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بدنية لطالب كلية التربية البعض المواقع اإللكترونية وأثرها على الثقافة الرياضية 
 وعلوم الرياضة وقسم التربية الرياضية في كلية التربية االساسية بجامعة ديالى

 م.م. محمد قدوري حسن                                  م.م. بشار صالح شهاب
 

 الكلمات المفتاحية : المواقع اإللكترونية 0 الثقافة الرياضية
 ملخص البحث

هدف البحث البعاف  لى  ا ع اةفففبخدا   ةب كلي  البابي  البد ي    ل   الايلمففف    ةففف  البابي  
الايلمففففففففي  الب كلي  البابي  ااةففففففففلةففففففففي  ب لمع  ديللى لبعض الم ا ع االكبا  ي  الب   د الفااد 

ب ف اثاهل  لى الثقلال  الايلمففففففي  المبابب   لى هذا ااةففففففبخدا   اةففففففبعم  البلحثلد الم  ص ال صفففففف
لمةئمبه  بيع  البحث  مب لبلبه  اخبلا البلحثلد م بمع البحث بلل ايق  ااةفففففففففل ب المةفففففففففحب 

كلي  البابي  البد ي    ل   الايلمففففففف    ةففففففف  البابي  الايلمفففففففي  الب كلي   العمدي   ه   ميع  ةب
-2011   للبل    للب  للعل  الدااةفففففففففب 925البابي  ااةففففففففلةففففففففي  ب لمع  ديللى  البلل)  دده  ،

 كل د أه   ، ، اةفبعلد البلحثلد الب  مع البيل لد بللمقلبل  الشفخصفي   اةفبملاا ااةببيلد2011
ال بفففلئص اد الم ا ع االكبا  يففف  ب يفففد مد   ب ال ةب لببفففلد    قففف  المعل مفففلد  باهفففل، ب فففدف 
 الم ا ع اإللكبا  ي  إلى ببلد  المعل ملد  الخبااد  اآلااء بيد ك  مد المبصففففففففحيد مع بعمففففففف  
البعض، اابفلر مةفففففب د ال  ب الثقلالب الايلمفففففب لدد ال ةب المةفففففبخدميد للم ا ع اإللكبا  ي   
 ي صفففففففب البلحثلد  يلدا اهبمل  الم ا ع اإللكبا  ي  ببد ي  المقلاد الم شففففففف اا بللصففففففف ا  الفيدي  

م  ةك ةفففففيل  العلي  ال دف م  ل إ  لر المبصففففففحيد، العم   لى ب اليا الحملي  الة م  لبأميد ةففففف
  ق  المعل ملد للمبصفحيد 

 -:المقدمة -1
ةفففل د الب  ا الب الم ل  البك ل  ب  الم ل  المعل ملبب خلصففف    لى  يلدا الب اصففف  بيد األالااد 
 لى مةفففب د كلال  الم بمعلد بمخبلف ثقلاللب ل  ب   لب ل الحمفففلاي ، مبخ ي  بذلك كلال  الحد د 

لف الع ل  الحمففففلاي  البب كل د بعيشففففف ل مخبالةففففيلةففففي   الثقلالي  البب الامفففففب ل  لى شففففع ب ل،   
 ال مل لد البشاي  

 للم ا ع االكبا  ي  أهمي  الب  داب ل  لى ب صفففففففي  المعل ملد  البيل لد الب شفففففففك  اةفففففففلئ  إلى 
 ل دا  ملهياي  كبياا  مببلي   ااب لهلد  مخبلف  الب الاأس العل   ح   مففففففي  معي   أ  مشففففففكل  

ل أد ل ل القداا  لى ب ييا األ مل  الةفففففففففل كي  ةففففففففف اء ببشففففففففف يع حيث ب ثا  لى الم بمع بق ا كم
الةفل كيلد ال يب  أ  ب اد الةل كيلد الةيئ    أد اإل ة  الايلمب يعد مد األةس الائيةي  الب 
أس   ل  إ ةمب حيث أصبحد الايلم   لهاا ا بمل ي  هلم  الب الم بمعلد الحديث   بللبللب 
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لايلمفففففففففففففي   الب العلل  بلاهبمل  الكبيا  الع لي  ال االاا لدد  ميع القفد ح يفد الم ا ع االكبا  ي  ا
  315:  9الئلد الم بمع ،

الففففللم ا ع االكبا  يفففف   ةففففيل  إ ةميفففف  أثففففاد الففففب  شففففا العديففففد مففففد الايلمففففلد  بللبففففللب  يففففلدا 
المملاةففف   هفففف  ب يففففا الففففب م  فففا الةففففل ك  ففففبص   ففففه ا بشففففلا ثقلالففف  معي فففف  العففففد  ايففففق  ةففففلئ  

ل ففففلس الففففب ةففففل ك بعمفففف   الففففبعض  ي معفففف د أ فةفففف   م م  ففففلد ال ففففب ل ففففل اإل ففففة  يففففبحك  ا
د ا العفففففل  الفففففب البفففففأثيا  لفففففى    فففففلد   فففففا األالفففففااد  ب يفففففا معبقفففففداب    اب لهفففففلب     فففففلداب   

  104: 11 ح  مملاة  الايلم   بللبللب ب يا الثقلال  الايلمي  ،
 ة  بلد آخا اللد  ةففففلئ  اإلكمل اد البثقيف بمع ى  ق  الثقلال  مد  ي  إلى  ي  أ  مد بلد إلى 

بق   اليه بد ا هل   دا، الللثقلال  بشففففم  ك  أةففففلليب الحيلا الشففففلئع  لدد  مل   أ  م بمع معيد 
 البب ب  ا الب أ  ا  ال فففلس  معبقفففداب     فففلداب    بقفففلليففده   اب ففلهفففلب   خة  الحيففلا الي ميففف  

  133: 9ل   ،
،  SKY NWES15 ،(VPN MOENETO14(WEEDO) 13)،الب  ا اإلحصففففففففلءاد العللمي  

ب ايد اإل بل   لى اةففففبخدا  الم ا ع االكبا  ي  الب  ميع أا لء العلل ، مع ب  ر غيا مةفففففب ق الب 
مملمي  ل العلم   الخلص ، الأمحى الي   اةبخدا  الم ا ع االكبا  ي   امحل  بيد الئلد الم بمع 

 ، اليه العااق بحديلد ةففيلةفففيبشففك   ل   م بمع الشففبلب بشفففك  خلص،  الب ال  د الذس يشفف د 
ا بمل ي ، ا بصففلدي ، ايلمففي   ثقلالي ، أصففبحد بلك الم ا ع بةففي ا  لى أ  لد  أالكلا الشففبلب 
بشفففففففك  خلص، الأصفففففففبح ا يقمففففففف د اغلب أ  لب    ااء شفففففففلشفففففففلد الكمبي با  ال  ابف المحم ل  

   بلةبخدا  هذه الم ا ع بد االع بخبلف بلخبةف احبيل لب   الب حيلب   الي مي 
 ياد البفلحثففلد أد ا ففليف  الشفففففففففففففبفلب ببمثفف  الب ب اليا أل اد مد ال شفففففففففففففل  أ  الخفدمففلد أ  إ ففلمفف  
الم ةففةففلد الايلمففي   اا بمل ي  إلةففبثملا   د الفااد، بيد أد هذه الا لي  ا بمث  ةفف د   ءا  

 ل لمد احبيل لد الشفبلب الب    مل ب الاه البك  ل  يل الحديث  مد إمكل لد كبياا الشبلب مد خة
يملاس  شففففففل لد مخبلف  ب ثا الب ةففففففل ك    أ مل  شففففففخصففففففيلب  ،  الم ا ع االكبا  ي  ك ةففففففيل  
ابصففففففففللي  ل ل العديد مد ااثلا الماغ ب   غيا الماغ ب  الب مخبلف ال  احب  ا ةفففففففففيمل المخل ا 
ال فةفففففففي   البب ب عكس بلل بع  لى مةفففففففبخدمي ل، ممل يثيا ال د  ح   بعض ال  ا ب ال فةفففففففي  

     د هذا البعلم  مع هذه الم ا ع ال لب
الةح  البلحثلد  داا الدااةففلد  البح ث الب م ل  اةففبخدا  الم ا ع االكبا  ي  بصفففف   لم   الب 
م ل  الثقلال  الايلمففففي  كأحد ال  ا ب ال فةفففففي  لدد الشفففففبلب ال لمعب المةفففففبخد  ل ذه الشفففففبكلد 

 بصف  خلص  ه  الذس دالع البلحثلد إلى إ ااء هذا البحث 
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 ي دف البحث الحللب البعاف  لى  ا ع اةبخدا   ةب كلي  البابي  البد ي    ل   الايلم    ة  
البابي  الايلمففففففففي  الب كلي  البابي  ااةففففففففلةففففففففي  ب لمع  ديللى للم ا ع االكبا  ي  الب   د الفااد 

ل اد ةففففففففف اثاهل  لى الثقلال  الايلمفففففففففي  المبابب   لى هذا ااةفففففففففبخدا  مد خة  اا لب   لى الب
مل مف    الم ا ع اإللكبا  ي  ل ةب  يد البحث؟، مل أهداف الم ا ع اإللكبا  ي  ك ةففففففففيل   اابي :

ابصففففففل  ل ةب  يد البحث؟، مل مصففففففلدا الثقلال  الايلمففففففي  اإللكبا  ي  ل ةب  يد البحث ؟، مل 
 د ا الم ا ع اإللكبا  ي  ك ةيل  إ ةمي  الب  شا الثقلال  الايلمي ؟

جراءاته الميدانيةمنهجية  -2  البحث وا 
 منهج البحث 2-1

 بخ  ابه  ا  ااءابه  -الدااةلد المةحي   -اةبخد  البلحثلد الم  ص ال صفب    
 عينة البحث 2-2

بلل ايق  العمدي  مد  ةب كلي  البابي  البد ي    ل   الايلمف    ل  البلحثلد بلخبيلا  ي   البحث
 للبل    925 البلل)  دده  ،  ةفففففف  البابي  الايلمففففففي  الب كلي  البابي  ااةففففففلةففففففي  ب لمع  ديللى 

  مد  ي   50  اةبملااد مد غيا مةبخدمب اإل با د،  اةببعد البلحثلد ،9 ب  حذف ،  للب ، 
 للبل    911 ،  بذلك القد بل) ح   العي   البب  بق  لي ل ااةببيلد ،البحث للب اب  ااةب ة ي

  اةففففبملاا اةففففببيلد لعد  ب الا الشففففا   11 اةففففببعد البلحثلد ،  ،  للب  مد مةففففبخدمب اا با د
 العلمي  الي ل 

 وسائل جمع البيانات  2-3
كبا  ي  الم ا ع اإلل ا بمد البلحثلد الب  مع البيل لد  لى المقلبل  الشففففخصففففي ، اةففففبملاا اةففففببيلد

 أثاهل  لى الثقلال  الايلمي  ل ةب كلي  البابي  البد ي    ل   الايلم    ة  البابي  الايلمي  الب 
 كلي  البابي  ااةلةي  ب لمع  ديللى 

ب  بحفديفد اابع محفل ا ب صففففففففففففف  إلي فل البلحثلد مد خة  مل  معله مد معل ملد  ا لعل   1
  ليه مد دااةلد  ماا ع مبخصص   

إلبفففداء اأي    د مفففدد   1  مد الخبااء1ب   اض المحفففل ا  العبفففلااد المقباحففف   لى ،  2
محل ا   د اابمففى البلحثلد البقلء  لى الااةففببيلد،  م لةففبب ل  كفليب ل لبصففمي  اةففبملاا

 الأكثا   ٪15البب حل د  لى  ةب  
                                                           

 اسماء السادة الخبراء 1
 جامعة ديالى. –كلية التربية االساسية  –أ.د بشرى عناد مبارك  -0

 جامعة ديالى. –كلية التربية االساسية  -أ.د مهند محمد عبد الستار  -0

 جامعة ديالى. –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –أ.م. د كامل عبود حسين  -4

 جامعة ديالى. –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -آالء زهير مصطفى  دأ.م.  -3

 جامعة ديالى. –ية التربية البدنية وعلوم الرياضة كل -عثمان محمود شحاذة  دأ.م.  -5
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حذف   ب  الأكثا  %15،م االق    ةفففب   لى الحلصفففل  العبلااداخبيلا ب   الخبااء آااء  لى ب لءا  
  للمحل ا  العبلااد مةءمب ل  د   لى الاأس اةبقا العبلااد البب مد م م   
 :لبللبا ال ح   لى ااةببيلد  بلااد  لى بقديا ثةثب لةةب لبلد مي اد البلحثلد  مع

 العبارات السلبية: العبارات االيجابية
 نعم -
 إلى حد ما -

 ال -

 ثالث درجات.
 درجتان.

 درجة واحدة.

 نعم -
 إلى حد ما -

 ال -

 درجة واحدة.
 درجتان.

 ثالث درجات
 
 حساب معامل الصدق. 2-3-1

 :اةبعلد البلحثلد بلل اق اآلبي  لحةلب معلم  صدق ااةببيلد  هب
  صدق المحب د -
                                صدق المحكميد -
  صدق اابةلق الداخلب -
 صدق المحتوى: -

البلحثلد مد خة  اإل ةر  لى الماا ع  الكبب المبخصص إلى بحديد محل ا ااةببيلد  ب ص 
  ا بااح  بلااد لك  مح ا  الق ل لبكااا  ا دهل الب الماا ع المبخصص   

 :صدق المحكمين -
  خبااء إلبفداء الاأس ح   1 فل  البففلحثفلد بعاض محففل ا   بففلااد ااةفففففففففففففببيفلد المقباحفف ،  لى ،

   المحل ا  العبلااد  م لةب  صيلغب ل لعي   البحث  م لةب   كفلي
 :صدق االتساق الداخلي -

للبحقق مد مدد مةئم   بلااد ااةففففففففببيلد  لى  ي   ال ةب  يد البحث،  ل  البلحثلد بب بيق 
   للبل    للب  مد مةفففبخدمب اإل با د مد م بمع 50ااةفففببيلد  لى  ي   اةفففب ة ي    ام ل ،

    2011-10-13   إلى ،2011-10-9   الدااة  الب الفباا مد ،البحث  خلاج  ي
اةفبعم  البلحثلد صفدق اابةفلق الداخلب للبأكد مد صدق  بلااد  محل ا ااةببيلد مد خة    

   1إي لد معلم  اااببل  بيد العبلااد  محل اهل كمل ه  م م  ب د   ،
 
 

                                                           
 جامعة ديالى. –كلية التربية االساسية  -أ.م. د حسنين ناجي حسين  -6

 جامعة ديالى. –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -أ.م. د يسار صبيح عبد الكريم  -7
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 (1جدول )
 52معامل االرتباط  بين العبارات والمحاور الخاصة بها قيد البحث             ن=       

 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول
 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة
1 25422 6 25353 13 25564 22 25216 33 25535 
2 25625 3 25363 14 25522 21 25235 34 25638 
3 25561 8 25414 15 25543 22 25431 35 25555 
4 25455 5 25554 16 25562 23 25513 36 25623 
5 25635 12 25538 13 25416 24 25333 33 25355 
  11 25513 18 25552 25 25512 38 25344 
  12 25443 15 25628 26 25314 35 25654 
      23 25255 42 25532 
      28 25332 41 25443 
      25 25632 42 25552 
      32 25333 43 25382 
      31 25113 44 25152 
      32 25545   

 2.233( =  2.25)   ولية عندقيمة )ر( الجد 
  بيد 0305إحصففففلئيل    د مةففففب د مع  ي  ،   د  ة   ااببل يه دال  ( يتضاااح: 1من الجدول )

العبلااد  المحل ا الخلصفففف  ب ل،  دا م م    مد العبلااد الم لل   البب أثبد  د     د  ة   
 ،  بذلك يمكد 44، 31، 21، 20  ب  حذال ل  هب ،05 0دال  إحصفففففلئيل    د مةفففففب د مع  ي  ،

اةفففببيلد  دا   المح ا البب ي بمب ااةففب لد إلى صفففدق اابةفففلق الداخلب بيد  بلااد  محل ا ا
 إلي ل 

 ، القد بل)  دد العبلااد 05 0 بعد حذف العبلااد ال يا دال  إحصففففففففففلئيل    د مةففففففففففب د مع  ي  ،
   محل ا، ماالق ،أ  4   بلاا م      لى ،40الخلص  بلاةببيلد الب ص ابه ال  لئي  ،
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 (2جدول )
 (52المحاور واالستبيان قيد البحث                 )ن=  االرتباط بينمعامل 

   ( الجد ولية  عند )2.233( =  2.25قيمة )ر 
  بيد 0305   د  ة   ااببل يه دال  إحصففلئيل   د مةفففب د مع  ي  ،(0 يتضااح: 2من الجدول )

  ااةببيلد المحل ا 
 حساب معامل الثبات:2-3-2

 محل ا ثبلد معلم  لحةففففففلب الداخلب اابةففففففلق  دال  كا  بلخ ألفل معلم  البلحثلد اةففففففبعم 
   للبل    للب  مد 50،   دده  ااةففففب ة ي  الدااةفففف  م م     لى بب بيقه  ذلك ااةففففببيلد،

   3، ب د   م م  ه  كمل ااةببيلد لمحل ا الثبلد معلم  حةلب  ب  ،مةبخدمب اإل با د
 (3جدول )

 (52)ن=          ثبات محاور االستبيان قيد البحث                                        

 * دال
ثبلد محل ا ااةببيلد، حيث بل) معلم  ثبلد محل ا ااةببيلد ب ايق  (0 يتضح: 3من الجدول)

  للمح ا الثففففللففففث، 13 0للمح ا الثففففل ب،  ، (2.38)للمح ا األ  ،   (2.32)ألفففففل كا  بففففلخ 
لةةفففففففببيلد كك   كلد معلم  اابةففففففففلق الداخلب لك  مح ا  (2.51)  للمح ا الاابع،  93 0 ،

 علم  ثبلد محل ا ااةببيلد  يد البحث ممل يشيا اابفلر مدا  

 االستبيان المحور م
 2.83 مفهوم المواقع اإللكترونية  لطالب قيد البحث. 1
 2.83 أهداف المواقع اإللكترونية  كوسيلة اتصال لطالب قيد البحث. 2
 2.65 مصادر الثقافة الرياضية اإللكترونية لطالب قيد البحث 3

4 
 المواقع اإللكترونية كوسيلة إعالمية في نشر الثقافة الرياضية.دور 

 المعتقدات. -المعرفة.       ب-أ
 السلوك. -العادات.     د -ج

2.88 

 ألفا كرونباخ المحور م
 *2332 مفهوم المواقع اإللكترونية لطالب قيد البحث. 1
 *2338 قيد البحث. أهداف المواقع اإللكترونية كوسيلة اتصال لطالب 2
 *2333 مصادر الثقافة الرياضية اإللكترونية لطالب قيد البحث. 3

4 
 دور المواقع اإللكترونية كوسيلة إعالمية في نشر الثقافة الرياضية.

 السلوك. -العادات.      د -المعتقدات.   ج -المعرفة.       ب-أ
2383* 

 *2351 .االستمارة ككل 3
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 الدراسة الميدانية  4 -2
بعففففد اا مئ فففففلد لمعفففففلمةد الصفففففدق  الثبفففففلد  ففففل  البلحثفففففلد بب بيفففففق ااةفففففببيلد  لفففففى  ي ففففف    

   للبفففففل    للبففففف   يفففففد البحفففففث مفففففد مةفففففبخدمب اإل با فففففد لعي ففففف  950البحفففففث  البفففففلل)   ام فففففل ،
،  بعفففففد اا ب فففففلء م(2213 –3–16)م( إلاااااى 2213 –3–5الفتااااارة مااااان )البحفففففث  ذلفففففك الفففففب 

مففففد ب بيففففق ااةفففففببيلد بفففف   معفففففه  ب  يمففففه  بفايففففف) البيل ففففلد إل فففففااء المعلل ففففلد اإلحصفففففلئي  
 الم لةب  

 المعالجات اإلحصائية  2-5
 لمعلل   البيل لد  Spssاةبعم  البلحثلد الحقيب  ااحصلئي   

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3
ج التسااااؤل األول ما مفهوم المواقع  اإللكترونية لطالب قيد البحث نتائ عرض ومناقشاااة 1 -3
 ؟

 (4جدول )
 (852استجابات الطالب عينة البحث لمفهوم المواقع  اإللكترونية.               )ن=

رقم 
 العبارة

المتوسط  ال إلى حد ما نعم
 الحسابي

الدرجة 
 الترجيحية

 النسبة%
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

1.  453 58% 255 35.2% 58 6.8% 2.51 2135 83% 
2.  333 44.4% 363 42.3% 112 12.5% 2.31 1563 33% 
3.  441 51.5% 322 35.5% 123 12.6% 2.35 2234 35% 
4.  455 54% 318 33.4% 33 8.6% 2.45 2286 81% 
5.  584 68.3% 226 24.2% 62 3.1% 2.61 2224 83% 

" شفبك    كب بيه لببلد   ق  المعل ملد  با الشبك  ( 5أعلى عبارة )أد  (40ح من جدول )يتضا
 ،  يا ع ذلك إلى إمكل ي  الحصفففففففففف   أ  ببلد  المعل ملد بيد ال ةب %91الد لي  " ب ةففففففففففب  ،

بعمفففففففففف   البعض الب أس   د الللمعل ملد البب كلد مد الممكد أد بةففففففففففب اق أةففففففففففب ر أ  أكثا 
 أد يب  اةبا ل  ل الب ث ا ب معد دا  للحص    لي ل يمكد

 ذلك حيد ب   (3م( )2228ساااعد شااالبي وعبد اللطيف بخاري ) يبفق كذلك مع دااةفففف  كة مد 
  بأ  ل شفففبك    كب بيه لببلد   ق  المعل ملد  با الشفففبك  Internetبعايف الشففبكلد الخلا ي  ،

ك  الب لحد د ال  ااالي ،  يمكد البحالد لي   يةففففففففففب يع الفاد الدخ    لي ل د د البقيد بللح ا    ا
 مليف  ببلد  المعل ملد  با م م    مد البك يكلد المابب   ب بيع  اةفففففففففففففبخدا  بلك الشفففففففففففففبك  

  المةبفيديد 
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" م م  ففف  مد ال ثفففلئق اإللكبا  يففف  المابب ففف  المخ  ففف  الب أ   ا  (2أقاال عبااارة )بي مفففل  فففلءد 
 ع ذلك إلى  صفففا بعد ال  ب الثقلالب ل ةب    يا %11الكمبي با ب ميع أ حلء العلل  " ب ةفففب  ،

  ي   البحث بب لء  بصمي  الم ا ع اإللكبا  ي  
حيد  اف الم ا ع اإللكبا  يفف   لى أ  فففل  (2م( )2212الساااااااااايااد بلاادة ) يخبلف ذلففك مع اأس 

 م م    مد ال ثلئق اإللكبا  ي  المابب    المخ    الب أ   ا الكمبي با الب العلل  بأةاه 
  د بحققد اإل لب   د البةل   األ   للبحث   بذلك يك د

عرض ومناقشااااة نتائج التساااااؤل الثاني ما أهداف المواقع اإللكترونية كوساااايلة اتصاااااال  3-2
 لطالب قيد البحث؟

 (5جدول )
 (852)ن=     استجابات الطالب عينة البحث ألهداف المواقع اإللكترونية كوسيلة اتصال.   

رقم 
 العبارة

المتوسط  ال إلى حد ما نعم
 الحسابي

الدرجة 
 النسبة% الترجيحية

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
6 463 54.5% 322 35.5% 85 12% 2.44 2238 81% 
3 538 68% 243 28.6% 25 3.4% 2.64 2245 88% 
8 512 62% 233 32.6% 63 3.4% 2.52 2143 84% 
5 332 35.1% 416 48.5% 122 12% 2.23 1532 35% 
12 426 43.8% 355 42.2% 85 12% 2.33 2221 35% 
11 382 44.3% 343 42.8% 123 14.5% 2.32 1553 36% 
12 513 62.4% 264 31.1% 33 8.6% 2.51 2142 83% 

"مد أهداف الم ا ع اإللكبا  ي  ك ةيل  ابصل  ببلد   (3أعلى عبارة )أد  (50يتضح من جدول )
المعل ملد  األالكلا  الخبااد  اآلااء بيد ك  مد المبصفففففحيد مع بعمفففف   البعض  المبصفففففحيد 

   يا ع ذلك إلى ةفففففا   ب صفففففي  %99 الم ا ع اإللكبا  ي  د د البقيد بلل  د  المكلد" ب ةفففففب  ،
ا  ي  إلى   ل لد كبياا مد ال م  ا بلإلمفففففلال  إلى الاةففففلئ  الايلمفففففي  مد خة  الم ا ع اإللكب

 خلق بيئ  بفل لي   ثقلال  معي   لب مي  المعاال  
 أ ه   دمل بةأ  ال لس( 12م( )2225) Brad Schultzبراد شايلتز  يبفق كذلك مع مل ذكاه 

  %92( المعل ملد   د يبحث د همل إمل اليمل يةفففففففففففبخدم د اإل با د، الأكثا إ لببيد شفففففففففففي  ل  
   %95مع اآلخايد ،  البفل    للب اص  أ 

"مد أهداف الم ا ع اإللكبا  ي  ك ةففففففيل  ابصففففففل  إ  لر ال م  ا  د ( 5أقل عبارة )بي مل  لءد 
   يا ع ذلك إلى أ ه الب الفباا %15 ايق بد ي  المقلاد الم شففففف اا بللصففففف ا  الفيدي " ب ةفففففب  ،



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

333 
 

الصففففففلد    الكلذب   الم امفففففف   لى الةففففففلح  األخياا  ي  د  د  البميي  بيد األخبلا  المعل ملد 
 الايلمي  

  بذلك  د بحققد اإل لب   د البةل   الثل ب للبحث  
عرض ومناقشاااة نتائج التسااااؤل الثالث ما مصاااادر الثقافة الرياضاااية اإللكترونية لطالب  3-3

 قيد البحث؟
 (6جدول )

 (852الثقافة الرياضية اإللكترونية.              )ن=استجابات الطالب عينة البحث لمصادر 
رقم 
 العبارة

المتوسط  ال إلى حد ما نعم
 الحسابي

الدرجة 
 الترجيحية

 النسبة%
 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

13 234 32.2% 362 42.4% 216 25.4% 2.26 1358 68% 
14 266 31.3% 341 42.1% 243 28.6% 2.22 1323 63% 
15 243 25.1% 353 42% 246 28.5% 2.22 1321 66% 
16 342 42% 325 38.2% 185 21.8% 2.18 1855 32% 
13 364 42.5% 333 35.3% 145 13.5% 2.25 1515 35% 
18 325 35.5% 326 38.4% 215 25.8% 2.12 1386 32% 
15 332 43.5% 321 33.8% 155 18.3% 2.24 1511 34% 

"مد مصفففلدا الثقلال  الايلمففففي  اإللكبا  ي  الم ا ع  (13أعلى عبارة )أد  (60يتضاااح من جدول )
   يا ع ذلفك إلى أ فه الب الفباا الحفلليف    فد أد ه فلك %15اإللكبا  يف  الايفلمفففففففففففففيف " ب ةفففففففففففففبف  ،

اةفففففففففبق لب لل م  ا مد خة  مبلبع  األحداث الايلمفففففففففي   د  ايق الم ا ع اإللكبا  ي  مقلا    
 الصحلال " -  اإلذا-ب ةلئ  اإل ة  البقليدي  "البليف ي د

الب أد أكثا مصففففلدا الثقلالي  البا يحي  البب  (4م( )2228حساااام جودة ) يبفق ذلك مع دااةفففف  
 يةبفيد م  ل  ةب  لمع  الم ص اا هب اإل با د بلي ل البليف ي د 

  2050  أ ه الب  ل  ،Stoldt et al (2226) ،12ساااتولدت وآخرون  يبفق ذلك مع دااةففف  
ةفففف ف يك د  ق  األحداث الايلمفففففي   با الشففففبك  الد لي  للمعل ملد ه  المةفففففي ا  ال للب بيد 

 المشلهديد كمصدا ائيةب للمعل ملد بيد مخبلف  ةلئ  اإل ة  اإللكبا  ي  
   ي  "  " مد مصففففففففلدا الثقلال  الايلمففففففففي  اإللكبا  ي  اإلذا   اإللكبا 15، أقل عبارةبي مل  لءد 

   يا ع ذلك إلى االبقلد اإلذا   إلى   لصففا ال لذبي   اإل  لر المبمثل  الب الصفف ا %11ب ةففب  ،
الب أد اإلذا   ل ل د ا محد د  (6()2224حسااااين عبد العليم )  يبفق ذلك مع دااةففففف   الفيدي  

 بلل ةب  ل ةلئ  اإل ة  األخاد الب  شا ال  ب الايلمب 
 لبةل   الثللث للبحث  بذلك  د بحققد اإل لب   د ا
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عرض ومناقشااااة نتائج التسااااؤل الرابع ما دور المواقع اإللكترونية كوساااايلة إعالمية في 4 -3
 نشر الثقافة الرياضية

 (3جدول )
استجابات الطالب عينة البحث لبعض المواقع اإللكترونية في نشر الثقافة الرياضية )المعرفة(        

 (852)ن=
رقم 
 العبارة

المتوسط  ال حد ماإلى  نعم
 الحسابي

الدرجة 
 الترجيحية

 النسبة%
 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

22 485 53.1% 322 35.5% 63 3.4% 2.45 2122 83% 
21 345 41.6% 351 41.3% 145 13.1% 2.24 1882 33% 
22 365 42.5% 422 43.3% 83 5.8% 2.33 1582 33% 
23 428 42.4% 325 38.3% 53 12.5% 2.35 2235 35% 
24 434 55.8% 322 35.5% 34 8.3% 2.43 2122 82% 
25 411 48.4% 336 35.5% 123 12.1% 2.36 2228 38% 
26 323 35.6% 336 35.5% 211 24.8% 2.12 1352 32% 

" مبلبعبك للم ا ع اإللكبا  ي  يةفففففففففف   الب اابفلر ( 22أعلى عبارة )أد  (30من جدول )يتضاااااااح 
    يا ع ذلك إلى أد الم ا ع اإللكبا  ي  %93مةففففففب د ال  ب الثقلالب الايلمففففففب لديك "ب ةففففففب  ،

أصففبحد مد أكثا  ةففلئ  اابصففل  ا بشففلاا   أةفف ل ل بأثياا الب اآل    األخياا  ذلك أل  ل بةففبح ذ 
 مل  كبيا مد  ل ب ال ملهيا أكثا مد ال ةلئ  األخاد  لى اهب

الب اد البقد  العلمب  البك  ل  ب الكبيا الذس  (3( )2215بشااار صااالح ) يبفق ذلك مع دااةفف  
ةففف    لى ال ةب كيفي  الحصففف    لى المعل م  الايلمفففي  مد م ا ع األ با د،  كثاا محاكلد 

   د إ لبلد لك  شبء يبحث   ه ال ةب البحث  لى شبك  المعل ملد العللمي   علد   
  مبلبع  الم ا ع اإللكبا  ي  ألخبلا األب ل  الايلمفففففففييد القايبيد مد 21، أقل عبارةبي مل  لءد 

   يا ع ذلك إلى أد الم ا ع اإللكبا  ي  ب ب  ب شففففففففففا األخبلا %10ةفففففففففف ك كلالب لك " ب ةففففففففففب  ،
ئ  اا مد ال م  ا  ليس الباكي   لى ال المعل ملد الايلمففففففي  البب بعم   لى اةففففففبق لب الئ  كبي

 معي    مد ث  يمكد إشبلر ذلك مد خة  الب اص   با غاف الح اا  الشبكلد اا بمل ي  
الب أ ه يةففففففففب يع  للب الماحل  الثل  ي   يد  (1م( )2211أحمد فرغلي ) يبفق ذلك مع دااةفففففففف  

 البحث مد خة  اإل با د الب اص  مع محبب ال    الذس يفمله 
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استجابات الطالب عينة البحث لبعض المواقع اإللكترونية في نشر الثقافة الرياضية (8جدول )
 (852)المعتقدات(    )ن=

رقم 
 العبارة

المتوسط  ال إلى حد ما نعم
 الحسابي

الدرجة 
 الترجيحية

 النسبة%
 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

23 384 45.2% 368 43.3% 58 11.5% 2.33 1586 33% 
28 166 15.5% 346 42.3% 338 35.8% 2.15 1832 33% 
25 363 43.2% 368 43.3% 115 13.5% 2.25 1552 36% 
32 353 46.2% 364 42.8% 53 12.5% 2.35 2222 38% 

" بةل دك الم ا ع اإللكبا  ي   لى بك يد اب لهلد  (32أعلى عبارة )أد  (80يتضح من جدول )
   يا ع ذلك إلى أد مبلبع  الم ا ع اإللكبا  ي  %19إي لبي   ح  مملاةفففففف  الايلمفففففف  " ب ةففففففب  ،

يةففففل د  لى  يلدا المعل ملد  المعلاف  د األداء الايلمففففب للايلمففففلد المخبلف  بلإلمففففلال  إلى 
   الايلمي  المحبب  له، األما الذس يك د شع ا إكةلب ال م  ا بعض الخبااد الخلص  بلأل ش
  مي   ح  مملاة  الايلم  لدد المبصفحيد 

" بعبمفد الم ا ع اإللكبا  يف   لى اإلثفلاا اإلخبلاي  د د بد ي  للقي   (28أقال عباارة )بي مفل  فلءد 
       يا ع ذلك إلى أد الم ا ع اإللكبا  ي  بدأد الب اآل%13األخة ي  الايلمفففففففففففي  " ب ةفففففففففففب  ،

األخياا العم   لى بد ي  ال  احب  المبلدا األخة ي  الايلمففي  بعد أحداث الشفف ب البب بشفف دهل 
 الةلح  الايلمي  الب ال  د الحللب 

الب أد  ةفففففلئ  اإل ة  ال ملهياي   (5م( )2223حسااااام الدين مبارك ) يخبلف ذلك مع دااةففففف  
 ي     ي  الايلمي  بلل ةب  لل ةب  ال للبلدبعبمد  لى اإلثلاا اإلخبلاي  د د بد ي  للقي  األخة

 البحث 
استجابات الطالب عينة البحث لبعض المواقع اإللكترونية في نشر الثقافة الرياضية (5جدول )

 (852)العادات(.      )ن=
رقم 
 العبارة

المتوسط  ال إلى حد ما نعم
 الحسابي

الدرجة 
 الترجيحية

 النسبة%
 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

31 358 42.1% 344 42.5% 148 13.4% 2.24 1512 34% 
32 322 33.5% 365 42.5% 163 15.2% 2.18 1855 32% 
33 385 45.8% 343 42.4% 118 13.5% 2.31 1531 33% 
34 428 48% 341 42.1% 121 11.5% 2.36 2223 38% 
35 354 41.6% 351 46% 125 12.4% 2.25 1545 36% 
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" ببي  الم ا ع اإللكبا  ي  الفاصففففففف  لديك للبعليق ( 34أعلى عبارة )أد  (50يتضاااااح من جدول )
 ،  يا ع ذلك إلى حاي  اإلداء بللاأس الب %19 لى المقلاد الايلمففففففي  الم ا ح  "  ب ةففففففب  ،

مكل ي  م ل شب ل   الم م  لد  القمليل الايلمي  الم ا ح   لى صفحلب ل  ا 
  الب أد  ةب الماحلف  الثفل  يف   يد البحث 1، م(2211أحماد فرغلي ) يبفق ذلفك مع دااةففففففففففففف  

يحاصففففف د  لى المشففففففلاك  بإاةففففففل  البعليقلد  لى األخبلا  الم مفففففف  لد البب ب شففففففاهل الم ا ع 
  الصحف اإللكبا  ي 

" ببي  الم ا ع اإللكبا  ي  الفاصف  لديك لمملاة  الايلم  ببلقلئي  "  (32أقل عبارة )بي مل  لءد 
   يا ع ذلك إلى أد الم ا ع اإللكبا  ي  بدأد الب اآل    األخياا البعلم  مع مف    %12ب ةفففب  ،

لاليل بمف    كالايلمف  مد خة  البصف ا المفيق المابب  بإ  ل  أهداف ب لالةففي   ا ب ب  اهبململ 
 الايلم  األكثا ثااء  د المف    اا بمل ب  الثقلالب 
 (12جدول )

استجابات الطالب عينة البحث لبعض المواقع اإللكترونية في نشر الثقافة الرياضية )السلوك(.        
 (852)ن=

رقم 
 العبارة

 ال إلى حد ما نعم
المتوسط 
 الحسابي

الدرجة 
الترجيح
 ية

 النسبة%
النسبة العدد

% 
النسبة العدد

% 
النسبة العدد

% 

36 352 
46.1
% 335 

35.4
% 123 

14.5
% 2.31 1565 33% 

33 431 
52.3
% 

323 
36.1
% 

112 
13.2
% 

2.33 2215 
35% 

38 385 
45.8
% 

364 
42.3
% 

115 
13.5
% 

2.32 
2212 

38% 

35 328 36.2
% 

361 42.5
% 

181 21.3
% 

2.14 1823 31% 

42 348 42.5
% 

356 46.6
% 

126 12.5
% 

2.28 1542 36% 

" مبلبعبك للم ا ع اإللكبا  ي  يعم   لى ب مي  ( 33أعلى عبارة )أد  (120يتضاااااااح من جدول )
  ،  يا ع ذلك إلى أد ال ةب  ي   %19اإلاادا لبذ  أ صففى   د لمملاةفف  الايلمفف  " ب ةففب  ،

 القلبلي  لمملاةفففف  الايلمفففف  مد بقب  ال صففففلئ  البب بقد  إلي   مد خة  البحث لدي   ااةففففبعداد 
 الم ا ع اإللكبا  ي  بلإلملال  إلى أ    مد الئ  الشبلب الذس يمي  إلى إثبلد ال فس 
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" مبلبعبك لمل يقد  بللم ا ع اإللكبا  ي  يشففففففبع مي لك  ح  مملاةفففففف   (35أقل عبارة )بي مل  لءد 
   يا ع ذلك إلى أد الم ا ع اإللكبا  ي  بعببا مد أكثا ال ةفففففففففففلئ  %11الايلمففففففففففف  " ب ةفففففففففففب  ،

اإل ةمي   ذب الب اآل    األخياا،  لذا يل أ القلئم د  لى صفففحلب ل إلى ااهبمل  بلألخبلا البب 
 لى  ةففففب  مد المبصفففففحيد  لى حةففففلب الب  ه إلشففففبلر اغبلب    ح  ب ذب ال م  ا لبحقيق أ

 مملاة  الايلم  
  بذلك يك د  د بحققد اإل لب   د البةل   الاابع للبحث 

     :الخاتمة -4   
 يلدا   ب ال ةب بمف    الم ا ع اإللكبا  ي  كشفففففففبك  الكبا  ي  لببلد   ب صفففففف  البلحثلد إلى اد
ك  الد لي  بحيث يمكد لل ةب مد خةل ل الحصففففففف    لى المعل ملد  ق  المعل ملد  با الشفففففففب

الب شفك   ص مكب ب أ  ماةف   أ  الب صف اا خاائ   د د البقيد بلل  د  المكلد، كل د مد أه  
مصففففففففلدا الثقلال  الايلمفففففففففي  اإللكبا  ي  البب يةفففففففففبفيد م  ل  ةب  يد البحث الم ا ع اإللكبا  ي  

  ي ، اابفلر مةفففففففففب د ال  ب الثقلالب الايلمفففففففففب لدد ال ةب الايلمففففففففي  بلي ل الصفففففففففحف اإللكبا 
المبصفففففففففففحيد للم ا ع اإللكبا  ي ، معاال  األحداث  األخبلا الايلمففففففففففي   ب  بدا ل ل الب  ةففففففففففلئ  

 الصففحلال  ، اكبةففلب بعض الحقلئق الايلمفففي ، بك يد -اإلذا     –اإل ة  البقليدي  ،البليف ي د 
مفففف ، ب لء مفلهي  ايلمففففي  مب  اا، الم ا ع اإللكبا  ي  ب ثا اب لهلد إي لبي   ح  مملاةفففف  الايل

مل  ك بدا   إي لبي   لى العلداد الايلمي   د  ايق البعليق  لى المقلاد الايلمي  الم ا ح ،
ب ثا الم ا ع اإللكبا  ي  بدا   إي لبي   لى الةل ك الايلمب مد خة  ب مي  اإلاادا لبذ  أ صى 

 شا الةل ك الصحب المصلحب للايلم    د لمملاة  الايلم ،  
 يلدا اهبمل  الم ا ع اإللكبا  ي  ببد ي  المقلاد الم شففف اا بللصففف ا  كمل ي صفففب البلحثلد 

 الفيدي  ك ةفففففففففففيل  العلي  ال دف م  ل إ  لر ال م  ا، مفففففففففففا اا اهبمل  الم ا ع اإللكبا  ي  ببد ي  
م ادهل اإل ةمي  بللق ا د  الق ا يد بلإلمففففففففلال  إلى اإلحصفففففففففلئيلد لتلعلب الايلمفففففففففي  المخبلف ، 

م ا ع اإللكبا  ي  الب م ادهل بإشفبلر المي   لدس ال ةب  لى مملاة  الايلم ، مفا اا اهبمل  ال
مففففففففففا اا اهبمل  ال لمع  بإ لم   د اد  م بمااد   اة  م  ب  ي   د اإل با د، د   ال لمع  
لب اليا اإلمكل لد اإللكبا  ي  بللقدا الكلالب الذس يب لةفففففب مع أ داد لل ةب،  مفففففع اةفففففباابي ي  

  ةفبخدا  الم ا ع اإللكبا  ي  كلي  البابي  البد ي    ل   الايلم    ة  البابي  الايلميلبفعي  آلي  ا
 الب كلي  البابي  ااةلةي  ب لمع  ديللى 
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 الماالقلد
 الص اا اا لي  لةةببيلد

 
 الةيد األةبلذ الدكب ا/                                        

 بحي   يب      بعد
، المداةففففيد المةففففل ديد الب البابي  محمد قدوري حسااان وبشاااار صاااالح شاااهاب يا   البلحثلد/ 

 الايلمي  ا ااء البحث الم ة  : 
 بعض الم ا ع اإللكبا  ي   أثاهل  لى الثقلال  الايلمي  " 

ل ةب كلي  البابي  البد ي    ل   الايلم    ة  البابي  الايلمي  الب كلي  البابي  ااةلةي  
 ب لمع  ديللى"

مب لبلد الحصفففف    لى البا ي  العلمي  الب البابي  الايلمففففي ، حيث  ل  البلحثلد ب مففففع مففففمد 
 بلااد للمحل ا   لمل ك ب  مد ذ س الخباا الب هذا الم ل  يا ى مد ةفففففففففففففيلدبك  الم االق  ا   د  

    الم االق   لى ك   بلاا للمح ا مد  دمه لبحقيق ال دف 
  بفمل ا ةيلدبك   بفلئق ااحباا  

 
 
 
 دا   العلمي  :ال

 الع  اد ال  يفب :  
 
 
 
 
 

 الباحثان

بشار صالح و  محمد قدوري حسن
 شهاب

https://weedoo.tech/
https://ar.vpnmentor.com/
https://www.skynewsarabia.com/
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 هل تستخدم شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(؟ -1
 ال -                                                       2نعم -1

 ما نوع الموضوعات والبرامج التي تفضلها عند استخدامك لإلنترنت؟      -2
 الترفيهية -4          الثقافية -      3الرياضية -         2اإلخبارية -1
  العلمية  -   5السياسية  -  8 االقتصادية -   3الفنية  -6     التعليم -5
 

 غيا م االق م االق العبلااد  
 ل ةب  المح ا األ  : مف    الم ا ع اإللكبا  ي  ا

1 

شبكة عالمية من الشبكات الحاسوبية المختلفة المتصلة ببعضها بواسطة وصالت 
 اتصاالت بعيدة.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

2 
 حيز تخزيني على خادم الويب مخصص لجهة معينة أو شخص معين.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

3 

مجموعة من الملفات المرتبطة ببعضاها البعض0 تعرض معلومات عن موضوع معين 
 أو عدة موضوعات.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

4 

شاابكة اتصاااالت دولية0 تتألف من مجموعة من شاابكات الحواساايب وتؤمن االشااتراك 
 فيها للمستخدمين.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

5 

دائرة معارف عمالقة يمكن للمشاااتركين فيها الحصاااول على معلومات في شاااكل نص 
 مكتوب أو مرسوم أو خرائط.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

6 
مجموعاااة من الوثاااائق اإللكترونياااة المرتبطاااة المخزناااة في أجهزة الكمبيوتر بجميع 

 أنحاء العالم.
  

 البيــانات األوليـــــة



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

333 
 

 

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

3 
 نوع من االتصال بين البشر يتم عبر الفضاء اإللكتروني.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

8 

والملفااات الموجودة على خاااادم الوياااب يقوم القاااارئ مجموعااة من الموضااااااااوعاااات 
 بتصفحها والتفاعل معها.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

5 
 شبكة عنكبوتيه لتبادل نقل المعلومات عبر الشبكة الدولية.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  
 

 المح ا الثل ب: أهداف الم ا ع اإللكبا  ي  ك ةيل  ابصل  ال ةب 
    من أهداف المواقع اإللكترونية كوسيلة اتصال ما يلي:

12 
 تساير جميع المستويات والطبقات.

تعديل الصياغة: 
........................................................................... 

  

11 
 سرعة توصيل الرسائل الرياضية إلى الجمهور.

تعديل الصياغة: 
........................................................................... 

  

12 
 سياسة الدولة.توجيه أراء الجماهير لما تهدف إليه 

تعديل الصياغة: 
........................................................................... 

  

13 

 تشير لخلق بيئة تفاعلية وثقافة معينة لتنمية المعرفة.
تعديل الصياغة: 

........................................................................... 
 
 
 
 
 

  

 غيا م االق م االق العبلااد  
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14 

تبادل المعلومات واألفكار والخبرات واآلراء بين كل من الجمهور مع بعضهم البعض 
 والجمهور والمواقع اإللكترونية دون التقيد بالوقت والمكان.

تعديل الصياغة: 
........................................................................... 

  

15 
 تحسين مهارات استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

تعديل الصياغة: 
........................................................................... 

  

16 
 تدعيم المقاالت الرياضية المنشورة بالصور والفيديو.إقناع الجمهور عن طريق 

تعديل الصياغة: 
........................................................................... 

  

13 
 تقديم المعلومات الرياضية بطريقة شيقة وجذابة.

تعديل الصياغة: 
........................................................................... 

  

18 

 -اإلذاعة  –استقطاب الجمهور مقارنتا بوسائل اإلعالم التقليدية )التليفزيون 
 الصحافة(.

تعديل الصياغة: 
........................................................................... 

  

15 
 حرية اإلدالء بالرأي في الموضوعات والقضايا الرياضية المطروحة.

تعديل الصياغة: 
........................................................................... 

  

 اإللكبا  ي  ال ةب    المح ا الثللث: مصلدا الثقلال  الايلمي 

22 
 مواقع األندية.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

21 
 النشرات والمقاالت اإللكترونية.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

22 
 مواقع االتحادات.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

23 
 الكتب اإللكترونية الرياضية.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 
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24 
 التليفزيون اإللكتروني.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

25 
 اإلذاعة اإللكترونية.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

 
26 

 المجالت اإللكترونية.
تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 

........................................................................... 
  

23 
 .المواقع اإللكترونية الرياضية

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

28 
 المكتبات اإللكترونية.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

25 
 الصحف اإللكترونية.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

 الثقلال  الايلمي المح ا الاابع: د ا الم ا ع اإللكبا  ي  ك ةيل  إ ةمي  الب  شا 
 المعرفة:  -أ
 تنظيم وترتيب المدركات إلى أفكار وبنيات ومعلومات يستخدمها الفرد في تشكيل التعميمات نحو بيئته      

32 
 تقدم المواقع اإللكترونية معلومات رياضية مفيدة لك.

تعديل الصياغة: 
........................................................................... 

  

31 
 متابعتك للمواقع اإللكترونية يسهم في ارتفاع مستوى الوعي الثقافي الرياضي لديك.

تعديل الصياغة: 
........................................................................... 

  

32 
 تستفيد من المعلومات الرياضية التي تقدم في المواقع اإللكترونية في حياتك اليومية.
تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 

........................................................................... 
  

33 
 متابعتك للمواقع اإللكترونية يكسبك بعض الحقائق الرياضية.

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 
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 غيا م االق م االق العبلااد  

34 

تهتم المواقع اإللكترونية بنشااااار األخبار الرياضاااااية أكثر من اهتمامها بتوجيهك ألهمية 
 ممارسة الرياضة.

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

35 

تصفح المواقع اإللكترونية يكسبك بعض الخبرات الخاصة باألنشطة الرياضية المحببة 
 لديك.

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

36 

تساعدك المواقع اإللكترونية على معرفة األحداث واألخبار الرياضية قبل تداولها في 
 الصحافة(. –اإلذاعة  –وسائل اإلعالم التقليدية )التليفزيون 

تعديل الصياغة: 
........................................................................... 

  

33 

اإللكترونية يساعدك على زيادة المعلومات والمعارف عن األداء متابعتك للمواقع 
 الرياضي لنوع الرياضة.

تعديل الصياغة: 
........................................................................... 

  

38 

متابعة المواقع الرياضاااااية تساااااااعدك في معرفة القواعد والقوانين لالعاب والرياضااااااات 
 المختلفة.

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

35 
 تقدم المواقع اإللكترونية بعض اإلحصائيات عن النتائج الرياضية.

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

42 
 تقدم المواقع اإللكترونية بعض اإلحصائيات عن تاريخ األلعاب الرياضية.

تعديل الصياغة: 
........................................................................... 

  

41 
 المواقع اإللكترونية ألخبار األبطال الرياضيين القريبين من سنك كافي لك.متابعة 

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

 المعتقدات: -ب
 تنظيم مستقر وثابت إلدراكات ومعارف الفرد ويسيطر على طريقة تفكيره.

   المواقع اإللكترونية في بناء مفاهيم رياضية متطورة.تساعدك  
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تعديل الصياغة:  42
........................................................................... 

43 
 تساعدك المواقع اإللكترونية على تدعيم القيم والمبادئ الرياضية.

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

44 

االهتمام بالنقد الرياضي في المواقع اإللكترونية يجعلك تتجنب بعض المعتقدات 
 الخاطئة.

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

45 
 تعتمد المواقع اإللكترونية على اإلثارة اإلخبارية دون تدعيم للقيم األخالقية الرياضية.

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

46 
 المطروحة.تساهم المواقع اإللكترونية في تكوين رأى عام نحو المادة اإلعالمية 

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

43 
 تساعدك المواقع اإللكترونية على تكوين اتجاهات إيجابية نحو ممارسة الرياضة.

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

48 
 تساعدك المواقع اإللكترونية على جعل الرياضة ذات أثر عميق في حياتك.

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
.......................................................................... 

 
 

 

 :العادات -ج    
 نوع من السلوك المكتسب يصبح ثابتا ال يتغير مع التكرار والخبرة بدرجة تجعل من السهل التنبؤ بها      

45 
 تؤكد المواقع اإللكترونية على تحسين الممارسات اليومية في حياتك.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

52 
 تتيح المواقع اإللكترونية الفرصة لديك لممارسة الرياضة بتلقائية.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

51 
 اإللكترونية عالقة العادات الغذائية باألداء الرياضي.توضح المواقع 

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

 
 
 

 

 غيا م االق م االق العبلااد  
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52 
 تؤكد المواقع اإللكترونية على ضرورة ممارسة أنشطة الرياضة للجميع.

الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال 
........................................................................... 

  

53 
 تتيح المواقع اإللكترونية الفرصة لديك للتعليق على المقاالت الرياضية المطروحة.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

54 
 توجه المواقع اإللكترونية أفراد األسرة لالنتظام في ممارسة الرياضة.

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

55 
 المواقع اإللكترونية على نشر النواحي االجتماعية المصاحبة للرياضة.تؤكد 

تاااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااديااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااغاااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

 السلوك: -د
 كل ما يصدر عن الفرد من أفعال استجابة للمنبهات الداخلية أو الخارجية إلرضاء حاجاته وتحقيق أهدافه      

 
56 

 متابعتك لما يقدم بالمواقع اإللكترونية يساعدك في تكوين الدوافع نحو ممارسة الرياضة.
تعديل الصياغة: 

........................................................................... 
  

53 

متابعتك لما يقدم بالمواقع اإللكترونية يعمل على تنمية اإلرادة لبذل أقصى جهد لممارسة 
 الرياضة.

تعديل الصياغة: 
........................................................................... 

  

58 

خبر فوز بطال عراقي ببطولاة عاالمياة قد  متاابعتاك في المواقع اإللكترونياة لتفااصاااااااايال
 يدفعك لممارسة الرياضة.

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

55 
 متابعتك لما يقدم بالمواقع اإللكترونية يشبع ميولك نحو ممارسة الرياضة.

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

62 
 تساعدك المواقع اإللكترونية في تحسين السلوكيات لمواجهة متطلبات الحياة العامة.

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

  

   تؤكد المواقع اإللكترونية على نشر السلوك الصحي المصاحب للرياضة. 61
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تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 

62 
 تساعدك المواقع اإللكترونية على التوجه لممارسة األنشطة الرياضية.

تااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااااال الصااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااة: 
........................................................................... 
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 الص اا  ب  ال  لئي  لةةببيلد
 

 
 هل تستخدم شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(؟ -1

 ال -                                                       2نعم -1
 ما نوع الموضوعات والبرامج التي تفضلها عند استخدامك لإلنترنت؟      -2

 الترفيهية -4           الثقافية -   3الرياضية -     2اإلخبارية -1
  العلمية  -   5السياسية  -   8 االقتصادية -  3الفنية  -6  التعليمية -5

 إلى حد   ع  العبلااد  
 مل

 ا

 لل ةب المح ا األ  : مف    الم ا ع اإللكبا  ي  

1 
مجموعة من الملفات المرتبطة ببعضااااها البعض0 تعرض معلومات عن موضااااوع معين أو عدة 

 موضوعات.
   

    اإللكترونية المرتبطة المخزنة في أجهزة الكمبيوتر بجميع أنحاء العالم.مجموعة من الوثائق  2
    نوع من االتصال بين البشر يتم عبر الفضاء اإللكتروني. 3

4 
مجموعة من الموضاوعات والملفات الموجودة على خادم الويب يقوم القارئ بتصفحها والتفاعل 

 معها.
   

    المعلومات عبر الشبكة الدولية.شبكة عنكبوتيه لتبادل نقل  5
   المح ا الثل ب: أهداف الم ا ع اإللكبا  ي  ك ةيل  ابصل  لل ةب

 من أهداف المواقع اإللكترونية كوسيلة اتصال ما يلي:
    سرعة توصيل الرسائل الرياضية إلى الجمهور. 6

مع بعضهم البعض والجمهور  تبادل المعلومات واألفكار والخبرات واآلراء بين كل من الجمهور 3
 والمواقع اإللكترونية دون التقيد بالوقت والمكان.

   

    تحسين مهارات استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. 8
    إقناع الجمهور عن طريق تدعيم المقاالت الرياضية المنشورة بالصور والفيديو. 5
    وجذابة.تقديم المعلومات الرياضية بطريقة شيقة  12
    ة(.الصحاف -اإلذاعة  –استقطاب الجمهور مقارنتا بوسائل اإلعالم التقليدية )التليفزيون  11
    حرية اإلدالء بالرأي في الموضوعات والقضايا الرياضية المطروحة. 12

   المح ا الثللث: مصلدا الثقلال  الايلمي  اإللكبا  ي  لل ةب
    الرياضية.الكتب اإللكترونية  13

 البيــانات األوليـــــة
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    .التليفزيون اإللكتروني 14
    اإلذاعة اإللكترونية. 15
    المجالت اإللكترونية. 16
    .المواقع اإللكترونية الرياضية 13
    المكتبات اإللكترونية. 18
    الصحف اإللكترونية. 15

 الثقلال  الايلمي المح ا الاابع: د ا الم ا ع اإللكبا  ي  ك ةيل  إ ةمي  الب  شا 
    تستفيد من المعلومات الرياضية التي تقدم في المواقع اإللكترونية في حياتك اليومية. 22
    متابعتك للمواقع اإللكترونية يسهم في ارتفاع مستوى الوعي الثقافي الرياضي لديك. 21

22 
ارسااة بتوجيهك ألهمية ممتهتم المواقع اإللكترونية بنشاار األخبار الرياضااية أكثر من اهتمامها 

 الرياضة.
   

    تصفح المواقع اإللكترونية يكسبك بعض الخبرات الخاصة باألنشطة الرياضية المحببة لديك. 23

24 
تساعدك المواقع اإللكترونية على معرفة األحداث واألخبار الرياضية قبل تداولها في وسائل 

 الصحافة(. –اإلذاعة  –اإلعالم التقليدية )التليفزيون 
   

متابعتك للمواقع اإللكترونية يساعدك على زيادة المعلومات والمعارف عن األداء الرياضي لنوع  25
 الرياضة.

   

    متابعة المواقع الرياضية تساعدك في معرفة القواعد والقوانين لالعاب والرياضات المختلفة. 26
    الحقائق الرياضية.متابعتك للمواقع اإللكترونية يكسبك بعض  23
    متابعة المواقع اإللكترونية ألخبار األبطال الرياضيين القريبين من سنك كافي لك. 28
    تساعدك المواقع اإللكترونية على تدعيم القيم والمبادئ الرياضية. 25
    خاطئة.الاالهتمام بالنقد الرياضي في المواقع اإللكترونية يجعلك تتجنب بعض المعتقدات  32
    تساهم المواقع اإللكترونية في تكوين رأى عام نحو المادة اإلعالمية المطروحة. 31
    تعتمد المواقع اإللكترونية على اإلثارة اإلخبارية دون تدعيم للقيم األخالقية الرياضية. 32
    الرياضة.تساعدك المواقع اإللكترونية على تكوين اتجاهات إيجابية نحو ممارسة  33
    تؤكد المواقع اإللكترونية على تحسين الممارسات اليومية في حياتك. 34
    تتيح المواقع اإللكترونية الفرصة لديك لممارسة الرياضة بتلقائية. 35
    توضح المواقع اإللكترونية عالقة العادات الغذائية باألداء الرياضي. 36
    الفرصة لديك للتعليق على المقاالت الرياضية المطروحة.تتيح المواقع اإللكترونية  33
    تؤكد المواقع اإللكترونية على نشر النواحي االجتماعية المصاحبة للرياضة. 38

35 
متابعتك لما يقدم بالمواقع اإللكترونية يعمل على تنمية اإلرادة لبذل أقصى جهد لممارسة 

 الرياضة.
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42 
اإللكترونياة لتفااصاااااااايال خبر فوز بطال عراقي ببطولاة عاالمياة قاد يادفعك متاابعتاك في المواقع 
    لممارسة الرياضة.

    متابعتك لما يقدم بالمواقع اإللكترونية يشبع ميولك نحو ممارسة الرياضة. 41
    تؤكد المواقع اإللكترونية على نشر السلوك الصحي المصاحب للرياضة. 42
    اإللكترونية على التوجه لممارسة األنشطة الرياضية.تساعدك المواقع  43
    تساعدك المواقع اإللكترونية في تحسين السلوكيات لمواجهة متطلبات الحياة العامة. 44
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 الص اا ال  لئي  لةةببيلد
 

 
 )اإلنترنت(؟هل تستخدم شبكة المعلومات الدولية  -1

 ال -                                                       2نعم -1
 ما نوع الموضوعات والبرامج التي تفضلها عند استخدامك لإلنترنت؟      -2

 الترفيهية -4   الثقافية -      3الرياضية -   2اإلخبارية -1
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الى  نعم العبارات م
 حد ما

 ال

 المح ا األ  : مف    الم ا ع اإللكبا  ي   

مجموعة من الملفات المرتبطة ببعضااااااها البعض0 تعرض معلومات عن موضااااااوع معين أو عدة  1
    موضوعات.

    الوثائق اإللكترونية المرتبطة المخزنة في أجهزة الكمبيوتر بجميع أنحاء العالم.مجموعة من  2
    نوع من االتصال بين البشر يتم عبر الفضاء اإللكتروني. 3

4 
مجموعة من الموضاااوعات والملفات الموجودة على خادم الويب يقوم القارئ بتصااافحها والتفاعل 

    معها.

    نقل المعلومات عبر الشبكة الدولية.شبكة عنكبوتيه لتبادل  5
  المح ا الثل ب: أهداف الم ا ع اإللكبا  ي  ك ةيل  ابصل  ال ةب  

  كوسيلة اتصال ما يلي: اإللكترونيةمن أهداف المواقع 
    سرعة توصيل الرسائل الرياضية إلى الجمهور. 6 

الجمهور مع بعضااااااااهم البعض والجمهور تبادل المعلومات واألفكار والخبرات واآلراء بين كل من  3
    والمواقع اإللكترونية دون التقيد بالوقت والمكان.

    تحسين مهارات استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. 8
    إقناع الجمهور عن طريق تدعيم المقاالت الرياضية المنشورة بالصور والفيديو. 5
    شيقة وجذابة.تقديم المعلومات الرياضية بطريقة  12
    .الصحافة( -اإلذاعة  –استقطاب الجمهور مقارنتا بوسائل اإلعالم التقليدية )التليفزيون  11
    حرية اإلدالء بالرأي في الموضوعات والقضايا الرياضية المطروحة. 12
 اإللكبا  ي  ال ةب    المح ا الثللث: مصلدا الثقلال  الايلمي  

    اإللكترونية الرياضية.الكتب  13

 البيــانات األوليـــــة
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    التليفزيون اإللكتروني. 14
    اإلذاعة اإللكترونية. 15
    المجالت اإللكترونية. 16
    .المواقع اإللكترونية الرياضية 13
    المكتبات اإللكترونية. 18
    الصحف اإللكترونية. 15
 إ ةمي  الب  شا الثقلال  الايلمي المح ا الاابع: د ا الم ا ع اإللكبا  ي  ك ةيل   

 *المعاال : 
 ب  ي   بابيب المداكلد إلى أالكلا  ب يلد  معل ملد يةبخدم ل الفاد الب بشكي  البعميملد  ح  بيئبه      

    متابعتك للمواقع اإللكترونية يسهم في ارتفاع مستوى الوعي الثقافي الرياضي لديك. 22

21 
بنشاااار األخبار الرياضااااية أكثر من اهتمامها بتوجيهك ألهمية ممارسااااة تهتم المواقع اإللكترونية 

  الرياضة.
 

 

    تصفح المواقع اإللكترونية يكسبك بعض الخبرات الخاصة باألنشطة الرياضية المحببة لديك. 22

23 
تساعدك المواقع اإللكترونية على معرفة األحداث واألخبار الرياضية قبل تداولها في وسائل 

  الصحافة(. –اإلذاعة  –اإلعالم التقليدية )التليفزيون 
 

 

24 
متابعتك للمواقع اإللكترونية يساعدك على زيادة المعلومات والمعارف عن األداء الرياضي لنوع 

    الرياضة.

    متابعة المواقع الرياضية تساعدك في معرفة القواعد والقوانين لالعاب والرياضات المختلفة. 25
    متابعة المواقع اإللكترونية ألخبار األبطال الرياضيين القريبين من سنك كافي لك. 26
 * المعبقداد: 

 ب  ي  مةبقا  ثلبد إلدااكلد  معلاف الفاد  يةي ا  لى  ايق  بفكياه 
    تساعدك المواقع اإللكترونية على تدعيم القيم والمبادئ الرياضية. 23
    في المواقع اإللكترونية يجعلك تتجنب بعض المعتقدات الخاطئة. االهتمام بالنقد الرياضي 28
    تعتمد المواقع اإللكترونية على اإلثارة اإلخبارية دون تدعيم للقيم األخالقية الرياضية. 25
    تساعدك المواقع اإللكترونية على تكوين اتجاهات إيجابية نحو ممارسة الرياضة. 32
 :* العلداد     

   ر مد الةل ك المكبةب يصب  ثلببل ا يب يا مع البكااا  الخباا بدا   ب ع  مد الة   الب ب  ب ل      
    تؤكد المواقع اإللكترونية على تحسين الممارسات اليومية في حياتك. 31
    تتيح المواقع اإللكترونية الفرصة لديك لممارسة الرياضة بتلقائية. 32
    اإللكترونية عالقة العادات الغذائية باألداء الرياضي.توضح المواقع  33
    تتيح المواقع اإللكترونية الفرصة لديك للتعليق على المقاالت الرياضية المطروحة. 34
    تؤكد المواقع اإللكترونية على نشر النواحي االجتماعية المصاحبة للرياضة. 35
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 الةل ك: * 
 ك  مل يصدا  د الفاد مد أالعل  اةب لب  للم ب لد الداخلي  أ  الخلا ي  إلاملء حل لبه  بحقيق أهدااله      

    متابعتك لما يقدم بالمواقع اإللكترونية يعمل على تنمية اإلرادة لبذل أقصى جهد لممارسة الرياضة. 36

عراقي ببطولااة عااالميااة قااد ياادفعااك متاابعتااك في المواقع اإللكترونيااة لتفاااصاااااااايال خبر فوز بطاال  33
 لممارسة الرياضة.

   

    متابعتك لما يقدم بالمواقع اإللكترونية يشبع ميولك نحو ممارسة الرياضة. 38
    تؤكد المواقع اإللكترونية على نشر السلوك الصحي المصاحب للرياضة. 35
    الرياضية.تساعدك المواقع اإللكترونية على التوجه لممارسة األنشطة  42


