مواقع   استخدام   ظواهر   من   باتت   الكوميكس   ظاهرة   الرياضي، وأن 
 التجارية.   واإلعالنات   لرياضة كا   المجالت   باقي   إلى   انتقلت   ما   وسرعان   سياسية   بدأت   أنها 

 االستفادة من الدراسات السابقة: 
ما   علمية   بطريقة   الدراسة  مشكله  تحديد   في   السابقة  الدراسات   من  الباحث   استفاد  ▪

 . وأهدافها تساؤالتها وصياغه  النظرية المفاهيم  وتحديد صياغتها  في ساعده
  المنهج  اختيار   في  ةساعد  ما  المستخدمة  المنهجية  واألساليب  األدوات   على   االطالع ▪

 . االدوات  هذه  تطبيق كيفية على والتعرف البيانات  جمع  وطرق  الدراسة  لطبيعة المالئم 
 الهامة  المراجع  بعض  على  والحصول  الدراسات  لهذه   النظرية  األطر  بعض  قراءة  ▪

 .  الدراسة  موضوع في والمفيدة 
  سواء  الحالية  اسةالدر   نتائج  مع  السابقة  الدراسات  إليها  توصلت  التي  النتائج  مقارنة ▪

 . الصورة دراسات مجال في المعرفة إثراء في يساهم  مما االختالف أو  باالتفاق
 مشكلة الدراسة: 

الوزراء أن مستخدمي مواقع   بمجلس   القرار اتخاذ  ودعم  المعلومات كشف تقرير مركز
  ،2022يناير  مستخدم مطلع مليون 2.5 بواقع  ع في مصر ارتف االجتماعي التواصل 

تلك    أهمية تزايد  ، ومع9مستخدم مليون 51.45 نحو ؛ ليصل إلى2021عام بال مقارنة
  واضحا  والسلبية اإليجابية الناحيتين   المؤثر من دورها فقد بدا  اليومية، حياتنا  في المواقع

للفرق الرياضية، وقد الحظ   والمساندة حمالت التشجيع خالل  من الرياضية الساحة في
بدأ ينتقل بشكل قوى ومؤثر إلى العالم االفتراضي  الباحث أن هذا التشجيع والمساندة 

 األكثر تحررا من القيود. 
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ومع نمو هذه الظاهرة بدأ التشجيع يتحول إلى السخرية واالستهزاء والتجريح ونمت ظاهرة  
التعصب الرياضي عبر تلك المواقع في ظل انتشار ما يعرف بالرسوم الساخرة أو  

حيوية في التفاعل والتواصل االجتماعي،    الكومكس وأضحى التعصب الرياضي مشكلة
لذا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في: دراسة العالقة بين تعرض مستخدمي مواقع التواصل 

االجتماعي لصفحات الكومكس الرياضي ونمو ظاهرة التعصب الرياضي، من خالل  
أثير  رصد دوافع استخدام الجمهور للكومكس الرياضي على مواقع التواصل االجتماعي وت

هذا االستخدام على نمو طاهرة العصب الرياضي، ومدى تفاعلهم مع تلك الرسوم  
وأساليب هذا التفاعل، لذا تتبلور المشكلة البحثية حول دور الكومكس الرياضي على  

مواقع التواصل االجتماعي في نمو ظاهرة التعصب الرياضي ودورها في تشكيل اتجاهات  
 . الجمهور نحو ظاهرة التعصب

 ية الدراسة: أهم
اإلعالم الجديد   وسائل مساهمة مدى  على للتعرف محاولة كونها  الدراسة هذه  أهمية تكمن

ممثله في مواقع التواصل االجتماعي في الحد أو التقليل من ظاهرة التعصب الرياضي  
 -من خالل ما يلي:

أن   -1 بعد  ملفته  بصورة  انتشرت  والتي  الرياضي  الكومكس  موضوع  الدراسة  تتناول 
 ص صفحات في هذا الشأن.تخص

النمو الهائل ألعداد صفحات الكومكس الرياضي عبر مواقع التواصل االجتماعي   -2
 في السنوات القليلة الماضية وزيادة المعجبين بتلك الصفحات والمتابعين لها. 

ما  -3 وهو  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  الرياضي  التعصب  ظاهرة  تنامي 
 . يستوجب الوقوف على هذه الظاهرة 

تسليط الضوء على قضية التعصب الرياضي ومحاولة تقديم مقترحات للحد منها  -4
 في ظل تنامي أعداد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في مصر. 

 أهداف الدراسة: 
تســــعى هــــذه الدراســــة إلــــى تحقيــــق هــــدف رئيســــي يتمثــــل فــــي التعــــرف علــــى دور مواقــــع 

الرياضــي لــدي الجمهــور مــن  التعصــب ظــاهرة  مــن التقليــل أو الحــد التواصــل االجتمــاعي فــي
 -خالل:

صفحات الكومكس الرياضي من خالل مواقع التواصل االجتماعي   استخدامأهمية    إبراز-1
 ع. حيث أصبح لها انتشار واسع عبر تلك المواق

 معرفة أهم صفحات الكومكس الرياضي والكشف عن درجة اهتمام الجمهور بها. -2
ر للكومكس الرياضي عبر مواقع التواصل االجتماعي رصد العالقة بين استخدام الجمهو -3

 وظاهرة التعصب الرياضي. 
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)النوع-4 الديموغرافية  المتغيرات  بين  العالقة  تأثير  التعليم   -العمر  -رصد  المستوى    -نوع 
 االقتصادي واالجتماعي( ومدى وعيهم وإدراكهم لظاهرة التعصب الرياضي. 

 للكومكس  الجمهور  تعرض  عن  الناتجة  لسلوكيةوا  والوجدانية  المعرفية  التأثيرات  قياس-5
 . التعصب  ظاهرة على  ذلك وانعكاس االجتماعي  التواصل مواقع على

   الجماهير.  بين  انتشارها   وأسباب عوامل ومعرفة التعصب   ظاهرة  تشخيص-6
 اإلطار النظري للدراسة: 

وسائل   االعتماد على لمدخلفكار الرئيسية  تعتمد الدراسة في إطارها النظري على األ
 . اإلعالم من أجل تحديد مشكله الدراسة وتفسير نتائجها

 ( Media Dependency Theoryمدخل االعتماد على وسائل اإلعالم )
تعود نشأة النظرية إلى حقبة السبعينيات، حيث قدم كل من ساندرا بول روكيتش وميلفين  

ين الجمهور ووسائل  ديفلر أول إطار لالعتماد تقوم فكرته على أساس وجود عالقة قوية ب 
اإلعالم والنظام االجتماعي وأن إدراك طبيعة هذه العالقة مرهون أساسا بالتعرف على  

 . 10دور النظام اإلعالمي وعالقته بالمجتمع واألفراد وتأثيره عليهما
وتقوم عالقة االعتماد على دعامتين رئيسيتين تتمثالن في حاجة الجمهور إلى المعلومات  

وتحقيق أهدافه، وكذلك اعتبار نظام اإلعالم نظام معلومات يتم توظيفه   التي تلبي حاجاته
الرئيسي الذى تقوم عليه نظرية االعتماد   فالهدف ،  11لتلبية هذه الحاجات وتحقيق األهداف

على وسائل اإلعالم هو تفسير لماذا تكون لوسائل اإلعالم أحيانا تأثيرات قوية ومباشرة ،  
ويتوقف نوع االعتماد ودرجته على عاملين هما:  ،  12ر مباشرة وأحيانا تأثيرات ضعيفة وغي

درجة الصراع والتغيير الذى يعاني منه المجتمع و درجة أهمية وسائل اإلعالم لدى  
 . 31الجمهور كمصدر للمعلومات

و يرصد "ملفين ديفلير" و "ساندرا بول روكيتش" مجموعة من اآلثار التي تنتج عن اعتماد   
اإلعالم من خالل ثالث فئات أساسية هي: اآلثار المعرفية، واآلثار    األفراد على وسائل 

 . 14الوجدانية، واآلثار السلوكية 
يقوم االفتراض الرئيسي لهذه النظرية على أساس أن الجمهور يعتمد على وسائل اإلعالم 
في تكوين اتجاهاته، ومعتقداته إزاء األحداث التي تقع داخل البيئة المحيطة به، وينعكس 

لك على ردة فعله وسلوكه تجاه األحداث، ومن هذه العالقة يمكن استخالص االفتراضات ذ 
 :15الرئيسية للنظرية وهي 

نظام وسائل اإلعالم جزء من النسق االجتماعي للمجتمع، ولهذا النظام  ▪
تزداد  االستقرار  عدم  حالة  وفى  األخرى،  االجتماعية  والنظم  والجماعات  باألفراد  عالقة 

الفرد على وسائل اإلعالم إلشباع احتياجاته، وتقل درجة االعتماد عند وجود   درجة اعتماد
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نتيجة  اإلعالم  وسائل  على  اعتماده  درجة  في  الجمهور  يختلف  للمعلومات،  بديلة  قنوات 
 اختالفاتهم في األهداف والمصالح والحاجات الفردية.

لمه الفرد استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم وتفاعله معها يتأثران بما يتع  ▪
 من المجتمع ومن وسائل االتصال، ويتأثر الفرد بما يحدث نتيجة تعرضه لوسائل اإلعالم.

للتفاعل االجتماعي في  ▪ األفراد يستخدمون وسائل اإلعالم إليجاد بديل 
القوة  بين  اإلعالم  وسائل  تأثير  ويتراوح   ، االجتماعية  العالقات  فيه  تنقطع  تكاد  وقت 

 يطة والخبرات السابقة.والضعف تبعا للظروف المح
أهمها  ▪ متغيرات،  بعدة  اإلعالم  وسائل  على  االفراد  اعتماد  مدى  يتأثر 

طبيعة وسائل اإلعالم بالمجتمع ومدى تنوعها وتعددها والمضمون الذي تقدمه، إلى جانب 
 العوامل الخاصة بالمجتمع نفسه.

 تساؤالت الدراسة: 
 ما دوافع هذا التعرض؟ما مدى تعرض الجمهور لصفحات الكومكس الرياضي؟ و  -1
 ما هي أهم صفحات الكومكس الرياضي التي يتعرض لها الجمهور؟  -2
ما هي اهم األوقات التي يزيد فيها متابعة الجمهور لمضامين الكومكس الرياضي عبر   -3

 مواقع التواصل االجتماعي؟
 ما هي أهم مواقع التواصل االجتماعي التي يفضلها الجمهور؟ -4
المضامين التي تقدمها صفحات الكومكس الرياضي عبر   ما مدى تفاعل الجمهور مع -5

 مواقع التواصل االجتماعي؟
هل تؤثر مضامين الكومكس الرياضي التي يتعرض لها الجمهور من خالل مواقع   -6

   التواصل االجتماعي بالحد أو التقليل أو زيادة التعصب الرياضي؟ 
 : فروض الدراسة 

ن معدل تعرض المبحوثون  لمواقع  يوجد ارتباط دال إحصائيا بي  الفرض األول:  -1
الفرق   لتشجيع  كوسيلة  الرياضي  الكومكس  على  واالعتماد  االجتماعي  التواصل 

 المفضلة. 
الثاني -2 على    : الفرض  الكومكس  استخدام  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

مواقع التواصل االجتماعي وبين تشكيل اتجاهات الجمهور نحو ظاهرة التعصب  
 الرياضي. 

توجد عالقة ارتباطية بين االعتماد على الكومكس الرياضي على    الثالث:   الفرض  -3
)المعرفية والتأثيرات  االجتماعي  التواصل  لدى    -الوجدانية  -مواقع  السلوكية( 

 الجمهور. 
 : للدارسة  المنهجي االطار
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 : نوع الدراسة  •
التي تستهدف   الوصفية  الدراسات  الى حقل  الدراسة  هذه  العالقةتنتمى  وتحليل  بين   وصف 

" الكومكس" في مواقع التواصل االجتماعي في تكوين  المتغيرات المختلفة حيث تدرس تأثير
 ظاهرة التعصب الرياضي.  الجمهور نحووتشكيل اتجاهات 

 : الدراسة  منهج •
تعتمد الدراسة في سبيل تحقيق أهدافها وفى اطار السعي نحو االجابة على تساؤالتها على  

حد بعيد مع حدود هذه الدراسة، حيث يعد من ابرز المناهج منهج المسح الذى يتناسب الى  
 .المستخدمة في الدراسات االعالمية

 : الدراسة   مجتمع وعينة  •

يتمثل مجتمع الدراسة في الجمهور العام والمهتم بالشأن الرياضي والمستخدم لمواقع التواصل 
عم عينة  باختيار  الباحث  قام  فقد  العينة  حجم  لكبر  ونظرا  مستخدمي االجتماعي،  من  دية 

  استمارة  400  بتوزيع  الباحث  مفردة، حيث قام   400مواقع التواصل االجتماعي تتكون من  
 164  بواقع  البحري   للوجه  ممثلة  الباحث  إليها  ينتمي  والتي  االسكندرية  محافظات  على  موزعة
 % 37.5  بنسبة  استمارة  150  بواقع  القاهرة  ومحافظة  الدراسة،  عينة  من  % 41  بنسبة  مفردة

 86  بواقع  القبلي  للوجه  ممثلة  سوهاج  محافظة  ومن  العينة ممثلة إلقليم القاهرة الكبرى،  نم
 .  الدراسة عينة  من %21.5 بنسبة  مفردة 
 جمع البيانات:  أدوات 

بما يناسب أهداف الدراسة ويجيب على تساؤالتها  قام الباحث بتصميم صحيفة استبيان  
   فيها.   الرأي   المحكمين إلبداء   وفروضها التي تطرحها، ثم عرضها على لجنة من 

 التعريفات اإلجرائية للدراسة: 
بشكل مكثف في     Comic Stripsيتواجد الكومكس أو الشرائط الهزلية   الكومكس :

الصفحات الكاريكاتيرية على مواقع التواصل االجتماعي، وهو يتكون من مشهد مشهور 
لسان الشخصيات فيه، فهو  من فيلم أو إعالن ويتم تركيب النص المراد توصيله على 

توظيف درامي للكاريكاتير، وتكون في شكل أقصوصة أو قصة طويلة مرسومة، ويتم  
فيها اختيار مجموعة من الشخصيات ذات طابع مميز من حيث الشكل والتصرفات،  

وتؤدي إلى إحداث دهشة للقارئ وشعور شديد بالرغبة في مالحقة األحداث التالية، وقد  
 . 61موقف  تؤدي أحيانا إلى

ويعتبر الفن الساخر "الكومكس" من اكثر الفنون الساخرة شيوعيا  وانتشار على صفحات  
شبكات التواصل االجتماعي عامة ، والفيس بوك بوجه خاص واصبحت شخصية  
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واصبحت شخصية أسباحى الشخصية المتكلمة بلسان المصريين والتي تعكس روحهم  
 ة من قضايا المجتمع.المرحة وميلهم للدعابة نحو حدث او قضي

بأنه:  إجرائيا  أو  ويعرف  اللقطات  من  وهي   مجموعة  مضحك،  بشكل  المسلسلة  اإلطارات 
صانع  بتعليقات  مصحوبه  وتكون  معين  واقع  عن  تعبر  الصور  من  مجموعة  عن  عبارة 

 )الكومكس( مدعومة بمجموعة من اإلطارات المرسومة إلضفاء الشكل الكوميدي عليها. 
منظومه من الشبكات االلكترونية التي تسمح للمشترك   جتماعي:مواقع التواصل اال

بإنشاء حساب خاص به ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء  
آخرين لديهم نفس االهتمامات والهوايات أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية،  

اجتماعية ألنها أتت من  وتصنف هذه المواقع ضمن مواقع الجيل الثاني للويب، وسميت 
مفهوم )بناء مجتمعات( بهذه الطريقة يستطيع المستخدم التعرف إلى أشخاص لديهم  

اهتمامات مشتركة باإلضافة إلى مشاركة صور ومذكرات ومنشورات وملفات مع العائلة  
واألصدقاء وزمالء العمل والدراسة، وتتيح للمشترك التعبير عن آرائه والدخول في  

مختلف القضايا، مثل مواقع الفيس بوك وتويتر واليوتيوب وماى سبيس   مناقشات حول
 . 71وجوجل بلس وغيرها من مواقع التواصل االجتماعي التي يتم فيها تداول الكومكس

 إجراءات الصدق والثبات: 
الصدق  اختباري  اجراء  من خالل  البيانات  في جمع  االستبيان  استمارة  صالحية  اختبار  تم 

 ك على النحو التالي: والثبات لها, وذل
 اختبار الصدق   . أ

 وللتحقق,  قياسه  المراد   المفهوم  أو   النظري   المتغير   قياس   في  المستخدم  المقياس  دقة  ويعني
االساتذة    الباحث  قام  المقياس   صدق  من من  مجموعة  على  االستبيان  صحيفة  بعرض 

وكفاية18المحكمين مناسبة  حول  الرأي  إلبداء  البحث  مجال  في  الخبرة  لهم  المحاور   ممن 
تم تعديل صياغة  والعبارات ومناسبة صياغتها لعينة البحث, وفي ضوء آراء هؤالء الخبراء 

 بعض العبارات وحذف عدد اخر.   
 اختبار ثبات المقياس  . ب

  أكثر   توزيعها  إعادة  تم  لو  النتيجة  نفس  االستبانة   هذه  تعطي  أن   االستبانة   بثبات   يقصد 
 في االستقرار  يعني  االستبانة ثبات  أن  أخرى   ارة بعب أو  والشروط، الظروف  نفس   تحت مرة من

 خالل   مرات  عدة   العينة  أفراد  على  توزيعها  إعادة   تم   لو  فيما  كبير  بشكل  تغييرها  وعدم  نتائجها
ألفا  معينة،    زمنية  فترات معامل  طريقة  خالل  من  االستبانة  ثبات  من  الباحث  تحقق  وقد 

 . لتاليالجدول ا  في مبينة هي كما النتائج   وجاءت كرونباخ
 ( 1جدول )

 يوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ لالستبانة ومحاورها 
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 المحور  م
عدد  
 االسئلة

معامل  
 الفاكرونباخ 

1 
لمواقع التواصل    استخدام المحور األول:  

 االجتماعي
5 0.46 

2 
كومكس على  ال  م الثاني: استخدا المحور 

 مواقع التواصل االجتماعي
10 0.77 

3 
  صب الرياضي والمحور الثالث : التع

 الكومكس على مواقع التواصل االجتماعي
8 0.44 

 األساليب اإلحصائية:  
النتائج الخاصة بالدراسة الميدانية تم ترميز البيانات وادخالها إلى الحاسب  الستخراج  

 Statistical Package"   االجتماعية  خالل برنامج "الحزمة اإلحصائية للعلوم اآللي من

For Social Sciences  من برنامج   22االصدار رقم  وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة
 . في إجراء التحليالت اإلحصائية( SPSS 22)  الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 نتائج الدراسة 
  االجتماعي التواصل  المبحوثين لمواقع   استخدام  درجة: 1س

 ( 2)  جدول
 االجتماعي   التواصل مواقع استخدامهم  لدرجة  وفقا    للمبحوثين المئوية والنسب التكرارات 

درجة استخدام  
التواصل   مواقع

 االجتماعي  

 النسبة %  التكرارات 
المتوسط  
 الحسابي  

 درجة
 االستخدام 

 االنحراف 
 المعياري 

 %92 368 دائما 

 %7.5 30 أحيانا  0.30 دائما  2.92
 %0.5 2 نادرا 

 100 400 االجمالي 
 يتبين من الجدول السابق: 

  368من عينة الدراسة تستخدم شبكات التواصل االجتماعي بصفه دائمة بتكرار    % 92ن  أ 
، وجاءت نادرا في الترتيب الثالث بنسبة  % 7.5مفردة بنسبة    30مفرده، فيما يستخدمها أحيانا  

 . 2.92، بمتوسط حسابي  % 0.5ضئيلة  
  عالمنا   في   برز األ   اإلعالمية   الظاهرة   تعد   االجتماعي   التواصل   شبكات   ؛أن ويتضح من ذلك 

  طبيعة   تحتمها   طبيعية   نتيجة   وهي   المجتمع،   فئات   من   كبيرة   شريحة   تستقطب   كونها   اليوم، 
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  للتواصل   أداة   أضحت   التي   اإللكترونية   الوسائط   بقوة   و   عليه   تسيطر   الذي   االجتماعي   النظام 
 اإلنساني. 

 يستخدمها المبحوثون  التي  االجتماعي التواصل  مواقع أهم : 2س

 ( 3)  جدول
 تستخدمها التي   االجتماعي التواصل مواقع  ألهم  وفقا   للمبحوثين  المئوية  والنسب التكرارات 

أهم مواقع التواصل  
االجتماعي التي  

 تستخدمها  

 الترتيب  النسبة %  التكرارات 

 1  %90 361 الفيسبوك 
  3 %21 85 تويتر 

  6 %1.5 6 ماي سبيس 
  2 %45 181 يوتيوب 
  4 %15.5 62 لينكد إن 

  5 %9 37 ستجرام ان
  7 %0.5 2 هاى فايف   

  %100 400 المجموع  

 يتبين من الجدول السابق :  
أن الفيسبوك جاء في صدارة مواقع التواصل االجتماعي االكثر استخداما من قبل عينة  

، ثم تويتر ثالث  % 45، وفي الترتيب الثاني جاء اليوتيوب بنسبة  % 90الدراسة بنسبة بلغت  
، وفي الترتيب األخير  % 9ثم انستجرام خامسا بنسبة    ، % 15.5ينكد إن بنسبة  ، ول % 21بنسبة  

 . % 0.5جاء موقع هاى فايف بنسبة  
المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الفيسبوك لدى الجماهير العريضة نظرا لتوفر    ؛ ويتضح من ذلك

واألحداث الهامة  عناصر الجذب والتشويق في هذا الموقع الذي يذكر األفراد بالكثير من المواقف 
الفرد  يمكن  والصداقات، كما  الميالد    بجميع   ومعرفة   إطالع   على   البقاء   من   في حياتهم كأعياد 

 منهم.   قريبا    يكن   لم   لو   حتى   وأصدقائه   أهله   حياة   أمور 
 

   االجتماعي  مواقع التواصل على مدى متابعة المبحوثين للكومكس: 3س
 ( 4جدول )

  التواصل على الكومكس  بمتابعة لالهتمامن وفقا   التكرارات والنسب المئوية للمبحوثي
 االجتماعي

بمتابعة    االهتمام
الكومكس على  

 التواصل االجتماعي  

 التكرارات 
النسبة  

 % 

المتوسط  
 الحسابي  

مستوى  
 االهتمام 

االنحراف  
 المعياري 
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 54 217 دائما 

 29 116 أحيانا  0.67 دائما  2.38
 17 67 نادرا 

 100 400 االجمالي 
 يتبين من الجدول السابق: 

من عينة الدراسة يتابعون الكومكس على مواقع التواصل االجتماعي بصفة دائمة   % 54أن  
يتابعها أحيانا    217بتكرار   فيما  نادرا  %29مفردة بنسبة بلغت    116مفردة،   67، ويتابعها 

بلغت   بنسبة  بلغ  %17مفردة  حسابي  بمتوسط  معياري  2.38،  وانحراف   لصالح  0.67، 
 االختيار دائما. 

أن صفحات الكومكس على مواقع التواصل االجتماعي تجذب الكثير من   ويتضح من ذلك؛ 
فقد تخطت مرحلة نشر بعض الصور إلى صفحات متخصصة  والتي أصبحت   المتابعين 

لبساطتها  من  كثير  لدي  المفضلة  المواد  من  وسرعة   الموضوعات   عرض  في  المتابعين 
 شتركة متعارف عليها بين كل الشعوب. م قراءتها، وامتالكها لغة

 
   االجتماعي التواصل  مواقع على  للكومكس  تعرض المبحوثين دوافع: 4س

 ( 5جدول )
  التواصل مواقع على للكومكس  التعرض  لدوافعالتكرارات والنسب المئوية للمبحوثين وفقا   

 االجتماعي
تعرض للكومكس على مواقع  الدوافع 

 التواصل االجتماعي  
 النسبة %  ت التكرارا

 %42.8 171 تناقش الموضوعات بسهولة وبساطه

 %49 196 تعبر عن الواقع بشكل مبسط 

 %35.8 143 قضاء وقت الفراغ والهروب من األعباء

 %26.5 106 تناقش الموضوعات بحرية 

 %33.5 134 تستخدم عبارات ساخرة تثير االهتمام  

 %30.3 121 تعد متنفسا من ضغوط الحياة 

 400ن =  المجموع 
 : يتبين من الجدول السابق 
من عينة الدراسة تتابع الكومكس على مواقع التواصل االجتماعي ألنها "تعبر عن   %49أن   

بسهولة  الموضوعات  تناقش  ألنها"  عبارة  جاءت  الثاني  الترتيب  وفي  مبسط"  بشكل  الواقع 
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في   %35.8ألعباء" بنسبة  ، ثم لــــــ" قضاء وقت الفراغ والهروب من ا% 42.3وبساطه " بنسبة  
، ثم ألنها "  % 33.5المرتبة الثالثة، ثم ألنها" تستخدم عبارات ساخرة تثير االهتمام " بنسبة  

بنسبة   الحياة"  ضغوط  من  متنفسا  بحرية" % 30.3تعد  الموضوعات  تناقش  ألنها"  وأخيرا    ،
 . %26.5بنسبة بلغت 

االجتماعي والسياسي ونقده   أن صفحات الكومكس تقوم بمحاكاة الواقع  ويتضح من ذلك؛ 
واستقراءه في السياق المشترك بينها وبين المتلقي، وذلك من خالل خوضهم في العديد  
من المواضيع والمجاالت ببساطة تتراوح بين الطرافة والهزل، فنكاد ال نجد موضوع أو  

وأهم  حدث أو قضية تهم المجتمعات إال و قد تم التطرق لها، فبداية بالجانب االجتماعي 
أحداثه إلى الجانب السياسي والرياضي وعيرها من التي تمس حياة األفراد والمجتمعات،  

 كما أن تلك الرسوم وسيلة من وسائل التسلية والترفيه ومتنفسا من أعباء الحياة.  
 

 
   االجتماعي التواصل مواقع على  اهتمام المبحوثين  يثير الذي الكومكس  نوع :  5س

 (  6جدول )
   اهتمامهم   يثير الذي  الكومكس لنوعلنسب المئوية للمبحوثين وفقا   التكرارات وا

نوع الكومكس الذي يثير اهتمامك  
 على مواقع التواصل االجتماعي  

 الترتيب  النسبة %  التكرارات 

  4 %34 136 السياسي 

  1 %62.5 250 الرياضي 

  3 %39.5 158 الفني 

  2 %60.5 242 االجتماعي 

  5 %27.3 109 االقتصادي 

  %100 400 جملة من سئلوا  

 يتبين من الجدول السابق :  
أن الكومكس الرياضي جاء في صدارة انواع الكومكس التي يتابعها المبحوثون عينة الدراسة  

، ثم الكومكس الفني بنسبة  % 60.5، تاله الكومكس االجتماعي بنسبة  % 62.5بنسبة بلغت  
 . % 27.3االقتصادي بنسبة    ، وأخيرا الكومكس % 34، والسياسي بنسبة   % 39.5

ذلك؛  من  ظاهرة    ويتضح  المبحوثين نظرا لظهور  اهتمام  الرياضي يستحوذ على  الكومكس  أن 
مواقع   وساهمت  المنافسة  الفرق  من  بالسخرية  الفرق  أحد  مشجعي  فيها  يقوم  والتي  التحفيل 

 ها إلى حد بعيد. التواصل االجتماعي في انتشار 
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   االجتماعي التواصل على   الرياضي  للكومكس تعرض المبحوثين  مدى : 6س
 ( 7جدول )

 التواصل   على الرياضي  للكومكس التعرض لمدى التكرارات والنسب المئوية للمبحوثين وفقا   
 االجتماعي

مدى تعرضك  
للكومكس الرياضي  

على التواصل  
 االجتماعي  

 النسبة %  التكرارات 
المتوسط  
 الحسابي  

مستوى  
 التعرض 

االنحراف  
 المعياري 

 49.5 198 دائما  

 0.69 دائما  2.32
 33.3 133 أحيانا 

 17.3 69 نادرا 

 100 400 االجمالي 

 يتبين من الجدول السابق :  
يتعرضون للكومكس الرياضي على مواقع التواصل دائما في    المبحوثين من    % 49.5أن  

، وفي  % 33.3مفردة بنسبة    133مفردة، فيما يتابعه أحيانا    198الترتيب األول بتكرار  
  2.32مفردة، بمتوسط حسابي بلغ    69بتكرار    % 17.3الترتيب األخير جاءت نادرا بنسبة  

 لصالح  فئة "دائما".  
 

المبحوثين    فيها  تزيد  التي   الحاالت:  7س التواصل   مواقع  على  الرياضي  للكومكس  متابعة 
   االجتماعي

 ( 8جدول )
   الرياضي الكومكس متابعة فيها تزيد  يالت للحاالتوفقا   للمبحوثين  التكرارات والنسب المئوية 

 ةالحاالت التي تزيد فيها متابع  
للكومكس الرياضي على مواقع 

 التواصل االجتماعي 

 النسبة %  التكرارات 

 %49.5 198 ظهور قضايا مثيرة للوسط الرياضي  

 %26.8 107 أثناء المباريات   

 %65.3 261 بعد المباريات 

 %22 88 قبل المباريات 
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ريحات أحد المسئولين  عقب تص 
 الرياضيين  

139 34.8% 

  %100 400 جملة من سئلوا  

 يتبين من الجدول السابق:      
عبر   الرياضي  للكومكس  الدراسة  عينة  المبحوثين  متابعة  فيها  تزيد  التي  الحاالت  أكثر  أن 

بنسبة   المباريات"  "بعد  االجتماعي  التواصل  ب % 65.3مواقع  جاء  الثاني  الترتيب  وفي  عد  ، 
  ، وجاء في الترتيب الثالث "عقب%49.5"ظهور قضايا مثيرة للوسط الرياضي" بنسبة بلغت  

بلغت    المسئولين  أحد  تصريحات بنسبة  بنسبة %34.8الرياضيين"  المباريات"  "أثناء  ثم   ،
 . %22، ثم "قبل المباريات" في الترتيب األخير بنسبة بلغت 26.8%

ذلك؛   من  الكوم  ويتضح  متابعة  حاالت  تشهد  أن  المباريات  بعد  ولكن  تتنوع  الرياضي  كس 
الكثير من المتابعة حيث تشهد الكثير من التصريحات والتأويالت واالعتراضات وغيرها من 
بعد   وخاصة  الساخر  الكومكس  من  الكثير  إلنتاج  دسمة  مادة  تكون  التي  المثيرة  القضايا 

جي  مادة  تعتبر  مثيرة  قضايا  ظهور  أن  كما  الكبيرة،  الرسوم  المباريات  هذه  مثل  إلنتاج  دة 
وخاصة مع ادخال الكثير من التعبيرات الشهيرة إلى جانب توظيف الصورة إليصال المعنى 

 بطريقة ساخرة تجذب انتباه المتابعين.  
   االجتماعي التواصل مواقع  على الرياضي الكومكس مضامين مع التفاعل أشكال: 8س

 ( 9جدول )
  الرياضي الكومكس مضامين  مع التفاعل ألشكالن وفقا  التكرارات والنسب المئوية للمبحوثي

   التواصل مواقع على
أشكال التفاعل مع مضامين الكومكس الرياضي  

 على مواقع التواصل االجتماعي  
 النسبة %  التكرارات 

 %82.5 330 اإلعجاب        

 %32.8 131 التعليق   

 %27 108 المشاركة 

 %23.3 93 )اشارة لشخص آخر(   Mentionعمل 

  %100 400 جملة من سئلوا  

 يتبين من الجدول السابق :   
أن اإلعجاب جاء في صدارة أشكال التفاعل مع مضامين الكومكس الرياضي على مواقع  

، وفي الترتيب الثاني جاء التعليق بنسبة بلغت  % 82.5التواصل االجتماعي بنسبة بلغت  
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)اشارة  Mentionألخير عمل  وجاء في الترتيب ا   % 27، ثم المشاركة بنسبة  % 32.8
 . % 23.3بنسبة بلغت    لشخص آخر( 
مدة فاعلية مضامين الكومكس الرياضي على مواقع التواصل االجتماعي لدى    ويتضح من ذلك؛ 

المبحوثين كوسيلة للسخرية من الفرق المنافسة أو للتسلية وتمضية وقت الفراغ حيث يعد الجمهور  
 السخرية من المنافسين. هذه الرسومات نوعا من التشجيع للفرق و 

 
 مصر  في  الرياضي  التعصب أسباب :  9س

 (  10جدول )
 مصر  في الرياضي التعصب ألسباب التكرارات والنسب المئوية للمبحوثين وفقا  

 النسبة %  التكرارات  أسباب التعصب الرياضي في مصر    

 %77 308 الفهم الخاطئ للتنافس الرياضي

 %18.3 73 ات مواقع التواصل  تناول األحداث الرياضية على صفح

 %55.3 221 المنشورات التي تحمل عبارات استفزازية 

نفص الوعي لدى الجماهير حول طبيعة التنافس  
 الرياضي

214 53.5% 

تركيز اإلعالم على القضايا الخالفية التي تثير  
 الجماهير 

161 40.3% 

 %33.5 134 عدم وجود عقوبات رادعة لمن يحض على التعصب 

 %38.3 153 ب اإلعالميين الرياضيين تعص

ردود أفعال الالعبين وأفراد المنظومة الرياضية على  
  االجتماعيمواقع التوصل 

89 22.3% 

 400 جملة من سئلوا  

 يتبين من الجدول السابق : 
أن "الفهم الخاطئ للتنافس الرياضي" جاء في مقدمة أسباب التعصب الرياضي في  

، وفي الترتيب الثاني جاءت عبارة  % 77ين عينة الدراسة بنسبة  مصر من وجهة نظر المبحوث 
نفص الوعي لدى   ، ثم" % 55.3" بنسبة  المنشورات التي تحمل عبارات استفزازية " 

، وجاء رابعا " تركيز اإلعالم  %53.5الجماهير حول طبيعة التنافس الرياضي" بنسبة 
، و"تعصب االعالميين  % 40.3على القضايا الخالفية التي تثير الجماهير" بنسبة 

، ثم" عدم وجود عقوبات رادعة لمن يحض على التعصب"  %38.3الرياضيين" بنسبة
، وأخيرا " ردود أفعال الالعبين وأفراد المنظومة الرياضية على مواقع  % 33.5بنسبة 

 .  %22.3التوصل االجتماعي" بنسبة 
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ذلك؛  من  أكث   ويتضح  كان  وإن  مصر  في  الرياضي  التعصب  أسباب  جانب  تنوع  من  رها 
التنافس   على  تقوم  فالرياضة  الرياضي"  للتنافس  الخاطئ  "الفهم  هو  الدراسة  عينة  المبحوثين 

هــي وســيلة مــن وســائل الترفيــه والترويــح، ومع ازدياد حدة المنافسة بين األندية الشريف وهي 
والجماهي والالعبين  األندية  بـين  صراعـات  مـن  يواكبهـا  ومـا  التعصب  الرياضية  يظهر  ر؛ 

ما يمثل خطورة بالغة على الفرد    الرياضي الذي يؤدي إلى ضعف روح الوالء واالنتماء للوطن 
 . والمجتمع 

مساهمة:  10س   زيادة   في  االجتماعي   التواصل  مواقع   على  الرياضي  الكومكس  مدى 
   التعصب معدالت

   (11جدول )
  زيادة في  الرياضي  الكومكس اهمةلرأيهم في مسالتكرارات والنسب المئوية للمبحوثين وفقًا 

 التعصب  معدالت
 مساهمة

الكومكس  
الرياضي في  
زيادة معدالت  

 التعصب  

 النسبة %  التكرارات 
المتوسط  
 الحسابي  

مستوى  
 المساهمة 

االنحراف  
 المعياري 

 73.75 295 نعم        

 0.72 نعم         2.60
 12.25 49 ال

 14.00 56 ليس لدي رأي 

 100 400 االجمالي 
 يتبين من الجدول السابق : 

أن الكومكس الرياضي على مواقع التواصل االجتماعي يساهم في زيادة معدالت التعصب  
  % 12.25مفردة، فيما قال    295بتكرار    % 73.75الرياضي حيث جاءت "نعم" بنسبة بلغت  

بنسبة بلغت    مفردة بأنه ليس لديهم رأى   56من عينة الدراسة بأنه ال يساهم في ذلك، وقال  
 ، لصالح "نعم". 0.72، وانحراف معياري  2.6، وذلك بمتوسط حسابي بلغ  % 14

مدى ما تأثر المبحوثين بالكومكس الرياضي على مواقع التواصل    ويتضح من ذلك؛ 
االجتماعي حيث انتشر ما يعرف بظاهرة التحفيل والتي أسهمت مواقع التواصل في زيادتها  

للتشجيع والسخرية والتهكم من األخر المنافس، كما أن  حيث أصبحت تلك المواقع ساحة  
سهولة تصميم هذه الرسومات جعل الجمهور يساهم في تنفيذها وتصميمها للسخرية والتهكم  

من الفرق المنافسة سواء بالرسومات أو الكالم الخارج أو األساليب الضاحكة مع استخدام  
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ا أدى إلى نمو ظاهرة التعصب الرياضي  العبارات المستوحاة من األفالم والمسلسالت وهو م 
 نتيجة الفهم الخاطئ للتنافس الرياضي وهو ما يتوافق مع نتائج السؤال السابق. 

 
 للقضايا الرياضية   الرياضي الكومكس تأثير: 11س

 ( 12جدول )
 القضايا  تناول   على الرياضي الكومكس  لتأثيرالتكرارات والنسب المئوية للمبحوثين وفقا   

كس  تأثير الكوم
الرياضي على  
 تناول القضايا 

  االستجابة

متوسط  
 التأثير 

  اتجاه 
 التأثير 

االنحرا 
 ف

المعيار 
 ي

 معارض  محايد  موافق

 %  ك %  ك %  ك

تؤدي إلى زيادة  
حدة التعصب  

 بين الجماهير        

29
1 

72.
8 

8
0 

20.
0 

 0.61 موافق 2.66 7.3 29

تركز على  
القضايا  

الخالفية التي  
 ير تثير الجماه 

22
6 

56.
5 

1
2
3 

30.
8 

51 
12.

8 
 0.71 موافق 2.44

تحث الجماهير  
على نبذ  

 التعصب                                   

13
0 

32.
5 

1
5
8 

39.
5 

11
2 

28.
0 

 0.78 محايد  2.05

تساهم في إثارة  
الحماس بين  

الفرق  
 المتنافسة 

21
7 

54.
3 

1
4
3 

35.
8 

40 
10.

0 
 0.67 موافق 2.44

تركز على  
الجوانب  

سلبية في  ال
القضايا  
 الرياضية 

18
0 

45.
0 

1
6
9 

42.
3 

51 
12.

8 
 0.69 محايد  2.32

 0.76 محايد  1127.142.1230.1.98تتسم  
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بالموضوعية  
في تناول  
األحداث  

 الرياضية                      

1 8 6
9 

3 0 0 

تركز على إبراز  
وجهات النظر  
المتعارضة في  

 القضايا               

16
6 

41.
5 

1
5
9 

39.
8 

75 
18.

8 
 0.74 محايد  2.23

 0.71 محايد  2.30  إجمالي تأثير الكومكس

   يتبين من الجدول السابق : 
أن العبارات السلبية جاءت في مقدمة تأثير استخدام الكومكس الرياضي في تناول القضايا  

حيث جاء اتجاه عينة الدراسة نحو تأثير استخدام الكومكس الرياضي في تناول القضايا  
 . 0.71وانحراف معياري    2.3بمتوسط حسابي  محايدا  

الجماهير" في الترتيب األول    بين   التعصب   حيث يؤدى استخدام الكومكس إلى" زيادة حدة   
واتجاه موافق من جانب المبحوثين عينة    0.61وانحراف معياري    2.66بمتوسط حسابي  

  الجماهير"   تثير   التي   ة الخالفي   القضايا   على   تركز   الدراسة، وفي الترتيب الثاني جاءت عبارة " 
  تساهم   واتجاه موافق، وفي الترتيب الثالث "   0.71وانحراف معياري    2.44بمتوسط حسابي  

  2.44ومتوسط حسابي    0.67المتنافسة" بانحراف معياري    الفرق   بين   الحماس   إثارة   في 
سلبية  تركز على الجوانب ال وفي الترتيب الرابع جاءت عبارة" واتجاه موافق من عينة الدراسة،  

ثم  ،  0.69واتجاه محايد وانحراف معياري  2.32في القضايا الرياضية" بمتوسط حسابي 
  2.23القضايا" بمتوسط حسابي    في   المتعارضة   النظر   وجهات   إبراز   على   تركز   عبارة " 

استخدام  وجاء في مقدمة العبارات اإليجابية أن  واتجاه محايد،    0.74وانحراف معياري  
اول القضايا أنها "تحث الجماهير على نبذ التعصب" بمتوسط  الكومكس الرياضي في تن

 واتجاه محايد، ثم عبارة 0.78وانحراف معياري  2.05حسابي 
وانحراف   1.98بمتوسط حسابي تتسم بالموضوعية في تناول األحداث الرياضية"  "

    واتجاه محايد من عينة الدراسة.  0.76معياري 
لرياضي في تناول القضايا يؤدي إلى زيادة حدة  أن استخدام الكومكس ا ويتضح من ذلك؛ 

التعصب بين الجماهير حيث تركز على الجوانب السلبية ما يزيد من حدة التوتر بين  
وبخاصة مع    التنافس الشريف واألهداف الجميلة النبيلة للرياضةالجماهير ويبعدهم عن 

ى الرغم من أن  بغرض االستهزاء من الفرق المنافسة عل األلفاظ الخارجة استخدام
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ة، فال يجب  الرياضة وسيلة ماتعة نرّوح فيها عن النفس ونستمتع فيها كل الفنون الجميل
أن تتحول صفحات مواقع التواصل االجتماعي لساحات للتراشق والسب والقذف  

  . واالستهزاء من المنافسين
 

 النتائج العامة للدراسة: 
وجاءت أحيانا  االجتماعي بصفه دائمة،  من عينة الدراسة تستخدم شبكات التواصل    % 92أن   -

 . % 0.5نادرا في الترتيب الثالث بنسبة ضئيلة  في الترتيب الثاني، و 
عينة   - قبل  من  استخداما  االكثر  االجتماعي  التواصل  مواقع  صدارة  في  جاء  الفيسبوك  أن 

 رابعا ثم انستجرام. وفي الترتيب الثاني جاء اليوتيوب ثم تويتر ثالث، ولينكد  ،  الدراسة 
الترتيب   - في  سنتين  من  أكثر  منذ  االجتماعي  التواصل  مواقع  يستخدمون  الدراسة  عينة  أن 

 . وأخيرا منذ أقل من سنة   ثم من سنة إلى سنتين في الترتيب الثاني ،  % 96األول بنسبة بلغت  
االجتماعي   % 28  يتعرض  - التواصل  لمواقع  الدراسة  عينة  المبحوثين  ساعتين    يوميا   من  من 

، وفي الترتيب الثاني جاء التعرض أكثر من خمس ساعات بنسبة  ألقل من ثالث ساعات 
وبفارق ضئيل جاء التعرض من ثالث ساعات ألقل من خمس ساعات في المرتبة    % 25.75

 . الثالثة 
األصدقاء   - مع  للتواصل  االجتماعي  التواصل  مواقع  يستخدمون  الدراسة  عينة  المبحوثين  أن 

األولى واألقارب   المرتبة  الجارية متابعة  ل   ثم ،  في  ثم  األحداث  على  ،  الحصول  أجل  من 
 اكتساب الثقافة والمعرفة".   ثم " للتسلية والترفيه" وأخيرا من أجل " ،  المعلومات" 

عينة   - المبحوثون  يتابعه  حيث  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ظاهرة  الكومكس  أصبح 
را في الترتيب ، وجاءت أحيانا في الترتيب الثاني، ثم ناد %54الدراسة بصفة دائمة بنسبة  

 االخير. 
دافع   - مبسط"  جاء  بشكل  الواقع  عن  الدراسة  تعبر  عينة  المبحوثين  دوافع تعرض  مقدمة  في 

االجتماعي   التواصل  مواقع  على  ألنها" للكومكس  عبارة  جاءت  الثاني  الترتيب  تناقش    وفي 
ــ"  ــ ــ المرتبة    قضاء وقت الفراغ والهروب من األعباء" في   الموضوعات بسهولة وبساطه "، ثم ل

تعد متنفسا من ضغوط    تستخدم عبارات ساخرة تثير االهتمام "، ثم ألنها "   الثالثة، ثم ألنها" 
 . تناقش الموضوعات بحرية"   الحياة"، وأخيرا  ألنها" 

صدارة  جاء   - في  الرياضي  الدراسة أ الكومكس  عينة  المبحوثون  يتابعها  التي  الكومكس  ،  نواع 
 . وأخيرا الكومكس االقتصادي ،  س الفني، والسياسي ثم الكومك   ، تاله الكومكس االجتماعي 

على   - للكومكس  المبحوثين  تعرض  معدل  صدارة  في  المتاحة"  لظروفي  "طبقا  عبارة  جاءت 
"أكثر من مرة يوميا"، وجاء  مواقع التواصل االجتماعي   وفي الترتيب الثاني جاءت عبارة 
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 كل شهر.  ثالثا مرة كل يوم، ثم مرة أسبوعيا، وفي الترتيب األخير مرة  
في    المبحوثين من    % 49.5أن   - دائما  التواصل  مواقع  على  الرياضي  للكومكس  يتعرضون 

 . وفي الترتيب األخير جاءت نادرا   في المرتبة الثانية، أحيانا  وجاءت  الترتيب األول،  
للكومكس    جاء  - المبحوثين  تعرض  دوافع  مقدمة  في  المنافسة"  الفرق  من  والسخرية  "التهكم 

مواقع  على  وقت    الرياضي  وقضاء  "التسلية  الثانية  المرتبة  في  وجاء  االجتماعي،  التواصل 
 " أنها  ثم  ساخر  الفراغ"،  بشكل  الرياضية  األحداث  " تعالج  أنها  عبارة  رابعا  وحل  فهم    "، 

المنافسة  واستيعاب األحداث الرياضية"، ثم "  الفرق  ثم عبارة "  ،  "   تعبر عما بداخلي تجاه 
  ملفته وجاذبة لالنتباه  ، وفي الترتيب األخير جاءت عبارة ""  ألدعم بها الفرق التي أشجعها

 ." 
صفحة   - كورة " أن  أكثر    " يال  التواصل  تصدرت   مواقع  على  الرياضي  الكومكس  صفحات 

لهايالتي   صفحة    تعرض  ثم  الجول"،  "في  صفحة  جاءت  الثاني  الترتيب  وفي  المبحوثون 
لي، ثم صفحة نكت أساحبي، ثم صفحة  "األهلي اليوم" في المرتبة الثالثة، ثم صفحة قناة األه 

"   Zamalek 4 Everوصفحة    1911المختلط   صفحة  ثم   ، Italian 

Zamalkawy  " . 
أن أكثر الحاالت التي تزيد فيها متابعة المبحوثين عينة الدراسة للكومكس الرياضي عبر   -

ضايا  مواقع التواصل االجتماعي "بعد المباريات" ، وفي الترتيب الثاني جاء بعد "ظهور ق 
"عقب  الثالث  الترتيب  في  وجاء   ، الرياضي"  للوسط    المسئولين   أحد  تصريحات  مثيرة 

 الرياضيين"، ثم "أثناء المباريات"، ثم "قبل المباريات" في الترتيب األخير. 
جاء تفاعل المبحوثين عينة الدراسة مع مضامين الكومكس الرياضي على مواقع التواصل   -

ال  في  كبيرة"  "بدرجة  الثاني االجتماعي  الترتيب  في  "أحيانا"  التفاعل  وجاء  األول،  ترتيب 
 وفي الترتيب األخير جاء التفاعل "بدرجة قليلة". 

الرياضي على مواقع   - التفاعل مع مضامين الكومكس  أن اإلعجاب جاء في صدارة أشكال 
ير  التواصل االجتماعي، وفي الترتيب الثاني جاء التعليق، ثم المشاركة وجاء في الترتيب األخ 

 .   )اشارة لشخص آخر( Mentionعمل  
أن "الفهم الخاطئ للتنافس الرياضي" جاء في مقدمة أسباب التعصب الرياضي في مصر من   -

الدراسة  عينة  المبحوثين  نظر  " ،  وجهة  عبارة  جاءت  الثاني  الترتيب  التي    وفي  المنشورات 
افس الرياضي"  نفص الوعي لدى الجماهير حول طبيعة التن  "، ثم" تحمل عبارات استفزازية

الجماهير"،   تثير  التي  الخالفية  القضايا  على  اإلعالم  تركيز   " رابعا  و"تعصب  ،  وجاء 
الرياضيين"   التعصب"،  ،  االعالميين  على  يحض  لمن  رادعة  عقوبات  وجود  عدم  ثم" 

 . وأخيرا " ردود أفعال الالعبين وأفراد المنظومة الرياضية على مواقع التوصل االجتماعي"

أن الكومكس الرياضي على مواقع التواصل االجتماعي يساهم    ون عينة الدراسة رأى المبحوث  -
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الرياضي  التعصب  معدالت  زيادة  "نعم"    ؛ في  جاءت  األول،  حيث  الترتيب  قال  في  فيما 
في ذلك،    % 12.25 يساهم  بأنه ال  الدراسة  رأى "   وجاءت من عينة  الترتيب  ليس لدي  في   "
 األخير. 

ا  - الفريق  من  الساخر  الكومكس  جانب  أن  من  الضيق  إلى  يؤدي   الجمهور  يسانده  لذى 
من    %12.3المبحوثين عينة الدراسة، فيما جاءت الكراهية في الترتيب الثاني، فيما عبر  

 المبحوثين بعدم االهتمام. 

أظهرت نتائج الدراسة أن المبحوثون عينة الدراسة يشعرون بنوع من العدائية "أحيانا" في   -
الساخر للكومكس  البعض  في    تناول  دائما  وجاءت  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 

 الترتيب الثاني، وال في الترتيب الثالث واالخير.  
أن - الدراسة  عينة  غالبية    أهم  من  الرياضي  الكومكس  في  الخارجة  األلفاظ  استخدام  يرى 

أنها    قال  فيما  التعصب  انتشار  أسباب   التعصب  انتشار  في  ما تساهم  "  أحيانا"البعض 
 في الترتيب االخير. "ال "وجاءت 

جاءت العبارات السلبية في مقدمة تأثير استخدام الكومكس الرياضي في تناول القضايا حيث   -
محايدا   القضايا  تناول  في  الرياضي  الكومكس  استخدام  تأثير  نحو  الدراسة  عينة  اتجاه  جاء 

ألول،  الجماهير" في الترتيب ا   بين   التعصب   حيث يؤدى استخدام الكومكس إلى" زيادة حدة 
عبارة "  الثاني جاءت  الترتيب  "   الجماهير"   تثير   التي   الخالفية   القضايا   على   تركز   وفي    ثم 

تركز على    وفي الترتيب الرابع جاءت عبارة" المتنافسة"،    الفرق   بين   الحماس   إثارة   في   تساهم 
 . الجوانب السلبية في القضايا الرياضية"

أن    - اإليجابية  العبارات  مقدمة  في  ا جاء  القضايا  استخدام  تناول  في  الرياضي  لكومكس 
في   عبارةيساهم  ثم  التعصب"  نبذ  على  الجماهير  تناول  "   "حث  في  بالموضوعية  تتسم 

    .األحداث الرياضية" 
المترتبة على نمو ظاهرة   - النتائج  أن زيادة االحتقان والكراهية بين الجماهير جاء في مقدمة 

ت العنف بين الجماهير، ثم انتشار ألفاظ  وفي الترتيب الثاني زيادة معدال ،  التعصب الرياضي 
الجماهير  بين  الئقة  عير  األندية ،  ومصطلحات  جماهير  بين  السلبية  القيم  وإقامة  ،  ونشر 

وفي الترتيب األخير جاءت الرغبة في هزيمة االندية المتنافسة في    ، البطوالت بدون جماهير 
 . البطوالت القارية 

تأثيرات استخدام الكومكس الرياضي بين الجماهير،  أن التأثيرات الوجدانية جاءت في صدارة   -
ثم التأثيرات المعرفية وأخيرا التأثيرات السلوكية وجاء إجمالي اتجاه تأثيرات استخدام الكومكس  

 . الرياضي بين الجماهير)محايدا( 
 نتائج  اختبار الفروض. 
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لمواقع   المبحوثين  تعرض  معدل  بين  إحصائيا  دال  ارتباط  يوجد  األول:  التواصل الفرض 
 واالعتماد على الكومكس الرياضي كوسيلة لتشجيع الفرق المفضلة.   االجتماعي

 ( 13)رقم   جدول
  التواصل لمواقع  المبحوثين تعرض معدل بيرسون لقياس العالقة االرتباطية بين  معامل

 المفضلة الفرق  لتشجيع كوسيلة الرياضي  الكومكس على واالعتماد االجتماعي
ض المبحوثين لمواقع التواصل  العالقة بين معدل تعر 

الرياضي كوسيلة    الكومكساالجتماعي واالعتماد على  
 لتشجيع الفرق المفضلة 

درجة االعتماد على  
الرياضي   الكومكس

كوسيلة لتشجيع الفرق  
 المفضلة 

تعرض المبحوثين لمواقع معدل 
 التواصل االجتماعي 

 0.45 معامل االرتباط

 0.03 الداللة المعنوية 

 400 العدد 

 يتبين من الجدول السابق :  
  معدل  بين   إحصائيا  دالة  ارتباطية  عالقة  وجودباستخدام معامل االرتباط بيرسون تبين  

 كوسيلة   الرياضي   الكومكس  على  واالعتماد   االجتماعي  التواصل  لمواقع   المبحوثين   تعرض
إحصائيا    ( وهي قيمة دالة0.45حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ) المفضلة,    الفرق   لتشجيع

(، فقد أثبتت نتائج الدراسة أن تعرض المبحوثين لمواقع التواصل 0.03عند مستوى معنوية )
 . %7.5، ثم أحيانا بنسبة% 92االجتماعي جاء دائما في المرتبة األولى بنسبة 

بين  ذات داللة إحصائية  وجود عالقة ارتباطية    وبذلك يثبت صحه الفرض االول القائل بـ " 
المب تعرض  الرياضي  معدل  الكومكس  على  واالعتماد  االجتماعي  التواصل  لمواقع  حوثين 

 كوسيلة لتشجيع الفرق المفضلة ".  
 

الفرض الثاني: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام الكومكس على مواقع التواصل 
 االجتماعي وبين تشكيل اتجاهات الجمهور نحو ظاهرة التعصب الرياضي. 

 ( 14)رقم  جدول
  التواصل مواقع  على  الكومكس  استخدام بيرسون لقياس العالقة االرتباطية بين  ملمعا 

 الرياضي   التعصب ظاهرة نحو  الجمهور  اتجاهات  تشكيل  وبين االجتماعي
العالقة بين استخدام الكومكس على مواقع التواصل  

االجتماعي وبين تشكيل اتجاهات الجمهور نحو ظاهرة  
 التعصب الرياضي 

  تشكيل اتجاهات
الجمهور نحو ظاهرة  

 التعصب الرياضي 
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استخدام الكومكس على مواقع 
 التواصل االجتماعي 

 0.59 معامل االرتباط

 0.01 الداللة المعنوية 

 400 العدد 

 يتبين من الجدول السابق : 
  التواصل مواقع على الكومكس استخدام بين إحصائيا  دالة  ارتباطية  عالقة وجود

حيث بلغت  الرياضي,   التعصب ظاهرة نحو الجمهور اهاتاتج تشكيل   وبين االجتماعي
  ( 0.01( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )0.59قيمة معامل االرتباط )

 وذلك باستخدام معامل االرتباط بيرسون. 
ذات داللة إحصائية  وجود عالقة ارتباطية  وبذلك يثبت صحه الفرض الثاني القائل بـ " 

ومكس على مواقع التواصل االجتماعي وبين تشكيل اتجاهات  بين معدل استخدام الك
 الجمهور نحو ظاهرة التعصب الرياضي ".  

 
مواقع  على  الرياضي  الكومكس  على  االعتماد  بين  ارتباطية  عالقة  توجد  الثالث:  الفرض 

 السلوكية( لدى الجمهور. -الوجدانية -التواصل االجتماعي والتأثيرات )المعرفية
 ( 15)رقم   جدول

  على  الرياضي  الكومكس على  االعتماد  بيرسون لقياس العالقة االرتباطية بين  عاملم
 الجمهور  لدى(  السلوكية  -الوجدانية -المعرفية)  والتأثيرات  االجتماعي  التواصل مواقع

العالقة بين  
االعتماد على  

الكومكس الرياضي  
على مواقع التواصل  

االجتماعي  
والتأثيرات  
  -)المعرفية
  -الوجدانية

لسلوكية( لدى  ا
 الجمهور 

التأثيرات  
 المعرفية 

التأثيرات  
 الوجدانية 

التأثيرات  
 السلوكية 

اجمالي  
  التأثيرات

معامل االرتباط
مستوى المعنوية  

 

معامل االرتباط
مستوى المعنوية  

 

معامل االرتباط
مستوى المعنوية  

 

معامل االرتباط
مستوى المعنوية  

 

االعتماد على  
الكومكس الرياضي  

قع التواصل  على موا
0.72 0.00 0.74 0.00 0.81 0.00 

0.3
6 

0.00 

 دالة  دالة  دالة  دالة 
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 االجتماعي 

  

 400 ن 

 يتبين من الجدول السابق: 
 مواقع   على  الرياضي  الكومكس  على   االعتماد   بين   إحصائيا   دالة   ارتباطية  عالقة   وجود

(  0.36ل االرتباط )وإجمالي التأثيرات المتحققة حيث بلغت قيمة معام  االجتماعي  التواصل 
معنوية  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  قيمة   وهي 

 (0.00 .) 
 مواقع   على  الرياضي  الكومكس  على   االعتماد   بين   إحصائيا   دالة   ارتباطية  عالقة   وجود

الجمهور, هذه العالقة   لدى(  السلوكية  -الوجدانية  -المعرفية)  والتأثيرات   االجتماعي  التواصل
السلوكية وهي في الترتيب االول, ثم    ( مع التأثيرات 0.00)  ( وبداللة قدرها0.81مقدارها )

(  0.72الوجدانية وهي في الترتيب الثاني, ثم )  ( مع التأثيرات 0.00( وبداللة قدرها )0.74)
 المعرفية وهي في الترتيب الثالث.  ( مع التأثيرات0.00وبداللة قدرها )

ارتباطية بين االعتماد  وجود عالقة   وبذلك يثبت صحه الفرض الثالث القائل بـ " 
  -الوجدانية -الكومكس الرياضي على مواقع التواصل االجتماعي والتأثيرات )المعرفية

 .   السلوكية( لدى الجمهور 
 

 توصيات الدراسة: 
ومؤتمرات  - ندوات  ومسؤولي   مشجعي   روابط   تضم   التعليمية   بالمؤسسات   عقد    األندية   األندية 

 لى مواقع التواصل االجتماعي. لنشر الوعي الرياضي ع   األمن،   رجال   وبعض 
مناهج   هامة   كموضوعات   الرياضي   واالنتماء   التعصب   موضوعات   إدخال  -   التربية   ضمن 

 الخلقية.   والتربية   الوطنية   والتربية   والرياضية   البدنية 
رفع المستوى الثقافي للوسط الرياضي من خالل حمالت توعية ترمي إلى مكافحة التعصب،   -

 لرياضة ووسائل اإلعالم واالندية الرياضية. يشارك فيها وزارة الشباب وا 
 مقترحة:  مستقبلية بحوث

 إجراء دراسة لتحليل الكومكس الرياضي على مواقع التواصل االجتماعي سيمولوجيا وفنيا.  -
التواصل    الرياضة   األندية   لقيادات   اإلعالمي   الخطاب   نحو   الشباب   اتجاهات  - مواقع  على 

 االجتماعي اليوتيوب نموذجا. 
سة مقارنة لقياس مستويات التعصب في تناول الموضوعات الرياضية في المواقع  إجراء درا  -

 العربية واألجنبية. 
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 نحو التعصب الرياضي.   م دراسة القائم باالتصال في المواقع الرياضية واتجاهاته  -
 

 المراجع والمصادر 
1- ( الحسيني  ممدوح  الرياضية  2022منى  المواقع  تعكسه  كما  الرياضي  التعصب   ،)

ميدانية،  االلكترو  تحليلية  دراسة  باالتصال  للقائم  المهنية  بالتوجهات  وعالقته  نية 
 ، )جامعة المنصورة، كلية اآلداب، قسم اإلعالم(. رسالة دكتوراه غير منشورة

محمد،) -2 ظاهرة  2021محدادي  من  التوعية  في  المرئي  الرياضي  اإلعالم  دور   )
الجزائر :جامعة محمد  (، منشورة   رسالة ماجستير غيرالعنف في مالعب كرة القدم،  

 (. بوضياف، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

. التعصب الرياضي لدى طالب جامعة تبوك وطرق  ( 2020) محمد عبد هللا عسيري  -3
)المملكة العربية السعودية،    مجلة العلوم التربوية،  الوقاية المقترحة من وجهة نظرهم 

 .621-575ص ،( 2مجلد ،20جامعة اإلمام محمد سعود، العدد 

(، وسائل التواصل االجتماعي وعالقتها بمظاهر 2020أحمد عزت منصور السيد) -4
القدم،   كرة  أندية  بعض  مشجعي  لدى  الرياضي  غير  التعصب  ماجستير  رسالة 

 . ( ، قسم علم النفس الرياضي، )جامعة المنصورة، كلية التربية الرياضيةمنشورة

5- Bangkit Seandi Taroreh1, Desy Arisandy,(2022), Development 

Of Thematic Digital Comics For Healthy Children During The 

Covid-19 Pandemic For Pjok Learning Class V Elementary 

School Students In Palembang, Bangkit Seandi Taroreh et al / 

Kinestetik : Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani 6 (1).    

  لدى   السياسي   الوعي   تنمية   في   وتأثيرها   الساخرة   المضامين ،  ( 2021)  مقروس   عقيلة  -6
مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم  ميدانية،    دراسة   فيسبوك   عبر   الجزائري   الشباب 

 (. 3ع 34مجلد ، قسنطينةجامعة الجزائر، ) اإلسالمية، 

رة على موقع فيسبوك  الرسوم الرياضية الساخ ،  (2021) اسماعيل عبد الرازق الشرنوبي  -7
الجمهور  لدى  الرياضي  التعصب  ظاهرة  بنمو  المجلة  ،  وعالقتها  تطبيقية،  دراسة 
 ، (. 74المصرية لبحوث اإلعالم)جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، ع

عيسى  -8 ممدوح  مع  (،  2020)عالء  االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي  تفاعل 
الذهني  الصورة  بتشكيل  وعالقته  الساخرة  السياسيين الصفحات  الفاعلين  عن  رسالة  ة   ،

 ماجستير غير منشورة،)جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، قسم الصحافة(. 

9- https://www.elbalad.news/5239116 

https://www.elbalad.news/5239116
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الشريف  -10 )القاهرة،  ( 2000)حسن عماد مكاوي ، سامي  . نظريات اإلعالم 
 . 125( ص1للتعليم المفتوح، طمركز جامعة القاهرة 

الحميد  -11 عبد  )    (،2009)محمد  االنترنت  شبكة  علي  واإلعالم  االتصال 
    .257القاهرة ، عالم الكتب( ص 

12- Yoonwhan Cho , "New Media Uses Habits , Dependency 

Relations , And Possible   Outcomes ", PHD , New Jercy, My , 

2009,P.11.          

اإلعالمي:  ،(2003)القلينيسوزان   -13 النفس  النفسية    علم  المداخل 
        . 140لعربية،(صا  لإلعالم،)القاهرة، دار النهضة

14- De Fleur. Melvin &Sandra .Ball Rokaech, Theories Of 

Ed .(New York ,Longman , 1982),  th, 4 Mass Communication

Pp.242-250. 

شفيق -15 و (2014) حسنين  اإلعالم  نظريات  اإلعالم   في تطبيقاتها  ،  دراسات 
االجتماعي التواصل  ومواقع   والتوزيع(الجديد  للنشر  الفالح  ، 178ص    ،)القاهرة، 

179. 

موقع   (. استخدام طالب الجامعة 2013غادة عطية محمد)  -16 على  للكاريكاتير 
منشورة،)جامعة   غير  ماجستير  رسالة  لديهم،  السياسي  بالوعي  وعالقته  الفيسبوك 

    لدراسات العليا للطفولة، قسم اإلعالم وثقافة األطفال(.معهد ا -عين شمس

يوسف -17 وبوشامي  مازن  للعدوان    (،2015)عمار  الكاريكاتير  معالجة 
غزة   على  سميولوجية،    2014اإلسرائيلي  دراسة  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 

اإلنسانية   العلوم  كلية  البواقي،  أم  جامعة  منشورة،)الجزائر،  غير  ماجستير  رسالة 
 واالجتماعية، قسم االعالم(. 

 أسماء السادة المحكمين مرتبين أبجديا حسب درجاتهم العلمية:  -18
 كلية التربية النوعية جامعة المنصورة.  -الصحافة، أستاذ  أسامة عبد الرحيمأ.د/   -1
 . زهر، أستاذ اإلذاعة والتليفزيون  كلية اإلعالم جامعة األ محمود عبد العاطيأ.د/  -2

 القاهرة. كلية اإلعالم جامعة  وعميد اإلذاعة والتليفزيون تاذ ، أس هوايدا مصطفىأ.د/ -3

التوام،  /د أم. -4 الرقميابراهيم  والنشر  الصحافة  قسم  جامعة   -رئيس  اإلعالم  كلية 
 فاروس

 كلية اآلداب جامعة المنصورة.  – الصحافة المساعد، أستاذ منى طه/د أم. -5
الحوراني/د أم. -6 أستاذ  نهلة  المس،  واإلعالن  العامة  اآلداب جامعة    اعدالعالقات  كلية 

 المنصورة. 
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 اإلسكندرية. كلية اآلداب جامعة د/ انجي محمود السيد، مدرس الصحافة واإلعالم  -8
المساعد  / د -9 واإلعالن  العامة  العالقات  مدرس  بهلول،  جامعة   شادي  اآلداب  كلية 

 المنصورة. 
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