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Dependence of The Sports Forum’s Members in 

Salahuddin on Social Media to Develop Their 

Own Capabilities - Survey Study 

   
A B S T R A C T     

This study aims to find out how members of sports forums in 

Salah al-Din Governorate rely on social media sites to develop their 

own capabilities, and to identify the importance of relying on 

members of sports forums for social media sites and how to develop 

their own capabilities, as well as to identify the cognitive, 

behavioral and emotional effects. 

The researcher adopted the survey method through the 

questionnaire tool by means of a comprehensive inventory 

(intentional sample). The research community and its sample are 

represented by the members of sports forums, whose number is 

(216)   divided into (15) forums in the districts of Salah al-Din 

Governorate, by depending on the results of the study that achieve 

the research objectives, the most important: 

1. Achieving of the social media sites, (Facebook) got a percentage 

(86.6%), (WhatsApp) got a percentage of (66.7%), and (YouTube) 

at (36.1%) concerning favorite sites of the search community. 

2. The results of the field study of the members of the sports forums 

proved that the emotional effects greatly affected them at a rate of 

(80%), while the behavioral effects got a percentage of (76.91%), 

and the cognitive effects came at the last level with a percentage of 

(74.88%). 

 © 2009 - 2021 College of Arts | Tikrit University 
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اعتماد أعضاا  المتتديات الرياياية  ي صاال الدي   

على مواقع التواصااااج ااعتماعي  ي ةتمية القدرات  

 دراسة مسحية  -الذاةية 

 
 

تهدف هذه الدراسةةةل للل اةةةك الة اعتعل األضاء اأمةةةاا الضرلدضات الر ا ةةةعل 
في محافظل اةةةةةةةةةةةةةمو الدال ألة م اقت الل ااةةةةةةةةةةةةةك ا  لضاأي في ترضعل ال درات  
الذاتعل، واللعرف ألة اهضعل ا ألضاء ألة اأمةةةةةةةةةةاا الضرلدضات الر ا ةةةةةةةةةةعل لض اقت 

ك لللعرف ألة ا ثةار  الل ااةةةةةةةةةةةةةةةك ا  لضةاأي واعتعةل ترضعةل قةدراته  الةذاتعةل، واةذلة 
 الضعرفعل والسل اعل وال  دانعل. 

األضد الباحث الضرهج الضسةةةةةةحي مل ام  اءاب ا سةةةةةةلبعاص   ر  ل الح ةةةةةةر  
الشةةةةةامك نالعلرل ال  ةةةةةدضلج، وتضلك م لضت البحث وألرلل ألة اأمةةةةةاا الضرلدضات 

ج مرلةد  في اقمةةةةةةةةةةةةةةعل  15ج فرءًا م زألل ألة ن216الر ةا ةةةةةةةةةةةةةةعةل والبةال  أةدءه  ن
ل اةةةةةةمو الدال. واا ألضاء ألة نلارج الدراسةةةةةةل اللي تح ث اهداف البحث  محافظ

 ومل اهضها:
حةاز اةك مل م اقت الل ااةةةةةةةةةةةةةةك ا  لضةاأي نالتعئ ي  ج ألة نسةةةةةةةةةةةةةةبةل م   ةل .  1
ج، ونالل تل سج ألة نسةةةةبل %66.7ج، وح ةةةةك نال اتسةةةةاسج ألة نسةةةةبل ن%86.6ن
 البحث.ج مل حلث الض اقت الضفملل لد  م لضت %36.1ن
اثبلت نلارج الدراسةل الضلدانعل عأمةاا الضرلدضات الر ا ةعل اص ا ثار ال  دانعل  . 2

ج، يلرضا ح ةلت ا ثار السةل اعل ألة نسةبل %80اثرت  شةلك ابلر ألله  وارسةبل ن
ج، و اات ا ثار الضعرفعل في الضسةةةةةةةةةةةةل   اعالر يرسةةةةةةةةةةةةبل %76.91م   ل يلغت ن
 ج.%74.88م   ل يلغت ن

 

 عامعة ةكريتاآلداب |  كلية 2021 - 2009 © 

mailto:marwan2011a@yahoo.com
mailto:press_journal@tu.edu.iq


 (368-348الصفحات )|  2021| أيلول  الثاني( القسم 47( العدد )13| مجلة آداب الفراهيدي | المجلد )مروان رمضان صالح 

350  P a g e |  

J.A.A | TU 

 المقدمة 
اص ت  ر تكرل  عا ا ت ا  والضعل مات و سعضا في نهاضل الع د ا الر مل ال رص الضا ي  

 فعك انلشار شبلل ا نلرنت يلل الراس واسلخدامها ألة ن اق واست، ومت  ااص  واداضل ا لتعل اللاللل  
اابح  ظه ر ت رعات وان اع  دادب مل ا أمم واللي ااص مل ايرزها م اقت الل ااك ا  لضاأي،  

.. .  للركد إص  نالتعئ ي  ، ت  لر، انسلكرام، ماي سبعئ،أبر  انلشار ظاهرب الل ااك ا  لضاأي  
، فاتخذت اللكرل  عا شلم  دادا تضللت يدمج الرص وال  رب  ملعدءب الف ارد وغلرهاج ظاهرب أالضعل  

ر وال ا    وال  ت  اسلخدام ال سارط الضلعدءب، وملرت م اقت الل ااك ا  لضاأي مل ا نلشا
مسلخدملل في اص واحد مل  أدب  وارسالها الة  وتعدالها  الف ري الة ال ضه ر واأاءب نشر الرسالل  

 ام  اللفاألعل. 
إص ما  اات  ه اللكرل  عا الحدالل ل سارك ا أمم وا ت ا  فلح افاقا  دادب واثبت تغلرات 

كر ل والع لعل وا  لضاععل والر ا عل  كبلرب مضا زاء مل وسارك ا أمم  شلك ابلر وألة اعنضاط الف
كافل واعتعل ترضللها مل مخللف   انب الحعاب اإلنسانعل والل افعل والر ا عل، إذ فلحت اللكرل  عا  
افاقًا واسعل لل سلد مفه م ال ر ل الك نعل اللي اشار اللها مارشا  ماكل هاص، إذ اص ا ت ا  اإلنساني  

ت ا  والل هلزات وال سارك اللي اكلشفها، ول د اسل اع الل  ر  ضشلر الة ت  ر مفه م تكرل  عا ا 
الضذهك ت اه تكرل  عا ا ت ا  اص العح لها ا رتباط م ا ت اعنش ل اإلنسانعل اافل و سعضا ترضعل  

 ال درات الع لعل والذاتعل وا  لضاععل اللي اابحت  زاا مل الحعاب الل معل لألشخاص.
 (:لمنهجي للبحثاإلطار ا)المبحث االول: 

 :أواًل: مشكلة البحث
اابحت م اقت الل ااك ا  لضاأي مل الظ اهر ا ت العل الحدالل اللي اتاحت الفرال 
الكبلرب في ا سلعضا  واللس لك فلها وادوص تكالعف، إذ وفرت هذه الض اقت إملانعل ا ت ا  والل ااك 

اعشخاص، ول  ض ل ر ءور تلك الض اقت ألة الل ااك  يلل اعشخاص، واتاحت فرال اللفاألعل يلل  
ا  لضاأي وانضا اابحت تسلخدم إأممعًا وسعاسعًا واقل اءضًا ور ا عًا وا لضاععا وث افعا وفكر ًا 
وترفلهعًا،  حلث اابح اعفراء ضسلعضل ص الض اقت  لألغراض اللرفلهعل وا أممعل واللعلعضعل أبر  

والضع اعحداث  ومشارال  ال ماضا  نشر  مراقشل  أل  فمًم  امامه ،  تحدث  اللي  واعابار  ل مات 
 والض   أات اللي تهضه . 

 وتلحدء الضشللل ا ساسعل للدراسل في اللساؤ  ا تي:  
الل ااك  م اقت  ألة  الدال  امو  في  الر ا عل  الضرلدضات  اأماا  األضاء  مد   ما 

 ا  لضاأي في ترضعل ال درات الذاتعل؟ 
 اؤ  أدٌء مل اعس لل هي: و لفرع مل هذا اللس

ما م اقت الل ااك ا  لضاأي اللي ضعلضد أللها اأماا الضرلدضات الر ا عل في امو  .1
 الدال، وم درتها ألة ترضعل قدراته  الذاتعل؟ 

 ما ءوافت األضاءه  ألة تلك الض اقت؟  .2
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مةا ا ثةار الضعرفعةل الرةات ةل أل ا ألضةاء ألة م اقت الل ااةةةةةةةةةةةةةةك ا  لضةاأي في ترضعةل   .3
 ال درات الذاتعل؟

ما ا ثار ال  دانعل الرات ل أل ا ألضاء ألة م اقت الل ااةةةةةةةةةةةةةك ا  لضاأي في ترضعل   .4
 ال درات الذاتعل؟

ا ثار السةةةةةةةةل اعل الرات ل أل ا ألضاء ألة م اقت الل ااةةةةةةةةك ا  لضاأي في ترضعل  ما  .5
 ال درات الذاتعل؟

 :ثانيًا: أهمية البحث
بحث  الرسبل للض لضت، والضعرفل العلضعل، والضضارسل الضهرعل،  تشلُر اهضعل الدراسل إلة قعضل ال

فمًم أل تأثلرها ألة افكار ألضعل او قماضا اار ، او ما ضضلل اص ُتسه   ه الدراسل في حك  
ألضاء ألة اأماا الضرلدضات الر ا عل لض اقت ، إذ انبل ت اهضللها  ا  ال ماضا او مشلمت اار  

ا  لضاأي واعتعل ترضعل قدراته  الذاتعل وتح لث ا ثار الضعرفعل والسل اعل والفكر ل لد  الل ااك  
اعأماا، ومعرفل اهلضام ال ضه ر يلرضعل الفكر وحا له الة تعز ز قدراته  الع لعل والذاتعل ومعرفلها  

   . شلك وا ح
 لضاأي واكلرها  كذلك ضللسب هذا البحث اهضلله مل ام  اللعرف ألة م اقت الل ااك ا 

اهضعل  الرسبل عأماا مرلدضات الشباس والر ا ل في محافظل امو الدال، وهذا ضساأد في اأ اا  
ت  ر وا ح أل  دو  انشاا افحات الكلرونعل ألة م اقت الل ااك ا  لضاأي، إذ اص قعضل 

ومل هرا تكضل    اي وسللل اأممعل وءر ل تأثلرها تلحدء  عدء افراء ال ضه ر الذال العر  ص لها،
 اهضعل البحث. 

 : ثالثًا: أهداف البحث
 اإل ا ل أل اللساؤ ت اللي ورءت في مشللل البحث فعضا ضأتي: ضسعة البحث للح لث 

واعتعل ترضعل    الكشةةةةف أل األضاء اأمةةةةاا الضرلدضات ألة م اقت الل ااةةةةك ا  لضاأي .1
 .قدراته  الذاتعل

األضاء اأمةةةةةةةةةةةةةةاا الضرلدضات ألة م اقت الل ااةةةةةةةةةةةةةةك   اللعرف ألة ا ثار الضعرفعل أرد  .2
 في ترضعل ال درات الذاتعل. ا  لضاأي

األضاء اأمةةةةةةةةاا الضرلدضات ألة م اقت الل ااةةةةةةةةك اللعرف ألة ا ثار السةةةةةةةةل اعل  راا   .3
 في ترضعل ال درات الذاتعل. ا  لضاأي

ااةةةةةةةةةةةةك األضاء اأمةةةةةةةةةةةةاا الضرلدضات ألة م اقت الل    اللعرف ألة ا ثار ال  دانعل أرد  .4
 في ترضعل ال درات الذاتعل. ا  لضاأي

 :: منهج البحثرابعاً 
قام الباحث  اسةةةةةةةةةةةةةةلخدام الضرهج الضسةةةةةةةةةةةةةةحي، ا نه ض ضت الضعل مات والبعانات أل ظاهرب،  

مد  الحا ل ع راا  فلها، لضعرفللللعرف أللها وتحداد و ةةةةةةةةةعها ومعرفل   انب المةةةةةةةةةعف وال  ب  
، إذ اص البحث ضسةةةةةةعة الة معرفل األضاء اأمةةةةةةاا الضرلدضات الر ا ةةةةةةعل ألة م اقت ج1نتغلرات فلها  
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الل ااةك ا  لضاأي وتفمةلمت اعأمةاا لهذه الض اقت، وا ثار الضعرفعل والسةل اعل وال  دانعل له  
 لبراا افث مسل بلي لللفاأك مت هذا الر ع مل ا أمم ال داد.

 ر  الباحث اص الضرهج الضسحي ه  ا نسب ل ضت البعانات والضعل مات مل افراء ألرل  و 
واسلخدم  البحث ناأماا مرلدضات الشباس والر ا لج ح   م اقت الل ااك ا  لضاأي واكلرها اهضعل  

  فلها نظر ل ا ألضاء ألة وسارك ا أمم مل ام  األضاءها اض در للضعل مات واراا افكاره الع لعل
، مل ام  إءارب ا سلبانل للح    والضره عل يل   ر قدراته الذاتعل مل ام  الل ااك ا  لضاأي

 ألة الضعل مات وتفر غها والحل  أللها.  
 : : نوع البحثخامساً 

تهل  يدراسل الظاهرب اإلأممعل في و عها    ال اتعل الليترلضي هذه الدراسل الة البح ث  
يك تل اوز ذلك   داد،ف واللشخعص لغرض ال ا   الة اسلرلاج الراهل وعت ف أرد حدوء ال ا

 .ج2ن إلة واف العمقات السببعل عغراض اكلشاف الح ارث الضرتب ل يها وتعضعضها 
 : : مجتمع البحث وعينتهسادساً 

اشلضك م لضت البحث ألة اأماا مرلدضات الشباس والر ا ل في مدار ل شباس ور ا ل 
البحث ف د االارها الباحث  أسل س الح ر الشامك واللي تك نت مل اأماا امو الدال اما ألرل  

ج أم ًا، يل  أدء الذا ر 216مرلدضات الشباس والر ا ل في محافظل امو الدال والبال  أدءه  ن 
ج مرلد  في اقمعل  15ج مل م ظفي مرلدضات الشباس والر ا ل م زألل ألة ن39ج وا ناث ن177ن

 محافظل امو الدال.
 :: مجاالت البحثابعاً س

   :م ا ت اساسعل هي ثمث شضلت حدوء البحث 
اسلغرق العضك الضلداني للبحث ثمثل اشهر والذي يدا العضك  ه في ا م اللمثاا  المجال الزمني:  .  1

ج وشضك العضك الضلداني مراحك  12/8/2020ج ولغاضل ا م ا راعاا الض افث ن12/5/2020الض افث ن
 وترظع  وت ز ت واسلخراج نلارج ا سلبانل. اأداء 

الضلك الض ا  الضلاني للبحث في الضرلدضات الر ا عل اللا عل لضدار ل شباس  المجال المكاني:  .  2
 ج مرلدً  م زأل ألة اقمعل الضحافظل.15ور ا ل امو الدال والبال  أدءها ن

اشةةةةةةلضك ألة أدء ا أمةةةةةةاا العامللل في اكن مرلد  مل مرلدضات الشةةةةةةباس    المجال البشررررري:. 3
 والر ا ل في محافظل امو الدال، وحسب الضهام الض الل الله  في الضرلدضات.

 :ثامنًا: أدوات البحث
ار  الباحث اص افمك اءوات الدراسل اللي ضضلل مل املها  ضت الضعل مات الض ل ال أل  

 ؤ ت  حله هي: ءراسله وا  ا ل أل تسا
والبعانات أل طر ث تعب ل اسةةةةةةةةةلضارات مل قبك   الضعل مات،"وسةةةةةةةةةللل ل ضت   وهي:  :. االسررررررت يان1

. و عد وسةةةللل هامل ل ضت الضاءب العلضعل مل ام  الض ةةةاءر البشةةةر ل اللي تسةةةلرد  ج3ن  الضسةةةل  الل"
 الدراسل.الة ا سل  اس ا سلبعاني الذي ضعلضد ألة م لضت 
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"وسةةةللل شةةةف  ل ل ضت البعانات ال  في  ةةة رها ت  عه ا سةةة لل الة الشةةةخص او   :وهي :المقابلة. 2
الح ةةةةةةةةةةةةةة   ألة معل مةات   تل فر أةاءب في الكلةب او ا شةةةةةةةةةةةةةةخةاص الةذال تل  م ةايلله  مل ا ةك 

في ، إذ اص اللفاأك ا  لضاأي يلل الباحث والضبح ثلل في الض ايلل ضسةةةةةةةةه   ج4ن  الض ةةةةةةةةاءر ا ار "
و ها ل  ه و ز د مل احلضالعل ا  ا ل ألة اس لل ا سلبعاص اافل حسب ما ضعل د الباحث   ا حلكا 

 الل ة  عدٍء مل الشخ عات الر ا عل في الضحافظل.، وقد اسلعضالها الباحث أردما ج5ن
ج مل ام  SPSS: اسلخدم الباحث الح لبل اإلح ارعل للعل م ا  لضاععل نالوسائل االحصائية.  3

ال سارك اإلح ارعل: الرسبل الض   ل واللكرارات والضل سط الحسايي وا نحراف الضععاري لضعرفل قعضل  
الف رب  الرسبل لبقعل الف رات ولقعاس اكلر الضحاور تأثلرًا وذلك مل ا ك ايراز الض داقعل واللبات في 

  داو  ا سلبانل.   
 :تاسعًا: المفاهيم والمصطلحات

د الضفاهع  والض  لحات امرًا  رور ًا في البحث العلضي إذ انه ضسهك ألة ال راا ُضعد تحدا
الضفاهع    الباحث، ومل هرا  اات اهضعل تحداد  الا ع ص البحث فه  ا فكار اللي ض  دها  الذال 

 والض  لحات اللي اسلخدمت في هذا البحث وااآلتي: 
 المنتديات الرياضية: . 1

الةةةةضةةةةاسسات اللا عل ل زارب الشباس والر ا ل واللي الةةةةةةةة ضت فلها تعرف الضرلدضات  انها مل  
الشباس لضضارسل ا نشةةةة ل الضخللفل في سه لل و سر وا رت اا إلة مسل   الض اطرةةةةل ال الحل ءوص 
تحداد او تخةةةةةةةة عص لر ع معلل او ف ل مل الض اطةةةةةةةةرلل ولكرها مدرسل شعبعل وطةةةةةةةةرعل تضارس فلها 

لعاس والفر ص واعض الضةةةةةةةةةةةةةةةةشروأات والبرامج اللي تخص البل ل الضحع ل و برز شلة اله اضات واع
 .ج6ن فلها اعأماا اضح ر اساس في هذه البرامج

وتعد الضرلدضات الر ا ةةةةعل نمراكز الشةةةةباس سةةةةا  ًاج مل اه  الضاسةةةةسةةةةات في وزارب الشةةةةباس 
والر ا ةةةل واللي تعضك ألة ز اءب الدأ  الضالي وت فلر القعاءات الضلخ ةةة ةةةل  ضا و ضلرها مل اءاا  

اذ اص ت فلر الض  مات اعسةةةةةةةاسةةةةةةةعل للخدمل مل  الض لضت،ءورها في رأاضل الرشا والشةةةةةةةباس وادمل 
وو  ء اأمةةةةةةاا الضرلدضات الضخل ةةةةةةلل،    للرشةةةةةةاط، ع العمةةةةةة  ل وت فلر اإلملانات المزمل حلث تر

وترظع  البرامج الضراسةةةةةةةةةةةةةبل الة  انب اللض  ك المزم للرفلذ البرامج  ضا ضضلرها مل تح لث اكبر قدر  
 .ج7نمضلل مل اعغراض الضر  ب 

 : ويعرف الباحث المنتديات
والعلضعل  وا  لضاععل  والر ا عل  الل افعل  للفعالعات  الشباس  تسل  ب  شبايعل  مراكز  وهي 
والفرعل للضشارال في الدورات او الضاتضرات او الردوات او الضسا  ات الر ا عل وهذه اعنش ل ضشرف  

ل رسلل  أللها اعأماا مل م ظفي الضرلدضات للدر ب وتأهلك  ضعت الف ات العضر ل اللي تسل  بها ول
وتك ص هرا  مسا  ات محلعل وق ر ل وءولعل يدأ  مل وزارب الشباس الر ا ل  حسب    وا ناث،الذا ر  

وهرا  انش ل ت  ععل اار  ت  م يها الضرلدضات   الر ا عل،الخ ل السر  ل اللي ت لبها الضرلدضات  
 اارج الخ ل الضعض   يها للفعلك ءور الشباس في الض لضت.
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 الجتماعي:مواقع التواصل ا. 2
تعرف ألة انها مرظ مل مل الشبلات ا لكلرونعل أبر ا نلرنت وتلعح للضشلر  فلها  إنشاا  
م قت ااص فعه ث  را ه مل ام  نظام ا لضاأي الكلروني مت اأماا اار ل لداه  ا هلضامات  

الضل   والرغبات  أنها شبلل تم  م ض أل مل اعفراء له   ، اذلك تعرف  ج8ن   نفسها او غلر ذلك
 .ج9ن  نفسها في تك  ل  عض ال داقات مل ام  اسلعضا  الشبلل العركب تعل

 : ويرى الباحث ان مواقع التواصل االجتماعي
هي اه  الض اقت ألة شةةةةةةبلل ا نلرنت وتحضك م ض أل ملر أل مل الل بع ات اللي تسةةةةةةضح  

والروا ط وم اطت الفلدا  واضمةةةةةا للل ااةةةةةك واللفاأك مت الضسةةةةةلخدملل مل ام  مشةةةةةارال ال ةةةةة ر 
الدرءشةةل الف ر ل واللفاأك ألة اللعلع ات مل قبك الضسةةلخدملل ا ار ل، مضا ضضلرها للرضعل ال درات  

 الذاتعل مل املها.
 تنمية القرردرات الذاتية: . 3

هي اللرضعل اللي ُتعُّد  انها ت لع  ض ةةةرعه الفرء لرفسةةةه وارفسةةةه، و عضك ألة الضحافظل ألة 
ءر ل الل لع  ال  داني او العاطفي ل ضعت الخ ةةةةةةةةةارص الع لعل والضاءضل، و لمةةةةةةةةةضل ات اهات الفرء 
فرء السةةلبعل وا ض ايعل نح  ذاته، و   ةةح مد  األ اء الفرء  انه قاءر ونا ح وافا اي انه حل  ال

ألة ءر ل افااته الشةةةةةةةةةخ ةةةةةةةةةعل اي  ضلا ل ابرب ذاتعل ار لها الفرء لألار ل  اسةةةةةةةةةلخدام اعسةةةةةةةةةاللب 
، واةةذلةةك ار   عض البةةاحللل  ةةاص ال ةةدرات الةةذاتعةةل م ض أةةل مل الضعل ةةدات ج10ناللعبلر ةةل الضخللفةةل  

حقع له    اللي ضحضلها الفرء أل نفسةةةةةه، واللي تعلبر حقعقعل في اللعبلر أرل، سةةةةة اا اانت معبرب أل
 .)11(فعم ام غلر ذلك 

 :ويعرف الباحث تنمية القدرات الذاتية
هي ترضعل وت   ر الضهارات الشخ عل مل ا ك اللعامك مت ا ار ل، وال درب ألة اللأثلر  

 مل ام  وا   الفرء الة اهدافه. 
 : عاشرًا: نظرية البحث وأسباب اختيارها

تسةةةةةةةةةةةلرد الدراسةةةةةةةةةةةل الة اعطر الرظر ل اللي تضلل الباحث ا فاءب مل اللراك  الضعرفي ح   
، واللي مل املهةا نر  اعتعةل األضةاء اأمةةةةةةةةةةةةةةاا الضرلةدضةات أممألة وسةةةةةةةةةةةةةةارةك ا نظر ةل ا ألضةاء  

الر ا ةةةةةةةةةعل في اةةةةةةةةةمو الدال ألة م اقت الل ااةةةةةةةةةك ا  لضاأي في ترضعل ال درات الذاتعل، واألضد 
للدراسل راز فعه ألة  ضه ر ال سارك ا أممعل وءر ل اهضللها لد  الفرء مل   الباحث اطارًا نظر اً 

والعمقل الررعسةل اللي تحلضها هي أمقل ا ألضاء يلل وسةارك ا أمم    ام  ااذ الضعل مات مرها،
والرظةام ا  لضةاأي وال ضه ر، إذ تفلةد الرظر ةل في اللعرف ألة ن ع اللةأثلرات الرةات ةل وح ضهةا أل  
األضاء  ضه ر الضرلدضات الر ا ةةةةةةعل في اةةةةةةمو الدال ألة م اقت الل ااةةةةةةك ا  لضاأي وأمقله   

ذاتعةل، وقةد تك ص هةذه اللةأثلرات معرفعةل  او سةةةةةةةةةةةةةةل اعةل او و ةدانعةل، حلةث ضخللف  يلرضعةل ال ةدرات الة
 ح ضها تبعا للضلغلرات الضخللفل لد  افراء الدراسل، وه  ما ضسعة البحث الة معرفله.
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تفلد الدراسل في اللعرف ألة العمقل يلل الدوافت الضلر أل واللأثلرات الضعرفعل والسل اعل  
ة الضرلدضات الر ا عل واألضاءها ألة م اقت الل ااك ا  لضاأي، وتفلد في  وال  دانعل ال اقعل أل

الضساأدب ألة اإل ا ل أل نلضاذا؟ج اي اللعرف ألة اعسباس اللي تز د األضاء اأماا الضرلدضات  
الر ا عل ألة م اقت الل ااك ا  لضاأي  كلساس الضعرفل ولز اءب ال درات الذاتعل، واللعرف ألة  

 اعسباس اللي األضد أللها ا فراء. اعنضاط و 
راز البحث ألة ايراز الحا ل للضعل مات وز اءب ق ب الدافت للبحث أرها لسةةد هذه الحا ل، 
اص ز اءب ق ب ا ألضاء ألة ال سةةةةةعط ا ت ةةةةةالي نم اقت الل ااةةةةةك ا  لضاأيج، تز د مل فرص هذا 

راء ال ضه ر، اذ اسةةةةل اأت ال سةةةةارك  ال سةةةةعط لللأثلر في اإلطار الضعرفي وال  داني والسةةةةل اي عف
ا ت ةالعل في ت فلر اكبر قدر مل الضعل مات للفرء مل ام  األضاءه ألة وسةارك ا ت ةا   شةلك 

 اكبر.

إص نظر ل ا ألضاء ألة وسةةةةةةارك ا أمم افاءت الدراسةةةةةةل لرؤ ل مره عل ت ةةةةةةلح لضخر ات 
ل سةةةةةةارك ا أمم و علضد في تح ةةةةةةلله  الدراسةةةةةةل ونلار ها اللي تااد اص ال ضه ر مازا  ملا عا  لدا 

  الل افي والضعرفي والسل اي ألة هذه ال سارك.
 :المبحث الثاني: االعتماد على وسائل االعالم وعالقتها بالرياضة

نظر ل ا ألضاء ألة وسارك اإلأمم ألة اد الباحللل ءي   البداضات اعولة لظه ر  كانت 
الضعل مات" واللي اانت تدأ     فه مأردما قدم ا ورقل  حلعل  عر اص "م  ، 1974ر ورواللش أام   فل

فلها  مرورب ا نل ا  مل مفه م ق ب اإلقراع مل ام  الرظر ل سارك اإلأمم ارظام معل ماتي ضعلضد  
 مات اعار  اللي ت رت الرظام اإلأممي اي قدرب وسارك ا أمم  في نشاطه ألة م اءر الضعل

 .ج12ن  ألة الث الضعل مات واعتعل معال لها ونشرها لل ضه ر
 :ج13ن وت  م أمقات ا ألضاء ل سارك اإلأمم ألة ءأامللل اساسلللل هضا 

: أرد تح لث اعفراء والضرظضات الضخللفل اهدافه  الشخ عل وا  لضاععل والر ا عل،  األهداف .1
فإص ألله  اص ضعلضدوا ألة م ارء ضسع ر أللها اشخاص او  ضاأات او مرظضات اار  مل ام   

 احعح. وسارك ا أمم، والعلئ 
اهدافالمصادر .2 تح ث  اللي  الضخللفل  الض اءر  إلة  والضرظضات  اعفراء  ضسعة  ه  وطض حاته  : 

 ال سارك اافل، إذ تعد وسارك اإلأمم نظامًا ا لضاععًا ضسعة إلعه اعفراء مل ا ك تح لث اهدافه   
تخرج    لكيوترسع ها وترقعحها    الضعل مات،مل ام  ثمثل ان اع مل م اءر الضعل مات هي  ضت  

 محدء. وغلر نشر الضعل مات وت ز عها إلة  ضه ر ابلر  ال ضه ر، ث    رب مراسبل الة 
 :االثار المترتبة لعملية االعتماد على وسائل االعالم

اص قسضًا مل وا عي نظر ل ا ثار الضلرتبل ألة األضاء الفرء ألة وسارك ا أمم وا هداف  
اللي ضسعة ال ضه ر الة تحقع ها قد تمفت تلك الرضاذج ح   ا ثار الرات ل مل األضاء ها ا ا فراء 

أل هذا    ألة وسارك ا أمم و راد ملفلل ءالفلر وساندرا ي   روالش م ض أل ا ثار اللي نل ت 
 ا ألضاء ام  ثمث ف ات اساسعل هي:  
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اشةةةةةةف  ألة:تشةةةةةةضك اآلثار الضعرفعل ل سةةةةةةارك ا ألضاء وف ا لرظر ل ا ألضاء    :المعرفيةاالثار   .1
 .ج14نوالقع   الضعل دات،واتساع  اول  ات،وترتلب  ا ت اهات،وتشللك   الغض ض،

ترتبط العضلعات ال  دانعل يبعض الض ة لحات ملك: الضشةاأر او الع اطف،  :اآلثار الوجدانية .2
واص اللعرف ألة آثار وسةةةةةةةةارك اإلأمم ألة ال  داص وقعاس هذه اعثار، ضحدءُه" ءضفللر ورواللش"  

ا ثةةةةار ال  ةةةةدانعةةةةل   الفل ريهةةةةذه  الضعر ي   وال لث،والخ ف    الممبةةةةا ب،العةةةةاطفي او    في:  والةةةةدأ  
 .ج15نوا غلراس 

 . ج16ن تحدث اللأثلرات في السل   نلع ل لحدوث اللأثلرات الضعرفعل والعاطتعل   :التأثيرات السلوكية .3
 نظرية االعتماد وعالقتها باإلعالم الرياضي:

ضسضح نض ذج نظةر ل ا ألضاء ألة وسارك اإلأمم ي   ء أضلعات تفاأك مسلضرب يلل الرظام  
ا  لضاأي الر ا ي ونةةظام ال سللل وا فراء الذال ضل ن ص  ضه ر وسارك اإلأمم، اي اص تأثةةلرات 

ظر ل  وتلضلز نةة  ج17ن وسارك اإلأمم في ال ضه ر قد تداك نفسها في سلسلل مل اعحداث ا ار   
 :ج18ن  ا ألضاء ألة وسارك اإلأمم في الض ا  الر ا ي  ضا ضأتي

الفرء  ضمض ص الض اء اإلأممعل لإلأمم الر ا ي هي  .1 الةةرظر ل اص أمقل  تر  هذه 
أمقل ق  ل، فاإلنةةساص الذي العرض عضل ماءب إأممعل س اا اانت احتعل او إذاععل او  

  الضعل مات وتح لث هدفه مل امله.  تلفز  نعل فهي تساأده ألةةة تزو ده 
أردما تلدفةةث اعحداث الر ا عل تحدث نلع ل لذلك أمقل األضاء يلل ال ضه ر ووسارك  .2

ذلك مل حلث  الر ا عل س اا ااص  الل افل  ذلك ألة مسل    فلةةعلضد  الر ا ي،  اإلأمم 
 ال ضه ر الر ا ي والمأبةةلل مل  هل اار .

ل مل ال ماضا واعشخاص وتسلط الم ا ألله  مل ءوص  ترل ي وسارك اإلأةةمم  ضل .3
 غلره  مضنا ضشلك اهضعل لد  الةة ضه ر الر ا ي.

اص م اءر الضعل مات اأ ت ال  ب للسلةة رب ألة وسارك اإلأمم  خمف الضفه م السارد  .4
  أص وسارك اإلأمم هي فةةل  حد ذاتها ق  ل وتلزم اعفراء يبل غ اهدافه  الشخ عل. 

تسعة إلة االعار العمقةةل ما يلل اك ما ال ك و شضك اإلأمم والر ا للل لضحاولل  .5
 فه  وت  عح الروا ط الةةخاال  ضععها يللك العمقل اللي ت ب في ت دمها إلة اعمام. 

 منتديات الشباب والرياضة:
الك ص اأمةةةةةةةاا مرلدضات الشةةةةةةةباس والر ا ةةةةةةةل مل مدار وأدء مل الضدرالل والضحا ةةةةةةةر ل 
والضشةةةةةةةةرفلل ألة ا نشةةةةةةةة ل نالر ا ةةةةةةةةعل والل افعل والفرعل والعلضعل وا  لضاععلج  الضرلد  وأدء مل 
اإلءار لل للقعةةام  ةاعأضةةا  الض الةةل الله   ض  ةب مم  الضرلةةد ، و عري ذلةك اص تك ص ا ت ةةاهةات  

لة اسةةئ ألضعل وأضلعل يلعضلث الشةةع ر  أهضعل هذه الضرلدضات ي اةةفها احد  الضاسةةسةةات مبرعل أ
الرسةةةضعل الضسةةةاولل مباشةةةرب أل اأداء ا نسةةةاص العراقي، وهرا ض ب تعضلث الشةةةع ر لد  الضسةةةلفلدال  
نذا ر واناثج  ضزاولل اعنش ل والفعالعات، اذ ض ب اص ض  م الضرلد  يلح لث اهداف واال ااات  
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الضرلدضات  اسةةةةةةةةةةةل  اس اكبر أدء مل العرااةةةةةةةةةةةر أل طر ث تحفلزه  واثارب حضاسةةةةةةةةةةةه  أبر  ومهام  
 . ج19نالل ااات والردوات الل معل وتعر فه   اعنش ل اللي ت ام  الضرلد  

 االنشطة الرياضية في المنتديات:
الرشاط الر ا ي ه  ذلك الرشاط او الةةبرنامج الذي ترظضه الضاسسل الر ا عل او مرلدضات اص  

الشباس اللا عل ل زارب الشباس والر ا ل، والذي اةة ب اص ضل ص ملكامم مت البرنامج العضلي واللعلعضي  
واملاناته  ورغباته   وملةة له   قدراته   وفث  ألة  و ضارس نه  الشباس  ألعه  ض بك  ضشبت    والذي  واضا 

 .ج20نحا اته   حلث ضح ث ا هداف اللرا  ل والر ا عل  شلك وا ح 
و ر  الباحث اص مضارسل ا نش ل الر ا عل تعلئ اهةةلضامات الشباس و سعضا  عد تزااد  
اوقات الفراغ وتعدء الحا ات والرغبات اللي   تشبعها البرامج الةةل للدضل لألنش ل الر ا عل ءااك 

لذا قامت يلح  ك وقت الفراغ الة فرص تسلغك لرفت مةةسل   الشباس الك، واهذه ال ر  ل الضرلدضات،  
ضسض  الضة لضت أل طر ث تكامك الشةةباس فل ك أ امك اللأار واللةةخلف في أدء مل الضةة ا ت، 
فحك مشلمت الفراغ لد  الشباس ضساأد ألة اللكعف للذي ضملث يةةدراسله او  عضله، فلةةحاو  أل  

ر ث ا نش ل الر ا عل اللي ضضارسةةها في اوقات فراغه اص الخلص مةةل اسةةباس هذا الملث واص ط
و شعر  السعاءب   ذاتةةه  ضح ث  فعلعه  في حعاته  افل دهضا  اللذال  والسعاءب  الر او  اةةمله  ضح ث مل 

 والسرور. 
 :ج21ن  وت س  الرشاطات في مرلدضات الشباس والر ا ل ألة الرشاطات ا تعل

: اهل  الضرلد  اضراز تخ ة ةي في فعاللللل ن ضاععل او فرءضلج وحسةب النشرا  التصصرصري .1
 اإلملانات الر ا عل الضل افرب فةةعه.

 ال ضاععل. نةةشاطات ا معل في فعالعات ا لعاس  : المضلالنشا  العام .2
 :االجتماعي والقدرات الذاتيةاالعالم الجديد وارتباطه بمواقع وتط يقات التواصل  المبحث الثالث:

 :االعالم والقدرات الذاتية
في اساسعات أضلعل الل  ر ا  لضاأي والعاطفي واهضعل    فاأمً تعد وسارك ا أمم أامم  
هذه ال سارك معلضدال أللها في قماا اكلر   متمل ال قت    اً ا ءرا  لد  الشباس، اذ ض م ص اللر 

 لضاأي احد  اه  الل بع ات ا لكلرونعل اللي انلشرت  سرأل  تعد م اقت الل ااك ا لذا  حا اته  ،  
اع السر ات  في  شعبللها  وزاءت  ،كبلرب  العضر ل  الف ات  مخللف  يلل  الل ااك  الرب  م اقت  وتح ث 

ا  لضاأي مشارال تفاألعل ثر ةل في الفماا ا لكلروني للرضعل ال درات الذاتعل إذ ضل ص الضشارالل  
ومشارال الفرء    ،ومسلهلكلل للضمض ص في ال قت ذاته وتعضك ألة إأاءب يراا القع فلها مرل لل  

 .ج22ن لل  ر اللي تلدااك مت مشاراات ا ار ل 
و ر  الباحث اص م اقت الل ااةةةةةةةةةةةك ا  لضاأي تسةةةةةةةةةةةاأد ألة ن ك اعفكار العلضعل واعءيعل 

 ر ب و هات الرظر والسةةةةةةةةعاسةةةةةةةةعل والر ا ةةةةةةةةعل يلل الضسةةةةةةةةلخدملل  شةةةةةةةةلك ابلر، وهذا ضعضك ألة ت
 .الضخللفل، وإض ا  و هات الرظر الضخللفل ا ار  لعض م الراس
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 :تنمية القدرات الذاتيةمواقع التواصل االجتماعي و 
مل م اقت الل ااةةك ا  لضاأي تسةةه   شةةلك ابلر في ترضعل ال درات الذاتعل مل أدء   هرا 

 :ج*ن هيالض اقت  الضشلرالل، وايرز هذهام  نشر الضعل مات واعفكار وتعز ز روو اللعاوص يلل 
 :وتنمية القدرات الذاتية  الفيس بوك. 1

  2020ا  لضاأي اعكلر تأثلًرا في  ي  " ألة راس قارضل م اقت الل ااك    ضأتي م قت "فعئ
ألة طلبل    اص ااص م ل راً    عد  ،  ض قتال  اما ت د احدا   العامك مت هذ   ناءراً و ،  نلع ل  ارحل ا رونا

  ها امعل هارفارء إلة اص  عله مار  زوارالرغ واحًدا مل اه  م اقت الل ااك ا  لضاأي واسرأ
   الًرا ابلًرا في سعاساته اللي قلك مل نسب و شهد تغ  لض قتألة اإلطمق، فعلة الرغ  مل اص ا

انه   اللفاأك يلل اعادقاا    زا  ها  ماالضرش رات لألشخاص والشراات، إ    ، اعيرز في ملداص 
 .ج23ن  ونشر ال  ر والفلدا هات والضرش رات الضخللفل

  ها الذاتعل وترضلو ر  الباحث اص م قت التعئ ي   ضعد اه  الض اقت اللي تهل  في يراا ال درات  
مل ام  إقامل الدورات اللدر بعل والردوات وال رش اللعلعضعل ا لكلرونعل واخاال  عد تفعلك اااعل  

واللي   تحلاج الة انلرنت أالي ال  ءب واث م اطت فلدا  ل ذات مد  واست ،    ،البث الضباشر
 ر  ارحل ا رونا والل  ه  وظهرت هذه الدورات والردوات وال رش ا لكلرونعل  شلك ابلر  عد ظه

مل الب اا في    لإلفاءبنح  اللعلع  ا لكلروني  اسلخدام الضر ات اللعلعضعل يذلك ، و اا هذا الل  ه  
، وأضلت اغلب حفاظ ألة ال حل العامل لألفراء وللرضعل ال درات الذاتعل الخاال لألفراء الالبل ت و 

ام  هذه الضدب ألة ت   ر ممكاتها اإلءار ل والفرعل الدوارر وال زارات ومرها وزارب الشباس والر ا ل  
مل ام  إقامل الدورات والرشاطات العلضعل والدورات اللدر بعل وال رش اللعلعضعل للسه  في تحسلل  

 مسل   ا فراء ورفده   ضا ه   داد، وت   ر قدراته  الذاتعل ومسل اه  العلضي. 
 : وتنمية القدرات الذاتيةتويتر . 2

اللي تلعح ادمل اللدو ل   هام قت ت  لر احد اه  م اقت الل ااةةةةةةةةةةةك ا  لضاأي واشةةةةةةةةةةةهر ضعد 
في يداضل ا مر ت   و الض ةةةةةةةةغر اللي تضلل اي شةةةةةةةةخص مل يث اعفكار او ا حداث الة اآلار ل،  

انه ضخللف ألل الشةةةةةةبلات   إذ ت  ت ةةةةةةرعفه اضدونل اةةةةةةغر     واالراً   ،ت ةةةةةةرعفه  أنه شةةةةةةبلل ا لضاععل
واذلك  العمقات،و علضد ألة الضحل   يد  مل  ،ضل اتباع يد  مل ااةةةةةةةةةدقاالد اص ا  لضاععل في 

ضسةةةةهك البحث أرها    فانه  الخااةةةةعل تخمةةةةت ل  اأد  أامل    ةةةة رب  اص اللغر دات اللي ال  الايلها  ف
 .ج24ن ب مره اار  وإأاءب اللغر د 

م اقت الل ااك ا  لضاأي إذ ارشر اللغر دات    له اثر ابلُر فيو ر  الباحث اص م قت ت  لر  
قدر مضلل مل الراس، فمًم أل اسلعضا  الهاش تا    عكلرالة ال ا    ال  لرب واللي تهدف  

والر ا عل والعلضعل  لضحاولل إض ا  اللغر دات الة قدر ابلر مل اعشخاص ونشر الضعل مات الل افعل  
ألة    الض لعلل، إذ اص ال رااب و أماا الضرلدضات الر ا علوا   لرضعل اعفكار لد  الشباس وا  لضاععل ل

ل ا ار ل،  ملخدم ااحبها وت عله مضلزًا  لها لال درات الذاتعل وترضل  فهضه اللغر دات الضفلدب از د مل  
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للضسل  ال  عضكو ضلل  اللدو رات  ا اص  وا حلفاظ  أفمك  البحث  اءاب  ام   مل  الضغرءال  اابار   ت 
 .يلل اعأماا وتداولها الرسارك ألةلضفملل و سضح  الرء ا الة اللغر دات   إ افلها

 :وتنمية القدرات الذاتية اإلنستغرام. 3
احد م اقت الل ااةةةةةةك ا  لضاأي وهي اللي تسةةةةةةضح  ا ت ةةةةةةا  مت   اإلنسةةةةةةلغرام  ت بلثضعد 

  ه  اروأاءب ما تلك ص مل الضلف الشةةةةةخ ةةةةةي وطر   هااشةةةةةخاص اار ل مت ا هلضامات والخلتعل نفسةةةةة
ا ار ل وال ةدرب ألة اأةداء م ض أةات تهل   ةاللرضعةل وال ةدرات   عضلللالضسةةةةةةةةةةةةةةل  تضخللفةل لللفةاأةك مال

 .ج25ن الذاتعل
ألة ال ةة ر فم يد مل اإلشةةارب الة اص ال ةة رب تسةةاوي   اً مباشةةر   اً األضاء   اإلنسةةلغرام علضد  و 
هذا ما اد  ألة اص ترضعل ال درات الذاتعل ترشةةةةةةةر في اةةةةةةة ر لسةةةةةةةه لل ال اةةةةةةة   اللها و الف الضل، 

تسةةه  في اسةةر الحا ز الل افي واللضلز إذ  واوسةةت انلشةةارا مل الكلضات  ،تك ص اكلر ق ب وايل  واالرا
، واهلضت  عض الض لضت وت سةةةةت اضمةةةةا ءوارر ا سةةةةلقبا  للشةةةةضك اك البشةةةةر  مل يلل ف ات   ال ب ي

الحسةةةةةا ات  ا ألضاء  شةةةةةلك ابلر ألة ا نف  رافك في ال ةةةةة ر إلض ةةةةةا  الضعل مات  أسةةةةةرع وقت 
فمةةةًم أل اسةةةلخدام الفلدوهات اللعلعضعل الهاءفل اللي تسةةةه  في تحسةةةلل الضسةةةل   الل افي والعلضي 

 . لضاأي للز د مل ال درات الذاتعل عأماا الضرلدضات الر ا علوالر ا ي وا 
 :وتنمية القدرات الذاتية  يوتيوبال. 4

ضعلضد الض قت في أرض الض اطت الضلحرال، و شضك الض قت ألة م اطت ملر أل مل افمم 
العح إملانعل اللحضلك ألعه او مره لعدء هارك مل    إذ الض سع ة،  الض اطت  السلرضا والللفز  ص والفلدا  و 

وسارك اإلأمم    هم اطت الفلدا ، وهرا  اأداء ابلرب للضشلرالل فعه و زوره الضمالل ا معا، وتسلفلد مر
ل، عضلل  عرض م اطت الفلدا ، و لعح عي مسلخدم اص ارسك ملف فلدا   حلث ضشاهده ممالل الضسل

 .ج26ن  ال  ب ا تل س ضشارال ملفات الفلدا  أبر او 
ح ك الل تل س ألة ملانل ملضلزب ومل دمل في ظك  ارحل ا رونا، اذ اابح ا أمم   وقد 
اه  اةراأل ال أي واللرضعل  مل  م اقت اللحضلك الض اني لألفمم والض اطت الضررعل    وا ةع ةاً ال داد 

لد  الشةةةباس اذ ضشةةةلك الرسةةةبل  و  سةةةعضار،   ةةةاحنرا الاالسةةةلبي وا ض ايي في زم  هلد  ا فراء  ضعرا
اص م قت الل تل س ارضي ال درات  الة  ضه ر مسةةةةةلخدمي الشةةةةةبلل العركب تعل، و شةةةةةلر الاعألة مل  

الذاتعل لألفراء مل ام  اللدر بات الل معل لأللعاس الر ا ةةةةعل ألة م قت وزارب الشةةةةباس والر ا ةةةةعل 
ا طمع ألة   انب وترشةةع ه  ا الفرء  واكلسةةاس الضعل مات العلضعل وا  لضاععل والهدف مرل اذاا

، وهذا ما سةةةةةةةةهك ألة اأمةةةةةةةةاا واكلسةةةةةةةةاس الضهارات وترضللها واةةةةةةةة لها  ،كللرب تسةةةةةةةةاأد ألة الفه 
 الضرلدضات الر ا عل الدا   ألة الضحل   اإلأممي الذي ضسه  في ترضعل قدراته  الذاتعل. 

 :وتنمية القدرات الذاتية التليجرام. 5
فر ت بلث تلع رام لرظام اعندرو د ا، و ل  علعبارب أل ادمل رسةةةةةةارك ف ر ل واةةةةةة ت  للع رامال

وتباء  ال ةةةةةةةةة ر  ،إرسةةةةةةةةةا  الرسةةةةةةةةةارك عضلللوا ضف ص ونظام ال  ردوز ونظام للركئ، و ضلل للضسةةةةةةةةةل
الضضلل إرسةةةةةةةةةا  ملفات ابلرب الح   سةةةةةةةةة اا   وم اطت الفلدا  وال ةةةةةةةةة ت والضلفات مل اي ن ع، فضل
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و حل ي تلع رام ألة اااةةةةةةةةةعل  ، او فلدا هات او ملفات أل طر ث  ةةةةةةةةةغط الضلفات   اً اةةةةةةةةة ر كانت 
  ،)GroupSuper (and ) Normal(  الضحاءثل يلل اكلر مل شخص في وقت واحد و   د ن ألل

، ما ضسةةضي  ال ر ات وهذه الخااةةعل ملك 5000إلة   200ا شةةخاص مل    مل و ضلل إ ةةافل أدء 
 سةةةةةةةةةةةةةةل عت اللحل  في و ااسةةةةةةةةةةةةةةئ ال ر ات    لضلولكل يةدوص أةدء محةدء لألشةةةةةةةةةةةةةةخةاص،  ،  ال رواةات 

 .ج27ن ا شخاص اللي ترشر ألة ال راب
زالت ال زارب وقد اسةةةةةةهضت الدورات وال ر ات في ترضعل قدرات أدء مل الشةةةةةةباس العراقي وما 

تعضك ألة ت   ر هذه الدراسةةةةةةةةةةات وءأضها والعضك ألة ا نل ا  مل الدورات الل للدضل الة الدورات  
ا لكلرونعل ا نها ت فر معل مات عأداء ابلرب مل الشةةةباس، فمةةةًم أل اص ارشةةةفلها تضلل للشةةةباس 

 مل الع ءب لها في اي وقت.
 :وتنمية القدرات الذاتية الواتساب. 6

لل ااك ا  لضاأي واسعل ا نلشار وفعل ال  ارسا  واسلقبا   ا  ت بع ات   احد ساس  تاضعد و 
والض اطت الضررعل وال  تعل الضلر أل لألأماا ألة الضسل   الفرءي واسلعضالها  ال سارط الضلعدءب  

واص اللأثلر اإلض ايي للل بلث    ملزب ا ت ا  يلل اعشخاص،  فمًم ألاو ألة شلك م ض أات  
ه  سه لل الح    ألة الضعل مات اللي تلعلث  اللعلع  او  الر ا عل او ترضعل الضهارات الذاتعل  

خاال وز اءب الح    ألة الضعل مات اعار  مل ام  الض ض أات الهاءفل وا هلضامات العلضعل ال
 .ج28ن  اللي تر ك ا رشاءات او اللس ق وغلرها

  ، ال اتساس اعحداث وال ماضا اللي ترضي ال درات الذاتعل واسه  في ت ععل ال ضاهلروقد تراو   
ضعضك ألة    عنه لضعات اللرض  ل  تساس اابح احد اه  م اقت الل ااك ا  لضاأي تأثلرا في الضافال  

اإلض ايعل    تحسلل ه   داد مل  مل ام   الض اقف  ما  ا نساص اك  او حا ت    م ض أات،تعل  
 او ن ك الضعل مل  سرأل الة ا فراء وسه لل ا ت ا  ون ك الفلدا هات الة ا ار ل. ،اعادقاا

 :مواقع التواصل في تنمية القدرات الذاتية عمالكيفية است
اص م اقت الل ااةةةةةك ا  لضاأي ت فر البل ل الضلالعل واعن ح للرضعل ال درات الذاتعل، وت عك 

اللي اس واللحدضات، و لعامك مت مخللف الظروف مل الشةةةةةةةةةةخص مل فًا قاءرا ألة م ا هل ال ةةةةةةةةةةع
ارت تظل انه     انها سةةةةلضرح ال درب ألة اللعامك مت اشةةةةخاص فمةةةةًم أل  في الضسةةةةل بك،   ت ا هه

وفث  م قت الل ااةةةةةةةةةك ا  لضاأي في ترضعل ال درات الذاتعل عضا ضضلل اللعامك معه ، و ضلل اسةةةةةةةةةل
 :ج29نا تي 

 . البل ل الضلالعل لضسلخدم. ت فر ل1
 وا شلرا  في  مر ات م اقت الل ااك ا  لضاأي  اسلعضا . مل طرارث ت   ر الذات  2

 ُه.واحسب مل لالضسلخدم  م ض أات هاءفل مل االعار 
 . ا شلرا  في افحات ترشر الضعل مات. 3
 الذات.في ترضعل  ساأد تقد و  هامراهج م اقت الل ااك ا  لضاأي وأضل ت . تعدء 4
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 : : نتائج الدراسة الميدانيةرابعال المبحث
 عد اص ا ر  الباحث العضلعات اإلح ةةةةارعل ألة اأداء الضشةةةةارالل في الدراسةةةةل ظهرت لرا 

 الرلارج ا تعل:
 :بها مع الالع ين والمتدربين  مجتمع البحث ويتواصلتصفحها  يالمواقع التي  . 1

ل ااةةةةةةةةةةةةةةك يهةا مت المأبلل   و م لضت البحةث   ةةةةةةةةةةةةةةفحهةا  الالض اقت اللي   بللال ةدو  اآلتي ا
 اءناه في ال دو  واضا مبللوالضلدرالل في الضرلد  

 ن*ج البحث حسب مواقع التواصل االجتماعي والنسبة المئوية  مجتمعتوزيع أفراد ي ين  (1جدول رقم )
 النسبة المئوية %  العدد  الموقع
 %32 187    التعئ ي
 %24.7 144 واتساس
 %13.3 78 ا تل س 
 %11.1 65 اإلنسلغرام
 %9.5 55 الللع رام
 %7 41 ت  لر 

 %2.4 14 اار  تذار
 %100 584 المجموع

ل فحها اأماا مرلدضات الشباس والر ا عل،  تكشفت نلارج الدراسل الضلدانعل للض اقت اللي  
وهي لعست   العال ،أشةرات الضمالل في    و سلعضلها ضاهلر ل ابلرب للضسلخدملل  لها  قت  االض    ههذ ص  ا

اذلك اص هذه الض اقت لها ،   ال لللل لك ص هذه الض اقت لداها قدرب ابلرب للل ااك السر ت يلل اعأماا
 ال درب ألة الل فح الدقلث وإظهار الضرش رات الضلضلزب والفعالل والض اقت الضهضل ذات ال لل.

والوجدانية والسلوكية الناتجة عن اعتماد أعضاء المنتديات الرياضية في  التأثيرات المعرفية  .  2
 : صالح الدين على مواقع التواصل االجتماعي في تنمية القدرات الذاتية

المتوسط الحسابي والنسبة المئوية للتأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن ي ين  (2الجدول رقم )
 المنتديات على مواقع التواصل االجتماعي في تنمية القدرات الذاتية اعتماد أعضاء 

 النسبة المئوية  المتوسط الحسابي التأثيرات
 % 74.88 3.74 الضعرفعل
 % 80 4.02 ال  دانعل 
 % 76.91 3.84 السل اعل

ج الة ت ةارس ملح ظ يلل اللةأثلرات الضعرفعةل والسةةةةةةةةةةةةةةل اعةل 2اثضرت الرلةارج في  ةدو  رق  ن
وارتفاع نسةةبل اللأثلرات ال  دانعل واألضاء اأمةةاا الضرلدضات الر ا ةةعل في اةةمو الدال ألة م اقت 
 مل الل ااةةك ا  لضاأي في ترضعل ال درات الذاتعل، اذ ح ةةلت اللأثلرات ال  دانعل ألة األة تأثلراً 

يلل اللأثلرات السةةةةةةةةةةا  ل وذلك لك ص الع اطف ال  دانعل تغلب ألة ا نسةةةةةةةةةةاص و  تحلاج الة معرفل  
أالعل وءراسةةةةةةةةةات ألضعل واسةةةةةةةةةعل، تللها اللأثلرات السةةةةةةةةةل اعل، ث   اات اللأثلرات الضعرفعل  الضرتبل  

 ةةدانعةةل نلع ةةل  اعالرب، و ر  البةةاحةةث اص اهضعةةل ال ةةدرات الةةذاتعةةل اللي تسةةةةةةةةةةةةةةع ر فلهةةا اللةةأثلرات ال  
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ا ألضاء ألة وسارك ا أمم وترضعل قدراته  الذاتعل، وارسبل اقك اللأثلرات الضعرفعل والسل اعل عنها  
 حا ل الة تراك  معرفي وابرات ملراكضل ،وهذا ضفسةةةةةةةةةةر ت ارس اللأثلرات الضعرفعل والسةةةةةةةةةةل اعل، وقد 

والسةةل اي ضحك محله اللأثلر العاطفي   ار ح ارتفاع نسةةبل اللأثلرات ال  دانعل الة اص الفراغ الضعرفي
 وال  داني، واذلك الشع ر  الع ز مل اللأثلر السل اي الة ابت او تأثلرات و دانعل اار .

 :النتائج العامة واالستنتاجات: صامسالمبحث ال
 :: النتائج العامةأوالً 

الدراسل الة مل نلار ها   عد تفسلر البعانات وتحلللها مل ا  ال م لضت البحث اللي ال ت  
 أار لل نعرض اهضها: 

ص مره م لضت البحث والبال  ن .1 ج أمةةةةةةةةة ا، أدء 216اص م لضت الدراسةةةةةةةةةل ه  الذي تك ن
ج 39ج، اما ا ناث فبل  فلها ن%81.9ج أمةةةةةةةةةةة ا ونسةةةةةةةةةةةبله الض   ل ن177الذا ر فعه يل  ن
ج، اما %89.3ج، واص نسةةةةةةةبل الضلزو لل مل افراء العلرل يلغت ن%18.1نأمةةةةةةة ا وارسةةةةةةةبل  

ج،  %47.7ج وارسةةةةبل م   ل ن40-31ن  لراوو ما يلاأضار م لضت البحث فالرسةةةةبل اعكبر تل
ج مل افراء م لضت البحث ضحضل ص الشةةةةةةةةةةهاءب ال امععل نالبلال ر  سج %46.3نواص نسةةةةةةةةةةبل  
 ج ضحضل ص الشهاءات العلعا وتللها اإلأداءضل  عدها.%19.9نوارسبل 

لضا   ج،%86.6حاز اك مل م اقت الل ااك ا  لضاأي نالتعئ ي  ج ألة نسبل م   ل ن .2
ملعدءب،  نافذب و ب ثانعل وما ضحل  ه مل مماملل ومحل  ات    ملزات  علت مرهمل     ه  زالضل

ج،  %66.7، وح ك نال اتساسج ألة نسبل نارغب في اسلخدامه  لعضكت عك الضس  وسه لله
 ج مل حلث الض اقت الضفملل لد  م لضت البحث.%36.1ونالل تل سج ألة نسبل ن

 ااك ا  لضاأي ل ضعت الضحاور ألة مل سط ح لت نسبل ا ألضاء ألة م اقت الل .3
ج، وهذا ضشلك الف رات في الح    ألة ا ابار والل ااك مت الزمما، 3.83حسايي يل  ن

 ج. %76.77والح    ألة الضعل مات واماكل أ د اعنش ل وارسبل م   ل يلغت ن
الر ا عل .4 الضرلدضات  ال  دانعل عأماا  الذاتعل  ال درات  ترضعل  اص  لرا  م اقت   تبلل  في 

ج، يلرضا يل  معد  الرسبل الض   ل  4.02الل ااك ا  لضاأي اص معد  اعوساط الحسايعل ن
ال  ر  %80ن أبر  ا ار ل  ألة  واللأثلر  العالي  الضساولعل  الشع ر  ألة  اد   وهذا  ج، 

وم اطت الفلدا  وا نف  رافك وملا عل اعنش ل اللي تز د مل الع اطف يلل ا فراء  اعفراو 
 حزاص. وا 
في  .5 الر ا عل  الضرلدضات  السل اعل عأماا  الذاتعل  ال درات  ترضعل  اص  الدراسل  كشفت 

ج، يلرضا ح لت 3.84م اقت الل ااك ا  لضاأي في معد  اعوساط الحسايعل اللي يلغت ن
ج، وهذه الرلع ل تشلك اهضعل ابلرب في ت ععل ا ار ل  %76.91الرسبل الض   ل ألة معد  ن

ره  وتحسلل افكاره  ل ذس الضز د مل الشباس وحله  للضشارال في الردوات  ألة مشارال آرا
وال رش والضاتضرات لرفت مسل اه  العلضي والعضلي فمم أل ز اءب مسل   مهاراته  وقدراته   

 الذاتعل.
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 :: االستنتاجاتثانياً 
 اآلتعل: ضضلل اص الخص الباحث اسلرلا اته في الر اط 

م اقت الل ااةةةةةةك في اسةةةةةةلخدام  اأمةةةةةةاا الضرلدضات الر ا ةةةةةةعليلل   وا ةةةةةةح  ت  رهرا    .1
 .ا  لضاأي

ون ع  .2 وا قل اءضل  البل ل وا  لضاععل  مرتبط  الظروف  الضرلدضات  اأماا  األضاء  اص 
 لذاتعل لد  اأماا الضرلدضات.العضك والضسل دات اللي ال قف اسلضرارها ألة ال درات ا

اص ارتفاع ال درات ال  دانعل أل غلرها ضعد احد الضلغلرات الداأضل ل درات الفرء ألة  .3
 م ا هل الضشلمت وم اوملها واللغلب أللها.

الر ا عل هي  .4 الضرلدضات  اأماا  األضدها  اللي  ا  لضاأي  الل ااك  م اقت  ايرز  اص 
والل تل س، واللي زاءت مل ترضعل ال درات الذاتعل  شلك وا ح وهذا التعئ ي   وال اتساس  

 ما اظهرته نلارج الدراسل الضلدانعل. 
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 :الهوامش
 

 . 134، ص 2019ءار اسامل للرشر والل ز ت،  ،، أضاص: منهجية البحث العلميسعد سلضاص الضشهداني (1)
 .  153، ص2000، ال اهرب، أال  الكلب، البحث العلمي في الدراسات االعالميةمحضد أبد الحضلد:  (2)
 . 152، ص 2014ءار الضراهج للرشر والل ز ت، أضاص، الجامعية،البحث العلمي منهجية اعداد البحوث والرسائل غازي أراضل:  (3)
ءولل ا مارات العراعل الضلحدب وال ضه ر ل اللبرانعل، ءار  دليل الباحث لكتابة الرسائل الجامعية،    -منهجية البحث االعالمي  سعد سلضاص الضشهداني:    (4)

 . 244ص  ،2020 ال امعي، الكلاس 
 . 117، ص2009، ال اهرب، الدار الض ر ل اللبرانعل، واالستصدامات اإلحصائية في الدراسة اإلعالميةمناهج البحث شعضاا ذو الف ار زغلب:  (5)
دراسة وصفية مقارنة بين   الشباب،مصطفي محمد قاسم زيدان: إسهام مراكز الشباب في تدعيم قيم المواطنة لدي  م  فة محضد قاس  ز داص:    (6)

  ج،4ال زا ن  ج،28نالعدء  م لل ءراسات في الخدمل ا  لضاععل والعل م اإلنسانعل،    حث مرش ر،  الشباب،  الشباب والقائمين علي خدمات وبرامج مراكز
 . 17، ص2010  امعل حل اص، ا  لضاععل،كلعل الخدمل  

الدراسات والبح ث البل عل، ، رسالل ما سللر،  امعل ألل شضئ، معهد دور مراكز الشباب في تنمية الوعي ال يئي للشبابمحضد محض ء الع  ص:  (7)
 . 8، ص1990قس  اللراعل والل افل البل عل، 

 . 87، ص  2019ءار الحامد للرشر والل ز ت،  أضاص،، مشاركة االفراد في مضامين وسائل االعالم الجديدة هاء السلد شضئ الدال،  (8)
 . 28، ص  2012 امعل اإلمارات العراعل الضلحدب،    ة كتاب الوجوه أنموذجًا،المجتمعات االفتراضية بدياًل للمجتمعات الواقعييهاا الدال محضد مز د،    (9)
 . 82، ص 2016 ، ال اهرب، ءار العل م للرشر،مفهوم وتقدير الذاتطارق أبد الرؤوف محضد:  (10)
 . 74، ص 2017الضعلز للرشر والل ز ت،  أضاص، تطوير الذات كيف تقوم بتطوير ذاتك ؟،أبد الرحضل احضد سعف:  (11)
 . 124- 123، ص2006، ال اهرب، ءار الرهمل العراعل، : نظريات االتصالمرفت ال رايعشي وأبد العز ز السلد (12)
 . 239- 237، ص2003حسل أضاء ملاوي ولللة حسلل السلد، ا ت ا  ونظر اته الضعاارب، ال اهرب، الدار الض ر ل اللبرانعل،  (13)
 . 139- 136ص  سايث،م در  السلد:العز ز  وأبدمرفت ال رايعشي  (14)
، الفلسطينية كمصدر للمعلومات إزاء قضايا الوحدة الوطنيةاعتماد اإلعالميين الفلسطينيين على القنوات الفضائية ا سف محضد ا سف الشعخ:  (15)

 . 18- 17، ص 2016 العل ا أمم،  امعل الشرق اعوسط، ج،غلر مرش ربنما سللر رسالل 
 . 230- 229، ص2012ءار الضعسرب للرشر والل ز ت،  أضاص،، نظريات االتصال مرا  هم  الضزاهرب:  (16)
 30، ص1998، ال اهرب، مراز الكلاس للرشر، اإلعالم الرياضيالر الدال أ  ئ وأ ا حسل أبد الرحع :  ( 17)
 . 69-68 ، ص2011ءار اسامل للرشر والل ز ت،  أضاص،،  اإلعالم الرياضيضاسلل فمك ضاسلل،  ( 18)
،  امعل الض اك، العل اللراعل الر ا عل، الشباب في محافظة نينوى الضغو  المهنية لدى مديري وأعضاء منتديات  أدي غان  الك از ونااروصج:    (19)

 . 486-485ص  ،2010ج، 4ج، العدء ن9م لل ا حاث العل اللراعل اعساسعل، الض لد ن 
 . 20، ص2011الصطة التفصيلية السنوية لوزارة الشباب والرياضة لعام وزارب الشباس والر ا ل العراقعل:  (20)
 . 290، ص1979، ال اهرب، مللبل الخان ي لل باأل والرشر، منهاج الصدمة االجتماعية في خدمة الجماعةاحضد اضا  احضد:  (21)
،  عالقة التفاعلية باستصدام الشباب للمواقع الموجهة لهم على شبكة االنترنت دراسة ميدانية على الجمهور والقائم باالتصالسضاو أبد الرزاق:    (22)

 .133 ، ص2009غلر مرش ربج،  امعل ال اهرب، العل ا أمم، قس  ال حافل، نما سللر رسالل 
 ت  تحداد هذا الض قت وفث ما حدءه افراء ألرل الدراسل مل اص هذه الض اقت هي اعكلر افاءب مل قبله  في ترضعل قدراته  الذاتعل.  *ج ن
الرا ط:  ، ملةةاو ألة  )2020اير ةةك    /  نعسةةةةةةةةةةةةةةةةاص  6(، نشةةةةةةةةةةةةةةر يلةةار خ  2020االجتمرراعي األكثر تررأثيًرا في  مواقع التواصررررررررررل  اسةةةةةةةةةةةةةةمم الر ةةار:    (23)

https://2u.pw/RJKkJ 2020 ا لل /  تض ز 9(، تضت الز ارب يلار خ(. 
 . 19 ، ص2020، ال اهرب، العراي للرشر والل ز ت، التواصل االجتماعيإدارة استراتيجيات تواصل المنظمات ع ر وسائل  نرملل أما الدال: (24)
ج، 74،  امعل  غداء، العل الفر ص ال ضللل، م لل اعكاءضضي، العدء نمن وسط اعالمي الى تجاري   اإلنستغراميل   السلد م  فة   اء احضد:    (25)

 . 201 ، ص2016
امتالك طالبات الجامعة مستصدمات وغير مستصدمات شبكة التواصل االجتماعي المهارات االجتماعية في ضوء      هرب اي  عب ل ونااروصج:  (26)

 .240، ص 2015اج،  /4ن ج، العدء21، اعرءص،  امعل ا  البلت، م لل الضرارب للبح ث والدراسات، الض لد نبعض المتغيرات: دراسة مقارنة
 ، ملةةاو ألة الرا ط:)2019  اكل ار  /  تشةةةةةةةةةةةةةةر ل اعو   22ن  ، نشةةةةةةةةةةةةةةر يلةةار ختعرف على كيفيرة اسرررررررررتصردام تط ي  تليجرام  ب اةةةةةةةةةةةةةةلةةل:الم قت    (27)

https://2u.pw/wB1L3، 2020 ا لل  / تض ز 14( تضت الز ارب يلار خ(. 
تكنولوجيا التعليم بكلية التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم التط يقي بتوظيف وسائل التواصل  وعي طالب قسم احضد محضد اغلر العرزي:  (28)

 . 281، ص 2017ج، 2ج،  زا ن3ج، العدء ن25"، م ر، م لل العل م اللرا  ل، م لد ننموذجاإتس اب ااالجتماعي في العملية التعليمية "الو 
،  )2017اكل ار    /   تشر ل اعو   2(، نشر يلار خ  دة من مواقع التواصل بتنمية القدرات وتطوير الذاتكيف يمكن االستفام قت لها اوص  ال:    (29)

 . ج2020 ا لل  / تض ز 9( تضت الز ارب يلار خ ،https://2u.pw/2b6COالرا ط:  ملاو ألة 
 ج. 584الكلروني ولهذا ااص الض ض ع الكلي نُسضح لض ض ع البحث  االعار اكلر مل م قت  )*(
 
 
 

https://2u.pw/RJKkJ
https://2u.pw/wB1L3
https://2u.pw/2b6CO
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 المصادر

ونااروصج: -1 عب ل  المهارات    اي   االجتماعي  التواصل  شبكة  مستصدمات  وغير  مستصدمات  الجامعة  طالبات  امتالك 
والدراسات، الض لد  ، اعرءص،  امعل ا  البلت، م لل الضرارب للبح ث  االجتماعية في ضوء بعض المتغيرات: دراسة مقارنة

 . 2015/اج،  4ج، العدءن 21ن
 . 1979، ال اهرب، مللبل الخان ي لل باأل والرشر، منهاج الصدمة االجتماعية في خدمة الجماعةاحضد اضا  احضد:  -2
التط يقي  وعي طالب قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم  احضد محضد اغلر العرزي:    -3

ج،  25"، م ر، م لل العل م اللرا  ل، م لد نبتوظيف وسائل التواصل االجتماعي في العملية التعليمية "الوتس اب نموذجا 
 . 2017ج، 2ج،  زا ن3العدء ن

، ملاو ألة  )2020اير ك    /   نعساص   6(، نشر يلار خ  2020مواقع التواصل االجتماعي األكثر تأثيًرا في  اسمم الر ار:   -4
 . )2020ا لل   / تض ز9(، تضت الز ارب يلار خ https://2u.pw/RJKkJ :الرا ط

،  امعل  غداء، العل الفر ص ال ضللل، م لل من وسررط اعالمي الى تجاري   اإلنسررتغراميل   السةةةلد م ةةة فة   اء احضد:  -5
 .2016ج،  74اعكاءضضي، العدء ن

 امعل اإلمارات العراعل   المجتمعات االفتراضية بدياًل للمجتمعات الواقعية كتاب الوجوه أنموذجًا،يهاا الدال محضد مز د،   -6
 . 2012الضلحدب، 

ءار الحامد للرشةةةر والل ز ت،  أضاص،، مشرراركة االفراد في مضررامين وسررائل االعالم الجديدة هاء السةةةلد شةةةضئ الدال،    -7
2019. 

 .2003للة حسلل السلد، ا ت ا  ونظر اته الضعاارب، ال اهرب، الدار الض ر ل اللبرانعل، حسل أضاء ملاوي ول -8
 . 1998، ال اهرب، مراز الكلاس للرشر، اإلعالم الرياضيالر الدال أ  ئ وأ ا حسل أبد الرحع :  -9

 . 2019ءار اسامل للرشر والل ز ت،  ،، أضاص: منهجية البحث العلميسعد سلضاص الضشهداني -10
ءولل ا مارات العراعل منهجية البحث االعالمي ررر دليل الباحث لكتابة الرسائل الجامعية،  سعد سلضاص الضشهداني:    -11

 . 2020 ال امعي،الضلحدب وال ضه ر ل اللبرانعل، ءار الكلاس 
وجهة لهم على شبكة االنترنت دراسة ميدانية على  عالقة التفاعلية باستصدام الشباب للمواقع الم سضاو أبد الرزاق:  -12

 . 2009غلر مرش ربج،  امعل ال اهرب، العل ا أمم، قس  ال حافل، نما سللر ، رسالل الجمهور والقائم باالتصال
، ال اهرب، الدار الض ةةةةةر ل مناهج البحث واالسررررتصدامات اإلحصررررائية في الدراسررررة اإلعالميةشةةةةةعضاا ذو الف ار زغلب:  -13

 .2009اللبرانعل،  
 . 2016، ال اهرب، ءار العل م للرشر ،مفهوم وتقدير الذاتطارق أبد الرؤوف محضد:   -14
 . 2017الضعلز للرشر والل ز ت،    أضاص، تطوير الذات كيف تقوم بتطوير ذاتك،أبد الرحضل احضد سعف:  -15
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