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  ملخص

رأي      هدفت هذه الدراسة ة الهاشمية ل ات الجامع إلى التعرف على مستوى المعرفة لدى طالب
ي بحسب     توى المعرف روق بالمس ة الف ة، ومعرف ي الرياض الم ف ة،  الاإلس ان اإلقام رات مك متغي

زي الشخصي،   و ة، وال ة الدراسة من   . المستوى الدراسي  والكلي ة من  ) ٤٨٠(وتكونت عين طالب
تبانه     . من طالبات الجامعة الهاشمية   طالبات السنة األولى والسنة الرابعة استخدم في الدراسة اس

د أظهرت    . فقرة موزعة على أربع مجاالت) ٤٨( للتعرف على مستويات المعرفة تكونت من وق
دى إن مستوى المعرفة   -  :ما يأتي نتائج الدراسة رأي اإلسالم في        ل ة الهاشمية ل ات الجامع طالب

توى المتوسط  الرياضة اء بالمس ة،    - . ج ان اإلقام رات مك ة بمتغي توى المعرف أثر مس زي ويت ال
كان      الشخصي، ات س دى الطالب ر ل و األآث ة ه توى المعرف ان مس ث آ ي، حي توى الدراس والمس

ة   لدى المدينة وآذلك لدى المحجبات و ات السنة الرابع ا   -  .طالب ائج عدم وجود     آم وأظهرت النت
  .الرياضةت الجامعة الهاشمية لرأي اإلسالم في أثر لمتغير الكلية على مستوى المعرفة لدى طالبا

 
Abstract 

This study aims at investigating the educational level of the female 
students in the Hashemite University towards Islamic view about sport. 
Moreover, the knowledge of differences in educational level was 
measured according to the following variables, residence, and personal 
uniform, college academic and educational level. The sample of this 
study consists of (480) freshman and senior female students. A 
Questionnaire was designed to Identify the understanding levels which 
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consisted of (48) items distributed into four fields (levels).  - The results 
showed that the knowledge the student's level was intermediate to the 
female students in the Hashemite University for Islamic view about sport.  
- The knowledge level is influenced by residence, personal uniform, and 
student's levels variables. In addition the knowledge level is higher for 
city residents veiled female students, senicrs, too.  - The results showed 
that there was an affect to the college variable upon the knowledge level 
for the female students in the Hashemite University according to the 
Islamic view about sport. 

  
  المقدمة

يالدي    د هو     ...  شهد القرن السابع الم د نظام جدي الى     آخر مول ى رساالت اهللا سبحانه وتع  إل
دين     ا لتشريعات سماوية          اإلسالمي البشرية، هذا النظام هو ال اة البشر وفق ا لحي ذي جاء منظم ال

دين   ى دقيقة ومحكمة في آل جانب من جوانب الحياة، حيث نظر هذا ال اة و   إل نظرة   اإلنسان الحي
ى     اإلنسانوالتكاملية، وتعامل مع هذا  بالشموليةتتسم  وى عل باعتباره وحدة واحدة غير مجزأة ليق

  .إخالصو أمانةبكل  إليهتحمل المهام الموآلة 

ى متنوعة الطبائع مختلفة السلوك، تارة تميل  اإلنسانيةولما آانت النفس    ل     إل ارة تمي الجد وت
ذليلة متهورة وهي بين  وأخرىرة وساعة فرحة مسرورة، الهزل، تراها ساعة غضبى مسعو إلى

ا     ا شاء اهللا له ال   أنهذا الشد والجذب م م حوائجهم و      ال قتسير، وخ م، يعل م به ل  بشر هو اعل دخائ
ه             أنفسهم ة والسكون، قول وازع الحرآ ر والشر ومن ن وازع الخي ا من ن ا فيه تهم وم ، ويعلم طبيع

ي  الى ف ةتع و   اآلي ي س ت ف ي نزل ة الت ك(رة الكريم ف    أال) (١٤:المل و اللطي ق وه ن خل م م يعل
ا  أوفانزل لها من الشرائع ما يناسب نوازعها و لم يكلفها فوق طاقتها ) الخبير و (احتماله سمك،   أب
٢٨ ،٢٠٠٠.(  

الجهاد في سبيل   والقة وثيقة بين التربية البدنية هناك ع إن إلى) ١٤، ١٩٨١(ويشير حرب 
ويحث عليها، وان التربية البدنية بما تشتمل   إليها، بل انه يدعو اإلسالمال تتعارض مع  أنهااهللا، و

وع في    ة يمكن      أدواتعليه من تن ة محبب ق      إسهاما تسهم   إنالنشاط وتلقائي اعال في سبيل تحقي ف
  .اإلسالميةالعامة للتربية  األهداف

وان     رى عل ين ي ي ح لم  إن) ٤٦ ،١٩٨٣(ف رد المس ى الف ة  أنعل ارس الرياضة لمواجه يم
دني و     األمراضفراغ، والوقاية من ال رين الب ى التم ال والتعود منذ الصغر عل اد،   أعم ه   إالالجه ان

ون   ة لتك دودا تربوي اروضع ح ل  إط الميعم ع    إس جمة م روف منس ي ظ ة الرياضة ف لممارس
ة      بإيجاد، وذلك اإلسالم ين الممارسة الرياضية وبقي ات توازن ب م      الواجب ة من تحصيل عل اليومي

دان    أعماالاعاة الممارس حدود اهللا واتقاء الشبهات فال يأتي وعبادة، وبمر جاهلية آما نرى في مي
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يلة      أوالمصارعة  ل الرياضة وس ي جع لمين ف اد المس ين، وباجته ين الجنس ة ب باحة المختلط الس
  .النية ووسيلة للتوجيه التربوي إلصالح

ب يف قط نهج    إن) ٣١ ،١٩٨٣( ويض ن م زء م ي ج ة ه ة عام ة البدني ة الرياض التربي
الرسول عليه الصالة والسالم، ويقصد بها تقوية الجسم ورياضته   أحاديث، تنص عليها اإلسالمية

تمتاع   اإلنسانبنصيب  األخذعلى احتمال المشاق وبذل الجهد، آما يقصد بها قوة  من الحياة واالس
  .جسم متين إلىبه الن الحياة جهد مهني محتاج 

دين العظيم، بقر   أن إلى) ٦٨، ١٩٩٥(ويشير الخولي    ريم وسنة رسوله صلى      آهذا ال ه الك ن
دنيا    أمور من   امرأاهللا عليه وسلم، لم يترك  دين وال ا   إالال ى نبهن ا      أوجه  إل ا، آم ه لنتبعه ر في الخي

  .، ومن ضمن ذلك الرياضةلنتجنبهاالضر  أوجه إلىنبهنا 

ة الرياضة دراس إلىالمرجعي للدراسات والبحوث التي تطرقت  اإلطار إلىوبالنظر   
 اإلسالميةالرياضية قد ازدهرت خالل العصور  األلعابوالتربية اإلسالمية فقد اتضح بان 

حظيت الرياضة بنشاط واسع بين طبقات الشعب، وساهم في تجسيدها العديد من  إذالمختلفة، 
 ةإداريآل عناية واهتمام، آما حظيت هذه الرياضات بتنظيمات  أولوهاالذين  األمراءالحكام و 

  ). ٦٠، ١٩٩٨ سالم،(فنية لضمان ممارستها واستمراريتها 

  :على النحو التالي اإلسالموقد ارتأى الباحثان تصنيف الموضوعات المرتبطة بالرياضة و 

  الرياضة باعتبارها نظامًا اجتماعيا ثقافيا إسالميا  :أوًال

سول صلى اهللا عليه تعد الرياضة من أحد المناشط اإلنسانية والثقافية البارزة في عهد الر
وسلم، وآانت تحمل في طياتها آل مقومات النظام االجتماعي فهي معروفة وشائعة ومقبولة بين 
غالبية الناس، إذ تمثلت بكونها نظامًا اجتماعيًا ومنهجًا ثقافيا متداوال في الحياة اليومية في 

  .ء الراشدينالمجتمع اإلسالمي زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والخلفا

وآان من أهم مظاهر الرياضة في المجتمع اإلسالمي رياضة الفروسية، إذ آلف الرسول 
وهو سباق الخيل ) السبق(عليه الصالة والسالم علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه بتنظيم 

وأوضح له مجموعة من الشروط والقوانين التي يجب األخذ بها آما حدد له طريقة تحديد الفائز، 
  ). ٧٥، تالشوآاني، ب،(نهى عن الصخب واأللفاظ الجارحة في السباق  آما

  نلإلنسان الكريم و النظرة الشمولية آالقر  :ثانيًا

در   ا ريم المص ران الك ريعة    األوللق ادر الش ن مص الميةم وع   اإلس اول موض ذي تن ، وال
الى     آريمة و أيةالقوة في اآثر من والبدن و اإلنسان ه سبحانه وتع ا قول ي منه ين    الت : في سورة الت

ا ( د خلقن انلق ي  اإلنس ويم أحسنف ين) (تق ول ).٢:الت ر،( ويق ن آثي ه ) ١٩٦٩،١٣٢ اب و ان وه
  .صورة وشكل منتصب القامة أحسنفي  اإلنسانتعالى خلق 
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يهم  : (وقوله تعالى   الوا        إنوقال لهم نب ا ق م طالوت ملك د بعث لك ى اهللا ق ك     أن ه المل يكون ل
ال      بالملك منه  أحقعلينا ونحن  ال ق ؤت سعة من الم يكم وزاده بسطة     أنولم ي اهللا اصطفاه عل

  ).٢٤٧:البقرة) (في العلم و الجسم واهللا يؤتي ملكه من يشاء واهللا واسع عليم

نكم   ): "١٤٢ ،١٩٦٩ ابن آثير،(يقول  م م ل أي هو مع هذا اعل وة     وأشكل  وأنب نكم واشد ق م
نكم  أتموصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي  ا وينبغي    علما وقامة م ك ذا    أن، ومن هاهن يكون المل

  ".علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه

الى   ه عدو اهللا             (: وقوله تع ون ب ر ترهب اط الخي وة ومن رب ا استطعتم من ق م م واعدوا له
  ).٦:األنفال( )وعدوآم

ول    ي،(يق ال ): "١٦٤ ،١٩٣٩القرطب دوا لقت دائكمأي اع ع  أع واعجمي ة   أن وة المادي الق
ى        ألنهذآر القوة هنا  وإنما: قال" نويةوالمع وا عل ام فنبه در استعداد ت النصر   إنلم يكن لهم في ب

ال      آلياتيمن غير استعداد  ن عامر ق ة ب صلى اهللا   - سمعت رسول اهللا  : في آل زمان، وعن عقب
وة الرمي،    أن الأاستطعتم من قوة،  واعدوا لهم ما: "وهو على المنبر يقول - عليه وسلم  أن الأالق

  .)٦٦ص ١٣شرح النووي ج ( رواه مسلم". القوة الرمي إن الأالقوة الرمي، 

  دنية في السيرة النبوية الشريفةالرياضة والتربية الب  :الثثا

ريعة     ادر الش ن مص اني م ريفة المصدر الث ة الش يرة النبوي الميةالس ا   اإلس ر عنه ي تعب الت
معبرة عن ما حفلت به سيرته العطرة   -مصلى اهللا عليه وسل -رسول البشرية سيدنا محمد أحاديث

، التي من ضمنها ما يشهد بمكانة الرياضة والنشاط البدني في  أقوالو أحداثمن مواقف ووقائع و
وة    فاإلسالم قويا يحب القوة، وال عجب  -صلى اهللا عليه وسلم -، فقد آان رسول اهللاإلسالم ن ق دي

  .وغلبة فضال عن آونه شريعة حق ودستور حياة

د  ول  فق تم الرس لم  –اه ه وس لى اهللا علي ة     -ص ى ممارس لمين عل ث المس را بح ا آبي اهتمام
ال  أبيفعن  أجسامهمالرياضة واالهتمام بقوة  ال رسول اهللا  : هريرة رضي اهللا عنه ق صلى اهللا   -ق

ى   إلىالمؤمن القوي خير واحب ( -عليه وسلم اهللا من المؤمن الضعيف وفي آل خير، احرص عل
  .)٤٣٢ص، ١٣ج ،شرح النووي(  رواه مسلم) .باهللا، وال تعجزما ينفعك واستعن 

ة والر          ربط المناشط البدني ه الصالة والسالم ب ام علي اد،   ياآما ق حث المسلمين    إذضة بالجه
دا       اإلعداد على ممارسة الرياضة بهدف    اد في سبيل اهللا، مؤآ دني للجه ة الب ذه الممارسة    أهمي ه

ك ارتبطت الرياضة و    لرمي ورآ الجهاد آا أهدافالتي تسهم في تحقيق  ل، وذل  األنشطة وب الخي
ال    . اإلسالميةالتربوية العامة للدولة  باألهدافالبدنية  ن عامر ق ة ب  –سمعت رسول اهللا   : عن عقب

لم ه وس ول -صلى اهللا علي ز  " :يق ال يعج يكم اهللا، ف يكم ارضون، ويكف تفتح عل دآمس يلعب  أن أح
  .)٦٦ص ١٣فتح الباري ج ( رواه مسلم . "بأسهمه
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ه    ام علي الم ب الصالةوق ابق الس موالس ث س ه، حي ة الرياضة بنفس ه مارس ة زوجت يدة عائش
لم    –سابقني رسول اهللا  : "وتقول في ذلك ه وس ى     -صلى اهللا علي بقته، فلبثت حت ي فس اللحم   أرهقن

  )٣٩ ص١احمد بن حنبل، ج( رواه". بتلكهذه : -عليه وسلم اهللاصلى  –فسبقني، فقال ) سمنت(

  وقف الصحابة والخلفاء الراشدينم  :رابعا

لم        ه وس آان الصحابة رضوان اهللا عليهم و الخلفاء الراشدون من بعد الرسول صلى اهللا علي
ة     إلىممارسة لها، آما فطنوا  أآثرهممن اشد الناس حبا للرياضة و ة والصحية والخلقي القيم البدني

ذ     اال يحت ية، ومث ي الفروس دوة ف انوا ق ا، وآ منة منه باحة   المتض لة والس ة والمناض ي الرماي ى ف
دعاة     د ال ن اش انوا م ا آ ارزة، آم ارعة والمب ذوالمص ى    لألخ ة والحض عل وة البدني باب الق بأس

  .الخليفة عمر بن الخطاب أبرزهمممارسة الرياضة، وآان 

ة     ادر التاريخي ير المص ىوتش ن الصحابة  أن إل را م يهم -آثي وا  -رضوان اهللا عل د مارس ق
د آتب عمر    ). ١٩، ١٩٨٣ شقرة، ( آسعد بن عبادة وعبد اهللا بن الزبير وهاوأتقنالسباحة  ى ولق  إل

ألوالد يهتما بالتربية البدنية  أنالوالة في البلدان  ى ، فكتب  ل ي  إل ن الجراح     أب دة ب وا  : "أنعبي علم
ع   "غلمانكم العوم ومقاتليكم الرمي  يهم آتب   آخر ، وفي موق ا : "أل وا    أم د فعلم م بع ة   أوالدآ الرماي

  ).٣٩ب، ت،  هلوى،" (لسباحة ورآوب الخيلوا

ابقني؟   :"عبيدة بن الجراح  أبووفي وقت الراحة في موقعة اليرموك قال القائد المسلم    من يس
اب ال ش ا: فق م تغضب أن أن روح   "ل ع ال ي رف دور الرياضة ف لم ل د المس د فطن القائ ذلك فق ، وب

  ).٢٧ ،١٩٧٧التلمساني، .(مفهوم الراحة االيجابية وإدراكالمعنوية 

  موقف مفكري التربية المسلمين: خامساًً

ة الكثير من الفقهاء والمفكرين المسلمين بأهمية النشاط البدني والرياضة، وآذلك  تنادى    أهمي
ام        ذه المناشط، حيث ق ة له يم التربوي ام الق ة   ( األم يم الجوزي ن ق وفى و) اب ام   المت إفراد  ٧٥١ع ـ ب ه

ا       اإلسالم شيخ   أستاذهمذهب آتاب آامل عن الفروسية، فذهب في ذلك  ذي دع ه وال ن تيمي د ب احم
ا طالب     أبدانهمتقوية  إلىالشباب  ة، آم ام بالرياضة وترك الحياة الناعم ال  بإطع دون الشبع   األطف

امهم حتى ترتفع قاماتهم وتعتدل  ال    أجس ى ال يصابوا ب ل، ( وجع القلب  وزاز كو حت  ،١٩٦٦ العنتي
١٦.(  

اعي ا   ر االجتم ي حين وضح المفك دونف ن خل وفى) ٢٥٦، ١٩٥٧( ب نة  المت ي ٨٠٨س ـ ف ه
  .واثر البيئة الفيزيقية في تشكيله وتكيفه ولياقته اإلنسانجسم ) آالمقدمة( مؤلفاته المختلفة

قد قدر الرياضة حق قدرها وظهر هذا واضحا من خالل   اإلسالميالدين  إنيرى الباحثان و
ام  دن و اإلسالماهتم اداتبالب ن العب الكثير م ي تهدف و ربطه ب ىالطاعات الت وس  إل ذيب النف ته
  .السنة وأحكام اإلسالم أرآانعن طريق تطبيق  األبدانوتقويم 

بق  ا س ي ضوء م دوف زم   نج ا يل ر حينم ذا يظه ل وه م الصبر الجمي ة تعل ة البدني ان التربي ب
ي ير     ة الت ة المناسبة للعب دها،  المدرب العبه القيام بالتدريبات الطويلة ليؤهله الآتساب اللياق د  ي وق
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الى ...  لفضيلة الصبر ال يقع تحت حصر أشار القرآن الكريم اهللا مع   إنواصبروا  (: مثل قوله تع
تعلم النظام في  إلى باإلضافة) ١٥٣البقرة( )استعينوا بالصبر والصالة() ٤٦،األنفال( )الصابرين

ل  ورآ اة أم ا  ، الحي ع م ذا يتمشى م اروه ه أش ل -الرسول  إلي ه وس ه  - مصلى اهللا علي ي حديث ف
ل مرضك و     : اغتنم خمسا قبل خمس: (الشريف ل موتك وصحتك قب ل شغلك    حياتك قب فراغك قب

رك   ل فق اك قب ك وغن ل هرم بابك قب ة    "وش ة والتربي ة البدني ين التربي ة ب ة وثيق د عالق ا توج ، آم
ه    فكالهما تناديان بالتعاون، و اإلسالمية الى في زل تع ة الذي ان ة  اآلي ى  (: الكريم اونوا عل ر   وتع الب

  ).٢المائدة،( )والعدوان اإلثموالتقوى وال تعاونوا على 

زز    ا يع ه مم ذا آل ة  اإلسالم إنوه از عن بقي انيمت روح  األدي ا ال اواة مطالب ة والمس بالعدال
 الفرد على يحرم أنب األخذمتناسق في آل ما جاء به، فهو ال يأمر  دينفهو ...  والجسد للعمل معا

دل           ال نفسه من متعة مادية و ا المشروع وفي حدها المعت ا عن طريقه ا دام يتناوله ذة جسدية م مل
  ).٨١ ،١٩٨٢ الساعاتي،(
  

  وابط الشرعية للممارسة الرياضيةالض

بعض ما يتعلق بالممارسة الرياضية من ضوابط  إلى بإيجازسنتعرض في هذا المجال   
  :خارجية منها

  االختالط  :أوال

ا واالختالط الذي هو موضوع    ا   بحثن اختالط النساء بالرجال،    اختالط الرجال بالنساء و   هن
صوت  أوالخلوة  أواللمس  أومراعاتها سواء آان بالنظر له قواعد شرعية يجب العمل بها و وهذا

  .ذلك إلىالمرأة وما 

دم    ذي ق تالط ال اإالن االخ ي  لين راه ف ذي ن ت الحاضر وال ب الوق ذي جل و ال اإه دمار  لين ال
ليمة         والخزي والعار الن فيه خ ة الس ألوف في الحدود الشرعية والنظرة االجتماعي روجا عن الم

  .التي جبل اهللا تعالى عليها خلقه اإلنسانيةالموافقة للفطرة 

  ).٣٢( األحزاب )فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض(: قال تعالى

ك    إبصارهمقل للمؤمنين يغضوا من (: وقال تعالى روجهم ذل م  ازآي و يحفظوا ف اهللا  إن له
ل  ا يصنعون و ق ر بم اتخبي روجهن إبصارهنيغضضن من  للمؤمن ور ..)ويحفظن ف  ،٣١(الن

٣١.(  

دود      اق الح ا ف تالط م ن االخ ه م ك ففي ن ذل ون ع ا يك د م وم ابع ا الرياضي الي اءوواقعن  إثن
  .وتشويه الحقائق األموراختالط  إلى أدىالممارسة الرياضية مما 
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  العورة :ثانيا

ك    اإلسالملقد حارب ) ٢٩ ،١٩٨٣ عمرو،( يقول   ام العري، محاربة شديدة وذل انون   ألحك ق
ذي    اد ال ر والفس اح الش العري مفت ده، ف ري وتوطي اع البش ن   إناالجتم ع م ن مجتم ن م تمك

ار  ه من القواعد فتنه أتي بنيان ه ي ات البشرية، فإن هالمجتمع يكال  وتخور، أرآان واه، ويصبح ه ق
  .اجتماعيا ال فحوى له وال مضمون

اء وبشكل آبير العري الفاضح    اآلنولقد شاع    ا     األلعاب ممارسة   إثن ة مم الرياضية المختلف
ى أدى ن      إل ة ولك روعية الرياض و مش وي نح اه ق ادة واتج رة ح ود نظ زم   إذاوج ا الت ؤديم  الم

يس في الممارسة     لأللعاب الرياضي باللباس المناسب الختلفت هذه النظرة فالحرمة في اللباس ول
  .الرياضية

  التشبه بالكفار :ثالثا

د     أوتواتطيعوا فريقا من الذين  إنالذين امنوا  يأيها(: قال تعالى   ردوآم بع اب ي انكم الكت  إيم
يكم   ات آافرين، وآيف تكفرون و انتم تتلى عل د هدى         آي اهللا فق يكم رسوله ومن يعتصم ب اهللا وف

  ).١٠٨( عمران آل )صراط مستقيم إلى

ا      ال وعن ابن عمر رضي اهللا عنهم ق        : ق د حل لم صبيا ق ه وس رأى رسول اهللا صلى اهللا علي
ال    ك، وق ن ذل اهم ع رك بعضه فنه ه وت عر رأس ه : "بعض ش وه آل ه أواحلق وه آل ول "اترآ ، يق

  .الشر أهلمن فعل اليهود وزي  ألنه") ٣٣، ٢٠٠١ ،شموط(في  إليهالمشار ) ١٩٨٧سابق،(

  اإليذاءالضرب على الوجه و   :رابعا

ال  هريرة رضي أبيعن    لم     : اهللا عنه ق ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي ل   إذا: "ق  أحدآم قات
  .)٣٠٥، بلوغ المرامص( متفق عليه" فليتق الوجه وال يضرب مقاتله

ة  أحدآم ضرب  إذاوفي رواية ) ٤٣ ،١٩٩٤ النووي،(يقول    ال يلطمن الوجه،   : ، وفي رواي
د      هذا تصريح بالنهي : فليتق الوجه، قال العلماء: وفي رواية د ينقصها، وق عن ضرب الوجه، وق

  .بارز ال يمكن ستره، ومتى ضربه ال يسلم من شين غالبا ألنهيشوه الوجه، 

ذه        إنونرى اليوم    ارس ه نفس والتي تم دفاع عن ال ام هذا موجود في بعض رياضات ال  األي
ة بل لها . الناس وعلى حلبات خاصة أمام اه        أندي ون فيجب االنتب ذه الفن درب ه ى خاصة ت حفظ   إل

  .غالكيك بوآسن -ندواالتايكو -الكاراتيه -المالآمة -األلعابالنفس والجسد، ومن هذه 

  السباب و الشتم: خامسا

ال  إنهريرة رضي اهللا عنه  أبيعن    اال،    : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق ا ق ابان م المتس
  .رواه مسلم" لم يعتد المظلوم ما البادئفعلى 

ي عن    رداء رضي اهللا    أب ال  ال ه ق ال  : عن لم    ق ه وس بغض   إن: "رسول اهللا صلى اهللا علي اهللا ي
  .)٣٠٦ص ،بلوغ المرام( الترمذي" الفاحش البذيء
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رى    ذه   إنون ي ه ثف وة   األحادي ا دع الموغيره ى اإلس رة    إل ن المعاش ق وحس ن الخل حس
ة  رينومعامل ع          اآلخ ن الواق ده، لك انه وي ن لس لمون م لم المس ن س لم م لمين الن المس ن المس م

  ... لرياضي عكس ذلك ففيه من الشتم والسباب الكثيرا

  وأهميتهالتعامل مع الوقت : سادسا

الى    ا خلقت الجن    (: قال تع دون  إال واإلنس وم ذاريات  )ليعب الى    ).٥٦( ال ال تع ل  (: وق فوي
  ).٤( اعونمال )للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون

ل     ي ظ رى ف اتون ة اآلي ريفة  القرآني ك عال إنالش ت    هنال ول وق رعية ح تفهام ش ات اس م
  .اآلنالتي نعيشها  أيامناالممارسة الرياضية واالهتمام به وتوزيعه في 

  
  الدراسات السابقة

ى التعرف) ٢٠٠١(قامت شموط  دفت إل ات  بدراسة ه دى معلم ي ل ى المستوى المعرف عل
ة الع  ي محافظ ي الرياضة ف رأي اإلسالم ف ات الصف العاشر ل ة الرياضية وطالب اصمة، التربي

ى     ة عل ة الدراس ت عين ع   ) ٧٧٠(وتكون ة وبواق ة وطالب ية   ) ١٧٠(معلم ة الرياض ة للتربي معلم
وأشارت . طالبة من الصف العاشر، وقد استخدمت الباحثة االستبانة آأداة لجمع البيانات) ٦٠٠(و

ي نتائج الدراسة أن المستوى المعرفي لدى معلمات التربية الرياضية وطالبات الصف العاشر لرأ
ة إحص          روق دال ا أظهرت عن وجود ف ر   اإلسالم في الرياضة جاء ضعيف، آم ائيًا تعزى لمتغي

  .    نوع الزي الشخصي أو، في حين لم تظهر فروق تعزى لمتغير نوع المدرسة المؤهل العلمي

اج صالح    ام الح توى التنافسي ) ١٩٩٨(وق ى المس ة الرياضية عل وان الممارس ة بعن بدراس
اة الرسول صلى          إذ، وضوابطها الشرعية تناول الباحث في دراسته الممارسة الرياضية في حي

د   اإلعدادالتي تتحدث عن القوة و القرآنية اآلياتاهللا عليه وسلم، وعرضها من خالل بعض  لها عن
لمين،  اءوصف  أوالمس وام أو األبن ابقة، وبعض  األق ثالس ي تحض  األحادي ريفة الت ة الش النبوي
الموسمية وعالقتها  أوآما عرضها في العبادات من خالل حرآاتها اليومية  ،إظهارهاعلى القوة و

ن    ي يمك ة والصحية الت د البدني اول الفوائ ا تن دية، آم ة والجس ا الروحي مو غايته ع س دن م  أنبالب
بعض العبادات المفروضة مقارنة مع التمرينات الرياضية من حيث    أداءيجنيها الفرد المسلم من 

ة اعو األهمي را، األوض ا         وأخي ب مراعاته ي يج رعية الت روط الش وابط والش ن الض دث ع تح
دين اإلسالمي      .أنواعهاواتباعها عند ممارسة الرياضة على اختالف  ى أن ال أي أشار الباحث عل

ن             د م وابط الب اك ض ن هن ابقاتها ولك ى مس افس عل ة والتن طة البدني ة األنش ى ممارس ث عل ح
  .  مراعاتها، أشار إليها الباحث

ة في     إلىبدراسة هدفت ) ١٩٩٦(سمك  أبوقام  آما   ة الترويحي ، اإلسالم التعرف على التربي
اول       ا ومشروعيتها وخصائصها، وتن ة ومفهومه حيث تناول الباحث في دراسته التربية الترويحي

ة   إلىلها، ثم تطرق  اإلنسانيةحاجة النفس و ،اإلسالمي بمفهومهاالتربية الترويحية  ضوابط التربي
ذلك           اإلسالمية في الترويح ين الوجوب والتحريم، وآ رويح شرعا ب م الت سواء آان من حيث حك
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اط الترويحي   ارج النش و خ ا ه ة بم انالضوابط المتعلق رويح  آ ة الت ان وجماع ابقات والره المس
مواقع التربية الترويحية واوجه نشاطها سواء آانت في       إلى أيضاذلك وتطرق  إلىواللباس وما 

د    .النوادي أوالمدرسة  أوبالمزاح  األسرة أن الب ومن خالل عرض الباحث لنتائج دراسته، أشار ب
وابط            اة الض ع مراع ا م ة بأنواعه طة البدني ة األنش الل ممارس ن خ نفس م ن ال رويح ع ن الت م

  .    لممارستها

درآات الرياضية    إلىبدراسة هدفت ) ١٩٩٥(بشارة  أبووقام    التعرف على درجة شيوع الم
د ممارسة      األردنيشرة بين الشباب الخاطئة المنت د    األنشطة و اتجاهات الشباب عن الرياضية وق

ة الدراسة من     ة العشوائية       ) ١٢٠٠(تكونت عين ارهم بالطريق م اختي ة ت ة طالب وطالب من   الطبقي
اره        تبيان باعتب تخدام االس م اس د ت ة، وق اص بالدراس ع الخ ع  أداةالمجتم اتلجم نهج  البيان والم

بة،    الد أسلوب الوصفي   ائج الدراسة    وأشارت راسات المسحية المناس ى نت ة    إل درجة شيوع عالي
ذه        اة للنشاط الرياضي، وتعارض ه للعبارات التي تمثل مدرآات خاطئة تدور حول ممارسة الفت

اليم بعض   ع تع ة م انالممارس د،  األدي ةالباحث بضرورة توضيح   وأوصىوالتقالي ودور  أهمي
ع    ديانات م ا بال ة وعالقته ى  الرياض ز عل دين  إنالترآي الميال ذه    اإلس ا ه م يحرم يحي ل والمس

  .الممارسة

د     ام محم ة         ) ١٩٨٩(وق ي التربي ا ف ة ومكانته ة البدني ى التربي رف عل دفها التع ة ه بدراس
ه،    اإلسالميةالبدن في التربية  أهمية، حيث تناول الباحث في دراسته اإلسالمية ى تقويت والحث عل

ران  أصحابهول صلى اهللا عليه وسلم وبعض من خالل التعرف على قوة الرس ، وذآر القوة في الق
ا وخاصة      الل مظاهره ن خ ة م ة البدني ادات والتربي ط بعض العب م رب ة، ث نة النبوي ريم والس الك

 اإلسالم التي آانت في صدر    األنشطة إلىالصالة مقارنة بالتمرينات الرياضية، وتطرق الباحث 
ل و     ده وخاصة رياضة الخي ل وما بع اتها  اإلب بعض المواقف       ومنافس ، ومن خالل سرد الباحث ل

ى         دل عل ا اإلسالم ي ة والتي حث عليه لممارسة الرسول والصحابة لبعض أنواع النشاطات البدني
  .مدى تشجيع اإلسالم لممارسة هذه األنشطة

، اإلسالم ضة في   يابدراسة تاريخية لبعض مقومات نظام الر  ) ١٩٨٦(في حين قام الخولي   
د     حيث تناول  اء الراشدين وعه ويين الباحث المنشات والمالعب في عصر الخلف والعباسيين   األم

المسلمين خصصوا مساحات   إنساحات التدريب الرياضي، وبين  إلىوعصر المماليك، وتطرق 
ي و  دريب الرياض هللت ه أجهزت ت  وأدوات ا، وآان ة فيه ا وللمنافس ا له حهاحب تص  أوض ا تخ م

د        اإلسالميةرياضة في الحضارة معلمي ال إن، واظهر بالفروسية م شأن، وق ان له دربين آ مع الم
نيفهم  م تص ىت ات  إل دريس الرياضة   أوفئ ن ت ين ف ات، وب اليبهادرج ن  وأس دث ع م تح  إدارة، ث

المنافسة التي  آدابالنبوية الشريفة على ذلك وبين  األحاديثالمنافسات والتحكيم واستشهد ببعض 
  .اإلسالمهي عماد نظام الرياضة في 

ى بدراسة هدفت ) ١٩٨٣(وقام العودة    ة         إل ق رؤي وي من منطل رويح الترب ى الت التعرف عل
ة   اإلسالمي من الترويح بالمفهوم  اإلسالم، حيث تناول الباحث موقف إسالمية ، اإلسالمية والتربي

ى وآذلك تطرق  رويح            إل ق بجماعة الت ا يتعل لم فيم رويح في المجتمع المس ة للت  أوضوابط تربوي
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وان نماذج من   أعطىزيه والمكان الذي يمارس فيه وآذلك سلوآيات وتمويل الترويح،  وأوقته   أل
ة والممازحة والفروسية والرمي        ل اللهو والمداعب الترويح زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مث

ي والرياضي       ألواناوالمسابقات والصيد وغيرها، ثم تناول  من الترويح المعاصر في المجال الفن
لبيا  أثارو اإلعالميحي ووالسيا رح   ’ الترويح بواقعه المعاصر على الفرد وعلى المجتمع س م اقت ث

ل        ة مث ات االجتماعي ي بعض المؤسس وي ف رويح الترب ورا للت رةتص ادي   األس ة والن والمدرس
  . اإلعالمو
  

  مشكلة الدراسة

ي ال         ية ف ة الرياض ة التربي ي آلي ا ف احثين وعملهم ة للب رات التربوي وء الخب ي ض ة ف جامع
ة أن الكفاي   م مالحظ د ت ات فق ع الطالب ن خالل المحاضرات م مية، وم ة  ةالهاش ة المتعلق المعرفي

دى     فيها اإلسالم ورأي ة يالرياضممارسة األنشطة بمفهوم  ر واضحة ل ة وغي تكاد تكون غير آافي
ا  ا أنه ات، آم ن الطالب د م ة الرياضية(العدي م تحظ  )التربي ظل ر بح ي الخطط واف ة ف ن الرعاي  م

ام بعض    ى إحج ذي أدى إل ر ال ة، األم ة وصوال للجامع ية المختلف ي المراحل الدراس ية ف الدراس
وابط        ام وض ع أحك ارض م ا تتع ادا بأنه ية اعتق اطات الرياض ي النش ارآة ف ن المش ات ع الطالب

اتذة    ة األس تالك غالبي دم ام ذلك ع المية وآ ريعتنا اإلس ور  ش ن منظ ة للرياضة م ة المعرفي للكفاي
دين  إسالمي، و بالتالي عدم المقدرة للتوضيح للطالبات عن أهمية الرياضة وإنها ال تتعارض مع ال

ى         ذه للوقوف عل تهما ه ى إجراء دراس ان إل اإلسالمي خوفا من الوقوع في الخطأ، مما دفع الباحث
   .المستوى المعرفي لدى طالبات الجامعة الهاشمية لرأي اإلسالم في الرياضة

  
  أهمية الدراسة

ا إن   ي          بم ة ف ل الرياض ي إن تنه ه ينبغ ان ان رى الباحث المي، ي ي إس د عرب و بل األردن ه
المجتمع اإلسالمي المعاصر من منابع الفكر اإلسالمي وتراثه، آما يجب أن تنطلق تربيتنا البدنية 
ا            هم معطياته ر، لتس المي المعاص ي اإلس ا العرب ي مجتمعن ق ف ا الالئ ذ مكانه ية لتأخ والرياض

ة  التربوية واالجت ماعية في النهوض بشباب األمة، وهو الدور الذي لعبته عبر الحضارات العظيم
ة الرياضية     تي أفادت منها الحضارة اإلسالميةال ة المعرفي ا بالكفاي ، آما ألهمية امتالك جيال واعي

االهتمام بصورة واضحة، ولالبتعاد عن الكفايات التي لم تحظ بالرعاية ومن منظور إسالمي هذه 
ام     االختالف الي إطالق اإلحك ير وبالت اد والتفس ة االجته ي عملي ر ف ات النظ رأي ووجه ي ال ات ف

م      ق الفه ادة وتعمي بعشوائية وذلك بأخذ المظهر وترك الجوهر، وبالتالي تسهم هذه الدراسة في زي
ة       ة المرتبط اهيم الخاطئ درآات والمف ن الم ر م حيح الكثي ي، وتص المي الرياض وعي اإلس وال

ى عدم           بالرياضة واإلسال د التعرف عل ى الممارسة الرياضية بع ال عل ادة اإلقب ى زي م، إضافة إل
  .تعارضها مع أحكام وضوابط شريعتنا اإلسالمية
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  الدراسة أهداف

ة ت ذه الدراس دف ه ىه مية   إل ة الهاش ات الجامع دى طالب ي ل توى المعرف ى المس التعرف عل
رأي  المل ي الرياضة، و اإلس ذلك ف توى آ روق بالمس ة الف ة  معرف ات الجامع دى طالب ي ل المعرف

ة    اإلسالمالهاشمية لرأي  رات التالي ا للمتغي ان  : في الرياضة وفق ة مك ة  ( اإلقام ة، قري زي  )/ مدين ال
  ).، رابعةأولى(المستوى الدراسي )/ ، علميةإنسانية(الكلية )/ محجبة، غير محجبة(الشخصي 

  
  أسئلة الدراسة

ؤال األول توى ال :  الس الي لمس ع الح ا الواق رأي   م مية ل ة الهاش ات الجامع دى طالب ة ل معرف
  اإلسالم في الرياضة؟

ات         :  السؤال الثاني دى طالب ة إحصائية في المستوى المعرفي ل روق ذات دالل هل هنالك ف
ة     لالجامعة الهاشمية تعزى لك ان اإلقام ر مك ة  (من متغي ة، قري زي الشخصي   )/ مدين ة،  (ال محجب

  ؟)أولى، رابعة(المستوى الدراسي  )/انية، علميةإنس(الكلية )/ غير محجبة
  

  إجراءات تصحيح أداة الدراسة

دد،         إلجراءات تصحيح أداة الدراسة  ار المتع ئلة االختي والتي تكونت من مجموعة من األس
م         ة ث ة الخاطئ ة لإلجاب ة الصحيحة وصفر عالم ان   حيث تم أعطاء عالمة واحدة لإلجاب ام الباحث ق

  :هييات مستو ستة إلىبتقسيم مستوى المعرفة 

  .ضعيف جدا % ٥٠أقل من  -

 .ضعيف% ٥٩ -% ٥٠من  -

 .متوسط % ٦٩ -% ٦٠من  -

 .جيد  % ٧٩ – ٧٠من  -

 .جيد جدا% ٨٩ -% ٨٠من  -

  . ممتاز% ٩٠أآثر من  -
 

  المصطلحات المستخدمة في الدراسة

ا صدر عن الرسول     : السنة أو الحديث النبوي الشريف - لم   "هي آل م ة وس " صلى اهللا علي
  .)١٩٩٢ عبد اهللا،(يم من قول أو فعل أو تقرير من غير القرآن الكر

 . )١٩٩٢، عبداهللا( حكم شرعي فقهي على فروع متعددة من باب واحد :الضابط الشرعي -

اح،     :األحكام الشرعية - دوب، والمب ا الواجب، والمن روه، والحرام    والمقصود به د (والمك  عب
 ). ١٩٩٢، اهللا
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  محددات الدراسة

  :ت التالية لدراستهما وهيقام الباحثان بتحديد المحددا  

تم تنفيذ هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  :السياق الزماني -
٢٠٠٦/٢٠٠٧.  

 .اقتصرت هذه الدراسة على طالبات البكالوريوس في الجامعة الهاشمية  :السياق المكاني -

 .المستخدمة لجمع البيانات باألداةنتائج هذه الدراسة مرتبطة  -
  

  اإلجراءاتيقة و الطر

  منهجية الدراسة

 أهدافاستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج المالئم لغايات تحقيق 
  .الدراسة

  مجتمع الدراسة

للسنة األولى والسنة الرابعة  تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات البكالوريوس
، في آليات ومعاهد الجامعة ٢٠٠٦/٢٠٠٧ الدراسي الثاني من العام الجامعي المسجالت للفصل

   .)٤٠٠٤(عددهن  والبالغالهاشمية 

طالبة من آليات ومعاهد الجامعة الهاشمية تم ) ٤٨٠(عينة الدراسة فتكونت من  أما
األصلي، تقريبا من مجتمع الدراسة %) ١٢(اختيارهن بالطريقة العشوائية، وتمثل حوالي 

  .ة وفق متغيرات الدراسةيبن توزيع عينة الدراس) ١(  والجدول

، الزي الشخصي، الكلية، المستوى اإلقامةعينة الدراسة حسب مكان  أفرادتوزيع :  )١(جدول 
  الدراسي

 بيانات
 النسبة العدد الحالة المتغير

 مكان اإلقامة
 %٤٤ ٢١١ مدينة
 %٥٦ ٢٦٩ قرية

 الزي الشخصي
 %٦٨ ٣٣٠ محجبة

 %٣٢ ١٥٠ غير محجبة

 الكلية
 %٥١ ٢٤٥ إنسانية
 %٤٩ ٢٣٥ علمية

 المستوى الدراسي
 %٥٨ ٢٧٨ أولى
 %٤٢ ٢٠٢ رابعة
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  أداة الدراسة

قام الباحثان باستخدام االستبيان باعتباره أداة لجمع البيانات والمعلومات حيث تم بناء 
  :االستبيان وفق الخطوات التالية

، )٢٠٠١شموط،(راسة تم الرجوع إلى الدراسات السابقة المرتبطة بهذا الموضوع منها د -
 أصحاب،(، ودراسة )١٩٩٨ ،الحاج صالح( ، ودراسة)٢٠٠٠ دويك،(ودراسة 
 أبو بشارة،(ودراسة ) ١٩٩٥ الخولي،( ودراسة) ١٩٩٦ أبو سمك،(،ودراسة )١٩٩٨
١٩٩٥. (  

تم إجراء مقابالت مع أصحاب الفكر والمعرفة في مجال الرياضة واإلسالم والشريعة  -
اء هيئة التدريس في آليات التربية الرياضية، وبهدف اطالعهم اإلسالمية، وعدد من أعض

  .على االستبيان بصورته األولية

بناء على مالحظات أهل االختصاص تم تعديل االستبيان وعرضه على محكمين من  -
الجامعة الهاشمية  منفي الشريعة والتربية الرياضية والتربية  متخصصيناألساتذة 

  .والجامعة األردنية

اء التعديالت الالزمة في ضوء مالحظات المحكمين وأصبح االستبيان بصورته تم إجر -
فقرة من أسئلة االختيار المتعدد، ووزعت األسئلة على أربع ) ٤٨(النهائية يتكون من 

  .مجاالت
  

  ألداةصدق ا

قام الباحثان باستخدام صدق المحتوى عن طريق عرض أداة الدراسة على عدد من األساتذة 
فما % ٧٥ونت من عشرة محكمين، حيث تم تحديد الفقرات التي حققت ما نسبته المحكمين تك

فقرة بعد حذف الفقرات التي أرتآها المحكمون غير ) ٤٨(فوق، حيث أصبح االستبيان يتضمن 
  .ضرورية

  
  ثبات األداة

قام الباحثان بحساب معامل الثبات وذلك باستخدام معادلة آرونباخ ألفا، وذلك عن طريق 
وهذا يشير إلى درجة ثبات عالية %) ٨١(االتساق الداخلي، حيث بلغ معامل الثبات الكلي إيجاد 

  . غراض الدراسةأل
  

  متغيرات الدراسة

  :المتغيرات المستقلة، تضمنت الدراسة أربعة متغيرات وهي .١

  ).مدينة، قرية: (اإلقامةمكان   .أ 
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 ).محجبة، غير محجبة: (الزي الشخصي  .ب 

 ).، علميةإنسانية: (الكلية  .ج 

 ).، رابعةأولى: (لمستوى الدراسيا  .د 

ة  .٢ رات التابع اس     :المتغي ى مقي ات عل تجابات الطالب ة اس ي مجموع ةوه ذه   اإلجاب د له المع
  :مجاالت أربعالدراسة، ويتضمن 

  .اإلسالميةمجال الفكر الرياضي في التربية   .أ 

 .مجال النشاط الحرآي في بعض العبادات  .ب 

 .مجال الضوابط الشرعية للممارسة الرياضية  .ج 

 .اإلسالمال القيم الرياضية في مج  .د 
 

  اإلحصائيةالمعالجة 

االنحرافات المعيارية تم استخدام المتوسطات الحسابية وسؤالي الدراسة عن  اإلجابةلغايات   .١
  ).t-test(اختبار و والنسب المئوية والتكرارات

  
  ومناقشتها الدراسة عرض نتائج

  أسئلتها سيتم عرض النتائج ومناقشتها حسب تسلسل

  ما مستوى المعرفة لدى طالبات الجامعة الهاشمية لرأي اإلسالم في الرياضة؟: لسؤال األولا

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب  تم على هذا السؤال لإلجابة
المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة على آل فقرة من فقرات الدراسة تبعًا للمجال الذي أدرجت 

  لفقرة تحته ا
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  كر الرياضي في التربية اإلسالميةمجال الف  :أوال

مجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية على فقرات:  )٢(جدول 
  .الفكر الرياضي في التربية اإلسالمية

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

الى    .١ ه تع وم ": قول ت    الي نكم وأتمم م دي ت لك أآمل
اً     م اإلسالم دين ق   "عليكم نعمتي ورضيت لك ينطب

ية  ات الرياض ائص الممارس دى خص ى إح عل
  -:وهي

٥٦  ٠.٤٩  ٠.٥٦%  

يسعى اإلسالم إلى تحقيق العديد من اآلثار النفسية     .٢
ن        ية وم ة الرياض الل الممارس ن خ ه م ي أبنائ ف

   -:أهمها

٢١  ٠.٣٧  ٠.٢١% 

ية ال    .٣ الم قض اول اإلس ع  تن ا فجم د مع روح والجس
فية     ات الفلس دى االتجاه ذلك إح ا ب ا مراعي بينه

  -:التالية

٦٧  ٠.٥١  ٠٦٧% 

 %٦٦  ٠.٥٠  ٠.٦٦  :حث اإلسالم على ممارسة الرياضة استنادًا إلى   .٤
ي      .٥ وة ف وم الق ة ومفه ين الرياض الم ب ط اإلس رب

  -:القرآن الكريم على اعتبار أنها تعني
٨٤  ٠.٤٢  ٠.٨٤% 

ع ا  اول المراج المية ضرورة أن تن ة واإلس لتربوي
ك من       ة من الرياضة وذل يتعلم الفرد أنواعًا مختلف

  :"خالل القول التالي

٢٩  ٠.٤٥  ٠.٢٩% 

ة     .٦ ة الكريم د اآلي اق  "تؤآ وق األعن ربوا ف فاض
ان   ل بن ادى     "واضربوا منهم آ ى أن اإلسالم ن عل

  :بضرورة إحدى الرياضات التالية

٦٠  ٠.٤٧  ٠.٦٠% 

روعية السباق زمن الرسول    أقوى األدلة على مش   .٧
  -:صلى اهللا عليه وسلم

٨٥  ٠.٣٩  ٠.٨٥% 

ر       .٨ وم خيب اسم الصحابي الذي استخدم بابا ضخما ي
حينما سقط ترسه وجعله في يده آالترس حتى فتح 

  -:الحصن المنيع هو

٥٦  ٠.٥١  ٠.٥٦% 

ة والرياضة اإلسالمية       .٩ تتصف فلسفة التربية البدني
  -:بالحيوية ألنها فلسفة

٨٩  ٠.٣٢  ٠.٨٩% 
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

ي     .١٠ تعلم الرم ة م يم الجوزي ن ق يحة اب ي نص ف
أس      :"قائلة رم وال يي أ فال يضجر وال يتب وأن اخط

ى الرمي   .. من روح اهللا  يعلم أن  .. وليصابر عل ول
ة   اءة مقدم " اإلحسان  الخطأ مقدمة الصواب واإلس

و   يم الرياضي وه ادئ التعل د مب ى أح د عل ا يؤآ م
  -:مبدأ

٧٨  ٠.٤٤  ٠.٧٨% 

الة        ه الص ول علي ن الرس ة زم ة العملي ن األمثل م
نفس الرياضي ربطه        م ال ق عل ى تطبي والسالم عل

  -:بين

٦٤  ٠.٤٩  ٠.٦٤% 

اء المسلمين بدراسة الظواهر         .١١ قام العديد من العلم
ا ت   ددة   الوظيفية للرياضة ووضعوا له فسيرات متع

واهر        ذه الظ ن ه ا م م يعتبروه دة ل تثناء واح باس
  -:وهي

٧١  ٠.٤٥  ٠.٧٠% 

انون    .١٢ ه الق ي آتاب ينا ف ن س لم اب الم المس ر الع ذآ
ذي يتطلب    " ولكل إنسان بحسبه رياضة" األمر ال

ية    ة الرياض د الممارس ادئ عن دى المب اة إح مراع
  -:الحديثة

٨٢  ٠.٣٠  ٠.٨٢% 

ذي ا   .١٣ لم ال الم المس م الع ة اس وال آامل رد فص ف
  -:لإلصابات الرياضية والعالج الطبي هو

٤٠  ٠.٥٢  ٠.٤٠% 

ن رواد       .١٤ ر م د الكثي ن رش لم اب الم المس بق الع س
  -:التربية البدنية والرياضة األوروبيين في

٢٧  ٠.٤٨  ٠.٢٧% 

الى    .١٥ ه تع رج    :"قول ي اخ ة اهللا الت رم زين ن ح ل م ق
ام اإلسالم بجانب رياضي      " لعباده ى اهتم يدل عل
  :هو

٤٣  ٠.٥٠  ٠.٤٣% 

ر حضارات    .١٦ أليف بالرياضة عب بط األدب والت ارت
  -:اإلسالم من خالل 

٧٥  ٠.٣٧  ٠.٧٥% 

ريف      ادل الش افس الع ل التن ي تكف ادئ الت ن المب م
  -:للرياضة في اإلسالم

٨٠  ٠.٣١  ٠.٨٠% 

ة          .١٧ ر الثقافي ن العناص ت م ي ليس ا يل دة مم واح
   -:المصاحبة للرياضة في اإلسالم

٠٥  ٠.١٨  ٠.٠٥% 

  %٥٥  ٠.٤٧  ٠.٥٥  الكلـــــــــــــــي
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) ٠.٥٥(أن المتوسط الحسابي الكلي لفقرات االستبيان بلغ  )٢(يتضح من الجدول 
مما يشير إلى أن الدرجة الكلية للمستوى المعرفي لدى ) ٠.٤٧( وبانحراف معياري مقداره

ي في التربية الرياضية طالبات الجامعة الهاشمية لرأي اإلسالم في الرياضة لمجال الفكر الرياض
  .ضعيفة آانت درجة 

رة  اءت فق فة  (ج ا فلس ة ألنه المية بالحيوي ة والرياضة اإلس ة البدني فة التربي  :-)تتصف فلس
ابي   ط حس ى بمتوس ة األول اري ) ٠.٨٩(بالمرتب انحراف معي دا ) ٠.٣٢(وب د ج ة جي ا  .بدرج فيم

لم أقوى األدلة على مشروعية السباق زمن الرسول ص(جاءت الفقرة  ة  ) -:لى اهللا عليه وس بالمرتب
  . بدرجة جيد جدا )٠.٣٩(وبانحراف معياري) ٠.٨٥(الثانية بمتوسط حسابي 

رة  اءت الفق ن خالل  (وج ه م ي أبنائ ية ف ار النفس ن اآلث د م ق العدي ى تحقي يسعى اإلسالم إل
ا ن أهمه ة الرياضية وم ابي ) -:الممارس رة بمتوسط حس ل األخي ة قب انحراف) ٠.٢١(بالمرتب  وب

ة        واحدة(وحلت الفقرة  .بدرجة ضعيف جدا )٠.٣٧(معياري  ي ليست من العناصر الثقافي ا يل مم
رة بمتوسط حسابي    ) المصاحبة للرياضة في اإلسالم اري   ) ٠.٠٥(بالمرتبة األخي انحراف معي وب

  .    وبدرجة ضعيف جدا) ٠.١٨(

ر      ويعزو الباحثان هذه النتائج  ة ل ات حصيلة معرفي تالك الطالب دم ام أي اإلسالم للرياضة   لع
ات       ود  الطالب م تتع تبيان والتي ل وحثه عليها، آما قد يعود إلى طبيعة األسئلة التي وردت في االس
ى            يم وحت ة والتعل اهج التربي ي من ية ف ط الدراس ة وأن الخط ابقًا، خاص ا س ى مثله الع عل االط

ذا الموضوع    ى ه ادة    الجامعات األردنية وآليات التربية الرياضية لم تتطرق إل م تطرح أي م ، ول
  .تختص بهذه المعرفة إال باإلشارة بسيطة دون فهم أو تعمق

وع          ة بموض الم المختلف ائل اإلع ام وس دم اهتم ى ع ة إل ذه النتيج ان ه زو الباحث ذلك يع وآ
از أو      ر التلف ذا الموضوع سواء عب دوة حول ه ة أو ن م تختص أي حلق ي اإلسالم إذ ل الرياضة ف

م ي ة أو الصحافة ول ت  اإلذاع أي صورة آان ه ب ق الضوء علي ائية  ،ل وات الفض ار القن م انتش رغ
  .القنوات للبرامج الدينية هذهوتخصص بعض 

د في المجال الرياضي        إن إلى إضافة اهو جدي ة م ة ومطالع  الطالبات اليبدين اهتماما بالثقاف
ة ومعلومات      إنعلى اعتبار  م وثقاف ا عل يس فيه ة   الممارسة الرياضية هي جانب عملي فقط ل هام

وم      ر مع العل دورة   ، األخرى تدخل بشكل آبي ذا ب ى  أدىوه ة      إل ة عام ات المعرفي الضعف بالكفاي
  .)٢٠٠١ ،شموط( ، )١٩٩٨أصحاب،(النتيجة تتفق مع نتائج دراسة  وهذهخاصة  واإلسالمية

ات     إلىالنتيجة  هذهآما يغزو الباحث  يم الطالب رث بتعل ة التنشئة االجتماعية التي لم تكت  أهمي
ة المرتبطة       إلى أدىفيها مما  اإلسالم ورأي مارسة الرياضيةالم تالآهن للجوانب المعرفي عدم ام

  .اإلنباءلنقل  واألمهات لآلباءلم تكن واضحة المعالم بالنسبة  إنهاآما ، الممارسة الرياضية بأهمية



 "مستوى المعرفة لدى طالبات الجامعة الهاشمية لرأي اإلسالم في الرياضة"ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  النشاط الحرآي في بعض العبادات مجال:  ثانيًا

مجال  نحرافات المعيارية والنسب المئوية على فقراتالمتوسطات الحسابية واال  :)٣(جدول 
  النشاط الحرآي في بعض العبادات

المتوسط   الفقرات  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

غ         .١٨ ل الرس ى مفاص النفع عل وء ب ود الوض يع
 -:والمرفقين والكتف ومفصل القدم لما فيه من

٤٦  ٠.٣٧  ٠.٤٦%  

الة يم   .١٩ ي الص وع ف ية الرآ ة الرياض ل الحرآ ث
 -:التالية

٥٥  ٠.٤٦  ٠.٥٥% 

نيف التر   .٢٠ يةحسب تص ة الرياض دى الصور بي إح
و        م وه اء الجس ي بن ا ف ا مهم ل تمرين ة تمث التالي

 -:موافق لبداية السجود في الصالة

٤٦  ٠.٤٦  ٠.٤٥% 

مروا أوالدآم بالصالة :"قوله عليه الصالة والسالم   .٢١
ا و   اء   وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليه م أبن ه

) ١٩٩٧زهران،(يوافق ما جاءت به " عشر سنين
 -:التمرينات بأنهاأهميةعن

٦٠  ٠.٤٣  ٠.٦٠% 

واطه       .٢٢ ي أش و ف ج وه ان الح ن أرآ واف م د الط يع
ن خط    دأ م ة يب ة نهاي ة ونقط ة بداي ه نقط بعة ل الس
مواز للحجر األسود حيث يجعل البيت عن يساره   

 -:وهو يتشابه شكال مع ما نراه في مسابقات

٨٨  ٠.٣٤  ٠.٨٨% 

ة      .٢٣ يعد السعي من أعمال الحج التي تتناسب مع تنمي
ك   . بعض عناصر اللياقة البدنية يعود السبب في ذل

 -:ما يحويه السعي من

٥٦  ٠.٣١  ٠.٥٦% 

داء     .٢٤ يدعو المدربون واألطباء للتوازن في تناول الغ
ة من الجسم      والعمل على راحة األعصاب الداخلي

ع    د م دة والكب ة المع ن أن  وخاص اء ويمك األمع
 -:يتحقق هذا من خالل إحدى العبادات التالية

٣٥  ٠.٤٧  ٠.٣٥% 

ة     .٢٥ ة للرياضة المعتدل يم الجوزي ن ق ق وصف اب يتف
 -:مع شروط الرياضة الحديثة بأنها

٦٥  ٠.٤١  ٠.٦٥% 

آان المسلمون قديما يستخدمون مفاصل األصابع       .٢٦
 -:للتسبيح وهذا بدوره يؤدي

٦١  ٠.٤٥  ٠.٦١% 

وم    ترتبط ر   .٢٧ ياضة الفك وعضالت الوجه بأحد العل
 -:الدينية التالية وهو علم

٧٧  ٠.٣٣  ٠.٧٧% 

دعاء          .٢٨ ذراعين في ال ع ال يؤدي الوقوف طويال ورف
 -:إلى تحقيق ما يلي

١٣  ٠.٣٦  ٠.١٣% 

 %٥٩  ٠.١٨  ٠.٥٩ الكلـــــــــــــــي
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دول    ن الج ح م غ ) ٣(يتض تبيان بل رات االس ي لفق ط الكل انحراف وب) ٠.٥٩( أن المتوس
طالبات الجامعة الهاشمية مما يشير إلى إن الدرجة الكلية للمستوى المعرفي لدى ) ٠.١٨(معياري

  .ضعيفةلرأي اإلسالم في الرياضة لمجال النشاط الحرآي في بعض العبادات آانت درجة 

رة  د جاءت الفق ة  (فق ه نقطة بداي بعة ل ي أشواطه الس و ف ان الحج وه د الطواف من أرآ يع
ابه شكال مع    ونقطة نه اية يبدأ من خط مواز للحجر األسود حيث يجعل البيت عن يساره وهو يتش

ابقات  ي مس راه ف ا ن ابي  ) م ى بمتوسط حس ة األول اري ) ٠.٨٨(بالمرتب انحراف معي  )٠.٣٤(وب
  . بدرجة جيد جدا

رة      ي           (فيما جاءت الفق ا يل ق م ى تحقي دعاء إل ذراعين في ال ع ال ؤدي الوقوف طويال ورف  )ي
  .بدرجة ضعيفة جدا) ٠.٣٦(وبانحراف معياري ) ٠.١٣(بة األخيرة بمتوسط حسابي بالمرت

ائج      ذه النت ان ه زو الباحث ىويع ارات     إل ين العب ربط ب ن الصعب ال ه م المية ان ين اإلس وب
دم     بب ع ات بس دى الطالب ية ل ة الرياض امهنالممارس ية   إلم ة الرياض الميةبالتربي دم  أو اإلس ع

ك لوجد الجوانب في           معرفتهن للحكم من العباد ديهن ذل ان ل و آ ذا الشكل ول ا به ات وشرع اهللا له
  .الخ....المختلفة التي تبين الحكمة من الصالة وشكلها اإلسالميةالكتب 

ى إضافة   دم    إل ط وع ردات فق تها آمج ادات ودراس ة للعب د العملي ات للفوائ دم لمس الطالب ع
ة  ب     إنمالحظ ادات يكتس ارس العب ن يم ة م للياق ن  أفض ة     م زمين بتأدي را لملت ن غي ره م غي
ى آما انه لم تتعرض أي من الكتب  والمراجع الرياضية      العبادات،  ارين   إل ط التم الرياضية   رب
ك   اإلسالمية بل اقتصرت الكتب    اإلسالمية بالعبادات ات     ونظراً  ،بتوضيح ذل ة الطالب دم معرف لع

وا    اإلسالمبان  م يتطرق ى يحلل الممارسة الرياضية ويحث عليها ل للبحث في    اإلسالمية الكتب   إل
ا        إلى إضافة،هذا الموضوع  ة وغيره م الطاق ل عل دة مث وم الجدي انطالقة العصر الحديث نحو العل

ى   ا واالبتعاد عن تراثنا وحضارتنا وحت وم ومن         دينن ل الي ين جي ة  ب دان الثق ه ومع فق واتساع   دين
اط  دينن     االآبر األثرالفجوة آان له  ة بارتب ة المعرف ا     اإلسالمي ا في قل ا بكل م ه وعباداتن دة   في فائ

  .والبشرية لإلنسان
  



 "مستوى المعرفة لدى طالبات الجامعة الهاشمية لرأي اإلسالم في الرياضة"ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  مجال الضوابط الشرعية للممارسة الرياضية في اإلسالم:  ثالثا
مجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية على فقرات:  )٤(جدول 

  .الضوابط الشرعية للممارسة الرياضية في اإلسالم

  تالفقرا  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

تالط        .٢٩ ة اخ ي حال ا ف ب توافره روط الواج ن الش م
  -:الرجال بالنساء

٨٠  ٠.٤١  ٠.٨٠%  

ة       .٣٠ افعية والمالكي ن الش اء م ور الفقه ب جمه ذه
ورة       دهم أن ع راجح عن ول ال ي الق ة ف والحنابل
رأة       ى الم رأة عل ورة الم ل وع ى الرج ل عل الرج

  -:تكون

٢٥  ٠.٣٦  ٠.٢٥% 

ا    :"ينهانا عليه الصالة والسالم بقوله   .٣١ يكم م ترآت ف
اب اهللا  دا، آت دي أب لوا بع ن تض ه ل كتم ب إن تمس

  -:عن" وسنتي

٦٠  ٠.٢٣  ٠.٦٠% 

إذ ضرب أحدآم  :"قال رسول صلى اهللا عليه وسلم   .٣٢
  -:وهذا إشارة واضحة بالنهي عن" فليتق الوجه

٠٥  ٠.٢٤  ٠.٠٥% 

ه الصالة والسال      .٣٣ ه ينهانا علي بغض  :"م بقول إن اهللا ي
ذئ احش الب ي   " الف لبية ف واهر الس دى الظ ن إح ع

  -:واقعنا الرياضي وهي ظاهرة

٧٣  ٠.٢٩  ٠.٧٣% 

ات    .٣٤ رتبط بمخالف م ت ا ل ية م ة الرياض إن الممارس
  -:شرعية في أصلها

١٧  ٠.٣٥  ٠.١٧% 

ترآا       .٣٥ امال مش رعية ع ات الش دى المخالف ر إح تعتب
  -:بين غالبية األلعاب الرياضية

٤٥  ٠.٥١  ٠.٤٥% 

 %٤٨  ٠.٢١  ٠.٤٨  الكلـــــــــــــــي

اري ) ٠.٤٨(أن المتوسط الكلي لفقرات االستبيان بلغ) ٤(يتضح من الجدول     وبانحراف معي
رأي      ) ٠.٢١( ة الهاشمية ل ات الجامع دى طالب مما يشير إلى إن الدرجة الكلية للمستوى المعرفي ل

ال  ي الرياضة لمج ة  لممارسة الرياضية في اإلسالمالضوابط الشرعية لاإلسالم ف آانت درج
  .ضعيفة جدا

بالمرتبة ) -:من الشروط الواجب توافرها في حالة اختالط الرجال بالنساء(فقد جاءت الفقرة 
  . بدرجة جيد جدا )٠.٤١(وبانحراف معياري ) ٠.٨٠(األولى بمتوسط حسابي 

لم   (فيما جاءت الفقرة  ه وس ق الوجه  إذ ضرب أحد  :"قال رسول صلى اهللا علي ذا  " آم فليت وه
النهي عن    رة بمتوسط حسابي      )  -:إشارة واضحة ب ة األخي اري   ) ٠.٠٥(بالمرتب انحراف معي وب

  .بدرجة ضعيف جدا )٠.٢٤(
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ائل شروط     بهذهالطالبات  إلمامعدم  إلىويعزو الباحثان هذه النتائج  الضوابط المرتبطة بمس
اس   ة اللب ذاء الوقت  وأهمي اتج عن بعض    واإلي ا    اباأللع الن ذا مم ة وه ى أدىالعنيف ين   إل ط ب الخل

اس بالقشور و   إلى وأدى، مشروعية ممارسة الرياضة وتحريمها رك  تمسك الن ى  ، الجوهر ت بمعن
اهد   إن ن يش باحةم ري   الس ة والع اءالمختلط ى     إثن م عل ية يحك ة الرياض ة  إنالممارس الرياض

 اإلسالم تحريم   ىحكم المطلق عليبتعد عنها وهذا ال أو، ويحرمها اإلسالميةتتعارض مع شريعتنا 
إذا ، صحيح رللرياضة غي رى  ف ارس للرياضة بالضوابط الشرعية ي زم المم ا الت  اإلسالم إنم

ين      بهذهولكن عدم معرفة الناس والمجتمع  ، يحث عليها ويدعوا لها زام الالعب الضوابط وعدم الت
  .الضوابط بهذههل آم الجرات إلى أدى األبناء إلىوعدم انتقالها من اآلباء  ، بها

  مجال القيم الرياضية في اإلسالم: رابعًا

مجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية على فقرات:  )٥(جدول 
  .القيم الرياضية في اإلسالم

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

الل    .٣٦ ن خ الم م فة اإلس دف فلس ادات  ته العب
  -:والطاعات إلى

٩٠  ٠.٣٦  ٠.٩٠%  

الى   .٣٧ ال تع دوا:"ق دهم إذا عاه ون بعه ذا " الموف وه
اب      وانين المشترآة في األلع يتوافق مع إحدى الق

  -:الرياضية وهو

٧٥  ٠.٣١  ٠.٧٥% 

د        .٣٨ ة عن فات التالي دى الص ي إح ب الرياض يكتس
ه       ي تؤهل ة الت ة الخاص البرامج التدريبي ه ب التزام

  -:ى اللياقة البدنية بذلك وهيلالرتقاء بمستو

٨١  ٠.٣٩  ٠.٨١% 

اراة أو سباق      .٣٩ تكاتف الفريق الرياضي للفوز في مب
ور      ن ص ورة م ل ص ين يمث ة(مع ) روح الجماع

  -:والذي دعا إليه اإلسالم وهو

٩٥  ٠.١٣  ٠.٩٥% 

احش   :"قال عليه الصالة والسالم    .٤٠ بغض الف إن اهللا ي
ذئ ا     " الب ي واقعن لبية ف واهر الس دى الظ ن إح  ع

  -:الرياضي وهي ظاهرة

٩٣  ٠.١٨  ٠.٩٣% 

الى   .٤١ ال تع ي :"ق وا الرسول وأول وا اهللا وأطيع أطيع
وهذا يتماشى مع ما تزرعه الرياضة   " األمر منكم

  -:في الالعب منذ الصغر من خالل

٩٤  ٠.٢١  ٠.٩٤% 
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

ى    .٤٢ ل الرياضة عل ا  إآسابتعم ادة إذا م الالعب ع
ون   ه يك لم فان ي نفس المس اناتأصلت ف ا  أنس هادئ

  -:وديعا مسالما طيب المعشر وهي

٤١  ٠.٤٧  ٠.٤١% 

اعي         .٤٣ وعي االجتم ق ال ى تعمي ة عل ل الرياض تعم
وهذا يؤدي إلى مجتمع   اإلنسانيةوتوطيد العالقات 

  -:مسلم

٨٢  ٠.٣٦  ٠.٨٢%  

يم الجمال    .٤٤ ا في المجال       من الق ي يجب توافره ة الت ي
  -:الرياضي ويدعو لها اإلسالم هي

٧٥  ٠.٣٠  ٠.٧٥%  

ة      .٤٥ ي محارب ة ف ة الحديث الم الرياض بق اإلس س
  -:العصبية القبلية والتي تعتبر من مكونات القيم

٨٥  ٠.٢٤  ٠.٨٥%  

 %٧٧  ٠.٢٦  ٠.٧٧  الكلـــــــــــــــي

دول  ن الج ح م رات ا) ٥(يتض ي لفق ط الكل غأن المتوس تبيان بل انحراف ) ٠.٧٧( الس وب
اري ة          ) ٠.٢٦( معي ات الجامع دى طالب ي ل توى المعرف ة للمس ة الكلي ى إن الدرج ير إل ا يش مم

  .جيدالهاشمية لرأي اإلسالم في الرياضة لمجال القيم الرياضية في اإلسالم آانت درجة 

ل صورة من    تكاتف الفريق الرياضي للفوز في مباراة أو سباق معين ي(فقد جاءت الفقرة  مث
) ٠.٩٥(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي   ) -:والذي دعا إليه اإلسالم وهو) روح الجماعة(صور 

  .بدرجة ممتازة) ٠.١٣(وبانحراف معياري 

لم    (فيما جاءت الفقرة  تعمل الرياضة على إآساب الالعب عادة إذا ما تأصلت في نفس المس
الما طيب الم     ا مس ا وديع رة بمتوسط حسابي      ) -:عشر وهي  فانه يكون أنسانا هادئ ة األخي بالمرتب

  . بدرجة ضعيف جدا )٠.٤٧(وبانحراف معياري ) ٠.٤١(

ترآز على القيم  أصعدتهاالممارسة الرياضية على جميع  إن إلىويعزو الباحثان هذه النتائج 
ة زام  األخالقي ابرة وااللت اون والصبر والمث ر ، آالتع ة الرياضية الشخصية للف د وتلعب الممارس

د االنخراط في اللعب      هذهدورًا آبيرًا في تعميق  الفرق الرياضية    أوالقيم عن ا  ، االلتحاق ب  إنآم
ة مع شريعتنا      إلىيدعوا  بكليتهالمجتمع   ذاوه  اإلسالمية التمسك بالقيم المختلفة الواضحة والمتفق

مستوى معرفي   الوصول ل إلى وأدى، واإلسالمالقيم الرياضية مما سهل على الطالبات الربط بين 
  .جيد في هذا المجال
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 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

  جميع مجاالت الدراسة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لجميع مجاالت   :)٦(جدول 
  المعرفي لرأي اإلسالم في الرياضة  الدراسة للمستوى

داره   ) ٠.٦٠(بلغ االتالكلي للمجالمتوسط  إن) ٦(يتضح من الجدول  اري مق وبانحراف معي
رأي      ) ٠.٢٣( ة الهاشمية ل ات الجامع دى طالب مما يشير إلى أن الدرجة الكلية للمستوى المعرفي ل

   .جاءت متوسطةاإلسالم في الرياضة للمجاالت 

ال   اء مج د ج الم  (فق ي اإلس ية ف يم الرياض ابي   ) الق ط حس ى بمتوس ة األول ) ٠.٧٧(بالمرتب
النشاط الحرآي في بعض     (، فيما جاء مجال  جيدوبمستوى معرفي  )٠.٢٦( ريوبانحراف معيا

بمستوى معرفي  ) ٠.١٨(وبانحراف معياري ) ٠.٥٩(بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) العبادات
ة مجال     ضعيف ة الثالث ة اإلسالمية     (، وجاء بالمرتب بمتوسط حسابي   ) الفكر الرياضي في التربي

اري ) ٠.٥٥( انحراف معي ي ) ٠.٤٧(وب توى معرف ال  ، وحلضعيفبمس رة مج ة األخي بالمرتب
الم  ( ي اإلس ية ف ة الرياض رعية للممارس وابط الش ابي ) الض ط حس راف ) ٠.٤٨(بمتوس وانح

  .ضعيف جداوبمستوى معرفي ) ٠.٢١(معياري 

ائج    ذه النت ان ه زو الباحث ىويع ي   أن إل ية ف يم الرياض المالق ال    اإلس كل واضح ف دو بش تب
ي  يم   تعارض بين الق ا    ،اإلسالمية م الرياضية والق زة   إنآم راد مي أنهم الرياضيين   األف  أصحاب  ب

م ويظهر ذلك عالية رياضية روح  ا  ، من خالل تفاعل الناس معه ل النشاط الحرآي في    ص ح فيم
ادات  ىبعض العب ار  عل ى اعتب اني عل ز الث كل   إنالمرآ نعكس بش ة للرياضة ت ة العملي الممارس

هل ن ال  أس ات م ى الطالب ة  عل ي التربي ر الرياضي ف الميةفك دخل   إن فضًال، اإلس ال ي ذا المج ه
ذا       الذي  اإلسالميتراثنا  إلىبتعميق  ات في عصرنا ه ا اتجهت الطالب ى قلم ة مع     إل االطالع علي

وم  ا حصلت  األخرىتطور العل ة فيم ة الرابع رةالضوابط الشرعية المرتب ل  واألخي اد جي لالبتع
ة          امعرفته الشرعية وعدم ضوابطالاليوم عن  ة الغربي دخل التغذي ا هو حرام وت بما هو حالل وم

 إطالق إلى إضافة ،في ذلك األآبر األثربناتنا بالحيرة وعدم معرفة ما هو الصحيح آان له  إليقاع
ة الرياضية     ى الممارس رام عل م الح اس حك ن الن د م ى أدتالعدي ة   إل ى معرف دم حت ك  إنع هنال

    .ضوابط شرعية للممارسة الرياضية

  المجاالت
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  %٥٥  ٠.٤٧  ٠.٥٥  التربية اإلسالمية الفكر الرياضي في
 %٥٩  ٠.١٨  ٠.٥٩  النشاط الحرآي في بعض العبادات

 %٤٨  ٠.٢١  ٠.٤٨  الضوابط الشرعية للممارسة الرياضية في اإلسالم
 %٧٧  ٠.٢٦  ٠.٧٧  القيم الرياضية في اإلسالم

 %٦٠  ٠.٢٣  ٠.٦٠  الكلـــــــــــــــي



 "مستوى المعرفة لدى طالبات الجامعة الهاشمية لرأي اإلسالم في الرياضة"ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ات          : السؤال الثاني دى طالب ة إحصائية في المستوى المعرفي ل روق ذات دالل هل توجد ف
زي الشخصي،          ة، ال ان اإلقام رات مك الجامعة الهاشمية لرأي اإلسالم في الرياضة تعزى لمتغي

 الكلية، المستوى الدراسي؟

ة       ات المعياري ابية واالنحراف م حساب المتوسطات الحس ار   ولإلجابة عن هذا السؤال ت واختب
)t-test (للفروق بين المتغيرات الثنائية المستوى.  

  الفروق وفق متغير مكان اإلقامة :أوًال

  .يبين ذلك) ٧(وللكشف عن داللة الفروق وفق مكان اإلقامة، فالجدول 

للمستوى  )t-test(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفق اختبار :  )٧(جدول 
  .الجامعة الهاشمية لرأي اإلسالم بالرياضة  حسب متغير مكان اإلقامةالمعرفي لدى طالبات 

 العدد المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 ٠.٣٧ ٠.٦٥ ٢١١ مدينة
٠.٠٠١ ٠.١٧* 

 ٠.٢٤ ٠.٤٩ ٢٦٩ قرية

  )α≤0.05( اإلحصائية مستوى داللة* 

دول  ن الج روق ذات د) ٧(يتضح م ود ف ات  وج دى طالب ة ل توى المعرف ة إحصائية لمس الل
ة     ان اإلقام ر مك ة  (الجامعة الهاشمية لرأي اإلسالم بالرياضة بحسب متغي ة، قري غ   )مدين ، حيث بل

ة      ات سكان المدين دى الطالب غ   ) ٠.٦٥(المتوسط الحسابي ل ا بل ات سكان    ) ٠.٤٩(بينم دى الطالب ل
ر  لديهن ) سكان المدينة(بمعنى أن الطالبات . القرية مستوى معرفة لرأي اإلسالم في الرياضة أآث

  ،من الطالبات سكان القرية 

ات      زيادة االنفتاح  إلىويعزو الباحثان هذه النتيجة  اة من طالب ى الحي ة عل لدى طالبات المدين
ة     وآأنهاالممارسة الرياضية  إلىابنة القرية تنظر  إنالقرية حيث نرى  ا تنظر ابن حرام آبير بينم

ا    نإ إلىالمدينة  ا لم ه الممارسة الرياضية حق مكتسب لها وذلك تبع ال  توارثت ل    األجي ى من جي  إل
  .جيل 

ا  هآم ة الفرصة     ان ة المدين نح ابن ي تم ز الرياضية الت ن المراآ د م ة العدي ي المدين وفر ف يت
ة للممارسة الرياضية وانتشار المراآز والمسابح الشرعية في   رة  اآلون ه    األخي ا ل ر آم ر   األث الكبي

وفر   ادة معرفة طالبات المدينة بمشروعية الممارسة الرياضية في حين الفي زي رى    أويت اد ن النك
ك    رى وذل ي الق ان ف وع آ ن أي ن ز رياضي م اأي مرآ ا لم اه  تبع نذآرن ابقا م اء  س رة اآلب نظ

  .األجيالوتوارثها بين  واألجداد

  الزي الشخصيالفروق وفق متغير : ثانيا

  .يبين ذلك  )٨(، فالجدول لزي الشخصياوللكشف عن داللة الفروق وفق 



 ٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هير الزعبي، وزهدى شموط

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

للمستوى  )t-test(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفق اختبار :  )٨(جدول 
  .المعرفي لدى طالبات الجامعة الهاشمية لرأي اإلسالم بالرياضة  حسب متغير الزي الشخصي

  )α≤0.05( اإلحصائية مستوى داللة* 

دول  ن الج ات  ) ٨(يتضح م دى طالب ة ل توى المعرف ة إحصائية لمس روق ذات دالل ود ف وج
ة   (الجامعة الهاشمية لرأي اإلسالم بالرياضة بحسب متغير الزي الشخصي  ر محجب ة، غي  ،)محجب

ات        ات المحجب دى الطالب ابي ل ط الحس غ المتوس ث بل ن   ) ٠.٧٣(حي غ ع ا بل دى ) ٠.٤٥(بينم ل
ات   . الطالبات غير المحجبات ى أن الطالب ات (بمعن رأي اإلسالم      ) المحجب ة ل ديهن مستوى معرف ل

  . في الرياضة أآثر من الطالبات غير المحجبات

ا  الطالبات المحجبات إن  إلىويعزو الباحثان هذه النتيجة  ى يسعين دائم ا     إل اء م ار وانتق اختي
ات فال يتحرين الحذر من       وال يتعارضيناسب حجابهن  معه بشكل ما بينما الطلبات غي المحجب

ة   أسرة المحجبة غالبًا قد نشأت في   ةالناحية الشرعية فيما ينتقين وعلية فان الطالب ر متدين من   أآث
ه       علىدوما اختيارها وتحثها  إنالطالبة غير المحجبة آما  ان ل ا آ ا يناسب حجابه ر م ر  األث  األآب

رأي اإلسالم للرياضة   ا  ل ادة معرفته ي زي ةف الزي  وإمكاني ا ب م التزامه تها الرياضة رغ ممارس
    .إسالميةومعايير  وفق ضوابط  اإلسالميالشرعي 

  الفروق وفق متغير الكلية :ثالثًا

  .لكيبين ذ)  ٩(وللكشف عن داللة الفروق وفق الكلية، فالجدول 

للمستوى  )t-test(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفق اختبار :  )٩(جدول 
  .حسب متغير الكليةالهاشمية لرأي اإلسالم بالرياضة المعرفي لدى طالبات الجامعة 

  .)α≤0.05( مستوى الداللة اإلحصائية* 

ات  ) ٩(يتضح من الجدول  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى المعرفة لدى طالب
ة      ر الكلي ب متغي ة بحس الم بالرياض رأي اإلس مية ل ة الهاش ة (الجامع انية، علمي غ  )إنس ث بل ، حي

 العدد المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ى الداللةمستو قيمة ت

 ٠.٣٧ ٠.٧٣ ٣٣٠ محجبة
٠.٠٢ ٠.٢٨* 

 ٠.٣٥ ٠.٤٥ ١٥٠ غير محجبة

 العدد المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة قيمة ت

 ٠.٣٢ ٠.٦٣ ٢٤٥ إنسانية
٠.٦٤ ٠.٠٨ 

 ٠.٤١ ٠.٤١ ٢٣٥ علمية 



 "مستوى المعرفة لدى طالبات الجامعة الهاشمية لرأي اإلسالم في الرياضة"ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ات     دى الطالب ابي ل ط الحس انية   المتوس ات اإلنس ي الكلي ن   ) ٠.٦٣(ف غ ع ا بل دى ) ٠.٤١(بينم ل
  . الطالبات في الكليات العلمية

ذه  ان ه زو الباحث ة      ويع ي المعرف روق ف اك ف يس هن ه ل ة ان الميةالنتيج ات   اإلس ين الكلي ب
ة      هذهوالعلمية فال يشترط أي متطلب من الطالبات لدخول  اإلنسانية ة الديني ق بالناحي ات يتعل الكلي
ات في      وإنما ان آال الطالب المتطلب الوحيد يكون في المراحل التعليمية المتقدمة والمعدل وعلية ف

آال الكليات يتعرضن لنفس الخبرات ونفس التجارب إثناء مرورهن بالدراسة الجامعية وال يكون  
ة        ة الديني ر في الناحي نهن تعمق اآب ر  لدى أي م ا لمتغي ة  تبع ى  إضافة ، الكلي ا مارس   أن إل  آلتاهم

ة الرياضية             ة من الناحي ة المدرسية واآتسبن نفس المعرف التربية الرياضة في المراحل التعليمي
  .بين آلتا طالبات الكليتين إحصائيةوجود فروق دالة  إلىوهذا بدورة لم يؤدي 

  فروق وفق متغير المستوى الدراسيال: رابعًا

  .ذلك يبين )١٠(وللكشف عن داللة الفروق وفق المستوى الدراسي، فالجدول 
للمستوى  )t-test(الحسابية واالنحرافات المعيارية وفق اختبار  سطاتالمتو:  )١٠(جدول 

  .المعرفي لدى طالبات الجامعة الهاشمية لرأي اإلسالم بالرياضة  حسب متغير المستوى الدراسي

  )α≤0.05(اإلحصائية داللة المستوى * 

ات         ) ١٠(يتضح من الجدول  دى طالب ة ل ة إحصائية لمستوى المعرف روق ذات دالل وجود ف
ة ، أولى( المستوى الدراسيالجامعة الهاشمية لرأي اإلسالم بالرياضة بحسب متغير  ، حيث  )رابع

غ المتوسط الح ات بل دى طالب ابي ل ىس نة األول غ عن ) ٠.٤٥( الس ا بل ات ) ٠.٦٨(بينم دى طالب ل
لديهن مستوى معرفة لرأي اإلسالم في الرياضة ) السنة الرابعة(بمعنى أن طالبات . السنة الرابعة

  .السنة األولىأآثر من الطالبات 

ذه النتيجة     ان ه ى ويعزو الباحث ر       أن إل د تعرضن للخب ة ق ات السنة الرابع ر ات طالب من   أآث
ديهن      إنآما ، األولىطالبات السنة  ة ل ادة الحصيلة المعرفي اطالعهن على المعارف المختلفة وزي

ر   إلىبدوره  أدىنتيجة البحث والعودة للمراجع والمكتبة واالنترنت  اآتسابهن حصيلة معرفية اآب
دفع         إنآما  ا ي اح مم ا من االختالط واالنفت ا فيه ات  مرحلة الدراسة الجامعية وم ى الطالب ادة   إل زي

ي اإلسالمية للبت فالشريعة  إلىهو صحيح لتجنب الوقوع في الخطأ وبذلك العودة  البحث على ما
    .األموربعض 

 العدد المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

 ٠.٣٥ ٠.٤٥ ٢٧٨ أولى
٠.٠٠١ ٠.٢٣* 

 ٠.٢٨ ٠.٦٨ ٢٠٢ رابعة



 ٢٧ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هير الزعبي، وزهدى شموط

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

  االستنتاجات

ع    أن درجة مستوى معرفة طالبات الجامعة الهاشمية  - ى جمي  لرأي اإلسالم في الرياضة وعل
  .المجاالت جاءت متوسطة

الجامعة الهاشمية في مجال الضوابط الشرعية للممارسة      هناك ضعف واضح لدى طالبات -
دير دون      %) ٤٨(الرياضية في اإلسالم إذ آانت النسبة المئوية  دا بتق وهي نتيجة ضعيفة ج

 .النجاح

ة الهاشمية إذ         - ات الجامع دى طالب ة ل ى نسبة مئوي حقق مجال القيم الرياضية في اإلسالم أعل
 .يجة تدل على وجود وعي إسالمي للقيم الرياضيةوهذه النت%) ٧٧(آانت النسبة المئوية 

ات  - ي    إن طالب الم ف رأي اإلس ة ل توى معرف ديهن مس ة ل كان المدين ن س مية م ة الهاش الجامع
 .الرياضة أآثر من الطالبات سكان القرية

ات  - ات(إن الطالب ن         ) المحجب ر م ة أآث ي الرياض الم ف رأي اإلس ة ل توى معرف ديهن مس ل
 .الطالبات غير المحجبات

ة الهاشمية    ع - ات الجامع دم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المستوى المعرفي لدى طالب
 ).إنسانية، علمية(لرأي اإلسالم في الرياضة تعزى لمتغير الكلية 

ات  - ة(إن الطالب نة الرابع ن   ) الس ر م ي الرياضة أآث الم ف رأي اإلس ة ل توى معرف ديهن مس ل
 .الطالبات السنة األولى

  
  التوصيات

  : أهداف الدراسة وبعد مناقشة النتائج يوصي الباحثان ما يأتي في ضوء

دى   - ي ل توى المعرف ام بالمس ي    ضرورة االهتم الم ف رأي اإلس مية ل ة الهاش ات الجامع طالب
م الخطاب الرياضي     الرياضة من أجل تمكينهم من امتالك قدرات معرفية تساعدهم على فه

  .اإلسالمي المعاصر

ال  - ائل اإلع ادة   ضرورة أن توضح وس المية وري ة اإلس ارة العربي ة الحض ة عراق م المختلف
اء ة   األطب ة والرياض ة البدني ليمة للتربي س الس ع األس لمين وض رب المس رين الع والمفك

 .والصحابة لها والحث عليها –صلى اهللا علية وسلم  –وتقدمها، وممارسة الرسول 

هام في تص     - زام بالضوابط الشرعية للممارسة الرياضية لإلس ة  االلت دات الخاطئ حيح المعتق
لدى أفراد المجتمع، عن تحريم اإلسالم لممارسة الفتاة للرياضة وإفساح المجال أمام الفتيات 
ات         دن والقاع ي الم ة ف ن الرياض ة م وان مختلف ة أل ات للممارس ر المحجب ات وغي المحجب

 .الرياضية وفقًا للضوابط الشرعية لهذه الممارسة في اإلسالم

  .  رعية واألسس المعرفية اإلسالمية لممارسة الرياضة لإلناثتوضيح الضوابط الش -
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  عالمراج

ر    - ن حج ي ب ن عل د ب افظ أحم ام الح ر، اإلم ن حج رح صحيح  ) ب، ت( .اب اري بش تح الب ف
 .ط، دار المعرفة، بيروت. ، بالبخاري

  .، لجنة البيان العربيمقدمة ابن خلدون .)١٩٥٧( .ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد -

ران العظيم     .)١٩٦٩(. أبو الفداء إسماعيل بن آثير القرشي الدمشقي  ابن آثير، - ، تفسير الق
  .أحياء التراث العربي، بيروت

ال سعيد - ارة، جم و بش ا باتجاهات الشباب نحو " .)١٩٩٥( .أب ة وعالقته درآات الخاطئ الم
ي األردن ية ف طة الرياض ة األنش ان،  ."ممارس ة، عم ة األردني تير، الجامع الة ماجس رس

  .ردناأل

تير،   "التربية الترويحية في اإلسالم  " .)٢٠٠٠( .أبو سمك، أحمد عبد العزيز - الة ماجس ، رس
  .جامعة اليرموك، اربد، األردن

ة     " .)١٩٩٨(. أصحاب، نادية يوسف - ة التربي تقويم مستوى التحصيل المعرفي لخريجي آلي
  .عمان، األردن، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، "الرياضية في الجامعة األردنية

ن عيسى الترمذي     - د ب اء  الجامع الصحيح سنن الترمذي     .)ت.ب( .الترمذي، محم ، دار إحي
  .التراث العربي، بيروت

اح - د الفت ر عب اني، عم ن الخطاب .)١٩٧٧( .التلمس ، دار األنصار، شهيد المحراب عمر ب
 .القاهرة

اد في سبيل اهللا    " .)١٩٨١(. حرب، رشاد - ة والجه ة    ، ر"التربية البدني تير، جامع الة ماجس س
  .القاهرة ، مصر

ى المستوى التنافسي      " .)١٩٩٨(. الحاج صالح، غسان نمر محمود - الممارسة الرياضية عل
 .، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عمان، األردن"وضوابطها الشرعية

بحوث دراسة تاريخية لبعض مقومات نظام الرياضة في اإلسالم،  .)١٩٨٦( .الخولي، أمين -
 .، القاهرة ، مصر ، المجلد الثالثلمؤتمر العلمي تاريخ الرياضةا

 .، دار الفكر العربي، القاهرةالرياضة والحضارة اإلسالمية .)١٩٩٥( .الخولي، أمين -

 . أسس اإلدارة التربوية والمدرسية، دار الفكر ، عمان ، األردن .)٢٠٠٠( .تيسير دويك، -

  . ، بيروت ،لبنان ٢كر، ط، دار الف فقه السنة .)١٩٨٧( .سابق، سيد -

ة وصدر اإلسالم      .)١٩٨٢( .الساعاتي، أمين - ، جدة،  ١، طالرياضة عند العرب في الجاهلي
 .المملكة العربية السعودية
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ز - د العزي الم، عب ر العصور .)١٩٩٨(. س ا/ الرياضة عب ا وآثاره اب، تاريخه ز الكت ، مرآ
  .القاهرة

ة الحسن للشباب،    ٢ب، ط. ، طمالرياضة في اإلسال  .)١٩٨٣(. شقرة، محمد إبراهيم - ، مدين
 .عمان

دى - موط، ه رأي " .)٢٠٠١( .ش ات ل ية والطالب ة الرياض ات التربي ة معلم توى معرف مس
 . ، رسالة ماجستير، غير منشورة ، الجامعة األردنية ، عمان"اإلسالم في الرياضة

لفكر، عمان ، الطبعة األولى، دار االواضح في أصول الفقه .)١٩٩٢(. عبداهللا، محمد حسين -
  .، األردن

  .، دار المحبة البيضاء، بيروت١، ططب النبي .)٢٠٠٠(. عقيل، محمد -

  . ، دار السالم٦ط تربية األوالد في اإلسالم .)١٩٨٣(. علوان، عبداهللا ناصح -

  .، مكتبة النهضة المصريةالرياضة البدنية عند العرب. )١٩٤٧(. علوي، محمد آامل -

  ، بيروت،اللباس والزينة في الشريعة اإلسالمية .)١٩٨٣(. عمرو، محمد عبد العزيز -

، المكتبة الثقافية، مظاهرها واتجاهاتها/ التربية عند العرب .)١٩٦٦(. العنتيل، محمد فوزي -
  .الدار المصرية للتأليف والترجمة

، الطبعة األولى، دار الكتب  الترويح التربوي رؤية إسالمية .)١٩٨٣( .العودة، خالد بن فهد -
  .القاهرةالمصرية، 

ي       - اري القرطب د األنص ن أحم د ب داهللا محم ي عب ي، أب ام   ) ١٩٣٩(  .القرطب امع ألحك الج
  .، دار الكتب المصرية، القاهرةالقرآن

دين   - رف ال ن ش ى ب ام يحي ووي، اإلم مى    .)١٩٩٤(. الن ووي المس رح الن لم بش صحيح مس
 .مؤسسة الرسالة.، الطبعة األولى، دار المعرفة، بيروتالمنهاج

  .، دار الشرق، بيروت٧، طمنهج التربية اإلسالمية .)١٩٨٣( .مدقطب، مح -

اج   - الي الح د، الغ المية     .)١٩٨٩(. محم ة اإلس ي التربي ا ف ة ومكانته ة البدني الة التربي ، رس
 .ماجستير، جامعة أبو درمان، السودان
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

 :الطالبة العزيزة 

  

  : تحية وبعد 

وان      إليكنتقدم  أنفانه يسعدنا  ان بعن ا الباحث ي يجريه ات    : بالدراسة الت ة طالب مستوى معرف
 .اإلسالم في الرياضة  لرأيالجامعة الهاشمية 

ا   األسئلةالدراسة فان الباحثان يعرضان عددا من  هذهولتحقيق  التي تعكس آل مجموعة منه
  .جانبا من جوانب لمستوى المعرفة لديك عن رأي اإلسالم في الرياضة 

وب  ار : المطل ة واختب ن ودق ل تمع تبانة بك راءة االس ةق ي ( الصحيحة  اإلجاب ا ف م تفريغه ث
  .والتي سيكون لها األثر الفعال على نتائج هذا البحث )  باإلجابةالنموذج الخاص 

ي    ة ف وخي الدق ان ت و الباحث ةيرج ميها    اإلجاب تبانة بقس ذه االس رات ه ى فق ان  . عل ا ب علم
  .لعلمي فقط ، وسوف تحاط بسرية آاملة اإلجابات ستستخدم ألغراض البحث ا

  

  شاآرين لكم حسن التعاون

  :  األولم سالق

  :البيانات الشخصية 

  قرية (           ) مدينة                       :         (           )  اإلقامةمكان  -

  غير محجبة (           ) محجبة                      :     (           ) الزي الشخصي  -

  علمية (           )                       إنسانية:                 (           ) الكلية  -

  رابعة (           )                         أولى:  (           ) المستوى الدراسي  -
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  : القسم الثاني 

 :التالية  ئلةاألسالصحيحة على آل سؤال من  اإلجابةضعي دائرة حول رمز 
ا       : "قوله تعالى  .١ م اإلسالم دينن يكم نعمتي ورضيت لك " اليوم أآملت لكم دينكم وأتممت عل

  :على إحدى خصائص الممارسات الرياضية وهي 
  الكمال -د  التوافق -ج  الشمول -ب  التوازن -أ  

الل المما            .٢ ن خ ه م ي أبنائ ية ف ار النفس ن اآلث د م ق العدي ى تحقي الم إل عى اإلس ة يس رس
  :  الرياضية أهمها

ة    -ب  .نشر الوعي اإلسالمي بين الالعبين -أ   نهم وممارس اليم دي زامهم بتع الت
  .شعائره 

ديم    -د  م على بعض القيم آالتعاونتربيته -ج   ية بتق ة والتنافس روح المعنوي ع ال رف
  الجوائز

دى ا       .٣ ذلك إح ا ب ا مراعي ع بينه ا فجم د مع روح والجس ية ال الم قض اول اإلس ات تن التجاه
  :الفلسفية التالية

  السلبي -د  التوازي -ج  الواحد -ب  الثنائي -أ  
  :حث اإلسالم على الممارسة الرياضية استنادا إلى   .٤
رآن   -أ   ي الق ريحة ف وص ص ورود نص

  .الكريم والسنة 
ياء     -ب ي األش ل ف رعية األص دة الش القاع

  .اإلباحة 
  .لنظريات الفلسفية التي دعت إليها ا -د  .األثر اإليجابي لها على الصحة  - ج  

  :ربط اإلسالم بين الرياضة ومفهوم القوة في القرآن الكريم على اعتبار أنها تعني   .٥
  جميع ما ذآر -د  السالح والرمي -ج  الجد والمواظبة -ب  الشدة والعزم -أ  

ة   .٦ اضة  من الري  تناولت المراجع التربوية واإلسالمية ضرورة أن يتعلم الفرد أنواعا مختلف
الذي أشار  ) علموا أوالدآم السباحة والرماية ورآوب الخيل(وذلك من خالل القول التالي 

  :إليه 
  .أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه  -ب  .الرسول عليه الصالة والسالم  -أ  
  .علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه -د  .عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه-ج  

ان       "تؤآد اآلية الكريمة   .٧ نهم آل بن اق واضربوا م وق األعن ى إن اإلسالم   " فاضربوا ف عل
  :نادى بضرورة إحدى الرياضيات التالية 

  .الصيد -د  .المبارزة -ج  .الرماية -ب  .المصارعة -أ  

  :أقوى األدلة على مشروعية السباق زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم   .٨
  .د خاصة بهوضعة مبادئ وقواع -ب  .سماحة للمسلمين بذلك -أ  
  .إيجاد أماآن متخصصة لممارسته -د  .تسابقه مع السيدة عائشة -ج  
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ده         .٩ ي ي ه ف ه وجعل قط ترس ا س ر حينم وم خيب ا ضخما ي تخدم باب ذي اس م الصحابي ال اس
  :آالترس حتى فتح الحصن المنيع هو 

  .عثمان بن عفان -ب  .علي بن أبي طالب -أ  
  خطابعمر بن ال-د  .حمزة بن عبد المطلب -ج  
 
  :تتصف فلسفة التربية البدنية والرياضة اإلسالمية بالحيوية ألنها فلسفة   .١٠

  .عملية -د  .جدلية -ج  .فكرية -ب  .نظرية -أ  

ة     .١١ تعلم الرمي القائل رم وال     : "في نصيحة ابن قيم الجوزية م أ فال يتضجر وال يتب وان أخط
ن روح اهللا  أس م ي  ......يي ى الرم ة الصواب   ......و ليصابر عل أ مقدم يعلم إن الخط ول

  :ما يؤآد على احد مبادئ التعليم الرياضي وهو مبدأ " واإلساءة مقدمة اإلحسان
  .التدرج في التعليم -ب  .تكرار التمرين -أ  
  .تجزئة التمرين -د  .وصف األداء المهاري -ج  

م      .١٢ ق عل ى تطبي نفس الرياضي    من األمثلة العملية زمن الرسول عليه الصالة والسالم عل ال
  :ربطه بين 

  .اإلباحة والممارسة الرياضية -ب  .ممارسة الرمي والوازع الديني -أ  
  .اللياقة البدنية -د  .الرماية والعقاب -ج  

ا    .١٣ عوا له ة ووض ة للرياض واهر الوظيفي ة الظ لمين بدراس اء المس ن العلم د م ام العدي ق
  :الظواهر وهي  تفسيرات متعددة باستثناء واحدة لم يعتبروها من

  .النبض الرياضي -ب  .التعب واإلعياء الرياضي -أ  
  .التدليك -د  التنفس والرياضة -ج  

انون       .١٤ ة الق ينا في آتاب ذي   " ولكل إنسان بحسبه رياضة    "ذآر العالم المسلم ابن س األمر ال
  :يتطلب مراعاة إحدى المبادئ التالية عند الممارسة الرياضية الحديثة 

  .خصوصية التدريب -د  .تقنين الحمل -ج  .الحمل الزائد -ب  .ق الفرديةالفرو -أ  

  :اسم العالم المسلم الذي افرد فصوال آاملة لإلصابات الرياضية والعالج الطبي لها هو   .١٥
  .ابن النفيس -د  .ابن قيم الجوزية -ج  .البغدادي -ب  .ابن سينا -أ  
  :د التربية البدنية والرياضة األوروبيين في سبق العالم المسلم إبن رشد الكثير من روا  .١٦

  .التنبيه بأهمية المعرفة التشريحية ألخصائي التربية البدنية والرياضة -أ  
  .تصنيف الرياضة من منظور الجهد البدني المبذول فيها -ب  
  .استخالصة ثالثة ابعاد رئيسية للحرآة واطلق عليها ثالثة وجوه -ج  
  .الذاتي للجسم المتحرك وصفة نظرية القصور -د  
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ام اإلسالم بجانب      " قل من حرم زينة اهللا التي اخرج لعباده: "قوله تعالى   .١٧ ى اهتم دل عل ي
  :رياضي هو

ى     -ب  .قة البدنية من خالل العملالليا -أ   ز عل الترويح عن النفس من خالل الترآي
  الزينة

  .الجميل أثناء الممارسةاللباس الرياضي  -د  .القيم الجمالية لجسم اإلنسان -ج  

  :ارتبط األدب والتأليف بالرياضة عبر حضارات اإلسالم من خالل   .١٨
  .جميع ما ذآر -د  .الرسم -ج  .األمثال -ب  .الشعر -أ  

  :من المبادئ التي تكفل التنافس العادل الشريف للرياضة في اإلسالم   .١٩
  .والجوائز إعالن النتائج -ب  .المراسم والمظاهر االحتفالية -أ  
  .المنشات الرياضية -د  .قواعد اللعب والتحكيم  -ج  

  :واحدة مما يلي ليست من العناصر الثقافية المصاحبة للرياضة في اإلسالم   .٢٠
  .المشاهدون والمستمعون -ب  .المالبس واألزياء الرياضية -أ  
  .الشعارات الرياضية -د  .القيادة واإلشراف الرياضي -ج  

  :وضوء بالنفع على مفاصل الرسغ و المرفقين والكتف ومفصل القدم لما فيه من يعود ال  .٢١
  .تكرار مع العمل -ب  .جهد آبير مبذول -أ  
  .جميع ما ذآر -د  .إيصال الماء لهذه األعضاء -ج  
  :الرآوع في الصالة يمثل الحرآة الرياضية التالية  .٢٢

ذع   -ب  .االقعاء -أ   اء الج انحن
  .لألمام

ذع  -د  .فصاءالقر  -ج ل الج مي
  .لألمام

اء الجسم وهو موافق             .٢٣ ا في بن ا مهم ل تمرين ة تمث حسب تصنيف التر إحدى الصور التالي
  :لبداية السجود في الصالة 

  -ب  -أ  
  -د  -ج  

مروا أوالدآم بالصالة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها "قوله عليه الصالة والسالم   .٢٤
اء عشر سنين     م أبن ه     ي" وه ا جاءت ب ات    )  ١٩٩٧زهران ،  ( وافق م ة التمرين عن أهمي

  :بأنها 
درات و     -أ   ن الق ا م درا عالي ب ق ال تتطل

  االستعدادات
  ال تحتاج ألماآن و أدوات خاصة-ب

ن م -ج   ل    يمك ع مراح ي جمي تها ف مارس
  .النمو

ى    -د وسيلة للراحة االيجابية والمحافظة عل
  الصحة
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دأ من      يعد الطواف من أرآان الحج  .٢٥ ة يب وهو في أشواطه السبعة له نقطة بداية ونقطة نهاي
راه في    خط موازي للحجر ألسود حيث يجعل البيت عن يساره وهو يت ا ن شابه شكال مع م

  :مسابقات
  آرة الطائرة في دوران المراآز -ب  العاب القوى آالجري داخل المضمار-أ  
  وى آالجري لمسافات طويلةالعاب الق -د  آرة اليد في الجري إلحراز الهدف -ج  
ود   .٢٦ ة يع ة البدني ة بعض عناصر اللياق ع تنمي ي تتناسب م ال الحج الت د السعي من أعم يع

  :السبب في ذلك ما يحويه السعي في ذلك السعي من 
اريس  -ب  جري لمسافات طويلة -أ   درات  (تض ات ومنح مرتفع

  )وارض مستوية
  ج  + ب  -د  ممارسة رياضة المشي -ج  

ة     .٢٧ يدعو المدربون واألطباء للتوازن في تناول الغذاء والعمل على راحة األعصاب الداخلي
ادات             ذا من خالل العب اء ويمكن أن يتحقق ه د مع األمع دة والكب من الجسم وخاصة المع

  :التالية
  الدعاء -د  الحج -ج  الصالة -ب  الصوم -أ  

  :وط الرياضة الحديثة بأنها يتفق وصف ابن قيم الجوزية للرياضة المعتدلة مع شر  .٢٨
دنى  -ب تحمر فيها البشرة -أ   و ويت ترب

  بها البدن
يالن  -ج ا س يلزمه

  العرق
  ب+ أ  -د

  :آان المسلمون قديمًا يستخدمون مفاصل األصابع للتسبيح وهذا بدوره يؤدي   .٢٩
ة  -ج  قوة المفاصل -ب  مرونة المفاصل -أ   إراح

  األعصاب
  ال شئ مما ذآر -د

  :ط رياضة الفلك وعضالت الوجه بأحد العلوم الدينية التالية هو علم ترتب  .٣٠
  التفسير -د  التجويد -ج  الفقه -ب  الحديث -أ  

  :يؤدي الوقوف طويال ورفع الذراعين في الدعاء إلى تحقيق ما يلي   .٣١
  قوة عضالت الذراعين والبطين -ب  إطالة عضالت الظهر -أ  
  ج+ أ  -د  بطينإطالة عضالت الذراعين واإل -ج  
  :من الشروط الواجب توافرها في حالة اختالط الرجال بالنساء   .٣٢

س    -ب  ستر العورة -أ   دم اللم ع
  والمصافحة

  جميع ما ذآر -د  غض البصر -ج

دهم إن عورة        .٣٣ راجح عن ول ال ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة في الق
  :على المرأة يكون  الرجل على الرجل وعورة المرأة

  .ما بين الصرة والرآبة وليست الصرة وال الرآبتان من العورة -أ  
  .مابين الصرة والرآبة وتعتبر الصرة والرآبتان من العورة -ب  
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  .جميع الجسم ما عدا الوجه والكفين -ج  
  .القبل والدبر فقط من الجسم -د  

ه    .٣٤ الم بقول ه الصالة والس ا علي اب اهللا  ترآت ف"ينهان دا آت دي أب ه بع كتم ب ا ان تمس يكم م
  :عن" وسنتي

  االستفادة من علوم الغرب -ب  مواآبة العلم الحديث -أ  
  االنفتاح على األمم األخرى -د  التشبه بالكفار والتقليد األعمى -ج  

وهذه إشارة واضحة  " إذا ضرب أحدآم فليتق الوجه"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال  .٣٥
  :عن

  ب أ ج -د  اإليذاء -ج  ضرب الوجه -ب  الضرب-أ  

ه    ينهانا   .٣٦ ذيء   "عليه الصالة والسالم بقول احش الب بغض الف عن إحدى الظواهر    " إن اهللا ي
  :السلبية في واقعنا الرياضي وهي ظاهرة 

  اللهو -د  السباب والشتم-ج  اإلسراف -ب  األذى المادي -أ  

  :مخالفات شرعية في أصلها إن الممارسة الرياضية ما لم ترتبط ب  .٣٧
  مندوب -د  مباح -ج  واجب -ب  حرام -أ  
  :تعتبر إحدى المخالفات الشرعية التالية عامال شرعيا بين غالبية األلعاب الرياضية   .٣٨

اهدة أو  -أ   ي المش ل ف إضاعة الوقت الطوي
  التمرين

  الضرب المتعمد   -ب

  إهدار المال -د  إيذاء النفس -ج  

  :من خالل العبادات و الطاعات إلى ة اإلسالمتهدف فلسف  .٣٩
ان   -أ   تهذيب النفوس عن طريق تطبيق أرآ

  اإلسالم   
ان    -ب ق أرآ تقويم األبدان عن طريق تطبي

  اإلسالم
  ب+أ -د  تحسين ورفع مستوى األداء التنافسي -ج  
  
  
 

ين والشرآات في وهذا يتوافق مع إحدى القوان) والموفون بعهدهم إذا عاهدوا(قال تعالى   .٤٠
  :األلعاب الرياضية وهو 

اراة -أ   ن المب أخر ع ق المت ار الفري اعتب
  خاسرا

  طرد الالعب غير الملتزم باللباس -ب

  حرمان الفريق المسبب للشغب   -د  أبعاد الالعب المشاغب -ج  

ي      .٤١ ة الخاصة الت البرامج التدريبي ه ب د التزام ة عن دى الصفات التالي يكتسب الرياضي إح
  :ؤهله لالرتقاء بمستوى اللياقة البدنية بذلك وهي ت
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  الصبر -د  الكرم -ج  السماحة -ب  السعادة -أ  

ل صورة من صور          .٤٢ ين يمث اراة أو سباق مع روح ( تكاتف الفريق الرياضي للفوز في مب
  :والذي دعا إليه اإلسالم وهو ) الجماعة

  الصدق -د  األمانة -ج  التعاون -ب  المنافسة -أ  
ه الصالة والسالم   .٤٣ ال علي د  "ق ه عن ك نفس ذي يمل ديد ال ا الش ديد بالصرعة و إنم يس الش ل

  :وهذا تتفق معه قوانين الرياضة التي تدعو إلى " الغضب
  ضبط النفس بصورة نافعة -ب  االلتزام بتعاليم المدرب -أ  
  مغادرة الملعب عند الغضب   -د  االلتزام بالصمت -ج  

ا تزرعه   )  اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكمأطيعوا (قال تعالى   .٤٤ وهذا يتماشى مع م
  :الرياضة في الالعب منذ الصغر من خالل 

ا  -ج  حب الفوز -ب  الطاعة العمياء -أ   الرض
  بالخسارة

ق  -د ة لتحقي الطاع
  األفضل

ا     .٤٥ ه يكون إنس نا تعمل الرياضة على إآساب الالعب عادة إذا ما تأصلت في نفس المسلم فإن
  :هادئا وديعا مسالما طيب المعشر وهي 

  الصراحة -د  اإليثار -ج  الحياء ٠ب  الشجاعة -أ  

ى     .٤٦ ؤدي إل تعمل الرياضة على تعميق الوعي االجتماعي وتوطيد العالقات اإلنسانية وهذا ي
  :  مجتمع مسلم 

  متواضع -د  رياضي -ج  متماسك -ب  واع -أ  

  :فرها في المجال الرياضي ويدعو إليها اإلسالم هي من القيم الجمالية التي يجب توا  .٤٧
رأي  -ب  احترام الوقت -أ   رام ال احت

  اآلخر
  اللعب النظيف   -د  النقد البناء -ج

 :لية والتي تعتبر من مكونات القيمسبق اإلسالم الرياضة  الحديثة في محاربة العصبية القب  .٤٨
  قتصادية  اال -د  االجتماعية -ج  الخلقية -ب  السياسية -أ  

  


