
  
  

  ملخص ال
 بعض مهارات االكتساب واالحتفاظ بفن أداء  فيالذاتيالتعلیم  اثر استخدام أسلوبین من

  الكرة الطائرة
                     انتظار فاروق صوران            حمد مطرودأ حازم  د. م . أ 

                              جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة                
                    

  
   الملخص                                

  :هدف البحث إلى  ی
فــي )  نظــام التعلــیم الشخــصي–التعلــیم المبــرمج  (الــذاتيالتعلــیم  اثــر اســتخدام أســلوبین مــنالكــشف عــن  •
  .بعض مهارات الكرة الطائرة فن أداء ب  واالحتفاظكتساباال
  -:  اآلتيالفرض انوضع الباحثو
 ونظـــام التعلـــیم –التعلـــیم المبـــرمج  (الـــذاتيالتعلـــیم   فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین أســـلوبین مـــنال توجــد  •

 .ة الطائرةمهارات الكر بعض فن أداءب  واالحتفاظكتساباال في التقلیديواألسلوب ) الشخصي 
 مــنًطالبــا ) ٣٦( تكونــت عینــة البحــث و،متــه طبیعــة البحــث المــنهج التجریبــي لمالءانم الباحثــاســتخد     

جامعـة / التربیـة الریاضـیة  فـي كلیـة شـعب) ٦( البـالغ عـددهم  الثانیةثالث شعب من شعب السنة الدراسیة
) ١٢(بواقــع  عــشوائیا توزیعــا ع مجــامیثوتــم تــوزیعهم الــى ثــال، ٢٠٠٧- ٢٠٠٦للعــام الدراســي ، الموصــل

  : بالتدریس وكما یأتي خاص  أسلوب على كل مجموعة َقِّبُوط، طالبا لكل مجموعة
  

  أسلوب التعلیم المبرمج:  المجموعة التجریبیة األولى –أ 
  "خطة كیلر"نظام التعلیم الشخصي :  المجموعة التجریبیة الثانیة –ب 
    التقلیديلوباألس:  المجموعة الضابطة الثالثة -جـ 
  
وبعـض عناصـر اللیاقـة البدنیـة ، الـوزن، الطـول، العمـر( فـي متغیـرات  بـین المجموعـاتوتم التكافؤ        

    .المهارات األساسیة بالكرة الطائرة بعض  فن اداء المؤثرة في تعلم )والحركیة
  

فـن اداء  والمختـصین لتعلـیم  برنامجین تعلیمیین بالكرة الطائرة اعتمـادا علـى المـصادرانوضع الباحث      
 مــن االســتقبالمهــارة ، مهــارة التمریــر مــن أمــام الــرأس الــى األمــام(بعــض المهــارات االساســیة بــالكرة الطــائرة 

نظـام و، أسـلوب التعلـیم المبـرمج(سـالیب األعلـى وفـق ، )"التنس"مهارة اإلرسال المواجه من األعلى، األسفل
اســتغرق تنفیــذ البرنــامج و .هج المقــرر لطلبــة المرحلــة الثانیــةنحیــث تــضمن البــرامج المــ، )التعلــیم الشخــصي

زمن الوحدة التعلیمیة  في األسبوع الواحد، وكان  لكل مجموعةأسابیع بواقع وحدتین تعلیمیتین) ٦(التعلیمي 
   .٢٠٠٦ / ١٢ / ٢٨ في هى وانت٢٠٠٦ / ١١ / ١٩ فيتنفیذ البرنامج التعلیمي  بدأ أذ.دقیقة) ٩٠(

الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، (  معالجتها إحصائیا باستخدام تَّالبیانات وتفریغها تموبعد جمع     
  :تيأ مایانواستنتج الباحث    ) . معامل االرتباط المتعدد، النسبة المئویة، تحلیل التباین باتجاه واحد، واختبار دنكن

 األســلوب مــن تــأئیرأاكثــر ) لــیم المبــرمج التعو نظــام التعلــیم الشخــصي (الــذاتي مــن التعلــیم ســلوبیناالان -١
 .الكرة الطائرة فن اداء بعض مهارات  واالحتفاظ بكتساب االالتقلیدي في 

 فـي  واألسـلوب التقلیـدي علـى أسـلوب التعلـیم المبـرمج" خطـة كیلـر"تفوق أسلوب نظام التعلیم الشخـصي-٢
 . ئرة بالكرة الطااألساسیةاالكتساب واالحتفاظ بفن أداء بعض المهارات 

    : بما یأتيانالباحث ىأوصو

 ٢٠٠٨ –) ٤٨( العدد –) ١٤( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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تطبیــق البــرامج التعلیمیــة المقترحــة فــي تعلــیم مهــارات كــرة الطــائرة فــي كلیــات واقــسام التربیــة الریاضــیة  -
       . بما یتفق ونتائج البحثبجامعة الموصل

   
 

Abstract 
The Effect of Using Two Styles of Individual Teaching in 

Acquiring & Retention the Technique of Performance some 
Basic skills in Volleyball. 

 
Assist. Prof. Dr Hazim Ahmed Matrood 

Intithar Faruq Soran  
College of Physical Education/University of Mosul 

   The Study aimed to achieve the following :  
• Expounding the effect of using two styles of individual teaching 

(programmed teaching– personal teaching system) and traditional style in 
acquiring and retention  the Technique of  performance  in some  basic 
skills  in volleyball. 

The following hypothesis in order to achieve the objectives of the 
study, the researchers  set forth    

• No significant differences exist between using any of the two styles of 
individual teaching (programmed teaching – personal teaching system) 
and traditional style in aquriring and retention the art of performance  in 
some  basic skills  in volleyball. 

            The researchers adopted the experimental style that is  appropriate for 
the study. The research sample consisted of (36) sophomore students in college 
of sport education at Mosul University for the term 2006-2007. The sample was  
randomly distributed into three  groups  of  ( 12 students ) in  each and each 
group received its special teaching style as following:  

a) The  1st experimental group : programmed teaching 
b) The 2nd experimental group : personal teaching system  (Keller's 

Plan). 
c)  The 3rd  control group: traditional style of the teacher.  

The groups were homogenized according to the variables of (age, height, 
mass, and some physical and motion fitness elements) affected at learning some 
of the basic skills in volleyball. 

Two volleyball teaching programs were devised depending on  references 
and specialists  in teaching some basic skills in volleyball (setting the ball  from 
above, passing from below, passing forward from the facing of head) according 
to the methods of (programmed instruction and personalized system of 
instruction)  and the programs contain the curriculum of sophomore students.  
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The time required to complete  the education program lasted for  (6) 
weeks starting at 9/11/2006  and ending on 28 / 12/ 2006 .  using two  teaching 
units per  a week  and the duration of each unit  was (90) minutes .  

The data were collected and statistically analyzed using the statistical 
tools (arithmetic mean, standard deviation, multiple correlation coefficient, 
percentage , Anova one way and  Duncan's test.  
The researchers  concluded the following :  

1. The two individual teaching system (programmed teaching – personal 
teaching system) in acquiring the Technique of performance  of some 
basic skills  of setting the ball from above , passing from below and 
passing  forward  from the head facing  are more active than traditional 
style. 

2. The tow individual teaching system (programmed teaching – personal 
teaching system) had a supremacy in the proportion of retention to the 
skills of (setting the ball from above , passing from below and passing 
forward from head facing to the applied  traditional .   

The researchers  recommended the following:  

1- Applying the suggested teaching programs in teaching Volleyball skills in 
colleges and departments of sport education all over the universities in 
Iraq in accordance with the results research .  

2 - When  self teaching system is difficult to use   in teaching some basic skills 
in volleyball, the programmed teaching style is  preferred in order to 
achieve a level of performance better than when using the traditional 
styles. 

  
  ـ التعریف بالبحث١
  : المقدمة وأھمیھ البحث ١ـ١

للعملیة التعلیمیة اذ لكل مجال م ن مج االت التعل یم  احد األركان األساسیة كما ھو معلوم ان التعلیم ھو    
أسالیب معینة وفي مج ال طرائ ق الت دریس ھن اك ع دة اس الیب منھ ا ماتناول ھ الباحث ان وھ و أس لوبین م ن 

  ). ونظام التعلیم الشخصي،یم المبرمجالتعل (الذاتيالتعلیم 
اذ ان لك  ل أس  لوب تدری  سي أھداف  ھ وم  ضامینھ وتطبیقات  ھ الخاص  ة ب  ھ الت  ي تالئ  م الفعالی  ة والمھ  ارة    

المطلوب تعلمھا شریطة أن یناس ب المرحل ة العمری ة والدراس یة ویراع ي الف روق الفردی ة للمتعلم ین وان 
  .م مع البیئة التعلیمیة ومواقعھا وإمكانیاتھا واحتیاجاتھائینسجم مع الھدف المطلوب تحقیقھ، وان یتال

وقد أكدت االتجاھات الحدیثة أھمیة تفرید التعلیم وركزت على التعل یم ال ذاتي بوص فھ اس تراتیجیة تنق ل    
مسؤولیة تعلمھ الى المتعلم وتراعي قدراتھ الشخصیة واحتیاجاتھ كما تمكنھ من التعلم على وفق م ا ت سمح 

  .اتھ من خالل السرعة التي تناسبھ اذ یسابق المتعلم نفسھ في التعلیم ویضع لنفسھ الحوافزبھ قدر
فكرة التعلیم المبرمج تبنى على تقسیم المادة التعلیمیة إلى وحدات صغیرة " ان ) ٢٠٠٣علي، (ویذكر     

بت ھ م  دى اس  تیعاب ت سمىَّ ك  ل وح دة منھ  ا إط  ارا، یب دأ ب  شرح المف اھیم األساس  یة وینتھ  ي ب سؤال تب  ین إجا
المتعلم للشرح الذي تناولھ ھذا اإلطار أو ما سبقھ من اطر، ث م ی زود الم تعلم باإلجاب ة ال صحیحة لل سؤال، 

".ویقارن إجابتھ بھا، فیحدث تعزیز لما تعلمھ إذا كانت إجابتھ صحیحة، وی صحح إجابت ھ إذا كان ت خط أ 
   )٢١٠، ٢٠٠٣علي،  (                       
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ان نظام التعلیم الشخصي التي تمیز عن غیره من طرائ ق التعل یم ) ١٩٩٨عي والحیلة ،مر(     كما اشار
اعتمادھ ا عل ى مب دأ االتق ان بمعی ار مح دد، واعتمادھ ا عل ى تق دم الم تعلم ف ي مادت ھ : الفردي والت ي منھ ا 

طبوع ة الدراسیة حسب سرعتھ الذاتیة ، وتأكیدھا على الدرس المكتوب ، فضال عن احتوائھا عل ى ادل ة م
   )٣٣، ١٩٩٨مرعي والحیلة،        (               .        لمساعدة المتعلمین على التعلم 

  
 العم ود الفق ري لھ ا توتع د المھ ارا     ولعبة الكرة الط ائرة م ن االلع اب الت ي تح ضى ب شعبیة كبی رة ،  

ارات وح دة متكامل ة تت ضمن وكل مھارة من المھ . ویجب على الطالب القیام بأدائھا وإتقانھا بصورة جیدة
استخدام أسالیب جدیدة وحدیثة في تعلم المھارات الحركیة وتجریبھ ا علیھ و،مراحل أداء حركي خاص بھا

  .یسھل تعلم المھارات بسرعةل
 ( ال ذاتيتكم ن أھمی ة البح ث ف ي التع رف عل ى أث ر اس تخدام اس لوبین م ن اس الیب ال تعلم       ومن ھن ا  

في تحسین مستوى االداء المھ اري ل بعض مھ ارات ") خطة كیلر" التعلیم الشخصي  نظام،التعلیم المبرمج
  الكرة الطائرة 

  : مشكلة البحث٢ـ١
ة للتخط یط ال سلیم للعملی ة التعلیمی ة؛ الن  الرئی سإن مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین من األھداف    

فالب  د م  ن اختی  ار أس  لوب . مراح  ل تعلمھ  مالمتعلم  ین یختلف  ون ف  ي م  ستوى دافعی  تھم وخب  راتھم ال  سابقة و
ل ذا ارت ى الباحث ان تجری ب أس لوبین جدی دین م ن . تدریسي یلبي احتیاجات المتعلم واندفاعھ واستمتاعھ بھ

ف ي اكت ساب ف ن أداء بع ض ") خط ة كیل ر" نظام التعلیم الشخ صي ،التعلیم المبرمج  (الذاتيأسالیب التعلم 
، ال ذي یعتم د عل ى دراس ة الطال ب للم ادة التعلیمی ة مت ى ی شاء وح سب المھارات األساسیة بالكرة الط ائرة

  : التساؤالت التالیة عنومن ھنا تتحدد مشكلة البحث باإلجابة . قدراتھ الذاتیة و سرعتھ الخاصة
                  یع  دان أس  لوبان )   ونظ  ام التعل  یم الشخ  صي،التعل  یم المب  رمج  (ال  ذاتيھ  ل ان أس  لوبین م  ن التعل  یم  .١

 مؤثران في اكتساب فن اداء بعض المھارات االساسیة بالكرة الطائرة ؟
أف ضل م ن أألس لوب )   ونظام التعل یم الشخ صي،التعلیم المبرمج  (الذاتيھل ان أسلوبین من التعلیم  .٢

 رة ؟ في اكتساب فن اداء بعض المھارات األساسیة بالكرة الطائيالتقلید
أفضل نسبة احتفاظ )   ونظام التعلیم الشخصي،التعلیم المبرمج  (الذاتيھل یحقق أسلوبین من التعلیم  .٣

  ًبفن اداء بعض المھارات األساسیة بالكرة الطائرة مقارنة باألسلوب التقلیدي؟

  : ھدف البحث ٣ـ١
  :یھدف البحث إلى الكشف عن          

فـي االكتـساب واالحتفـاظ ) ونظـام التعلـیم الشخـصي،تعلیم المبرمج(ذاتياثر استخدام اسلوبین من التعلیم ال*
  بفن اداء بعض مهارات الكرة الطائرة

  : فرض البحث ٤ـ١
 ونظ  ام التعل  یم ،التعل  یم المب  رمج (ال  ذاتي ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة معنوی  ة ب  ین أس  لوبین م  ن التعل  یم *

  .فن اداء بعض مھارات الكرة الطائرةاالكتساب واالحتفاظ بواألسلوب التقلیدي في ) الشخصي
  : مجاالت البحث٥ـ١
  جامعة الموصل/طالب السنة الدراسیة الثانیة في كلیة التربیة الریاضیة: المجال البشري *
 ٤/١/٢٠٠٧ ولغایة  ١٩/١١/٢٠٠٦ من ابتداء : المجال الزماني*
/  رة الطائرة في كلی ة التربی ة الریاض یةالقاعة الداخلیة بفرع األلعاب الفرقیة قاعة الك :   المجال المكاني*

  .جامعة الموصل
  
  
  : تحدید المصطلحات٦ـ١
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  : التعلیم المبرمج *
  :بأنھ) ٢٠٠٦ملحم،  (ھعرف - 

 تعلیم ذاتي یقوم على التحكم في ترتیب المھارات والخبرات التعلیمیة في خط وات ص غیرة متدرج ة "    
عملیة التعلم من خالل تتابع المحتوى التعلیمي في االنتق ال ومتسلسلة تحقق تقدما تدریجیا للمتعلم في اثناء 

وبإمك  ان الم  تعلم الح  صول عل  ى نت  ائج تعلم  ھ مباش  رة ومراجع  ة . م  ن خط  وة ال  ى خط  وة اخ  رى جدی  دة
  )٤٣٢، ٢٠٠٦ملحم،  (                                 " .  بأول ألمعلوماتھ أو

  "خطة كیلر" نظام التعلیم الشخصي *
  :بأنھ) ٢٠٠١حیلة، ال(عرفھ  -

ویمكن وصف ھذا النظام التعلیمي بأن ھ تكنولوجی ا إدارة ال تعلم، . احد االستراتیجیات في تفرید التعلیم"    
ًوق د وض  ع ھ  ذا النظ ام نظری  ة التعزی  ز ف  ي إطارھ ا العمل  ي، حت  ى أص  بحت إط ارا لم  ساق كام  ل، ویعم  ل 

. ون الوس ائل والم واد التعلیمی ة المتنوع ةالمتعلمون ھنا بصورة فردیة حسب س رعتھم الخاص ة، وی ستعمل
 الفوری ة الت ي ةویكون لھذا النظام مراقبون لتقویم االمتحانات وتقدیم المساعدة للمتعلم ین والتغذی ة الراجع 

   )٢٥٣، ٢٠٠١الحیلة، (                                       ".تعزز المواقف التعلیمیة
 والدراسات السابقة اإلطار النظريـ  ٢
    اإلطار النظري١ـ ٢
   التعلیم المبرمج*

وت ستھدف ، یعد التعلیم المبرمج من الطرائ ق التربوی ة المنھجی ة الت ي قام ت عل ى اس س تجریبی ة"    
الوصول الى نظام فعال في تقدیم المعلومات والمفاھیم للمتعلم وضمان استیعابھ عن طریق ما یقوم بھ 

ل ذلك الق ت ھ ذه  الطریق ة . ي لالس تجابة، وتسل سل الخب رةمن النشاطات االیجابی ة، بالت صحیح الف ور
ھ  ذه )skinner" (س  كنر"نجاح  ا وتق  دما من  ذ اللحظ  ة االول  ى الت  ي ق  دم فیھ  ا ع  الم ال  نفس االمریك  ي 

إذ ب دأ المرب ون والع املون ف ي مج ال البح ث الترب وي بإخ ضاع ب رامج متع ددة ف ي مختل ف ، الطریقة
" .                                                                                  ح           سین ط           رق ال           تعلم ونوعیت           ھالم           واد الدراس           یة للتجری           ب والتطبی           ق لت

                 ) ٣٠٩، ٢٠٠٣الحیل           ة،                (  
أول االس تراتیجیات " م ندان التعلیم المبرمج ھ و أس لوب ال تعلم ال ذاتي، ویع ) ٢٠٠١سالم،(وقد أشار 

یة في تفرید التعلیم، بمعنى انھ یمكن للمتعلم ان یعلم نفسھ بنفسھ، ویسیر في تعلمھ بالسرعة الت ي العلم
تناسب قدراتھ و استعداداتھ أي وفقا لسرعتھ الخاصة، بمعنى انھ أسلوب یراعي م ابین المتعلم ین م ن 

  . فروق فردیة، كما انھ أسلوب یستخدم في تعلیم مجموعات كبیرة من المتعلمین
)                                                                                                                                                                         ١٢٥ ،٢٠٠١سالم، (                                                                         

  "خطة كیلر"نظام التعلیم الشخصي  *
 على ١٩٦٢او مایدعى بنظام التعلیم الشخصي ألول مرة عام ) Keller Plan" (كیلر"ظھرت خطة      
، ومن اھم ١٩٦٣ وزمالئھ من علماء النفس البرازیلین واألمریكیین، واستخدمت ألول مرة عام )كیلر(ید 

او ، وقیام بعضھم اآلخر بالتعلیم كموجھین،  تحمل بعض الطلبة مسؤولیة التعلیمخصائصھا اعتمادھا على
وھ   و یق   وم بتطبی   ق ) proctor(وی   سمى الطال   ب الموج   ھ باس   م المراق   ب ، مرش   دین ل   زمالئھم الطلب   ة

ویف سر ماق د ، وت وجیھھم نح و الم سار ال صحیح، وتعزیز سلوك المتعلمین، االختبارات، وتصحیح نتائجھا
ونت  ائج اختب  اراتھم ، وتق  دیم الن  صح والم  شورة لھ  م ف  ي ض  وء اخط  اء ال  تعلم ل  دیھم،  عل  یھمیك  ون غام  ضا

حیث یجع ل الم تعلم ی ستجیب ، مع المحافظة على الجوانب االجتماعیة في عملیتي التعلیم والتعلم، مستمرة
النھائي م ن والسلوك المرغوب فیھ لتحقیق االداء ، بشكل نشط وصحیح یؤدي بالنھایة الى اتقان المھارات

   )٥٤ ، ٢٠٠١،غباین                                              (  .التعلم 
  
   المھارات الفنیة األساسیة في الكرة الطائرة*

استخدام الباحثان بعض المھارات في فعالیة الكرة الطائرة الجراء بحثھم باستخدام اسلوبین من التعل یم     
االسلوبین ف ي تح سین م ستوى االداء المھ اري ل بعض المھ ارات االساس یة  للكشف عن تاثیر ھذین الذاتي
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الثانیة لكلیة التربیة الریاض یة الدراسیةة سنوان ھذه المھارات من ضمن مفردات منھاج ال، بالكرة الطائرة
  :یة ت جامعة الموصل واقتصرت الدراسة على المھارات اال–
  التمریر من امام الراس الى االمام - 
  ستقبال من االسفلمھارة اال - 
 "التنس"االرسال المواجھ من االعلى  - 
 -  
  : الدراسات السابقة ٢ـ ٢
   )١٩٩٥،عبد الحلیم، عزة ودرویش، محسن( دراسة *

تأثیر استخدام نمطین من التعلیم الفردي على األداء المھاري والتفكیر االبتكاري والمی ل نح و أن شطة "    
  " .ول اإلعدادي درس التربیة الریاضیة لتلمیذات الصف األ

ھدفت ھذه الدراسة الى معرفة تأثیر استخدام نمطین من أنماط التعلیم الفردي والتعلیم الفردي الموجھ على 
اداء مھارة الوثب الطویل لتلمیذات الصف األول اإلع دادي ،والتفكی ر االبتك اري لتلمی ذات ال صف األول :

واس  تخدم .و أن  شطة درس التربی  ة الریاض  یة ومی  ول تلمی  ذات ال  صف األول اإلع  دادي نح   اإلع  دادي ،
الباحثان المنھج التجریبي ذي الثالث مجموع ات لطبیع ة الدراس ة باس تخدام مجم وعتین تج ریبیتین وثالث ة 

ام  ا عین  ة البح  ث فق  داختیرت ع  شوائیا م  ن تلمی  ذات ال  صف األول اإلع  دادي بمدرس  ة الرم  ل .ض  ابطة 
المجموع ة التجریبی ة :  تلمی ذة مق سمة ال ى ث الث مجموع ات )٦٠(وقد بلغ حج م العین ة ، اإلعدادیة للبنات

وت   م التك   افؤ ب   ین المجموع   ات ف   ي .  المجموع   ة ال   ضابطة ، المجموع   ة التجریبی   ة الثانی   ة ،االول   ى 
  )والمیول ، واختبار االبتكار، وقیاس االداء المھاري، والذكاء، والعمر، والوزن،الطول(

  ).L.S.Dتحلیل التباین، و ( یةتالواستخدم الباحثان الوسائل اإلحصائیة ا
ما یأتي    :وأسفرت النتائج عَّ

أدى اس تخدام نم ط الت دریس الف  ردي الموج ھ وغی ر الموج ھ ال  ى تح سن االداء لمھ ارة الوث ب الطوی  ل  -١
  .لتلمیذات المجموعتین التجریبیتین عن تلمیذات المجموعة الضابطة التي تعلمت بالطریقة التقلیدیة

ونم  ط التعل  یم الف  ردي غی  ر الموج  ھ ال  ى تح  سن التفكی  ر ، عل  یم الف  ردي الموج  ھأدى اس  تخدام نم  ط الت -٢
  .االبتكاري وتفوقت المجموعة االولى على المجموعة التجریبیة الثانیة في ابعاد التفكیر االبتكاري

حقق نمط التعلیم الفردي الموجھ ونمط التعلیم الفردي غیر الموجھ تحسنا في المیل نحو أن شطة درس  -٣
 . ة الریاضیة في المجموعة الضابطة التي تعلمت باستخدام األسلوب التقلیديالتربی

                                               
  ) ١٦٤، ١٩٩٥، عبد الحلیم ودرویش(                                                          

  
  ـ إجراءات البحث٣
   منھج البحث١ ـ ٣

  .متھ لطبیعة البحث ومشكلتھ ئ المنھج التجریبي لمال الباحثاناستخدم

  : مجتمع البحث وعینتھ٢ـ ٣
 جامع ة الموص ل -تكون مجتمع البحث من طالب السنة الدراس یة الثانی ة ف ي كلی ة التربی ة الریاض یة      

ش  عب، ام  ا عین  ة ) ٦( عل  ى نطالب  ا م  وزعی) ١٦١(، الب  الغ ع  ددھم  )٢٠٠٧ – ٢٠٠٦(للع  ام الدراس  ي 
) ٨٠( فق   د تكون   ت م   ن ث   الث ش   عب ت   م اختی   ارھم ع   شوائیا وبطریق   ة القرع   ة، الب   الغ ع   ددھم البح   ث

واستبعد الباحثان عددا من افراد عینة البح ث لع دم تجان سھم م ع اف راد العین ة وب ذلك أص بحت عین ة ،طالبا
ا الخاص ولكل مجموعة لھا أسلوبھ. طالبا لكل شعبة من الشعب المختارة ) ١٢ (عطالبا بواق) ٣٦(البحث 

  . ذلك بینی) ١ ( رقمبالتدریس، والجدول
  

  )١ ( رقمالجدول                                     
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   عدد أفراد عینة البحث واألسلوب المستخدم لكل مجموعةبینی                

  
  
  
  
  
  
  : تكافؤ المجموعات الثالث٣ـ ٣

  :تمت عملیة التكافؤ بین مجموعات البحث الثالث لضبط المتغیرات االتیة 
 مقاسا بالكیلو غرام/   الكتلة *
 مقاسا بالسنة/  العمر  *
  مقاسا بالسنتمتر/  الطول  *
  

للتحق  ق م ن تك  افؤ المجموع ات ال  ثالث ) Anova one way(وت م اس تخدام تحلی  ل التب این باتج  اه واح د 
  . ذلكبینی) ٢(رقمللمتغیرات في اعاله والجدول 

  
  )٢ ( رقمالجدول                               

  )الكتلة، العمر،الطول( البحث الثالث في متغیرات  تحلیل التباین لمجموعات بینی
  

   *المحسوبة)ف(قیمة متوسط المربعات  مجموع المربعات  درجات الحریة  مصدر االختالف  المتغیرات

  ١٨.٥٨٣  ٣٧.١٦٧  ٢  بین المجامیع

  كغم/ الكتلة   ٣٤.٩٩٥  ١١٥٤.٨٣٣  ٣٣  داخل المجامیع
    ١١٩٢.٠٠٠  ٣٥  المجموع الكلي

٠.٥٣١  

  ٠.٨٦١  ١.٧٢٢  ٢  بین المجامیع

  سنة/ العمر  ٢.٤٨٠  ٨١.٨٣٣  ٣٣  داخل المجامیع

    ٨٣.٥٥٥  ٣٥  المجموع الكلي

٠.٣٤٧  

  ٥.٥٨٣  ١١.١٦٧  ٢  بین المجامیع

  سم/ الطول   ٣٠.٧١٥  ١٠١٣.٥٨٣  ٣٣  داخل المجامیع

    ١٠٢٤.٧٥٠  ٣٥  المجموع الكلي

٠.١٨٢  

  ٣,٣١٦) = ٢،٣٣(أمام درجة الحریةو ) ٠.٠٥ ( ≤ عند نسبة خطا ةالجد ولی) ف(قیمة ٭

  

  عدد افراد العینة  العدد الكلي  االسلوب المستخدم  المجموعة
  ١٢  ٢٧  جالتعلیم المبرم  التجریبیة االولى
  ١٢  ٢٦  "خطة كیلر"نظام التعلین الشخصي   التجریبیة الثانیة
  ١٢  ٢٧  االسلوب التقلیدي  الضابطة الثالثة

  ٣٦  ٨٠    المجموع
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، الكتل ة(التوجود فروق ذات داللة معنویة بین المج امیع ال ثالث ف ي متغی رات  ) ٢ ( رقم من الجدولبینی
  .وھذا یشیر إلى تكافؤ مجامیع البحث في تلك المتغیرات) الطول ، العمر

  
 :تكافؤ عینة البحث في عناصر اللیاقة البدنیة المختارة*

 تحلی  ل المحت  وى والم  صادر العلمی  ة المختلف  ة ف  ي مج  ال ال  تعلم وك  ذلك اس  تطالع اراء ال  سادة ت  م اس  تخدام
واالختب ارات،  والت دریب ،، في مج ال طرائ ق الت دریس ، وال تعلم الحرك ي) ١ملحق(الخبراء والمختصین

لی ل ع ن أس فر التح والكرة الطائرة الستخالص مجموعة من عناصر اللیاقة البدنیة والحركی ة الخاص ة، اذ
  :ة االتیة الرئیستحدید العناصر 

الق وة االنفجاری ة لألط راف  القوة االنفجاریة لألطراف العلی ا ، القوة القصوى ،( القوة العضلیة وتشمل -*
 )القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الرجلین  القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الذراعین ، السفلى ،

  )سرعة االستجابة ، السرعة الحركیة یة ،السرعة االنتقال( السرعة وتشمل -*
 )مطاولة الجھازین الدوري والتنفسي  مطاولة السرعة، مطاولة القوة،( المطاولة وتشمل -*
 )األكتاف (مرونة المنكبین  مرونة العمود الفقري،( المرونة وتشمل -*
  الرشاقة-*
  الدقة-*
   التوافق-*

نف أ عل ى ش كل اس تمارة بھ دف آ واالخت صاص الم ذكورین ثم ق ام الباحث ان بعرض ھا عل ى ذوي الخب رة   
وبعد  بلعبة الكرة الطائرة، والحركیة المؤثرة في تعلم وتطورالمھارات االساسیة تحدید اھم العناصرالبدنیة

ذالك تم استخالص اھم العناصر البدنیة والحركی ة م ن وجھ ة نظ ر المخت صین والت ي ح صلت عل ى اكث ر 
  :التكرارات وھي 

 مرونة العمود الفقري-                     * االنفجاریة لألطراف العلیاالقوة -*
  الرشاقة-                          * )األكتاف (مرونة المنكبین -*
 

 نبعد تحدید العناصر تم تحدید االختبارات الخاصة بكل عنصر تم اختیاره من قبل المختصین الذی     
  : ترشیحھا ھيسبق ذكرھم ،واالختبارات التي تم

  
وت  م قیاس  ھا بواس  طة اختب  ار رم  ي الك  رة الطبی  ة زن  ة :" اختب  ار الق  وة االنفجاری  ة لألط  راف العلی  ا-*
   )١٩٩٠،١٣٦،عثمان(".     الثبات البعد مسافة ممكنةمن وضع الجلوس على الكرسي من )كغم٣(
 ویب  دأ التق  وس للخل  ف وت  م قیاس  ھا بثن  ي الج  ذع خلف  ا أم  ام الح  ائط:"   اختبارمرون  ة العم  ود الفق  ري-*

   )٣٣٣ ، ١٩٩٧،حسانین (                            ".وتقاس المرونة من الحائط إلى الذقن 
وتم قیاسھا م ن وض ع االنبط اح والی دان مم سكتان بم سطرة  :" )األكتاف (  اختبارمرونة المنكبین -*

ن خلفا إلى أق صى م سافة ثم رفع الذراعی، بحیث تكون موازیة لألرض بمسافة تساوي عرض الكتفین
  )١٣٤ ، ٢٠٠٤،الحكیم (      " . ممكنة دون حدوث انثناء في المرفقین، مع مالمسة الذقن لألرض

 ".متر ) ٩،٣،٦،٣،٩( تم قیاسھا بواسطة اختیار ركض :"  اختبارالرشاقة-*
  )١٤٤-١٤٣ ،١٩٩٧حسانین وعبد المنعم، (                                                     
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) ٣ ( رق مثم قام الباحثان باجراء التكافؤ بین مجموعات البحث الثالث في العناصر المختارة والجدول

  . ذلكبینی
  

  )٣( رقمالجدول                                      

  ث في اختبارات عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة المختارة تحلیل التباین لمجموعات البحث الثالبینی

  ٣,٣١٥) = ٣٣، ٢(ودرجة الحریة  ) ٠.٠٥ ( ≤ عند نسبة خطاء ةالجد ولی) ف(قیمة 

التوجد فروق ذات داللة معنویة بین مجامیع البحث الثالث في بعض انھ ) ٣(رقم من الجدول بینیت       
  .وھذا یشیر إلى تكافؤ مجموعات البحث بتلك العناصر، تارةعناصر اللیاقة البدنیة والحركیة المخ

  

  

   التصمیم التجریبي٤-٣
الع شوائیة )ت صمیم المجموع ات المتكافئ ة( استخدم الباحثان التصمیم التجریب ي ال ذي یطل ق علی ھ اس م     

  .یوضح ذلك ) ١( رقموالشكل ) ٢٣ ،١٩٩٩عالوي، وراتب،.(ذات المالحظات البعدیة محكمة الضبط 
  

درجات   مصدر االختالف  لمتغیراتا
  الحریة

مجموع 
  لمربعات

متوسط 
 المربعات

) ف(قیمة 
  *المحسوبة

  ٠.١٢  ٠.٢٣  ٢  بین المجامیع
  ٠.٢٢  ٧.١٧  ٣٣  داخل المجامیع

ة القو
االنفجاریة 
لألطراف 

  العلیا
  )متر(

    ٧.٤٠  ٣٥  المجموع الكلي
٠.٥٣  

  ٩١.١٩  ١٨٢.٤٠  ٢  بین المجامیع
  ٣٧.٠٤  ١٢٢٢.١٧  ٣٣  داخل المجامیع

مرونة العمود 
  )سم(الفقري

    ١٤٠٤.٥٧  ٣٥  المجموع الكلي
٢.٤٦  

  ٢٦٦.٣٦  ٥٣٢.٧٢  ٢  بین المجامیع
  ١٠٩.٩٩  ٣٦٢٩.٥٨  ٣٣  داخل المجامیع

مرونة 
 المنكبین

  )سم(واألكتاف
    ٤١٦٢.٣٠  ٣٥  المجموع الكلي  

٢.٤٢  

  ٠.٣٦  ٠.٧٢  ٢  بین المجامیع
  ٠.٢٧  ٨.٧٤  ٣٣  داخل المجامیع

  الرشاقة
  )ثانیة(

    ٩.٤٦  ٣٥  المجموع الكلي
١.٣٥  
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  )١ ( رقمالشكل
  یوضح التصمیم التجریبي لمجموعات البحث الثالث

  

  االحتفاظ  االختبار البعدي  المتغیر المستقل  المجموعات
  مھارات حركیة  مھارات حركیة  التعلیم المبرمج  التجریبیة االولى
  مھارات حركیة  مھارات حركیة  "خطة كیلر"نظام التعلیم الشخصي   التجریبیة الثانیة

  مھارات حركیة  مھارات حركیة  ــــــــــ   الضابطةالمجموعة
  
  
   التجربة االستطالعیة٥-٣

بع  د اس  تكمال االج  راءات المطلوب  ة ف  ي ض  بط المتغی  رات الم  ستقلة والمتغی  رات التابع  ة ت  م اج  راء     
/ ١١ / ١ طالب من مجتمع البحث من خارج العینة االساسیة ف ي) ١٠(التجربةاالستطالعیة االولى على 

ط الب م ن مجتم ع البح ث ف ي ) ١٠(ی ة عل ى باجراء التجربة االس تطالعیة  الثان الباحثان كما قام،٢٠٠٦
 ١٢ط   الب م   ن مجتم   ع البح   ث ف   ي) ١٠( وك   ذلك التجرب   ة االس   تطالعیة الثالث   ة عل   ى ٥/١١/٢٠٠٦
  :  للتأكد من ١١/٢٠٠٦/
  .ریس بھا  التدٍالمقترحمدى امكانیة مدرس المادة المكلف بتنفیذ البرنامج باالسالیب  - 
 .اختبار صالحیة االجھزة واالدوات المستخدمة في البحث وكفایتھا  -
 .ل المناسبة لھا والتعرف على الصعوبات المتوقعة في التنفیذ ووضع الحل -

  :ة  تنفیذ تجربة البحث الرئیس٦ـ  ٣
 ،"یل  رخط  ة ك" أس  لوب نظ  ام التعل  یم الشخ  صي،أس  لوب التعل  یم المب  رمج (ت  ضمنت الب  رامج التعلیمی  ة     

، وح  دة تعلیمی  ة) ٣٦(م  ن ، ف  ي ت  دریس بع  ض المھ  ارات األساس  یة ب  الكرة الط  ائرة) واألس  لوب التقلی  دي
  :للمجموعات الثالث وھي كاآلتي 

  .وحدة تعلیمیة باستخدام أسلوب التعلیم المبرمج للمھارات الثالث ) ١٢(
  .وحدة تعلیمیة باستخدام نظام التعلیم الشخصي للمھارات الثالث) ١٢(
  .وحدة تعلیمیة باستخدام األسلوب التقلیدي للمھارات الثالث) ١٢(

 مدة كل وح دة تعلیمی ة  ،یتین في األسبوع الواحدوبواقع وحدتین تعلیم، أسابیع ) ٦(وموزعة على     
ث  م ق  ام م  درس  س  اعة،) ٥٤(دقیق  ة أي م  ا یع  ادل ) ٣٢٤٠( وبل  غ تنفی  ذ الب  رامج بال  دقائق، دقیق  ة) ٩٠(

  . ٢٠٠٦/ ٢٨/١٢ ولغایة ٢٠٠٦/ ١٩/١١برامج التعلیمیة بتاریخ المادة بتنفیذ ال
  

  ):أسلوب التعلیم المبرمج(ـ المجموعة التجریبیة األولى 
بتوزی ع الكتیب ات * اذ ق ام م درس الم ادة ، یعتمد ھذا االسلوب عل ى ت صمیم كتی ب خ اص لك ل طال ب     

الموج ودة داخ ل الكتی ب بامع ان وتطبی ق المعدة مسبقآعلى افراد عینة البحث وطلب م نھم ق راءة الفق رات 
ٌح  سب قابلیت  ھ ف  ي التنفی  ذ موضَّ  حة فی  ھ الوس  ائل التعلیمی  ة وال  صور والمراج  ع المھ  ارات عل  ى ض  وئھا و

اذ یتضمن تجزئة المھارة ال ى اج زاء وتحلیلھ ا ووض عھا ف ي ع دد كبی ر م ن الخط وات ال صغیرة ، العلمیة
 وی تم ترتیبھ ا م ن ال سھل ال ى ال صعب وتتك ون ك ل والمعتم د بع ضھا عل ى ال بعض اآلخ ر، )اط ر(تسمى 

وعل ى الطال ب ان یبن ي ، عل ى ان یح ذف م ن العب ارة كلم ة أساس یة، خطوة من عبارة او جملة او جملتین
وان ، والطال ب غالب ا م ا یك ون عل ى ص واب، استجابة بحیث یمأل الفراغ في ناحیة مخصصة لھ ذه الغای ة

فجمیع الطلب ة ی ستخدمون التت ابع ، مما یؤكد التعلم لدى المتعلم، ابةاإلجابة الصحیحة توفر التعزیز لالستج
ویختلفون ، ویجیبون عن االسئلة نفسھا، أي یتقدمون خطوة خطوة في دراسة البرنامج، نفسھ في البرنامج

م الطالب نفسھ ذاتیا   .اما المدرس فھو الموجھ والمرشد فقط ، في سرعة التعلم ویقوَّ
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  ")خطة كیلر"نظام التعلیم الشخصي (  الثانیة بـ ـ المجموعة التجریبیة

اذ ، الذاتيیساعد الطالب في عملیة التعلم ، یعتمد ھذا األسلوب على وجود دلیل مطبوع للمادة التعلیمیة    
 تح دد فی ھ ًبتوزیع الدلیل المطبوع والمعد مسبقا على افراد عینة البحث المختارة، اذ ت م* قام مدرس المادة

  ة الدراسیة بتجزئة المھارة الى اجزاء بوضع عدد كبیر من الخطوات الصغیرة اھداف الوحد
 تسمى فقرات مرتبة ترتیبا منطقیا، ویشار الى الوسائل التعلیمیة والصورالتوضیحیة والمراجع العلمیة 

تمل وتنفی ذ األن شطة والت دریبات الت ي ت ش، وكیفیة السیر ف ي الوح دات التعلیمی ة، الالزمة لتحقیق األھداف
وكیفی ة التق دم لالختب ار ف ي نھای ة الوح دة ومعی ار ، وكیفیة تنفیذ االختب ارات الذاتی ة، علیھا المادة التعلیمیة

. وس رعتھ الخاص ة، حیث یقوم الطالب بدراسة المادة التعلیمیة حسب قدرات ھ، االتقان المعتمد لتلك الوحدة
،  الم تعلم باس تیعاب مف اھیم الوح دة ومھاراتھ اوالمبدأ األساسي الذي یقوم علیھ ھ ذا االس لوب ھ و ان یق وم

 ام ا المراقب ون،  زمن محدد النج از الوح دة الدراس یةدواتقانھا قبل االنتقال الى الوحدة التي تلیھا وال یوج
ویختارون من الطلب ة المتف وقین ال ذین انھ وا م ادتھم التعلیمی ة ب سرعة ، )كیلر(فھم حجر االساس في خطة

 واختب ارھم وتزوی دھم بتغذی ة راجع ة ن الم درس بم ساعدة زمالئھ م غی ر المتعلم یویقومون ب دور، وإتقان
  .فوریة، اما المدرس فھو الموجھ والمرشد فقط

  
   :ـ المجموعة الضابطة الثالثة

وذل  ك م ن خ  الل التم  ارین ) ال  شرح وع رض النم  وذج  ( ال  ضابطة بطریق ةت م تعل  یم طلب ة المجموع  ة     
  ) .التعلیم المبرمج ونظام التعلیم الشخصي (باستخدام اسلوبي التطبیقیة من دون االستعانة 

  
    تقویم مستوى االداء٧ـ ٣

 ٣ة طبقت االختبارات البعدیة لمجامیع البحث الثالث بت اریخ النتھاء من تنفیذ التجربة الرئیسبعد ا    
جموع   ة  المجموع   ة التجریبی   ة الثانی   ة والم٤/١/٢٠٠٧ المجموع   ة التجریبی   ة األول   ى و ١/٢٠٠٧/

واس  تخدم الباحث  ان  الت  صویر  ،وج  رى االختب  ار ف  ي قاع  ة واح  دة للمج  امیع ال  ثالث ،ال  ضابطة الثالث  ة
ل ال شریط إل ى أق راص  ْم ضغوطة ل ثالث ن سخ ُوزع ت عل ى ) CD(الفیدیوي للمجامیع الثالث ثم حوَّ ِّ

  ) صادقة(م  من ذوي الخبرة واالختصاص في لعبة الكرة الطائرة مع استمارة تقوی∗*ثالثة مقومین
  

درج  ات ) ١٠(بع  د ان ح  ددت الدرج  ة الكلی  ة للمھ  ارة ب إلعط  اء درج  ة لك  ل طال  ب ع  ن ك  ل مھ  ارة
 ویؤخ ذ ْوحسب النسبة المئویة التفاق اراء المختصین على وف ق اھمی ة ك ل ق سم م ن اق سام المھ ارة، 
لمج  امیع متوس  ط درج  اتھم إلظھ  ار درج  ة المھ  ارة الواح  دة، وأجری  ت عملی  ة التق  ویم ف  ي ی  وم واح  د ل

ول  م یطل  ع الباحث  ان المق  ومین عل  ى الطریق  ة الت  ي تعل  م بھ  ا الط  الب ل  ضمان الموض  وعیة ، ال  ثالث
قام الباحث ان ، وبھدف التأكد من موضوعیة التقویم بین المقومین الثالثة.والحیادیة مع المجامیع الثالث

المتع دد ب ین درج ات باختیار إحدى المھارات الحركیة بصورة عشوائیة وتم ح ساب معام ل االرتب اط 
وھذا یعني ان االرتباط عال ف ي تق ویم %) ٨٩(فكانت نتیجة االرتباط بین درجاتھم ، المقومین الثالثة

  .مما یدل على ان عملیة التقویم كانت موضوعیة ، المھارة
  
  
   اختبار نسبة االحتفاظ٨ ـ ٣

ًیوما من تاریخ اجراء ) ٦٠(د مرور ولقیاس االحتفاظ استخدم الباحثان طریق اعادة تطبیق االختبار بع    
 وللمھ ارات ال ثالث ولمج امیع البح ث ٥/٣/٢٠٠٧ُاالختبارات البعدیة، اذ أجریت ھذه االختبارات بت اریخ 

                                         
  ــــــــ
  جامعة الموصل/ لتربیة الریاضیةم عدنان ھادي                     مدرس مادة الكرة الطائرة             كلیة ا.م*     
  جامعة الموصل/ د لیث محمد داؤد                مدرس مادة الكرة الطائرة              كلیة التربیة الریاضیة.م.أ**  
  لجامعة الموص/ د خالد عبد المجید              مدرس مادة الكرة الطائرة               كلیة التربیة الریاضیة.م .      أ
  جامعة الموصل/ د خالد محمد داؤد                 مدرس مادة الكرة الطائرة               كلیة التربیة الریاضیة.      م
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ال  ثالث، م  ن غی  ر إع  الم عین  ة البح  ث لقی  اس مق  دار احتف  اظھم بالمعلوم  ات، وق  د دون  ت النت  ائج ف  ي ق  وائم 
وتم تصویر االحتفاظ ب نفس الطریق ة  .ًال إلى اھداف البحثمستقلة لكل مجموعة لمعالجتھا إحصائیا وصو

  .التي تم تصویر االكتساب
  : الوسائل اإلحصائیة ٩ ـ ٣
تحلی ل التب این باتج اه ، الن سبة المئوی ة، معام ل االرتب اط المتع دد،  المعی اريف االنح را،الوس ط الح سابي(

  ) المتعدد المدى )دنكن(اختبار  ،واحد
  . النتائج  ةفي معالج) SPSS( استخدم الباحثان برنامج الحقیبة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

   )٧٣ ، ١٩٨٠، وخلف هللا ، الراوي(   )٣١٠ -١٠١ ، ١٩٩٩، التكریتي والعبیدي(  
  
  ومناقشتھا عرض النتائج-٤
  عرض نتائج االكتساب١-٤

  :یتعلق باالكتساب ا فیم
التعل یم المب رمج ـ  ونظ ام التعل یم ( ال ذاتيل ة معنوی ة ب ین أس لوبین م ن التعل یم ال توج د ف روق ذات دال    

  .واألسلوب التقلیدي في اكتساب فن أداء بعض المھارات األساسیة بالكرة الطائرة) الشخصي 
 تم استخدام تحلی ل التب این االح ادي للتع رف عل ى الفروق ات االح صائیة ب ین مجموع ات ذلكوللتحقق من 

  . ذلك بینی) ٤ ( رقموالجدول، الثالبحث الث
  

   )٤(  رقمالجدول                                       
  یوضح نتائج تحلیل التباین للمجموعات الثالث في اكتساب فن األداء المھاري

  

مصدراالختال المھارات
 ف

درجات 
 مجموع المربعات الحریة

متوسط 
المربعا
 ت

المحسوبة)ف(قیمة
* 

  ٤.١٠١  ٨.٢٠٢  ٢  بین المجامیع
داخ                     ل 

  ٠.٣٢٠  ١٠.٥٤٨  ٣٣  المجامیع
اإلرس                ال 

ھ م   ن المواج   
األعل                   ى 

المجم            وع   "التنس"
    ١٨.٧٥٠  ٣٥  الكلي

  
  ٭١٢.٨٣٠

  ٥.١٢٣  ١٠.٢٤٦  ٢  بین المجامیع
داخ                     ل 

  ٠.٣٤٢  ١١.٢٩٨  ٣٣  المجامیع
  

االس  تقبال م  ن 
المجم            وع   األسفل

    ٢١.٥٤٤  ٣٥  الكلي

  
  ٭١٤.٩٦٣

  ٢.٢٣٩  ٤.٤٧٨  ٢  بین المجامیع
داخ                     ل 

  ٠.١٧٨  ٥.٨٦٨  ٣٣  المجامیع
التمری    ر م    ن 

رأس أم    ام ال    
المجم            وع   إلى األمام

    ١٠.٣٤٦  ٣٥  الكلي

  
  ٭١٢.٥٩٠

  ٣١٦,٣)=٣٣,٢(وامام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤ عند نسبة خطا ةالجد ولی) ف(٭ قیمة 
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ت ساب ف ن أداء وج ود ف روق معنوی ة ب ین متوس طات مجموع ات البح ث ف ي اك) ٤(رق م من الج دول بینیت
بعض المھارات األساسیة بالكرة الط ائرة وت سمح ھ ذه النتیج ة ب رفض الفرض یة ال صفریة األول ى وقب ول 

  .الفرضیة البدیلة لھا 
ولغرض اختبار جمیع الفروق الممكنة جمیعھا ب ین متوس طات مجموع ات البح ث ف ي االكت ساب ولتحدی د  

) ٥ ( رقموالجدول، لمعرفة الفروق بینھا) Duncan ()دنكن( الباحثان اختبار استخدم، أفضل المجموعات
  . ذلكبینی

  
  )٥( رقمالجدول                                        

   المھاري نتائج اختبار دنكن لمقارنة متوسطات مجموعات البحث الثالث في اكتساب فن االداءیبین
  

  
  )٠.٠٥ ( ≤ ا٭دال عند نسبة خط

  :ما یأتي ) ٥( رقم من الجدول بینیت
تلق  ت الت  دریس باس  لوب نظ  ام التعل  یم وج  ود ف  روق معنوی  ة ب  ین المجموع  ة التجریبی  ة الثانی  ة  الت  ي  .١

ل صالح ، وبین المجموعة الثالثة الضابطة الت ي تلق ت الت دریس باألس لوب التقلی دي، "خطة كیلر"الشخصي
 .المجموعة التجریبیة الثانیة 

وج  ود ف  روق معنوی  ة ب  ین المجموع  ة التجریبی  ة الثانی  ة الت  ي تلق  ت الت  دریس باس  لوب نظ  ام التعل  یم  .٢
 وبین المجموعة التجریبی ة األول ى الت ي تلق ت الت دریس باس لوب التعل یم المب رمج، ،"خطة كیلر"الشخصي

 .لصالح المجموعة التجریبیة الثانیة 

  المجموعة  االسالیب  المھارات
ترتی               ب 
المتوس طات 

  تنازلیا

 اق   ل قیم  ة
م              دى 

  معنوي

 -اعل    ى متوس    ط
متوس                        ط 
المجموع                ة 

  الثالثة

 -اعل  ى متوس  ط
متوس                     ط 
المجموع             ة 

  االولى
نظ          ام التعل           یم 

  الشخصي
التجریب               ة 

   *٠,٦٣٩   *١,١٦٨  ٠,٤٧٢  ٦,٨٠٣  الثانیة

التجریب               ة   التعلیم المبرمج
   *٠,٥٢٩  ٠,٤٩٦  ٦,١٦٤  االولى

االرس                ال 
المواج   ھ م   ن 
االعل                   ى 

  "التنس"
ال              ضابطة   االسلوب التقلیدي

  ٥,٦٣٥  الثالثة

نظ          ام التعل           یم 
  الشخصي

التجریب               ة 
   *٠,٦٣٩   *١,٣٠٦  ٠,٤٨٧  ٦,٦٦٣  الثانیة

التجریب               ة   التعلیم المبرمج
االس  تقبال م  ن    *٠,٦٦٧  ٠,٥١٣  ٦,٠٢٤  االولى

  االسغل

ال              ضابطة   االسلوب التقلیدي
  ٥,٣٥٧  الثالثة

نظ          ام التعل           یم 
  الشخصي

تجریب               ة ال
   *٠,٣٨٩   *٠,٨٦٣  ٠,٣٥٢  ٦,١٣٦  الثانیة

التجریب               ة   التعلیم المبرمج
   *٠,٤٧٤  ٠,٣٧٠  ٥,٧٤٧  االولى

التمری    ر م    ن 
ام    ام ال    راس 

  لالمام
ال              ضابطة   االسلوب التقلیدي

  ٥,٢٧٣  الثالثة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 نوجود فروق معنویة بین المجموعة التجریبیة األولى التي تلقت التدریس باسلوب التعلیم المبرمج، وبی .٣
 .لصالح المجموعة التجریبیة األولى ، لتقلیديالمجموعة الضابطة الثالثة التي تلقت التدریس باألسلوب ا

  : مناقشة نتائج االكتساب ٢ـ٤ .٤
أظھ  رت نت  ائج تحلی  ل البیان  ات اإلح  صائیة الت  ي ت  م الح  صول علیھ  ا باختب  ار تحلی  ل التب  این واختب  ار      

الخاص بعملیة االكتساب، وجود فروق ذات داللة معنویة ف ي اكت ساب ) ٥(و ) ٤(رقم في الجدول )دنكن(
اذ تفوق  ت المجموع  ة التجریبی  ة الثانی  ة الت  ي تعلم  ت . أداء بع  ض المھ  ارات األساس  یة ب  الكرة الط  ائرةف  ن

عل  ى المجم  وعتین األول  ى والثالث  ة ف  ي المھ  ارات ال  ثالث " خط  ة كیل  ر"بأس  لوب نظ  ام التعل  یم الشخ  صي 
وك ذلك تف وق ) م التمری ر م ن أم ام ال رأس ال ى األم ا، التمریر م ن االس فل، اإلرسال المواجھ من االعلى(

عل ى المجموع ة ال ضابطة الثالث ة الت ي ) بأسلوب التعلیم المبرمج(المجموعة التجریبیة األولى التي تعلمت 
  .مما یعني تطورا في مستوى التعلم واالكتساب ، )باألسلوب التقلیدي(تعلمت 

یبیة الثانیة وھو أسلوب  في النتائج أفضلیة األسلوب الذي استخدمتھ المجموعة التجرقویعني ھذا التفو    
واألس  لوب التعل  یم المب  رمج الم  ستخدم ف  ي المجموع  ة التجریبی  ة ،  "خط  ة كیل  ر"نظ  ام التعل  یم الشخ  صي 

  .األولى، على األسلوب التقلیدي  المستخدم في المجموعة الضابطة الثالثة
  

 :ویعزو الباحثان ذلك إلى مجموعة من االسباب اھمھا 
 أسلوبا جدیدا ل م یك ن ا ان الطالب قد مارسواذ  ، المستخدم في ھذا البحثيالذاتفاعلیة أسلوب التعلیم  •

مألوفا لدیھم في الدروس االعتیادیة مما شدھم إلى تنفیذ فقرات الدرس وأجزائھ وتطبی ق مھارات ھ ب صورة 
 .جیدة 

، الذاتيلم لكل طالب یساعده في عملیة التع) كتیب(تعلم الطالب للمادة التعلیمیة باستخدام دلیل الطالب  •
إذ ی شعر . ویوضح لھ األھداف التعلیمیة المحددة التي تعتمد على مبدأ اإلتقان م ع مراع اة الف روق الفردی ة

 .وان الطالب یتعلم طول مدة الدرس ، فیتحمل مسؤولیة تعلیم نفسھ بنفسھ، الطالب بأھمیتھ وأھمیة الدرس
الذي أضاف ت أثیرا ایجابی ا ) لیل الطالبد(وجود األھداف السلوكیة في كل مھارة من مھارات الكتیب  •

، اذ الذاتيآخر على التفوق الحاصل للمجموعتین التجریبیتین اللتان استخدمتا أسلوبین من أسالیب  التعلیم 
یرى الباحثان ان تلك االھداف ق د ح ددت ووض حت للم تعلم الواج ب ال ذي یق وم ب ھ وكیفی ة الوص ول ال ى 

ما جعلھ یصل الى ھدفھ من خ الل التغی رات الت ي ط رأت عل ى س لوكھ الھدف النھائي وھو تعلم المھارة م
في اثناء األداء التي أصبحت بمجموعھا الھدف النھائي وبذلك وف رت االھ داف ال سلوكیة للم تعلم المعرف ة 

 ) ٢٠٠٠عبد الھادي، ( وھذا یتفق مع ما ذكر.  المسبقة عن الھدف المراد الوصول الیھ والطرائق المتبعة
ایجابی  ات االھ  داف ال  سلوكیة أنھ  ا تعم  ل عل  ى توجی  ھ جھ  ود الم  تعلم ف  ي اثن  اء التعل  یم الن " م  ن بقول  ھ ان 

معرفتھ المسبقة لھا یترتب علیھا أداؤه في نھایة التعلم بما یمكن ھ م ن توجی ھ جھ وده وتركی ز انتباھ ھ عل ى 
  .) ٣٥ ،٢٠٠٠،عبد الھادي " .(مكونات ھذا االداء مما یزید من دافعیتھ في التعلم 

ویرى الباحث ان ان االكت ساب ف ي االختب ار البع دي یع ود ال ى تجزئ ة الم ادة التعلیمی ة وتق دیمھا ال ى        
اذ ان الطال ب ال ینتق ل م ن اط ار ال ى آخ ر اال بع د ، الطالب في صورة یستجیب لھا ویسھل علیھ إدراكھ ا

لة االداء غی ر ال صحیح مم ا التأكد من صحة تعلمھ فضال عن رجوعھ الى أطر المھارات وإعادتھا في حا
  .یتیح للطالب ان یسیر بالبرنامج على وفق قدراتھ وسرعتھ الذاتیة

ّوریة ألن التعزیز الفوري یشجع الطالب ففقد زود بتغذیة راجعة ) دلیل الطالب(استخدام المتعلم للكتیب  •
مختلف ة ومتنوع ة ویدفعھ بطریقة فوریة إلى معرفة صحة اجابتھ م ن خ الل م ا قدم ھ الكتی ب م ن مثی رات 

ت زداد أھمی ة " ق ائال ) ١٩٩٦ش لش،(أكسبتھ معلومات مفیدة ومتعمقة ع ن المھ ارة الم راد تعلمھ ا، وی ذكر 
التغذیة الراجعة بالنسبة للمتعلم المبتدئ فھي تساعده على سرعة تعلم المھارة الحركیة وتدفعھ الى الرغب ة 

 ".طلوبةواالستمرار في التعلم من اجل الحصول على النتائج الم
  )٢١، ١٩٩٦شلش، (

التغذی ة الراجع ة تزی د م ن طاق ة "م ن ان ) Schmidt and Wrisberge, 2000(وھذا ما اك ده ك ل م ن 
                                                                   ." المتعلم في االعتماد على نفسھ لتحدید األخطاء ومعالجتھا واقتراح طرق تصحیحیة لذلك

                                                  )   Schmidt and Wrisberge , 2000,282.( 
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ّفاعلیة تنفیذ تمارین األط ر المھاری ة فردی ا الت ي تعتم د ف ي تطبیقاتھ ا عل ى الم تعلم مم ا ادى ال ى زی ادة  • ُ
اذ ی  ساعد الت  دریب المتواص  ل عل  ى المھ  ارة الواح  دة كثی  را ف  ي تعل  م المھ  ارة ، تك  رار الواج  ب الحرك  ي

 ،.وتثبیتھا
"                                  الحركیة امام المتعلمین یساعد في تعل یم المھ ارة وتثبیتھ ا ان تكرار األداء المھاري واستخدام النماذج •
  )١٤٣، ٢٠٠٠،محجوب (
ن المھم ة إج راء  في سرعة التعلم إذ تكونیساعد وجود الطالب المراقب المتعلم مع الطالب غیر المتمك •

ًاالختبارات  في كل وح دة تعلیمی ة لك ل م تعلم منف ردا وت صحیح إجابات ھ ف ي الح ال وجھ ا لوج ھ وإعطائ ھ 
التغذی  ة الراجع  ة الفوری  ة وتق  دیم الن  صح والم  شورة ف  ي ض  وء أخط  اء ال  تعلم مم  ا ط  ور م  ن فاعلی  ة ھ  ذا 

مكون أساسي من مكونات خط ة من ان المراقبین  ) "١٩٩٨،مرعي والحیلة(وأكد ذلك كل من  .األسلوب
  .یساعد على تقویة العالقة الشخصیة بین المتعلمین، الن مناقشة المتعلم زمیلھ، )كیلر(

   )٣٦٨، ١٩٩٨، مرعي والحیلة(                                                               
   عرض نتائج االحتفاظ٣ – ٤

   :باالحتفاظفیما یتعلق 
 ونظ  ام التعل  یم ،التعل  یم المب  رمج ( ال  ذاتي ذات دالل  ة معنوی  ة ب  ین أس  لوبین م  ن التعل  یم ال توج  د ف  روق

 .واألسلوب التقلیدي في عملیة االحتفاظ بفن األداء بعض المھارات األساسیة بالكرة الطائرة) الشخصي
ثالث ف ي عملی ة  تم تحلیل التباین األحادي للتعرف على الفروق المعنویة بین األسالیب الذلكوللتحقق من 

    ذلكبینی) ٦(رقموالجدول ، االحتفاظ بفن أداء بعض المھارات األساسیة بالكرة الطائرة
  )٦( رقمالجدول

   نتائج تحلیل التباین لمجموعات البحث الثالث في عملیة االحتفاظ بفن األداء المھاريبینی

مصدراالختال المھارات
 ف

درجات 
متوسط  مجموع المربعات الحریة

تالمربعا  
) ف(قیمة

*المحسوبة  

بین 
  ٢.٨٤٩  ٥.٦٩٨  ٢ المجامیع

داخل 
  ٠.٢٧٤  ٩.٠٣١  ٣٣ المجامیع

اإلرسال 
المواجھ من 

 االعلى
المجموع  

   ١٤.٧٢٩  ٣٥ الكلي

  
  ٭١٠.٤١٠

بین 
  ٣.٥١١  ٠٢٢,٧  ٢ المجامیع

داخل 
  ٠.٢٧٥  ٠٦١,٩  ٣٣ المجامیع

 
االستقبال من 

 األسفل
المجموع 

    ١٦.٠٨٣  ٣٥ الكلي

  
  ٭١٢.٧٨٦

بین 
  ٣.٦٢١  ٧.٢٤٢  ٢ المجامیع

داخل 
  ٠.٤٨٠  ١٥.٨٣٧  ٣٣ المجامیع

 
 نالتمریرم

أمام الرأس 
المجموع  الى األمام

    ٢٣.٠٧٩  ٣٥ الكلي

  
  ٭٧.٥٤٥

  ٣.٣١٦) =٢،٣٣(وامام درجة حریة  ) ٠.٠٥ ( ≤الجدولیة عند نسبة خطا ) ف(٭قیمة 
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وی ة ب ین متوس طات مجموع ات البح ث ف ي عملی ة وج ود ف روق ذات دالل ة معن) ٦(رقم من الجدول بینیت
االحتف  اظ بف  ن األداء بع  ض المھ  ارات األساس  یة ب  الكرة الط  ائرة، وت  سمح ھ  ذه النتیج  ة ب  رفض الفرض  یة 

  . الصفریة الثانیة وقبول الفرضیة البدیلة لھا 
ضل تحدی د أف ولغرض اختبار الفروق الممكنة جمیعھا ب ین متوس طات مجموع ات البح ث ف ي االحتف اظ ول

) ٧ ( رق ملمعرف ة الف روق بینھ ا، والج داول) Duncan ()دنك ن( اختب ار المجموعات فقد استخدم الباحثان
   ذلكیبین

  )٧( رقمالجدول                      
   نتائج اختبار دنكن لمقارنة متوسطات مجموعات البحث الثالث في عملیة االحتفاظبینی

  

  المجموعة  االسالیب  المھارات
ترتی               ب 

طات المتوس 
  تنازلیا

قیم  ة اق   ل 
م              دى 

  معنوي

 -اعل  ى متوس  ط
متوس                     ط 
المجموع             ة 

  الثالثة

 -اعل    ى متوس    ط
متوس                        ط 
المجموع                ة 

  االولى
نظ        ام التعل        یم 

   *٠,٤٤٦   *٠,٩٧٤  ٠,٤٣٦  ٥,٨٨٧  التجریبة الثانیة  الشخصي

   *٠,٥٢٨  ٠,٤٥٩  ٥,٢٧٤  التجریبة االولى  التعلیم المبرمج

االرس                ال 
المواج   ھ م   ن 
االعل                   ى 

  ٤,٤٩٧  الضابطة الثالثة  االسلوب التقلیدي  "التنس"
نظ        ام التعل        یم 

   *٠,٥٥٥  *١,٨٢٠  ٠,٤٣٧  ٥,٢٢٠  التجریبة الثانیة  الشخصي

   *٠,٥٢٧  ٠,٤٦٠  ٤,٦٦٥  التجریبة االولى  التعلیم المبرمج
االس  تقبال م  ن 

  االسغل
  ٤,١٣٨  الضابطة الثالثة  االسلوب التقلیدي

تعل        یم نظ        ام ال
   *٠,٦٩٦   *١,٠٨٤  ٠,٥٧٨  ٥,٥٢٥  التجریبة الثانیة  الشخصي

  ٠,٣٨٨  ٠,٦٠٨  ٥,١٣٧  التجریبة االولى  التعلیم المبرمج

التمری    ر م    ن 
ام    ام ال    راس 

  لالمام
  ٤,٤٤١  الضابطة الثالثة  االسلوب التقلیدي

  )٠.٠٥ ( ≤ ا٭دال عند نسبة خط
  :مایاتي ) ٧ ( رقم من الجدولبینیت

انی  ة الت  ي تلق  ت الت  دریس بأس  لوب نظ  ام التعل  یم وج  ود ف  روق معنوی  ة ب  ین المجموع  ة التجریبی  ة الث .١
، وبین المجموعة الضابطة الثالثة الت ي تلق ت الت دریس باألس لوب التقلی دي، ل صالح "خطة كیلر"الشخصي

 .المجموعة التجریبیة الثانیة  في حمیع المھارات الحركیة

س  لوب نظ  ام التعل  یم وج  ود ف  روق معنوی  ة ب  ین المجموع  ة التجریبی  ة الثانی  ة الت  ي تلق  ت الت  دریس بأ .٢
، وبین المجموعة التجریبی ة األول ى الت ي تلق ت الت دریس بأس لوب التعل یم المب رمج، "خطة كیلر"الشخصي

 .لصالح المجموعة التجریبیة الثانیة في جمیع المھارات الحركیة 

، وجود فروق معنویة ب ین المجموع ة التجریبی ة األول ى الت ي تلق ت الت دریس بأس لوب التعل یم المب رمج .٣
 ةل  صالح المجموع  ة التجریبی  ، وب  ین المجموع  ة الثالث  ة ال  ضابطة الت  ي تلق  ت الت  دریس باألس  لوب التقلی  دي

 ).ومھارة االستقبال من االسفل ،"التنس"االرسال المواجھ من االعلى ( األولى في مھارتي 

ل یم المی رمج التوجد فروق معنویة بین المجموعة التجریبة االولى التي تلقت التدریس باسلوب التع.٤
مھارة التمری ر م ن ام ام ال رأس ( وبین الجموعة الضابطة التي تلقت التدریس باالسلوب التقلیدي في 

  ).الى االمام
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  : وھيبنسب االحتفاظفیما یتعلق 
 ونظ ام التعل  یم ،التعل یم المب رمج  (ال ذاتيال توج د ف روق ف ي ن سبة االحتف اظ ب ین أس لوبین م ن التعل یم     

 ب ینی) ٨(رقملوب التقلیدي بفن أداء بعض المھارات األساسیة بالكرة الطائرة والجداول وأالس) الشخصي 
  .ذلك 

  )٨(الجدول رقم
   المھارات الثالث نسبة االحتفاظ للمجامیع الثالثة فيیبین

اختب                      ار   المجموعة األسالیب  المھارات
 االكتساب

اختب                   ار 
 االحتفاظ

ن  سبة االحتف  اظ 
% 

نظ        ام التعل        یم 
  ٥٣٥,٨٦ ٥.٨٨٧ ٦.٨٠٣  التجریبة الثانیة الشخصي

  ٥٦١,٨٥ ٥.٢٧٤ ٦.١٦٤  التجریبة االولى التعلیم المبرمج

االرس            ال 
المواجھ م ن 

  االعلى
  ٨٠٤,٧٩ ٤.٤٩٧ ٥.٦٣٥  الضابطة الثالثة  التقلیدياألسلوب

نظ        ام التعل        یم 
  ٧٨.٣٤٣ ٥.٤٦٩ ٦.٦٦٣  التجریبة الثانیة الشخصي

 ٧٧.٤٤٠ ٤.٨٨٦ ٦.٠٢٤  التجریبة األولى مجالتعلیم المبر
االس         تقبال 

  من االسقل
 ٧٧.٢٤٤ ٤.٢٧٥ ٥.٣٥٧  الثالثة  الضابطة  التقلیدياألسلوب

نظ        ام التعل        یم 
 ٩٠.٠٤٢ ٥.٥٢٥ ٦.١٣٦  التجریبة الثانیة الشخصي

 ٨٩.٣٨٥ ٥.١٣٧ ٥.٧٤٧  التجریبة األولى التعلیم المبرمج

التمری  ر م  ن 
أم  ام ال  رأس 

  الى األمام
 ٨٤.٢٢١ ٠.٩٩٩ ٥.٢٧٣  الثالثة  ضابطةال  التقلیدياألسلوب

  
قد حققت " خطة كیلر" ان المجموعة التي طبقت اسلوب نظام التعلیم الشخصي) ٨( رقم من الجدول بینیت

نسبة احتفاظ اعلى من المجموعة الت ي طبق ت اس لوب التعل یم المب رمج والمجموع ة الت ي طبق ت االس لوب 
  . التقلیدي في مھارات موضوع البحث 

  
  
  
  :مناقشة نتائج االحتفاظ  ٤ـ٤

أظھ  رت نت  ائج تحلی  ل البیان  ات اإلح  صائیة الت  ي ت  م الح  صول علیھ  ا باختب  ار تحلی  ل التب  این واختب  ار      
الخاص بعملیة االحتفاظ، وج ود ف روق ذات دالل ة معنوی ة ف ي االحتف اظ ) ٧(و ) ٦ (الن في الجدو)دنكن(

بمقارنة متوسطات المجموعات الثالث تبین ان نتائج بفن أداء بعض المھارات األساسیة بالكرة الطائرة، و
االحتف  اظ ف  ي المجموع  ة التجریبی  ة الثانی  ة الت  ي خ  ضعت ألس  لوب نظ  ام التعل  یم الشخ  صي ف  ي مھ  ارات 

أف ضل " ) الت نس"التمریر من أمام الراس الى االمام، االستقبال من األسفل، اإلرسال المواجھ من االعلى(
األولى التي خضعت لالسلوب التعلیم المب رمج والمجموع ة ال ضابطة الثالث ة من نتائج المجوعة التجریبیة 

  .التي خضعت لألسلوب التقلیدي
ُان نسبة االحتفاظ للمجموعتین التجریبیتین التي طبقتا اسلوبین من التعلیم ) ٨(رقم من الجدول بینیت     و
التمری ر (س لوب التقلی دي ف ي مھ ارات ُ اكبر من نسبة االحتفاظ للمجموعة الضابطة والتي طبقت االالذاتي

  " )التنس"من أمام الراس الى االمام، االستقبال من األسفل، اإلرسال المواجھ من االعلى
  :ویعزو الباحثان ھذه النتائج الى     

الت ي اكت سبت ب ھ المجموع ات )  أسلوب التعلیم المب رمج،نظام التعلیم الشخصي(  خصوصیة االسلوبین _
ًارات والذین حققا تعلما واكتسابا أفضل فكان ت عملی ة االس ترجاع الت ي تعب ر ع ن االحتف اظ التجریبیة للمھ

  .افضل من األسلوب التقلیدي
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 حققا تنظیما جیدا في عملیة تطبیق المھ ارات وال ذي ك ان یت درج م ن ال سھل الذاتي أسلوبي التعلیم اتباع -
ل مما ادى الى التاثیر الحاصل في عملی ة  ومن الجزء الى الكةالى الصعب حسب سرعتھ وقدراتھ الخاص

  .االحتفاظ نتیجة لطبیعة اسلوب نظام التعلیم الشخصي واسلوب التعلیم المبرمج
 وج  ود الطال  ب المراق  ب ف  ي عملی  ة ال  تعلم س  اعد الم  تعلم م  ع زی  ادة ع  دد مح  اوالت التم  رین التكراری  ة - 

) ١٩٩٧، البیل ي(واش ار . ت ب شكل اف ضلالمعززة بالنغذی ة الراجع ة جع ل االحتف اظ واس ترجاع المعلوم ا
                                                                " . ان الممارسة تساعدنا على تذكر عناصر السلوك المرغوب فیھ على شكل سلسلة من الخطوات " ًقائال 

   )٢٠٤، ١٩٩٧البیلي، وآخران، (
ًھ بھج  ة وس  رورا ی  ؤدي ال  ى احتف  اظ جی  د االم  ر ال  ذي اك  ده إتب  اع أس  لوب جدی  د عل  ى الطال  ب یول  د لدی  -
)Knapp, 1997 ( ان االحتفاظ بالخبرات المھاریة التي اداھا المتعلم بنجاح حملت معھا ال سرور " بقولھ

  )Knapp, 1997, 103(             ".والبھجة تكون افضل من الخبرات المھاریة غیر السارة 
ي ال درس بم ا یت ضمنھ م ن مف ردات ومعلوم ات جدی دة س اعد الطال ب ف ي  ف) الكتیب(وجود دلیل الطالب -

 .االحتفاظ بالمعلومات بشكل افضل 
 بالتغذیة الراجعة الفوریة االمر الذي یجنبھ الحرج ویزید من راحتھ النفسیة التي ت سھم ف ي بتزوید الطال-

 ".وى المھاريفكلما كانت التغذیة الراجعة فوریة تحسن المست." تحسین مستواه المھاري
                                                                             )Smith,1985,75( 

ة والمك  ان اس  تخدام المجموع  ة التجریبی  ة الثانی  ة أس  لوب نظ  ام التعل  یم الشخ  صي ال  ذي یھ  تم بتنظ  یم الم  اد-
الفوری ة وتق ویم الطال ب لنف سھ ذاتی ا ف ي  م ن ال درس واس تخدام التغذی ة الراجع ة واستثمار الج زء ال رئیس

االختبارات ومساعدة الطالب المراقب باعط اء التوجیھ ات واالرش ادات یمك ن الط الب م ن الوص ول ال ى 
اح  د " بقول  ھ ان ) ٢٠٠١،أب  و مغل  ي ، ال  سالمة(وھ  ذا م  ا أك  ده . درج  ة اتق  ان المھ  ارات وس  ھولة ت  ذكرھا

                                                                     " .ن التعلیم والتعلم العوامل التي تساعد على التذكر ھي درجة اتقا
   )٤٢ ، ٢٠٠١، أبو مغلي ، السالمة(                                                             

  
 الم  تعلم عل  ى خ  زن المعلوم  ات والوص  ول ال  ى ال  تعلم الحقیق  ي م  ع  س  اعد اس  تخدام الوس  ائل التعلیمی  ة-

  .االحتفاظ الجید 
  
  
  
   االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات ١ ـ ٥

  :ج مایأتي من نتائج یمكن استنتاان  الیھ الباحثًطبقا لما توصل
 م  ن األس  لوب ت  أثیرأاكث  ر )  التعل  یم المب  رمج،نظ  ام التعل  یم الشخ  صي  (ال  ذاتيان أس  لوبین م  ن التعل  یم  .١

 .التقلیدي في اكتساب فن اداء بعض المھارات األساسیة بالكرة الطائرة
دي ف ي عل ى األس لوب التقلی )نظام التعلیم الشخصي ـ التعل یم المب رمج (الذاتيتفوق أسلوبین من التعلیم  .٢

، لتمریر من امام ال رأس ال ى االم اما(نسبة االحتفاظ بفن أداء بعض المھارات األساسیة بالكرة الطائرة 
 ").التنس" االستقبال من األسفل، مھارة اإلرسال المواجھ من األعلى

 على التعلیم المبرمج واألسلوب التقلی دي ف ي االكت ساب واالحتف اظ بف ن اداء )كیلر(تفوق أسلوب خطة  .٣
التمریر من ام ام ال رأس ال ى األم ام، االس تقبال م ن األس فل، (عض المھارات األساسیة بالكرة الطائرة ب

 ").التنس" مھارة اإلرسال المواجھ من األعلى
  : التوصیات ٢ -٥

  : التي أسفر عنھا البحث الحالي بما یأتي تیوصي الباحثان في ضوء النتائج واالستنتاجا    
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 التعلیمی  ة المقترح  ة ف  ي تعل  یم مھ  ارات ك  رة الط  ائرة ف  ي كلی  ات وأق  سام التربی  ة االس  تفادة م  ن الب  رامج .١
 .الریاضیة بجامعة الموصل بما یتفق ونتائج البحث 

 .یفضل استخدام أسلوب نظام التعلیم الشخصي في تعلیم بعض المھارات األساسیة بالكرة الطائرة .٢
  

  :المصادر
  . ، مكتبة الفالح ، الكویت لنفس التربوي وتطبیقاتهعلم ا) : ١٩٩٧(خران آالبیلي،محمد عبدأ و .١
التطبیق ات االح صائیة ف ي بح وث التربی ة ) : ١٩٩٩(ح سن محم د ، ودی ع یاس ین والعبی دي، التكریتي .٢

 .جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر، الریاضیة
 ، دار الفك  ر العرب  ي ، ٢، طالتق  ویم والقی  اس ف  ي التربی  ة البدنی  ة) : ١٩٩٧(مجم  د ص  بحي، ح  سانین .٣ 

 .القاھرة 
االسس العلمیة للكرة الطائرة وطرق القی اس ) : ١٩٩٧(وعبد المنعم حمدي  ، محمد صبحي، حسانین .٤

 .القاھرة ، مركز الكتاب للنشر، ١ط، للتقویم
جامع  ة   ، االختب  ارات والقی  اس واإلح  صاء ف  ي المج  ال الریاض  ي): ٢٠٠٤(عل  ي س  لوم ج  واد ، الحك  یم. ٥

 .ةالقادسی
مط ابع ، دار الكت اب الج امعي، ١ط ، طرائ ق الت دریس واس تراتیجیاتھ) : ٢٠٠١(محمد محمود، لحیلةا.٦

 .العربیة المتحدة 
 .عمان ، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ٢ط، تصمیم التعلیم نظریة وممارسة) : ٢٠٠٣ (-----------. ٧
دار ، م وتحلی ل التج ارب الزراعی ةت صمی) : ١٩٨٠(عب د العزی ز ، وخلف هللا، خاشع محمود، الراوي. ٨

 .جامعة الموصل ، الكتب للطباعة والنشر
، من  شاة ١ط ،١، ج تكنولوجی  ا التعل  یم وال تعلم ف  ي التربی ة الریاض  یة) :٢٠٠١(س الم، وفیق  ة م صطفى . ٩

 .المعارف،  اإلسكندریة
 العلمیة للن شر دار الیازوري، المناھج واألسلوب في التربیة الخاصة) : ٢٠٠١( ابو مغلي ، السالمة. ١٠

 .األردن ، عمان، والتوزیع
 التغذی  ة الراجع  ة ف  ي تعل  م بع  ض المھ  ارات المغلق  ة ماث  ر اس  تخدا) : ١٩٩٦(ش  لش، نج  اح مھ  دي . ١١

جامع  ة : ، بح  ث من  شور ف  ي مجل  ة الراف  دین للعل  وم الریاض  یة، المجل  د الث  اني، الع  دد الراب  ع والمفتوح  ة
 .الموصل 

 تأثیر استخدام نمطین من التعلیم الف ردي عل ى األداء )  :١٩٩٥(عبد الحلیم، عزة ودرویش، محسن . ١٢
المھ  اري والتفكی  ر أالبتك  اري والمی  ل نح  و أن  شطة درس التربی  ة الریاض  یة لتلمی  ذات ال  صف األول 

 .، مجلة علوم وفنون الریاضة، المجلد السابع، العدد األول، جامعة حلوان، القاھرة اإلعدادي
أسس التدریب الریاضي لتنمیة اللیاقة البدنی ة ) : ١٩٩٧(د صبحي عبد الحمید، كمال وحسانین، محم. ١٣

 ، دار الفكر العربي، القاھرةفي دروس التربیة البدنیة بمدارس البنین والبنات
                       ،الدارالعلمی      ة للن      شر ١، طعل      م ال      نفس الترب      وي):٢٠٠٠(عب      د الھ      ادي، ج      ودت ع      زت .١٤

                 .عمان ، االردن،لتوزیعوا
 مدار القل  ، ) تحك  یم– تعل  م – ت  دریب -تكنی  ك( موس  وعة االلع  اب الق  وى ) : ١٩٩٠( محم  د ، عثم  ان.١٥

 .الكویت ، والنشر والتوزیع
البح ث العلم ي ف ي التربی ة الریاض یة وعل  م ) : ١٩٩٩(اس امة كام  ل ، ورات ب، محم د ح سن، ع الوي.١٦

 .مصر القاھرة، ، دار الفكر العربي، ١ط، النفس الریاضي
 ،دار الم سیرة للن شر والتوزی ع ، ١ ، طالتربی ة العلمی ة وت دریس العل وم) : ٢٠٠٣(علي،محمد ال سید .١٧

 .عمان ، االردن
، دار المسیرة للنشر والتوزیع ١ ، طالعلم الذاتي بالحقائب التعلیمیة) : ٢٠٠١(غباین ، عمر محمود ، ١٨

 .، عمان ، االردن
 .بغداد  ، ةالمكتبة الوطنی،  وجدولة التدریبالتعلم) : ٢٠٠٠(وجیھ ، محجوب.١٩
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دار الفك  ر للطباع  ة ، ١ط، تفری  د التعل  یم) : ١٩٩٨( محم  د محم  ود ، والحیل  ة، توفی  ق احم  د، مرع  ي..٢٠
 .األردن ، عمان، والنشر والتوزیع

دار ، ٢ط، األس  س النظری  ة والتطبیقی  ة، س  یكولوجیة ال  تعلم والتعل  یم) : ٢٠٠٦( س  امي محم  د ، ملح  م.٢١
 .عمان، االردن، مسیرة للنشر والتوزیعال

22.Knapp, B . (1997) : Skill in    Sport , the Altarnmemt of Proficiency , 
Billing       and Suns Limited, guild ford . London . 
23.Schmidt and Wrsiberge,(2000), Motor Learning and Performance, Human 
Kenties., 
24.Schmidt, A. Ricbert  & Bjork A (19٨٥): New Conceptualizations of  
practice , American   Psychological Society, Vol .3,No . 4. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(الملحق                                          
  أسماء المختصین الذین وزعت علیھم استمارات االستبیان لتحدید متغیرات البحث

  

  أسماء المحكمین  ت
اللق   ب 

العل    م
  ي

  *طبیعة االستشارة   الجامعة  االختصاص الدقیق

  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
          *    جامعة الموصل  علم الحركة  د. أ   ودیع یاسین التكریتي .١
          *    جامعة الموصل  فسلجة التدریب  د. أ   يیاسین طھ محمد عل .٢
عل          م الت          دریب   د. أ   ضیاء مجید الطالب .٣

  الریاضي
          *     الموصلجامعة

  *        *    جامعة الموصل  التعلم الحركي  د. أ   عامر محمد سعودي .٤
  *  *  *    *    جامعة الموصل  طرائق التدریس  د. أ   قتیبة زكي ألتك .٥
  *  *  *        جامعة الموصل  طرائق التدریس  د. أ   ضیاء قاسم الخیاط .٦
          *    جامعة الموصل  علم التدریب  د. أ   زھیر قاسم الخشاب .٧
          *    جامعة الموصل  التعلم الحركي  د. أ   مد خضر اسمرمح .٨
عن   اد ج   رجیس عب   د  .٩

  الباقي
          *    جامعة الموصل  علم التدریب  د. أ 

        *      جامعة الموصل  قیاس وتقویم  د. أ   ھاشم احمد سلیمان .١٠
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  *  *  *        جامعة الموصل  طرائق التدریس  د.م.أ   عليولید وعد هللا .١١
        *      جامعة الموصل  قیاس وتقویم  د.م.أ  عبد الكریم قاسم .١٢
  *  *  *        جامعة الموصل  طرائق التدریس  د.م. أ  طالل نجم عبدهللا .١٣
طرائ                                 ق   د.م.أ  لمیاء الدیوان .١٤

  طائرة/التدریس
  *  *  *      *  جامعة البصرة

طرائ                                 ق   د.م.أ  میثاق غازي محمد .١٥
  طائرة/التدریس

    *  *      *  جامعة البصرة

طرائ                                 ق   د.م.أ  یعرب عبد الباقي .١٦
  طائرة/التدریس

    *  *      *  جامعة البصرة

خال     د عب     د المجی     د  .١٧
  الخطیب

/ ال       تعلم الحرك       ي  د.م.أ
  طائرة

  *  *  *  *  *  *  جامعة الموصل

    *  *        جامعة الموصل  طرائق التدریس  د.م.أ  افراح ذنون یونس .١٨
        *      جامعة الموصل  قیاس وتقویم  د.م.أ  ضرغام جاسم محمد .١٩
        *      جامعة الموصل  س وتقویمقیا  د.م.أ  ایثار عبد الكریم .٢٠
طرائ                                 ق   د.م.أ  لیث محمد داؤد البنا .٢١

  طائرة/التدریس
  *  *  *  *  *  *  جامعة الموصل

  *  *  *        جامعة الموصل  طرائق التدریس  د.م.أ  ایاد محمد شیت .٢٢
زی    اد ی    ونس محم    د  .٢٣

  حمادي
عل          م الت          دریب   د.م.أ

  الریاضي
          *    جامعة الموصل

    *  *        جامعة الموصل  رائق التدریسط  د.م.أ  صفاء ذنون إسماعیل .٢٤
عب      د الجب      ار عب      د  .٢٥

  الرزاق
عل          م الت          دریب   د. م 

  الریاضي
          *    جامعة الموصل

عل          م الت          دریب   د. م   نبیل محمد عبد هللا .٢٦
  الریاضي

          *    جامعة الموصل

ال                                     تعلم   د. م   خالد محمد داؤد البنا .٢٧
  طائرة/الحركي

  *  *  *  *  *  *  جامعة الموصل

          *  *  جامعة صالح الدین  التعلم الحركي  د. م   قادرأزاد حسن  .٢٨
ال                                     تعلم   د. م   احمد حامد احمد .٢٩

  طائرة/الحركي
  *  *  *  *  *  *  جامعة الموصل

    *  *  *  *  *  جامعة الموصل  التعلم الحركي  م.م   عدنان ھادي موسى .٣٠
          *  *  جامعة صالح الدین  التعلم الحركي  م. م   بسیم عیسى یونس .٣١
          *  *  جامعة صالح الدین  التعلم الحركي  م . م  مفراس أكرم سلی .٣٢
            *  جامعة صالح الدین  تربیة ریاضیة  م  افا عثمان حسن .٣٣
            *  جامعة صالح الدین  تربیة ریاضیة  م  عویز سعید إسماعیل .٣٤
      *      *  جامعة البصرة  تربیة ریاضیة  م  عادل مجید خزعل .٣٥
      *      *  جامعة البصرة  ریاضیةتربیة  م  مصطفى عبد محي .٣٦
 stageمدرب دولي   مدرب  إبراھیم صالح .٣٧

2 
            *  جامعة الموصل

١  ١٥  عدد المختصین لكل استشارة
١  ٩  ٩

٧  
١
١١  ٥  

  
  
 :طبیعة االستشارة * 
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 .تحدید بعض المھارات األساسیة في الكرة الطائرة  .١
 .تحدید عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة  .٢
 .والحركیة تحدید اختبارات عناصر اللیاقة البدنیة  .٣
 .تحدید مستوى االتعلم .٤
 ) .نظام التعلیم الشخصي_ التعلیم المبرمج (مدى صالحیة البرنامجین التعلیمیین  .٥
  .مدى صالحیة االستمارة المعدة لتقویم االداء المھاري. ٦
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  الفروسیة وفضلها في الفقه اإلسالميلعاباأحكام 

  الباحث
  عمر سلطان جرجیس

           :٢٧ 

  
  ملخصال

 فـــي العــاب الفروســیة ریاضــات حــث اإلســالم علــى تعلمهــا وممارســتها لفــضلها ومكانتهــا
المجتمــع كونهــا الــسالح األول فــي القتــال والتنقــل وقــد أورد الباحــث ضــوابط وأحكــام افردهــا الــشارع 

 واآلثـــار المتـــواترة مـــن الـــصحابة الكـــرام تجعـــل مـــن هـــذه rالكـــریم مـــستنبطة مـــن أحادیـــث النبـــي 
وقـد اسـتخدم الباحـث كلمـة الفروسـیة علـى . الریاضة مباحة حتـى لـو مورسـت مـن اجـل اللهـو فقـط

وهــي العــاب مرتبطــة باإلنــسان فقــط ولهــا ) الرمایــة و المبــارزة، واللعــب بــالحراب والرمــاح(عــاب ال
ًشروط فالرمایة من أعظم وسائل القتال قدیما وحدیثا مع اختالف أشكالها ویحكمهـا شـروط ینبغـي 

  .ًعلى الالعب االلتزام بها شرعا
االلتحامـات المباشـرة وفیهـا وكذا المبارزة وسیلة مهمـة فـي الجهـاد والـدفاع عـن الـنفس فـي 

) رمـي الـرمح(ضوابط یجب األخذ بها واللعب بالحراب والرماح وتـسمى الیـوم فـي األلعـاب الدولیـة 
  .لها أحكامها وفضلها

) ركــوب الخیــل وركــوب اإلبــل(أمــا األلعــاب التــي یــشترك فیهــا الحیــوان مــع اإلنــسان فهــي 
نسان ضوابط في األلعاب فهنا للحیوان أیـضا فالحیوان مرتبط باإلنسان في المنافسات وكما أن لإل

 rشــروط یجــب األخــذ بهــا ومــع ذلــك فــإن هــذه الریاضــات تعــد مــن اشــرف األلعــاب الن النبــي 
  .مارسها بنفسه وحث الناس على تعلمها

  
Abstract 

Provisions and Credits of Horse riding 
in Islamic Doctrine. 
By: Omar S. Jarjees 

Islam urges people to learn and practice horses riding became  this 
type of sports is of a great importance in society due to the fact that it is 

 ٢٠٠٨ –) ٤٨ (د العد–) ١٤(د المجل–مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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the first weapon in both fighting and moving from one place to anther. 
The researcher mentioned a number of constraints and principles created 
by the speech of the prophet Mohammad (peace be upon him)  and the 
successive influences of his companions, which is admitted by the 
legislator, makes practicing this type of sports allowed even if it is 
practiced for only amusement. The researcher uses the term "horse 
riding" to refer to shooting, dueling, and throwing the spear and the 
javelin which an only practiced by human being with some provisions 
because shooting is regarded as one of the most important means used in 
fighting during the old and modern ages. 

Dueling is also regarded as important means in jihad and self 
Defence because it requires, bodies of the individuals to be in a direct 
contact and this type of sport is organized by rules to be followed where, 
the sport of the spear and javelin, known nowadays as "javelin throwing"  
and "spear throwing" within the events that form the track and field 
games, these types of sports have their own provisions and credits. 
As for the games practiced by both human being and animals, they are the 
horse riding and camel riding. Human being interferes in competitions 
held among  animals. 

Competitions held among animals are also organized by rules to be 
following but these types of sports are regarded as the most honorable 
ones because the prophet Mohammad (peace be upon him) practiced 
them and urged people to learn and practice them. 

 
  األوللمبحث ا

  العاب الفروسیة
   : مطالبثالثةوتشتمل على 

   .الرمایة : األولالمطلب 
   .المبارزة: المطلب الثاني 
   .اللعب بالحراب والرماح: المطلب الثالث 

  العاب الفروسیة
، واخص )المباحة (األخرى الریاضیة األلعاب الروحیة لكافة واألم، األلعابهي عروس 
 والتي تعتمد على )الحراب والرماحبالرمایة، والمبارزة واللعب ( باسم أنواعهافي الفروسیة بعض 

  . دون الحیواناإلنسان
  :یأتي ما إلى یعود األلعابوسبب تمیز هذه 
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 مشتهر عند العلماء، األمر الریاضیة المشروعة، وهذا األلعاب أصل بأنها وصفها العلماء - أوال
  :تدل على ذلك منها r عن النبي أحادیثوقد جاءت 

ان اهللا عز وجل یدخل بالسهم الواحد ((: یقول rسمعت رسول اهللا :  عن عقبة بن عامر قال-١
اركبوا وان ترموا ثالثة نفر بالجنة صانعه تحتسب في صنعته الخیر والرامي به ومنبله وارموا و

 ورمیته بقوسه أهلهال ثالثة تأدیب الرجل فرسه ومالعبته إ تركبوا لیس من اللهو أن من أحب
  .)١()) نعمة تركها او قال نحوهافإنهاالمرمي بعد علمه رغبه عنه  ونبله ومن ترك

ذلك كان ها في القتال، لب كانت وسائل للجهاد في سبیل اهللا وهي المعول األلعاب هذه إن - ثانیا
:  یقول ابن القیماأللعابوفي هذه . واألحادیث اآلیات بتعلمها والحث علیها في الكثیر من األمر

، وقد استكملها الصحابة ، واستكملها بالفروسیةأحاط بها وأحاط األربعةومن استكمل هذه ((
y٢())الیقین وطلب الشهادة في سبیله واإلیمان فروسیة إلیها وأضافوا(.  

 وفي الرمایة واإلبلفي سباق الخیل، ) أي الجائزة( جوز العلماء بال خالف اخذ الرهن  وقد- ثالثا
، والمراد )٣())حافر او نصل ال سبق اال في خف او: ((r، وذلك لقول الرسول ةوهي المناضل

  . خذه الفائز في سباق او رمایةیأ رهنا ع بفتح السین والباء معا هو ما یوضبالسبق
  . للمسلماأللعاب أهم إذ تعدوفائدة العاب الفروسیة ویتبین من ذلك فضل 

  
  األولالمطلب 

  الرمایة
  :تعریفها 

                                         
محمــد محــي الــدین عبــد : ســلیمان بــن األشــعث السجــستاني ابــو داؤد، متابعــة: ســنن ابــي داؤد:  حــدیث ضــعیف)١(

  .٣/٢١٥٠ ) :باب في الرمي(ید، دار إحیاء السنة النبویة، لبنان، لم یذكر الطبعة، كتاب الجهاد، الحم
السید عزت العطـار الحـسیني، دار الكتـب : الفروسیة، أبو عبد اهللا محمد بن بكر ابن القیم الجوزیة، تصحیح)  ٢(

: سن ســــلمان، دار األنــــدلسمــــشهور حــــ: بیــــروت، لــــم یــــذكر الطبعــــة، طبعــــة دار األنــــدلس بتحقیــــق: العلمیــــة
  . ١٠٨ و ١٠٧، ص .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤، ١السعودیة، ط

احمــد محمــد : الجــامع الــصحیح ســنن الترمــذي، أبــو عیــسى محمــد بــن عیــسى، تحقیــق وشــرح: حــدیث صــحیح) ٣(
بـاب مـا (، كتـاب الجهـاد،  بیـروت، لـم یـذكر الطبعـة،شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیـاء التـراث العربـي

  .حدیث حسن:  ، وقال٤/٢٠٥، )ي الرهان والسبقجاء ف
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 المتحركة او الثابتة، والدقة في األهداف ٕواصابةفن التسدید : تعرف الرمایة بانها
التصویب نحو الهدف، فهي لیست بتلك الریاضة السهلة التي یجد ممارسها طریقه الى النجاح 

  .)١(فلألهدا إصابتهفي 
وذلك مثل استخدام القوس .  او تطلق بالید مباشرةأداة یطلق منها آلة أدائهاویستخدم في 

 الرصاص، او برمي رمح او ضربة إطالق السهام، او استخدام البندقیة والمسدس في إطالقفي 
التسدید باتجاه لوح، او هدف متحرك كطیر مثل من الید مباشرة باتجاه هدف او غرض ثابت، 

 یراد منها األسماءوهذه ) النضال(او ) التناضل(او ) المناضلة(ویطلق علیها اسم .ذلك و حون
  .)٢(الرمایة في الغالب

  .)٣(األصحابالرمي مع : والنضال: قال البغوي
  .)٤(اسم للمسابقة بالرمي بالنشاب: المناضلة:  ابن القیماإلماموقال 

  
ان تطلق على ما ) الرمایة( اسم إطالق والغالب في: ) یونسأمینعلي حسین (ویقول الدكتور 

  .)٥( النشاب التي تستخدم لرمي السهامأویحصل من رمي باستخدام القوس 
  :امشروعیتها وفضله
 في القتال قدیما وحدیثا مع اختالف اآلالت أعظم من ألنهان بالرمایة واهتم المسلم

 مما فیها من سمات بناء  لذلك كان االهتمام بشأنها بالغا عند المسلمین وغیرهم،،وسائلها
  . عمومااألمة ولدى األفرادالشخصیة والشجاعة لدى 

                                         
  .٢٤ :م١٩٩٧ األردن، ،األلعاب الریاضیة، جالل فاخوري، دار التعاون العربي للنشر: انظر ) ١(
علـي محمـد معـوض وعـادل : الحاوي الكبیر، أبو الحسن علي بن محمد بـن حبیـب المـاوردي، تحقیـق: انظر ) ٢(

فـتح البـاري : وینظـر، ١٥/١٩٩،  م١٩٩٤هــ، ١٤١٤، ١ة، بیـروت، طعلمیـأحمد عبد الموجود، دار الكتـب ال
  .٦/٩١ :بشرح صحیح البخاري

 ،ســعید محمــد اللحــام، دار الفكــر: شــرح الــسنة، ابــن الفــراء أبــو محمــد الحــسین بــن مــسعود بــن محمــد، تحقیــق )٣(
  .٦/٢٦٩ :م١٩٩٤هـ، ١٤١٤،  ١بیروت، ط

   .٨٨ :الفروسیة ) ٤(
محمـــد عقلـــة : طها وأحكامهـــا فــي الفقـــه اإلســـالمي، علــي حـــسین أمــین یـــونس، تقــدیماأللعــاب الریاضـــیة ضــواب )٥(

  .٧٧ :م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣، ١ائسي، األردن، طاالبراهیم، دار النف
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 على مشروعیتها عند اإلجماعوقد ثبتت مشروعیة الرمایة بالكتاب والسنة وانعقد 
 r، وهي من الریاضات الشریفة، ویدل على ذلك ما جاء في كتاب اهللا وسنة الرسول )١(العلماء

  : منها
ُّوأعدو{قوله تعالى  -١ ِ ٍا لهم ما استطعتم من قـوةََ َّ ُ ْ ِ ْ ُْ َْ َ ْ َُ فالقوة في اآلیة یراد بها الرمي، فقد . )٢( }َ

: وهو على المنبر یقولr سمعت رسول اهللا : یقول) رضي اهللا عنه(كان عقبة بن نافع 
 ان القوة الا ان القوة الرمي إالواعدوا لهم ما استطعتم من قوة اال ان القوة الرمي ((

عده ی األحادیث وفیه وفي ،وفي أحادیث الرمایةالنووي في هذا الحدیث، قال . )٣())الرمي
  .)٤(یل اهللا تعالىبك بنیة الجهاد في سفضیلة الرمي والمناضلة واالعتناء بذل

 من ان تركبوا لیس من اللهو اال إلي أحبارموا واركبوا وان ترموا ((: rوقال رسول اهللا  -٢
بین ان  r فالنبي )٥())ورمیه بقوسه ونبله أهلهثالثة تأدیب الرجل فرسه ومالعبته 

:  الخطیب الشربیني اإلمام، وفي ذلك یقول الخیلركوب  من إلیه أحبالرمایة 
 الحصار ، أوقاتمثل  ، السعةوأحوال الضیق والشدة أحوال تنفع في ألنهاكد آوالرمایة ((

 .)٦())بخالف الخیل التي ال تنفع في الضیق غالبا بل وقد تجلب ضررا

 عن یقر الصحابة على لعبهم بالرمایة، ویحضر بنفسه بعض ذلك r كان النبي وقد -٣
 على نفر من اسلم ینتضلون rمر رسول اهللا ((: ، قال)رضي اهللا عنه(سلمة بن األكوع 

 كان رامیا، ارموا وانا أباكم فان إسماعیلارموا بني : rفقال النبي ) أي یترامون بالسهام(

                                         
 ،مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، محمــد بــن احمــد الــشربیني الخطیــب، دار الفكــر: انظــر ) ١(

یة البیان شرح زبـد بـن رسـالن، محمـد بـن أحمـد األنـصاري الرملـي، غا،  ٣١١/ ٤ : بیروت، لم یذكر الطبعة
  .٤٦٥ :م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، ١ بیروت، ط،أحمد شاهین، دار الكتب العلمیة: مراجعة وضبط

   .٦٠ : اآلیةاألنفال،سورة ) ٢(
الجــامع الــصحیح صــحیح مــسلم، أبــو الحــسین مــسلم بــن الحجــاج بــن مــسلم النیــسابوري، دار :  حــدیث صــحیح)٣(

 ):بـاب فـضل الرمـي والحـث علیـه وذم مـن علمـه ثـم نـسیه(، كتـاب اإلمـارة،  بیروت، لم یـذكر الطبعـة،عرفةالم
٥٢/ ٦.  

 : بیـروت، لـم یـذكر الطبعـة،صحیح مسلم بشرح اإلمام النـووي، أبـو زكریـا یحیـى بـن شـرف النـووي، دار الفكـر )٤(
١٣/٦٤.  

  .٣ : سبق تخریجه) ٥(
  .٤/٣١١ :مغني المحتاج ) ٦(
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ما لكم ال ترمون : r فقال رسول اهللا بأیدیهم الفریقین فامسك احد: مع بني فالن قال
 .)١())ارموا فانا معكم كلكم: rفقال النبي .  معهموأنتكیف نرمي : فقالوا

 لبراعتهم ودقة ،یعجبه رمي الصحابة فیحرص على رؤیته ومتابعته rوقد كان النبي  -٤
) ي اهللا عنهرض( الهدف عند رمیهم، فعن انس بن مالك ٕواصابةتصویبهم وتسدیدهم، 

 موضع إلى فینظر r رمى تشرف النبي إذاوكان ابو طلحة حسن الرمي فكان ((: قال
 r النبي رأیتما ((: قال) رضي اهللا عنه( طالب أبي علي بن مام اإلوعن. )٢())نبله

 .)٣())وأمي أبيارم فداك : ي رجال بعد سعد، سمعته یقولفدی

ث على الرمي استعدادا للنصر باذن اهللا  الكفر، فحأهل أراضيبفتح  r وقد بشر النبي  -٥
ستفتح ((): رضي اهللا عنه(یه عقبة بن عامر وفي الحدیث الذي یر rتعالى، فقال 

 . )٤())بأسهمه ان یلهو أحدكمعلیكم رضوان ویكفیكم اهللا فال یعجز 

ضمن شروط : )أي الجوائز المخرجة في األلعاب الریاضیة ( الرهاناإلسالم أباحوقد  -٦
وائز التي توضع للفائزین وتجعل لهم في مباریات الرمایة والمناضلة، فقال محددة والج

r :))٥())ال سبق اال في رحل او خف او حافر(. 

 لیصیب مقاتل بإذنهوقد بارك اهللا تعالى في رمایة المؤمنین في معاركهم وسدد رمیهم  -٧
َوما رميت{: ، ومتفضال علیه بذلكrعدوهم فقال تعالى مخاطبا نبیه  ْ َ ََ َّ إذ رميت ولكن َ ِ ََ ََ ْ َ ْ ِ

ًالله رمى وليبلي اْلمؤمنين منه بالء حسنا َ َ َ ًَ ُ َْ ِ َِ ِ ْ ُ َ ََ ُِِْ  الماوردي بقوله اإلمام ومن معاني ما ذكره )٦( }َّ
 اهللا على أعانهم، فلما أصابت من الریاح المعینة لسهامهم حتى أرسله ما أرادانه ... 

 .)٧(إلیهون علیه مندوبا عالرمي كان كل 

                                         
 بیــروت، لــم ،الجــامع الــصحیح صــحیح البخــاري، محمــد بــن إســماعیل البخــاري، دار المعرفــة: ث صــحیححــدی) ١(

   .١٥٣/ ٢): باب التحریض على الرمي(، كتاب الجهاد والسیر، یذكر الطبعة
  .٣/ ٢ :  المصدر نفسه)٢(
، ٢٣/ ٣ ):بــاب المجــن ومــن یتتــرس بتــرس صــاحبه(كتــاب الجهــاد والــسیر،  البخــاري صــحیح: حــدیث صــحیح) ٣(

  .)رضي اهللا عنه( سعد بن ابي وقاص ، وسعد هو١٢٥/ ٧ :صحیح مسلم 
  .٥٢/ ٦ ):فضل الرمي والحث علیه وذم من علمه ثم نسیه(صحیح مسلم، كتاب اإلمارة، :  حدیث صحیح)٤(
  .٤  :سبق تخریجه) ٥(
  .١٧:  اآلیة،سورة األنفال) ٦(
  .١٨١/ ١٥ :الحاوي الكبیر ) ٧(
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، فائدتها في فوائد عدیدةكانت الرمایة ذات نفع رئیس في القتال فان لها كذلك وان  -٨
 .)١(أهلهاالصید ، وفي دفع الهم والغم عن القلب كما هو معروف عند 

 أبي فعن أبناءهم، ویعلموها قد كان الصحابة رضوان اهللا علیهم، یتقنون الرمایة بشدةو -٩
 عبیدة بن الجراح، ان أبي إلىالخطاب كتب عمر بن ((:  بن سهیل بن حنیف قالإمامة

  .)٢())م الرميومقاتلك) السباحة(غلمانكم العوم علموا 
الرمایة ام ركوب الخیل؟ : أفضل أیها: یم في الرمایة فقد اختلف العلماءولهذا الشأن العظ

، ومن ثم ال إلیه أحبقد ذكر ان الرمي  r ان النبي إالوال یخفى ان لكل منهما فضال عظیما 
 أناع بین الطائفتین زل النوفص((: الشأن في هذا )رحمه اهللا(قیم ، ویقول ابن الة للخالفحاج

والرمي انفع . باآلخر الإ فال یتم مقصود احدهما اآلخر إلى كماله إلىلكل واحد منها یحتاج 
 سیوف الفروسیة من الضرب، الطعن، والكر  اختلط الفریقان بطل الرمي حینئذ وقامتفإذاالبعد 

 بمجموع إالتتم الفروسیة  ، والصمان من البعد فالرمي انفع وانجح تواجه الخإذا وأما. فروال
، وهذا یختلف باختالف الجیش  بالعدو، وانفع للجیشأنكى منهما ما كان واألفضل، األمرین

   .)٣())ومقتضى الحال واهللا اعلم
 المختلفة فان الرمایة ابأنواعه كانت الرمایة في العصور السالفة مقتصرة على السهام ٕواذا

  .)٤(األهداف إلصابة عندما استخدم المسدس والبندقیة آخر منحى أخذتفي عصرنا الحالي 
 یحفزوا الریاضیین من خالل البطوالت التي أنوالیوم ال بد من المسؤولین عن الریاضة 

  .ودنیاها دینها األمةوالجوائز القیمة والجد في الرمایة ، لكي تصون ،  المتعةمنال تخلو 
  :شروط الرمایة

 بصورة ٕواجرائها الرمایة ألهمیةبیان شروط صحة الرمایة، وذلك تبعا باهتم العلماء 
 مخالفة أن، على ) جائزةأوأي رهان ( كانت الرمایة على جعل إذاا وال سیمشرعیة وعادلة، 

حرمة بعض الشروط قد تجعل الرمایة مجرد لهو عابث، وبعضها ان خولف قد یجعل الرمایة م
                                         

   .١١ :الفروسیة ) ١(
االستذكار الجـامع لمـذاهب فقهـاء األمـصار وعلمـاء األقطـار، ابـن عبـد البـر أبـو عمـر یوسـف بـن عبـد : انظر) ٢(

 بیـروت، ،سالم محمد عطا و محمد علي محوص، دار الكتب العلمیة: اهللا بن محمد القرطبي، ضبط وتعلیق
  . ١٣٩/ ٥ :م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١ط

  .١٧ :الفروسیة) ٣(
هــ، ١٤١٤، محمـد بـن مـأمون البیلـي، دار بـن حـزم، بیـروت، سلم بـین الماضـي والحاضـرریاضات الشباب الم) ٤(

  .٣٨: م١٩٩٤
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 الرمایة، أهل الجائزة ونحو ذلك، مما یعرضه أو یبطل حق الفائز في اخذ الرهان أوومكروهة 
  : ومما سیتبین من خالل ذكر هذه الشروط، وهي

تحدید المسافة بین المكان الذي یقف عنده الرامي وبین الهدف والغرض الذي یرمي  -١
  .)١(إلیه

 فان إلیها التي یرمي األهداف من ابتهإصكون المسافة المحددة مما یمكن للسهام  تأن -٢
 إلیه العدو عند الحاجة إرباك رمیا صح ذلك، لما فیه من نفع في لألبعدكان الفوز 

 اآللةواختبار قوة الساعد في الرمي بالسهام ونحوها مع مراعاة التساوي في صفات 
 لم تكن  الرمایة ان)كالشیرازي(، ولم یجز بعض العلماء )٢(المستخدمة من قوس ونحوه

على هدف معین وذلك لعدم الفائدة وكذلك تدخل في باب اللهو المحض وال یجوز فیها 
 .الرهان عنده

 الهدف إلى، فال یصح ان یكون احدهم اقرب تساوي بین الرماة في مكان الوقوفال -٣
 .)٣(اآلخر من إلیهالمرمي 

 في غیر دور یفضل تحدید البادي بالرمي واالتفاق على ذلك ، فان رمي واحد الرماة -٤
 .)٤( ام اخطأأصابلم تحتسب له تلك الرمیة سواء ) نوبته(

رمي سهم مقابل سهم ونحوه مثل بیان عدد نوب الرمي لینضبط العمل بین المتبارین ،  -٥
... فان وقع خالف یرمي سهم بسهم ... او خمسة مقابل خمسة دفعة واحدة وهكذا 

                                         
أیمــن : ایـة، بــدر الـدین محمــود بـن أحمــد بـن موســى بـن أحمــد الحـسین العینــي، تحقیـق الهدالبنایـة شــرح: انظـر) ١(

الحكــام القــرآن، الجــامع ، ٢٤٥/ ١٢ : م٢٠٠٠هـــ، ١٤٢٠، ١ بیــروت، ط،صــالح شــعبان، دار الكتــب العلمیــة
/ ٩ : م١٩٦٧هــ، ١٣٨٧، ١ القاهرة، ط،ابو عبد اهللا محمد بن احمد االنصاري القرطبي، دار الكتاب العربي

روضة الطالبین، أبو زكریا یحیى بن شرف النووي، تحقیق عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي معـوض، ، ١٤٧
   .٨١ : ، الفروسیة٤٥/ ٧ : بیروت، لم یذكر الطبعة،دار الكتب العلمیة

كفایـة األخیــار فــي حــل غایـة االختــصار، أبــو بكـر بــن محمــد الحــسیني ، ٥٤٦/ ٧ :روضــة الطــالبین : انظـر ) ٢(
، ١ بیــروت، ط،علــي عبــد الحمیــد بلطــه جــي ومحمــد وهبــي ســلیمان، دار الخیــر: الــشافعي الحــصیني، تحقیــق

  .٥٣٨/ ٢ : م١٩٩١هـ، ١٤٢١
علـي معـوض و عــادل عبـد الموجـود، شــركة :  الغزالـي، تحقیــقالـوجیز، أبـو حامــد بـن محمـد بــن محمـد: انظـر) ٣(

   :، معنــــــــــــي المحتــــــــــــاج٢٢٢/ ٢، م١٩٩٧هـــــــــــــ، ١٤١٨، ١ بیــــــــــــروت، ط،دار األرقــــــــــــم بــــــــــــن أبــــــــــــي األرقــــــــــــم
٣١٧/ ٤.  

  .١٥/٢٤٠ :الحاوي الكبیر: نظری، و٣١٨/ ٤ :الوجیز: انظر) ٤(
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تم الرمي من ال یأ، ومما یقتضیه )رشاقدد االبیان ع(ویسمى هذا الشرط عند العلماء بـ 
 .)١( الهدفأصاب منعا للخالف على تحدید من ،نفسهالرماة على الهدف في الوقت 

، او ذلك بیان صفات الهدف المرمي الیه وكإلیها الموجه اإلصابةال بد من معرفة مكان  -٦
 .)٢( في نقطة محددة فیه ونحو ذلكاإلصابة

، لكن لو كان فیهم من ال یحسن شترط ذلكیل ال تقارب المستوى بین الرماة ،و قی -٧
 .)٣(الرمایة مطلقا فانه ال یدخل في السابق او یخرج منه

وكذلك شروط عدیدة ) بالمحلل(واهم الشروط عند جمهور العلماء هو وجود ما یسمى  -٨
  .)٤(في هذه اللعبة

 میتهاأهوان كانت هذه شروط وضعت لهذه اللعبة فان دل ذلك على شيء فانه یدل على 
 وما بعده لذلك r في عصر النبي األولىالقتال وكانت اللعبة   تختص بالعابألنها، األلعاببین 

 نبویة مر أحادیث في كتبهم لخصوصیتها وما جاء من وأبوابااهتم الفقهاء بها وجعلوا فیها فصوال 
  .ذكرها

  الثانيالمطلب 
  المبارزة

  :تعریفها 
 بالهجوم والدفاع، ومحاولة لمس الخصم بسیفه  منازلة بین شخصین یقوم كل منهمايوه

 الى زمن بعید لحاجة ةوتمتد جذور المبارز. )٥(وحمایة نفسه من لمس سیف الخصم) او ضربه(
  .)٦( الى استخدام السیف كوسیلة دفاع وهجوماإلنسان

  :مشروعیتها وفضلها

                                         
مـر بـن الحـسین الخرقـي، عبـد اهللا ، المغني على مختصر اإلمـام أبـي قاسـم ع٤٦/ ٧ :روضة الطالبین: انظر) ١(

  .١٤٦/ ١١ :م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢بیروت، ،ابن قدامة، دار الفكر) ّالجد(بن أحمد المقدسي 
  .٥٤٥/ ٧: ، روضة الطالبین ١٤٧/ ٧ :الجامع الحكام القرآن : انظر) ٢(
هــــ، ١٤١٦، ١ ط بیـــروت،،التنبیـــه، أبـــو إســـحاق إبـــراهیم بـــن علـــي الفیروزابـــادي الـــشیرازي، دار الفكـــر: انظـــر) ٣(

  .٥٤٥/ ٧ :، روضة الطالبین ٤٩٧/ ٢، م١٩٩٦
  .سابقالمصدر ال) ٤(
 :م١٩٩٨، ١ار نظیـر عبـود، لبنـان، طموسوعة كنوز المعرفة ، نهى حنا، ورشـید فرحـات، ومـوریس شـربل، د) ٥(

٢٥٩/ ١٦.  
   .٢٢ :األلعاب الریاضیة) ٦(
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دفاع عن النفس  الهتمامها في القتال وال، الكبیرالشأنتعد المبارزة من الریاضات ذات 
 إذفهي ریاضة مرتبطة بالماضي، . )١(أتقنهاال سیما قدیما، ومن معالم الشجاعة والرجولة لمن 

 في القتال، والذي ال یمكن االستغناء عنه في المعارك والحروب، وكانت األولكانت السالح 
 نصرة الدین صدق نحو إتقانها على r لذلك فقد حث النبي ،سالح الشجعان عند االلتحام بالعدو

واعلموا ان الجنة تحت ظالل ((: rقال : عن عبد اهللا بن أبي أوفى قالفي میادین الجهاد، ف
  .)٢())السیوف

        علـــــى الجهـــــاد فـــــي ســــبیل اهللا تعـــــالى باســـــتعمال الـــــسیوف،وحــــث ففــــي الحـــــدیث حـــــض 
 مقاربــة  بــالثواب علیــه والحــض علــىواإلخبــار الحــض علــى الجهــاد أفــادفانــه ... ((: قــال القرطبــي

وقـال . )٣())العدو واستعمال السیوف واالجتماع حیث الزحف حتى تـصیر الـسیوف تظـل المقـاتلین
  .)٤())المداورة بالسیوف: الرابع  ... أنواع أربعةوالفروسیة ((:  ابن القیماإلمام

 سالح الماضي، فال باس بتعلیمها وأصبحت كانت المبارزة قد عفى عنها الزمن ٕواذا
 فوائدها ًفضال عن  في االلتحام المباشر مع العدو،إلیهاوكذلك قد یحتاج  rبالنبي الیوم اقتداء 

 أنها، كما واألصابعالعدیدة في بناء الجسم، والعضالت، وال سیما عضالت الذراعین، والرجلین، 
  .)٥( العمود الفقريوآالمتوصف عالجا لبعض العاهات والتشوهات، واستدارة الكتفین 

 تنهى عن رفع السالح في وجه األحادیث ان بعض إلى هنا شارةاإل وتجدر: مالحظة
 أخیه على أحدكمال یشیر ((: قال r رواه أبو هریرة أن النبي، ومن ذلك ما اآلخرین األشخاص

  .)٦())بالسالح فانه ال یدري لعل الشیطان ینزع في یده فیقع في حفرة من النار
 فان المالئكة تلعنه حتى یدعه وان كان  بحدیدةأخیه إلى أشارمن ((: rقال  ًوعنه ایضا

 المسلم حتى ألخیه في هذین الحدیثین عن ترویع المسلم rفقد نهى النبي . )١())وأمه ألبیه أخاه

                                         
   .١١١: األلعاب الریاضیة ضوابطها وأحكامها في الفقه اإلسالمي) ١(
  .١٤/ ٢): باب الجنة تحت بارقة السیوف(، كتاب الجهاد والسیر، البخاريصحیح :  حدیث صحیح)٢(
،  بیــروت، لــم فــتح البــاري بــشرح صــحیح البخــاري، ابــن حجــر احمــد بــن علــي العــسقالني، دار المعرفــة: انظــر) ٣(

  ). اإلمام القرطبي كالمحیث نقل (٦/٣٣ :یذكر الطبعة
  . ١٠٧ :الفروسیة) ٤(
  .٢٢ :األلعاب الریاضیة) ٥(
 ):مــن حمــل علینــا الــسالح فلــیس منـــاr بــاب قــول النبــي (صــحیح البخــاري، كتــاب الفـــتن، :  حــدیث صــحیح)٦(

٤/٢٢٣.  
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 جرحه عن إلى، مما یؤدي إخافتهالسیف في وجهه، لما فیه من مثل  برفع السالح أخاهان كان 
ن سببا في دخول المسلم النار لتسببه ، وقد یكون الجرح قاتال، مما یكوقصد او عن غیر قصد

 المسلم، فان تعمد احد إصابة لذلك ینبغي في مباریات المبارزة الحذر من ،أخیهفي مقتل 
  .)٢( عظیماإثما فهو آثم اآلخرالمتبارزین جرح 

 هو إنما به اإلشارةوال یدل الحدیثان على حرمة المبارزة بین المتبارزین الن النهي عن 
وتمارس . )٣( الضرر بالمسلم، كما بینه العلماءإلحاق او تعمد واإلرعابلتخویف  كان بقصد اإذا

 یلبس المتبارز الواقي في صدره إذ، وآمنةهذه الریاضة الیوم على مستوى البطوالت بصورة جیدة 
  . بهاألذىووجهه مما ال یلحق 

                         
  ثالثلمطلب الا                          

  ب بالحراب والرماحاللع
  :تعریفها 

 إصابة، او تحریكها بمرونة ودقة بقصد  ذات حد قاطع مسافة معینةآلةهي القیام برمي 
 أقدم ریاضة رمي الرمح من دوهو مثل اللعب بالسهام وتع. )٤(خصم، او لمجرد الترفیه عن النفس

 وسائل إحدى ، فهي البشرياإلنسانالریاضات نظرا لضرورتها وتلبیتها حاجة مهمة في حیاة 
  . )٥( الحروب والمعاركأثناءفي  للدفاع والهجوم أداة أنهاالصید المستخدمة كما 

 رأســهاقنــاة فــي : ، والــرمح)٦(، تــستعمل فــي الحــربالــرأس قــصیرة مــن الحدیــد محــددة آلــة: والحربــة
  .)١()نصل او حد قاطع، یطعن به(سنان 

                                                                                                                     
 ):بـاب النهـي عـن األشـارة بالـسالح الـى مـسلم(صحیح مـسلم، كتـاب البـر والـصلة واآلداب، :  حدیث صحیح ) ١(

٨/٣٤.  
   .١١٣ :مها وضوابطها في الفقه اإلسالميااأللعاب الریاضیة أحك: انظر) ٢(
اهللا، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، عارضــة االحــوذي بــشرح صــحیح الترمــذي، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد : انظــر) ٣(

  .٣٠/٢٥ : ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري٧/٦ :م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ١ط
  .١١٥ :بطها وأحكامها في الفقه اإلسالمياأللعاب الریاضیة ضوا) ٤(
   .٨٨ :ماضي والحاضرریاضات الشباب المسلم بین ال: انظر ) ٥(
حــسن : المعجــم الوســیط، إبــراهیم أنــیس وعبــد الحلــیم منتــصر وعطیــة الــصوالحي ومحمــد خلــف أحمــد، إشــراف )٦(

   .١٨٥ :٢ مصر، ط،علي عطیة و محمد شوقي أمین، دار المعارف، مجمع اللغة العربیة
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  :مشروعیتها وفضلها
لفروسیة، الرتباطها بالقتال في سبیل اهللا تعالى وقد ثبتت  الشریفة ومن ااأللعابهي من 

        لما قدم رسول اهللا ((: قال) رضي اهللا عنه( من حدیث، فعن انس بأكثرمشروعیتها 

rرضي اهللا عنه( هریرة أبيوعن . )٢())المدینة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم (
 الحصى فحصبهم بها، إلىبحرابهم دخل عمر فأهوى  rلنبي بینما الحبشة یلعبون عند ا((: قال
  .)٣())في المسجد: حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر: دعهم یا عمر وزاد علي: فقال

 المقصد في اللعب بذلك وربطه بالجهاد والحث إحسان على أیضا rوقد حث النبي 
ت ظل رمحي وجعل جعل رزقي تح((: r قال :قال) رضي اهللا عنهما( فعن ابن عمر علیه،

  . )٤())أمريالذلة والصفار على من خالف 
والتي فیها ) رمي الرمح( في بطولة رئیسة في العاب القوى بما یسمى األلعابوتمارس هذه 

  . الذراعینال سیماو الفائدة الكبیرة على الجسم من خالل تقویة الجسد
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  العاب الفروسیة المرتبطة بالحیوان

  :مل على مطلبینوتشت
  .ركوب الخیل: المطلب األول

                                                                                                                     
  .٣٩٥: المصدر السابق) ١(
أحمـــد محمـــد شـــاكر وحمـــزة أحمـــد الـــزین، دار : المـــسند، أحمـــد بـــن حنبـــل، شـــرحو، ٤/٢٨١:  أبـــي داؤدســـنن) ٢(

 ،الــشوكاني، نیــل االوطــار: والحــدیث صــحیح، انظــر. ١٠/٥٢٣ :م١٩٩٥هـــ، ١٤١٦، ١، القــاهرة، طالحــدیث
 ،ثعــصام الــدین الــسبابطي، دار الحــدی: شــرح ملتقــى األخبــار، محمــد بــن علــي بــن محمــد الــشوكاني، تحقیــق

  .٨/١٠٤ :م١٩٩٣هـ، ١٤١٣، ١القاهرة، ط
  .٢/١٥٣): باب اللهو بالحراب ونحوها(صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، : حدیث صحیح) ٣(
  .٢/١٥٥ ):باب ما قیل في الرماح(، كتاب الجهاد والسیر،  البخاريصحیح: حدیث صحیح) ٤(
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  .ركوب اإلبل: المطلب الثاني

 ریاضـــة مــن ریاضـــات الفروســـیة المهمــة وتعـــد وســیلة مـــن الوســـائل واإلبــلركــوب الخیـــل 
ن فـي والمهمة في عصرها حیث كانت السیارة األولـى فـي الـسفر والتنقـل والقتـال وقـد أهـتم المـسلم

ل الفروســیة ألنهــا الركــاز الفعلــي للجهــاد فــي ســبیل اهللا  أصــل مــن أصــوبوصــفهاهــذه الریاضــات 
: r الــسباقات فیهــا، قــال رســول اهللا ٕواقامــةتعــالى ودلــت أحادیــث كثیــرة علــى الحــث فــي ممارســتها 

الخیـل وهـذا : اإلبـل ومعنـى الحـافر: ، فمعنـى الخـف)١())ال سبق اال في خف او حافر او نصل((
 إلــىألنــه یــدخل فــي المنافــسات فیحتــاج یــوان كــذلك  فقــط بــل الحاإلنــسان إلــىالمبحــث ال یتطــرق 

  .ضوابط خاصة به وهذا ما سیتبین من هذا المبحث

  المطلب األول
  ")٢(الفروسیة"ركوب الخیل 

  :تعریفها
المغالبة في العدو والجري : بأنها على الخیل وتعرف اإلنسانتتعلق هذه الریاضة بركوب 

  .)٣(بین الخیل في مسافة معلومة
 تعتمد ٕوانما الممارس لها  كونهاإلنسان على األولىد بالدرجة ضة ال تعتم ریاأنهاأي 

وقد یصاحب الجري مع . )٤( على الفرس التي یمتطیها وهو یخوض غمار سباقات ریاضیةأیضا
 طبیعیة ام اصطناعیة، أكانت، سواء على حواجز منصوبة في طریق السباقالفرس عملیات قفز 

  .ونحو ذلكاجز الخشبیة واالسمنتیة كالحو
الجري، وجر العربات بالخیل مثل  كانت هنالك صور عدیدة لسباقات الخیل ٕواذا

 في سباق الجري األولىفان هذا المطلب یثبت بالدرجة ... وعروض جمال الخیل وغیرها 
  .المتعلق بالخیل

  :مشروعیتها وفضلها

                                         
 .٤ : سبق تخریجه )1(

  .ًافسات األلعاب الریاضیة یراد بها ركوب الخیل غالباعندما تطلق كلمة الفروسیة في من) 2(
، ٣ بیـروت، ط،التاج الجامع لألصول في أحادیـث الرسـول، منـصور علـي ناصـف، دار إحیـاء التـراث العربـي )٣(

  .٣٥٦/ ٤ :م١٩٦٢هـ، ١٣٨٢
   .٣٠ :األلعاب الریاضیة، جالل فاخوري: انظر) ٤(
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لقتال  وسائل اإحدىریاضة ركوب الخیل اشرف الریاضات الى جانب الرمایة، فهي 
 الرب المتعالي، ولم تستغني عنها أبدعها الجمال التي آیات ایة من أیضاوالتنقل والترحال، وهي 

، )١( العلماءإجماع وانعقد على ذلك r، وقد ثبتت مشروعیتها في كتاب اهللا ورسوله األممامة من 
  :الكثیر، ومما یدل على ذلك ما یأتيوهي ریاضة فیها من الفضائل والمحاسن الشيء 

ِوأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة ومن رباط اْلخيل تـرهبون به عدو الله {: قال تعالى -١ َِّ َّ ُ َ ِ َ ُ ْ ِْ ِ ٍْ ْ ُْ ِ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ََّ ُ ُ َْ َ ْ ُ َ ُّ َ
ْوعدوكم َُّ ُ َ  من اهللا تعالى لعباده المؤمنین بان یرتبطوا الخیل للقتال في أمر اآلیة، ففي )٢( }َ

 . ركوبهإواتقانویضها  ترإلى، وتنفیذ ذلك )٣(سبیله، أي حبسها لذلك

  وفیه قول الشاعر
   بربطها لعدوهاإلله أمر      

  

  )٤(في الحرب ان اهللا خیر موفق      
  

 من ان تركبوا، لیس من اللهو اال ثالثة إلي أحب، وان ترموا ارموا واركبوا: rقال  -٢
 .)٥( ورمیة لقوسه ونبلهأهلهتأدیب الرجل فرسه ومالعبته 

فعن . ابقات الجري بین الخیل، ویحرص على ذلك باستمرار یقیم مسrوقد كان النبي  -٣
 ما ضمر من الخیل من الحفیاء r النبي أجرى: ((قال) رضي اهللا عنه(نافع بن عمر 

: ن عمرب مسجد بني زریق قال اإلى ما لم یضمر من الثنیة وأجرىالى ثنیة الوداع 
ستة، وبین   اوأمیالة  ثنیة الوداع خمسإلىبین الحفیاء :  قال سفیانأجرىوكنت فیمن 

 rسبق النبي ): ((رضي اهللا عنه(وعن ابن عمر . )٦())ثنیة الى مسجد بني زریق میل
  .)٧()) السابقوأعطىبین الخیل 

                                         
  . وما بعدها ١٢٨ :المغني، ١٤/ ١٣ :صحیح مسلم بشرح النووي: انظر ) ١(
  .٦٠ : اآلیةاألنفال،سورة ) ٢(
 ،علـي محمـد البجـاوي، دار المعرفـة، دار الجبـل: أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد اهللا ابن العربي، تحقیـق)٣(

   .٨٧٣/ ٢ :م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧بیروت، 
  .٣٦/ ٨ :الجامع ألحكام القرآن) ٤(
  .٣: سبق تخریجه ) ٥(
 ، واخرجـه مـسلم، ١٤٨/ ٢ ):باب السبق بـین الخیـل(حیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، ص:  حدیث صحیح)٦(

   .٣١/ ٦ ):باب المسابقة بین الخیل وتضمیرها(كتاب االمارة، 
   .٨٩/ ٨  :نیل األوطار: نظری: ، والحدیث محتج به١٦٨/ ٥ :المسند) ٧(
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 تدل واألمور األحادیث كثیرة تذكر في فضل الخیل، وارتباطها، فكل هذه أحادیثوهنالك 
ت، وبالذات ان ارتبطت بطاعة على ان الخیل، وریاضة ركوب الخیل، تعد من اشرف الریاضا

  . وهو ما یجهله كثیر من یمارسهاأهلهاهللا تعالى، وطلب نصرة دینه والدفاع عن 
  :شروطها

  : منهاأمورا كذلك اشترطوا لركوب الخیل أموراوكما اشترط العلماء للرمایة 
فة فان لم تحدد مسا.  المتسابقین بذلكٕواعالم نهایتها إلىان تحدد المسافة من بدایتها  -١

  .)١(إقامتهالسباق او لم یعلم بها المتسابقون بطل السباق، وال یصح 
ان تقدر الخیل على .  بالحیوان جعل له حقوق للحفاظ علیهورأفته اإلسالممن رحمة  -٢

ق دون ان تتعرض للهالك في الغالب، فلو كان السابق طویال جدا او اقطع مسافة السب
 إقامة مما یعرضها للموت، فانه ال یصح بحیث ال تقدر الخیل على قطعه في الغالب،

 .)٢(السباق

 وذلك الن المقصود معرفة قوتها في الجري، ،تعیین وتحدید الخیل المشتركة في السباق -٣
 أمام القوي، او الصغیر إمام الخیل فیكون منها الضعیف أنواعوان لم تعین فقد تختلف 

 ظلم الخیل والمتسابقین على إلى المضمر مع غیر المضمر، مما یؤدي أوالكبیر، 
، ولو واألحوالالسواء، فال بد ان تكون الخیل المشتركة في السابق متقاربة في الصفات 

  .)٣(عینت فانه ال یجوز تبدیلها، فان مات أي منها قبل بدء السباق او مرض قبل السباق

 تصل  الألنهاان یركب الفرسان خیل السباق، فال یصح ان ترسل وحدها بدون فارس؛  -٤
 .)٤( غایتها في السباق غالباإلى

                                         
د اهللا بــن محمــد القرطبــي ابــن عبــد البــر، دار الكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة، أبــو عمــر یوســف بــن عبــ: انظــر ) ١(

الخرشـــي علـــى مختـــصر ســـیدي خلیـــل، : وینظـــر ، ٢٢٤ :م١٩٩٢هــــ، ١٤١٣، ٢ بیـــروت، ط،الكتـــب العلمیـــة
األم، محمـد :  وینظـر،١٥٤/ ٣ : بیـروت، لـم یـذكر الطبعـة،محمد بن عبد اهللا بن علي الخرشـي، دار صـادر

هـــــ، ١٤٢٠، ١لعربــــي، بیــــروت، طدار احیــــاء التــــراث ااحمــــد عبــــدو عنایــــة، : بــــن إدریــــس الــــشافعي، تحقیــــق
  .٤٦٤: م٢٠٠٠

 بیــروت، ،االختیــار فــي تعلیــل المختــار، عبــد اهللا بــن محمــود الموصــلي بــن مــودود، دار الكتــب العلمیــة: انظــر) ٢(
  .٧/٥٣٩ :روضة الطالبین: وینظر، ١٦٨/ ٤ :م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ١ط

  .١٣٩/ ١١ :المغني: وینظر، ١٣٨/ ٥ :االستذكار: انظر) ٣(
  .٣١٤ و ٣٣١/ ٧ :مغني المحتاج: وینظر، ٧/٥٣٩ :روضة الطالبین: انظر) ٤(
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 الصبي إشراكیكره :  ان یكون الفارس بالغا عاقال، وقال بعضهم)١(اشترط بعض المالكیة -٥
الصغیر في السباق، النه ال یقدر على ضبط الفرس والتحكم فیها مع سرعة جریانها وقد 

 .بأنفسهم األذى ٕوالحاقیتعرضون بذلك للسقوط 

 كثیرة لهذه المنافسة او المسابقة فقد تداولها في مدوناتهم یجب وقد وضع الفقهاء شروط -٦
 .)٢( المسابقاتإقامة بها عند األخذ

  :أحكامما یتعلق بهذه الریاضة من 
 من إلیها اإلشارة تتعلق بها، ینبغي أحكاماوعدا ما سبق بیانه، فان الخیل وریاضتها 

  :ها، ومن ذلكالممارسین والمتابعین لریاضة ركوب الخیل وعدم مخالفت
 أبيفعن . اإلنسان الثراء والغنى لدى ٕواظهارانه یحرم اتخاذها في قصد المفاخرة والریاء  -١

لرجل اجر ولرجل ستر : الخیل لثالثة:  قالrان رسول اهللا ) رضي اهللا عنه(هریرة 
، ) عظیماأجرا rوذكر ... (فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبیل اهللا . ولرجل وزر
  .)٣( فهي وزر على ذلكاإلسالم ألهلُا فخرا ورئاء ونواء ورجل ربطه

 تشتمل على أیامنایحرم القیام بالمسابقات التي تتضمن القمار، واغلب المسابقات في  -٢
 لسلطة أحیانه تخضع في اغلب أیامناهذه المقامرة المحرمة، بل ان سباقات الخیل في 
 ال یقتصر على الدول الغربیة األمر اوسیطرة المقامرین من خالل مؤسسات رسمیة وهذ

تحتوي  مثل هذه السباقات التي تقیم اإلسالمیة بل ان بعض الدول اإلسالمیة غیر أو
 .!!على القمار والعیاذ باهللا

: فعن عمر ابن بن حصین قال؛ )الجلب والجنب(یحرم في سباقات الخیل ما یدعى بـ  -٣
هو الصیاح والصراخ : الجلبو. )٤())اإلسالمال جلب وال جنب وال شغار في ((: rقال 

 من مأ من الفارس أكانعلى الفرس لیشتد في عدوه وجریه، فال یصح سواء 
 .)٥(المتابعین

                                         
: م١٩٩٤، ١ بیـروت، ط،محمد خبزة، دار الغرب اإلسالمي: الذخیرة، أحمد بن أدریس القرافي، تحقیق: انظر) ١(

   . ١٥٦/ ٣ :الخرشي على مختصر سیدي خلیل: وینظر، ٤٦٥/ ٣
  .ر السابقدالمص) ٢(
  . ١٤٧ /٢ ):باب الخیل لثالثة(صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، : یح حدیث صح)٣(
 ):بـاب مـا جـاء فـي النهـي عـن نكـاح الـشغار(، كتـاب النكـاح، الجامع الـصحیح سـنن الترمـذي:  حدیث صحیح)٤(

  .، وقال هذا حدیث حسن صحیح٤٣/ ٣
   .١٠٧ :األلعاب الریاضیة أحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالمي: انظر) ٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  .  )١( لتفاوتها في الصفات، بین خیل وحمیرأو سباق بین خیل وابل، إقامةال یصح  -٤
 الهدف إلى، حتى یصل واإلحكام بالشروط یأخذفعلى ممارس هذه الریاضة الشریفة ان 

  .اآلثام من ممارستها وعدم الوقوع في مرجوال
  المطلب الثاني

  اإلبلركوب 
  )٢( في مسافة معلومةاإلبلهي المغالبة في العدو بین : تعریفها

  :مشروعیتها وفضلها
 خفیفة الجسم سریعة السیر اإلبلنوع من النوق او : ، والهجن)الهجن( او اإلبلتعد ریاضة ركوب 

، من الریاضات الشریفة، وهي تابعة في فضلها إناثا أمورا كانت ذكاوهي بیض كرام، سواء 
  .)٣( منهاوأفضل أجود ان ركوب الخیل إال لریاضة ركوب الخیل، ٕواحكامها

وقیل من ) القضباء( على ناقته r، اذ مارسها بنفسه rوقد ثبتت مشروعیتها عن رسول اهللا 
 rكان للنبي : ((قال ) اهللا عنهرضي (، فعن انس بن مالك )٤()القصوى(او ) القصواء (أسمائها

 فسبقها، )٥( على قعودأعرابي فجاء – قال حمید او ال تكاد تسبق –ناقة تسمى القضباء ال تسبق 
حق على اهللا ان ال یرتفع شيء من الدنیا اال : فقال. فشق ذلك على المسلمین حتى عرفه

  .)٦())ووضعه
 وذلــك ان ،د فــي ســبیل اهللا ونــصرة الــدین ان قــصد بهــا الجهــا)٧(فهــذه الریاضــة مباحــة او مندوبــة

 جانب الخیل، مع العلم الیوم لم تعد ذات نفع كبیر في الجهاد، اال إلى الجهاد آالتكانت الة من 
  .r تبقى من الریاضات الشریفة التي مارسها الرسول أنها

                                         
   .٣١٣/ ٤ :مغني المحتاج: انظر) ١(
   .٥١/ ٤ :التاج الجامع لالصول: انظر) ٢(
   .١٠٩ :األلعاب الریاضیة ضوابطها وأحكامها في الفقه اإلسالمي) ٣(
   .١٠٩ :المصدر السابق) ٤(
اقلـه سـنتان بالفتح البعیر من اإلبل وهو البكر حین یركب أي یمكن ظهره مـن الركـوب و: القعود : قال الرازي ) ٥(

 :إلنتــاج الثقــافي، لــم یــذكر الطبعــةمختــار الــصحاح، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، البــراعم ل: 
٢٢٧.   

  .١٤٩/ ٢ ):rباب ناقة النبي (صحیح البخاري، كتاب جهاد والسیر، : حدیث صحیح) ٦(
   .٧٤/ ٦ :ح البخاريفتح الباري بشرح صحی: وینظر، ١٦٨/ ٤ :ختاراالختیار لتعلیل الم: انظر) ٧(
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ریاضـة وال تـزال هـذه ال. )١())ال سـبق اال فـي نـصل او خـف او حـافر: ((r، قولـه أیضاومما ورد 
 مسابقاتها في دول الخلیج العربي، وذلـك لطبیعـة المنـاخ الحـار والجـاف وأكثرتمارس حتى الیوم، 

  .لإلبلوالتضاریس الصحراویة المالئمة 
 الخاتمة                                         

  
إن خالصــة مــا توصــل إلیــه البحــث انــه دار حــول مباحــث ومطالــب بینــت وأوضــحت أمــور كثیــرة 

  :نهام
  :في المبحث األول

ً العـــاب الفروســـیة حتـــى لـــو كانـــت لهـــوا وقـــد أشـــار إلـــى ذلـــك أحادیـــث ةمـــشروعیة ممارســـ
 إال أن هنالــك ضــوابط وشــروط مرتبطــة بكــل لعبــة قــد حــدها الــشارع الكــریم فــي العــاب rالرســول 

ساوي بین الفروسیة فالرمایة لها شروط عدیدة منها تحدید المكان الذي یقف به الرامي والهدف والت
الرماة في مكان الوقوف وغیرها من الشروط المعتبرة في هذه اللعبة وكذا المبـارزة لهـا شـأن عظـیم 

 عـن rفي الفقـه اإلسـالمي إال أنهـا مقیـدة بـضوابط منهـا أن ال یتعمـد جـرح المنـافس لنهـي النبـي 
  .ذلك

ولیـة ممــا واللعـب بـالحراب والرمـاح وهــي مـن األلعـاب المباحــة التـي تـدخل فــي منافـسات د
  .وهي لعبة شریفة كسابقاتها من ریاضات الفروسیة) رمي الرمح(یسمى العاب القوى تحت مسمى 

  :في المبحث الثاني
وهو مبحث مرتبط بالحیوان ألنه المشترك الفعلي مع اإلنسان في منافـسات ركـوب الخیـل 

خیـل لعبـة مهمـة وركوب اإلبل ویتعلق بهما أي باإلنسان والحیـوان ضـوابط وشـروط ویعـد ركـوب ال
في الفروسیة وهي إذا ُأطلقت أرید بها ركوب الخیل في المنافسات الدولیة في عصرنا وفـضل كـل 

مارسـها وحــث علــى تعلمهـا كمــا أنهــا  rهـذه األلعــاب سـواء فــي المبحــث األول والثـاني أن النبــي 
  .وسیلة من وسائل الجهاد في سبیل اهللا

  المصادر والمراجع                                      
 .القرآن الكریم  .١

علـي محمـد البجـاوي، دار : أحكام القـرآن، أبـو بكـر محمـد بـن عبـد اهللا ابـن العربـي، تحقیـق .٢
  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧بیروت، : المعرفة، دار الجبل

                                         
  .٤ :سبق تخریجه) ١(
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: االختیار في تعلیل المختار، عبد اهللا بن محمود الموصلي بـن مـودود، دار الكتـب العلمیـة .٣
 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ١بیروت، ط

االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار، ابن عبد البر أبو عمر یوسف  .٤
سـالم محمـد عطـا و محمـد علـي محـوص، : بن عبد اهللا بن محمـد القرطبـي، ضـبط وتعلیـق

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١بیروت، ط: دار الكتب العلمیة

:  علي حسین أمین یونس، تقدیماأللعاب الریاضیة ضوابطها وأحكامها في الفقه اإلسالمي، .٥
 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣، ١األردن، ط: محمد عقلة االبراهیم، دار النفائسي

  .م١٩٩٧األردن، : األلعاب الریاضیة، جالل فاخوري، دار التعاون العربي للنشر .٦
: احمــد عبــدو عنایــة، دار إحیــاء التــراث العربــي: األم، محمــد بــن إدریــس الــشافعي، تحقیــق .٧

 .م٢٠٠٠ـ، ه١٤٢٠، ١بیروت، ط

ــة، بــدر الــدین محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد الحــسین العینــي، شــرح الهدالبنایــة  .٨ ای
  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، ١بیروت، ط: أیمن صالح شعبان، دار الكتب العلمیة: تحقیق

التـــاج الجـــامع لألصـــول فـــي أحادیـــث الرســـول، منـــصور علـــي ناصـــف، دار إحیـــاء التـــراث  .٩
 .م١٩٦٢هـ، ١٣٨٢، ٣بیروت، ط: العربي

، ١بیـــروت، ط: التنبیـــه، أبـــو إســـحاق إبـــراهیم بـــن علـــي الفیروزابـــادي الـــشیرازي، دار الفكـــر .١٠
 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦

بیروت، لم : ، محمد بن إسماعیل البخاري، دار المعرفة)صحیح البخاري(الجامع الصحیح  .١١
  .یذكر الطبعة

محمـد احمـد : الجامع الصحیح سنن الترمـذي، أبـو عیـسى محمـد بـن عیـسى، تحقیـق وشـرح .١٢
 .بیروت، لم یذكر الطبعة: شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي

الجامع الـصحیح صـحیح مـسلم، أبـو الحـسین مـسلم بـن الحجـاج بـن مـسلم النیـسابوري، دار  .١٣
  .بیروت، لم یذكر الطبعة: المعرفة

ـــد اهللا محمـــد بـــن احمـــد ألحكـــامالجـــامع  .١٤ ـــصاري القـــرآن، أبـــو عب ر الكتـــاب  القرطبـــي، دااألن
 .م١٩٦٧هـ، ١٣٨٧، ١القاهرة، ط: العربي

علـــي محمـــد : الحـــاوي الكبیـــر، أبـــو الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن حبیـــب المـــاوردي، تحقیـــق .١٥
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، ١بیروت، ط: معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة

: درالخرشــي علــى مختــصر ســیدي خلیــل، محمــد بــن عبــد اهللا بــن علــي الخرشــي، دار صــا .١٦
  .بیروت، لم یذكر الطبعة

بیــروت، : محمــد خبــزة، دار الغــرب اإلســالمي: الــذخیرة، أحمــد بــن أدریــس القرافــي، تحقیــق .١٧
 .م١٩٩٤، ١ط
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روضة الطالبین، أبو زكریا یحیى بن شرف النووي، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي  .١٨
  .بیروت، لم یذكر الطبعة: معوض، دار الكتب العلمیة

: لمسلم بـین الماضـي والحاضـر، محمـد بـن مـأمون البیلـي، دار ابـن حـزمریاضات الشباب ا .١٩
  .م١٩٩٤هـ ، ١٤١٤بیروت، 

محمـد محـي الـدین عبـد : سنن ابي داؤد، سلیمان بن األشعث السجستاني ابـو داؤد، متابعـة .٢٠
 .لبنان، لم یذكر الطبعة: الحمید، دار احیاء السنة النبویة

ســعید محمــد : بــن مــسعود بــن محمــد، تحقیــقشــرح الــسنة، ابــن الفــراء أبــو محمــد الحــسین  .٢١
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤،  ١بیروت، ط: اللحام، دار الفكر

بیـروت، : صحیح مسلم بشرح اإلمام النووي، أبو زكریا یحیـى بـن شـرف النـووي، دار الفكـر .٢٢
  .لم یذكر الطبعة

: عارضة االحوذي بشرح صحیح الترمذي، ابو بكر محمد بـن عبـد اهللا، دار الكتـب العلمیـة .٢٣
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ١وت، طبیر

أحمد : غایة البیان شرح زبد بن رسالن، محمد بن أحمد األنصاري الرملي، مراجعة وضبط .٢٤
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، ١بیروت، ط: شاهین، دار الكتب العلمیة

: فــتح البــاري بــشرح صــحیح البخــاري، ابــن حجــر احمــد بــن علــي العــسقالني، دار المعرفــة .٢٥
 .بیروت، لم یذكر الطبعة

الــسید عــزت العطــار : یة، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن بكــر ابــن القــیم الجوزیــة، تــصحیحالفروســ .٢٦
ـــة ـــدلس بتحقیـــق: الحـــسیني، دار الكتـــب العلمی ـــذكر الطبعـــة، طبعـــة دار األن ـــم ی : بیـــروت، ل

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤، ١السعودیة، ط: مشهور حسن سلمان، دار األندلس
 بن محمد القرطبي ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدینة، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا .٢٧

  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ٢بیروت، ط: دار الكتب العلمیة
كفایة األخیار في حل غایـة االختـصار، أبـو بكـر بـن محمـد الحـسیني الـشافعي الحـصیني،  .٢٨

، ١بیـــروت، ط: علـــي عبـــد الحمیـــد بلطـــه جـــي ومحمـــد وهبـــي ســـلیمان، دار الخیـــر: تحقیـــق
  .م١٩٩١هـ، ١٤٢١

مــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، البــراعم لإلنتــاج الثقــافي، لــم مختــار الــصحاح، مح .٢٩
  .یذكر الطبعة

ـــزین، دار الحـــدیث: المـــسند، أحمـــد بـــن حنبـــل، شـــرح .٣٠ : أحمـــد محمـــد شـــاكر وحمـــزة أحمـــد ال
  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦، ١القاهرة، ط
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المعجم الوسیط، إبراهیم أنیس وعبد الحلیم منتصر وعطیة الـصوالحي ومحمـد خلـف أحمـد،  .٣١
: حـــسن علـــي عطیـــة و محمـــد شـــوقي أمـــین، دار المعـــارف، مجمـــع اللغـــة العربیـــة: رافإشـــ

 .٢مصر، ط

مغني المحتاج الـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، محمـد بـن احمـد الـشربیني الخطیـب، دار  .٣٢
 .بیروت، لم یذكر الطبعة: الفكر

د المغنـــي علـــى مختـــصر اإلمـــام أبـــي قاســـم عمـــر بـــن الحـــسین الخرقـــي، عبـــد اهللا بـــن أحمـــ .٣٣
  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢بیروت، : ابن قدامة، دار الفكر) ّالجد(المقدسي 

لبنـان، : موسوعة كنوز المعرفة، نهى حنا، ورشید فرحات، وموریس شربل، دار نظیر عبود .٣٤
 .م١٩٩٨، ١ط

عــصام : نیــل األوطــار شــرح ملتقــى األخبــار، محمــد بــن علــي بــن محمــد الــشوكاني، تحقیــق .٣٥
 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣، ١هرة، طالقا: الدین السبابطي، دار الحدیث

ـــي، تحقیـــق .٣٦ ـــو حامـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد الغزال ـــد : الـــوجیز، أب ـــي معـــوض و عـــادل عب عل
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ١بیروت، ط: الموجود، شركة دار األرقم بن أبي األرقم
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لتربیة الریاضیة في ا  التفكیر االستراتیجي لدى مشرفيأنماط
  مدیریة تربیة نینوى

  م نغم خالد نجیب.م
  كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل 

             :٢٧ 
  

  ملخص   ال                                   
 التفكیــر االسـتراتیجي لــدى مــشرفي التربیــة أنمــاط التعــرف علـى درجــة إلــى البحــث هـدف  

التعرف على الثانویة في مدیریة تربیة نینوى فضال عن الریاضیة في المدارس االبتدائیة و
 التفكیر االستراتیجي بین مشرفي التربیة الریاضیة في المدارس أنماط في الفروق المعنویة
وللتحقق مـن ذلـك افترضـت الباحثـة فرضـتین ، ویة في مدیریة تربیة نینوى االبتدائیة والثان

  االســتراتیجي لــدى مــشرفي التربیــة الریاضــیة فــي  للتفكیــرایجابیــةهنــاك انمــاط  : األولــى
وجــود فــروق معنویــة فــي :  االبتدائیــة والثانویــة فــي مدیریــة تربیــة نینــوى والثانیــة المــدارس

مشرفي التربیة الریاضیة فـي المـدارس االبتدائیـة والثانویـة  التفكیر االستراتیجي لدى أنماط
  .في مدیریة تربیة نینوى 

اسـتخدمت الباحثـة مقیـاس التفكیـر االسـتراتیجي ، مـشرف ) ٢٠(تكونت عینـة البحـث مـن 
باســتخدام الوســط  إحــصائیاوتــم معالجــة البیانــات ،  البحــث كــأداةفقــرة ) ٣٧(المكــون مــن 

واسـتنتجت الباحثـة ) ت(معامل االرتباط لبیرسون وقیمـة ، ي االنحراف المعیار، الحسابي 
  : مایاتي 

  انخفاض درجة استخدام أنماط التفكیر التخطیطي والشمولي والتشخیصي  -١
 وجود درجة استخدام متوسطة في التفكیر التجریدي  -٢

وجــود فــرق معنــوي فــي التفكیــر التشخیــصي بــین مــشرفي التربیــة الریاضــیة فــي المــدارس  -٣
 ولصالح مشرفي المدارس االبتدائیة والثانویة االبتدائیة

  
         

  
 

 ٢٠٠٨ –) ٤٨ (د العد–) ١٤( المجلد–مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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Abstract                                                             
Modes of Strategic Thought for the Physical 

Education Supervisors in the Nineivah 
Education Office 

 
 
  Nagham Khalid Nageb  
University of mosul/College of Physical Education 

 
 The aim of this research is to recognize the degree of strategic 
thought modes for physical education supervisors , in the 
secondary and primary schools in Nineivah education office . 
Also , it aimed to recognize the moral difference in the strategic 
thought modes , among physical education SUPERVISORS in 
the primary and secondary schools in Nineivah education office. 
And to investigate that , the researcher hypothesized two hypo 
thesis's : firstly , the positivety of the strategic thought modes 
for the physical education supervisors , in the primary and 
secondary schools , in the physical education office . Secondly , 
the researcher believed that , they had moral differences in the 
strategic thought modes among the physical education 
supervisors in primary and secondary schools in Nineivah 
education office . The sample of the research consists of (20) 
supervisors , and the researcher used the strategic thought scale 
which consists of (37) items as a research device , and the data 
were treated statistically by using the mathematical mean , 
standard deviation , correlation coefficient of person and (t) 

value the researcher concluded the following :  
                       

 1- Reducing of the degree of using modes of   thinking , 
planning , completing , and diagnosing .  

2- Existence of the middle degree in using of divestment 
thinking .  

3- Existence of moral distinction in diagnosing thinking 
between the supervisors of primary and secondary school , for 

primary school supervisors .  
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  التعریف بالبحث
   البحثوأهمیةالمقدمة ١- ١

تعــد التربیــة قطاعــا مــن القطاعــات الواســعة التــي شــهدت وتــشهد تحــوالت ســریعة تتطلــب 
، أهـدافهاحـوالت وتحقیـق دراسة متغیراتها العدیدة والمترابطة والتي قد تؤثر في مـسیرة هـذه الت

یـشمل مـادة  اشـرافیة متنوعـة ومترابطـة وهـو مـا دراسـیة ووأنـشطةاذ ان التربیة تضم قطاعـات 
 المهمـــة والتــي یفتـــرض بنـــاء األبعـــادالتربیــة الریاضـــیة التـــي تعــد احـــدى المـــواد الدراســیة ذات 
ت الباحثـة تنـاول أولقد ارت . وأشرافاعلیها ان یزداد اهتمام ذوي العالقة بها تخطیطا وتدریسا 

اختـــصاص التحدیـــد المـــشرفین التربـــویین  التربـــوي وبباألشـــراف العملیـــات متمثلـــة هـــذهاحـــدى 
ــیهم العمــل بنــسق جدیــد لمواجهــة التحــدیات التــي تواجــه  التربیــة الریاضــیة والــذین یتوجــب عل

 حــاالت التكیــف والــتالؤم مــع التحــوالت ومعطیاتهــا أیجــادیــة والتــي مــن بینهــا والمنظمــات الترب
 عالیـة المـستوى هـدافأ وتحقیـق أنـشطتهم مـوارد كوالتي تضیف الـیهم مهـام جدیـدة فـي تحریـ

وف  تفكیریـــة متجـــددة ومرنـــة قـــادرة علـــى تحـــدي الظـــرآلیـــاتباســـتخدام   اال،وهـــذا لـــن یحـــدث
  .یة وبالتحدید مدارسناوالصعبة والمعقدة التي تمر بها منظماتنا الترب

ـــد مــــن البـــاحثین ان االدارة االســـتراتیجیة بو ــه یـــرى العدی ــرا ومـــضمونا وســــلوكا صــــفوعلیـ ها فكـ
 حالوسائل الفعالة النقاذ المنظمات من حاالت الفشل واالنهیـار فهـي تـسموتوجها هي احدى 

 المالئمـةئیة الداخلیة والخارجیة وتحدید االمكانیات بالتقییم المستمر للتغییر في الظروف البی
ومــن هنــا بــرزت   )٨٩، ٢٠٠٠،الحــسیني ( فــي ضــوء هــذا التقیــیم وأســالیبهوبــدائل التــصرف 

ــثأهمیــــة ــة  الیــــه اجــــه والح البحــ ــشرفي التربیــ ــتراتیجي لــــدى مــ ــر االســ ــة انمــــاط التفكیــ فــــي دراســ
  .نینوى محافظة الریاضیة في المدارس االبتدائیة والثانویة في مدیریة تربیة 

  -: البحث  مشكلة٢ – ١
جي الذي تحـرزه لوون الى حد بعید بمدى التطور العلمي والتكیتأثر األمم امة من أیة تقدم أن

 مـدى كفـاءة وفاعلیـة انظمتهـا خـرآلا الذي تصل الیه یعكـس هـو وان هذا التطور، األمةتلك 
فالعـــصر الحـــالي هـــو عـــصر تغیـــر دائـــم والبـــد فیـــه للمنظمـــات ، التربویـــة وسیاســـتها التعلیمیـــة

 أكثروقد تكون المنظمات التربویة ،  طبیعة العصرالتربویة ان تكون قادرة على التكییف مع
 حاجــة مــن المنظمــات أكثــر ودورهــا وبــذلك فهــي أهــدافهاحاجــة لمــسایرة الواقــع نظــرا لطبیعــة 

 والـذین تربـوییناللمـشرفین ا  لمالكات بشریة متخصصة ومالئمة ومـن هـذه المالكـاتاألخرى
 یتفاعــل مــع مختلــف المــدخالت والعملیــات بأســلوب  قــادرین علــى التفكیــریفتــرض ان یكونــوا

ر فــي مواقــع العمــل فــي عــصر اصــبح فیــه التغییــ،  لــدیهم رؤیــة مــستقبلیةوالمخرجــات لیتــشكل
 حاجـــة  الفكریـــة والتكنولوجیـــة تنظـــیم وادخـــال التقنیـــاتأعـــادة حیـــاة وصـــارت عملیـــات أســـلوب

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤
فعــصر الثــورة المعرفیــة ، وان تكــون اتجاهــاتهم نحوهــا ایجابیــة لــدیهم فرةاتــومیجــب ان تكــون 

ـــشرفین ـــب مــ ـــون والتكنولوجیـــــة یتطلــ ـــرهم یختلفــ ــي تفكیــ ــــث ، فـــ ـــشكلة البحـ ـــا تكتـــــسب مــ ـــن هنــ مــ
  - :ینتیآل این اذ تتمحور حول السؤالتهایمشروع

 اختـــصاص  فـــي التفكیـــر االســـتراتیجي لـــدى المـــشرفین التربـــویینأنمـــاطدرجـــة ممارســـة  مـــا -
  ؟ ریاضیةالتربیةال

 التفكیر االسـتراتیجي بـین مـشرفي التربیـة الریاضـیة فـي أنماطهل هناك فروق معنویة في  -
   المدارس االبتدائیة والثانویة في محافظة نینوى ؟

  -: هدفا البحث٣-١
  :       یهدف البحث إلى التعرف على 

فــي المــدارس االبتدائیــة  التفكیــر االســتراتیجي لــدى مــشرفي التربیــة الریاضــیة أنمــاطدرجــة * 
  . نینوى  محافظةوالثانویة في مدیریة تربیة

ــة* ــروق المعنویــ ـــي  الفــ ــیة فـ ـــشرفي التربیــــة الریاضــ ــین مـ ــتراتیجي بــ  فــــي انمــــاط التفكیــــر االســ
  . نینوى  محافظةمدارس االبتدائیة والثانویة في مدیریة تربیةال
  -: فرضیتا البحث٤-١

لتفكیر االستراتیجي لدى مشرفي التربیة الریاضیة فـي المـدارس االبتدائیـة ل هناك انماط ایجابیة *
  . نینوى  محافظةوالثانویة في مدیریة تربیة

بین مشرفي التربیـة الریاضـیة فـي المـدارس وجود فروق معنویة في انماط التفكیر االستراتیجي  *
  . نینوى  محافظةاالبتدائیة والثانویة في مدیریة تربیة

  - : مجاالت البحث٥-١
ــال البــــشري * ــشرفو التربیــــة: المجــ ــيمــ ــة التربیــــة ال  اختــــصاص فــ ــي المــــدارس االبتدائیــ ــیة فــ ریاضــ

    نینوى محافظةوالثانویة في مدیریة تربیة
  ٢٢/٢/٢٠٠٧-١٥ ن للمدة م: المجال الزماني *
   مدیریة تربیة نینوى – التربوي األشراف:  المجال المكاني *
  -: تحدید المصطلحات ٦-١
ـــتراتیجي  ا* ــر االســ ــ ـــه :لتفكی ـــد(عرفــ ـــي ) ٢٠٠٢، محمـ ــة التــ ــة والمعرفیـــ ــات العقلیـــ ــ ـــك العملی ــو تلــ هـــ

ع ویتطلـب التعامـل مـ، قـراراتتـستوجب اتخـاذ التـي رد لحظـة النظـر الـى المـشكالت یستخدمها الف
  )١٩، ٢٠٠٢،محمد(هذا البعد استحضار الحالة الفعلیة التي یجابهها الفرد بدقة متناهیة 

هــو قائــد تربــوي لدیــه القــدرة علــى تطــویر المدرســین  )٢٠٠١،البــدري (عرفــه :المــشرف التربــوي*
ــاهج ــي المنــ ــساعدتهم فــ والبــــرامج  والمعلمــــین وتنمیــــة قــــدراتهم وتلبیــــة وتحقیــــق میــــولهم الخاصــــة ومــ

  )٤٠ ،٢٠٠١،البدري (على احدث طرق التدریس واختیار المناسب منها واطالعهم 
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هـــي الجهـــة التـــي تتعهـــد بتوجیـــه العملیـــة  ) ١٩٨٤ ،وآخران،قطـــب(عرفـــه :  التربـــوي األشـــراف *

 العملیـة وتطـویر العـاملین ومـساعدتهم علـى حـل هـذهتقـویم عناصـر التربویة وترشیدها من خالل 
   .)١٣٠ ،١٩٨٤ ،رانوآخ ،قطب(المشكالت التي تصادفهم  

   االطار النظري والدراسات السابقة-٢
   االطار النظري ١-٢
  :التفكیر االستراتیجي ماهیة  *

یعد التفكیر االسـتراتیجي مـسار فكـري محـدد لـه خـط سـیر خـاص بـه یـریح العقـل مـن 
عنــاء تنقیــة االفكــار المتــشابكة مــن الــشوائب والتطــورات التــي الیحتاجهــا الــذهن اثنــاء 

السـلوب أي انـه ا )٣٠، ٢٠٠٢، المـال  ( له اهداف محددةوفي موضع معین تفكیره 
لون من توجیه المنظمة بدایة من االنتقال من العملیـات الذي یمكن من خالله المسؤو

االداریــة واالنــشطة االجرائیــة ومواجهــة الطـــوارئ واالزمــات مــن تكــوین رؤیــة مختلفـــة 
ة القــادرة علــى خدمــة تغیــر المطلــوب فــي للعوامــل الداخلیــة المتغیــرة والعوامــل الخارجیــ

ولین بمـــا یتــضمن فـــي النهایـــة افـــضل اســـتخدام ممكـــن ؤالبیئــة المحیطـــة باولئـــك المـــس
المكانیات التنظیم انطالقا مـن منظورجدیـد مركـز بـصورة اساسـیة علـى المـستقبل مـع 

 ان تبنـي الفكــر االسـتراتیجي یــزداداذ  )١٨ ، ٢٠٠٦المبــارك،  (عـدم اهمــال الماضـي
وزیادة معدالت التغیر البیئي وارتفاع معدالت مخاطر دة عدد المستویات االداریة بزیا

 واألعبـــــاء فـــــي زیـــــادة القیـــــود مهاأســـــهااتخـــــاذ القـــــرارات وتكلفـــــة القـــــرارات الخاطئـــــة 
 الــى زیــادة أدیــا المتــسارع يالتكنولــوجوان زیــادة حــدة المنافــسة والتطــور  ،االقتــصادیة
 لیتمكنـــوا مـــن الحفـــاظ علـــى القـــدرة األفـــراد مـــن تبنـــي التفكیـــر االســـتراتیجيمعـــدالت 

فـالتفكیر لـذا   )١٠٤,٢٠٠٢،ادریـس والمرسـي(التنافسیة في ظل ظـروف بیئـة متغیـرة 
 وفــــق معطیــــات المبــــادأة  علــــى هــــو الــــذي ینطــــوي علــــى تحریــــك الواقــــعياالســــتراتیج

   .)Liedtka 1998,120 ( عن السیاق المألوف األغلبواالبتكار الذي یخرج في 
  : بادى االساسیة التي یقوم علیها التفكیر االستراتیجي الفاعل  الم*

  .التفكیر االستراتیجي یتطلب التزام من القیادة  -١
  .التفكیر االستراتیجي وسیلة ولیس غایة -٢

 .التفكیر االستراتجي عملیة دینامكیة مرنة  -٣

  .التفكیر االستراتیجي یتطلب توسیع المشاركة -٤

 .س نظري التفكیر االستراتیجي عملي ولی -٥

  )٥ ، ٢٠٠٦، سلطان ( التفكیر االستراتیجي ضرورة ولیس ترف  -٦

  : مزایا التفكیر االستراتیجي *
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  طویل المدى  •
  ظمة یشتمل على جمیع جوانب المن •
  تأملي  •
  المنظمة إمكانات جمیع وصفه بیأخذ •
  ابتكاري یخترق مجاالت جدیدة  •
  اكثر اهتماما بالفعالیة  •
  یحدد الفرص ویفید منها  •
  باستمرار البیئة الخارجیة ) یقوم(یفحص  •
  )١٠٨ ،٢٠٠٢ ،حجي (یسیر وفقا لمنهج البحث العلمي في كل مكان  •
  : ایجابیات وفوائد التفكیر االستراتیجي *
بلورة االطار الفكري للنظـر الـى المنظمـة فـي محیطهـا الكلـي وعالقاتهـا الـشمولیة  ♦

  یتاثر  یؤثروال  صندوقا مغلقا الوصفهابدال من 
لجهــود وتعبئــة الطاقــات نحــو االهــداف والغایــات بــدال مــن تركیزهــا علــى توصــید ا ♦

 الوسائل والجزیئات 

 یعزز ثقـة االفـراد والجماعـات والمنظمـات بـذاتها وبهویتهـا ویوحـد كلمتهـا ویبعـث  ♦
مستقبلها والمفاضـلة في صنع مل ویشعرها بقدرتها على المساهمة ألفي النفوس ا

 ، ٢٠٠٦، الكبیــسي ( خــر والتــسلیم بتفوقــه آللبــین خیاراتهــا بــدال مــن االستــسالم 
١٢(   

  : التفكیر االستراتیجي أنماط *
تتعــدد انمــاط التفكیــر بتعــدد المواقــف التــي یجابههــا متخــذ القــرار وفقــا ألســالیب اختیــارهم  

  : ضوء ذلك تقسم الى أربعة انماط وفي، البدائل االستراتیجیة
  -: التفكیر الشامل :اوال
 مـــن التفكیـــر یهـــتم الفـــرد االســـتراتیجي بتحدیـــد االطـــار العـــام للمـــشكلة فــي هـــذه الـــنمط    

فضال عـن  ، العوامل المؤثرة في المشكلةأولویاتاعتمادا على الخبرة المتراكمة في تحدید 
ذین االهتمامین وه )Lyles&Thomas ,1988,131 ( صیاغة اطر النتائج المستهدفة 

جابة لوضـــع الحلـــول التـــي تعتمـــد دقتهـــاعلى القائـــد االســـتراتیجي یولـــدان ســـرعة االســـتمـــن 
عالقـــــات  الموقـــــف ومـــــا ینـــــتج عنـــــه مـــــن المهـــــارات العقلیـــــة للقائـــــد فـــــي فهـــــم واســـــتیعاب

  )Hickson,1987,165(احتمالیة
وفي هذا النمط التفكیري یقرن القائـد نجـاح قراراتـه بمظـاهر االبـداع والخیـال التـي تـنعكس 

   )Mason,1988,27 (لمنظمیة  والممارسات ااألنشطةبشكل واضح على تصمیم 
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  -:التفكیر التجریدي  :ثانیا
في هذا النمط من التفكیر یهتم القائد بحصر العوامل العامة المحیطة بالمشكلة في اطـار 

یطبق القائد االستراتیجي میوله او قیمه التي  انتقائي یقوم على فلسفته وتوجهاته وغالبا ما
 )Hamal&Prahalad,1989,63(د تتحدد في ضوء حدسه او خیاله لهذا الصد

  -:التفكیر التشخیصي  :ثالثا
ـــد محـــاور تفكیـــره     ـــي هـــذا الـــنمط مـــن التفكیـــر یحـــدد القائ  التـــي تقـــف وراء باألســـبابف

 ،اذ یعتمد على قـانون الـسببیة فـي التحلیـل والتحقـق مـن قـوة العالقـة ومعنویاتهـا ،المشكلة
، ابة الحلـول العملیـة لمعالجـة الموقـفوعند اختیار الحل النهائي للمشكلة یبحث في استج

علـى التـسلیم المطلـق لتفكیر الوصول الى حكم مبنـي ویتجلى هدف متخذ القرار في هذا ا
 )١٣٠,٢٠٠٢،یونس(بوجود المتغیرات في عالم الواقع 

  -: التفكیر التخطیطي :رابعا
ثــم ، فكیــر فــي التأولــىیتجــه هــذا الــنمط مــن التفكیــر نحــو تحدیــد النتــائج الممكنــة كمرحلــة 

ن القائــــــد إ ذإ )١٣٥,٢٠٠٢، یــــــونس (تهیئــــــة مــــــستلزمات الوصــــــول الــــــى تلــــــك النتــــــائج 
 الكامنــة األســباباالســتراتیجي یركــز فــي هــذا الــنمط بــشكل اقــل علــى حتمیــة تــوافر جمیــع 

ة فــــي تحدیــــد االســــباب او المعلومــــات والبــــد مــــن الــــسماح لعنــــصر المرونــــ،وراء المــــشكلة
 المــــــــــــــراد حــــــــــــــصرها الغــــــــــــــراض اتخــــــــــــــاذ األهــــــــــــــدافومــــــــــــــصادرها او الحلــــــــــــــول او 

  )Hamal&Prahalad,1989,66(القرار
  : الدراسات السابقة ٢-٢

  )٢٠٠٥،  والحراحشة ،الشدیفات(  دراسة 
درجة ممارسة انماط التفكیر االستراتیجي لـدى القـادة التربـویین فـي وزارة التربیـة والتعلـیم " 

 انمـاط التفكیـر االسـتراتیجي هـدفت الدراسـة الـى التعـرف علـى درجـة ممارسـة" في االردن 
ثـر كـل أكمـا هـدفت الـى معرفـة ،لدى القـادة التربـویین فـي وزارة التربیـة والتعلـیم فـي االردن

  ، من المركز الوظیفي والخبرة والمؤهل  في درجة ممارسة انماط التفكیر االستراتیجي
تربـویین فـي فردا من القـادة ال) ٣٦٥(وتكونت عینة البحث ، وتم استخدام المنهج الوصفي

االنحراف المعیاري ، الوسط الحسابي( واستخداما ، وزارة التربیة والتعلیم العالي في االردن
كوســـائل احـــصائیة وقـــد اســـتنتج الباحثـــان ان درجـــة ممارســـة جمیـــع ) رتبـــاط مـــل األمعا، 

 (                           انماط التفكیر االسـتراتیجي جـاءت بدرجـة ممارسـة منخفـضة
  )١٧٥,٢٠٠٥، والحراحشة،اتالشدیف
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  -:  البحثإجراءات -٣
   منهج البحث١-٣

  . المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالئمته لطبیعة البحث ة الباحثاستخدمت
   عینة البحث ٢-٣

تـــم اختیـــار عینـــة البحـــث بالطریقـــة العمدیـــة مـــن المـــشرفین التربـــویین للمـــدارس االبتدائیـــة 
ـــة  ـــة الاختـــصاص فـــي والثانوی ـــةریاالتربی ـــة تربی ـــابع لمدیری  ضـــیة فـــي االشـــراف التربـــوي الت
مــــشرفین علــــى المــــدارس  )١٠(مــــشرف مــــوزعین ) ٢٠( والبــــالغ عــــددهم  نینــــوىمحافظــــة
)  ٦٠ -٥٠(بـین   وتتـراوح اعمـارهم مـامشرفین على المـدارس الثانویـة) ١٠ (و.االبتدائیة

  .سنة 
   البحث أداة ٣-٣
   مقیاس التفكیر االستراتیجي *
) حـشة راحیى محمـد الـشدیفات ومحمـد عبـود الحی (ثة المقیاس الذي أعدهاعتمدت الباح  

 انمـاط أربعـة موزعة علـى )١(رقم ملحق فقرة) ٣٧(من للتفكیر االستراتیجي والذي یتكون 
فقـرة والتفكیـر ) ١١(  والتفكیـر التجریـدي ویـضم ،فقـرات) ٨(هي التفكیـر الـشمولي ویـضم 

 فـي بـینوكمـا م ،فقـرات) ١٠(تخطیطـي ویـضم  والتفكیر ال،فقرات) ٨(التشخیصي ویضم 
عن كل فقرة من خمسة مـستویات  اإلجابة تكونت )١٥٤,٢٠٠٢،محمد) ( ١(رقمالجدول 

غالبــا ،) ٥(دائمــا وتحــصل علــى العالمــة (تقــیس مــستوى موافقــة الفــرد علــى الفقــرة وهــي 
 نـــادرا وتحـــصل علـــى ،)٣( احیانـــا وتحـــصل علـــى العالمـــة ،)٤(العالمـــة وتحـــصل علـــى 

وقــد تـم اعتبـار المتوسـط الحـسابي الــذي  ، )١( ابـدا وتحـصل علـى العالمـة ،)٢(المـة الع
والمتوســط الحــسابي الــذي یقــع بــین ، یمثــل درجــة ممارســة منخفــضة) ٢,٤٩-١(یقــع بــین 

 یمثـل فـأكثر) ٣,٥٠(یمثل درجة ممارسـة متوسـطة والمتوسـط الحـسابي   )٣,٤٩-٢,٥٠(
    .یجيدرجة ممارسة مرتفعة في التفكیر االسترات

                            
  
  
  

  )١(جدول رقم                                 
 وعدد الفقرات في كل األنماطتوزیع مفردات استبانة التفكیر االستراتیجي حسب یبین 

  نمط
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  رقم الفقرات  النمط  الرقم
  

  عدد الفقرات

  ٨       ،٢٩,٢٥,٢١,١٧,١٣,٩,٥,١  التفكیر الشمولي  ١
  ١١       ٣٧,٣٥,٣٣,٣٠,٢٦,٢٢,١٨,١٤,١٠,٦,٢  یر التجریديالتفك  ٢
  ٨       ٣١,٢٧,٢٣,١٩,١٥,١١,٧,٣  يالتفكیرالتشخیص  ٣
  ١٠       ٣٦,٣٤,٣٢,٢٨,٢٤,٢٠,١٦,١٢,٨,٤  التفكیرالتخطیطي  ٤
   صدق األداة ٤-٣

أهم شـروط االختبـار الجیـد فاالختبـار الـصادق هـو الـذي یـنجح فـي مقیـاس " یعد الصدق 
ولغـرض التأكـد مـن صـدق المقیـاس قامـت ) ١٨٣,١٩٩٥،حـسانین " (اجله ما وضع من 

والمختصین في مجال االدارة التربویـة ١*الباحثة بعرضه على مجموعة من السادة الخبراء
الریاضیة والعلوم النفسیة للتأكـد مـن صـالحیة المقیـاس لهـذا الغـرض وتـم اسـتخدام النـسب 

اذا اتفقــت أراء ، ض الــذي وضـع مـن اجلـه المقیـاس للغـرالمئویـة معیـارا حـول مــدى صـدق
ـــراء بنـــسبة  ـــ فـــاكثرعلى صـــالحیة المقیـــاس لتمث)%٨٠(الـــسادة الخب ـــوب ل الظـــی اهرة المطل

  .قیاسها 
  
   ثبات المقیاس٥-٣

االستقرار بمعنى انه لو كـررت عملیـات قیـاس الفـرد الواحـد لبینـت درجتـه " الثبات یقصد ب
 ارتباط بین درجات األفراد في االختبار فـي شیئا من االستقرار ومعامل الثبات هو معامل

حـــصول علـــى ثبـــات مقیـــاس الوألجـــل ) ٢٤٨,٢٠٠٠ ،ملحـــم" (مـــرات األجـــراء المختلفـــة 
التفكیــر االســتراتیجي اســتخدمت الباحثــة طریقــة اعــادة التطبیــق وذلــك مــن خــالل تطبیــق 

ة بعــد واعیــد توزیــع المقیــاس مــرة ثانیــ، مــشرفین مــن االشــراف التربــوي) ٦(المقیــاس علــى 
مرور اسبوعین وبعد جمع االستمارات تمت معالجتها إحصائیا باستخدام معامل االرتبـاط 

 ومن ،ٍوهذا یدل على ارتباط عال) ٠,٨٣(المحتسبة ) ر(فظهرت قیمة ) بیرسون(البسیط 
  .ثم یؤكد ان المقیاس یتمتع بمعامل ثبات عال 

  
                                      

   جامعة الموصل         كلیة التربیة الریاضیة                             د راشد حمدون     .أ -١) *(
     جامعة الموصل     كلیة التربیة الریاضیة                                د ناظم شاكر الوتار  .م.أ -٢
   جامعة الموصل      كلیة التربیة الریاضیة           د ریاض احمد اسماعیل                     .م. أ-٣
                 مدیریة التربیة الریاضیة                جامعة الموصلد محمد ذاكر                 . م-٤
   جامعة الموصل        كلیة التربیة الریاضیة          د نغم محمود العبیدي                        . م-٥
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 ١٠

   اإلحصائیة الوسائل ٦-٣
   الوسط الحسابي -
  المعیاري االنحراف -
 للعینات المستقلة)  T ( اختبار-

  )٢٠٩-١٠١ ، ١٩٩٩، التكریتي والعبیدي(  معامل االرتباط البسیط لبیرسون -
  -: عرض ومناقشة النتائج -٤

 البحـث تيیفرضـبعد جمـع البیانـات التـي حـصلت علیهـا الباحثـة وللتحقـق مـن صـحة 
ئیـة والثانویـة وأجـابتهم عـن رصدت نتائج مشرفي التربیة الریاضیة في المدارس االبتدا

ثــم تــم تحلیــل البیانــات إحــصائیا باســتخدام ، كــل نمــط مــن انمــاط التفكیــر االســتراتیجي
 بـینی) ٢(رقـمالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للحـصول علـى النتـائج والجـدول 

  ذلك
                                                      

  
  )٢( رقمجدول                                 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والدرجة التي تمثل إجابات عینة یبین 
  الدراسة عن كل نمط من انماط التفكیر االستراتیجي مرتبة تنازلیا

  درجة الممارسة  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  نمط التفكیر  الرتبة
  متوسطة  ٠,٦٥  ٢,٧٣  تجریدي  ١
  منخفضة  ٠,٩٥  ٢,٤٧  تخطیطي  ٢
  منخفضة  ٠,٨٦  ٢,٢٢  شمولي  ٣
  منخفضة  ٠,٧٥  ٢,١٩  تشخیصي  ٤

انخفــاض اســتخدام انمــاط التفكیــر التخطیطــي والــشمولي ) ٢(رقــم مــن الجــدول بــینویت
 ممــا قــد یــشیر الــى ریاضــیةالتربیــة الاختــصاص فــي  عنــد مــشرفي التربیــة والتشخیــصي

 یـــؤثر فـــيالتفكیر االســـتراتیجي بـــشكل ضـــعف امـــتالكهم لمعظـــم المهـــارات الخاصـــة بـــ
 فـي التعامـل مـع القـضایا )الروتین( الذي یعكس تغلب نمط األمر لدیهم همستوى تطبیق

مدرسـو التربیـة الریاضـیة (یفسر انصراف االدارة الدنیا المباشرة والذي قد التربویة لدیهم 
ــدروس واالنــشطة الــصفیة والالصــفیة الریاضــی( مــن مهــامهم التنفیذیــة ) ــة  )ة ال فــي حال

اسـتراتیجیة  عجز االدارة العلیا عن تحدید التوجه االستراتیجي للمنظمة وصیاغة قرارات
 هـــذه نيكمـــا ان تـــد )١١٢,٢٠٠١،یــونس والعبـــدلي ( ینطــوي علیهـــا االبـــداع والتجدیـــد 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١

مازالت تتبع تعلیمات وتوجیهات مفروضة   الثالثة قد یفهم منه ان هذه القیاداتاألنماط
 وهــذا قــد یــسبب حرمــان هــذه القیــادات ومرؤوســیها مــن فرصــة أعلــىت علیهــا مــن جهــا

  .ممارسة مهارات التفكیر االستراتیجي التربوي بشكله الحقیقي واالیجابي 
الــرغم علــى درجــة ممارســة متوســطة وقــد یفــسر حــصول نمــط التفكیــر التجریــدي علــى 

 علـى بنـاءة ي لحصر العوامل المحیطـة بالمـشكلئمن انه یتمحور حول االطار االنتقا
فلسفتهم وتوجهاتهم التي تحدد فـي ضـوء حدسـهم او خیـالهم فهـم قـد فهمـوا المـشكالت 
التي تواجه النشاط الریاضي وحلولهـا ضـمن اطارالحـدس والـذي یـشكل فیـه االحـساس 

كمـا ، میالعام مصدرا مهما للبیانـات والمعلومـات المعتمـدة فـي تراكیـب االفكـار والمفـاه
ـــــل  ـــــر الیحت ـــــارات  فیـــــهاالطـــــار الكمـــــيان هـــــذا التفكی ـــــد الخی ـــــزا مهمـــــا فـــــي تحدی  حی

)Hamal&Prahalad,1989,68(   صـــــبحت ن هـــــذه المـــــشكالت اإذ إ)ـــــة  )روتینی
ن آمن المـشكالت فـي ولهذا فهم یمیلون الى التعامل مع هذا الكم الحدوث والمعالجة 

موجـود لـدیهم مـن جـراء  وهـو مـا( التـراكم المعرفـي أسـسواحد وفق تفكیر مجـرد علـى 
ویكــون القــرار بمثابــة اســتجابة للوضــع االنتقــائي الــصادر ) لممارســة والتعلــیم والــتعلم ا

  .عن الهیمنة الفكریة للقائد 
ـــة  ـــشوتعتقـــد الباحث ـــر ال ـــد یكـــون ناتجـــا عـــن االرتفـــاع وليمان انخفـــاض نمـــط التفكی  ق

حـل المـشكلة ممـا   القائم على االحساس العام بصعوبةالملحوظ في التفكیر التجریدي
لول التي تعتمـد علـى  الى ضعف سرعة االستجابة لوضع الحلول ودقة هذه الحیؤدي

 للقائد في فهم واستیعاب الموقف وما ینتج عنه من عالقات احتمالیة لیةالمهارات العق
تعتمد في تحلیالتها على انتقاء الحاالت ویكون القرار  وهذه المهارات العقلیة غالبا ما
ة الفكریــة للقائــد وهــذا یولــد قلــة  عــن الهیمنــئي الــصادربمثابــة اســتجابة للوضــع االنتقــا

  .عدد الخیارات ومحدودیتها بناءا على المعرفة المسبقة بالوضع
 الـــى ضــعف تهیئـــة مـــستلزمات ةه الباحثــوعـــزتامــا انخفـــاض التفكیــر التخطیطـــي فقــد 

كمـا انـه ربمـا ، الوصول الى النتائج المخطط لها مما یؤثر في هذا النـوع مـن التفكیـر
 والعـرض البیـاني العلمـي األرقـامعب خلو تقدیم النشاط الریاضي المدرسي مـن لغـة یل

لـى انخفـاض نمـط یـنعكس ایـضا ع سببا في انخفاض هذا النـوع مـن التفكیـر وهـذا مـا
  .التفكیر التشخیصي 

ن هــــذین النمطــــین التشخیــــصي والتخطیطــــي یتفقــــان فــــي الــــسیاقات العامــــة فــــي إذا إ
 األرقـاملموضـوعات او المـشكالت التـي تخـضع الـى لغـة التفكیر ومنهـا التعامـل مـع ا

وفــق عالمــة منطقیــة بینهمــا علــى والعــرض البیــاني بمــا یتــیح ربــط االســباب بالنتــائج 
)Farkas&Wetlaufer,1996,113( .  
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  )٣(رقمجدول 

  المحسوبة بین مشرفي االبتدائیة ومشرفي الثانویة) ت(قیم یبین 
     الثانویةومشرف  بتدائیة االومشرف

  المتغیرات
  

  األنماط
  

   ع±  َس
  

ع±  َس  
  

  
) ت(قیم 

  المحسوبة

  
  الدالله

ــــــــــــــــــــــــر   ١.٦٢  ٩.١٩  ٢١.٤٠  ٩.٢٠  ٢٨.١٠  تخطیطي غی
  معنوي 

ــــــــــــــــــــــــر   ٠.١٥  ٤.٣٧  ١٧.٦٠  ٩.٠٣  ١٨.١٠  شمولي غی
  معنوي

ــــــــــــــــــــــــر   ١.٩٦  ٣.٧٠  ٢٧.٢٠  ٨.٧٤  ٣٣.١٠  تجریدي غی
  معنوي

   معنوي  *٢.٤٢  ٢.٣١  ١٤.٧٠  ٧.١٩  ٢٠.٥٠  تشخیصي
  ٢,١٠=١٨ درجة حریة وأمام ٠.٠٥≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة  *
اعلـى مـن قیمـة المحتسبة فـي الـنمط التشخیـصي ) ت(ان قیمة ) ٣(رقم من الجدول بینیت
) ٢.١٠(والتـي تـساوي )١٨(وامـام درجـة حریـة ) ٠.٠٥ــ<(الجدولیة عند نسبة خطـا ) ت(

 فـــي نمـــط التفكیـــر ةالثانویـــ وة معنویـــة الفـــروق بـــین مـــشرفي االبتدائیـــفـــيویعـــود الـــسبب 
كونهم اقدر على تشخیص اهم العوامل او دواعـي اتخـاذ ، ولصالح االبتدائي التشخیصي 

ــــــمالقــــــرار و ــــــة مــــــن ث ــــــول حتمی ــــــى حل ــــــر المــــــرن وصــــــوال ال ــــــدیل الحــــــاكم غی ــــــار الب  اختی
)Birnbaum,1984,489 ( استنادا الى ان هذا التفكیر یتشكل في ضوء نظریة التطابق

سیاقات اختیـار البـدیل دون غیـره مـن البـدائل انمـا هـو عملیـة تطـابق التي تنص على ان 
وعنــد ) وكالهمــا ســلبي فــي مدارســنا ( بــین الــصورة التــي تكونــت فــي االذهــان مــع الواقــع 

، حصول هذا التوافق بین الصورة الذهنیة ومعطیات الواقع یكون القرار اكثر دقـة وتحدیـدا
ادر الغموض التي تحیط باالسباب ومن ثم اذ تكون عملیة التشخیص مكتملة بتحدید مص

ـــة ان النـــشاط الریاضـــي فـــي ) ١٣٠,٢٠٠٢، یـــونس (العمـــل علـــى تحقیقهـــا  وتـــرى الباحث
المــدارس االبتدائیــة ربمــا یكــون ذو سیاســات او خطــوط عریــضة اكثــر ثباتــا مــن المــدارس 

لـى الثانویة مما یولـد صـورة واضـحة عـن االسـباب والعالقـات الـسببیة فـضال عـن القـدرة ع
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التنبــؤ بالمحــصلة التــي تــؤول الیهــا تلــك العالقــات الــسببیة وتبویبهــا لغــرض اختیــار بــدائل 
یمكـن الـسیطرة علیـه  ة وأخرى طارئة لدرء المفاجأت حین حدوثها وهذا ماة رئیساستراتیجی

من خالل محدودیة مجال التعلیم نظرا للخصائص المتـوفرة فـي تالمیـذ هـذه المـدارس ممـا 
  .یاضیة واضحة المرامي واألهداف قد یفرض نشاطات ر

ویمكن ان تعزو الباحثـة الفـروق فـي التفكیـر التشخیـصي بـین مـشرفي االبتدائیـة والثانویـة 
ربما الى اهتمام المدارس االبتدائیة وقادتها ومشرفیها على زیادة تطویر رغبة التالمیذ في 

یاضیة التي تعـین علـى المدرسة وتركیزهم على األنشطة المتعلقة بذلك ومنها األنشطة الر
یمــان المــشرفین إالوصــول الــى مــستوى ریاضــي ذوي قواعــد علمیــة وهــذا نــاتج ربمــا عــن 

تقتــصر علــى زیــارة  دارات المــدارس االبتدائیــة مــن ان مــسؤولیات االشــراف الٕاوالمعلمــین و
المعلمین وتوجیههم بل تقویم العملیة التربویـة مـن خـالل تـشخیص اوجـه الـنقص ومـواطن 

كانـت متـصلة بالنظـام أدید العوامل والمـشكالت المـؤثرة فـي بلـوغ األهـداف سـواء القوة وتح
جعل االشراف التربوي عملیـة  الوسائل التعلیمیة مؤكد ما من شأنه أم المنهج أمالمدرسي 

  )١٣٤,١٩٨٤ ،وآخرانقطب ( تشخیصیة عالجیة متكاملة
المــدارس االبتدائیــة ه ممارســات النــشاط الریاضــي فــي وعــزت یمكــن ان ة الباحثــبــرأيوهــذا 

دون مـن والتي تعد مجاال خـصبا لتنفیـذ مختلـف اوجـه النـشاط الریاضـي سـواء بـأدوات او 
بینمــا نجــد ان ،  الــصغیرة واأللعــابدوات كالقــصص الحركیــة والعــاب الــسرعة والرشــاقة أ

 الــصالحة لممارســة واألمــاكنیتعــزز فــي المــدارس الثانویــة نظــرا لقلــة التجهیــزات  ذلــك ال
 مـع الرغبـة والسـیما الجماعیة األلعابونمو عقلیة التالمیذ والتي تتجه نحو ، شطةأنهكذا 

ــــي ممارســــة بعــــض  ــــة كاأللعــــابف ــــدان والعــــاب لعــــاب الجمناســــتك أ الفردی ــــساحة والمی وال
 في مدارسـنا  وملحقة ندرا وجودهاأساسیة وأدواتالمضرب وهذا كله یحتاج الى تجهیزات 

داء وقــد ألاكل هــذا ا االداء ومــستویات التفكیــر بمــشالمتوســطة واالعدادیــة ممــا یــؤثر علــى
ى الرضـا بمـا هـو موجـود او دون  مدرسي ومشرفي ومدراء هذه المدارس الـیقود الى ركود

 یقتــصر مــسؤولیات االشــراف التربــوي فــي المــدارس الثانویــة علــى زیــارة  ربمــالهــذاذلــك و
  .وتوجیههم المدرسین 

  االستنتاجات والتوصیات  -٥
  اجات  االستنت١-٥

  - :تيآلافي حدود عینة البحث تستنتج الباحثة 
لـدى مـشرفي  التفكیـر التخطیطـي والـشمولي والتشخیـصي أنمـاط اسـتخدام عدم فاعلیـة -١

   .التربیة الریاضیة
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 .  لدى مشرفي التربیة الریاضیة درجة استخدام متوسطة في التفكیر التجریديهناك -٢

ي المـدارس االبتدائیـة والثانویــة وجـود فـرق معنـوي فــي التفكیـر التشخیـصي بـین مــشرف -٣
 .ولصالح مشرفي المدارس االبتدائیة 

  : التوصیات ٢-٥
  -:تي آل توصي الباحثة با

 فـــي مواضـــیع التفكیـــر االســـتراتیجي  نقاشـــیة عقـــد دورات تخصـــصیةالعمـــل علـــى •
ــة اختــصاص تربیــة ریاضــیة  للمــشرفین التربــویین فــي المــدارس االبتدائیــة والثانوی

 التـــدریس وبالتعـــاون مـــع ذوي الخبـــرة والمرتبـــة العلمیـــة مـــن برعایـــة مركـــز طرائـــق
  . تدریسي كلیة التربیة الریاضیة السیماتدریسي كلیات الجامعة و

 ضــرورة قیــام جامعــة الموصــل بتزویــد مدیریــة االشــراف التربــوي فــي مدیریــة تربیــة •
 نینوى بالكتـب والتقـاریر والبحـوث ورسـائل الماجـستیر واطـاریح الـدكتوراه محافظة

  .الحدیثة التي تتناول مواضیع التفكیر االستراتیجي 
  

  المصادر                                      
االدارة ) ٢٠٠٢: (جمـــال الـــدین محمـــد ، ثابـــت عبـــد الـــرحمن والمرســـي ،  ادریـــس -١  

  .القاهرة ،  للطباعة والنشرالدار الجامعیة، )مفاهیم ونماذج تطبیقیة (االستراتیجیة 
ــاهیم فــي ) ٢٠٠١: (طــارق عبــد الحمیــد ، ي  البــدر-٢ ،  التربــوي األشــرافتطبیقــات ومف
   . األردن، عمان ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  ، ١ط
 فـي اإلحـصائیةالتطبیقـات ) ١٩٩٩: (ودیع یاسین والعبیدي حسن محمـد ،  التكریتي -٣

  .جامعة الموصل ،  للطباعة والنشر مدیریة دار الكتب، بحوث التربیة الریاضیة 
أدارة بیئـــة التعلـــیم والـــتعلم النظریـــة والممارســـة ) ٢٠٠٢: (احمـــد اســـماعیل ،  حجـــي -٤

  القاهرة، دار الفكر العربي ، ١ط، داخل الفصل والمدرسة 
، القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة ) ١٩٩٥: (محمد صبحي ،  حسانین -٥ 
                                                                           القاهرة، والنشر دار الفكر العربي للطباعة ، ١ج، ٣ط
ــــــالح عــــــداي ، الحــــــسیني  -٦  -مــــــداخلها-االدارة االســــــتراتیجیة مفاهیمهــــــا) ٢٠٠٠( :ف

  .االسكندریة ، مكتبة المعارف الحدیثة ، ١ط، عملیاتها المعاصرة 
درجة ممارسة انماط " ) ٢٠٠٥: ( محمد عبود راحشة یحي محمد و الح،  الشدیفات -٧

مجلــة ، التفكیــر االســتراتیجي لــدى القــادة التربــویین فــي وزارة التربیــة والتعلــیم فــي االردن 
ــسابع عــشر ، جامعــة ام القــرى للعلــوم التربویــة واالجتماعیــة واالنــسانیة  العــدد ، المجلــد ال

                                                                                   .الثاني 
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 ١٥

الـدار ، ١ط، " أدارة األلفیـة الثالثـة "االدارة االسـتراتیجیة )  ٢٠٠١: (نادیة ،  العارف -٨
  القاهرة، الجامعیة 

، االدارة والتنظیم في مجال التربیة الریاضیة ) ١٩٨٤ : (وآخرانسعد محمد ،  قطب -٩
  .مطابع جامعة الموصل 

ـــونس ، حمـــد م -١٠  فـــي وأثرهـــا التفكیـــر االســـتراتیجي أنمـــاط) ٢٠٠٢:(طـــارق شـــریف ی
                                                                         . اربد ، دار المتنبي للنشر والتوزیع ، ) ١ط(اختیار مداخل اتخاذ القرار 

 ، ١ط،  التربیـة وعلـم الـنفس القیـاس والتقـویم فـي) ٢٠٠٠ : (سـامي محمـد،  ملحم -١١
   .األردن، عمان ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة 

 مــن مــستوحاةدروس "الفكــر االســتراتیجي للقــادة ) ٢٠٠٢: (طــارق شــریف ،  یــونس -١٢
  . القاهرة ، المنظمة العربیة للتنمیة االداریة  ، ١ط ، "التجارب العالمیة والعربیة

صـیاغة القـرار االســتراتیجي ) ٢٠٠١: (قحطـان ، لعبـدلي طـارق شـریف وا،  یـونس -١٣
  .مسقط ، ) ٨٧(العدد  ، "وأسالیبهمفاهیمه " الحدس أطارفي 

14- Birnbaum p.H (1984):"The choice of Strategic Alternatives 
Under Increasing Regulation in High Technology companies" 
Academy of Management Journal , Vol.27,NO.3 .                            

                                                                                    
15- Farkas C.M.& Wetlaufers (1996) :"The Way Chief Executive 
Officers Lead "Harvard Business Review .                                       

                    
16- HamaL Q & Prahalad C.K  (1989): " Strategic Intent " , 
Harvard Business Review , Vol. 67, NO.3 .                                       

                                                                         
  17- Hickson, D.J.(1987):"Decision Making At The Top of 
organizations "Annual Reviews of Sociology . Vol.13,No.1.           

                                        
18- Liedtka , j.M(1998) :"Strategic Thinking "Long Range 

Planning . Vol.31,No.1     
    19- Lyles M.A & Thomas .j. (1988): " Strategic problem 
formulation : Biases and           Assumptions Embedded in 
Alternative Decision Making Models" JournaL of            
Management studies , Vol25 , No.2 .                                                 
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 ١٦
Planning,Vol.19,No.3.                                                                       

      
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(ملحق 
  

  مقیاس التفكیر االستراتیجي
  

دائم  الفقرات  ت
  ا

غال
  با

  أبدا  نادرا  أحیانا

             فرص تربویة متجددةإتاحةاعمل على   ١
             عن طموحاتي الذاتیة یعبرأفكر بالبدیل الذي   ٢
            أستثمر الفرص التربویة المتاحة ألبناء المجتمع  ٣
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 ١٧

یـــق أهـــداف أهـــتم بالبـــدیل الـــذي یـــسهم فـــي تحق  ٤
  النظام التربوي 

          

أبادر في اسـتثمار الفـرص التربویـة الجدیـدة فـي   ٥
  حال تحقیق مصالح المجتمع 

          

            أسعى الى فهم المشكلة في إطارها المجرد   ٦
أبــین مكونــات وخــصائص الفــرص التربویــة قبــل   ٧

  التعامل معها 
          

             فهم المشكلة بتفصیالتهاإلىأسعى   ٨
اســـتند إلـــى أفكــــاري الخاصـــة فــــي رصـــد البیئــــة   ٩

  التربویة الخارجیة 
          

١
٠  

            فةولأ جدیدة غیر مموضوعاتأتعامل مع 

١
١  

اســــتند الــــى الحقــــائق فــــي رصــــد محتــــوى البیئــــة 
  التربویة الخارجیة 

          

١
٢  

             قائمة ومعتادة موضوعاتأتعامل مع 

١
٣  

            اطرح معالجات شمولیة للمشكالت التربویة 

١
٤  

ابتعـــــد عـــــن هـــــدر الوقـــــت فـــــي جمـــــع البیانـــــات 
  المفصلة عن المشكلة

          

١
٥  

اطـــــرح معالجــــــات متوازنـــــة لجزیئــــــات المــــــشكلة 
  التربویة التي أواجهها

          

١
٦  

ـــــــصلة عـــــــن المـــــــشكلة دون  اجمـــــــع بیانـــــــات مف
  االكتراث بالوقت 

          

١
٧  

اجـــــري تغییـــــرات شـــــمولیة فـــــي العملیـــــات التـــــي 
  حقیق أهدافهاتمارسها التربیة  لت

          

١
٨  

            استخدام طرقا جدیدة في حل المشكالت

          اجــــري تغییــــرات تدریجیـــــة فــــي العملیــــات التـــــي ١
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 ١٨

  تمارس لتحقیق أهداف النظام التربوي   ٩
٢
٠  

            استخدام طرقا مألوفة في حل المشكالت 

٢
١  

ابــــدي المرونــــة فــــي التعامــــل مــــع العــــاملین فــــي 
  مولي النظام التربوي من منطلق ش

          

٢
٢  

أحبــــــذ التعامـــــــل مــــــع المواقـــــــف التــــــي یكتنفهـــــــا 
  الغموض 

          

٢
٣  

اقبــل قــدرا محــدودا مــن المرونــة فــي التعامــل مــع 
  العاملین في النظام التربوي 

          

٢
٤  

            أحبذ التعامل مع المواقف الواضحة 

٢
٥  

أولــــــي اهتمامــــــا بالنتــــــائج أكثــــــر مــــــن االهتمــــــام 
  بالحلول 

          

٢
٦  

ي للمـــستقبل باالعتمـــاد علـــى خبرتـــي ابنـــي رؤیتـــ
  الشخصیة 

          

٢
٧  

أولـــــي اهتمامـــــا بـــــالحلول أكثـــــر مـــــن االهتمـــــام 
  بالنتائج 

          

٢
٨  

ابني رؤیتـي للمـستقبل باالعتمـاد علـى معطیـات 
  الواقع 

          

٢
٩  

أفكــــر بــــاألطر القیمیــــة التربویــــة فــــي كــــل عمــــل 
  أمارسه 

          

٣
٠  

لنظــري افهــم المــشكلة باالعتمــاد علــى المفهــوم ا
  الدال علیها 

          

٣
١  

ــــوي بغــــض  اهــــتم بتحقیــــق أهــــداف النظــــام الترب
  النظر عن قیمه 

          

٣
٢  

            افهم المشكلة باالعتماد على محددات الواقع 

٣
٣  

انتقي المواقف المرغوبة وبأقـل قـدر مـن القواعـد 
  واإلجراءات 
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 ١٩

٣
٤  

             المعروضةاتبع القوانین تجاه المواقف التربویة

٣
٥  

            اكتفي بالوصف النظري لبناء المواقف التربویة 

٣
٦  

اعتمــــد علــــى الوصــــف الكمــــي لبنــــاء المواقــــف 
  التربویة

          

٣
٧  

افهــم المــشكلة باالعتمــاد علــى المفهــوم الــسلوكي 
  الدال علیها 
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