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 الملخص.                                   
تحادات ندية واالالقرار في األ التأثير على صانعيفي  مواقع التواصل االجتماعي تتناول هذه الدراسة )دور

ة علييى  ييوهييي دراسيية ت     م2022 -2020الفتييرم ميي  الرياضيي ة الدييودان ة تقيياه قنيي ة االنتيا ييات  فييي 
مي  اليدور الي يير اليذت  اتيب تللريا الرياضية  ن القيا  اهميتهيا أ تي أوتي ،مواقع التواصل االجتمياعيعينة م  

جييءاا العييالض  فنييل التحييول الي ييير الييذت أن يي ة لييمل لييل علييى مدييتو  لييل األ واسييعا   التييي قققييب انت ييارا  
وميوقعي يي ب كيو   صيورم عامية  مواقيع التواصيل االجتمياعي نألميا  ،واالتصاالتالمعلومات  أقدثتا ثورم

ت أفيي اليير  ثيرا  اكثير تييأ اتييب أكثرهيا لييهرم وأوسيعها انت ييارا  واسيتيداما  فييي الديودان  انعت يير ي ليذانال وواتديا 
ي فهيا مي  مي  اليالل تو   فيي العمل ية الرياضي ة ا  فياعال  صيرحب ليري أص القنيايا الرياضي ة و العام ي ميا يي 

ِقَ يييل الماسديييات واالتحيييادات الرياضييي ة واألفيييراد ودلييي  لديييهولة اسيييتيدامها وسيييرعتها فيييي ن ييير المعلوميييات 
 واألالرار.

على صانعي القرار في  مواقع التواصل االجتماعيثير أمعرفة تعلى  وعمل الراقث م  الالل هذه الدراسة
نتيا ييات  ييالت  يى علييى اييية هييي قنيي ة االندييية واالتحييادات الرياضيي ة الدييودان ة تقيياه قنيي ة مهميية لل األ

ميوقعي ييي ب كييو  وواتديا  ودليي   ديي و اليصييا ص والممييءات التييي جعلييب منهميا األكثيير اسييتيداما  كييي  
وقييد  ،أفييراد األسييرم الرياضيي ة الدييودان ة قدييو اليثييير ميي  الريياقثي  والمهتمييي   ال ييأن الرياضييي الدييوداني

هيض أ وو ف المقاكلة المالقظية وصيح فة االسيت  ان وهيي مي  المنهج الوصفي لتحقيى دل  الراقث استيدم 
 دوات الرحث العلمي في س يل الوصول لل اية.أ

مواقيع  عنيوانالثياني طيار المنهقيي وقميل ول منهيا لإص األصِ  ال   المدة فصول وقد التملب الدراسة على
عنيوان أ سيب ون ظيض ، وجياا الفصيل الرا يع تحيب لقيرار الرياضييل الثاليث التواصل االجتماعي ي ميا ال صيص

 االنتيا ات في األندية واالتحادات الرياض ة الدودان ة وال صص الفصل اليامب للدراسة الميدان ة.
 همها: أوخلصت الدراسة لعدد من النتائج 

ندييييية صيييانعي القييييرار فيييي األ ىثير عليييأتقيييوم كيييدور ل ييييير فيييي التيييي مواقيييع التواصيييل االجتميييياعي .1
 تحادات الرياض ة الدودان ة. واال

 .تحادات الرياض ةندية واالعلى صانعي القرار في األ ل ض  ا     ِ ت   واقع التواصل االجتماعيم .2
تحييادات نتياك يية فييي األندييية واالعمل يية االيقا ييا  فييي المواقييع التواصييل االجتميياعي تيياثر سييلرا  و  .3

 .الرياض ة الدودان ة
 همها:أواشتملت على عدد من التوصيات 

  .جتماعي تو  فها ليدمة مصلحة الرياضة و عالا ق مهااالمواقع التواصل  مدتيدميعلى  .1

 قلول تيدم مصلحة الرياضة. جتماعي الم ارلة في وضعإدارات مواقع التواصل االعلى  .2
لتءام جانيو الح ياد والموضيو  ة فيي تنياول ال ياون مواقع التواصل االجتماعي ا مدتيدميعلى  .3

 .الرياض ة
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 .مستخدمي فيس بوك وواتساب ،ُصنع القرار ،االجتماعيمواقع التواصل  الكلمات المفتاحية :
 

Abstract. 
 

This study deals with (the role of social networking sites in influencing 
decision-makers in Sudanese sports clubs and federations towards the issue 
of elections) during the period from 2020 to 2022, it is an applied study on a 
sample of social networking sites, Its importance stems from the great role 
played by sport, which has achieved a wide spread at the level of all activities, 
including all parts of the world, thanks to the great transformation brought 
about by the information and communication revolution. Moreover, social 
networking sites in general, and Facebook and WhatsApp, are considered the 
most famous and widely used in Sudan, have become more influential in public 
opinion regarding sports issues and have become an active partner in the 
sports process through their employment by institutions, sports federations and 
individuals for their ease of use and speed in Dissemination of information and 
news.  
Through this study, the researcher worked to find out the impact of social 
networking sites on decision makers in Sudanese sports clubs and federations 
towards a very important issue, which is the issue of elections, by application 
on Facebook and WhatsApp, because of the characteristics and advantages 
that made them the most used among members of the Sudanese sports family, 
according to many Researchers and those interested in Sudanese sports. 
The researcher used the descriptive approach to achieve this goal and 
employed the interview, the observation and the questionnaire, which are 
considered among the most important tools of scientific research in order to 
reach the goal. 
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The study comprised of five chapters, the first of which was devoted to the 
methodological framework, the second carried the title of social networking 
sites, the third was devoted to the sports decision, the fourth chapter came 
under the title of the foundations and systems of elections in Sudanese sports 
clubs and federations, and the fifth chapter was devoted to the field study. 
The study concluded by a number of results, the most important of which 
are: 

1. Social networking sites play a major role in influencing decision-makers 
in Sudanese sports clubs and federations. 

2. Social networking sites put pressure on decision makers in sports clubs 

and federations. 

3. Social networking sites negatively and positively affect the electoral 
process in Sudanese sports clubs and federations. 
It includes a number of recommendations, the most important of which 
are: 

1. Users of social networking sites should employ them to serve the interest 

of sports and uphold its values. 

2. Social media departments should participate in developing solutions that 
serve the interests of sports. 

3. Users of social networking sites must adhere to the aspect of neutrality 

and objectivity in dealing with sports affairs. 

Keywords: social networking sites, decision-makers, Facebook and 
WhatsApp users. 
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 مشكلة البحث: 
 ديي و تييءداد ميي  آلييوم لاليير ودليي  قييوم فييي التييأثير علييى صييانع القييرار  مواقييع التواصييل االجتميياعيتيتدييو 

اليصيا ص والمميييءات التييي جعليب الفييرو كينهييا واييي  ايعيالم التقليييدت لاسييعا  مثيل ميييءم الن يية والتفاعل يية 
والمعلومييات لييى قصييولا علييى ال  انييات ارلا  وفيياعال  ومتفيياعال ، إضييافة إالتييي جعلييب المتلقييي قاضييرا  وم يي

لقييرارات الرياضيي ة الحاسييمة فييي أن امتييى ليياا، وييير  اليثييير ميي  الصييحفيي  واسييترجاعها   ديهولة وقفظهييا
الديييودان عيييادم ميييا تصيييدر كنييياا  عليييى لتا يييات وتعل قيييات تيييتض ع ييير وسيييا ل التواصيييل االجتمييياعي والمواقيييع 

وقييد القيي  الرياضيي ة ايليترون يية  اعترييار أنهييا األوسييع انت ييارا  واألكثيير تييأثيرا  علييى المتلقييي سييلرا  و يقا ييا ، 
وجوده في الصحافة الرياض ة وم يارلتا فيي ت   ية اليثيير مي  األقيداا الرياضي ة  اللالراقث دل  م  ال

 لر ة اينترنب. داالل والارج الدودان، ومتا عتا اليوم ة لما آلتض ن ره ع ر 
ينع  واناا  على ما تقيدم في ن م ي لة الرحيث تتمثيل فيي معرفية دور مواقيع التواصيل االجتمياعي فيي ص 

الرياضي ة الديودان ة تقياه قني ة االنتيا يات التيي ت حظيى  اهتميام واسيع مي   القيرار فيي األنديية واالتحيادات
 وسا ل ايعالم. 
 أهمية البحث: 

يينع القييرار فييي األندييية واالتحييادات  االجتميياعي مواقييع التواصييلتتمثييل أهم يية الرحييث فييي معرفيية عالقيية   ص 
 الرياض ة الدودان ة ودل  م  الالل: 

 . مرقلة تنفيذهوصوال  إلى  تحدآلد الم  الت ومتا عة القرار ا  م الدور الفعلي الذت تقوم  ا كدا -1
 صييانعيل ف يية تناولهييا للقنييايا والم يي الت علييى مدييتو  ال يي ل والمنييمون وتييأثير دليي  علييى  -2
 القرار. 
نع القرار -3  . ك ان مد  فاعليتها في عمل ة ص 

 أهداف البحث: 
 ي: آلهد ف الرحث لتحقيى التال

للقيرار فيي األنديية واالتحيادات الرياضي ة  مواقع التواصل االجتماعيقدود صناعة التعرف على  -1
 . الدودانفي 

 . تأثير مواقع التواصل االجتماعي على المترلحي  ل  ل المواقع الرياض ة والناال ي  والمراق ي  -2
 االجتميياعيمدييتيدمي مواقييع التواصييل المصييالا ال يصيي ة كييي  العالقييات و ك ييان مييد  ارترييا   -3

 . وصانعي القرار في األندية واالتحادات
ي   -4 مي   مديتيدمي مواقيع التواصيل االجتمياعيتقديض رؤية علم ة قول األسلو  األمثل الذت ي م ِ 

 .  ةالرياضة الدودانتقديض آراا تراعي الدمة مصلحة 
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 تساؤالت البحث: 
ينع ا م ارلةمد  ما  -1 فيي األنديية واالتحيادات الرياضي ة لقيرار مواقيع التواصيل االجتمياعي فيي ص 
 ؟ تقاه قن ة االنتيا ات الدودان ة
فيي تحدآليد الم ي الت فيي األنديية واالتحيادات الرياضي ة مي   مواقع التواصل االجتمياعيدور ما  -2

 ؟ وجهة نظر صانعي القرار الرياضي والم ارلي  ي ا
 ؟ لمعالقة الم  الت الرياض ة يهي الحلول وال دا ل التي تقدمها مواقع التواصل االجتماعما  -3
العمل يية االنتياك يية فييي األندييية واالتحييادات الرياضيي ة  مواقييع التواصييل االجتميياعي تتنيياولل يي   -4
 ؟ الدودان ة
التييي يدييتيدمها مدييتيدمو مواقييع التواصييل االجتميياعي فييي الصييحف ة  مييا هييي األليي ال والفنييون  -5
 ؟ القرار الرياضي على صانعالتأثير 

 : حدود البحث
مييي  األقيييداا  العدآليييد، والتييي ليييهدت م2022 -2020 ميييا كيييي ايطيييار الءمييياني للرحيييث فييي الفتيييرم  آلتمثييل

، لمييا فري  يية والعرا ييةياأهمهيا م ييارلة األندييية واالتحيادات الرياضيي ة فييي الر يوالت  الدييودانفييي الرياضي ة 
واللقنيية الدييوداني ليييرم القييدم واتحيياد اليرطييوم المحلييي  أ ق مييب فييي هييذه الفتييرم انتيا ييات االتحيياد الرياضييي

 نييادآلي الهييالل والمييري  أك يير نييادآلي  فييي الدييوداناألولم  يية الدييودان ة، وجييرت لييذل  عمل يية انتياك يية فييي 
األكثيير اكتظا ييا  اليرطييوم العاصييمة الدييودان ة  واليييةمثييل فييي ايطييار الم يياني فيت، أمييا وأكثرهمييا جماهيرييية

االتحياد الرياضيي الديوداني لييرم القيدم واللقنية األولم  ية الديودان ة ونيادآلي الهيالل مقيار  والتي كهيا  الد ان
 والمري ، وقد ط رِ قب فيها الدراسة قيث تض توزيع صح فة االست  ان على العينة الميتارم. 

 منهج البحث: 
الوسيييلة التييي تييادت إلييى الميينهج هييو )ال ريقيية التييي يدييليها الراقييث للوصييول إلييى نت قيية معينيية، ويعت يير 

ال ير  الم ليو  و لييى الي يف عيي  الح  قية كواسيي ة مقموعية ميي  القواعيد العاميية التيي تهيي م  عليى سييير 
 .  1)العمل، وتحدد عمل اتا للوصول إلى نت قة معلومة 

لوصيف  التحلييل والتفديير العلميي المينظض ف  أنيا: )أقيد ألي الاليذت ي عير  المنهج الوصيفي  تدتيدم الدراسة
وتنقيتهيا وتحليلهيا  جمع ك انات ومعلوميات مقننية عنهيا وتصويرها لم ا  ع  طريى ، أو م  لة محددماهرم 

 .  2) و الناعها للدراسة الدق قة
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 مجتمع البحث: 
دااليل واليية الرياضي ة ي تمل مقتمع الرحيث عليى مقموعية مي  ايدارييي  مي  ميتليف األنديية واالتحيادات 

مواقييع التواصييل االجتميياعي تتمثييل فييي مييوقعي ييي ب كييو  وواتدييا   ييتمل علييى عينيية ميي  اليرطيوم، لمييا ي
اللييذان يعت ييران األكثيير اسييتيداما  فييي الدييودان الصوصييا  كييي  أفييراد الوسييل الرياضييي نظييرا  لدييهولة التعامييل 

 معهما وسرعتهما في ن ر واث المعلومات واألالرار. 
 عينة البحث: 

ي يام، تض االت ار العينة الر رية   ال ريقية العمديية القصيدية مي  أرايع فميات تمثيل مقتميع الرحيث )إدارييون، ق 
ا ل ايعيالم  صيورم عامية ومواقيع التواصيل إعالمييون، ميدراون ، وهيض أكثير الفميات الرياضي ة تنياوال  فيي وسي

 . م2022 -2020على وجا اليصوص ودل  في الفترم ما كي  االجتماعي 
 جمع البيانات:  أدوات
  - ة:التاألدوات الم الراقث ألجل الحصول على نتا ج علم ة استيد

ألنهيييا  ،تفدييير الظيييواهر وفهمهيييا إليييى قيييد ميييالعقل ييية ومحاولييية وهيييي )عمل ييية قدييياك ة أ/ المالقظيية: 
 .  3)العقل الذت يقوم  عمل ة ايدرا  جانو نم  تدالال  إيقاك ا  م  تت

آليييتض كيييي  الراقيييث والمرحيييوا، أو المرحيييوثي  أو لتييياكي  / المقاكليية: وت عييير ف  أنهيييا: )تفاعيييل ليييفوت 
 .  4) معلومات أوك انات، لحصول على ل

منهق ية )أدام أو أسلو  ي دتيدم لقمع ال  انات مي  المرحيوثي    ريقية  وهيج/ صح فة االست  ان: 
دون والدراسات معينة في إطار ال  انات المرتر ة  موضوع الرحث  أو آراا، أو أفيار ،ومقننة لتقديض ققا ى

 .  5) تدالل الراقث في التقدآلر الذاتي للمرحوثي 
 : )مصطلحات البحث( التعريفات اإلجرائية

 .  6) مقموعة م  أنما  الدلو  المتوقع م  الفرد أو الماسدة)هو  :دور
ليير ات إليترون يية تنييض مقموعيية ميي  األفييراد دوت الميييول واالتقاهييات ) هييي :مواقععع التواصععل االجتمععاعي

 .  7) المتقاراة للتواصل وترادل األفيار والراا والمقترقات
يعنيي التييأثير فيي الل يية تير  األثير فييي ال ييا، أمييا اصي القا  ي  عير ف  أنييا: )توجيهيات لن يياطات  التعأثير:

 .  8)الماسدات أو األلياص كهدف التأثير على الالري  تقاه قنايا أو سلو  معي  
مقموعيية ميي  القواعييد واألسيياليو التييي يدييتيدمها الم ييارلون فييي ر  ييل اتييياد القييرار )ٌيعيير ف  أنييا:  القععرار:

 .  9) لتفنيل االت ار معي ، أو االت ارات معينة لحل م  لة
هيو ماسدية اجتما  ية ليدمية أعنياا معينيي  والعميل عليى تنمييتهض اجتما  يا  ورياضي ا  ) :النادي الرياضي
 .  10) ممارستهض األن  ة التي تدتهويهض م  الاللوثقاي ا  وروق ا  
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ثقاي ية  وي عرِ ف لمال درويش النادت  أنا: )هيمة تهدف إلى ن ر الترا ة الرياض ة وما آلتصيل كهيا مي  نيوا   
 .  11)ألعناا الفراغ لواجتما  ة وروق ة وصح ة، وتهيمة الوسا ل وت دير الد ل ل  ل أوقات 

ألق يام وقيواني  تيينظض  التييي تينيعقمل يات المي  األنديية، أو  تتييون الهيمية التييي ) هيو :االتحعاد الرياضعي
 .  12) أعمالها

عييدد ميي  المرلييحي  ل يي ل و  فيية عاميية وفييى معيياآلير ي عنييى كهييا: )االت ييار ليييص ميي  كييي   االنتخابععات:
 .  13) وضوا ل محددم

 الدراسات السابقة: 
رغييض وجييود العدآلييد ميي  الصييحف والمواقييع ايليترون يية واي يية إعالم يية كدراسييات   ةة الدييودانالرياضييحيي  لييض ت  

المتيصصيية واالهتمييام الي ييير الييذت تقييده ميي  القمهييور الرياضييي الصوصييا  لييرم القييدم الللريية ال ييع  ة فييي 
علم ية تتعليى كتنياول مواقيع التواصيل االجتمياعي للقنيايا العالض، ولض يقف الراقث على أت دراسة سودان ة 

وقد توفرت لا المدة دراسات عرا ة لها عالقة كدراسيتا جياات  ي هذا المقال،الرياض ة مما دفعا للرحث ف
 على النحو التالي: 

دور مواقيع التواصيل االجتمياعي فيي ن ير الثقافية الرياضي ة ليد  طلرية  عنوان )جاات قد و  الدراسة األولى:
  . 14) مداقي لرم الدلة ولرم القدم  قامعة اليرمو 

هييذه الدراسيية دور مواقييع التواصييل االجتميياعي فييي ن يير الثقافيية الرياضيي ة فييي جامعيية اليرمييو  وقييد تناولييب 
 األردن ودوافعهض في استيدام هذه المواقع، واسيتيدمب المينهج الوصيفي وأدام صيح فة االسيت  ان، والرجيب 

والتو  ية وتياثر  العدآلد م  النتا ج أهمها أن مواقيع التواصيل االجتمياعي تدياهض فيي ن ير الثقافية الرياضي ة 
سلرا  و يقا ا  على طال  القامعات في هذه الناق ة، وقد أوصب القا مي  على األمر  االهتمام  ما تتناوليا 

 مواقع التواصل االجتماعي وتو  فها يعالا ِق ض الرياضة. 
يينع القييرار  المملييية )قملييب هييذه الدراسيية عنييوان  الدراسععة النانيععة: العرا يية دور الصييحافة الرياضيي ة فييي ص 

  . 15) الدعودية
ينع القييرار فييي األنديية الرياضيي ة  المملييية العرا يية  وقيد هييدفب للتعييرف عليى دور الصييحافة الرياضيي ة فييي ص 

مهميية منهيييا: أن نتييا ج  وهييي دراسيية وصييف ة اسييتيدمب صييح فة االسييت  ان، وقييد توصييلب إلييى الدييعودية،
ن يير فييي الصييحف الرياضيي ة عنييد اتيييادهض صييانعي القييرار فييي األندييية الرياضيي ة الدييعودية آلتييأثرون  مييا آل  

للقرارات المهمة، وأن الصحافة الرياض ة ال تيوفر كيدا ل واضيحة عنيد تناولهيا للقنيايا والم ياكل الرياضي ة، 
ت ييييا  والصييييحفيي  الرياضيييييي  فييييي مقييييال األلعييييا   وأوصييييب الدراسيييية   قاميييية ِورص علم يييية متيصصيييية للي 

يعالم الرياضي ل ال  ايعالم وعلوم االتصال عليى مديتو  الرياض ة الميتلفة، وطال ب كتدريب مقرر ا
 التعل ض القامعي وفوو القامعي. 
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دور مواقييع التواصييل االجتميياعي فييي صييناعة جييودم القييرارات الثالثيية ) الدراسيية لييان عنييوان الدراسععة النالنععة:
  . 16) ايدارية  الماسدات الرياض ة في دولة اليويب

يينع قيرارات رياضيي ة جييدم فييي الماسدييات لتعيرف علييى دور وقيد هييدفب ل مواقيع التواصييل االجتميياعي فيي ص 
فاعل ية : أهمهيانتيا ج والرجيب  عيدم أدام صيح فة االسيت  ان، و الوصفي المنهج  اليويت ة، واستيدمب الدراسة

قنيوات التواصيل االجتمياعي عليى القييرارات التي    ية مي  اليالل المعلومييات ايليترون ية، لميا أنهيا تديياعد 
في االت ار ال دآلل األكثر واقل ة التيياد القيرار، لميا أنهيا تديهض فيي صيناعة فيرص تديتفيد منهيا الماسديات 

 التواصل االجتماعي.  الرياض ة، وطال ب الدراسة الماسدات الرياض ة  االستفادم م  وسا ل
ييينع القيييرار فيييي األنديييية عنيييوان )الصيييحافة  الدراسييية  جييياات هيييذه الدراسعععة الرابععععة: الرياضييي ة وعالقتهيييا  ص 

 .  17) واالتحادات الرياض ة  قمهورية مصر العرا ة
عدد مي  النتيا ج والرجب  أداتي االسترانة وتحليل المنمون، و  المنهج المدحي تو ِ فوهي دراسة وصف ة 

الصييحافة الرياضيي ة تقييدم معلومييات تديياعد فييي تحدآلييد الم يي الت وتييوفير الوقييب، لمييا أنهييا تحييدد أن : منهييا
كدور الرقيو على القيرارات  تقوم، وأنها أولويات تناول الم  الت في األندية واالتحادات الرياض ة المصرية

ام جانيو الح ياد واالكتعياد ، وأوصيب الصيحافة الرياضي ة  يالتء التي تصدر ع  األندية واالتحادات الرياض ة
 . ع  التعصو في تناولها للقنايا الرياض ة

دور وسيييا ل التواصييل االجتمييياعي فييي زييييادم عييدد م ييياهدت ال يييرامج وجييياات  عنييوان ) الدراسععة الخامسعععة:
 .  18) الرياض ة م  وجهة نظر ايعالميي  الرياضيي  في األ ردن

قيد هيدفب هيذه الدراسية إلييى الي يف عي  دور وسيا ل التواصيل االجتميياعي وأثرهيا عليى زييادم متا عية عييدد و 
فييييي القنييييوات الفنييييا  ة األردن يييية، م يييياهدت ال ييييرامج الرياضيييي ة ميييي  وجهيييية نظيييير ايعالميييييي  الرياضيييييي  

التواصييييل وأ هييييرت نتا قهييييا أن اسييييتيدام وسييييا ل ، أدام االسييييترانةالميييينهج المدييييحي و واسييييتيدمب الدراسيييية 
ز ميي   درجيية الم يياهدم لل ييرامج الرياضيي ة فييي القنييوات الفنييا  ة األردن يية، وأن ايعالميييي  االجتميياعي ي عييءِ 

الرياضيي  يفنلون هذه الوسا ل ويفنلونها على غيرها، ول فب الدراسة ليذل  عي  وجيود عالقية إيقاك ية 
زييييادم متا عيييية م يييياهدت ال ييييرامج دالييية إقصييييا  ا  كييييي  دور وسييييا ل التواصيييل االجتميييياعي   امييييل محيييياوره و 

ي  ايعالميييي  الرياضييي  مي  اسييتيدام أوصيب قيد و الرياضي ة،  كتييوفير ال يرامج واليدورات التدري  يية التيي ت م ِ 
وسييا ل ليير ات التواصييل االجتميياعي الحدآلثيية والترليييء علييى اسييترات ق ة االتصييال والتواصييل المترادليية فييي 

لقمهور  المعلومات الواي ة التي تهما لمتا عة أقداا ال رامج وسا ل لر ات التواصل االجتماعي و قاطة ا
 . الرياض ة
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 العالقة بين الدراسة والدراسات السابقة: 
رو والمناهج في أنها جم عا  تتناول قنايا ولاون رياض ة ع ر ال   الدراسة مع الدراسات الدا قة هذه تتفى 

واألدوات العلم ة، لما أنهيا تهيدف لمعالقية هيذه القنيايا وفيى رؤ  علم ية، وتيتليف عي  سيا قاتها فيي أنهيا 
التييي فييي األندييية واالتحييادات الرياضيي ة قنيي ة االنتيا ييات  مهميية لل اييية هيييقنيي ة  نحييوترلييء اهتمامهييا 

رياضييي ة ومواقيييع التواصيييل ت حظيييى  اهتميييام ل يييير مييي  وسيييا ل ايعيييالم المتيصصييية الصوصيييا  الصيييحف ال
 في لل األن  ة والفعال ات الرياض ة. االجتماعي التي أصرحب تدقل قنورا  الفتا  
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 المبحث األول 
 مواقع التواصل االجتماعي

منظومية مي  ال ير ات العالم يية المتصيلة  مالآليي  األجهيءم قييول ) : أنهييامواقيع التواصيل االجتمياعي ت عير ف 
ال ير ات النييمة والتيي تنقيل المعلوميات الها لية  ديرعة فا قية كيي  دول العيالض  العالض لت  يل مقموعة م 

 .  19) وتتنم  معلومات دا مة الت ور ،الميتلفة
تل  المواقع على لير ة اينترنيب التيي  هيرت ميع ): وي  ير مص لا مواقع التواصل االجتماعي لذل  إلى

كيمية مقتميع افتراضيي  ، قيث تت ا التواصل كيي  مديتيدميها فيي Web2ما يعرف  القيل الثاني للويو )
أو انتميييااهض، جامعييية، كليييد، ليييرلة، صيييحافة، إد آليييتض دلييي  عييي  طرييييى اليييدمات يقمعهييض وفقيييا  الهتمامييياتهض 

التواصييل المراليير ل رسييال الرسييا ل أو الم ييارلة فييي الملفييات ال يصيي ة لىالييري  والتعييرف علييى أالرييارهض 
ها للعر ، وتتنوع أل ال وأهداف تل  ال ر ات يرعنيها عيام آلهيدف إليى التواصيل ومعلوماتهض التي آلت حون

العيام وتيييوي  الصييداقات قييول العيالض، واعنييها الاليير آلتمحييور قييول تييوي  ليير ات اجتما  يية فييي ن يياو 
 .  20) محدود ومنحصر في مقال معي  مثل لر ات المحترفي  ولر ات المصوري  ولر ات ايعالميي 

أعيييدها )دآليييوان االتصيييال ال ري ييياني  تاليييد أن نميييو لييير ات التواصيييل االجتمييياعي الديييريع وهنيييا  دراسييية 
وانت ارها الحالي ي يران إلى أنها تقن ات االتصال الدا دم قال يا  ليثيير مي  النياد، لدرجية أن مي  ال يملي  

يير ايعالم ية صفحة الاصة آل دو منعءال  ع  العالض، وقد عمد اليثير مي  األفيراد والماسديات ايعالم ية وغ
إلى إن اا صفحات ع ر هذه الت   قيات مي  أجيل التواجيد و ثريات الوجيود فقيل، وتقنيو التهمي ش والتيليف 
ع  الالري  والحفاظ عليى التواصيل ميع القمهيور فأصيرا التواجيد عليى صيفحات الفي ب كيو  ضيرورم فيي 

 .  21)إطار التمالي مع الت ورات الحاصلة
 : ماعيمواقع التواصل االجت تطورو نشأة 

م قيييث 1954يعت يير جييون  ييارنء أول ميي  اسييتيدم مصيي لا مواقييع التواصييل االجتميياعي ودليي  فييي العييالض 
كتو مقاال  في مقلة العلوم ايندان ة قلل م  الاللا المنظومة االجتما  ة والعالقات العا ل ة ل را ل جءيرم 

ة التيي تدييما لنيا  فهييض ط  عيية نرويق ية ت ييدعى )كيرمنب ، وقييد وضييع فيي قينهييا مفهيوم ال يير ات االجتما  يي
 القماعة االجتما  ة. 

م 1994وفي الواليات المتحدم األمري  ة ن أت مواقيع التواصيل االجتمياعي عليى لير ة اينترنيب فيي العيام 
 ، وقيد Tripool ، ويليي دلي   هيور موقيع )Geocities  و)The Globelفي ل ل تقمعات مثل موقع )

رلءت هذه المواقع على تنظ ض لقااات كي  األفيراد والديما  لهيض  التفاعيل مي  اليالل غيرف الدردلية وتريادل 
وهييو المعلومييات واألفيييار قييول مواضيي ع ميتلفيية ودليي   اسييتيدام وسييا ل ليصيي ة للن يير ع يير صييفحات 
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الييالل عنيياوي   األسيياد الييذت قامييب عل ييا المييدونات، فييي قييي  قامييب  عييف التقمعييات كييرال األفييراد ميي 
 . م1995  ودل  في العام Classmates.comكريدهض ايليتروني وأهمها موقع )

  اليييذت آلرليييء عليييى اليييروا ل غيييير المراليييرم والملفيييات Six Degress هييير موقيييع ) م1997وفيييي العيييام 
م 1999ال يص ة للمدتيدمي  والرسا ل المترادلة المدمقة ضيم  قا مية األصيدقاا، لميا  هيرت فيي العيام 

االجتمياعي تقيوم أساسيا  عليى الصيداقة والثقية قييث منحيب التحيدآلثات مادج ميتلفة مي  لير ات التواصيل ن
ل ة التح ض في المنمون واالتصال  .  22)المدتيدمي  س 

م كل ب لع  ة مواقع التواصيل االجتمياعي ع ير العيالض دروتهيا مي  اليالل 2004 -2002والالل الفترم م  
  Facebook  ي ميا  هير موقيع يي ب كيو  )Bello  و)MySpaceو)  Friend starثالثية مواقيع هيي )

يرج ل قمع زمالاه في جامعة هارفيارد األمري  ية، وت يور ر كإلى الوجود في دات العام وقد أن أه مار  زول
 .  23) عد دل  ل صرا ألهر مواقع التواصل االجتماعي وأكرزها استيداما  

م، وقييد 2006م، وتييويتر 2005و هييرت  عييد دليي  العدآلييد ميي  مواقييع التواصييل االجتميياعي ألييهرها آلوتيييو  
 .  24)نافدا ي ب كو   قوم لما تميءا  ا م  الصا ص

 ثض  هر  عد دل  الواتدا  الذت لانب لا مميءاتا التي جعلتا ماثرا  سلرا  و يقا ا  كي  أفراد المقتمعات. 
ي  ال يير ات االجتما  يية كيياألمري  ية قييول اسييتثمار العالقيية   TM Capitalلييرلة )دتها عييووفقيا  لدراسيية أ 

م ت يي  توسيع اسيتيدام مواقيع التواصيل االجتمياعي ع ير الهواتيف المحمولية 2010والوسا ل المحمولة عيام 
 لدرجة أصرا م  الصعو ق اد معدالت الت ني. 

يييوالقييي  الراقيييث أن مواقيييع التواصيييل االجتمييياعي ت   ن ييياو واسيييع كيييي  أفيييراد الوسيييل الرياضيييي ف عليييى و  
الصوصيييا  فيييي ميييا آلتعليييى كن ييير وتريييادل المعلوميييات واألالريييار والصيييور ودلييي  ع ييير تقن ييية الهواتيييف الذل ييية 

 عة. وت   قاتها المتنو 
 : مواقع التواصل االجتماعي خصائص

 : تتميء مواقع التواصل االجتماعي  العدآلد م  اليصا ص أهمها
الحدود واألم نة واألزمنة قياجءا  وع رية أميام مواقيع التواصيل االجتمياعي التيي ال تمثل : العالم ة -1

 م نها م  العمل. يم   تو  فها م  أت  قعة في العالض تتوفر فيها الوسا ل واألدوات التي ت  
تعتميييد مواقيييع التواصيييل االجتمييياعي عليييى رميييوز وقيييروف وال يييوات سيييهلة : سيييهولة االسيييتيدام -2

 لتعامل معها مدتو  تعل مي أو ثقافي أو اجتماعي أو اقتصادت معي . االستيدام وال ي تر  ا
تيييوفر مواقييييع التواصيييل االجتمييياعي اليثييييير مييي  المييييال والوقيييب  الندييييرة : تيييوفير الميييال والوقييييب -3

 وماسدات والذآل  يدت  عون التواصل م  أت م ان وأداا مهامهض وأعمالهض. للمدتيدمي  م  أفراد 



 

13 

تتنيوع اسيتيدامات مواقيع التواصيل االجتمياعي التيي تييدم مقياالت : االسيتيداماتالتنوع وتعيدد  -4
دييتيدم ليتى فهيي وسييلة للتعلي ض واليتعلض والتواصيل واليرال كيي  المرضيى واألطرياا والمراكيء الصيح ة، لميا ت  

 . في المقال التقارت واالقتصادت والثقافي واالجتماعي وغير دل 
والمتلقيييي، االجتمييياعي إم ان ييية التفاعيييل كيييي  القيييا ض  االتصيييال تتييي ا مواقيييع التواصيييل : التفاعيييل -5

وتدقل هذه الميءم قنورا  الفتا  في المقال الرياضي م  الالل صفحات وقدا ات ومواقيع األنديية الي ير  
واالتحادات والالع ي  وأعناا اللقان الفن ة ووسيا ل ايعيالم، قييث آلتواصيل أعنياا المنظومية الرياضي ة 

 أجءاا العالض.  ي ما كينهض كي 
فتحيييب مواقيييع التواصيييل االجتمييياعي الريييا  واسيييعا  أميييام أفيييراد المقتميييع اليييذآل  : دعيييض التقمعيييات -6

آلرتر ون ي ما كينهض وفى انتماا أو دعض وتأآليد لييص أو ماسدية أو فييرم، وتتيوفر هيذه الياصي ة كوضيو  
وت ييق ع األندييية، ولييذل   فيي المقييال الرياضييي قيييث يقتمييع الالف ع يير المواقييع ميي  الييالل روا ييل لييدعض

 مناق ة لاون الرياضة. 
أصيرحب الصييفحات ال يصي ة )ال روفاآليل  التييي تعت ير مي  اليصييا ص : الصيفحات ال يصي ة -7

المهمة لمواقع التواصل االجتماعي تمثل واجهة مهمية لألقيداا والمعلوميات والتعلييى، الصوصيا  تلي  التيي 
 ترترل  النقوم في لتى المقاالت. 

 : التواصل االجتماعي مواقعأشهر 
 : Facebook/ فيسبوك 1

هو )موقيع ل ير ة اجتما  ية عليى اينترنيب تتي ا للمديتيدمي  إن ياا قاعيدم لمالمحهيض ال يصي ة ولير ات 
جيييدران أصيييدقا هض و ن ييياا  اتصيييال م يييترلة وعقيييد عالقيييات صيييداقة ميييع مديييتيدمي  آاليييري  واليتا ييية عليييى

والتديييقيل لمعق ييي  ألت لييييا يم يي  تصيييوره ضييم  قا مييية مقموعييات واالنتديييا  إليهييا ون ييير األقييداا 
  . 25)طويلة يم انات أالر  

المدييتيدمي  ميي  إن يياا محفظييات ويتميييء ييي ب كييو   عييدم مءايييا أهمهييا الصييور والمالقظييات التييي تم يي  
واالقتفاظ  مدونة ليص ة مفتوقة على المدتيدمي  الالري ، فيتا قديا  الياص عليى ي دي و   لصورهض

مقاني وسهل، فعلى الرغض م  أن المدتيدمي  المحتملي  لل ر ة في سنواتها األوليى ليان يقيو أن ي ونيوا 
ل ير ة م  ال لرة صيار فيي مقيدور ليل مي  يملي  كرييد إليترونيي هيذه األييام أن يفيتا قديا  ي يا، ميع أن ا

ت الييو أعنيييااها القييدد كتحدآليييد جنديييتهض وتييياري  مييييالدهض عنييد التديييقيل ميي  أجيييل الحفيياظ عليييى نءاهييية 
 .  26)الموقع
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م قيي  ليان طالريا  فيي جامعية هارفيارد، 2004أسب الموقع مار  زولر كييرج وأطلقيا فيي الرا يع مي  ف راآلير 
يي  تييض ت يويره الققيا  ل ديما ل لريية وليان الموقيع فيي ال داييية ميصصيا  لل يال  فيي جامعيية هارفيارد فقيل، ل

 .  27)القامعات    ل عام م  االلترا  في الموقع م  ثض تض الدما  ل  مل طلرة المدارد الثانوية
وي عيييد الفييي ب كيييو  أقيييد أهيييض أدوات ايعيييالم القدآليييد ودلييي  لعواميييل عدآليييدم منهيييا: ثيييراا المحتيييو  مييي  قييييث 

التفاعل ية غيير المحيدودم، وهيو ميا سياهض فيي تنياعف أعيداد الدرعة، وال فاي ة، واليصوص ة، فنال  ع  
. وي عت ر ال را  هيض أكثير الفميات اسيتيداما  للفي ب كيو ،  28)المتعاملي  واالتالي قوم تأثيره على الرأت العام

قيييييث أن هيييياالا هييييض األكثيييير ميييي  يمتليييييون المهييييارات الحاسيييي  ة، ولييييدآلهض إطييييالع واسييييع علييييى اليم يييييوتر 
نهض م  تصم ض صفحات الف ب كو   دهولة.  واستيداماتا ولر ات  اينترنب، مما ي م ِ 

 : Twitter/ تويتر 2
و يفيان ول يام، تقيوم فييرم  م على آلد جا  درزت وايء ستون 2006أ سب الموقع في والية لال فورن ا في العام 

لحييد قرفييا   140  تتيييون ميي  Tweetsتييويتر علييى الدييما  للمدييتيدمي    رسييال رسييا ل قصيييرم تدييمى )
أقصييى ويتييي ا الموقيييع لمدييتيدم ا إرسيييال التحيييدآلثات ع يير الهييياتف النقيييال ورسييا ل فوريييية أو رسيييا ل عليييى 
الموقيييع، وتظهييير تلييي  الرسيييا ل عليييى صيييفحة المديييتيدم، ويم ييي  لألصيييدقاا قرااتهيييا مراليييرم مييي  صيييفحتهض 

طريييى ال ريييد الر  ديي ة أو زيييارم ملييف المدييتيدم ال يصييي، ولييذل  يم يي  اسييت رال الييردود والتحييدآلثات عيي  
  وعي  طرييى الرسيا ل القصييرم RSS Really Simple Syndicationاألقيداا )والالصية  ،ايليتروني

SMS(29  . 
ي عت ير تيويتر واسي ة إعالم ية اجتما  ية ومنصية للتييدوي  المصي ر تتي ا لمديتيدميها إرسيال وقيراام ك انييات 

ثة ت عرف  اسض )تويتب ، وقد ارتفعب لع  ة ونقا  هذه ال مادم ال ر  ة ايليترون ة لالصاروخ، وغيدت م حد 
واقييدم ميي  ال ييير ات الثالثيية األكثييير اسييتيداما   عييد لييير ة ييي ب كيييو  ومييات اسيي  ب، وهيييي الدميية تدييياعد 
األصييدقاا وأفيييراد العا لييية وزميييالا العميييل عليييى التواصيييل ع يير تريييادل أجواييية سيييريعة ومعتيييادم، وهيييي إقيييد  

، وأاليذ )تيويتر  اسييما مي  مصي لا )تويييب  اليذت يعنييي لير ات التواصيل االجتميياعي التيي انت يرت ميياالرا
الت ريد واتيذ م  العصفورم رميءا  ليا، إن ال يروع فيي اسيتيدام تيويتر أمير غايية فيي الردياطة والتديقيل ي يا 

  فدييرعان مييا ييتييار الميرا لنفدييا اسييض مدييتيدم وللميية twitter.comمقياني ع يير موقعييا علييى اينترنيب )
سر قتى يصرا المرا قدا ا مفتوقا  وعامال ، ويمنا التويتر لمدتيدم ا ال ار التدقيل في )متا عة  نيرة 
ميي  صييفحاتا ال ييع  ة ع يير )إن يياا قدييا   و دا االتييار المييرا )متا عيية  ألييياص آالييري  ميي  مدييتيدمي 

 دآلثات إلى صفحاتهض مثل ما يدتق ل منهض تحدآلثاتهض قاال . التويتر ف نا سيرسل تلقا  ا  تح
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واعد اكتمال عمل ية التديقيل يصيرا فيي مقيدور المديتيدمي  ال  يام  التحيدآلث عي  طرييى الحاسيو ، ع ير 
ملفهض في لر ة تويتر، أو يدقلوا هاتفا  جواال  يرسال تحدآلثاتهض منا إلى متا عيهض على ل ل رسا ل نص ة 

 قصيرم. 
 الندرة للعاملي  ال موقي  في صحافة المواطني  واالندرة للمنظمات ايالرارية الم هورم في العيالض ي ي ل 
تييويتر وسيييلة لتءويييد مدييتيدم ا كتحييدآلثات فييي الييءم  الح  قييي تقريرييا  قييول أقييداا جارييية ونام يية، ويم يي  

كييدال  ميي  التقيييد  الوقييب الييذت  للمراسييلي  ميي  موقييع الي يير إ قيياا جمهييورهض م لعييا  علييى مييا يقييرت أوال   ييأول
 تقتن ا وسا ل إعالم أالر . 

ن ألغيييير أن مييييءم اليييءم  الح  قيييي التيييي آلتمتيييع كهيييا تيييويتر يم ييي  أن تييييون نق ييية ضيييعف أينيييا ، ودلييي  
الصحفيي  الذت آللقمون إلى تويتر قد آلوردوا معلومات غير مدققة أو غير صح حة، األمير اليذت يديتدعي 

  . 30)التراجع عنها ي ما  عد
 :You Tubeيوتيوب / 3

هو  رارم عي  لير ة اجتما  ية متيصصية  م يارلة الفييدآلو، تديما للمديتيدمي  كرفيع وم ياهدم وم يارلة 
مقييييييييياطع الفييييييييييدآلو   ييييييييي ل مقييييييييياني، وهيييييييييو مييييييييي  أليييييييييهر المواقيييييييييع عليييييييييى لييييييييير ة اينترنيييييييييب وعنوانيييييييييا 

www.youtube.com  مقياطع الفييدآلو عليى ، وتقوم فيرم الموقع على إم ان ة إرفاو أت ملفات تتيون م
لر ة اينترنب دون تيلفة مال ة فمقرد أن يقوم المديتيدم  التديقيل فيي الموقيع آليتم   مي  إرفياو أت عيدد 
م  هذه الملفات ليراها مالآلي  األلياص قول العالض، لما آلتم   الم اهدون م  إدارم قوار جماعي قول 

عي  تقيي ض مليف الفييدآلو   ع ا يا ق مية ندي  ة  مق يع الفييدآلو مي  اليالل إضيافة التعل قيات المصياقرة فنيال  
 .  31)م ونة م  المدة درجات لتع ر ع  مد  أهم ة ملف الفيدآلو م  وجهة نظر مدتيدم الموقع

م كواس ة ثالثة مو في  م  لرلة  يات 2005ف راآلر  15كدأ آلوتيو  في الظهور على لر ة اينترنب في 
المصيييييورم المنتقيييية كواسييييي ة ون يييية التييييي تقيييييدم المييييواد  ، وي عييييد مييييي  ألييييهر المواقيييييع ايليتر PayPal ييييال )

المديييتيدمي ، تقيييوم فييييرم الموقيييع عليييى إم ان ييية إرفييياو أت ملفيييات تتييييون مييي  مقييياطع الفييييدآلو عليييى لييير ة 
اينترنب دون أت تيلفة مال ة، يرمقرد أن يقيوم المديتيدم  التديقيل فيي الموقيع آليتم   مي  إرفياو أت عيدد 

الم اهدآل  في العالض، لميا آليتم   الم ياهدون مي  إدارم قيوار جمياعي قيول م  هذه الملفات ليراها مالآلي  
مق ع الفيدآلو م  الالل إضافة التعل قات المصاقرة، فنال  ع  تقي ض ملف الفيدآلو م  الالل إع ا ا ق مة 

 .  32)ند  ة م ونة م  المدة درجات لتع ر ع  مد  أهم ة ملف الفيدآلو م  وجهة نظر مدتيدمي الموقع
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أليف  240مل يار فييدآلو آلوم يا ، ويقيوم المديتيدمون كتحمييل ميا يعيادل يعر  موقع آلوتيو  أكثر م  ثالثة 
ملييييون لييييص يديييتيدمون اليوتييييو  فيييي اليييدمات اجتما  ييية مثيييل  17فييييدآلو أسييي و  ا ، وميييا يقيييار  مييي  

  .share like commentمليون  عمل اجتماعي لل أس وع مثل  100الف د و  وتويتر، ويقوم 
 :Instagramرام انستق /4

كتقن يية عال يية ووضيو  ل ييير، ويدييما كتريادل تليي  الصييور رام موقييع متيصيص أصييال   عيير  الصيور انديتق
وم ارلتها كي  مقموعة م  الم ارلي ، لما يدما   جراا تقن ة الفلترم عليها، وقيد أضي   للموقيع اليدمات 

 كثيرم والدمات مت ورم  حيث أصرا ي ا ا ال ر ات االجتما  ة. 
 ، واالندييتقرام أو الصييور الفورييية هييو Kevin sestrumرام هييو ل فييي  س دييتروم )كرنييامج االندييتقميتييرع 

إلى األصدقاا لحظة التقاطها،  ايضافة ت  يى آلت ا لمدتيدمي األيفون أو األندرويد  م ارلة الصور مع 
ل الصورم وتع يها لمدة لالس   ة فريدم، قم ِ ل ل الصورم المراع، آلت ا االندتقرام إضافة تأثيرات ضو  ة ت  

انديييتقرام أتيييا  لمديييتيدم ا إم ان ييية م يييارلة الصيييور ومقييياطع الفييييدآلو القصييييرم، فهيييذه ال ييير ة معتميييدم فيييي 
 المثيل في ن األساد على هذآل  العنصري ، إلى جانو إم ان ة متا عة المدتيدمي  اليذآل  تعقري  أعميالهض، 

 لالطالع على جدآلد . المدتيدمي  الالري  يم نهض متا عت  
عي  طرييى تيأثيرات قرام هيو إم ان ية التقيا  الصيور والتعيدآلل عليهيا تإن مي  أكيرز المءاييا التيي جياا كهيا اندي

ومقموعية فالتير و  فتهييا تيمي  فييي تحديي  الصييورم التيي تلتق هييا ق يل ن ييرها، هيذه الفالتيير تني   طرقيية 
يقعلها تظهر    ل فريد م  نوعيا، صيورم عاديية لون ة على الصور وتقوم  عمل تراآل  أللوان الصورم مما 

 يم   أن تتحول إلى عمل فني را ع مع اندتقرام. 
 ريقيية عملهيا م ياكهة تمامييا  لميا فييي م لمديتيدمي اندييتقرام   يل سيهولة، فالاصي ة ه يتاو متاقيية لالسيتيدا

اترياع رميء  تويتر ولر ات التواصل األالر ، لما أن الرحث ع  اله تاو آلتض م  مرايع الرحيث عي  طرييى
 الرحث عنها. المراع  اليلمة المراد 

 من مميزات تطبيق انستقرام: 
يديما اندييتقرام للمديتيدمي   ايلييارم إليى األصييدقاا فييي الصيور التييي آليتض م ييارلتها، مميا آلءيييد التفاعييل  -

 كي  المدتيدمي . 
آلتميييء اندييتقرام أينييا   أنييا يميينا المدييتيدمي  إم ان يية رفييع عييدد ال نهييا ي ميي  الصييور، يعتمييد ت  يييى  -

اندييتقرام   يي ل أساسييي علييى فيييرم التترييع، قيييث يقييوم المدييتيدم كتترييع األلييياص الييذآل  يعقييو  صييورهض 
 وستصلا تلقا  ا  لل صورهض التي يقومون كرفعها ع ر الت  يى لالطالع عليها. 

 لت  يى للمدتيدمي   م ارلة الصور ع ر ميتلف ال ر ات مثل ي ب كو  وتويتر وغيرها. يدما ا -
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آلتيي ا اندييتقرام أينييا  للمدييتيدمي  تعييدآلل الصييور قيييث يحتييوت علييى العدآلييد ميي  الفالتيير واألدوات التييي  -
حتيوت تدما كتعدآلل الصور و ضافة التأثيرات عليها، ويحتوت الت  يى أينيا  عليى أدوات تعيدآلل الصيور، ي

يي  المديتيدم  ققيو أل ومييات معينية وجعلهييا الاصية لميي  آلرغييو  ميي ت  ييى اندييتقرام أينيا  علييى ال يار ي م ِ 
   ع ا ا إم ان ة االطالع على الصور. 

 م على جا ءم أقد  ت  يى. 2011قصل الت  يى عام  -
دلي  أنهيا تصوير مقاطع فيدآلو وتن  ا المدتيدمي  ع  األلياص الموجودآل  في الصيور، ي نياف إليى  -

 ال تدما للمدتيدمي   التقا  الصور م  الالل الت  يى. 

 :Whats Appموقع واتساب / 5
هيو ت  يييى تراسييل فييورت محتيير، ومتعييدد المنصييات للهواتييف الذل ية، ويم يي   ايضييافة للرسييا ل األساسيي ة 

 للمدتيدمي  إرسال الصور والرسا ل النص ة والصوت ة والفيدآلو والوسا ل. 
  واألولراني جان ليوم Brian Actonم م  ِقَ ل األمري ي كريان أكتون )2009عام تأسب واتدا  

(Jan Koum  ولالهميا مي  الميو في  الديا قي  فيي موقيع يياهو ) ،  الير  ب التنفييذت أينياyahoo ويقيع  
 lineمع عدد م  الدمات الرسا ل األسيوية مثيل ) WhatsAppمقرها في سانتا لالرا لال فورن ا، آلتنافب 

we chat, kakao talk وعليى  ،7 ، والواتدا  متا  ليل مي  أيفيون وأندروييد وايال  كييرت وونيدوز وفيون
آت  اد ) صورم غير رسم ة ، ويتءام  ميع جهيات االتصيال فيي الهياتف ليذل  ال يحتياج المديتيدم يضيافة 

 .  33)األسماا في سقل مفصل
صييدقاا وترييادل الرسييا ل اليتاك يية والصييور وارنييامج وت  يييى الواتدييا  آلتيي ا التواصييل   يي ل مراليير مييع األ

 تر  الستيدام هذا ال رنامج وجوده على هاتف المديتيدم، قييث آليتض الت ياكى مي  رقيض ومقاطع الفيدآلو، وي  
هيياتف المدييتيدم للت  يييى عيي  طريييى إرسييال رسييالة نصيي ة إلييى نفييب الييرقض وتأكيييد عمل يية التدييقيل، وقييد 

عليى أجهيءم اليم ييوتر واألجهيءم اللوق ية، وميا آلتعليى  دي و تديم ة  هرت ماالرا  إم ان ة استيدام ال رنيامج 
وهيي تعنيي )ميا  what’s upلل ة اينقليءية هو نفيب لفي  للمية هذا الت  يى كواتدا  أن لف  اليلمة في ا

لتع ي مدلوال  عليى أن  Upكدال  م   Appاألالرار أو ما هنا  م  أمر أو ما القدآلد  ولي  أ ض فب للمة 
 .  Application (34ع  ت  يى وهو  الل ة اينقليءية )هذا  رارم 
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 المبحث الناني
 القرار الرياضي

تحمييل للميية قييرار فييي الل يية العرا يية عييدم معييان منهييا: )الم ييان الميينيفف الييذت يقتمييع ي ييا الميياا ، ويعنييي 
 .  35)كذل  )ما قر  وث ب عل ا الرأت، وما صمض عل ا ايندان  عد تفيير ومنى ي ا 

الموسيوعة العرا يية الم ديرم القييرار ايدارت  أنيا )إجييراا يصيدر ميي  ايدارم العامية تع يييرا  عي  إرادتهييا وتعيرف 
المتفردم، وهي قرارات ملءمة للمياط ي  كهيا دون اليترا  رضياهض عليهيا ولهيا قيى اللقيوا إليى القيوم الماديية 

 .  36)في التنفيذ دون الرجوع إلى القناا للحصول على ق ض كتنفيذها 
عني القرار في القانون ايدارت )العمل القانوني الذت يصدر م  جانو واقد ويتدض   ا ع الدل ة العامة وي

 .  37)ويحدد آثارا  قانون ة   ن اا وضع قانوني جدآلد، أو تعدآلل أو إل اا وضع قانون قا ض 
الم يارلون فيي ر  يل وي عرِ ف  ديوني قميادم القيرار  أنيا )مقموعية مي  القواعيد واألسياليو التيي يديتيدمها 

 .  38)اتياد القرار لتفنيل االت ار معي ، أو االت ارات معينة لحل م  لة معينة 
أمييا القييرار الرياضيييي ي  عنييى  يييا )دراسيية تحدآليييد واالت ييار كيييدا ل مدييتندم عليييى قيي ض وتفنييييالت لييد  صيييانع 

 .  39)القرار 
ايدارم وهيض مقموعية مي  األليياص ويرترل صنع القرار في المقتمع  الصفوم التيي تمتلي  مقالييد الديل ة و 

الييذآل  يملييييون سييل ة التيييأثير فيييي مقيياالت الح يييام الميتلفييية، ويصييدر التلفءييييون والصيييحافة لييض ها يييل مييي  
 المعلومات الرياض ة التي تصل إلى ق اعات وفمات اجتما  ة ميتلفة وأماك  لاسعة. 

 مفهوم عملية ُصنع القرار: 
يينع القييرار لعمل يية آلتنييم   توجيد فييي لييل نظييام إجييرااات وأسيياليو آلييتض  موج هييا التوصييل إلييى القييرارات، وص 

 األن  ة التال ة: 
وجود الحافء: وقد ي ون نت قة مت ير في ال يمة ال   ل ة، أو سلو  معي  تقوم  يا إقيد  القيو   -1

 اليارج ة. 
  إدرا  صانع القرار للحافء: ما لض آلدر  صانع القرار هذا الحافء فل  ي ون لا تأثيره. -2
تحدآلد الم  لة والورتها: وي قصد كذل  تيوفير المعلوميات كهيدف توضي ا التهدآليدات و  عادهيا، أو  -3

 الف رص التي اللفها هذا الحافء. 
تفديييير المعلوميييات: وي عنيييى  يييا مرقلييية رفيييف أو ق يييول مصيييداق ة المعلوميييات ورا هيييا كرعنيييها  -4

 ومنحها معنى آلتعلى  الموقف. 
  مرقلة الرحث ع  ال دا ل. -5
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يينع  -6 مرقليية تنفيييذ القييرار: وهييي عمل يية معقييدم تن ييوت علييى تفاصيييل لثيييرم لييأنها لييأن عمل يية ص 
 القرار. 
 مرقلة تقي ض القرار.  -7

 شروط صحة القرار: 
  -: 40)ي تر  في صحة القرار ايدارت التي

 أن يصدر م  جهة ميتصة.  -1
 أن يأتي  ال  ل الذت آلت لرا القانون.  -2
 أن ت ت ي ايدارم م  إصداره مصلحة عامة.  -3
 أن ي ون محلا أو منمونا جا ءا  ومم نا  قانونا .  -4
 أن يدتند على وقا ع صح حة وقانون ة.  -5

 العوامل المؤثر على ُصنع القرار: 
ينع القيرار مي  العمل يات ايداريية المهمية التيي تيدالل فيي ترلي تهيا عيدم قلقيات تنظ م ية تمثيل ت عد عمل ة ص 

سلدلة مترا  ة تاثر عليها عدم عوامل كداا  م  النظيام ايدارت فاالقتصيادت ميرورا   االجتمياعي والد اسيي 
وليييا ا جميييا  ايدارم إدا الالفيييب والقيييانوني واالتصيييالي وايعالميييي، ويقيييوم القيييانون ايدارت كيييدور النيييا ل 

القييانون العييام أو الدسيييتور، والقاعييدم ايدارييية فيييي اتييياد القييرار العيييام هييي تفنيييل المصيييلحة العاميية عليييى 
المصييلحة الياصيية، ويميينا القييانون األفييراد قييى االعتييرا  علييى القييرارات العاميية إدا مييا أال ييأت القهييات 

 لف درجاتها السترداد ققوقهض. ايدارية، كل يم نهض اللقوا إلى المحاكض  ميت
وال يم   أن تتض عمل ية اتيياد القيرار  معيءل عي   عيف المعياآلير المهمية التيي تتعليى  متييذ القيرار، والميادم 
ايعالم ة، والنمل ايدارت إضافة لعامل الوقيب ألن دلي  يديهض فيي إن ياا الظيروف العمل ية وتحدآليد أنديو 

 االتقاهات. 
 أنواع القرارات: 

د اي لقرار كناا  عليى كنيتيا القانون ية والم ي لة التيي يعالقهيا والم يارلي  فيي صيناعتا والقهية التيي تتييذه حد 
 .  41)و طاره الءمني وققض تأثيره

 وت صن ف القرارات العامة على النحو التالي: 
قيرارات فعيل: وهيي القييرارات التيي تيادن   نتيياج ورسيض ال يل جدآليدم، أو التييي تحيدد مواقيف جدآلييدم  -أ

  لى عليها  عف الي راا )قرارات الفرص . وي



 

20 

قرارات رد فعل: وهي قرارات معالقية الم ياكل التيي تتييذ كتيأثير أو ضي و  داالل ية أو الارج ية  - 
وتتدض  ال ا ع الفني ولها تأثيرات س اس ة واقتصادية واجتما  ة مهمة آلتحدو لها متيذ القيرار، وقيد تييون 

علييى المييد  الرعييد ألنهييا دا مييا  ميا تتيييذ كنيياا  عليى عمييل وأسييلو   لهيا نتييا ج غيير محدييواة تظهيير تيدريق ا  
 مواجهي. 
قييرارات االمتنيياع عيي  الفعييل: وهييي القييرارات التييي تنرييع عيي  ضييعف فييي  عييف األوقييات ال يي ة  -ج

 ال نو ال ع ي، أو رد فعل األطراف اليارج ة، وأق انا  كدافع االستهانة  ال رف الالر. 
 رار: التصنيف من حيث قانونية الق

عموم ة القرار و لءاميتا: هل هو قرار تنظ مي أم فردت؟ وهل هو قيرار واجيو التنفييذ أم ال؟ وتيتض  -أ
 في هذه الحالة مراعام أثر القرار على األفراد. 

قاكل يييية القييييرار لإل يييياا: هنييييا   عييييف القييييرارات التييييي يم يييي  معارضييييتها والم الريييية   ل ا هييييا أو  - 
 التعويف ع  ضررها لقرارات النءاعات والفصل التعدفي ع  العمل. 

تيوي  القرار: هنا  قرارات  د  ة دات ل ان مدتقل وأثير قيانوني سيريع لتعييي  مو يف واقيد،  -ج
هنييا  قييرارات مرلريية تييتض علييى مراقييل وتيييون تأثيراتهييا أوسييع قيييث ت ييمل أو توق ييع عقوايية علييى عامييل، و 

 جماعة، واعنها ي ون لا تأثير في المن قة أو ايقل ض للا لقرار إيقاف تصدآلر سلعة. 
 التصنيف من حيث المضمون وطبيعة المشكلة: 

ماسدة أو المنظمة مثل قرارات إدارية: وهي القرارات التنفيذية والد اس ة واالقتصادية للدولة أو ال -أ
 ت يير اله  ل التنفيذت و قرار الي ل والموازنات وتفويف الدل ات. 

قرارات س اس ة: وهي نوع م  ايعالن الدل وت ويتيذها م  يملييون الديل ة الد اسي ة ويحيى  - 
 لهض استيدام وسا ل القوم وايكراه إدا دعا األمر. 

يض ال -ج   مية المال ية لثيروم الم يال   أي يا  ليان ال ي ل القيانوني سييواا قيرارات اقتصيادية: وهيي التيي ت عظِ 
 كان في الق اع العام أو الق اع الياص، وتصدرها الماسدات االقتصادية والد اس ة الميتصة. 

قرارات قنا  ة أو لرا قنيا  ة: وهيي القيرارات التيي تصيدر عي  قاضيي، أو مح مية تتييون مي   -د
 أكثر م  قاضي وت مل األق ام واألوامر. 

 الصحافة الرياضية وُصنع القرار: 
تعت ر الصحف الرياض ة م  أهض مصادر المعلومات الدورية ألنها تقوم  التديقيل الحيي والديريع لألقيداا 

 تي تدور في مح  ها والارجها. والوقا ع ال
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وقد قققب الصحافة الرياض ة على مر الدنوات الماضي ة انت يارا  واسيعا   فنيل الت يور اليذت ليهده مييدان 
مقييال االتصيياالت، وت ييور األن ييي ة الرياضيي ة الميتلفيية وق ييام وتنظييي ض الفعال ييات والر ييوالت والمديييا قات 

ينع القيرار هيو )دراسية تحدآليد واالت يار كيدا ل الرياضي ة عليى مديتو  العيالض والمحي ل ايقل ميي  والمحليي. وص 
 .  42)مدتندم على ق ض وتفنيالت لد  صانع القرار 

وتييياثر ت   ييية وسيييا ل ايعيييالم لألقيييداا الرياضييي ة فيييي إدرا  القمييياهير للقنيييايا، لميييا تييياثر فيييي ترتييييو 
أولوياتها، ويءداد هذا التأثير للما توسعب الت   ة وتنوعب، وم  هنا ف ن الصحافة الرياض ة واما لها مي  

ثير عليى معظيض جوانيو و ا ف وأدوار ومهام والصا ص أضافب إليها قيوم وتيأثير ل يير اسيتيدمتا فيي التيأ
الح ام  الندرة للمقتمع الذت لثيرا  ما آلثى في ما تن ره م  أالرار وتقارير وقوارات مميا آلينع ب عل يا سيلرا  

 و يقا ا  في تناولا وتعاط ا مع القنايا الرياض ة. 
نع القرار م  الالل و  فتي   :  43)وتظهر عالقة الصحافة الرياض ة  ص 

وتتمثل هذه المدالالت في المعلومات التي توفرها لصانعي القرار اليذت  المدخالت التي تقدمها: -1
 هو االت ار كدآلل م  مقموعة م  ال دا ل. 

وتتمثل فيي تفديير الصيحافة الرياضي ة المعلوميات للقمهيور اليذت  مخرجات عملية ُصنع القرار: -2
 ي ني رد فعلا على دل . يعتمد عليها في معرفة ما آلدور في الداقة الرياض ة على لافة المدتويات، و 

وتقوم الصحافة الرياض ة في اليثير م  كلدان العالض الصوصا  الدول الديمقراط ة كدور الرقيو على األندية 
واالتحييادات والهيمييات الرياضييي ة الميتلفيية، وال تتيييردد فييي الي ييف عييي  أت مظهيير مييي  مظيياهر الفدييياد، أو 

 وهي كذل  تقعل صانعي القرار دا ما  تحب المقهر.  االنحراف، أو أت سلو  آلتنافى مع ال  ض الرياض ة،
 اتخاذ القرار الرياضي: 

ي قصد  اتياد القرار في المقيال الرياضيي )االالت يار القيا ض عليى أسياد  عيف المعياآلير، واالت يار واقيد مي  
 .  44)كدآللي  محتملي  أو أكثر 

 وي تمل هذا التعري  على ثالثة أمور: 
 أن ي ون ميتارا ، أت ال يينع ألت لون م  ألوان ايكراه.  أوال : أن متيذ القرار الكد

 ثان ا : أن تيون الموضو  ة هي األساد الذت آلتض اعتماده عند الترج ا كي  ال دا ل. 
 ثالثا : أن تتوفر ال دا ل المن   ة. 

وتقييوم الصييحافة الرياضيي ة كنقييل القييرارات الصييادرم ميي  متيييذت وصييانعي القييرار إلييى القمهييور الييذت 
 .  45)يحدد موقفا منها كناا  على ما تن ره هذه الصحف التي تقوم أينا  كدور الرقيو على تنفيذ القرارات
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وير  مالفو لتا  )إدارم الرياضة مرادئ وت   قات  أنا يقو أن آلتدض ميدآلرو الماسديات الرياضي ة 
يقييو عليييهض تحفيييء  قييدرم التييأثير علييى الالييري   حيييث يقعلييونهض آلترعييون ويت نييون وجهييات نظييرهض، لمييا 

العاملي  على ال عور  أنهض جيءا مي  الفرييى اليذت يعميل لتحقييى هيدف م يتر ، فنيال  عي  دلي  يقيو أن 
ي ون هاالا المدآلرون عليى مديتو  عيال  مي  المهيارم والي يرم فيي التعاميل ميع رؤسياا الماسديات الرياضي ة 

 .  46)األالر  قتى آلنقحوا في ت  يل اتحادات معهض
 المبحث النالث                                            

 األندية واالتحادات الرياضية في السودان
لض تي  األن  ة الرياض ة معروفة في الدودان ق ل دالول الق ش اينقليءت نهايية القيرن التاسيع ع ير، إد 

الي الد ليهدت ممارسية لض تث ب الوثا ى والمالفيات التيي اهتميب  يالتوثيى للحرلية الرياضي ة فيي الديودان أن 
أت للرة رياض ة  صورم منتظمة ق ل دل  الوقب  ما في دل  لرم القدم التي قققب لهرم واسعة فيي العيالض، 
ويقول ع دالعءيء قدي  الرصيير أن ليرم القيدم ليض تيي  معروفية فيي الديودان ق يل داليول الح يض الثنيا ي  يأت 

 .  47)صفة م  الصفات
م الققا   المهد األساسي ليرم القدم في الديودان قييث مارسيها ال يال  وتعت ر لل ة غردون )جامعة اليرطو 

م وهيو يعت ير مي  1907وأساتذتهض اينقليء الاصة عندما التحى المدتر )آلودال  كهيمة التيدريب فيي العيام 
أوا ييل األسيياتذم اينقليييء الييذآل  اهتمييوا كن يير الللريية واييذلوا جهييدا  مقييدرا  لت ويرهييا ممييا أسييهض فييي ن ييرها فييي 

 اليثير م  األق اا  اليرطوم وجذ  الناد لم اهدتها. 
واعد اننمام الدودانيي  ليرعف فيرو القي ش وجيدت ليرم القيدم رواجيا  وانت يرت فيي الميدارد  صيورم أوسيع 
داالل والارج اليرطوم، وقد مث ل دل  نوام لتيوي  وتأس ب األندية الرياض ة في الدودان قيث  هيرت فيرو 

 م. 1948ة واالس تال ة وأكوعنقة وأكولدوا  وقلو األسد كداية م  العام الوط  والحدآلد والمدالم
م  هير فرييى قيوت ومتميرد فيي فنيون الللرية ي ديم ى )تي ض  رياد  ليان معظيض الع  يا مي  1928وفي العام 

كل ة غيردون، وقيد ققيى هيذا الفرييى انتصيارات الفتية وتفيوو عليى ليل فيرو أم درميان وأصيرا الفرييى األول 
ة، وقد ن ِدو هذا الفريى لماسدا ) راد  الذت لان يعمل جالدا  في سوو أم درمان وينفيى عل يا في المدآلن

 .  48)م  مالا الياص
أمييا فييي مدآلنيية  حييرت فقييد  هييرت فييرو لييوار والميييازن والمهمييات والث يير وتلييودت وديييض الدييل  وديييض لمرييال 

 والواكورات ثض إستا  وعقر  والتذلار واليولو. 
وفييي مدآلنيية ود مييدني  هييرت فييرو اينقليييء العديي رية وال ييول ب والمصييالا الح وم يية والمييدارد وتقمعييات 
األق ياا منهييا تيي ض العمييدم والرحيير والدي ة قدآلييد وقلييو األسييد و سييتا  واليوليو، وتأسدييب فييرو رياضيي ة فييي 

 ع  رم واألك ف واورتدودان وغيرها م  المدن الدودان ة الي ر . 
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م ولييان يدييمى فييي كداييية 1918ميي  أقييدم األندييية فييي الدييودان قيييث تأسييب فييي العييام ويعت يير نييادت كييرت 
تأس دا )قلعة كرت ، ويقمع المارالون أن لرم القيدم انتقليب مي  ثينيات القي ش ال ري ياني إليى من قية كيرت 
في وقب لض تي  معروفة في معظض مناطى الدودان، ويدل دل  على أن لرم القدم ع رفب في الديودان ع ير 

 .  49)ا ة كرت كو 
ويعت ير نيادآلي الهيالل والميري  ميي  أليهر األنديية الديودان ة وأكثرهيا جماهيرييية عليى ايطيالو وم يارلة فييي 

م ي ميا تأسيب 1930الر والت ايفري  ة والعرا ة وينتم ان إلى مدآلنة أم درمان، وقد تأسب األول فيي العيام 
ن تأس ب نادت الميوردم اليذت ليان يمثيل النيلع م، وق ل نادآلي القمة لهدت أم درما1928الثاني في العام 

 الثالث للهالل والمري  ق ل أن آلتراجع الالل العقدآل  األاليري  ويهرل إلى الدرجة األولى. 
م، وقيد سيرقا 1936أما على مدتو  االتحادات فقد تأسب االتحاد الرياضي الديوداني لييرم القيدم فيي العيام 

ن االتحيياد الييوطني ميي  االتحيياد المحلييي ليييرم القييدم  يياليرطوم اتحيياد اليرطييوم المحلييي فييي التأسيي ب، وتيييو 
إضيييافة التحيييادات ميييدني واورتديييودان واأل كييي ف ولديييال وع  يييرم ولوسيييتي، وقيييد عرفيييب هيييذه االتحيييادات 

 .  50) االتحادات الماسدة
 م،1959م، وتض تأسي ب اتحياد ألعيا  القيو  فيي العيام 1956وتأسدب اللقنة األولم  ة الدودان ة في العام 

و هييرت  عييد دليي  عييدم اتحييادات لألن يي ة الرياضيي ة  يييالف لييرم القييدم منهييا االتحيياد الدييوداني للدييراقة، 
 .  51)واالتحاد الدوداني للتنب األرضي، واالتحاد الدوداني لل اولة واالتحاد الدوداني للفروس ة

 
 المبحث الرابع

 يةُأُسس ونظم االنتخابات في األندية واالتحادات الرياضية السودان
أالذت الت ريعات الرياض ة مرلءا  ممتازا  الالل الح رة األاليرم م  القيرن الع يري  إد قرصيب معظيض اليدول 
أن تتنم  دساتيرها نصوصا  صريحة تدعو إلى االهتمام  الرياضة لوسييلة تراويية لل يرا  والينشا، ولميا 

القييواني  واليينظض والليييوا ا كييان الدسييتور  صييفة عاميية هييو الت ييريع األساسيييي للدوليية لييان الكييد أن تننييوت 
والقيرارات األالير  تحيب إدارتيا، وتييتض صي اغة هيذه األوامير كواسيي ة الديل ات الت يريل ة واألجهيءم التنفيذييية 

 .  52)للدولة
عياص الدييودان ق ريية الن ييا  الرياضيي وال ييراكي غييير المقيين  والتييي اسيتمرت لنحييو المدييي  عامييا  ق ييل أن 

 .  53)م في  ل ق ومة الفريى ع ود1995العام يصدر أول قانون رياضي في ال الد في 
م قيثمييا 1968وقييد اعتمييد هييذا القييانون كواسيي ة المقلييب األعلييى للقييوات المدييلحة و ييل سيياريا  قتييى العييام 

صيدر قييانون هيميات رعاييية ال يرا  والرياضيية اليذت لييض آليَر النييور  دي و سييقو  ق ومية ع ييود ع ير انقييال  
 عد رت قاده العقيد جعفر محمد نميرت. 
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م لتل ييي كييذل  القييانون الديياكى واللييوا ا 1970وأصييدرت الح وميية القدآلييدم قانونييا  جدآلييدا  للرياضيية فييي العييام 
م  موجيييو قيييرار صيييدر عييي  ر ييي ب 1975التيييي صيييدرت  موجريييا، وقيييد تيييض تعيييدآلل هيييذا القيييانون فيييي العيييام 

 القمهورية. 
هيمات الرياض ة وقد تيض  موجريا م صدر قانون جدآلد للرياضة ع ِرَف  قانون إعادم تنظ ض ال1976وفي العام 

يييِرَف  قييانون )الوصيييايا 1977قييل لافيية االتحيييادات والهيمييات واألنديييية، وصييدر قيييانون آاليير فيييي العييام  م ع 
  وتييون مي  15م واليذت قميل اليرقض )16/8/1979الع ر  ق ل أن يصدر قانون الرياضة القماهيريية فيي 

 ف عنيا  قيانون رعايية ال يرا ، ثيض صيدر قيانون   مادم، وقد تض إل ااه  عد عيامي  مي  صيدوره واسيتل34)
 م. 1982آالر في العام 

م صيدرت مديودم المقليب القيومي 1985واعد سقو  ق ومة نميرت ع ير انتفاضية ليع  ة فيي العيام 
م 1990م لينهييا  لييب ق  ديية األدراج إلييى أن جيياا العييام 1986للرياضيية ورعاييية ال ييرا  ودليي  فييي العييام 

ال را  والرياضة في  ل ق ومة عد رية جدآليدم جياات ع ير انقيال  فيي  الذت لهد صدور قانون هيمات
م تحب ق ادم العميد عمر الر يير، وتيض تعيدآلل القيانون  عيد عيام واقيد مي  صيدوره 1986الثالثي  م  آلونيو 

م الذت ليهد قانونيا  جدآليدا  أثيار اريارا  وجيدال  لث فيا  وأثيار اليثيير مي  الم ياكل 2003و ل ساريا  قتى العام 
 .  54)اليالفات كي  وزارم الرياضة والهيمات الرياض ةو 

م سيياريا  ألكثيير ميي  ع يير سيينوات رغييض العيييو  وتديي و فييي اللييى المءيييد ميي  الم يياكل 2003و ييل قييانون 
 م. 2016وارتفعب اليثير م  األصوات التي تنادت كتعدآللا وقد تحقى دل  في العام 

تينع م  وقب لالر للتعدآلل وأن تواكو قواني  االتحاد وير  األستاد النعمان قد  أن القواني  يقو أن 
اليييدولي لييييرم القيييدم )ي فيييا  وغييييره مييي  الهيميييات والمنظميييات التيييي تيييدآلر الرياضييية عليييى المديييتو  العييييالمي 

 .  55)والقارت 
 انتخابات مجالس إدارات األندية واالتحادات: 

ن وفيى قيانون هيميات ال يرا  والرياضية آلتض تيوي  مقالب إدارات األندية واالتحيادات الرياضي ة فيي الديودا
واللوا ا والنظض األساس ة لهيمات ال را  والرياضة التي ت يهد تعيدآلالت مي  وقيب لالير لمواكرية أت ت ييير 

 يحدا وياثر على األن  ة الرياض ة. 
ميية وت قيير  االنتيا ييات فييي األندييية وفييى قييواني  الرياضيية الوال  يية إضييافة لألنظميية األساسيي ة والقواعييد العا

 لألندية والتي آلتض اعتمادها م  القهات الميتصة  عد إجازتها ع ر القمل ات العموم ة لألندية. 
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م ما آللي: )تحدد اللوا ا ونظض التأسي ب تييوي  2017وقد جاا في قانون ال را  والرياضة لوالية اليرطوم 
وعات أالير  الزمية لتحقييى القمل ات العموم ة لهيمات ال را  والرياضة  الوالية واالتصاصاتها وأت موض

 .  56)أغراضها  ما ال آلتعار  مع أق ام هذا القانون أو اللوا ا الصادرم  موجرا 
وتحدد اللوا ا ونظض التأسي ب تييوي  مقيالب إدارات هيميات ال يرا  والرياضية واالتصاصياتها واجتماعاتهيا 

ن أن يقييل عييدد أعنيياا ومهييام أعنييا ها وأت موضييوعات أاليير  لتحقيييى أغراضييها، وال يقييوز قدييو القييانو 
مقلب ايدارم المنتي ي  ع  تديعة أعنياا، وال آلءييد عي  ثليث أعنياا القمل ية العموم ية لهيميات ال يرا  
والرياضة  الوالية، ي ما آلتيون مقلب إدارم النادت م  عيدد ال يقيل عي  تديعة أعنياا وال آلءييد عي  المدية 

 .  57)ا ا ونظض التأس ب عددهضع ر عنوا  على أن ي ون م  كينهض النرا  الذآل  تحدد اللو 
وفي قالة نقصان عدد أعناا مقلب ايدارم تقوم المفوض ة كتيملة األعناا وفقا  لليوا ا ونظيض التأسي ب، 
وقييد جييو ز القييانون لمقييالب إدارات األندييية تيييوي  لقييان مديياعدم لتحقيييى مهامهييا، وتحدآلييد نظييض التأسيي ب 

 وطرو تيوينها واالتصاصاتها. 
دورم عمييل المقلييب فييي الهيمييات ال ييراك ة والرياضيي ة  الوالييية عيي  أراييع سيينوات، وقييد تييض  ويقييو أن ال تءيييد

وضييع لييرو  لعنييوية مقييالب إدارات هيمييات ال يييرا  والرياضيي ة أهمهييا أن ي ييون العنييو سيييودان ا ، وأن 
ان ية ع ير ي ون لامل األهل ة القانون ة وملما   القراام واليتا ة، وأن ي يون  ال يا   حييث ال يقيل عميره عي  ثم

عامييا  وم  مييا   الوالييية، وأن ال تيييون تمييب إدانتييا فييي جريميية تمييب ال ييرف واألمانيية الييالل الديينوات الدييرع 
 .  58)األاليرم

أميا عليى مدييتو  االتحيادات فتييتض االنتيا يات وفييى قيانون هيمييات ال يرا  والرياضيية لالتحياد، وقييد جياا فييي 
الب إدارات هيميات ال يرا  والرياضية منتيريية أنيا يقيو أن تيييون مقي 1 - 10م فيي الميادم )2016قيانون 

ميي  جمل ييات أعنيياؤها منتي ييون وتتيييون ميي  ر يي ب ونا ييو لليير  ب وأت عييدد آاليير ميي  النييرا  تنتييي هض 
القمل ية العموم ية مي  كيي  أعنيا ها، أو مي  الييارج قديو ميا آلينص عل يا النظيام األساسيي المتوافيى مييع 

 .  59)النظام األساسي للمنظمة الدول ة المعن ة
وتيييون دورم عمييل مقييالب إدارات هيمييات ال ييرا  والرياضيية أراييع سيينوات وفقييا  لنظامهييا األساسييي. وقييد تييض 

 وضع لرو  لعنوية مقالب إدارات هيمات ال را  والرياضة هي: 
 أن ي ون سودان ا .  -أ

 لض تد ى إدانتا في جريمة تمب ال رف واألمانة.  - 
 أن ي ون لامل األهل ة.  -ج
   غير لاغلي الو ا ف ال  ادية  األجهءم الميتصة   دارات عمل ال را  والرياضة. أن ي ون م -د
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واايضييافة إلييى هييذه ال ييرو  يحييدد النظييام األساسيييي لييرو  الحييد األدنييى للتأهيييل والي ييرم والعمييير 
 .  60)ودورات العمل لعنوية مقالب ايدارات

 المبحث الخامس
 تحليل البيانات

 / النوع: 1
 يوضح نوع المبحوثين( 1جدول رقم )
 النسبة % التكرار فئات النوع

 %85 170 دلر

 %15 30 أنثى

 100.0 200 المقموع
 

  ي مييا %85  أن غال  يية المرحييوثي  ميي  الييذلور قيييث كل ييب نديي تهض )1آلالقيي  ميي  القييدول رقييض )
  فقييل، وهيييذا آلوضييا أن معظيييض فمييات القمهيييور الرياضييي مييي  الييذلور واليييذآل  %15كل ييب ندييرة اينييياا )

الميرأم آلتفوقون كندرة ل يرم جدا  على ايناا، ويأتي هذا الفرو  د و النظيرم االجتما  ية التيي تيرفف وليوج 
إلى عالض الرياضة م  قيث الممارسة والت ق ع  اعترار أن هذا المن ل ال آلتناسيو معهيا عليى اليثيير مي  

 المدتويات. 
 / العمر: 2

 يوضح الفئات العمرية للمبحوثين (2)رقم جدول 
 النسبة % التكرار الفئات العمرية

 %22.0 44 سنة 30 -20 م 

 %41.5 83 سنة 40 -31م  

 %20.0 40 سنة 50 -41م  

 %16.5 33 سنة فما فوو  51

 100.0 200 المقموع
 

سيينة كنديرة كل ييب  40-31  آلالقي  أن غال  يية أعميار المرحيوثي  تنحصيير كيي  2مي  القيدول رقييض )
سيينة المرتريية الثالثيية كندييرة  50-41ي مييا اقتلييب فميية   ،%22)سيينة كندييرة  30-20تليهييا فميية   41.5%)

وهييذا آلاليد أن هيذه الفمية تعت يير   ،%16.5)سينة فميا فيوو كنديرة  51ثيض جياات  عيدها فميية   %20)كل يب 
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غال يتها م  الفمة الناضقة قيث القمهور الرياضي ي ون في قمة و  ا  عد تقاوز الع ري  ويعي ط  عية 
لميا تاليد رارية  ليا رأت واضيا فيهياي يون نا آللض  اليثير م  التفاصيل   أن القنايا الرياضي ة و أدوره لما 

 .ال را  في العمل في المقال الرياضي
 / المستوى التعليمي: 3

 ( يوضح المستوى التعليمي للمبحوثين3جدول رقم )
 النسبة % التكرار المستوى التعليميفئات 

 %0 0 أساد

 %14 28 ثانوت 

 %75 150 جامعي

 %11 22 فوو القامعي

 100.0 200 المقموع

أن غال  ية المرحيوثي  هيض مي  الفمية المتعلمية تعلي ض جيامعي قييث   3آلتنا م  الالل القيدول رقيض )
 28  تليهيا الفمية ثيانوت  عيدد تييرارات كلي  %75ميا ندي تا )  ا  فيرد 150ك ر ندرة  عدد تيرارات كلي  أكانب 

 ينيا  أوهيذا  ، %11ا )فيردا  ميا ندي ت 22الفمية فيوو القيامعي  عيدد تييرارات كلي   ثيض  %14فردا  ميا ندي تا )
، لميا وعيي تيام  موضيوع الدراسية ةن الفمة المرحوثة م  الفميات المتعلمية فيي المقتميع وهيي صياقرأيعند 

آلالييد اهتمييام لييريحة الرياضيييي   ييالتعل ض  اعتريياره واقييدا  ميي  أهييض أسييرا  الت ييور وي ييير دليي  إلييى أن ثييورم 
 .يري  م  الحصول على لهادات عل االتعل ض والتوسع ي ا  اتب تاتي ثمارها قيث م نب اليث

 / طبيعة العمل الرياضي: 4
 ( يوضح طبيعة العمل الرياضي4جدول رقم )

 النسبة % التكرار طبيعة العمل الرياضيفئات 

 %37 75 إدارت 

 %37 75 إعالمي

 %10 20 ق ض

 %15 30 مدر 

 100.0 200 المقموع

ايدارييي  وايعالمييي  هيي األكثير قييث مثيل  المرحوثي  أن فمتيي   لعينة4آلتنا م  القدول رقض )
فردا  وفى العينة القصدية  اعترار أنهض المعنيي  أكثر  موضوع الدراسية وتمثييل المقتميع اليليي  75كل فمة 
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  وأاليييرا  %15فيردا  مييا نديي تا ) 30ي مييا كليي  عيدد تيييرارات الفميية مييدر   فميية   لييل%37نديي تا ) ودلي   مييا
 هييل الييرأتأ ن االسيت  ان قييد لييمل أ آل ييي وهييذا  . %10فيردا  مييا نديي تا ) 20ب ق ييض  عييدد تيييرارات كل ييالفمية 

والح ييام والمييدراي  يعت ييرون ميي  أهييض أرلييان العمل يية ايعالميييي  وايداريييي  لقهيية أن كندييرة ل يييرم المعنييي  
 الرياض ة.

 / الخبرة العملية: 5
 ( يوضح الخبرة العملية5جدول رقم )

 النسبة % التكرار الخبرة العمليةفئات 

 %25 50 سنوات 5 -1

 %29 58 سنوات 10 -6

 %15 30 سنة  15 -11

 %31 62 سنة فما فوو  16
 100.0 200 المقموع

سينة فميا فيوو  عيدد تييرارات  16معظيض المرحيوثي  مي  فميات الي يرم   أن 5آلتنا م  القيدول رقيض )
ثيض   %29)فيرد ميا ندي تا  58سنوات  عدد تيرارات كلي   10 -6 تليها الفمة  %31)فرد ما ند تا  62كل  

 30سينة  عيدد تييرار  15 -11  ثيض الفمية %25فردا   ما ند تا ) 50سنوات  عدد تيرارات كل   5 -1الفمة 
 . وي ييير دلييي  إلييى تييوفر ال يييرم جيييدم ول ييييرم للمرحييوثي  تم يينهض مييي  التعامييل ميييع %15فييردا   مييا ندييي تا )

 راية لما تالد أنهض قاصلون على الوعي اليافي الذت يداعدهض على العمل  فهض جيد. القنايا الرياض ة كد
 / مواقع التواصل االجتماعي والمشكالت الرياضية: 6

 الرياضية معلومات كافية عن المشكالت مواقع التواصل االجتماعيم يآراء المبحوثين في تقد( يوضح 6جدول رقم)
 النسبة % التكرار معلومات كافية عن المشكالت الرياضية مواقع التواصل االجتماعيتقدم 

 %15.5 31 أوافى   دم

 %27.5 55 أوافى

 %08.0 16 محاآلد

 %43.5 87 ال أوافى

 %05.5 11 ال أوافى   دم

 100.0 200 المقموع
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   أن غال  ة المرحوثي  آلرون أن مواقع التواصل االجتماعي ال تقدم معلوميات6آلوضا القدول رقض )
  ي ميا دهيو %43.5م  المرحوثي  أنهيض ال آلوافقيون كنديرة ) 87كاي ة ع  الم  الت الرياض ة قيث قال 

ميي  المرحييوثي  مييوافقتهض ودليي  كندييرة  55  ي مييا أعليي  %5.5مرحوثييا  إلييى عييدم الموافقيية   ييدم كندييرة ) 11
ا يعييادل نديييرة مرحوثيييا  علييى الح يياد  ميي 16  ووقييف %15.5آلوافقييون   ييدم كندييرة ) 31  مقاكييل 27.5%)
 . ويالييد هييذا أن هنييا  اللييال  فييي أداا مواقييع التواصييل االجتميياعي ي مييا آلتعلييى  قانييو تءويييد القييراا 8%)

  المعلومات الياي ة قول القنايا آلت لو المعالقة.
 

 / اهتمام مواقع التواصل االجتماعي بمناقشة المشكلة من كافة جوانبها:7
 اهتمام مواقع التواصل االجتماعي بمناقشة المشكلة من كافة جوانبهاحول آراء المبحوثين ( يوضح 7جدول رقم)

 النسبة % التكرار بمناقشة المشكلة من كافة جوانبها مواقع التواصل االجتماعيتهتم 

 %07.0 14 أوافى   دم

 %19.0 38 أوافى

 %23.0 46 محاآلد

 %45.5 91 ال أوافى

 %05.5 11 ال أوافى   دم

 100.0 200 المقموع

  أن أكثرية المرحيوثي  آليرون أن مواقيع التواصيل االجتمياعي ال تنياقش الم ي لة 7آل ي  القدول رقض )
مرحوثيا  أنهيض  11  وقيال %45.5ميرم كنديرة ) 91م  لافة جوان ها قيث تفوقب ال أوافيى التيي كلي  تيرارهيا 

لرياض ة تناقش الم  لة م  المرحوثي  على أن الصحافة ا 38  كينما وافى %5.5ال آلوافقون   دم كندرة )
مرحوثا  الح ياد كنديرة  46  كينما االتار %7منهض كندرة ) 14  ووافى   دم %19م  لافة جوان ها كندرة )

 . وتع ي هذه النت قة مالرا  إلى أن هنا  نقصيا  مي  مواقيع التواصيل االجتمياعي  فيي جانيو مهيض 23%)
 يقو االنتراه لا الرتراطا  قوانو أالر  مهمة.
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 اد ومهنية مواقع التواصل االجتماعي في مناقشة المشاكل:/ حي8
 في مناقشة المشاكل حول حياد ومهنية مواقع التواصل االجتماعيآراء المبحوثين ( يوضح 8جدول رقم )

 النسبة % التكرار المشاكل بحياد ومهنية مواقع التواصل االجتماعيتناقش 

 %08.5 17 أوافى   دم

 %08.0 16 أوافى

 %12.0 24 محاآلد

 %40.5 81 ال أوافى

 %31.0 62 ال أوافى   دم

 100.0 200 المقموع

  لعينيية المرحييوثي  أن غييال يتهض ده ييوا فييي طريييى عييدم الموافقيية قييول ق يياد 8آلوضييا القييدول رقييض )
  وال %40.5ميرم كنديرة ) 81ومهن ة مواقع التواصل االجتماعي في تناولها للم  الت إد تيررت ال أوافيى 

مييي  المرحيييوثي  أنهيييض  17  كينميييا قيييال %71.5  لت لييي  النديييرة اليل يية )%31ميييرم كنديييرة ) 62  يييدم أوافييى 
مرحوثيا  كنديرة  24  ووقيف عليى الح ياد %8مينهض أوافيى كنديرة ) 16  وأعلي  %8.5آلوافقيون   يدم كنديرة )

اقيع التواصيل  . وتوضا النت قة أن هنا  قصورا  ل ييرا  آلتعليى  قانيو المهن ية والح ياد فيي اهتميام مو 12%)
 االجتماعي قول الم  الت الرياض ة.

 / مواقع التواصل االجتماعي والحلول المقنعة:9
 ( يوضح آراء المبحوثين حول تقديم مواقع التواصل االجتماعي حلواًل مقنعة للمشكالت الرياضية9جدول رقم)

 النسبة % التكرار تقدم مواقع التواصل االجتماعي حلواًل مقنعة للمشكالت الرياضية

 %06.0 12 أوافى   دم

 %15.5 31 أوافى

 %21.5 43 محاآلد

 %48.0 96 ال أوافى

 %09.0 18 ال أوافى   دم

 100.0 200 المقموع

  أن معظييض المرحييوثي  ال آلوافقيون علييى أن مواقييع التواصيل االجتميياعي تقييدم 9آلوضيا القييدول رقيض )
مييرم  18  وال أوافييى   ييدم %48مييرم كندييرة ) 96أوافييى قلييوال  مقنعيية للم يي الت الرياضيي ة قيييث تيييررت ال 

  كينميا قيال %6مرم كنديرة ) 12  وال أوافى   دم %15.5مرم كندرة ) 31  ي ما تيررت أوافى %9كندرة )
 . وتظهيير هيذه النت قية أن مواقييع التواصيل االجتميياعي %21.5مي  المرحيوثي  أنهييض محاآليدون كنديرة ) 43

   الت الرياض ة الكد م  االنتراه لا.تهمل جانرا  مهما  آلتعلى  الم
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 / مواقع التواصل االجتماعي  وتعدد الخيارات:10
وإجاباتهم حول توفير مواقع التواصل االجتماعي خيارات متعددة آراء المبحوثين ( يوضح 10جدول رقم )

 لحل المشكالت
 % النسبة التكرار توفر مواقع التواصل االجتماعي خيارات متعددة لحل المشكالت

 %07.5 15 أوافى   دم

 %20.0 40 أوافى

 %29.0 58 محاآلد

 %40.0 80 ال أوافى

 %03.5 7 ال أوافى   دم

 100.0 200 المقموع

  أن مواقييع التواصييل االجتميياعي ال تييوفر ال ييارات متعييددم لحييل الم يي الت 10آلوضييا القييدول رقييض )
ميينهض أنهييض ال آلوافقييون   ييدم كندييرة  7أعليي    ي مييا %40ميي  المرحييوثي  كندييرة ) 80وقييد أجييا  كييال أوافييى 

مرحوثا  على توفير الصحافة الرياض ة ال يارات متعيددم لحيل الم ي الت الرياضي ة  40  كينما وافى 3.5%)
مرحوثيا  إليى جانيو الح يادم  58  ي ميا وقيف %7.5منهض كيي أوافيى   يدم كنديرة ) 15  وأجا  %20كندرة )
مواقييع التواصييل االجتميياعي فييي جانييو تنييوع الي ييارات لحييل   . وتالييد هييذه النت قيية قصييور%29كندييرة )

ع وانقديامهض  دي و الم  الت ويرجع دل  إليى ترياآل  الراا وااليتالف وجهيات النظير كيي  مديتيدمي المواقي
 .لرياض ة وت ا   القنايا الرياض ةلوانهض ااالتالف أ

 / مواقع التواصل االجتماعي  ومصلحة الرياضة:11
 تخدم مصلحة الرياضة حلوالً  مواقع التواصل االجتماعيم يآراء المبحوثين في تقد( يوضح 11جدول رقم )

 النسبة % التكرار تخدم مصلحة الرياضة حلوالً  مواقع التواصل االجتماعي تقدم 

 %12.5 25 أوافى   دم

 %24.5 49 أوافى

 %12.5 25 محاآلد

 %22.5 45 ال أوافى

 %28.0 56 ال أوافى   دم

 100.0 200 المقموع

  أن مواقييع التواصييل االجتميياعي ال تقييدم قلييوال  تيييدم مصييلحة الرياضيية ميي  11آل ييي  القييدول رقييض )
ميرم كنديرة  45  وال أوافيى %28ميرم وانديرة ) 56وجهة نظر العينة المرحوثة قيث تيررت ال أوافى   يدم 

  %12.5ة )كي أوافيى   يدم كندير 25  و%24.5م  المرحوثي  كي أوافى كندرة ) 49  ي ما أجا  22.5%)
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 . ووفقيا  لهيذه النت قية في ن مواقيع التواصيل االجتمياعي ال %12.5نهيض محاآليدون كنديرة )أمرحوثيا   25وقال 
 نتمياا الصوصيا    لتناولهيا للقنيايا وفيى نظريية االتراعي الحلول التي تيدم مصلحة الرياضة وقد آلرجيع دلي

 لنادآلي الهالل والمري .
 العام:/ مواقع التواصل االجتماعي والرأي 12

 فعال أبردود  مواقع التواصل االجتماعي ( يوضح آراء المبحوثين حول اهتمام12جدول رقم )
 ي العام الرياضيأالر 

 النسبة % التكرار ي العام الرياضيأفعال الر أبردود  مواقع التواصل االجتماعي تهتم

 %58.0 116 أوافى   دم

 %30.0 60 أوافى

 %04.5 9 محاآلد

 %03.5 7 ال أوافى

 %04.0 8 ال أوافى   دم

 100.0 200 المقموع

  أن مواقع التواصل االجتماعي تهتض كردود أفعال اليرأت العيام تقياه القنيايا 12آلوضا القدول رقض )
مرم كندرة وصلب إلى  60  وأوافى %58مرم كندرة ) 116والم  الت الرياض ة قيث تيررت أوافى   دم 

المرحيوثي  أنهيض ال آلوافقيون   يدم عليى أن مواقيع التواصيل االجتمياعي تهيتض كيردود م   8  ي ما قال 30%)
ميي  أفييراد العينيية علييى  9  ووقييف %3.5عييدم مييوافقتهض كندييرة ) 7  وأعليي  %4أفعييال الييرأت العييام واندييرة )

رييا وتاليد هيذه النت قية اهتميام مواقيع التواصيل االجتمياعي  يالرأت العيام اليذت تياط  .%4.5الح ياد كنديرة )
 المقتمع. تأثيره الصوصا  م  ينض ميتلف فمات ي ما آلتعلى  قنايا الرياضة لقهة 

 / مواقع التواصل االجتماعي والمصلحة الخاصة:13
 الحلول وفق ما يخدم مصالحهامواقع التواصل االجتماعي طرح حول آراء المبحوثين ( يوضح 13جدول رقم)

 النسبة % التكرار يخدم مصالحهاالحلول وفق ما مواقع التواصل االجتماعي طرح ت

 %60.0 120 أوافى   دم

 %24.5 49 أوافى

 %09.0 18 محاآلد

 %04.0 8 ال أوافى

 %02.5 5 ال أوافى   دم

 100.0 200 المقموع
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  أن مواقع التواصل االجتماعي  تقدم الحليول للم ي الت الرياضي ة وفيى ميا 13آلوضا القدول رقض )
مييرم كندييرة  49  وأوافييى %60مييرم كندييرة وصييلب إلييى ) 120أوافييى   ييدم ييييدم مصييالحها قيييث تيييررت 

مي  المرحييوثي  مييوافقتهض عليى أن الصييحافة الرياضيي ة ال تهيدف ليدميية مصييالحها  8  ي ميا أعليي  24.5%)
ميينهض إلييى أنهييض ال آلوافقييون   ييدم  5  ودهييو %4ميي  الييالل طيير  الحلييول للم يي الت الرياضيي ة واندييرة )

 . وتوضا هذه النت قية أن مواقيع التواصيل %9م  أفراد العينة الح اد كندرة ) 18  وأعل  %2.5واندرة )
االجتماعي ترمي في المقام األول لتحقيى مصلحتها الياصة مي  اليالل طير  الحليول الصوصيا  وأن نديرة 

 . %84.5االتفاو قول هذا األمر وصلب إلى )
 / مواقع التواصل االجتماعي وصنع القرار: 14

مواقع التواصل االجتماعي على صنع القرار في  حول تأثيرآراء المبحوثين ضح ( يو 14جدول رقم)
 األندية واالتحادات

 النسبة % التكرار مواقع التواصل االجتماعي  على صنع القرار في األندية واالتحادات تؤثر

 %62.0 124 أوافى   دم

 %23.5 47 أوافى

 %06.5 13 محاآلد

 %07.0 14 ال أوافى

 %01.0 2   دمال أوافى 

 100.0 200 المقموع

  أن مواقييع التواصييل االجتميياعي تدييهض واندييرة ل يييرم فييي صيينع القييرار فييي 14آلوضييا القييدول رقييض )
ميي  المرحيوثي  أنهيض آلوافقيون   يدم كنديرة وصييلب  124األنديية واالتحيادات الرياضي ة الديودان ة قييث قيال 

مرحوثا   عدم  14  ي ما قال %23.5فردا  كندرة ) 47أوافى   م  أفراد العينة الميتارم وأجا  كي %62إلى )
ميي   13  ي مييا جانيو %1  إلييى جانيو مرحيوثي  أعلنييا عيدم موافقتهمييا   يدم كنديرة )%7الموافقية وانديرة )

 . وتوضا هيذه النت قية التيأثير الي يير لمواقيع التواصيل االجتمياعي  عليى %6.5المرحوثي  الح اد كندرة )
 تحادات وايداريي  ي ما آلتعلى  أهض جوانو العمل ايدارت وهو جانو اتياد القرار.مداولي األندية واال

  



 

34 

 / مواقع التواصل االجتماعي كمصد ضغط:15
 مصدر ضغط على  ( يوضح آراء المبحوثين في أن مواقع التواصل االجتماعي تمنل15جدول رقم )

 صانعي القرارات
مصدر ضغط على  مواقع التواصل االجتماعيتمنل 

 صانعي القرارات

 النسبة % التكرار

 %54.0 108 أوافى   دم

 %30.5 61 أوافى

 %04.5 9 محاآلد

 %09.0 18 ال أوافى

 %02.0 4 ال أوافى   دم

 100.0 200 المقموع

  أن مواقع التواصل االجتماعي  تمثل مصدر ض ل على صانعي القرار فيي 15آلالد القدول رقض )
فييردا   61  وقييال %45مي  المرحييوثي  كندييرة كل يب ) 108األنديية واالتحييادات الرياضيي ة قييث وافييى   ييدم 

واقيييع مييي  المرحيييوثي  أجييياكوا كيييي أوافيييى أن م 18  كينميييا آلييير  %30.5أنهيييض موافقيييون وانديييرة وصيييلب إليييى )
 4  وأعلي  %9التواصل االجتماعي ال تمثل ض  ا  عليى صيانعي القيرار فيي األنديية واالتحيادات وانديرة )

أفييراد ميينهض الوقييوف علييى الح يياد  9  ي مييا االتييار %2آاليري  ميي  المرحييوثي  أنهييض ال آلوافقييون   ييدم كندييرة )
  . %4.5كندرة كل ب )

ميياعي آلرقيييى ل ييييرا  وقاضييرا   فاعل ييية فيييي ال يييأن ووفقييا  لهيييذه النت قييية فيي ن دور مواقيييع التواصيييل االجت
الرياضيي لميا آلاليد دورهيا ليأدام مي  أدوات الني ل فيي  عيف األوقيات وي يرز دورهيا ليذل  وط  عتهيا التيي 

 تقاوزت نقل األالرار والمعلومات.
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 / مواقع التواصل االجتماعي واالنتخابات:16
على صانعي القرار في  التواصل االجتماعيمواقع  حول تأثيرآراء المبحوثين ( يوضح 16جدول رقم )

 مواسم االنتخاباتفي األندية واالتحادات 
على صانعي القرار في  مواقع التواصل االجتماعي تؤثر

 األندية واالتحادات مواسم االنتخابات

 النسبة % التكرار

 %66.0 132 أوافى   دم

 %24.0 48 أوافى

 %04.0 8 محاآلد

 %04.0 8 ال أوافى

 %02.0 4 أوافى   دمال 

 100.0 200 المقموع

  أن ندييرة ل يييرم جييدا  ميي  المرحييوثي  تيير  أن مواقييع التواصييل االجتميياعي 16آلوضييا القييدول رقييض )
تيياثر علييى صييانعي القييرار فييي األندييية واالتحييادات الرياضيي ة موسييض االنتيا ييات قيييث تيييررت أوافييى   ييدم 

مييرات كندييرة  8  وتيييررت ال أوافييى %24كندييرة )مييرم  48  وأوافييى %66مييرم كندييرة وصييلب إلييى ) 132
 . وتوضا %4م  المرحوثي  إلى الح ادم كندرة ) 8  ودهو %2مرات كندرة ) 4  وال أوافى   دم 40%)

هذه النت قة اليدور الي يير اليذت تللريا مواقيع التواصيل االجتمياعي فيي عمل ية مهمية لل ايية هيي االنتيا يات 
الصييحف والييرأت العييام الرياضييي وقييد القيي  الراقييث دليي  ميي  الييالل التييي تحظييى  اهتمييام ل ييير ميي  قييراا 

 وجوده في الوسل الرياضي.
 / مواقع التواصل االجتماعي  وإبعاد المرشحين:17

ثناء إفي  مواقع التواصل االجتماعي حول إسهامالمبحوثين وإجابات  آراء( يوضح 17جدول رقم )
 الرياضيةالبعض عن الترشح للعمل في األندية واالتحادات 

ثناء البعض عن الترشح إ تناول مواقع التواصل االجتماعييسهم  
 للعمل في األندية واالتحادات الرياضية

 النسبة % التكرار

 %60.0 120 أوافى   دم

 %25.0 50 أوافى

 %06.0 12 محاآلد

 %07.5 15 ال أوافى

 %01.5 3 ال أوافى   دم

 100.0 200 المقموع
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فيييردا  مييي  المرحيييوثي  آليييذه ون إليييى أن تنييياول مواقيييع التواصيييل  170  أن 23)آلوضيييا القيييدول رقيييض 
االجتميياعي لقنيي ة االنتيا ييات يدييهض فييي إثنيياا  عييف األفييراد عيي  الترلييا ل يي ل الو ييا ف ايدارييية فييي 

  وأوافيى %60مرم كندرة ) 120  قيث تيررت أوافى   دم %85األندية واالتحادات الرياض ة  ما ند تا )
  %1.5مرات كنديرة ) 3  وال أوافى   دم %7.5مرم كندرة ) 15  وتيررت ال أوافى %25ة )مرم كندر 50

 . وياليد هييذا فاعل ية المواقيع وتأثيرهييا القيوت عليى صييانعي القيرار فييي %6مييرم كنديرة ) 12وتييررت محاآليد 
عمييييل األنديييية واالتحييييادات الرياضيييي ة الصوصيييا  وأن أفييييراد العينيييية المرحوثييية يعت ييييرون ميييي  أهيييض م ونييييات ال

 الرياضي.
 / مواقع التواصل االجتماعي والحياد االنتخابي:18

 حول حياد مواقع التواصل االجتماعي موسم االنتخاباتآراء المبحوثين ( يوضح 18جدول رقم )

حياد ومهنية مواقع التواصل االجتماعي موسم 
 االنتخابات

 النسبة % التكرار

 %13.0 26 أوافى   دم

 %09.5 19 أوافى

 %08.5 17 محاآلد

 %39.0 78 ال أوافى

 %30.0 60 ال أوافى   دم

 100.0 200 المقموع

  أن غال  يييية ميييي  لييييملهض االسييييت الع آلتفقييييون علييييى أن مواقييييع التواصييييل 18آلوضييييا القييييدول رقييييض )
االجتماعي ال تناقش موضوع االنتيا ات في األندية واالتحيادات الرياضي ة الديودان ة  ح ياد ومهن ية وياليد 

  ي ميييا %30ميييرم كنديييرة وصيييلب إليييى ) 60  وال أوافيييى   يييدم %39ميييرم كنديييرة ) 78ال أوافيييى دلييي  تييييرار 
ميرم كنديرة  17  وتييررت محاآليد %9.5مرم كنديرة ) 19  وأوافى %13مرم كندرة ) 26تيررت أوافى   دم 

(8.5%.   

هييا ويعنيي هيذا أن مواقييع التواصيل االجتمياعي تميييل ليرعف التنظ مييات واألفيراد مميا ي يي   فيي ق اد
ومهنيتها فيي  عيف األوقيات، وقيد وقيف الراقيث عليى دلي  مي  اليالل وجيوده فيي ققيل الرياضية وم يارلتا 

 وقنوره في اليثير م  الفعال ات دات الصلة.
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 / الصحافة الرياضية واألفراد والتنظيمات:19
والتنظيمات أثناء حول انحياز مواقع التواصل االجتماعي لألفراد آراء المبحوثين ( يوضح 19جدول رقم )

 االنتخابات
تنحاز مواقع التواصل االجتماعي لبعض األفراد 

 والتنظيمات أثناء االنتخابات

 النسبة % التكرار

 %69.5 139 أوافى   دم

 %18.0 36 أوافى

 %01.5 3 محاآلد

 %07.0 14 ال أوافى

 %04.0 8 ال أوافى   دم

 100.0 200 المقموع
 

  أن ندييرة ل يييرم جييدا  ميي  المرحييوثي  تيير  أن مواقييع التواصييل االجتميياعي 19آلوضييا القييدول رقييض )
تدقل انح ازا  لرعف األفراد والتنظ مات في انتيا ات األندية واالتحادات الرياض ة الدودان ة قيث تيررت 

ميرم كنديرة  14ى   وتييررت ال أوافي%18م يرم كنديرة ) 36  وأوافيى %69.5ميرم كنديرة ) 139أوافى   دم 
 . %1.5ميي  المرحييوثي  جانييو الح يياد كندييرة ) 3  والتييءم %4مييرات كندييرة ) 8  وال أوافييى   ييدم 7.0%)

ويمثل هذا الموقف عامال  مهما  آلتعلى  عميل مواقيع التواصيل االجتمياعي فيي الديودان التيي تيرترل  قمهيور 
وقات تميل إلى جانو قناياهما التي ترترل النادآلي  الي يري  الهالل والمري  مما يقعلها في اليثير م  األ

  االتحادات الرياض ة. 
 / مواقع التواصل االجتماعي والتأثير على الناخبين:20

 حول تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الناخبين قبل آراء المبحوثين ( يوضح 20جدول رقم )
 وأثناء وبعد االنتخابات

الناخبين قبل مواقع التواصل االجتماعي على  تؤثر
 وأثناء وبعد االنتخابات

 النسبة % التكرار

 %66.5 133 أوافى   دم

 %22.0 44 أوافى

 %04.0 8 محاآلد

 %05.5 11 ال أوافى

 %02.0 4 ال أوافى   دم

 100.0 200 المقموع



 

38 

  أن مواقيع التواصيل االجتمياعي لهيا تيأثير عليى النياال ي  ق يل وأثنياا واعييد 20آلوضيا القيدول رقيض )
  %65.5ميرم كنديرة ) 133العمل ة االنتياك ة وقد دهو ليذل  معظيض المرحيوثي  قييث تييررت أوافيى   يدم 

مييرات كندييرة  4  وال أوافييى   يدم %5.5مييرم كنديرة ) 11  وتيييررت ال أوافيى %22مييرم كنديرة ) 44وأوافيى 
 . ويوضا هذا قوم تأثير مواقع التواصل االجتمياعي %4م  المرحوثي  محاآلد كندرة ) 8  واالتار 2.0%)

 تقاه قن ة االنتيا ات المهمة في لافة مراقلها ويع ي مالرا  لدورها الي ير وقنورها الفاعل. 
 :نتائج البحث

كيييدور ل يييير فيييي التيييأثير عليييى صيييانعي القيييرار فيييي األنديييية  مواقيييع التواصيييل االجتمييياعي تقيييوم -1
جييا  أ  ميي  المرحييوثي  )مييوافقتهض   ييدم  علييى دليي  و %62عليي  )أ واالتحييادات الرياضيي ة الدييودان ة قيييث 

   منهض.%23.5كي)موافى  )

ض  ا  على صانعي القرار فيي األنديية واالتحيادات الرياضي ة  مواقع التواصل االجتماعي ت  ل -2
   م  المرحوثي  منهض كي)أوافى .%30.5جا  )أ  م  المرحوثي  على دل    دم و %54.0) قيث وافى

مع القرارات الصادرم ع  جم ع األندية واالتحادات كدرجة مواقع التواصل االجتماعي ال تتعامل  -3
  .%28.5جاكوا كي)أوافى   دم  و) أوافى  كندرة )أ  م  المرحوثي  %42آلد دل  )أواقدم وقد 

  %58فعال الرأت العام قيث )وافى   دم  عليى دلي  )أكردود  مواقع التواصل االجتماعي  هتضت -4
  .%30وافى  كندرة )أم  المرحوثي  وتيررت )

  %46.5الم يي الت الرياضي ة كوضيو  ويوافيى عليى دليي  ) مواقيع التواصيل االجتمياعي تعير  -5
  .%18.0م  المرحوثي  و)آلوافى   دم  )

على صانعي القرار في األندية واالتحادات الرياض ة الدودان ة  واصل االجتماعيمواقع الت تاثر -6
 . %24)  و)أوافى  %66وافى   دم  )أد كل ب ندرة )إمواسض االنتيا ات 

في تراجع الرعف ع  الترلا للعميل فيي األنديية واالتحيادات  مواقع التواصل االجتماعي  تدهض -7
 وافى .أ  منهض كي)%25.0وافى   دم  و)أاد العينة كي)  م  أفر %60.0جا  )أالرياض ة وقد 

آلد أن االنتيا ات قيث أال تلتءم جانو الح اد والمهن ة في تناولها ل  مواقع التواصل االجتماعي -8
   دم. ة  منهض  الموافق%30.0عل  )أ   م  المرحوثي ، و %39.0دل  )

ت يير  الحلييول وفييى مييا ييييدم مصييلحتها قيييث لانييب ندييرة الموافقيية  مواقييع التواصييل االجتميياعي -9
  .%24.5  وجاات الموافقة كندرة )%60  دم )

رقيرا  على تنفيذ القرارات التي تصدر عي  صيانعي القيرار فيي  مواقع التواصل االجتماعي تمثل -10
  .%15.5)و)موافقة   دم   %42األندية واالتحادات الرياض ة كندرة موافقة 
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تلعو لتا ات الرأت دورا  ل يرا  في التأثير على صانعي القرار في األندية واالتحادات الرياض ة  -11
  .%19.0وافى  )أفراد عينة الرحث و)أ  م  %65.0الدودان ة وقد )وافى   دم  على دل  )

قييد   ييرم القييدم دون غيرهييا ميي  األن يي ة الرياضيي ة األاليير  و  مواقييع التواصييل االجتميياعي تهييتض -12
  .%14.5و)أوافى  ) %76.5وافى   دم  ألى دل  معظض المرحوثي  قيث كل ب ندرة )إدهو 

 :التوصيات
العمييل عليى أن ي يون تأثيرهييا إيقياكي كهييدف ت يوير الرياضيية  مواقيع التواصييل االجتمياعيعليى  -1

 على لافة المدتويات.

 الرياضة.تقديض قلول تيدم مصلحة  مدتيدمي مواقع التواصل االجتماعي على  -2

 .التءام جانو الح اد في التناول  مواقع التواصل االجتماعي على  -3

قني ة االنتيا يات فييي األنديية واالتحييادات مناق يية  مديتيدمي مواقييع التواصيل االجتمياعيعليى  -4
 الرياض ة  مهن ة وعدم االنح از ل رف على قدا  الالر.

معالقة دعض اييقاك ات ونقد الدل  ات  ما يقود إلى  مدنيدمي مواقع التواصل االجتماعيعلى  -5
 اليلل.

 . الحهض الياصةلحة العامة على مصت ليو المص مدتيدمي مواقع التواصل االجتماعيعلى  -6

ق ادم مريادرات فاعلية تديهض فيي ترق ية المقتميع مي   مدتيدمي مواقع التواصل االجتماعي على  -7
 ضة.الالل الترليء على ق ض ورسالة الريا

 :قائمة المراجع
                                         

  . 1995، 1  سمير محمد قدي ،  حوا ايعالم، )القاهرم: عالض اليتو للن ر والتوزيع،  1)
، 1  الالد ع دهللا درار، الرحث العلميي فيي االتصيال القمياهيرت، )اليرطيوم: الم ترية الوطن ية للن ير،  2)

2012 .  
  . 1994  الديد أقمد المص فى، الرحث ايعالمي، )كن ازت: من ورات قاريونب، 3)
   الالد ع دهللا درار، مرجع ساكى. 4)
  . 1994  ع دالحميد ع دالمقيد، أساليو الرحث العلمي والتحليل ايقصا ي، )القاهرم: عالض اليتو، 5)
  امت يياز صيييالا، ت يييوير أنميييودج مقتييير  ليييدور وسيييا ل ايعيييالم فيييي عمل ييية التن يييمة االجتما  ييية ل لرييية 6)

  . 2008المرقلة الثانوية في األردن، )رسالة دلتوراه: األردن، 
هيثمييي، العالقييات العاميية وليير ات التواصييل االجتميياعي، )عمييان: دار أسييامة للن يير   قدييي  محمييود 7)

  . 2014، 1والتوزيع،  
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   موقع موضوع على لر ة اينترنب. 8)
نع القرار الد اسي في الوط  العراي، )القاهرم: عيالض اليتيو، 9)    ديوني إكرار ض قمادم، ف  الصحافة وص 

 1 ،2012 .  
 يرم ايماراتي على لر ة اينترنب.   موقع نادت القء 10)
نظريييية تيامل ييية، )القييياهرم: مرليييء اليتيييا  للن يييير،  -  لميييال دروييييش وآاليييرون، الت يييريعات والقيييواني 11)

2014 .  
   لمال درويش وآالرون، المرجع الداكى. 12)
   موقع الموسوعة الد اس ة على لر ة اينترنب. 13)
اصييل االجتميياعي فييي ن يير الثقافيية الرياضيي ة لييد  طلريية   آلييءن سييمير قييداد وآالييرون، دور مواقييع التو 14)

 . 2020مداقي لرم الدلة ولرم القدم  قامعة اليرمو ، 
ييينع القيييرار فيييي األنديييية 15)   ع يييدهللا كييي  آلوسيييف كييي  المييي ب الءهرانيييي، دور الصيييحافة الرياضييي ة فيييي ص 

ال دن ية، جامعية أم  الرياض ة  المملية العرا ة الديعودية، رسيالة ماجديتير غيير من يورم، لل ية الترا ية
 . 2015القر ، 

  كييييدر عييييايف العتي ييييي، دور وسييييا ل التواصييييل االجتميييياعي فييييي صييييناعة جييييودم القييييرارات ايدارييييية 16)
، 109 الماسدات الرياض ة في دولة اليويب، مقلة ت   قات علوم الرياضة، المقلد الديا ع، العيدد 

 . 2021س تم ر 
يينع القييرار فييي األندييية واالتحييادات  قمهورييية مصيير   سيياما قيياف ، الصييحافة الرياضيي ة وعالقتهيي17) ا  ص 

 . 2008العرا ة، رسالة دلتوراه غير من ورم، لل ة الترا ة الرياض ة لل ني ، جامعة الءقازيى، 
  ماريانا فيردون زول، دور مواقيع التواصيل االجتمياعي فيي زييادم عيدد م ياهدت ال يرامج الرياضي ة مي  18)

ي  في األردن، رسالة ماجديتير غيير من يورم، لل ية الدراسيات العل يا، وجهة نظر ايعالميي  الرياضي
 . 2017جامعة ال رو األوسل، 

  زهيييير عاكيييد، دور لييير ات التواصيييل االجتمييياعي فيييي تهيمييية اليييرأت العيييام الفلدييي يني قيييول الت ييييير 19)
، 6، العييييدد 26االجتمييياعي والد اسييييي، مقلييية جامعيييية النقيييا  لأل حيييياا، العليييوم ايندييييان ة، مقليييد 

2012 . 
  سييعود صييالا لاتييو، ايعييالم القدآلييد وقنييايا الميياتمر العييالمي الثيياني لإعييالم ايسييالمي، جامعيية 20)

 . 2011المل  ع دالعءيء، جدم، 
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  إكرار ض  عءيء، دور وسا ل االتصال القدآلدم في الت يير الد اسي في ال لدان العرا ة، المقلية العرا ية 21)
 . 2011لوقدم العرا ة، آلوليو، للعلوم الد اس ة، مرلء دراسات ا
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2009 .  

  ع دهللا ممدو ، دور لر ات التواصل االجتماعي في الت ييير الد اسيي فيي تيونب ومصير مي  وجهية 26)
نظيير الصييحفيي  األردنيييي ، رسييالة ماجدييتير غييير من ييورم، لل يية ايعييالم، جامعيية ال ييرو األوسييل، 

2012 . 
  . 2013ة،   قنان سل ض، االتقاهات الحدآلثة في العالقات العامة، )القاهرم: دار النهنة العرا 27)
  رضييا ع دالواقييد، اسييتيدامات ال ييرا  القييامعي لموقييع اليوتيييو ، أ حيياا الميياتمر الييدولي، جامعيية 28)

 . 2009الرحري ، 
 الموسوعة الحرم.  -  موقع وي ي يديا29)
   موقع موضوع. 30)
  قد  الدوداني ومحمد المنصور، لير ات التواصيل وتأثيرهيا عليى جمهيور المتلقيي ، )عميان: مرليء 31)
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