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  )م1900- 1500/ هـ1313-905( الكتابة التاريخية عند األتراك العثمانيني
  قراءة في املصادر األولية

  
   * عمر العمريو وليد العريض

  

  17/4/2019 تاريخ القبول    27/1/2019 ستالمتاريخ اال

  

  ملخصال

 .الميالدي حتى نهاية القرن التاسع عشر عشر دستراك العثمانيين من بداية القرن الساالبحث الكتابة التاريخية عند األ يتناول هذا
  : هي  وجاء البحث في ثالثة محاور

التي أعتمدت على األساطير والمبالغات في الكتابة التاريخية قبل فتح القسطنطينية،  مقدمة، رصدت صورة لمرحلة الكتابة :أوًال
  . التي تتعلق بالسالطين وأعمالهم وغير ذلك

ركزت على الفتوحات والشاهنامات وكثير من القضايا العسكرية  ،خية في القرنين السادس عشر والسابع عشرالكتابة التاري :ثانيًا
  . االت صناعة البارود والطباعةتماد على المصادر األوروبية في مجواالقتصادية، إضافة إلى بداية االع

نشاء مؤسسة الكتابة الرسمية لكتابة ت على إلتي اعتمدا ،في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرمرحلة الكتابة الرسمية  :ثالثًا
التاريخ الرسمي، إضافة إلى صدور التنظيمات العثمانية في القرن التاسع عشر، فتغير شكل الكتابة التاريخية إلى كتابة تهتم بدواوين 

  .المعلومة وتحليلها منهج البحث التاريخي في نقل واعتمدت الدراسة. الدولة والتعليم العالي واللغات األجنبية

وانتهت الدراسة بخاتمة رصدت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، إضافة إلى قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها 
  . قةالدراسة، وفي مقدمتها المصادر العثمانية والدراسات التركية واألجنبية والعربية، كما هو واضح في قائمة المصادر والمراجع المرف

  .كتابة تاريخية، مصادر أولية، التاريخ العثماني، إصالحات وتنظيمات: الكلمات المفتاحية

  

  مقدمةال

الخامس عشر / حتى نهاية القرن التاسع الهجري  ترصد المقدمة بدايات الكتابة التاريخية قبل فتح القسطنطينية
  . الميالدي

فهناك مؤرخون من أمم أخرى كالعرب والهنود والفرس واإلغريق  خ؛لة العثمانية أول من كتب التاريلم يكن مؤرخو الدو
ولكن األتراك . 1إلى تدوين تواريخ شعوبهم  وا المؤرخين األتراك العثمانيينوالرومان والمغول والسالجقة األتراك سبق

  . 2بعد التوسع العثماني في بالد أوروبا  العثمانيين بدأوا طريقهم في كتابة التاريخ جديًا

ن تنصب الكتابة حر المتوسط وسواحل البحر األسود أان من الطبيعي بعد التوسع العثماني غربًا في البلقان وجزر البوك
على بعض الروايات األسطورية والمبالغات في وصف األحداث التاريخية،   - بشكل خاص قبل فتح القسطنطينية - التاريخية 

التي تبرز قيادات شجاعة لنشر اإلسالم كالغزاة  4للتقاويم والوقائع والغزوات 3التي اعتمدت في أغلبها على الروايات الشفهية

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"، جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  .األردن ربد،، إجامعة اليرموك ،قسم التاريخ   *
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لهم  تالذين تميزوا بصنع المعجزات والخوارق، وكان ومناقبهم، )األبدال( الدراويش السالطين واألمراء، أو سيروالملوك و
  .مغامرات غير عادية

يوف من خشب، ويفتحون القالع ويقهرون أآلخرين من وكان األبدال يصاحبون السالطين في الغزوات ويحاربون بس
وتميزت هذه . من الحقائق وأساطير األمجاد ، ولذا ظهرت الكتابة التاريخية كما لو كانت مزيجًا5األعداء بحفنة من الرجال 
أو وصف رجال  Kapıkulu نشكارية والقبوقولومن اال 6سواء كان األمر يتعلق بأصناف العساكر  ،الكتابات بأسلوبها المجرد

من رجال التصوف الذين كانوا ينتشرون في األناضول وفي  7السيباهية من الفرسان والمشاة التيماريين أو الدراويش
تراك وعلى رأسهم سليمان أو ما كان يتعلق بالسالطين العثمانيين وأجدادهم من األ ،مقدمتهم الطريقة البكتاشية والنقشبندية

ركزت هذه الكتابات  وقد. ن عند المؤرخين األتراك مؤسسي الدولة العثمانيةاللذان يعتبرا (Ertuğrul)شاه وإبنه ارطغرل 
الساللة العثمانية  التي انبثقت منها )8 (uğuzوقبائل األوغوز) Kayi(عشيرة قايي ل والمبالغات على التقاليد األسطورية

  .الحاكمة

وتاريخ عاشق باشا زاده درويش  ،Selcukname(9(ق نامه لمعروف بـ سلجوا  yazicızade ويعتبر تاريخ يازجي زاده
 Asıkpaşazade(، 10( ومحمد بن صالح الدوحي الغاليبولي، أحد مشايخ ،)م1484/هـ889 ت(حمد عاشقي الصوفي أ

بين المصادر  مكانًا) تواريخ آل عثمان( الموسوم بـ وقد احتل تاريخ عاشق زاده. نموذجين يمثالن هذا الجنس األدبي
بحثت في  ، الذي اعتبر من أهم المصادر التي)Gihan 11 - (numa) جيهان نومه(  Nesri Tarihi يسية لتاريخ نشريالرئ

أواله المؤرخون التابعون الذين  الثالث عشر الميالدي وحتى كتابته؛ فقدمنذ نشأتها في نهايات القرن  تاريخ الدولة العثمانية
ال بد من اإلشارة إلى كتب المناقب والمغازي التي  ،وإلى جانب هذه الحوليات. خاصةبحثوا في تاريخ الدولة العثمانية عناية 

ولذا . جاءت أدبًا دينيًا وبطوليًا، كان يقصد منها تمجيد روح الجهاد من خالل قراءتها بين أفراد الجيش واألماكن العامة
  .12ه الدولة العثمانيةأن يجعل السبب الديني هو العامل الرئيسي في نشا )(Gibbonsحاول جيبونز

أبعادها لم تتضح بشكل واسع إال في عهد  أن الكتابة التاريخية العثمانية ابتدأت قبل فتح القسطنطينية، فإن ورغم
، فأصبحت 151214 – 1481/هـ917-885ي وولده بايزيد الثان 13م1481 – 1451/هـ 885-854السلطانين محمد الفاتح 

، كما جاء في 17والقوانين العرفية 16فإلى جانب تنظيم أمور الشريعة .15إلى الكتابة الرسميةالحوليات المكتوبة تتجه تدريجيًا 
على أوامر السالطين، بهدف توضيح وظائفهم ومسؤولياتهم وتمجيد  تكتب بناًء الكتابات بدأت، 18بن طورسون بك اتاريخ 

م ونقباء مراكز للصدور العظام وشيوخ اإلسالظهرت كتب ألفت حسب الوظائف وال ،إلى جانب ذلك .مآثرهم وتواريخ أجدادهم
  .19شراف، وباشوات البحر، ورؤساء الكتاب وأغوات العاصمةاأل

ين العثمانيين واألتراك بشكل قة، ويتميز بالمبالغة والتحيز للسالطًا عن الدما يكون بعيد ن التاريخ الرسمي غالبًاومع أ
جاء في  فقدعلى حساب أمراء األناضول والروملي من غير األتراك،  إيجابيًا ألحداث والبطوالت تصويرًاخاص في تصوير ا

وضح األسباب صور مجريات التاريخ العثماني بأدق تفاصيله، وأ أنه 20 )م1561-هـ986ت ( ابن كمال باشا زادهتاريخ 
د النظام العثماني الذي كما انتق. رهيوبين أهمية تطو وتوسعها، وانتقد السالح العثماني الدولة العثمانية الحقيقية لتطور 

ن هذه النصوص تتضمن عناصر حقيقية ويمكن القول إ: "عبر عن ذلك بقولهأدى إلى ظهور طبقة من األستقراطية، وقد 
المنهج  نفسها ال تمتاز باألصالة ولها يمكن تلمسها ورصدها من خالل المصادر األجنبية كاليونانية والفارسية، التي هي 

  .21"اريخفي كتابتها للتنفسه 

يختلف جزئيًا عما سبقه من المصادر، واعتبر بحق وثيقة أساسية  قي في نظر المؤرخينومع أن تاريخ عاشق زاده ب

الذي تتبع في ثمانية فصول  )Hest Bihistهشت بهشت ( 22)الجنان الثمانية(دريس البتليسي كتاب إ فإنلتاريخ عصره، 
. وُكتَّاب السالطين بشكل واضح )السلطانيات(ت يعبر عن ظهور كتب الشاهناما الثمانية األوائل، نتاريخ السالطين العثمانيي

ويعبر تأليف هذا الكتاب باللغة الفارسية عن مدى أهمية هذه اللغة وتأثيرها في األدبيات العثمانية، وجعلها اللغة األدبية 
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آواخر القرن الخامس / الهجريين  القرن العاشروبداية  لقسطنطينية في أواخر القرن التاسعفي ا األولى في البالط العثماني
  . 23السادس عشر الميالديين القرن عشر وبداية

الذي  وكتاب قطب نامه ،Anveri(24(ألنوري ) Düstürname( في كتاب دستور نامه كما ظهر هذا التأثير واضحًا
أهدى منه و ،)(Midilliة ميديللي في غارة شنها العثمانيون على جزير) م1512/ هـ917ت بعد (نظمه الفردوسي الرومي 

 وكتاب تاريخ أبي، 26)م1464/هـ868ت ( لشكرالله وكتاب بهجة النور ،25م 1503/هـ908ايزيد عام ه للسلطان بنسخ

  .الذي تميز بأسلوبه الفلسفي 27 الفتح لطورسن بك

مسالة بمثابة النور في فونه؟ لقد كان توضيح هذه الفيا ترى، كيف يفهم المؤرخون العثمانيون التاريخ؟ وكيف يعر
: " بن كمال باشا زاده الكتابة التاريخية بأنهافقد وصف ا. عند العثمانيين بشكل أوضح وارتقائها الكتابة التاريخية تطور

 أما نشري. 28"ومناقبهمتواريخ آل عثمان "، وكذلك عند الكتابة في "الخروج من الوصف المنمق والظريف لمناقب الفقيه
الوقوف على تواريخ الملوك والسالطين العظام، واالطالع على أحوال الملوك السالفين والسالطين "  فيؤكد على ضرورة

فيما بعد  - ولقد اعتمده المؤرخون  ، بصورة أوسع ممن سبقوه،ومناقبهم آل عثمان وقد وصف نشري تواريخ. 29السابقين
  .لمؤلفاتهم أساسيًا مصدرًا -

   سادس عشر والسابع عشر الميالدييننين الالكتابة التاريخية في القر: وًالأ

والسلطان سليمان ) م1520 - هـ1512( يجد المتتبع لكتابات القرن السادس عشر دراسات مكرسة للسلطان ياوز سليم

التي كرست لوصف الحمالت العسكرية بفتح نامه و ما عرف أوسليمان نامه  30سليم نامهالتي أطلق عليها  والقانوني، أ
 وتمكن أهمية كتب التاريخ هذه في أنها .31ى سوريا ومصر والعراق أو في بالد رودس والمجر وغيرها سواء كانت عل

تستند إلى الوثائق والشهادات المباشرة، كما تخلى مؤرخو الفتح نامه والشاهنامات والتواريخ المحلية عن الكتابة بغير اللغة 
قل عرضة للشك من مثيالتها باللغات هذا ال يعني أنها أصبحت أ لكن. الميالدي العثمانية منذ نهاية القرن السادس عشر

  .32األخرى

وج باشا وخير الدين بربروسا فريقية، وظهرت أمجاد قراصنة البحر كعريطرت الدولة العثمانية على شمال إولما س
ظهرت المالحم البحرية  ،المؤسسين الحقيقيين للبحرية العثمانية في البحرين المتوسط واألحمر وبحر العرب 33رئيس  وبيري

 كبار الدولة وأبرزت صفات مختلفة للحكايات والروايات الشعبية التي تمجد أبطال البحر، التي اتخذت أشكاًال) غزونامة(
ها بحريته في المعارك وعالقته مع الناس كوزير الذي وصفت في 34لطفي باشاعن  "هآصاف باشا نام"كما جاء في  وواجباتهم

  . وصدر أعظم

الذي وصف انتصار  ،"تواريخ آل عثمان"عظماء ُكّتاب الحوليات في القرن السادس عشر ابن كمال باشا مؤلف ومن 
  ، وشيخ اإلسالم سعد الدين أفندي35م 1526/هـ932السلطان سليمان القانوني في معركة موهاكس 

سليمان القانوني  جلوس السلطانصور فيه تاريخ العثمانيين منذ نشأة دولتهم وحتى  الذي 36تاج التواريخمؤلف كتاب  
 كما ال ننسى مصطفى السالنيكي. مهمًا لكثير من المؤرخين العثمانيين فيما بعد بحق مرجعًا على العرش، فبقي

م، 1600 – 1563 /هـ1008- 970 الذي صور فيه أحداث الفترة من 37ريخ سالنيكي افي كتابه ت )م1593/هـ1001ت(
تنذر الدولة  اهدًا حيًا على األحداث التي يرويها، ويشخص األسباب الحقيقية التي بدأتمؤلفه كان ش وتعود أهميته إلى أن

للفترة التاريخية التي عاشها المؤلف،  حقيقيًا فجاء هذا الكتاب تقييمًا. نحطاط في أواخر القرن السادس عشرالعثمانية باال
ويستطيع . قتصادية والعسكريةثير من القضايا االمر الناس من كمن خالل تصويره للعواصف التي تهب على الدولة، وتذ

  .دون مناسبةرافض للمديح والتزلف بمناسبة أو القارئ أن يستخلص منهج مؤلفه ال

علم أحوال الطوائف والبلدان وعادات الرسوم وصنائع "التاريخ بأنه  38) م1561/هـ968ت ( ويصف طاش كبرى زاده
ت ( أما منجم باشي. 39سير هؤالء، وماضي األشراف وموضوعاتهماألشخاص، وذكر أنسابهم ووفياتهم ومعرفة 
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بهم الطوائف والبلدان ورسوماتهم وعاداتهم وصنائع أشخاصهم وأنسا علم تاريخ أحوال"فيعرف التاريخ بـ) م1702/هـ1113
الطين وأحوال الناس كأحوال األنبياء واألولياء والعلماء والحكماء والشعراء والملوك والس ووفياتهم، ومعرفة أشياء أخرى،

  .40هو الحصول والوقوف على أحوال الماضي -كما يقول  – والغرض من علم التاريخ. من غير هؤالء

ن فن اعلم أ: "قولهيعرفه بـ فهو. عن هذا القالب في تعريفه للتاريخلم يخرج  وهذا ما أكده ابن خلدون في مقدمته؛ إذ
إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من األمم في أخالقهم، واألنبياء في  غاية؛المذهب، جم الفوائد، شريف الالتاريخ فن عزيز 

  .41" دولهم وسياستهمسيرهم، والملوك في 

لوب الكتابة عند العرب ألس ًااستمرار لتاريخ عند العثمانيين األوائل كانتن كتابة انستنتج من التعريفات السابقة أ
ريخ سعد في توا شخاص لفئات اجتماعية دون غيرها، كما برز ذلك واضحًافقد ركزت على الترجمات وسير األ .والمسلمين

الشقائق و ،وكاتب جلبي حاجي خليفة في كتابه ،في كتابه) م1539 -1534/هـ946-941( الدين أفندي شيخ اإلسالم
فيها مساحات كبيرة نجد  تي أوردتها هذه المصادر، فإنناورغم الفوائد الكثيرة والحقائق ال. النعمانية لطاش كبرى زاده

لهذا يجب االنتباه جيدًا حين االستعانة وامتألت باألساطير والخرافات والديباجات الطنانة في وصف بيئة األتراك وأحوالهم، 
  .بهذه المصادر

الحروب والغزوات رغم أن كتابات بعض المؤرخين في القرن السابع عشر جاءت مقيدة باألسلوب السابق في وصف و
قام وقد . بأخذه المصادر األوروبية في الحسبان Pecevi(42( هناك تجديدًا حدث في تاريخ إبراهيم بتشوي إنوالمناقب، ف

هم موسى باشا أمير أمراء ب سليمان القانوني في أوروبا، واتبيشوي في تاريخه بمنهج المدقق والممحص والناقد لحرو
ومع أن هذه التوجه لم يلق االهتمام في . أي أمر آخر بإبراز أهمية الصلح مع المجر وتفضيله على 43(Budin)ن بودي

نه لم يعد هناك شيء يضيفه على أعمال إ"يعيد النظر في كتابه مرة أخرى ويقول   Peceviهذا التنبيه جعل  البداية، فإن
على الدولة  بويستنتج هنا أنه انقل". ادر المجرية لفهم عقلية الطرف اآلخرولكن يجب الرجوع إلى المص الصلح في كتابه،

تحدث عن األتراك وانتقد  ،عن فنون صناعة البارود والطباعة Pecevi العثمانية او آثار اآلخرين ضدها، وبدل أن يتحدث 
ن تحدثها دخول هذه المواد إلى بوصف حي للتغيرات التي يمكن أ Peceviوقام . 44انشغالهم في التدخين والمقاهي

  .45ستانبوللعاصمة إية العثمانية، وخاصة في امبراطوراإل

في  الميالدي السابع عشر /في القرن الحادي عشر الهجري  Peceviالمعاصر لـ  46)كاتب جلبي(يعرف حاجي خليفة 

ن فضل هذا الفن الجليل أنه غير متصور إ : "لكنه يقول ،"بيان وقوع الوقائع"  بأن التاريخ 47تقويمات التواريخكتابه 
ء مع أنه غير عاجز عن كل شي يعني ذلك انه ال يمكنه إدراك 48"بتفصيالت الوقائع  إلحاطةاوإنما أيضًا  ،هو فقط هذا القدر

عتماد على المعلومات الصحيحة قدر لتاريخ على الفهم المختصر له واالولهذا يعتمد كاتب جلبي في تعريفه ل .ترك أي شيء
  .49اإلمكان

وقد جمع . محط اهتمام خاص في كتابة التاريخ العثمانيأن تقديم الفائدة من التاريخ كان  ومن الضروري أن نبين هنا
فوائد التاريخ في خطوط رئيسة يجب الوقوف عليها من  )م1600-1541/ هـ 1008-947(المؤرخ مصطفى عالي الغاليبولي 

شاكل أي هو ارتباط بين الم ؛"عمق وتيقظ وانتباه"فالتاريخ بالنسبة للمجتمع هو  .واريخ الماضي وتقديمها لإلنسانيةت

فائدة التاريخ بـ  حفيشر، موضوعات العلومفي كتابه ) م1561/هـ968ت( ،أما طاش كبرى زاده. 50واألخالق والخصال 
ويؤكد . ممن ال يعرفون التاريخ ألخطاء التي يرتكبها قادة الحروبأخذ العبرة، وتحصيل النصيحة وتجارب العقل، وتفسير ا"

خذ أ"فيعرف فائدة التاريخ بأنها ) م1702/هـ1113ت (أما بالنسبة لمنجم باشي  .51على ضرورة قراءة رجال الدولة للتاريخ

أكثر من ركز على فائدة  53)م1655/هـ1065ت( ويعتبر نعيمة. 52"تجارب الفكر والعقلوتحصيل  ،العبرة من األحوال

 -الرغبة في المعرفة  ، فهو يقدم"ترجمان الدهور"فالتاريخ هو  ؛"فوائد مجربة"إذ اعتبرها بحسب التجربة  التاريخ؛
يخ، واالستمرار في هذه لقد فتح لنا السلف الطريق إلى كتابة التار :ضاف قائًالعن أخبار هذا الفن وأ - وخاصة إلى العاملين

  .54"واجب ودين في أعناقنا  المهمة
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ا وكيفيتها، ونجد أن بعض المؤرخين قد علقوا ونقدوا بعض المشاكل، واتخذوا موقفًا من حوادث التاريخ، ووصفه

التصرف و الحدث،: وقد صنف مصطفى عالي أفكاره في هذا الموضوع في أربعة أمور رئيسية هي. ووظائف المؤرخين

وعدم  مما يعني عدم اإلطالة أو التقصير في موقع ما دون ضرورة، تقييم الحوادث في إطارها الصحيحوبحرص، 

  .55الثقة بمعلومات جاءت من طرف واحد

رغم أسلوبه  ،من المؤرخين الرسميين) م1659-1651/هـ1069 -1061(بين  ي يغطي تاريخه الفترةنعيمة الذويبقى 
عتبر من الناحية وي ،وحيوية قل زخرفة، ومن أكثرهم وضوحًاكسابقيه، يبقى في لغته أ المادح للسالطين في رواية التاريخ

كما يقدم معلومات حول إدارة اإلمبراطورية،  .صادرث، وتمحيص الحقائق، ونقد المإلى تدقيق الحواد الفعلية أول من لجأ
صحة التعبير والكلمة، " وهي ،لكاتب الحوادث ًاشروط قترح بعض اإلصالحات، ثم يحددويبدي بشأنها تعليقات شخصية، وي

دخول وليس فقط ال مق المشكلة عن طريق العارفين بهاالوصول إلى عو عدم السماع إلى األشياء الباطلة،وصدق الرواية، و
البعد عن التأثير العاطفي، و الكتابة بهدف االستفادة من التاريخ كدرس،و عدم إعطاء أهمية إلى القيل والقال،وإلى عمقها، 

ن يضعها الباحث نصب يجب أ أشياء أخرىهذا باإلضافة إلى . وتضمين المتن االعناصر المختلفةالكتابة بلغة سهلة مفهومة، و
  56).المشهورين من األعيان ورجال الدولة" (االجتماعية تأثير الطبقات ، ومنهاعينيه

الذي كان على دراية ببعض اللغات ) م1691/ هـ 1103ت ) (Hazerfenn(فن كذلك تجدر اإلشارة إلى حسين هازر

أهم الكتب  من يعد على بحث األحوال العسكرية، وهو 57"تلخيص التبيان في قوانين آل عثمان" األجنبية، وركز في كتابه 
واإلصالحات التي يجب إدخالها في نهاية  ،وخاصة الخزينة ،إلى أسباب انحطاط الدولة، ويشير ول تنظيم اإلمبراطوريةح

وقد استفاد هازرفن من  ،وهو تاريخ عالمي استفادة منه مؤرخون كثيرون، 58"تواريخ الملوك تنقيح" كتب كما . األمر
 تينية واليونانية، كما أن ِصالتهالذين ترجموا له كثيرًا من المصادر الال مركزه موظفًا في الخزينة، فاستعان بمترجمي القصر

ركة في تبادل عالقة مشت ، قد بنى من خاللها61ومارسجلي  60وانطوان جاالن 59مثل نواتتيل  ،ببعض السفراء األجانب

حليل دقيق للمشاكل فيها تفقد جاء  Koçi Beğرسالة كوج بك أما . من مصادر اآلخر المعلومات، واستفاد كل منهم
فقد حث السلطان مراد . التي تشكو منها اإلمبراطورية العثمانية، وقدم فيها صاحبها البدائل الممكنة لإلصالح والمساوئ

كتاب مصطفى عالي  أما. 62على استعمال الحزم والشدة ضد الخارجين على القانون) م1640- 1623/هـ1050-1032( الرابع

ة وسجل فيه تأمالته في انحطاط السالالت الحاكم ،"إرشادات للوالة" صنعيه تاريخ العالم ووصف ففقد  63"كتاب األخبار"
ميزان "وهما  ،قد ألف كتابين حول اإلصالحات التي يجب إدخالها على اإلمبراطورية في التاريخ، كما أن حاجي خليفة

  .64 "دستور العمل"، و"الحق

أكثر هؤالء المؤرخين أصالة في المعلومات التي فدمها عن  –شك  بدون – )م1683/ هـ1094ت (أوليا جلبي ىلكن يبق
إذ يعد هذا الكتاب عمًال ضخمًا وثريًا ومصدرًا تاريخيًا  ؛)كتاب الرحالت" (سياحت نامه" به واليات اإلمبراطورية في كتا
وليا جلبي عالقاته د استثمر ألق. الجتماعي والجغرافيلكل الباحثين في التاريخ االقتصادي وا تميز بأهمية خاصة، ومرجعًا

بالقصر، فكلف بمهمات في مختلف أقاليم اإلمبراطورية، فوصفها وتحدث عن تاريخها ومؤسساتها وحياتها االجتماعية 
من إستانبول ووصوله ) م1661/هـ1071(ته منذ خروجه كما وصف منازل الحج في رحل، 65وتقاليدها بشكل بالغ الحيوية 

  .66الحج الشامي لى مكة مرافقًا قافلة إ

  الميالديين الثامن عشر والتاسع عشر/ الهجري عشر الكتابة الرسمية في القرن الثالث: ثانيًا

  :في النقاط التالية من القرن الثامن عشر، نستطيع أن نحدده لقد حدث تطور كبير في الكتابة التاريخية ابتداًء

  لذا . حد معالم القرن الثامن عشر في هذا المجالأ ، فهي66)وقعة نوسلك(إنشاء مؤسسة كتابة التاريخ الرسمي
يجابيات الكثيرة لهذه المؤسسة، كان يجب البحث عن ، إلى جانب اإلولكن. أصبحت حوادث التاريخ تكتب سنويًا دون نقصان
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 فقد تميزت بعض كتابات أصحابها بالمديح والنفاق والتردي ،وألنها كانت وظيفة رسمية .رجل مناسب الستمراريتها
 .واالنحطاط

  ثم ظهرت مطبعة نفسها السنة م، وطبع أول كتاب في1729/ هـ1141أما التطور الثاني، فكان ظهور المطبعة عام ،
ولكن األولوية  67).م1802/هـ 1216( وثالثة عام) م1795-هـ1209(خرى تركية عام رنسية تابعة للسفارة الفرنسية، وأف

سميين، ولهذا فقد أصبح وصول التاريخ إلى المجتمع بهذه الطريقة قاصرًا على األولى كانت لطباعة كتب مؤرخي الدولة الر
إذ  هذا األمر؛" تقويم الوقائع" ل من وتوضح لنا المقالة االفتتاحية في العدد األو. التاريخ الرسمي للدولة وحسب توجهاتها

) حصة(عن التذكير بأي نصيب  ها والتخليهو عبارة عن ضبط األحوال التي وقعت في العالم في حين"  أنهعرفت التاريخ ب
ال بعد مدة سنة إلى الشعب إ 30 – 20ويعني ذلك عدم وصول ما كتبه مؤلفو الدولة قبل  .68"الخلف عن السلف ورثه

لحقيقية للحوادث التي لم تنشر وقائعها الداخلية والخارجية إال في الوقت المناسب إلى أن ُترى طويلة، وإبقاء األسباب ا
  .من ذلك فائدة

 فقد. لدولة العثمانية ودول أوروباجاء ثمرة العالقات الطويلة بين االذي  69هو إنشاء السفارات : األمر الثالث 
وقد اعتبرت تقارير السفارات مادة مهمة  .أضافت هذه السفارات إضافة جيدة في التعرف على أحوال أوروبا وفهمها

كثيرًا من هؤالء المؤرخين قد زجوا إلى  علمًا بأنجزءًا من الوظيفة،  ها، بصفتوخاصة كّتاب الدولة الرسميين ،للمؤرخين
  .هذه الوظيفة ألسباب مختلفة

 – Yirmi Sekizجلبي زاده  - رمي سكزـ يحد ضباط االنكشارية والمعروف بفقد كتب محمد سعيد أفندي أ
çelebizade)(، حمد الثالث في سفارة إلى فرنسا عام له السلطان أالذي أرس)70)م1733 – 1732/هـ1145- 1144، 

-1710/هـ1187- 1122(تقريرًا وصف فيه حيوية حياة القصر في ظل الوصاية على العرش لملك فرنسا لويس الخامس عشر
، وخاصة الذي صحب والده في هذه البعثة، قد سجل مالحظات حول فرنسا ،71فنديكما أن ابنه سعيد محمد أ). م1774

حمد رسمي أفندي السفير العثماني في فيينا ومنجزات الطباعة فيها، كما كتب أ لتقنيةهتمامها بالمؤسسات العلمية واا
تقريرًا عن سفاراته، أثارت فضول النخبة الحاكمة، وكانت من  72م1763/ هـ1170م وفي برلين عام1757هـ  1164عام

  .األسباب الرئيسية لالهتمام المتزايد للعثمانيين بالثقافة الغربية

، وازداد مع الميالدي التاسع عشر /عشر الهجري ، فقد بدأ مع بداية القرن الثالثحقيقي في كتابة التاريخأما التطور ال
 – 1798/ هـ1215- 1212م لقد أصبحت الدولة العثمانية بسبب الحملة الفرنسية على مصر والشا. فترة التنظيمات

ية، حتى ومات مكثفة وإضافية عن المجتمعات الغربمضطرة لتقديم معل ،م، وتكثيف االتصاالت مع الدول األوروبية1801
  .مهما من تاريخ الدولة العثمانيةأصبحت حوادث أوروبا جزءًا 

أحد أهم المؤرخين الذين أصبحوا ممثلين للتغيير ) م1848/ هـ1246 ت( يعتبر عطا الله أفندي المعروف بشاني زاده
؛ فعلمه بالطب جعله "طبيب وفيلسوف عصره"ع عشر، حتى لقب بـ الجذري في فهم التاريخ العثماني مع بداية القرن التاس

معرفته بالعربية  ، وقد جعلتهفي ترجمة المصطلحات الطبية مخضرمًا وجسرًا بين الطب القديم والحديث، وبذل جهدًا عالمًا
سية، والعلوم العسكرية، له معرفة بالفرن ين، كما كانتمن العلماء الموسوعيين المرموق والالتينية واليونانيةوالفارسية 

. 73والموسيقى، وقد ترجم كتبًا من الفرنسية في الطب والعلوم البحرية والرياضية ،، والطب، واألدبءوالرياضيات، والفيزيا
كبير  وقام بنقد وتحقيق جزء ،)االنتصار(  Uszafer)(من تاريخ شاني زاده أسس ظفر  74لقد استفاد أحمد جودت باشا

 موعن الثورة الفرنسية عا 75كتابات منوعة عن هيرودوت –أول مؤرخ ضمن تاريخه  – شاني زاده  وقد تضمن كتاب. منه

لهدف هو التغيير الكلي للنظام األرستقراطي إلى قانون ديمقراطي، وأن ا تسعى"وصفها بأنهاالتي  76م1789/ هـ1203

عام  مين فيها والقرنتينة التي بدأتظام التأروبية وشوارعها، ونكما ضمن تاريخه معلومات عن المدن األو. "ستبداديواال
، فضًال 77م1840/هـ1255واكتسب صفته الدولية عام  م وتشكل لها مجلس  يعرف بمجلس تحفظ أولي،1837/ هـ1251
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نقل "بأنه  ويعرف شاني زاده التاريخ. ثمانيوهذا تطور في كتابة التاريخ الع. كتاباته الموسعه عن مجلس األمة الفرنسيعن 
  . 78"ائع وضبط الصادق والحقيقي من الكاذب وغيرهالوق

 79)1834/ هـ1249ت (لشروانلي فالح أفندي ) Gulzari Futuhat كولزاري فتوحات(وقد شكل كتابه مع كتاب 
لى ، الذي شكل العوائق لتنفيذ اإلصالحات في الدولة العثمانية، بعد أن تخ80مهمة في الدفاع عن إلغاء نظام االنكشارية قاعدة
  .نيطت بهوظيفة الجهاد التي أعن 

إن التطور الكبير الذي شمل جميع مؤسسات اإلمبراطورية في عهد التنظيمات، انعكس تأثيره على تطور الكتابة 
  :يبرز هذا التأثير فيما يليو. التاريخية

أمثال  األوروبيين والمفكرين لقد فتحت التنظيمات الطريق للمتنورين العثمانيين لالطالع على ميادين الفكر األوروبي .1

وقد بدا . 81وغيرهم  Roussea)(، ورسو )Montesquieu(ومونتسكيو  ،)Locke( لوكو ،(Bacon) باكون
 .المثقفون األتراك بالتعرف على تاريخ هذه الفترة

لم يخدم الذي ، )م1839-1808/ هـ1255-  1223( في عهد السلطان محمود الثاني 82افتتاح ديوان اللغات األجنبية  .2
 .يحصلون على وظائف في المدارس العليا أيضًا قفين في تعلم اللغة الفرنسية فقط، بل جعلهمالمث

 .إلى حد ما مشكلة اللغات األجنبية في المؤسسات الثقافية والدبلوماسية العثمانية 83افتتاح المدارس العليا  حل .3

أكاديمية ( Encuman-i Danismanن قامت بها أنجماني دنش م التي ة العلميةياألكاديم ، فإن جهودمن جانب آخر .4
األوروبيين وترجمة نظرائهم و وعلمية قوية بين المؤرخين االتراكقد أتاحت الفرصة إلقامة عالقات ثقافية  84)علمية

 .تب األوروبية إلى اللغة التركيةكثير من الك
مجالت، فحدثت تطورات و الصحف وال، سواء في طباعة المخطوطات أحدث تطور كبير في الطباعة في هذه الفترة  .5

 .في هذا المجال ومن بينها ظهور رجال مميزين ،جدية ومميزة
فمع زوال معوقات طباعة . باألفكار العمومية التي تعبر بصورة عامة عن إحساس الشعب وأفكاره كما ظهر هناك ما سمي .6

ذلك كله كتب التاريخ ويهمنا من . معوقات طباعة الكتب، ظهرت طفرة في تطور المصطلحاتوالصحف والمجالت، 
وقد بدأت هذه الكتب . فور اإلنتهاء منها المطبوعة بسبب إعادة طباعة الكتب القديمة، وطباعة الكتب المؤلفة حديثًا

 .على المثقفين العثمانيين بشكل كبير بالتأثير تدريجيًا

 ؛ إذ85م 1869/هـ1286ية عام في المدارس بعد إنشاء قانون المعارف العموم هامًا لقد احتلت كتب التاريخ مكانًا
ظهرت حاجة ماسة لتدقيق و. هذه الكتب تؤلف بأسلوب جديد من أجل المدارس وأصبحت ،أصبح التركيز على برنامجها

إلى جانب الحوادث السياسية بالجوانب االجتماعية  تهتم هذه الكتبوأصبحت . ني في فترات مختلفةالتاريخ العثما
مختصر التاريخ العثماني فذلكه  :تحت عنوان) م1891/ هـ1308ت ( لفه احمد وفيق باشاففي الكتاب الذي أ. ومؤسساتها
Fezleke)(86، كما قدم . فقد قسمه إلى أبواب ووضح فيه نشأة الدولة العثمانية وتطورها، وفترات التراجع واالنحطاط فيها

  . معلومات واضحة عن المؤسسات والجمعيات والمنظمات الموجودة فيها

نتائج " بـ  الموسوم) م1879/ هـ1296ت( ليس هناك كتاب يضاهي كتاب مصطفى نوري باشا ،الناحية ومن هذه
 صدور التنظيمات ىنذ نشأتها حتانية بما فيها المنطقة العربية، مالوقوعات إذ اشتمل هذا الكتاب على تاريخ الدولة العثم

دارية واالقتصادية في أسلوب بعيد عن سكرية واإلاث الدولة السياسية والعوقد رصد أهم أحد .م1839/ هـ1255عام 
التعقيد والمبالغة، ومعتمدًا على الوثائق الرسمية مصدرًا رئيسيًا له، إضافة إلى تدقيقه المهم لجميع األحداث ونقدها نقدًا 

/ هـ1305ت ( سليمان حسني باشا لناظر المدارس الحربية " العالم تاريخ " ن كتاب ، فإومن جانب أخر. 87علميًا 
 :ويذكر ما ترجمته. له مكانة رفيعة في هذا المجال تللسنة الثانية من المدارس اإلعدادية وكان قد ألف خصيصًا 88)م1892

ية هو نقل من اللغات األجنبية، فإن ما جاء فيه مناٍف لألخالق ألن التاريخ العمومي الذي يدرس في المدارس العسكر" 
جاء كتابنا، ليؤكد اآلداب اإلسالمية والروابط الشرقية، ورغم أن ما خص الوقائع الكونية فقد  وعليه،. واآلداب اإلسالمية
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نقلناها عن لغات أجنبية، فقد جاء ليطبق المبادئ األساسية وينقحها من التلفيق الذي حصل عليها من تواريخ اللغات 
  .89"األجنبية

فقد اعتبر من أكثر كتب التاريخ  ،"لدولة العثمانيةمختصر تاريخ ا" أما كتاب عبد الرحمن شرف الذي يحمل عنوان 
 عبد الرحمن شرف يصف التاريخ كما يلي ة، لكنّلمالعثماني المدرسية صعوبة، إليراده الحوادث متعاقبة، فكان من الكتب الم

ئج واستقصاء استقصاء األسباب والنتا أيضًا ليس التاريخ االكتفاء بنقل الحوادث وتصوير جريانها والحكايات، وإنما" 
وهذا هو األسلوب المستحسن الذي يتضمن ويبرز التربية التاريخية، وهذا هو ما  ،الصور المستقبلية الناتجة عن جريانها

  .90نقف عليه في عصرنا الحاضر

ن من أهم إ. عقلية وذهنية مؤرخي هذه الفترةعند  بعد تلخيص التطورات التي أثرت على الكتابة التاريخية، نقف قليًال
الذي تأثر  ،91) م1895/هـ1312ت (جودت باشا  أحمدمنازع من مؤرخي هذه الفترة، كان  بال متميزًا الذين احتلوا مركزًا

كتاباته التاريخية بابن خلدون ومؤرخي الشرق والغرب على السواء، وخاصة مفهوم ابن خلدون للعصبية والعمران في 
وف جودت باشا عند هذا لم يكن وق. على التاريخ العثماني بنجاح والمدنية واألطوار الخمسة التي طبقها جودت باشا

ن جودت قد دقق تاريخ أكثر الفترات في تاريخ اإلمبراطورية فإ (Tanpinar)  92،فكما أوضح طانبينار ًا من فراغ؛عالمفهوم ناب
وقد . اه إلى هذا االنحطاطنتبيز هذه الفترة بوالدة التيقظ واالكما تتم). م1826 – 1774/هـ1241-1187(انحطاطًا بين 

رسالة يعبر فيها عن تقديره لتاريخ جودت  ،السفير العثماني في فيينا) م1891-1838/هـ1308- 1253( كتب سعد الله باشا
برؤية  ومقارنتها الحوادث السياسية ات الوقائع، وإنما محاكمةفإن أصل التاريخ ليس معرفة مفرد ،مع هذا": قائًال

  .المالحظات عن تغيير جذري في فهم التاريخ العثمانيوتعبر هذه . 93"صحيحة

اتسم جودت باشا في تاريخه بالحيادية في عرض الحوادث الصحيحة، والبحث عن األسباب الحقيقية للحوادث ومقارنتها 
 كما اتسمت كتاباته بأسلوب. بأسلوب ولغة واضحين ،كانت إيجابية أو سلبية ، وذكر النتائج، سواًءمع بعضها بعضًا

العربية  في الكتابة من خالل إتقانه لّلغتين صاحب أساليب متنوعة فقد كان أستاذًا ،ولهذا. المحاكمات العلمية والتدقيق
  .94والفارسية، والوظائف العلمية واإلدارية والسياسية التي شغلها

عجب بها البارون الذي كان من المؤلفات التي أ ،95في تاريخه ) م1866/هـ1282ت (لقد أوضح خير الله أفندي 
ب إعادة كتابة التاريخ العثماني على أنه يج ،" 96) 1856- 1774/م1273- هـHammer( )1187( النمساوي جوزيف همر

التاريخ المفصل الذي اتخذ أسلوب التركيز على جميع األمور الداخلية والخارجية للدولة العلية، ودمجه  أساس إدماج
أنه عند نشأة الدولة العثمانية وتطورها، يجب " على ذلك وقد أعطى خير الله مثًال .97"بالتاريخ المجمل للحوادث العالمية

حاولت الدولة العثمانية إقامة عالقات معها، ومعرفة سياسة كل دولة  في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأيها معرفة الدول القائمة
ن خير من هنا نرى أ. "لتاريخ العالمي آنذاكا ، وكيف كانت حالةدرجة من التمدن والتربية قد وصلتوإلى أي  ،على حدة

مدى تأثير هذا تناول و ،ن يربط التاريخ العثماني بالتاريخ العالميوحاول أ منهج كتابة التاريخ عناية خاصة،الله قد أولى 
ة العالقات السياسية التاريخ على الدولة العثمانية في مراحلها المختلفة، ومدى تأثير الدولة العثمانية على دول العالم، وطبيع

االمتيازات الممنوحة لكل طرف، فذلك جزء ال من خالل  عسكرية واالقتصادية القائمة بين الدولة العثمانية وتلك الدولوال
  ".يتجزأ من تاريخ الدولة العثمانية

علم شاهد على " ، فقد أثار االهتمام بفلسفة التاريخ؛ فالتاريخ بالنسبة له )م1890/هـ1307ت ( أما أحمد وفيق باشا
فهو علم الحكمة الحاصل عن العمليات الذهنية التي تكون . معرفة الحوادث وخبرات األزمنة السالفة، فيطلق عليه فن التاريخ

  .98"ثمرة تجوال العقل اإلنساني فيما يحصل

تمام بفلسفة همع بعضها البعض، خطوة خطوة، واال يجب ربط األسباب بالنتائج، واستمرارية ربطها ،البنسبة لهبف
الحوادث وليس ترتيبها واحدة تلو  وفلسفته الوصول إلى إفهام خالتاري فإن هدو. التاريخ، ألنها القادرة على جعله ناضجًا
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فربما كل حادثه لها ظروفها الخاصة، ولكن يمكن جمعها في النهاية في بؤرة مركزية، مما يجعلها تقدم فائدة كبيرة . األخرى
  .هثت على المجتمع وتدقيق قراراتفي التغيرات التي حد

من  فقد حاولت التنظيمات خلق مجتمع متساٍو يولوجية؛يدًا آن تاريخ التنظيمات قد اكتسب أبعاديجب أن ال ننسى أ
مركز وقد شكل النبالء العثمانيون . بهدف حماية اإلمبراطورية من السقوط ؛عن االختالفات المذهبية حيث الحقوق بعيدًا

  .ن تاريخ المدارس قد تحدد بتدريس التاريخ العثمانيالناحية، نجد أومن هذه . ذلك

إضافة إلى كتب التاريخ العثماني  ،جرى التمسك بتاريخ العالم لسليمان حسني باشا ا فيما سبق، فقدوكما أوضحن

 ،درًا رئيسيًا لهمن تاريخ حسني باشا مص 99"التاريخ العام لألتراك والتاتار" في كتابه   Degnigneوقد اتخذ . األخرى
لقد انتشر : " وجاء في كتاب حسني باشا عن األتراك القدماء ما يلي. وخاصة في الجزء الخاص بتاريخ األتراك قبل اإلسالم

اصرة، كالهنود والفرس األتراك في كل جهة من جهات العالم، وكانت لهم سيادة ظاهرة، وربطتهم عالقات تاريخية بالدول المع
 وهناك كتب تاريخية سجلت. واليونانيين والرومان والفرنسيين والبولونيين والمجريين والروس في أوروباسيا، والعرب في آ

جاءت في  فقد الوقائع العثمانية أخبارهم وعالقاتهم، ولم يقصد بهذه االتصاالت األتراك العثمانيون وإنما األتراك القدماء، أما
  .100"القرون المتأخرة

  الخاتمة

  : النتائج التالية توصل البحث الى

ي تعتمد تتطورت الكتابة التاريخية من االعتماد على األساطير والمبالغات قبل فتح القسطنطينية إلى الكتابة الرسمية ال -1
 . والتاسع عشر عشر على الوثائق الرسمية في القرنين الثامن

هو في الفتوحات العثمانية في أوروبا اعتمدت هذه الكتابة في جزء كبير منها بعد الفتوحات على تصوير الواقع كما  -2
 . ورصد حياة السالطين في فترات القوة والضعف ،األوربيين وإيران وروسيامع والبالد العربية والمعاهدات الدولية 

تراك في القرون األولى بالكتابة التاريخية عند العرب والفرس والحضارات الشرقية، فيما تأثرت الكتابة التاريخية عند األ -3
 . ثرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بالكتابات األوروبيةتأ

يخية من خالل صالحات الدستورية العثمانية في القرن التاسع عشر دافعًا جديدًا في تجديد الكتابة التارشكلت اإل -4
سياسية واإلدارية صالحات في جوانبها االقتصادية والالطباعة والترجمات إلى اللغة التركية، مع التشديد على قضية اإل

 . واالجتماعية
الدولة  التاريخ العثماني، وأضاف له إضافات مهمة؛ إذ إن تراك دورًا مهمًا في فهملعب اإلسالم كعقيدة أساسية لأل -5

 . العثمانية وريثة العرب والمسلمين وحضارتهم
تراك عن الحقيقة والتخلي عن األعشر إلى بحث المؤرخين  أدى ضعف الدولة العثمانية في القرنين السابع عشر والثامن -6

 . المبالغات والمدح، ورصد األسباب الحقيقية لهذا الضعف
ثمانية في أوروبا والبعثات العلمية دورًا مهمًا في نقل تفاصيل الحياة الغربية إلى الواليات العثمانية علعبت السفارات ال -7

 . من خالل حركة التخريب
فهناك مئات الماليين من ب قلة العارفين باللغة التركية؛ يعاني من نواقص كثيرة بسبزال التاريخ العثماني رغم غزارته ما  -8

 . الوثائق السياسية واإلدارية والعسكرية والمالية والدينية بحاجة إلى دراسة وتدقيق
 ي عامال بعد إعالن الحريات في القانون األساسي الثانيخية الحرة والناقدة بشكل واضح إتبدأ الكتابات التار لم -9

 . م1908/ هـ1326
. زالت بحاجة إلى تدقيقما المصادر التاريخية والمكتبات التركية مليئة بالمخطوطات التي إن التاريخ العثماني زاخر ب -10

  .مفتاح لدراسة التاريخ العثماني في مراحله المهمة على مدى ستة قرونوما ذكرناه في هذا البحث هو 
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Abstract 

This research deals with the historical ottoman writing during (905-13138A.H./1500-1900A.D.) The 
research was based on three main points: 
- Authorized historical writing before the pre- conquest of Constantinople. This stage was characterized by  

myths and exaggerations and telling about what the Sultans do. 
- The second stage covers the 16th &17th centuries, This stage was focused on conquests, economic and military 

affairs, major activities, as well as cooperation with western countries in importing some goods, like 
printing gunpowder.  

- The official writing stage covers the 18th &19 th centuries.It relied on the establishment of an official institution 
for writing and documentation of history.   

I addition , this stage dealt with the improvement of printing as well as the opening of Ottoman embassies 
in Europe.  

This phase was also characterized by the establishment of Ottoman organizations, writing forums, high - 
quality institutions in different fields, especially foreign languages.  

This study arrived at many results based on the references used, which were mainly Ottoman references as 
well as Arabic and foreign studies, as shown in the list of  references.  

Keywords: Historical writing, Primary sources, Ottoman history, Reforms and regulation. 
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  :بشر لي تحت عنوانأنشره األستاذ محمد  37
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Ali Oğur, Taşköprüzade, Ahmet Eendi, Osmanli Araştirmaları, sayi. VII – VIII, Istanbul, 1988, s.  419 – 437. 
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 والمراجع  المصادر

  : المصادر العربية
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  . 1990 ،ستانبولإ ،، مؤسسة فيصل للتمويل)مجلدان( العثمانية تاريخ الدولةوزتونا، يلماز، أ

/ هـ1409 ،علي عامر، بيروت ، القسم األول، تعريب محمودفريقيا الشماليةإتراك العثمانيون في األ تر، عزيز سامح،ال
  . م1989

  .2013 ،القاهرة ،نجلو المصريةمكتبة األ ،ترجمة راشد البراوي ،، مجلدانسالميةدائرة المعاوف اإلجب، بوين، 
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  ). ان غازيدان سلطان سليمكك صانونة قدرتاريخ التواريخ، عثم( وعنوانه االصلي

  .2002،االردن – اربد ،سالم، مجلدانإلحمد صدقي، مؤسسة شيخ اأشقيرات، 

ع  ،، السنة الرابعةمجلة الفكر العربيدراسة في أهمية المصدر الشفوي،  :التاريخ األهلي والتاريخ الرسمي ضاهر، مسعود،
  . 1982 ،بي، بيروتنماء العرمعهد اإل ،1982حزيران  –، آيار 27

  . 1979 ،، بيروتالشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةزداه،  ىطاش كبر
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فاعلية برنامج عالجي معرفي سلوكي في تحسني مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى 
  عينة من الطلبة الالجئني السوريني في األردن

  
   * خوالده أحمدو رامي طشطوش

  

  25/6/2019 تاريخ القبول    11/2/2019 ستالمتاريخ اال

  

  ملخصال

ي سلوكي في تحسين مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى عينة من هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج عالجي معرف
طالبًا من الصفوف الثامن والتاسع والعاشر الذين حصلوا على أقل ) 30(تكونت عينة الدراسة من . الطلبة الالجئين السوريين في األردن

، وتم توزيع أفراد العينة بشكل عشوائي إلى )2016(إعداد الغرايبة وطشطوش من الدرجات على مقياس التوافق النفسي واالجتماعي 
طالبًا من الالجئين السوريين، طبق عليهم البرنامج المعرفي السلوكي، وأخرى ضابطة تكونت من ) 15(تجريبية تكونت من : مجموعتين

على مقياس التوافق النفسي وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق . طالبًا من الالجئين السوريين لم يتعرضوا ألي تدخل عالجي) 15(
ودلت النتائج كذلك على وجود . لصالح أفراد المجموعة التجريبية ،التجريبية، والضابطة: واالجتماعي بين متوسطات أفراد المجموعتين

. بار التتبعيلصالح االخت ،فروق بين متوسطات أعضاء المجموعة التجريبية على القياس البعدي والتتبعي في التوافق النفسي واالجتماعي
وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بتوجيه عناية المنظمات العالمية والمحلية ألهمية وضع برامج لتحسين مستوى التوافق النفسي 

  . واالجتماعي لدى الالجئين

  .العالج المعرفي السلوكي، التوافق النفسي، التوافق االجتماعي، الالجئون: الكلمات المفتاحية

  

  ةمقدمال

الصدمات  من للعديد عرضهممما  ،المجاورة الدولإلى  السوريين للمواطنين جماعي إلى لجوء السورية أدت األوضاع
وكانت األردن من أبرز الدول التي لجأ إليها المواطنون السوريون، وبناء على الدراسات التي قامت بها الدولة  .والضغوطات

مليون نسمة، بلغ عدد المسجلين ) 1.37(اجمالي عدد الالجئين في األردن إلى األردنية على الالجئين السوريين فقد وصل 
من اجمالي عدد %) 14.4(الف نسمة وهم يشكلون ما نسبته ) 656(منهم لدى مفوضية االمم المتحدة بشكل رسمي 

لفة استضافتهم وتبلغ تك ،منهم خارج المخيمات%) 90(يقطن و .من األردنيين%) 21(لون ما نسبته السكان، كما ويشك
 وطالبة طالبًا) 130,668(المسجلين في المدارس الحكومية  نمليار دوالر امريكي سنويا، وكان عدد األطفال الالجئي) 1.5(
)Jordanian Prime Minister, 2018.(  

انتمائه  نتيجةخر بسبب تعرضه لالضطهاد آالفرد الذي يرغم على التخلي عن مكان سكنه والفرار إلى مكان  والالجئ هو
كل فرد خرج من بلده  على أّنهف كذلك ويعر, (Castel, Loughan & Crawley, 2004)ي السياسي أو العرقي أو الدين

اإلنسان وهو أيضًا  .)Hodes, 2000( صليالعنف الموجود في موطنه األ بمن والسالمة له وألسرته بسبعن األ صلي بحثًااأل
 صوله االثنيةأعودة إليها بسبب توجهاته السياسية أو الدينية أو الجنسية أو بسبب وال يمكنه ال المبعد عن بالده قسرًا

)Ehntholt & Yule, 2006.(  
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وهي  ،(pre-flight period) مرحلة ما قبل الهربهي : ثناء عملية اللجوء بثالث مراحل رئيسيةأفي ن ويمر الالجئو
وهي مرحلة يتم فيها  ،(period of flight) مرحلة الهرب، وعن ملجأ آمن خاذ قرار اللجوء بحثًاالمدة الزمنية التي تنتهي باّت

وهي المدة التي يقضيها الفرد في مخيمات اللجوء أو  ،(reception phase) مرحلة االستقبال، وخرالهجرة من مكان آل
ترحيله أو  ،تي لجأ إليهاالشكل رسمي داخل الدولة المستضيفة أو استقراره ب ،صليظروف مشابهه لها قبل عودته لوطنه األ

  .)Degarelle, 2004( وسميت عملية الترحيل لموقع جديد بغية االستقرار بإعادة التوطين ،لموقع جديد

هربوا من أوطانهم األصلية بسبب العنف  فقد د من المحن، مما يعرض صحتهم للخط؛ويواجه أبناء الالجئين العدي
يتعرض الهجرة، ويتعرضون لألذى بسبب احتجازهم في مراكز االحتجاز، كما  أثناءفي المروع، ويمرون كذلك بظروف قاسية 

االمر لمضايقات عديدة في حال عدم وجود أوراق ثبوتية لهم مما يعرضهم لخطر االعتقال أو الترحيل،  وامهاتهم همآباؤ
  .(Zayas, 2018)يسبب ألبنائهم القلق المفرط واالكتئاب عندما يتم احتجاز ذويهم أو ترحيلهم  الذي

كما يحمل اللجوء الكثير من اآلثار السلبية على األفراد، ومن أهم تلك اآلثار وجود صعوبة في تحقيق التوافق النفسي 
، فكان من الضروري العمل على ًامستضيف ًاواالجتماعي مع البيئة الجديدة التي لجأ إليها الفرد سواًء أكانت مخيمًا أو مجتمع

والبحث عن أنجع الطرق لمساعدة الالجئين على التوافق مع متطلبات المجتمع الجديد وموازنة ذلك ، لالجئين تقديم الخدمات
  .ن أكثر عرضة لمشاكل التوافق النفسي واالجتماعيويعد األطفال والمراهقو. (Rousseau, 1995)مع حاجاتهم النفسية 

اعي مع البيئة المستضيفة هو اتجاههم نحو ومما يدل على عدم قدرة الالجئين على تحقيق التوافق النفسي واالجتم
الظروف التي يعاني و. جرة الشرعية أو غير الشرعيةوهي الهجرة من بلد اللجوء إلى بلد آخر عن طريق اله ،الهجرة الثانوية

ي بلد هم على النظر بشكل جدي للهجرة بحثًا عن إعادة التوطين واالستقرار فلالجئين والقيود المفروضة عليهم تجبرمنها ا
  .)Kvittingen, Valenta, Tabbara, Baslan,& Berg, 2018(جديد غير بلد اللجوء األولي 

مؤلما، وهو في الغالب تغيير اجتماعي غير مرغوب فيه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الهوية والمعيشة أمرًا  اللجوءعتبر و ي
في قسمين أساسيين بعد  نوينقسم الالجئو. (Alduraidi & Waters, 2018) االجتماعية واالقتصادية والجسدية والنفسية

 ات السكانية لداخل التجمع بينما يتجه اخرونعدد كبير من الالجئين يستقر داخل المخيمات وصولهم ألرض اللجوء حيث أن
  .ة ممن هم خارج المخيماتقّلإلى لمن هم في المخيمات و ةكون غالبية الدعم مقدمتو, للمجتمع المستضيف

من غيرهم فهناك أدلة واضحة على أن الالجئين أكثر عرضة  واللجوء آثار جسدية واقتصاديه ونفسية واجتماعيةوللعنف 
الضغوطات التي تتعلق على وجه التحديد الكثير من  ننهم يواجهوأو .مشاكل الصحية العقلية وصعوبات إعادة التوطينلل

كذلك  هماللجوء من بلدهم األصلي، وتعرض التي دفعتهم إلى باإلضافة إلى الضغوطات ).Keyes, 2000( بوضعهم كالجئين
  .او في بلد اخر ألحداث خالل الفترة االنتقالية، وعملية إعادة التوطين في البلد المضيف

في و .تجارب التهميش واالضطهاد أو التعذيب في البلد األصل على سبيل المثال وتشمل هذه الضغوطات والتحديات
لحين في الدولة االنتقالية  وكذلك، ظروفها قاسيةداخل مخيمات الالجئين تكون  طولةالمن اإلقامة فإ ،كثير من األحيان

 الموقعمن مدى أمان  التاكداألسرة، وعدم  لالنفصال عن المجتمع واألصدقاء وأفراد ضطرارالاالوصول إلى بلد اللجوء، و
عدم القدرة على العودة إلى الوطن ، واالجتماعية لالجئينالتصورات و ،األسرة أفرادبقية ع اوضعدم معرفته أو الجديد،
  . Berry & Vedder)(2016 , والمنزل

ويؤدي ذلك لإلصابة باضطرابات نفسية معقدة كالرهاب أو  ،اللجوء بشكل مباشر على النمو النفسي واالجتماعي ويؤثر
 على األفراد ككل وعلى المراهقين بشكل خاص ثار سلبيةآوللجوء . )Gebaue, 2013( اب أو اضطراب ما بعد الصدمةئاالكت

  ). Rousseau, 1995( انخفاض مستوى التوافق مع البيئة االجتماعية الجديدةومن أبرز تلك اآلثار 

 الفرد قدرةيعني  التوافق فإنKocijan-Hercigonija & Remeta, 1996 (( ريميتاو وونياجيهيرك-كوكجان وبحسب
 حمدأ تعرف بينما .ومشكالت عقبات من يعترضه ما اجتياز من ليتمكن سلوكياته وتعديل، هواعتقادات أفكاره تعديل على
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Ahmed, 2000)( محيطه  في اتتغيير حداثإإلى  يلجأأو  ،الظروف مع يتناسب بحيث الفرد سلوك تعديل أّنهب التوافق
 يكون التوافق أنيتبين  ،تعريفها خالل ومن ،للوصول لنوع من االنسجام البيئة من ًاوجزء سلوكهجزءًا من  ليعدأو  البيئي،
 تكتعديل األفكار الالعقالنية والتخلص من التشوهات المعرفية والتدرب على االستراتيجيا الفرد ذات من ءلشي بالتغيير

 عادات والتعديل في جزء منالمحيطة كالتعرف على أصدقاء جدد، واالنخراط بالمجتمع،  البيئة من شيء بتغييرأو السلوكية، 
   .ير من الفرد والبيئة معًابالتغيأو ، وتقاليده المجتمع

 عالقة إقامة منها المغزى يكون اجتماعية عملية هّنأو, وبيئته اإلنسان بين المقبولة العالقة أّنه علىالتوافق كذلك  ويعرف
 & López-Justicia( لألفضل ريلتغيااحداث  من الفرد تمكن كلما ايجابية العالقة كانت وكلما ،وبيئته الفرد بين ايجابية

Córdoba, 2006.( فبيير بينما يعر )Bier, 2008 (وبيئته الداخل من الفرد ذات بين التوازنمن  درجة أّنه على التوافق 
  .الخارج من

إلى  ينظر إذ الفردي؛ التوجه: هي االتجاهات وهذه التوافق تعريف فيرئيسية  اتجاهات ةوبشكل عام فإن هناك ثالث
إلى  ينظر إذ ،الجماعي التوجهو ،(Aldiyb, 1990) واالجتماعية والنفسية البيولوجية الفرد لحاجات اشباع أّنه على التوافق
 متطلباته لتحقيق والسعي المجتمعإلى  الفردية والنزعات والرغبات القيم وتحويل المجتمع إلرضاء السعي أّنه على التوافق

)Hollander, 1971 .(المجتمع ومتطلبات الفردية الحاجات بين الموازنة مبدأ االتجاه هذا أخذ إذ: كامليالت االتجاهو ,
 المجتمع لمعايير ةمالئم رغباته اشباع في فعله ردود تكونبحيث و, ومجتمعه الفرد بين التناغم من نوع لتحقيق والسعي

العالقة المتبادلة بين التوافق النفسي  ويتخذ الباحثان التوجه التكاملي بسبب وجود ).Al-Shazly, 2001( هواخالقيات
  .وال يمكن العمل على تعديل جانب دون أن يتأثر الجانب اآلخر, والتوافق االجتماعي

 المشكالت حل، والصعوبات مواجهة على القدرةو النفسية الراحة :التي تشير للتوافق النفسي واالجتماعي معاييرومن ال
 ، ليكون فردًا منتجًاالعمل في الكفاءةيمتلك اجتماعيًا، و مقبول اطار ضمن حاجاته إشباع من خاللها الفرد يتمكن بطريقة
 كذلك يكونعلى الفرد أن ، ووالرضا السعادة قيحقتو ألهدافه الوصول من يمكنه مما، العمل في وامكانياته قدراته يوظف
 من الفرد بيئة خلو خالل من تظهرالتي و ،بالسعادة، إضافة إلى شعوره فيها واالستمرار االجتماعية العالقات إقامة على قادرًا

 قادرو رغباته على السيطرة على قادر المتوافق اإلنسان نأ حيث ،الذات ضبط، وأن يمتلك قدرًة على المشاكلو الصراعات
 المطلوب ماعياالجت بالدور القيام على قادرًا الشخص فيكون ،االجتماعية ، ومتحمًال للمسؤوليةالمناسب للوقت تأجيلها على
 على القدرةلديها  المتوافقة الشخصيةكما أن  .)Hishmat & Bahi, 2007( الدور هذا بمتطلبات الوفاء على وقادرًا منه

وجود ، مع المجتمع أفراد بقية مع طيبة عالقات، وعلى اقامة واألصدقاء األسرة أفراد مع التعامل على قدرة، والالتفاوض
  .)Al-Zuhri, 2005( خريناال مساعدة في والرغبة الحب

تؤدي لمشاكل في الصحة وشخص،  من شأنها أن تؤثر على أيوصعبة وتجربة اللجوء مؤلمة  أنوعلى الرغم من 
على قيد  ن في كثير من األحيان كيفية البقاءيتعلم الالجئبأنها لعملية اللجوء يمكن النظر من جهة أخرى فالنفسية والعقلية، 
 كوفاوبحسب باكا. )Pumariega, Rothe & Pumariega, 2005(المواقف الصعبة  مع بحكمةالحياة والتعامل 

(Bacakova, 2011)  فإن الالجئين المراهقين في المخيمات يحصلون على فرصة للتعرف على المجتمع الجديد، باإلضافة
مستضيف، وإن كانت هذه البيئة جتمع المع الم مإلى تعليم المراهقين كيفية التعامل مع بيئة اللجوء الجديدة مما يحسن تفاعله

فإنها ستساعد المراهقين الالجئين على أن يعيشوا حياة طبيعية من خالل تعزيز ثقتهم بأنفسهم، ومساعدتهم على النمو  آمنة
  .النفسي واالجتماعي بشكل سليم

إلى تشخيص وإرشاد  بدراسة وصفية هدفتقاما  (Ehntholt & Yule, 2006) ن الجدير بالذكر أن إينثولت ويولوم
األطفال المراهقين الالجئين من عدة مناطق عبر العالم، من خالل مراجعة عدد كبير من قواعد البيانات والمواقع االلكترونية 
المختلفة التي تنشر دراسات حول األمراض النفسية واالجتماعية التي يعاني منها األطفال والمراهقون الالجئون نتيجة 

رت نتائج الدراسة إلى أن األطفال والمراهقين الالجئين يتعرضون عادة إلى أحداث حياتية صادمة نتيجة اللجوء، وقد أشا
االكتئاب والقلق : مثللديهم لتعرضهم للحرب والعنف مما يؤدي إلى تطور مجموعة من االضطرابات النفسية والعقلية 
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تويات التكيف مع الظروف النفسية االجتماعية الناتجة عن أن مسالى واضطرابات ما بعد الصدمة، كما أشارت نتائج الدراسة 
اللجوء كانت منخفضة، وبينت النتائج إلى أن استخدام المنهجيات اإلرشادية الشاملة كانت األكثر قدرة على معالجة مشكالت 

  .إنخفاض التكيف االجتماعي والنفسي لدى األطفال الالجئين

قران والجهات الحكومية ومجموعة األ رسفر الدعم المجتمعي من قبل اُألتو أنعلى ) Kaplan, 1999(ويؤكد قبالن 
تلك المرتبطة بتوافقهم  تعرض لها الالجئونيخطر مشكلة وتعد أ .واالغاثية يرفع من قدرة األطفال والمراهقين على التوافق

  .(United Nations High Commission for Refugees, 2007) بحسب المفوضية العليا لالجئين

ويتجه الباحثان في هذه الدراسة إلى استخدام برنامج إرشادي مستند إلى العالج المعرفي السلوكي للتأثير على التوافق 
 نأإذ ه من مشاكل بسبب انخفاض مستوى التوافق النفسي واالجتماعي، نالنفسي واالجتماعي لدى الالجئين بسبب ما يعانو

االتجاه نحو  وإن ،والمشاكل النفسية االضطراباتلعالج كل  احد ليس كافيًاوتوجه وواحدة التمركز خلف استراتيجية 
وكلما كانت هذه االنتقائية منظمة ومتناسقة كان  ،كثر فاعلية وتأثيرأمر أفي التعامل مع الجانب السيكولوجي هو  االنتقائية
   .)Abu Assad & Arabiyat, 2018( كثر تكامًالأ اإلرشاد

كذلك و ،ساعد الفرد على تقبل العملية اإلرشاديةأكثر ما يجيات وفنيات إرشادية متنوعة وحيوية استخدام استراتيويعد 
العمل على يساعد و ،اثر التعلم إلى بقية المواقف الحياتية العامة انتقاليساعد على والذي استخدام العالج بشكل جماعي 

  .)Elliott & Gresham, 1993( النفسي واالجتماعي سلوكية مقبولة اجتماعيًا على التوافق اأنماطاالفراد اكساب 

نتيجة للتفكير الخاطئ  على أّنهتوافق وما يصحبه من انفعاالت سلبية مالمعرفي السلوكي إلى السلوك غير ال العالج ينظر
 المعرفية لدى المعرفي السلوكي يسعى للتوصل لألفكار التلقائية أو السلبية والتحريفات العالجولذلك فإن , المنطقيوغير 

العالج و. )El-Shennawy & Abd al-Rahman, 1998( محلها واقعيةكثر أواعتقادات  أفكارحالل إالفرد والتخلص منها و
وتشمل الطرق الرئيسية المستخدمة في , وعادة ما تكون محدودة زمنيًا ،عملية مركبة ومنظمة عبارة عنالمعرفي السلوكي 

 التدخالت السلوكية، باإلضافة إلى التقنيات المعرفيةالذاتي و استراتيجيات التقييمو قة العالجيةالعال ؛العالج المعرفي السلوكي
Cutcliffe & Santos, 2018).(  

على أّنه شكل من أشكال العالج الذي يهدف )  (Cognitive Behavioral Therapyويعرف العالج المعرفي السلوكي 
لحياة الجديدة ومواكبتها من أجل خلق المزيد من النتائج العاطفية والسلوكية إلى تحقيق التوافق بين الفكر وأنماط ا

ويهدف العالج المعرفي السلوكي إلى تمكين .  (The National Centre of Mental Health Research, 2009)التوافقية 
ي حياته ونتائجها وتأثيرها على سلوكه، األفراد من تحديد المشكالت التي يعاني منها، وزيادة اداركه لدور األحداث السابقة ف

كما يهدف إلى تدريب األفراد على األساليب اإلرشادية المختلفة، وتعليمهم كيفية تقييم ما يحدث في حياته من تغيرات 
  .(Kennerly, kirk & Westbrook, 2018) ةسلوكية ومعرفي

السلوكية والوجدانية تتأثر  داستجابات الفرن أفي  الفكرة الرئيسية للعالج المعرفي السلوكي بسيطة، وتتمثل كما أن
شعر بالقلق، أو الغضب، أو أي أن الفرد ي ،دركهاكيف يستقبل بها األشياء ويالتي تحدد الكيفية التي  بأفكاره ومعارفه، كثيرًا
او  لق أو الغضبهو المسبب للق أو الحدث ليس الموقف ،بمعنى آخر .فعه إلى ذلكلديه فكرة تدكون تفقط عندما  ،الحزن
  .)Hoffman, 2012(هو المسؤول عن أي شعور يشعر به الفرد للموقف  ادراك الفرد وتفسيره، ولكن الحزن

معتقداته السلبية أخرى إيجابية، ويتمكن كذلك بستبدل أن يومن خالل العالج المعرفي السلوكي فإن الفرد يتمكن من 
ة ادراكه الخاطئة واالعتباطية لألمور مما يدفعه للتفكير بعقالنية اكثر، ويغير طريق ،من التخلص من التشوهات المعرفية

 ,Dhamrah & Abueita)في تعامله مع المواقف المختلفة  ةويساعده ذلك على ضبط سلوكياته وتبني استراتيجيات جديد
2014.(  

  



 559 طشطوش وخوالده
 

عديد من الدراسات؛ كدراسة هيويج الاستخدم العديد من الباحثين برامج العالج المعرفي السلوكي في  ،وفي هذا اإلطار
التي هدفت إلى معرفة أثر العالج المعرفي السلوكي في اضطراب ما بعد الصدمة  (Hewage et al., 2017)ن وآخري

) 49(رجًال و) 29( ضوا لتجربة الصراع المسلح، همفي تيمور الشرقية تعر ًامواطن) 78(والغضب، تكونت عينة الدراسة من 
نتائج الدراسة إلى فاعلية تجريبية وضابطة، وقد أشارت  :، وتم تقسيمهم لمجموعتيناعام) 18(فوق  همامرأة ممن اعمار

متابعة النتائج بعد انتهاء  تأعراض الغضب، وتماض اضطراب ما بعد الصدمة وج المعرفي السلوكي في خفض أعرالعال
  .سنالبرنامج العالجي لمدة شهر ودلت نتائج المتابعة على استمرار التح

 للمراهقين الذات توكيد تحسين الى (Bani Mustafa, & Nashat, 2016) بني مصطفى ونشأت دراسةكما هدفت 
 الالجئين من مراهقا) 30( من عينة الدراسة تكونت، الدور ولعب المعرفية النمذجة استراتيجيتي خالل من السوريين الالجئين
اشارت و. ضابطة وأخرى تجريبية لمجموعة توزيعهم تمو، اعام) 17-12( بين أعمارهم تتراوح األزرق مخيم في السوريين

 القبلي بين المقياسين الذات توكيد مستوى نتحس في التجريبية المجموعة أفراد لصالح فروق وجودإلى  الدراسة نتائج
  .التجريبية ةالمجموع ألفراد البعدي واالختبار التتبعي االختبار بين فروقوجود  لعدم كذلك وتوصلت، والبعدي

 اإلرشاد أثر لمعرفة هدفت التي )(Alaedein & Alhih, 2018عالء الدين والحيح  دراسةوضمن االطار ذاته جاءت 
 من الدراسة عينة تكونت، األردن في السوريين الالجئين أطفال لدى والوحدة الغضب أعراض خفض في السلوكي المعرفي

واشارت نتائج ، وضابطيه تجريبية: لمجموعتين عشوائيا توزيعهن تم، نةس) 13-10( من اعمارهن الجئًة سورية) 32(
 فروق وجودإلى و، الغضب أعراض خفض في التجريبية المجموعة أفراد لصالح البعدي القياس في فروق وجودإلى  الدراسة

 القياس في فروق جودو عدمإلى و، النفسية الوحدة مستوى خفض في التجريبية المجموعة أفراد لصالح البعدي القياس في
، وإلى البعدي القياس على أسابيع أربعة مرور بعد الغضب أعراض خفض في التجريبية المجموعة ألفراد والتتبعي البعدي
 أربعة مرور بعد النفسية الوحدة مستوى خفض في التجريبية المجموعة ألفراد والتتبعي البعدي القياس في فروق وجود
  .تتبعيال االختبار لصالح ،أسابيع

تحسين في  العالج المعرفي والسلوكي معرفة فاعلية إلى فقد هدفت (Ooi et al., 2016) نوأخريأوي أما دراسة 
 )82(تم اختيار ما مجموعه و ،المتأثرين بالحرب المعاد توطينهم في أستراليا للصغار والمراهقينالنتائج العاطفية والسلوكية 

نتائج الدراسة  أشارت ،المدرسةهم في مرحلة ن مبصورة عشوائية م) ةسن 17ت الىسنوا 10تتراوح أعمارهم بين ( امشارك
أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، واالكتئاب، ومشاكل االستيعاب الداخلي فاعلية البرنامج المعرفي السلوكي في خفض إلى 

  .لح المجموعة التجريبيةوكانت النتائج لصا .النفسي االجتماعي تحسن مستوى التوافقباإلضافة إلى ، والخارجي

 السلوكي المعرفي العالجإلى  مستند جمعي ارشادي برنامج أثر معرفة) Saad, 2016( سعد دراسةكما حاولت 
 الالجئين من طالبة) 40( من مكونة عينة لدى االجتماعي واالنسحاب المطول الحزن أعراض خفض في النفسي والتعليم

 للبرنامج تعرضت تجريبية: لمجموعتين نتوزيعه تم ،الحروب خالل مقربًا شخصًا وافقد الذين المفرق مدينة في السوريين
 مقياس على البعدي القياس في فروق وجود إلى الدراسة اشارت نتائج. معالجة ألي تتعرض لم ضابطة وأخرى ،اإلرشادي

 لصالح االجتماعي االنسحاب قياسم على البعدي القياس في فروق وجود، التجريبية المجموعة أفراد لصالح المطول الحزن
 األبعاد من وعدد المطول الحزن لمقياس الكلية الدرجة على فروق وجود على كذلك النتائج تودّل، التجريبية المجموعة أفراد
 الكلية الدرجة على فروق وجود عدمإلى  كذلك النتائج أشارتو. التتبعي القياس لصالح والتتبعي البعدي ينقياسمال في كذلك

 على ، وذلكالتتبعيالقياس  لصالح والتتبعي البعدي ينقياسمال في كذلك األبعاد من وعدد االجتماعي االنسحاب لمقياس
  . األفراد درجات تحسن من الرغم

 معرفي جمعي إرشادي برنامج أثر شافتكاسالى ) Shakhatra, 2016( شخاترة دراسةهدفت  نفسه، االطاروضمن 
 من الدراسة عينة تكونت، األردن في السوريين المراهقين لدى الذات وتوكيد المشكالت حل مهارتي تحسين في سلوكي

 على عشوائيا العينة أفراد توزيع تم، إربد محافظة في والثامن السابع الصفين في السوريين الالجئين من طالبًا) 30(
 التجريبية المجموعتينفي  االفراد أداء متوسطات بين فروق لوجود الدراسة نتائج أشارت .تجريبية وضابطة مجموعتين
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 النتائج ودّلت، التجريبية المجموعة أفراد لصالح البعدي القياس في الذات وتوكيد المشكالت حل اختباري على والضابطة
 على يدل مما ،التجريبية المجموعة ألفراد االختبارين على التتبعيالقياس و البعدي القياس بين فروق وجود على كذلك
  .على تطبيقه شهر مرور بعد حتى تأثيره واستمرار البرنامج ليةفاع

قياس أثر برنامج معرفي سلوكي جمعي في خفض االكتئاب والقلق الى ) Shatnawi, 2016(هدفت دراسة شطناوي و
من الالجئين طالبًا ) 40(وتكونت عينة الدراسة من  .الالجئين السوريين في مدينة اربدوتحسين المرونة النفسية لدى الطلبة 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق في القياسات و. تجريبية وضابطة: السوريين، تم توزيعهم عشوائيًا إلى مجموعتين
التتبعي القياس لصالح المجموعة التجريبية، وتوصلت كذلك إلى وجود فروق في القياس البعدي و ةالبعدية للمقاييس الثالث

البعدي  ينقياسملم تدل النتائج على وجود فروق في القلق لصالح االختبار التتبعي، ولعلى مقياس االكتئاب ومقياس ا
  .والتتبعي على مقياس المرونة النفسية

معرفة أثر العالج المعرفي السلوكي في التخفيف من   (Buhmann, et al., 2015)نوأخريوقد حاولت دراسة بوهمان 
الجئًا من كوبنهاجن، وأستمر البرنامج ) 85(ن، تكونت عينة الدراسة من جئوات النفسية التي تعرض لها الالأعراض الصدم

سات فقط التزموا بالجل%) 42(العالجي لمدة ستة أشهر، أشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض أعداد المشاركين وتبقى منهم 
شدة اعراض الصدمات النفسية لديهم،  تضلقيام بالواجبات المنزلية، وانخفقدرة أكبر على ا نالعالجية، وحقق هؤالء الالجئو

  .وأشارت الدراسة لضرورة تكييف البرامج العالجية طويلة األمد لتمكين المشاركين من االستمرار في العالج طوال الفترة

فقد هدفت لمعرفة أثر اإلرشاد الجمعي المستند إلى العالج المعرفي  ،)Khatatibat, 2015(أما دراسة خطاطبة 
, ض أعراض اضطراب ما بعد الصدمة وصعوبات التوافق االجتماعي لدى عينة من األطفال الالجئين السورينالسلوكي في خف

 الدراسةوضابطة، أشارت نتائج  تجريبية: طالبة سورية تم توزيعهن عشوائيا إلى مجموعتين) 32( من عينة الدراسة تكونت
ن مستوى الكفاءة اضطراب ما بعد الصدمة وتحس خفض في ةالتجريبي المجموعة لصالح البعدي القياس في فروق وجودإلى 

اضطراب ما  خفض في التجريبية المجموعة لصالح والبعدي ين القبليالقياس بين فروق وجودإلى  كذلك وأشارت االجتماعية،
 المجموعة فرادأل البعدي واالختبار التتبعي االختبار بين فروقوجود  عدمو بعد الصدمة وتحسن مستوى الكفاءة االجتماعية،

  .مما يدل على ثبات أثر التحسن بعد مرور أربعة اسابيع على انهاء العالج التجريبية

ائم على برنامج قفعالية لقياس  (Barron, Abdallah & Patrick, 2013)دراسة بارون وعبدالله وباترك وجاءت 
وتكونت عينة الدراسة  ).سنة 14-11أعمارهم بين  الذين تتراوح(على األطفال المتأثرين بالحرب  العالج المعرفي السلوكي

من المشاركين  )٪60( أبلغ ما يقرب منوقد  .تجريبية وضابطة :تم توزيعهم عشوائيًا إلى مجموعتين فلسطينيًا،) 30(من 
أكبر في أعراض  اتحسن مجموعة التجريبيةالمشاركون في ال وجود أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لديهم، أظهرعن 

اب ما بعد الصدمة، واالكتئاب، والحزن، والتأثير على األداء المدرسي، وصعوبات الصحة العقلية مقارنة بالمشاركين في اضطر
  . المجموعة الظابطة

 ,Peltonen, Qouta, EL Sarraj & Punamki) وبونامكي والسراج وقوته بلتونين دراسة هدفت ،وضمن االطار ذاته
 ،غزة قطاع في بالحرب المتأثرين األطفال لدى االجتماعيةو النفسية الصحة تحسين في جيبرنامج عال أثر معرفةإلى  (2012
 للتدّخل تعرضت األولى المجموعة: لمجموعتين توزيعهم تم ينفلسطينيمن ال وطالبة طالبًا) 225( من عينة الدراسة تكونت

 وفض المشكلة حل على التدريب معهم ونالباحث واستخدم وطالبة طالبًا) 141( من مؤلفة وكانت المدرسة بوساطة العالجي
 أشارت ،وطالبة طالبًا) 84( من مؤلفة وكانت عالجي تدخل ألي تتعرض لمف الثانية المجموعةاما  ،الحوار ومهارات النزاع
 وكان ،العدواني غير السلوك من التقليلأو  الصداقة نوعية زيادة في العالجي للتدخل أثر وجود عدم لىالدراسة إ نتائج

  .االجتماعي والسلوك الصداقات تدهور من الحد في التأثير

فاعلية العالج المعرفي السلوكي في  على مباشر بشكل ركزت التي الدراسات قلة السابقة الدراسات مراجعة من تبيني
 الغضب أعراض ، بينما أكدت على فاعلية العالج المعرفي السلوكي الجمعي في خفضلالجئين واالجتماعي النفسي التوافق
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، وأعراض الصدمات أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، واالكتئاب، والحزنو واالنسحاب االجتماعي، والقلق، والوحدة
وحل المشالت وتوكيد الذات، والتحصيل والتسرب  ،االجتماعيةو النفسية الصحة، ووتحسين المرونة النفسيةالنفسية، 

بيئة المجتمع المستضيف خارج الجئين في بيئة المخيمات وفي راسات الكما تناولت هذه الد .المدرسي لدى الالجئين
  .المخيمات خصوصًا الطلبة الدارسين في المدارس الحكومية

 النفسي التوافقعلى فاعلية العالج المعرفي السلوكي في مستوى  ركزتعن غيرها في أّنها  الحالية الدراسةلذا تميزت  
وجد ى من نوعها في محافظة البلقاء إذ ال تمع المستضيف، وتعد هذه الدراسة األولداخل المجت مباشر بشكل واالجتماعي

وتجدر االشارة إلى أن الباحثين قد  ).نالباحثيحدود معرفة  في(ن السوريين في هذه المحافظة أي دراسة تناولت الالجئي
 اسة، ومتغيراتها، والمنهجية المتبعة ة الدرعداد النظري للدراسة، وتحديد مشكلاستفادا من الدراسات السابقة في اإل

في مناقشة السابقة وإجراءاتها، وإعداد البرنامج االرشادي الخاص بهذه الدراسة، كما تم االستفادة من نتائج الدراسات فيها
  .وتفسير نتائج الدراسة الحالية

   الدراسة مشكلة

وكل مرحلة لها  ،النتقال من مرحلة إلى أخرىيواجه الفرد عادًة العديد من المشكالت التي تعتري حياته نتيجة ا
بتغير ثقافي وجغرافي شبه شامل فإنَّه يزيد من مشكالت توافق  اولكن عندما يكون االنتقال مصحوب ،خصائصها ومتطلباتها

تيجة من الضغوط النفسية ن ةعالي ةعوام الماضية إلى درجاألن خالل وتعرض األطفال السوري؛ فقد الفرد نفسيًا واجتماعيًا
واللجوء إلى  والتعذيب،ترك منازلهم، ومشاهدة أعمال القتل  :منها مخيفةللصراع السياسي الدائر هناك، وخبروا عدة أحداث 

 األطفال يالحظون على أبنائهم أعراضًا ووبدأ ذو وسلبيةبدأت تؤثر عليهم بدرجة كبيرة  ةخارج بالدهم، هذه األحداث الكبير
من تأثير هذه الخبرات  قبل، وأصبحت تؤثر عليهم، وعلى أطفالهم بشكل سلبي، وخوفًا نفسيه وجسدية لم يألفوها من

األطفال في طلب المساعدة من الجهات التي تقدم خدمات الدعم النفسي  وسارع ذو ،المؤلمة على مراحل نموهم الالحق
  .لالجئين السوريين

لبة كثير من المشكالت النفسية لدى الطللالميدانية  مالمشكلة الدراسة من خالل مالحظاته نيولقد جاء دافع الباحث
من مثل مشكلة الهروب من المدرسة  يعود أساسها إلى مشكالت التوافق النفسي واالجتماعيخاصة الالجئين السوريين و

تلفة لتالي إلى ظهور اضطرابات مخأدت با وقد وانخفاض التحصيل واالنعزالية واالنطوائية والسخط على البيئة المدرسية،
بناء عالقات اجتماعية مع وعدم قدرتهم على مواجهة الظروف، والعجز عن ، عدم التقبل لطبيعة المجتمع الجديدمنها 

، مما وأحيانا إلى انكارهم للواقع ،وعدم تقبلهم لذواتهم ،باإلضافة إلى مشكالت تجّلت برفضهم ألنفسهم المجتمع المحيط بهم؛
إلى عدم التوازن ل مع االشخاص المحيطين بالبيئة، اضافة االطمئنان في التعامغياب ر وولد لديهم الشعور بعدم االستقرا

  .العاطفي والمشاعر االنفعالية السلبية التي يعانون منها

على عدد من االبحاث والدراسات التي تحدثت عن تأثر مستوى التوافق النفسي واالجتماعي باالطالع الباحثان وقد قام 
 ,Ehntholt & Yule(ل وت وينثولإي اتكدراس ،ثير التوافق على عدد كبير من مناحي الحياة األخرىبسبب اللجوء، وتأ

ن لهذه المشكلة ورغبتهما في إيجاد يوجه اهتمام الباحثوقد . )saad, 2016(، وسعد )Qumri, 2012(، وقمري )2006
لسلوكي، وبالتالي تكمن مشكلة الدراسة في حل لها من خالل تصميم برنامج إرشاد جمعي مستند إلى العالج المعرفي وا

التعرف إلى فاعلية برنامج ارشادي معرفي سلوكي في تحسين مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى عينة من الطلبة 
 عنفإن مشكلة الدراسة تتلخص في االجابة وتحديدًا . الالجئين السوريين في المدارس الحكومية في محافظة البلقاء

  :اآلتيينالسؤالين 

مستوى التوافق النفسي واالجتماعي تحسين هل يوجد أثر للبرنامج اإلرشادي الجمعي المعرفي السلوكي في  :السؤال األول
  لدى الطلبة الالجئين السوريين في المدارس الحكومية؟

 ية من الالجئينوجد فروق في مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى أفراد المجموعة التجريبتهل  :السؤال الثاني
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 القبلي والتتبعي؟: السوريين في المدارس الحكومية على القياسين

  :تم وضع الفرضيتين التاليتين ،ولإلجابة عن هذين السؤالين

 النفسي التوافق مستوى في (=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: األولى الفرضية
 ،)التجريبية المجموعة( السلوكي المعرفي اإلرشادي للبرنامج تعرضوا الذين السوريين ينالالجئ الطلبة بين واالجتماعي

 ).الضابطة المجموعة( اإلرشادي للبرنامج يتعرضوا لم الذين السوريين الالجئين والطلبة

 نفسيال التوافق مستوى في (=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الثانية الفرضية
 على ،)التجريبية المجموعة( السلوكي المعرفي اإلرشادي للبرنامج تعرضوا الذين السوريين الالجئين الطلبة لدى واالجتماعي

 .والتتبعي ،البعدي: القياسين

  الدراسة أهمية

 ةعية والحكوميتكتسب الدراسة أهميتها من اهتمام المؤسسات والمنظمات اإلنسانية واالجتما :النظرية العلمية األهمية
يشون مرحلة انتقالية حرجة يع لفئة من مشكالت نفسية وظروف صعبة؛ فالالجئونوغير الحكومية بالالجئين، لما تعانيه هذه ا

  .ها األفراد لمشكالت تحول دون إشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية واالقتصاديةيتعرض في

 واالجتماعي النفسي التوافق لرفع اإلرشادية البرامج تصميم لتتناو التي للدراسات ةجديد فائدةوتضيف هذه الدراسة 
 أن حيث ،المخيمات داخل وليس بيئة المجتمع األردني داخل السوريين الالجئين لدى السلوكي المعرفي العالجإلى  باالستناد

السوريين  الالجئين مجموع من%) 10( فإن األردنية الحالة وفي مخيماتهم في الالجئين على ركزت السابقة الدراسات أغلب
 ).Jordanian Prime Minister, 2018( المخيمات خارج منهم%) 90( مقابل المخيماتيقيمون في 

 لالجئين، واالجتماعي النفسي التوافق مستوى في السلوكي المعرفي العالجإلى  مستندًا إرشاديًا برنامجًا تقدمو كما
 خالل ومن أخرى جوانب من ودراسته الموضوع بهذا لالهتمام المستقبل في آخرين باحثين أمام المجال فتحت أّنها وفي

باإلضافة إلى أن هذا . ومعرفة نتائجه ة، كتطبيقه على عينات مماثلة، وتحكيمه على بيئات أخرى مشابهمختلفة نظريات
 االنخراط علىالالجئين  طالبال لمساعدة فاعلة إرشادية برامج تصميمإلى  العلمي البحث حاجة دعم فيتسهم  أيضًا الدراسة

  .ولالخرين لذواتهم وتقبلهم االجتماعية الحياة في

 المفاهيم منلعدد  أنها وفرت تغذية راجعة في الدراسة لهذه التطبيقية األهمية تبرز :التطبيقية العلمية األهمية
 النفسيين واألخصائيين المرشدين ترفدما ك ،التي يمكن استخدامها مع الالجئين اإلرشادية والفنيات والمعلومات والبيانات
 االستفادة يمكنهممعرفي سلوكي  السوريين ببرنامج ارشادي الالجئين الطلبة مع تتعامل التي التربوية المؤسسات في العاملين

 البرامج داعدا مجال في العاملين مساعدةهذا باالضافة الى  .بةللطل واالجتماعي النفسي التوافق مستوىالتأثير على  في منه
برامج أخرى  اعداد أجل منلالستفادة من البرنامج ونتائجه  السوريين الالجئين مع نيتعاملو الذين المختصينو اإلرشادية

توجيه انتباه المسؤولين واصحاب القرار في  جانب إضافة إلى .لديهم االجتماعيو النفسي التوافق جديده تساهم في تحسين
  .جئين من أجل تحسين واقعهم النفسي واالجتماعيالمنظمات وهيئات اإلغاثة لال

  الدراسة مصطلحات

  :التالية والمفاهيم المصطلحات الحالية الدراسة تتناول

 تم التي السلوكية المعرفية اإلرشادية واالستراتيجيات المهارات أّنهب الدراسة هذه في اجرائيًا يعرف: اإلرشادي البرنامج
  .اسبوعيًا جلستين بواقع جلسة) 14( ، ويتكون منعليها السوريين الالجئين الطلبة تدريب

وصول لنوع من التوزان بينه وبين ال أجل من الفرد بها دينامية مستمرة يقوم عملية هو :االجتماعيو النفسي التوافق
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الكلية  جةالدر أنهإجرائيًا ب واالجتماعي النفسي التوافق عرفويAl-Duwaysh, 2014 .(( ةالبيئة المادية واالجتماعي
  .واالجتماعي النفسي التوافق مستوى مقياس علىللمفحوص 

 مواجهةعلى  والقدرة لتحقيقها والسعي لألهداف التخطيط في بالحرية والشعور النفس مع السعادة هو :النفسي التوافق
لنفسي لمقياس بأنه درجة المفحوص على مجال التوافق ا إجرائيًا عرفويAl-Shazly, 2001.( ( الشخصية المشكالت

  .التوافق النفسي واالجتماعي

 شخصًاالفرد  يكون أنو ،اآلخرين مع وطيبة ناجحة عالقات تكوين على القدرةالفرد  امتالك هو :االجتماعي التوافق
 من التوافق من البعد هذا ويظهر ،فيه يعيش الذي المجتمع وُخُلق وتقاليد وعادات بقيم ملتزمًا يكونو ،المجتمع في فعاًال
بأنه درجة  إجرائيًا ويعرف ).Zghoul, 2004( والزواجي والعملي الدراسيو األسري مجاله في الشخص نجاح خالل

  .المفحوص على مجال التوافق االجتماعي لمقياس التوافق النفسي واالجتماعي

 مدرسة في) اشروالع ،والتاسع ،الثامن( الصفوف طلبة فهم ،الحالية الدراسة بحسب: السوريون الالجئون الطلبة
  .السوريين الالجئين لشؤون السامية المفوضية لدى مسجلين الجئين بوصفهم، البلقاء محافظةفي  األيوبي الدين صالح

  محددات الدراسة

  :يلي بما الحالية الدراسة نتائج تحددت

  العاشرو والتاسع الثامن الصفوف في السوريين الالجئين الطلبة من عينة على اإلرشادي البرنامج طبق :البشرية الحدود
 .االساسية

 .الجئون سوريون طلبة وجد فيهاي التي البلقاء مدارس إحدى في البرنامج طبق :المكانية الحدود

 .م 2017/2018 الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل :الزمانية الحدود

 ،االجتماعيو النفسي التوافق بمقياس لًةممث الدراسة أدوات وثبات صدق بمدى الحالية الدراسة نتائج تعميم يرتبطكما 
 .اإلرشادية بالجلسات المسترشدين والتزام ،اإلرشادي وبالبرنامج

  واإلجراءات الطريقة

  الدراسة مجتمع

 الـدين  صـالح  مدرسـة  فـي  والعاشـر  والتاسـع  الثـامن  الصـفوف  فـي  نيالسـوري  الالجئـين  الطـالب  مـن  الدراسـة  مجتمـع  تكون
  .طالبًا) 74( عددهم البالغ ،م2018/2017 الدراسي العام من الثاني الدراسي للفصل ءالبلقا محافظة في األيوبي

  الدراسة عينة

مجتمـع   علـى  واالجتمـاعي  النفسـي  التوافق مقياس تطبيق بعد طالبًا) 30( عددهم والبالغ الدراسة عينة افراد اختيار تم
 ،واالجتمــاعي النفسـي  التوافـق  علـى مقيـاس   فأقـل  (2.49)علـى درجـة    حصـلوا  الـذين  الطلبـة  مـن الدراسـة، وقـد تـم اختيـارهم     

  وضابطة تجريبية مجموعتين؛إلى  عشوائي بشكل العينة أفراد توزيع تمو ،الدراسة في لمشاركةفي ا تهمرغب وأبدو

الحســابية  حســبت المتوســطات  القبلــي القيــاس فــي والتجريبيــة الضــابطة المجمــوعتين بــين تكــافؤ وجــود مــن لتحقــقول
  .يوضح ذلك) 1( الجدولالستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس التوافق النفسي واالجتماعي، و المعيارية واالنحرافات
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الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس التوافق النفسي الحسابية واالنحرافات المعيارية  متوسطاتال: )1(جدول ال
  لمتغير المجموعة تبعًا واالجتماعي

 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ةالمجموع المقياس

 التوافق النفسي واالجتماعي
 15 0.128 2.31  تجريبية
 15 0.102 2.30 ضابطة
 30 0.114 2.31  الكلي

الستجابات أفراد عينة  في األوساط الحسابية واالنحرافات المعياريةظاهري  نتبايوجود ) 1(الجدول  يظهر  
لة الفروق اإلحصائية بين ولبيان دال، المجموعة متغيرالختالف  تبعًا فق النفسي واالجتماعيالدراسة على مقياس التوا

   .يوضح ذلك )2(جدول ، وال)ANOVA( االحادي الحسابية تم استخدام تحليل التباين متوسطاتال

  ألثر المجموعة على التوافق بشكل عام) ANOVA(تحليل التباين االحادي : )2(جدول ال
  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  ينمصدر التبا

 0.887 0.021 0.000 1 0.000  المجموعة
    0.013  28 0.375  الخطأ
    29 0.375 الكلي

تعـزى  على مقياس التوافق النفسي واالجتمـاعي  ) (α≤0.05جود فروق ذات داللة إحصائية عدم ) 2(يتبين من الجدول 
 عينـة  أفـراد لـدى  الدرجـة الكليـة للمقيـاس    مما يـدل علـى تكـافؤ مجمـوعتي الدراسـة فـي األداء القبلـي علـى          ؛المجموعة يرلمتغ

  .الدراسة

  الدراسة اتاأد

 موزعة ،فقرة) 55( من ، المكون)2016(لغرايبة وطشطوش ااستخدم مقياس  :واالجتماعي النفسي التوافق مقياس - أوًال
  . االجتماعي التوافق لقياس فقرة) 30( من الثانيو ،النفسي التوافق لقياس فقرة) 25( من األول :مجالين على

  :الحالية الدراسة في واالجتماعي النفسي التوافق مقياس وثبات صدق تدالال

محكمين من ) 10(تم التحقق من الصدق الظاهري للمقياس من خالل عرضه على : المقياس صدق دالالت .1
النفسي والقياس والتقويم من الجامعة األردنية وجامعة اليرموك، ومختصين باالختبارات النفسية المتخصصين في اإلرشاد 

في مدى  مه، وطلب منهم إبداء آرائوالشخصية في المركز الوطني للصحة النفسية، ومشرفين من وزارة التربية والتعليم
متها، واقتراح التعديالت التي يرونها مناسبة، مالءة كل فقرة من فقرات المقياس وصالحية المقياس بشكل عام ومدى صالحي

ن فقرات من اتفاق المحكمين كمعيار لبيان صالحية الفقرة ومالئمتها لتبقى ضم فما فوق %)80(وقد اعتمدت نسبة 
  .هم، تم تعديل صياغة عدد من الفقرات لزيادة وضوحهاالمقياس، وبناًء على آرائ

، استخرجت معامالت ارتباط فقرات المقيـاس مـع   التوافق النفسي واالجتماعي صدق البناء لمقياس مؤشراتستخراج وال
تراوحـت  وقـد  ، طالبـًا مـن الالجئـين السـوريين     )40(تكونـت مـن   اسـتطالعية مـن خـارج عينـة الدراسـة      الدرجة الكلية في عينـة  
أن جميع الى وتجدر اإلشارة  ،)0.81-0.32(ومع المجال  ،)0.75-0.32(بين  ماككل  المقياسمع معامالت ارتباط الفقرات 

  .الفقرات ، ولذلك لم يتم حذف أي منودالة إحصائيًا معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة

بتطبيق  (test-retest)بطريقة االختبار وإعادة االختبار من ثبات مقياس الدراسة تم التحقق : المقياسثبات دالالت . 2
وكانت معامالت ارتباط ، طالبًا )40(على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكونة من  ،نالمقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعي

أمـا معامـل ثبـات اإلعـادة للمقيـاس       .للمجـال االجتمـاعي  ) 0.91(للمجال النفسي، فيما بلغت ) 0.95(بيرسون لثبات اإلعادة 
  .مقياس ككل، وهذه النتيجة تدل على درجة كبيرة من التجانس لفقرات ال)0.95(ككل بلغ 
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للمجال ) 0.90(للمجال النفسي، فيما بلغت ) 0.90(لمجاالت الدراسة كرونباخ ألفا كما كانت معامالت الثبات 
، وهذه النتيجة تدل على درجة كبيرة من التجانس لفقرات المقياس )0.94(الثبات للمقياس ككل بلغت معامل االجتماعي، أما 

نه يتم قبول قيم معامالت أ الذي يشير الى) 2010(لية استنادًا إلى عودة سة الحاوهذه القيم مقبولة ألغراض الدرا. ككل
  ).0.65(حال زيادتها عن الثبات في 

  طريقة تصحيح المقياس

درجات، وغالبًا ) 5(حيث أعطيت دائمًا ب، )دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا(تم اعتماد سلم ليكرت للتدرج الخماسي 
تم  ،ولتحديد مستوى التكيف النفسي واالجتماعي. درجة واحدة درجات، ونادرًا درجتين، وأبدَا) 3(يانًا وأح درجات،) 4(

، )مستوى متوسط: 3.49- 2.50(، )فما دون مستوى منخفض 2.49( :تصنيف المتوسطات الحسابية على النحو اآلتي
 ).مستوى مرتفع :فما فوق 3.50(

  اإلرشادي البرنامج -ثانيًا

 مجال في أجريت التي واألبحاث الدراسات من عدد على االطالع بعد سلوكي معرفي جمعي عالجي برنامج إعداد تم
 ،البرامج هذه إعدادفي  المتبعة واالستراتيجيات السلوكية المعرفية النظرية على القائمة الجمعية البرامج باستخدام العالج
 ودراسة ،)Sabah & Abdel Aziz, 2016( والصباح لعزيزا عبد ودراسة ،)Alshammari, 2016( الشمري دراسة ومنها

  ).Muqadadi & Abu Zaitoun, 2010( زيتون وأبو مقدادي ودراسة ،)Aleatwi, 2013( العطوي

البنية  األفكار، وإعادة كز على تعديل، ويرتالسلوكيةو المعرفية مجموعة من الفنيات على ويقوم البرنامج اإلرشادي
حل محلها طرق حريفات المعرفية، والعمل على أن ت، والتاألفكار الالعقالنيةدريب على معرفة وتحديد من خالل التالمعرفية 

كساب المشاركين كذلك التدريب على إو ،يجابيإوتعديل السلبي منه بآخر  ،والتعرف إلى الحديث الذاتيأكثر واقعية للتفكير، 
 ،التوافق النفسي واالجتماعيتحقيق التي تساعدهم على  اإليجابية عدد من المهارات واالستراتيجيات المعرفية والسلوكية

جداول النشاط، والتعزيز الذاتي، والمراقبة  :من خالل استخدام استراتيجيات مثل، وذلك ومواجهة الضغوط التي تعتريهم
ات البرنامج ما وتضمنت كل جلسة من جلس. والتحصين ضد الضغوط ،وحل المشكالت ،االسترخاءالذاتية، والتدريب على 

اعطاء واجبات ومناقشتها ؛ التلقين ولعب األدوار ،العمل المشترك بين األعضاء ،الحوار والمناقشة والدحض، التعليمات: يلي
  .في الجلسات الالحقة

 الجامعة أساتذة من المختصين المحكمين من )7( على عرض الحالية الدراسةالتحقق من صدق البرنامج في  ألغراضو
 تعديالتهم على وبناًء، النفسية للصحة الوطني المركز مستشفىفي  االختصاص ذوي منو ،اليرموك جامعةو ةاألردني

، بحيث أصبحت منطقي وبشكل مناسبًا ترتيبًا ترتيبها إعادة وتمت) 14( الجلسات فأصبحت البرنامج تعديل تم ومقترحاتهم
 المجتمع بيئة في وظروفهم المعيشية والثقافية السوريين الجئينلمة لطبيعة المرحلة العمرية والنمائية مالء أكثر الجلسات

  . والسلوكية المعرفية االستراتيجيات استخدام في تركيزا أكثر وأصبحت، المستضيف

 بداية في تعريفي دليل وضع وقد ،دقيقة) 90( مقداره بما اسبوعيًا جلستين بواقع جلسة) 14( من البرنامج تكون
 على جلسة كل واشتملت كما، المنطقية وأسسه العامة واهدافه السلوكي المعرفي بالبرنامج ًاتعريف توىاح اإلرشادي البرنامج
  :وفيما يلي عرض لمحتويات جلسات البرنامج اإلرشادي .اتباعها الواجب واالجراءات المحتوىو األهداف

الهدف من البرنامج ض، وتعريفهم لى بعضهم البعف األعضاء ععملت الجلسة على تعري): يةالتمهيد( األولىالجلسة 
  .بأخالقيات المجموعة ماإلرشادي، والتعرف إلى توقعات األعضاء من البرنامج االرشادي، والتأكيد على أهمية االلتزا

عملت الجلسة على تعريف أعضاء المجموعة العالجية بالتوافق  ):وأهميته واالجتماعي النفسي التوافق(الجلسة الثانية 
 المجتمع ككل، وتأثيره على حياة الفرد مستوى تماعي، والحديث عن أهميته على المستوى الذاتي وعلىالنفسي واالج

  .والمجتمع
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تم الحديث في هذه الجلسة حول العالج المعرفي السلوكي من حيث ): المعرفي السلوكي بالعالج تعريف(الجلسة الثالثة 
  .عرض بعض األمثلة عليه، وكيفية تأثيره على الفرد، وهنشأته، وطرقه وأساليب

عملت الجلسة على تعريف األعضاء بتأثير األفكار ): وتحديدها الالعقالنية ألفكارهم األعضاء توصل(الجلسة الرابعة 
على تصرفاتهم ومشاعرهم، ودور هذه األفكار إن كانت ايجابية أو سلبية في حياة الفرد، والعمل مع األعضاء على تحديد 

  .إليهاهذه األفكار والتوصل 

عملت الجلسة على مساعدة األعضاء لتحديد األفكار ): الالعقالنية لألفكار والدحض المناقشة(الجلسة الخامسة 
الالعقالنية والتعرف إلى تأثيرها على حياتهم اليومية، وتم في هذه الجلسة تدريب األعضاء على كيفية مواجهة هذه األفكار 

  .ياتهم اليومية في طريقة تفسيرهم لألحداث والمواقفوالسيطرة عليها، وكيف ينعكس ذلك على ح

عملت الجلسة على تدريب األعضاء على مالحظة أفكارهم اآللية، ): وضبطها واالنفعاالت األفكار رصد(الجلسة السادسة 
  .يهاف األعضاء على أهمية مالحظة هذه األفكار واالنفعاالت وكيفية السيطرة عليومالحظة انفعاالتهم الذاتية، وتعر

عملت الجلسة على مساعدة األعضاء على التعرف إلى األفكار ): المدرسة حول والمعتقدات األفكار(الجلسة السابعة 
والمعتقدات التي يحملها الفرد عن زمالئه ومعلميه والهيئة االدارية في المدرسة، وكيف تؤثر هذه األفكار والمعتقدات على 

، واحالل أفكار ومعتقدات اعلى التوصل لهذه األفكار، وكيفية تمييز صحتها من عدمهحياتهم المدرسية، وتم تدريب األعضاء 
  .أكثر منطقية مكانها

عملت الجلسة على مساعدة األعضاء على ): به عالقتهم على واثرها المجتمع حول والمعتقدات األفكار(الجلسة الثامنة 
وكيف تؤثر هذه األفكار والمعتقدات على حياته  التعرف إلى األفكار والمعتقدات التي يحملها الفرد عن أسرته والمجتمع،

تقدات اليومية، وتم تدريب األعضاء على التوصل لهذه األفكار، وكيفية تصنيفها إلى واقعيه وغير واقعية، واحالل أفكار ومع
  .ى التأثير الناتج بسبب احالل افكار جديدة أكثر واقعية مكان تلك السابقةيف األعضاء علأكثر واقعية مكانها، وتعر

لى دور الحديث الذاتي في حياة الفرد، عملت الجلسة على تعرف األعضاء ع: )الداخلي الذاتي الحوار(الجلسة التاسعة 
السلبي وكيف لكل منهما أن يسبب مشاكل أو نجاحات للفرد، كما ابي والحديث إلى الفرق بين الحديث اإليج كما تعرفوا

  .تدرب األعضاء على الحديث الذاتي االيجابي

ف األعضاء إلى أهمية االسترخاء في حياة الفرد، عملت الجلسة على تعري): االسترخاء على التدريب(الجلسة العاشرة 
تعرف األعضاء إلى خطوات االسترخاء وتم تدريبهم لمواقف الضاغطة، كما مواجهة اوكيف يمكن أن يساعد في األعضاء في 

  .على هذه االستراتيجية

لى المهارات االساسية التي عملت الجلسة على تعريف األعضاء ع): االجتماعي التواصل مهارات(الجلسة الحادية عشر 
أن االنسان كائن اجتماعي نا اليومية، استنادا الى مية التواصل في حياتيجب أن يمتلكها الفرد في التعامل مع األخرين وأه

  .بطبعه، كما تم تدريب األعضاء على عدد مهارات التواصل االجتماعي

 ةاألعضاء على دور استراتيجيف عملت الجلسة على تعري): التدريب على اسلوب حل المشكالت( ةالجلسة الثانية عشر
للمشاكل والمواقف التي يتعرض لها الفرد، وتم تدريب  بلة للتطبيقحل المشكالت في المساهمة بوضع حلول واقعية وقا

  .األعضاء على عدد من المواقف التي يمكن أن يتعرض لها الفرد كيفية وضع الحلول لها بطريقة علمية

ف األعضاء على دور االستراتيجيات التي عملت الجلسة على تعري): الضغوط ضد التحصين( ةالجلسة الثالثة عشر
ا مسبقًا من مثل االسترخاء، وحل المشكلة، والحديث الذاتي االيجابي، وتعديل االفكار والمعتقدات، في رفع كفاءة هوتعلم

  .التي تؤثر على توافقه النفسي واالجتماعيمع المواقف الضاغطة  الفرد للتعامل

ن مستوى التوافق النفسي ليه ماء بما وصلوا إاألعض فعملت الجلسة على تعري): الختامية( ةالجلسة الرابعة عشر
واالجتماعي، وما تم تحقيقه وما لم يتم، باإلضافة إلى انعكاس البرنامج االرشادي على حياتهم اليومية، وتم انهاء البرنامج 

  .العالجي
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  الدراسة إجراءات

  :االتية باإلجراءات انالباحث قام ،الدراسة أهداف تحقيق ألغراض

 المتخصصين من مجموعة  من امتحكيمه بعد النهائية ورةبالصأداتي الدراسة  بالص الدراسة إعداد. 

 التأكد من صدق وثبات مقياس الدراسة. 

 الالزمة الموافقات على الحصول بهدف التربوي االشراف قسم التربية والتعليم للواء عين الباشا مديرية مراجعة. 

 والتاسع الثامن وفالصف طلبة من السوريين ينالالجئ من طالبًا) 74( على واالجتماعي النفسي التوافق مقياس تطبيق 
 .واالجتماعي النفسي توافقهم مستوى على للتعرف البلقاء محافظة في الدارسين والعاشر

 في الدرجات أدنى على حصلوا ممن ،السوريين الالجئين من طالبًا) 30( عددهم والبالغ ،الدراسة عينة أفراد اختيار 
 بشكل وضابطة تجريبية مجموعتينإلى  توزيعهم وتم. العالجي البرنامج في مشاركةال على الموافقة وأبدوا المقياس
على و) تجريبية مجموعة( امنه) 15( على كتب الصندوق من ورقة بسحب المتمثلة القرعة طريقة على بناًء عشوائي

 ).ضابطة وعةممج( ىاخر) 15(
 تاكيد و منه، دفباله وإبالغهم ،البرنامج بتعليمات الدراسة عينة أفراد تزويدالعلمي البحث ألغراض تستخدم نتائجه أن. 

 أسبوعيًا جلستين وبواقع، تطبيقه في أسابيع سبعة مدة البرنامج استغرق. 
استمرارية  من للتأكد ؛المعالجة عملية انتهاء على يوم )14( مرور بعد واالجتماعي النفسي التوافق مقياس تطبيق -

 .ادياإلرش البرنامج التحسن بعد انتهاء
 .للبيانات اإلحصائية المعالجة أجراء -

 .والتوصيات بالنتائج الخروج -

  الدراسة متغيرات

  .السلوكي المعرفي اإلرشادي البرنامج :المستقل المتغير

  .واالجتماعي النفسي التوافق مستوى: التابع المتغير

  والمعالجة اإلحصائية الدراسة تصميم

 حيثب متكافئتين، لمجموعتين بعدي -قبلي تصميم فيها استخدم ؛ فقدبيةالتجري شبه الدراسات من الدراسة هذه تعد
 في عالجي تدخل ألي الضابطة المجموعةولم تتعرض  التجريبية، المجموعة على السلوكي المعرفي رشادياال برنامجال طبق
  ).1(الشكل  من ذلك ويتضح. العالجي البرنامج تطبيق مدة اثناء

 طريقة التوزيع العدد المجموعة القياس القبلي المعالجة البعدي ياسالق المعالجة القياس التتبعي
O³ – O² X O¹ G1exp 15 R 
– – O² – O¹ G2con 15 R 

  تصميم الدراسة شبه التجريبي): 1(الشكل 

  :أن إذ

1- )R (2  .للعينة االختيار عشوائية: تعني- )(O² البعدي القياس: تعني.  

3- O¹) (4  .القبلي القياس: تعني- ) -( معالجة وجدت ال :تعني.  

5- )(X 6  .المستخدمة المعالجة: تعني- )O³ (التتبعي القياس: تعني. 
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الحسابية واالنحرافات  ؛ والختبار الفرضية حسبت المتوسطاتالفرضية األولى توضعولإلجابة عن السؤال األول 
 البرنامج فاعلية عن فللكش (One-Way ANCOVA) االحادي المشتركالمعيارية، إضافة إلى استخدام تحليل التباين 

 المشترك المتعدد التباين تحليلو ،االجتماعيو النفسي التوافق تحقيق في السلوكي المعرفي العالج على القائم ياإلرشاد
(MANCOVA) االجتماعيالتوافق و النفسي التوافق لمجالي البعدي القياس في المجموعتين بين الفروق عن للكشف. 

 ) ت(اختبار اجري الحسابية، و ة؛ والختبار الفرضية حسبت المتوسطاتت الفرضية الثانيوضع ولإلجابة عن السؤال الثاني
)t-test (واالجتماعي النفسي التوافق تحسن باستمرارية التجريبية المجموعة احتفاظ مدى عن للكشف المترابطة للعينات.  

  الدراســـة نتائـــج

 التوافق مستوى في) α≤0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق التوجد: "األولى الفرضيةنتائج 

 المجموعة( السلوكي المعرفي اإلرشادي للبرنامج تعرضوا الذين السوريين الالجئين الطلبة بين واالجتماعي النفسي

 صحة ارختبال ".)الضابطة المجموعة( اإلرشادي للبرنامج يتعرضوا لم الذين السوريين الالجئين والطلبة ،)التجريبية
 على الالجئين للطلبة البعدي والقياس القبلي للقياس المعيارية واالنحرافات الحسابية متوسطاتال حسبت الفرضية هذه

 والمجموعة ،)اإلرشادي للبرنامج تعرضوا الذين الالجئين الطلبة( التجريبية للمجموعتين واالجتماعي النفسي التوافق مقياس
  .يوضح ذلك) 3(والجدول  ،)اإلرشادي للبرنامج يتعرضوا لم نالذي الالجئين الطلبة( الضابطة

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة الالجئين على مقياس التوافق النفسي  متوسطاتال: )3(جدول 
  واالجتماعي القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة

 العدد المجموعة
 القياس البعدي القياس القبلي

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي
 0.142 3.61 0.128 2.31 15 التجريبية
 0.149  2.32 0.102 2.30 15 الضابطة

 0.672  2.97 0.114 2.31 30 الكلي

 واالجتماعي النفسي للتوافق البعدي للقياس الحسابيين الوسطين بين ظاهرية فروق وجود) 3( الجدول من يتضح
للمجموعة التجريبية على مقياس التوافق  الحسابي المتوسط بلغ فقد اإلرشادي؛ للبرنامج وفقًا السوريين الالجئين للطلبة

، وبلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة على مقياس التوافق )0.142(بانحراف معياري مقداره ) 3.61(النفسي البعدي 
  ). 0.149(بانحراف معياري مقداره ) 2.32(النفسي واالجتماعي البعدي 

 للقياس (ANCOVA) المصاحب التباين تحليل جرى إحصائية، داللة ذات الظاهرية الفروق هذه كانت إذا ما ولمعرفة
يوضح نتائج ذلك  )4( جدولالو، لديهم القبلي القياس أثر تحييد بعد للبرنامج وفقا واالجتماعي النفسي للتوافق البعدي
  .التحليل

للبرنامج  للقياس البعدي للتوافق النفسي واالجتماعي وفقًا) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المصاحب : )4(جدول ال
  اإلرشادي

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط مجموع 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة
حجم 

 األثر
 103%  0.090 3.101  0.061 1 0.061 القياس القبلي

 959%  0.000 632.635 12.442 1 12.442 عةالمجمو
     0.020 27 0.531 الخطأ
     29 13.090 الكلي
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 الحســابية متوسـطات ال فـي ) α ≤0.05( داللــة مسـتوى  عنـد  إحصــائية داللـة  ذات فـروق  وجــود) 4( الجـدول  مـن  يتضـح 
ــًا واالجتمــاعي النفســي للتوافــق والبعــدي القبلــي للقيــاس ــد للبرنــامج، وفق ــة) 632.635) (ف( مــةقي بلغــت فق  إحصــائية بدالل
ولقـد كانـت هــذه    ،البديلــة الفرضـية  وقبـول  الصــفرية فرضـية ال رفـض  يعنــي ممـا  إحصـائيًا،  دالــة قيمـة  وهـي  ،)0.000( مقـدارها 

 الطلبـة  لـدى  واالجتمـاعي  النفسـي  التوافـق  تحسـين  فـي  اإلرشادي للبرنامج أثر وجود أي؛ الفروق لصالح المجموعة التجريبية
 الطلبـة  لـدى  واالجتمـاعي  النفسـي  التوافـق  تحسين في اإلرشادي البرنامج أثر حجم أن) 4( الجدول من يتضح كما .الالجئين
 وهـو  التـابع  المتغيـر  فـي ) به المتنبئ( المفسر التباين من%) 95.9( نسبته ما حجم األثر َفسر فقد جدا؛ كبيرًا كان الالجئين
  .جئينالال الطلبة لدى واالجتماعي النفسي التوافق

 واالجتماعي النفسي التوافق ألبعاد والبعدي القبلي للقياسين المعيارية واالنحرافات الحسابية متوسطاتال حسبت كما
  .يوضح ذلك) 5(، والجدول اإلرشادي للبرنامج وفقًا السوريين الالجئين الطلبة بين

 ي والبعدي لمجالي التوافق النفسي واالجتماعيالحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسين القبل متوسطاتال): 5(دول جال
  وفقًا للبرنامج اإلرشادي

 العدد المجموعة المجال
 القياس البعدي القياس القبلي

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي
 0.193 3.56 0.141 2.35 15 تجريبية  التوافق النفسي

 0.215 2.30 0.138 2.33 15  ضابطة
 0.164 3.66 0.135 2.28 15 تجريبية االجتماعي التوافق

 0.150 2.34 0.107 2.29 15 ضابطة

 النفسي التوافق بعديل البعدي للقياس الحسابيين سطينمتوال بين ظاهرية فروق وجود) 5( الجدول من يالحظ
 المصاحبالمتعدد  التباين تحليل جرى الظاهرية، روقالف البرنامج، وللتحقق من داللة ختالفتبعًا إل االجتماعيالتوافق و

(MANCOVA)يوضح نتائج ذلك التحليل )6( جدول، وال.  

االجتماعي وفقًا التوافق لمجالي التوافق النفسي و) MANCOVA(نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد : )6(جدول ال
  للبرنامج اإلرشادي

 نوع االختبار المتعدد األثر
قيمة 

 اراالختب
  ف

 الكلية
درجة حرية 

  الفرضية

درجة حرية 

 لخطأا
احتمالية 

 الخطأ
 حجم األثر

القياس القبلي للتوافق 
 Wilks' Lambda  0.868  1.909 2.000 25.000 0.169  %13.2 )مصاحب(النفسي 

القياس القبلي للتوافق 
  Wilks' Lambda  0.839  2.394 2.000 25.000 0.112  %16.1  )مصاحب(االجتماعي 

 Hotelling's رنامجالب
Trace 25.682 321.019 2.000 25.000 0.000  %96.3 

 لبعدي البعدي القياس على )α≤0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر وجود) 6( الجدول من يتبين
التوافق و النفسي التوافق لمجالي البعدي القياس من قياس أي على لتحديد، واالجتماعيالتوافق و النفسي التوافق

 النفسي التوافق لمجالي البعدي للقياس) ANCOVA( المصاحب التباين تحليل إجراء تم فقد، البرنامج أثر كان االجتماعي
 الجدول في مبين هو كما وذلك، القبلي القياس أثر تحييد بعد للبرنامج وفقًا حده على واحد منهما كل االجتماعيالتوافق و
)7.( 
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 االجتماعي كلالتوافق للقياس البعدي لمجالي التوافق النفسي و) ANCOVA(باين المصاحب تحليل الت ):7(جدول ال
 على حده واحد منهما

 باينمصدر الت
مجموع 

 المربعات
درجة 

 الحرية
وسط مجموع مت

 المربعات
 ف

احتمالية 

 الخطأ
 حجم األثر

القبلي  النفسي التوافق
  )المصاحب(

 0.045  0.277  1.232 0.050 1 0.050 البعدي النفسي التوافق
 0.052 0.243 1.425 0.032 1 0.032 البعدي االجتماعي التوافق

القبلي  االجتماعي التوافق
 )المصاحب(

 0.007 0.670 0.186 0.007 1 0.007 البعدي النفسي التوافق
 0.158 0.036 4.877 0.109 1 0.109 البعدي االجتماعي التوافق

 المجموعة
 

 0.917 0.000 286.048 11.523 1 11.523 ديالبع النفسي التوافق
 0.957 0.000 577.786 12.890 1 12.890 البعدي االجتماعي التوافق

 الخطأ
 

    040. 26 1.047 البعدي النفسي التوافق
    022. 26 580.  البعدي االجتماعي التوافق

 الكلي المصحح
     29 13.152 البعدي النفسي التوافق
     29 13.626 البعدي تماعياالج التوافق

 للقياس الحسابيين وسطينمتال بين) α≤0.05( الداللة مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود) 7( الجدول من يظهر
 باستخدام للمعالجة تعرضوا الذين التجريبية المجموعة أفراد لصالح، االجتماعيالتوافق و النفسي التوافق لمجالي البعدي
  .عالجي تدخل ألي يتعرضوا لم الذين الضابطة المجموعة بأفراد مقارنة السلوكي المعرفي البرنامج

ــة ذات فــروق توجــد ال": الثانيــة الفرضــيةنتــائج  ــة مســتوى عنــد إحصــائية دالل  مســتوى فــي) α≤0.05( الدالل

 السـلوكي  يالمعرفـ  اإلرشـادي  للبرنـامج  تعرضـوا  الـذين  السـوريين  الالجئـين  الطلبـة  لـدى  واالجتمـاعي  النفسي التوافق

 هـذه  ختبـار ال ".نفسـه  المقيـاس  علـى  ايومـ ) 60( مـرور  بعـد  والتتبعـي ، البعدي: القياسين على ،)التجريبية المجموعة(
 البعــدي القياســين بــين الفــروق عــن للكســف (Paired Samples Test) المترابطــة للعينــات) ت( اختبــار اســتخدم ،الفرضــية
  .يوضح ذلك) 8(، والجدول كليهما االجتماعيالتوافق و النفسي التوافق مجاليل والتتبعي

البعدي  ف عن الفروق في القياسينشللك (Paired Samples Test)للعينات المترابطة ) ت(نتائج اختبار ): 8(جدول 
  كليهما االجتماعيالتوافق مجالي التوافق النفسي ول والتتبعي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي القياس المجال
معامل 

 رتباطاال
الداللة 

 االحصائية
الداللة  )ت(قيمة 

 االحصائية
 0.193 3.56 البعدي النفسي

 0.186  3.62 التتبعي 0.000 5.957- 0.000 0.982
  0.164  3.66 البعدي االجتماعي

 0.152  3.72 التتبعي 0.000 6.439- 0.000  0.973
المقياس 

 ككل
  0.142  3.61 البعدي

 0.133  3.68 التتبعي 0.000 8.126- 0.000 0.980

 والتتبعي البعدي القياسين بين) α≤0.05( الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق وجود) 8( الجدول من يظهر
 االختبار لصالح وقد كانت الفروق ،البديلة الفرضية وقبول الصفرية فرضيةال رفض يعني مما ،التجريبية المجموعة أفراد لدى

 النفسي التوافق مازال حيث االجتماعيالتوافق و النفسي التوافق مستوى في التحسن استمرار على يدل وهذا ،التتبعي
 .البعدي القياس على ايوم) 60( مرور بعد بارتفاع واالجتماعي
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ــج مناقشة   النتائـ

 تحسين في كبيرة ليةفاع ذو كان السلوكي المعرفي العالجإلى  المستند اإلرشادي البرنامج أنإلى  الدراسة خلصت
المجموعة التجريبية التي تعرضت للمعالجة  في السوريين الالجئين الطلبة لدى واالجتماعي النفسي التوافق مستوى

  .باستخدام البرنامج مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تتعرض ألي تدخل عالجي

حيث تم ، راتيجياته التي تضمنها البرنامج اإلرشادينتيجة إلى العالج المعرفي السلوكي الجمعي واستهذه الوربما تعزى 
تزويد الطلبة الالجئين السوريين في المجموعة التجريبية بالمعلومات والمعارف حول التوافق النفسي واالجتماعي ودوره في 

على  تؤثر سلبًاز بين أفكارهم الخاطئة التي يكما تم العمل على مساعدة األفراد للتمي، حياة األنسان وأهمية هذا الدور
وبين أفكارهم الصحيحة التي تؤثر على توافقهم النفسي واالجتماعي والعمل على ، حياتهم والعمل على تعديلها والتخلي عنها

باإلضافة إلى ، كما تم توضيح الصعوبات التي تحول بين الفرد وبين إمكانية وصوله للتوافق النفسي واالجتماعي، تعزيزها
والتشوهات المعرفية لدى الطلبة الالجئين السوريين والعمل على إعادة بناءها بشكل يساعد الفرد على ن أخطاء التفكير بيا

ونتيجة ذلك تغيرت طريقة تفسير الطلبة الالجئين السوريين لألحداث والمواقف مما ، الوصول للتوافق النفسي واالجتماعي
  .في رفع مستوى توافقهم النفسي واالجتماعي ساهم االمر الذي؛ ساهم في تغير انفعاالتهم وردود أفعالهم

لمهارات واالستراتيجيات واألساليب المعرفية السلوكية التي تضمنها البرنامج اإلرشادي دور فعال في زيادة ولقد كان ل
 فكاراال يدتفنو، السلوكي المعرفي البناء إعادة :مستوى التوافق النفسي واالجتماعي عند الطلبة الالجئين، ومن هذه المهارات

مما  البيتية الواجباتو الضغوط ضد التحصين، العلمي المشكلة حل أسلوب، االسترخاء تمارين، الدور لعب، الالعقالنية
 ,Bacakova( واالجتماعي النفسي توافقه على تؤثر قد التي األحداثو المواقف مع التعامل في الفرد كفاءة رفع في ساهم

2011(. 

 للمهارات األفراد وامتالك المدرسة حول تمركزت التي الخاطئة األفكار تعديل على السلوكي يالمعرف البرنامج قد عملو
 النفسي التوافق مستوى لرفع أدى مما المشكالت حل مهارة األفراد ساباك على البرنامج عملكما . الالزمة االجتماعية
  .واالجتماعي

 السيطرة في الضغوط ضد والتحصين الذات مراقبة تراتيجيةاس على السوريين الالجئين الطلبة لتدريب دور هناك وكان
 رصد على األفراد تدريب خالل من ذلك وكان، انتهائها وبعد الضاغطة المواقف مواجهة أثناء في وسلوكياتهم انفعاالتهم على

 مستوى رفع في ساهم مما، االسترخاء استراتيجية على كذلك األفراد تدريبو ضبطها على والعمل وانفعاالتهم أفكارهم
ولقد عمل البرنامج المعرفي السلوكي أيضًا على تفنيد األفكار الالعقالنية حول المدرسة  .واالجتماعي النفسي التوافق

  . والمجتمع وتعزيز األفكار العقالنية مما أدى لرفع مستوى التوافق النفسي واالجتماعي

فراد من توفير فرصة لألفي في دور العالج الجمعي  (Eskin, 2003) اسكن مع ما أشار اليه وهذه النتيجة تنسجم
وللتدرب على االستراتيجيات والتكنيكيات بشكل ر، وتوفير بيئة آمنة للتعبير بحرية أكب، لمشاعراومشاركة ، لخبراتاتبادل ل

  .مما ساهم في زيادة فاعلية البرنامج اإلرشاديجماعي 

 تم أن بعد معه وتفاعلهم المستضيف المجتمع في األفراد دمج إعادة في كبير دور السلوكي المعرفي للبرنامج كان ولقد
، حيث التجريبية المجموعة أفراد لدى والمدرسة بالمجتمع تحيط كانت التي المعرفية التشوهات وتعديل تفنيد على العمل

 رفع في أثر األمر لهذا كانوالمناسبات االجتماعية، المدرسية والمجتمعية، وانخرطوا في  انضم األفراد لعدد من المبادرات
 أبناء مع الالجئين لألطفال الدمج عملية أن في) Qumri, 2012( قمري دراسة مع يتفق وهذا، االجتماعي التوافق مستوى
  .لديهم واالجتماعي النفسي التوافق سوية من رفعت والتعليمية التربوية المؤسسات في المستضيف المجتمع

 خالل من ذلك وتم وحيوية متنوعة إرشادية وفنيات استراتيجيات المشاركين األفراد إكساب على البرنامج عمل وقد
 االفراد إكساب على العمل كذلك وتم ،العامة الحياتية المواقف بقيةإلى  التعلم أثر انتقال على ساعد مما الجمعي العالج
 في األفراد ساعد مما االجتماعي التواصل راتمها على وتدريبهم األعضاء تعليم خالل من اجتماعيًا مقبولة سلوكية اأنماط
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 ,Elliott & Gresham( جريشامو إليوت إليه أشار ما مع يتفق وهذا واالجتماعي النفسي التوافق من جيدة درجة تحقيق
   .في دور العالج الجمعي في انتقال أثر المجموعة االرشادية للحياة بشكل عام )1993

 بيئة بتوفير كذلك قامو التجريبية المجموعة أفراد بين والحوار النقاش من فاعليت جو توفير على البرنامج عمل كما
 من رفع مما اإلرشادية المجموعة ببيئة تمثلت آمنة بيئة داخل باختبارها الفرد ليقوم المجتمع أفراد بين التعامالت من مصغرة
 لدرجة الوصول في دورًا الحوار على والقائم خريناآل مع االجتماعي للتفاعل أن مع يتفق وهذا ،االجتماعي التوافق مستوى

  .)Abdul-Khaliq, 1993( االجتماعية العالقات عن الرضا من جيدة

حول أثر األهمية االجتماعية في ) Katkovsky & Gorlow, 1976( وجورلو كتاكوفسكيويتفق ذلك مع ما أشار إليه 
ها حول نالل ازالة التشوهات المعرفية التي كان األفراد يمتلكوزيادة مستوى التوافق وقد عمل البرنامج على ذلك من خ

  .أفكارهم الالعقالنية تعديلحوار الذاتي الداخلي وانفسهم من خالل ال

 التأثير في السلوكية المعرفية االستراتيجيات فاعليةعلى  تلدل التي الدراسات جميعنتائج  معنتيجة الدراسة  واتفقت
الحيح عالءالدين وة ، ودراس(Hewage et al., 2017)ن دراسة هيويج وآخري: دراساتال هذه ومن ،الالجئين على

)Alaedein &  Alhih, 2018(ن ، ودراسة أوي وأخري(Ooi et al., 2016)بني مصطفى ونشأت دراسة، و )Bani 
Mustafa, & Nashat, 2016(، سعد ودراسة )saad, 2016(دراسة شطناوي ، و)Shatnawi, 2016(ة بوهمان ، ودراس

 ,Barron)بارون وعبدالله وباترك ، ودراسة )Khatatibat, 2015(ودراسة خطاطبة ، (Buhmann, et al., 2015) نوأخري
Abdallah & Patrick, 2013) وبونامكي والسراج وقوته بلتونين، ودراسة (Peltonen, Qouta, EL- Sarraj & 

Punamki, 2012).  

ن الالجئين بعد إنتهاء يلدى الطلبة السوري توافق النفسي واالجتماعيتحسن الالدراسة استمرار كشفت نتائج كما 
استمرار فاعلية االستراتيجيات المعرفية والسلوكية في تحسين األداء حتى بعد مرور وهذا يدلل على  .البرنامج اإلرشادي

أن  من) Bani Mustafa, & Nashat, 2016( بني مصطفى ونشأتاليه  تويتفق ذلك مع ما أشار ،فترة على القياس البعدي
  . كون له آثار إيجابية بعيدة المدىتات واستراتيجيات وأساليب فعالة البرنامج الذي يحوي مهار

وعلى أثر  ،ه يشمل كل مناحي الحياةبشكل مستمر ألّن متغيرهو امر باإلضافة إلى أن التوافق ليس أمرًا ثابتًا بل هذا 
، إذ التغيرات التي حدثت على حياة األفراد المشاركين من ناحية تحصيلهم وعالقتهم مع اآلخرين بالتأكد من انذلك قام الباحث

مما العديد من النشاطات المختلفة متأثرين بالبرنامج اإلرشادي في وانخراطهم  ،ارتفاع التحصيل األكاديمي للطلبة لوحظ
 تفعندما تم من جهة اخرى، وبين التوافق الدراسي والتحصيلالعالقة التبادلية بين النمو النفسي واالجتماعي من جهة  يؤكد

  .مراجعة تحصيل الطلبة الالجئين السوريين تبين ارتفاعه بشكل ملحوظ ظاهريًا

 الحـيح و عـالء الـدين   دراسـة ، و(Hewage et al., 2017)ن نتائج دراسة هيويج وآخـري  معنتيجة الدراسة الحالية وتتفق 
)Alaedein & Alhih, 2018(، سـعد  دراسـة و )saad, 2016(   ودراسـة شـخاترة ،)Shakhatra, 2016 (إلـى   نتـي أشـر  اللا

 اال ان .استمرار التحسن في أداء الطلبـة الالجئـين علـى مقـاييس المتابعـة بعـد تطبيـق البرنـامج اإلرشـادي المعرفـي السـلوكي           
، ودراســة )Bani Mustafa, & Nashat, 2016( مــع نتـائج دراســة بنـي مصـطفى ونشــأت   اختلفـت  نتيجـة الدراسـة الحاليــة   

عدم وجود فروق بين القياس التتبعي  التي اوضحت) Khatatibat, 2015(بة ، ودراسة خطاط)Shatnawi, 2016(شطناوي 
   .والقياس البعدي ألفراد المجموعة التجريبية

    توصيات الدراسة
ي مــن شــأنها تحســين الخــدمات النفســية  بعــدد التوصــيات التــ انفــي ضــوء مــا توصــلت إليــه الدراســة مــن نتــائج يوصــي الباحثــ  

  :المقدمة للطلبة الالجئين السوريين

توجيه عناية المنظمات العالمية والمحلية ألهمية وضع برامج لرفع مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى الالجئين في  -
مسـتوى التوافـق النفسـي     وتنويع النظريات المسـتخدمة فـي وضـع البـرامج اإلرشـادية لتحسـين      , نفس المجتمع المستضيف
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 .واالجتماعي
إجراء دراسات نفسية وطبية لمعرفة األضرار النفسية واالجتماعية المترتبة على قلة التوافق النفسي واالجتماعي خصوصا  -

وتطـوير اسـتراتيجيات نفسـية واجتماعيـة للتعامـل مـع هـؤالء        , لدى الالجئين وانعكاساته على أفـراد المجتمـع المستضـيف   
 .األفراد

لالجئـين  وتدريب القائمين على تقـديم الخـدمات النفسـية واالجتماعيـة     , الحكوميةتعميم البرنامج اإلرشادي على المدارس  -
 .اإلرشادي على البرنامجالسوريين 

النازحين والمهجرين في الداخل ، الطلبة األردنيين ،اإلناث(على عينات أخرى من مثل وتطبيقه البرنامج اإلرشادي  تحكيم -
 .والتأكد من مدى فاعلية البرنامج من أجل تعميم نتائجه) الخ ...،السوري

مكن للمؤسسات والمنظمـات العالميـة والعربيـة التـي تعنـى بشـؤون الالجئـين األخـذ بالبرنـامج اإلرشـادي لتحسـين الواقـع             ي -
 .االنفعالي والنفسي واالجتماعي لالجئين

ــة العــالج ا    ســاتزيــد مــن الدرا لمإجــراء ا - ــي الســلوكي فــي تحقيــق االنــدماج االجتمــاعي وخفــض       للتحقــق مــن فاعلي لمعرف
  .االنسحاب االجتماعي لدى الالجئين
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Improving the Level of Psycho-Social Adjustment among a Sample of 

Syrian Refugee Students in Jordan 
 

Rami Tashtoush  
Department of Counseling and Educational Psychology, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 
Ahmad Khawaldeh  

Psychologist, The Jordanian Ministry of Health 
 

Abstract 

This study aimed at finding out the effectiveness of a counseling program based on cognitive 
behavioral Therapy in improving the level of psychological and social adjustment among a sample of 
Syrian refugee students in Jordan. The study sample consisted of (30) students from the eighth, ninth 
and tenth grades who obtained the lowest grades on the scale of psychological and social compatibility 
prepared by Gharaybeh and Tashtoush (2016). The sample was distributed randomly into two groups. 
The experimental group consisted of (15) Syrian refugee students who were subjected to the 
implementation of the cognitive-behavioral counseling program, and the other control group, consisted 
of (15) Syrian refugee student who were not subjected to any therapeutic intervention. The results of 
the study indicated that there were statistically significant differences in the psychological and social 
adjustment between the averages of the experimental and control groups. The results also showed that 
there were statistically significant differences between the mean of the members of the experimental 
group on the post-measurement and follow-up measurement in psychological and social adjustment in 
favor of the follow-up test. The study issued several recommendations; the most importantof which is 
to guide the attention of international and local organizations to the importance of developing 
programs to improve the psychological and social adjustment of refugees.  

 

Keywords: Cognitive behavior, Psychological adjustment, Social adjustment, Refugees. 
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تأثري تناول مشروب الطاقة على زمن الجري حتى التعب وكثافة البول وبعض األمالح املعدنية بعد اختبار 
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  ملخصال

على زمن الجري حتى التعب وكثافة البول وبعض  )Red Bull( حقق من تأثير تناول مشروب الطاقةالدراسة إلى الت هدفت هذه
) سنة خضعوا لتجربتين 1.8±  15.6( بعمر العبي تحمل ناشئين ذكور 8المسبب للجفاف عند  األمالح المعدنية بعد اختبار التمرين

يومًا. تم استخدام المنهج التجريبي ضمن التصميم األعمى العشوائي الخاص  12مقدراه ني (تجربة تجريبية وتجربة وهمية) بفارق زم
مللتر) أو  330بالتجربة التجريبية والوهمية. تضمن بروتوكول الدراسة قيام كل العب بتناول إما مشروب طاقة (علبة رد بول بحجم 

المسبب  المسبب للجفاف. تضمن التمرين بدء اختبار التمرين دقيقة من 45وذلك قبل  ،مشروب وهمي (بنفس الكمية ونفس الطعم)
. وقد عقب الجلسة واخرى دقائق راحة بين كل جلسة 5جلسات تخللها  5دقيقة بواقع  15الجري لمدة  كلتيهما التجربتينللجفاف في 

ء االختبار، تم تسجيل زمن الجري حتى بعد ذلك قام الالعبون بأداء اختبار الجري حتى التعب. وبعد انتها .دقائق راحة 10األخيرة 
التعب وأخذ عينات دم وبول مباشرة من كل العب لقياس متغيرات الدراسة. أظهرت النتائج أن زمن الجري حتى التعب كان أطول 

 P(صائية وبداللة إح )min 3.131 ±5.765(مقارنة بالتجربة الوهمية  )min3.511  ±9.545  ( (أفضل) في تجربة مشروب الطاقة 
 P(كالسيوم، وفسفور) ولم توجد فروق دالة إحصائيًا بين التجربتين في متغيرات كثافة البول واألمالح المعدنية (صوديوم، . و0.05 >
المسبب للجفاف زاد من زمن الجري  دقيقة من اختبار التمرين 45قبل  )Red Bull(ستنتاج أن تناول مشروب الطاقة تم ا ,).0.05 <

لكنه لم يسهم في الحد من الجفاف عند  ،ولعلَّ ذلك يرجع إلى تأثيره اإليجابي في زيادة مخزون الطاقة في العضالت الهيكلية .التعبحتى 
  العبي التحمل الناشئين. 

  ، تعب عضلي، معدل األيض األساسي، صرف الطاقة.)رد بولمشروب الطاقة (: الكلمات المفتاحية

  

   المقدمة

 ,.Bargh et al)ًا على األداء البدني وصحة الرياضي على حد سواء بين أبرز العوامل التي تؤثر سلب يعتبر الجفاف من
2016; Gibson et al., 2012; Murray, 2007) فقدان أكثر من من 2. وقد بينت الكلية األمريكية للطب الرياضي أن %

من  الذي يعد (Goulet, 2012)المسافات الطويلة جري  وزن الجسم عن طريق العرق يؤثر في مستوى اإلنجاز ال سيما في
 ,Hamouti, Coso)من انقباض عضلي مستمر دون فترة تقطع تلك الرياضة أكثر الرياضات عرضة للجفاف نظرًا لما تتطلبه 

& Mora-Rodriduez, 2013) من وزن الجسم) يحدث غالبًا عند 2. فالجفاف (فقدان سوائل الجسم بنسبة أكثر من %
 تحديد. ويمكن (Shirreffs, 2005)دقيقة  90دقيقة وقد يحدث بعد مضي  60ألكثر من  متواصل ء مجهود بدنيأدا

جهاز مؤشر توازن سوائل  عن طريق ، أو(Khamnei et al., 2011)الجفاف من خالل وزن الجسم قبل وبعد المجهود 
 ,Osmolality" (Hamouti, Coso, & Mora-Rodriduez"، أو إسموزية الدم "Body fluid balance index"الجسم 
 ,Gibson et al., 2012; Palmer & Spriet)، أو من خالل كثافة البول، والتي تعتبر أدق طريقة كمؤشر للجفاف (2013
2008) .  

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  يرموك، اربد، االردن.كلية التربية الرياضية، جامعة ال   *
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% من وزن الجسم 4 -% 2يحدث لدى الرياضي عند فقدانه سوائل بنسبة  "Capacity"إن انخفاض القدرة البدنية 
(Shirreffs, 2009) من وزن الجسم، فقد تحدث حاالت تؤثر في صحة الرياضي 7 -% 4. أما في حالة فقدان أكثر من %

 حيث يسبب خلال "Cramping" اعضلي االمجهود البدني. وهذه الحاالت قد تتضمن تشنجفي  االستمراربحيث تعيقه عن 
ما يؤدي إلى فقدان القوة وهو  "Rhabdomyolysis"ت العضلة ، تحلل بروتيناالعضلية في التفاعالت الكيميائية داخل الخلية

 Twitch"ا يسبب بطء االنقباض االختالجي م، خلل في استخدام جاليكوجين العضلة م(Shireffs, 2009)العضلية 
contraction" ، إجهاد قلبي وعائي فضال عن"Cardiovascular strain" ،نما يؤدي إلى طول فترة انقباض البطيني 

  . (Fernandez-Elius et al., 2014) ًامركزي ًاعصبي ًاتعب االمر الذي يسببوارتفاع درجة حرارة الجسم 

ولعل ما يزيد من خطورة الجفاف على الصحة البدنية واإلنجاز الرياضي هو جري المسافات الطويلة في الجو الحار 
درجة مئوية فأكثر)  39( "Hyperthermia"الحرارة  درجة مئوية فأكثر)، حيث من الممكن تعرض الجسم لحالة فرط 30(

ما يقلِّل من التروية  (Yeargin et al., 2006)والتي ينجم عنها تجمع كمية كبيرة من الدم في األطراف السفلية والحوض 
ازدياد معدل  الدموية للدماغ وبالتالي انخفاض في مستوى اإلدراك والتركيز المرتبط بالتعب العصبي. واألكثر من ذلك، أن

 Intracellular"العرق خالل جري المسافات الطويلة في الجو الحار قد يسبب فقدان السوائل الموجودة داخل الخاليا 
fluid"  األمر الذي ينجم عنه انكماش الخلية وبالتالي تلفها(Shirreffs, 2005) ولعلَّ هذا ما يحدث عند العبي المسافات .

من السباق، إْذ قد يستمر االستشفاء من التلف العضلي لفترة تتجاوز أسبوعين، حيث أن معدل العرق الطويلة بعد االنتهاء 
 ;Goulet et al., 2012)حالة الجفاف المرتبطة باإلجهاد الحراري  لقد يعرض الرياضي  "Hyperhydrosis"الزائد 

Johnson & Mair, 2006).   

المستمر خالل جري المسافات الطويلة يسبب ازدياد معدل األيض األساسي االنقباض العضلي فان من جهٍة ثانية، 
"Basal metabolic ratio") ة  1800 – 1200، فمعدل األيض األساسيكيلو كالوري) أثناء الجهد البدني عالي الشد

ارة الجسم درجة ر، وارتفاع درجة ح(Tortora & Derrickson, 2009)وقت الراحة ب مقارنة اضعف 20 – 15يزداد بمقدار 
. إضافًة لذلك،  يزداد إفراز (Guyton & Hall, 2006)% 10لزيادة معدل األيض األساسي بنسبة  مئوية واحدة كاٍف

، كما يزداد إفراز هرمونات الغدة الدرقية (ثايروكسين (Guyton & Hall, 2006)نالين يهرموني أدرينالين ونورأدر
"Thyroxine (T4)" ايرونين وكذلك تراي أيودوث("Triiodothyronine (T3)"معدل األساسي لمنظم ال يعتبران ، وهما

ارتفاع درجة  يسبب. إن كلَّ ذلك (Tortora & Derrickson, 2009)% 100 – 50يسهمان في ارتفاعه بنسبة  إذاأليض 
والمتمثلة في توسع األوعية  حرارة الجسم خالل جري المسافات الطويلة األمر الذي ينعكس في استجابة الجسم الداخلية

الدموية الجلدية لزيادة حجم الدم وبالتالي زيادة حجم الماء الحامل للحرارة األمر الذي ينتهي بوصول ذلك الماء للغدد 
األمر  العرقية إلفرازه على شكل عرق بهدف خفض درجة الحرارة. وهنا يبدأ التنافس بين الجلد والعضالت العاملة على الدم

سهم في ظهور التعبالذي ي.  

تحدد باالعتماد على الفرق بينهما يالجسم إلى الجلد وتجدر اإلشارة إلى أن معدل الحرارة المحررة والمنقولة من مركز 
(Marino, 2002) وهذا يعني أنَّه إذا كانت درجة حرارة الجلد أعلى (نتيجة الجو الحار ونتيجة التنافس على الدم) من .
لة، فإن كمية الدم ستكون موجهة بفعل هرمون نور أدرينالين إلى الجلد ما يسبب انخفاض قوة توتر درجة حرارة العض

لعضالت الهيكلية ال سيما العاملة. وعند وصول الحرارة األيضية عن طريق الدم إلى الجلد، فإَنها ُتفقد من خالل التبخر ا
(Johnson & Mair, 2006)  رئيسوالذي يعد اخط دفاع الحرارة الزائدة أثناء الجهد البدني  ضد(Marino, 2002) وفي .

هذا الصدد، أشارت كثير من الدراسات إلى أن معدل العرق عند رياضي التحمل قد يصل في الضغط الحراري (ارتفاع 
تبخره بالكامل فإن ، وإذا ما تم (Goulet et al., 2012)/ساعة اتلتر 3الرطوبة النسبية في ظل الجو الحار) إلى أكثر من 

. (Tortora & Derrickson, 2009)لتر األمر الذي يقلل من صرف الطاقة لكيلو كالوري/م 1700الرياضي يفقد ما مقداره 
كما أن  (Shirreffs, 2005) الجريقبل ساعتين من بدء  ml 500من هنا، فإن التروية بالماء ضرورية بمعدل ال يقل عن 

ض كامل لقبة عضلة الحجاب الحاجز وبالتالي إدخال حجم هواء أكثر خالل كل شهيق. وقد بينت الكلية ذلك يساعد في انخفا
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من وزن الجسم قبل ساعتين من التدريب يبقي جسم الرياضي في حالة  mg/kg 10 - 5األمريكية للطب الرياضي أن شرب 
  . Homeostasis" (Laitano et al., 2012)"استقرار 

الحتمالية تعرض  نتيجًة  (Stellingwerff et al., 2011)وحده ال يكفي للحد من الجفافب الماء ونظرًا ألن شر
، فإن علماء الرياضة المهتمين بتغذية Hyponatremia" (Speedy et al., 2001)"الرياضي إلى حالة نقص صوديوم الدم 

ا بالرياضيين إلى تناول ما داألمر حإن هذا  الشرب. مضافًة مع ماءالرياضي خلصوا إلى ضرورة تناول مواد منتجة للطاقة 
األداء الرياضي تحسين و "Stamina"الطاقة  زيادةبهدف  (Stellingwerrf et al., 2011)يعرف بمشروب الطاقة 

"Athletic performance" (Flotta et al., 2014)فقد سجلت مشروبات الطاقة كواحدة من أكثر المكمالت استهالكا بين . 
 ظهور ، وتأخير(Laquale, 2007) العضلية بالطاقة الرياضيين الشباب، وأصبحت هذه المشروبات معروفة بتزويد الخاليا

 Prado et al., 2009; Yunusa et)دم للعضالت العاملةالسريان ، وزيادة (Miller, 2008; Yunusa et al., 2013)التعب 
al., 2013) . سهم في زيادة التركيز تلمشروب الطاقة، إذ  أخرى يةوهناك تأثيرات فسيولوجية إيجاب(Miller, 2008)، 

، (Owens et al., 2014; Shearer & Graham, 2014) ، وتحسين القوة(Khayyat et al., 2014)تحسين رد الفعل و
فيتامين وماء، وات، كافيين، كربوهيدر :وأما المكونات األساسية لمشروب الطاقة فهي .(Spierer et al., 2014)الذاكرة و

   .(Stellingweref et al., 2011)وجينسنج  تورين،و، يربا ميتومستخرجات عشبية مثل غوارانا، وب، 

ويكثر تناول مشروبات الطاقة عند فئة الناشئين والمراهقين ألن تلك الفئة تتنافس على مظهر الجسم واألكثر قوة هذا 
 ,.Gallimberti et al). وفي هذا الصدد، أجرى جاليمبيرتي وآخرون (Arria et al., 2014; Flotta et al., 2014)وسرعة 
في مدارس فينيتو االيطالية، حيث هدفت للتحقق من حجم استهالك مشروب الطاقة عند  اطالب 916دراسة على  (2013

اء أمورهم. بينّت نتائج األطفال والمراهقين الموجودين على مقاعد الدارسة وذلك من خالل استبيان موجه للعينة وأولي
تناول مشروب الطاقة يزداد مع تقدم عمر الطالب، كما أن األطفال والمراهقين يتناولون علبة واحدة على األقل  الدراسة أن

 (Flotta et al., 2014)وفي دراسة أجراها فلوتا وآخرون  .(P <0.05)أسبوعيًا وبنسبة أعلى عند الذكور مقارنة باإلناث 
ى معرفة تناول المراهقين  لمشروبات الطاقة والتأثيرات الجانبية عند تناولها مع الكحول من خالل استبيان تم توزيعه هدفت إل

% يعمدون إلى تناول علبة من 68سنة) في منطقة كاالبريا شمال ايطاليا. أظهرت النتائج أن  19- 15( امراهق 870على 
تأثير مشروب الطاقة هو نفس13 مشروب الطاقة دون شربها بالكامل، كما أن تأثير  ه% من أولئك المراهقين أجابوا بأن

 من المجموع العام يتناولون مشروب الطاقة مضافًا إليه الكحول ما يزيد من مستوى 63القهوة، كما بينت الدراسة أن %
بخطورة تناول مشروب الطاقة مع  السعادة والقوة والشهوة الجنسية. لذا توصل الباحثون إلى ضرورة إيجاد برامج توعية

 International Food and Beverages"للطعام والشرابإضافًة لذلك، أشار التحالف الدولي  الكحول عند المراهقين.
Alliance"  ن اعام 24-18% من مستهلكي مشروب الطاقة هم من األعمار 34بأنا األعمار ما بيفئة  اعام 17-12، وأم)

-25% هم من األعمار 22% من مجموع مستهلكي مشروب الطاقة، ونسبة 31اهقين) فتستهلك ما نسبته الناشئين والمر
. وتعد الواليات المتحدة وكندا من (Gallimberti et al., 2013)% 3ما نسبته  نالعمر فيستهلكو و، وأما متوسطامعا 34

  .(Ilie et al., 2015)أكثر الدول استهالكًا لمشروبات الطاقة ضمن فئة المراهقين 

والتقليل من فرص التعرض الطاقة في الحفاظ على استقرار حجم بالزما الدم  اتسهم مشروبإضافًة لذلك، ت
دراسة هدفت  (Wilk et al., 2010)ويلك وآخرون . فقد أجرى  (Prado et al., 2009; Yunusa et al., 2013)للجفاف

مراهقين متدربين (متوسط  8األداء البدني عند في حافظة على االستمرار الجفاف والملمعرفة تأثير السوائل على الحد من 
على  محتو مشروبتجارب (تجربة ماء، تجربة ماء مع محلول وتجربة  3سنة). تضمنت الدراسة   1.1 ± 13.7أعمارهم 

دقيقة،  80 ين لجري مدتهالدراسة خضوع الالعب بروتوكول تضمن. كلوريد الصوديوم) mmol/l 8% كربوهيدرات + 6
دقائق راحة بينية)، ومن ثم أداء اختبار الجري حتى  3دقيقة بمعدل  15جلسات جري (مدة كل جلسة  هم لثالثءثم أدا

حيث لم تنخفض أوزانهم بعد كل تجربة  في تجربة المشروب لجفافل لم يتعرضوا التعب. أظهرت النتائج أن جميع الالعبين
   للجسم.من الوزن الكلي  %0.7من  أكثر
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 Van) خاصة والرياضيين من أكثر مشروبات الطاقة استخدامًا بين الناس عامة (Red Bull)ويعتبر مشروب ريد بول 
Batenburg-Eddes et al., 2014) والذي يدعى من قبل العالم األسترالي 1996، إذ تم تصنيعه عام “Dietrich 

Mateschitz” لتعب العضليوتأخير ا حيث يسهم في زيادة صرف الطاقة (Childs, 2014).  وفي هذا الصدد، أجرى كاندو
سنة) هدفت إلى معرفة تأثير تناول  21(بمتوسط عمر  اكندي ارياضي 17دراسة على  (Candow et al., 2009)وآخرون 
(تناول  يةدقيقة من بدء اختبار الجري متزايد السرعة. تضمنت الدراسة خضوع العينة لتجربتين هما تجريب 60قبل  ريد بول

الجري على جهاز السير  الدراسة أسبوع. تضمن بروتوكول مدته وهمية بفاصل زمني اخرىو )ml 250علبة رد بول بمقدار 
الوصول لحد التعب.  حتىدقائق  10كم/ساعة كل  1كم/ساعة ومن ثم ازدياد السرعة بمقدار  8المتحرك بدءًا من السرعة 

 53)الوهمية التجربة ) بداللة إحصائية مقارنة بmin 63كان أطول في التجربة التجريبية ( أن زمن الجريإلى النتائج  أشارت
min) .  

بمعدل يزيد عن علبتين يوميًا ولفترة طويلة قد يسبب  هااإلكثار من تناول فإنهذا بالرغم من فوائد مشروبات الطاقة، 
 ا فيتسارعو، (Williams, Odum & Housman, 2017)تغذية غير كافية وفي السلوك،  تعديالوتغيرات في المزاج، 

وتجدر اإلشارة إلى  .(Sillivant, Bleveins, & Peak, 2012) اكلوي فشالوارتفاع ضغط الدم، ونبضات القلب وقت الراحة، 
ن قبل العضالت أن التأثيرات السلبية لمشروبات الطاقة قد ال تظهر عند تناولها خالل التدريب الرياضي نظرًا الستهالكها م

  الهيكلية.

  تهاأهميو مشكلة الدراسة

المفقود كامل على تعويض  الرياضي تمثل في عدم مقدرةيللتأثيرات السلبية الناجمة عن الجفاف ولعل أبرزها  نتيجًة 
تناول على  في سن المراهقة لتهافت الرياضيين الناشئين ونظرًا ،تجنبًا لحدوث حالة نقص صوديوم الدم من جهة من العرق

من جهة مشروب الطاقة على مستوى منتخب ألعاب القوى في المدارس والجامعات األردنية على حد سواء في الوقت الراهن 
احتمالية التعرض للجفاف من جهة ثالثة، وبما أن  مما يعنيونظرًا ألن بطوالت ألعاب القوى تقام في فصل الصيف  ثانية،

الوطنية من جهٍة أخرى، فإن إجراء مثل تلك البحوث  اتاألساسية والرافد األساسي للمنتخبالالعبين الناشئين هم الركيزة 
وبالتالي، وبعد الرجوع إلى األدب النظري ولهم خالل تدريباتهم المستقبلية. على تلك الفئة يوطن معلومات كافية ح

زمن الجري حتى  على (Red Bull)وب الطاقة تأثير تناول مشرا ذلك كله للبحث في الدراسات السابقة ذات العالقة، حدو
ناشئين. وتأتي التحمل العند العبي  للجفافالمسبب - التمرين بعد أداء اختبار وكثافة البول وبعض األمالح المعدنية التعب

شروب تفيد الالعبين والمدربين على حٍد سواء حول تأثير تناول م من شأنها أن أهمية الدراسة الحالية حول النتائج التي
في الجو الحار وكيفية  الطاقة قبل تدريبات التحمل عند الناشئين إضافة إلى تقديم خدمة للمجتمع حول فاعلية استخدامه

  .الحد من الجفاف

  األهداف 

  الحالية إلى التعرف على: الدراسة تهدف

عند العبي  للجفافلمسبب ا على زمن الجري حتى التعب بعد اختبار التمرين Red Bull)(تأثير تناول مشروب الطاقة  -1
 التحمل الناشئين.

على كثافة البول وبعض األمالح المعدنية بعد اختبار الجري حتى التعب عند  Red Bull)(تأثير تناول مشروب الطاقة   -2
 العبي التحمل الناشئين.
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  الفرضيات

  تضمنت فرضيات الدراسة اآلتي:

المسبب  على زمن الجري حتى التعب بعد اختبار التمرين Red Bull)(هناك تأثير إيجابي لتناول مشروب الطاقة  - 1
 عند العبي التحمل الناشئين. للجفاف

على كثافة البول وبعض األمالح المعدنية بعد اختبار الجري حتى التعب  Red Bull)(هناك تأثير لتناول مشروب الطاقة  - 2
  عند العبي التحمل الناشئين.

  منهج الدراسة

  مته طبيعة الدراسة الحالية.ءلتجريبي نظرًا لمالالمنهج شبه ا تم استخدام

  عينة الدراسة

تم اختيارهم  ؛ إذ)1جدول المحددة ( أنثروبومتريةالعبي تحمل من فئة الناشئين ضمن مواصفات  8اشترك في الدراسة 
ذ الموافقة خأ. وتم "Anthropometric characteristics" األنثروبومتريةبطريقة قصدية بهدف تقارب تلك المواصفات 

إجراء الدراسة في لجنة البحث العلمي للمضي قدمًا  الخطية من المشتركين للتطوع في هذه الدراسة. كما تم أخذ موافقة
، إال أنه تم استبعاد العبين االعب 13العينة كان افراد . والجدير بالذكر أن عدد المتطوعين الحالية على أولئك الرياضيين

وعظم  "Sprain" ثالثة العبين نظرًا لتعرضهم إلصابة في مفصل الكاحلاستبعاد دهم لبطولة محلية، واثنين نظرًا إلعدا
  قبل أسبوع من بدء الدراسة. "Shin trauma"الساق 

  لعينة الدراسة "Anthropometric characteristics"األنثروبومترية الخصائص  ):1(جدول ال

  المتغير
Variable  

  حراف المعياريالمتوسط الحسابي واالن
Mean ± SD 

 Age"  15.6250 ± 1.84681 year"العمر 
 Height" 166.8750 ± 3.60307 cm"الطول 
  Weight""  56.8875 ± 4.07236 kgالوزن 
 Body mass index"  20.3750 ± 1.07138 kg/m2"مؤشر كتلة الجسم 

  

  متغيرات الدراسة 

 . (Red Bull)متغير مستقل: مشروب الطاقة  -1
 رات تابعة: متغي -2

  :زمن الجري حتى التعب.متغير بدني 

 متغيرات بيوكيميائية: 
 " الصوديومSodium (Na+), serum". 

  الكالسيوم"Calcium (Ca++), serum". 

  الفسفورPhosphorus (P), serum" ". 
  كثافة البول"Urine specific gravity". 
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  تصميم الدراسة

-Double"والتجربة الوهمية  التجريبية ظام األعمى العشوائي الخاص بالتجربةحسب الن الحالية تم تصميم الدراسة
blind, placebo-controlled randomized crossover design" هما. تضمنت الدراسة تجربتين لجميع المشتركين :

بهدف وذلك  ايوم 12 مدته بفاصل زمني "Placebo trial"وتجربة وهمية  "Energy drink trial"تجربة مشروب الطاقة 
بعد ابتعاد الالعبين عن التدريب لمدة يومين وبعد صيام إضافًة لذلك، . وضمان استشفاء كامل التخلص من مخلفات التعب

 " "Antecubital median vein الوريد األوسط لساعد اليد اليسرى من (ml 8)ساعات، تم أخذ عينات دم  9دام تقريبًا 
. وبعد يومين بدأت الدراسة. الجامعة الطبية في مختبرات الراحةدقيقة من  20العب وذلك بعد  من كل (ml 15)بول وعينة 
). ويعد 2جدول ال" (Baseline measuremen" أو القياس المرجعي ساسياألقياس بالنتائج تلك القياسات  اعتمادتم وقد 

قياسات ال ُتحلل  يتضمنإذ  ؛ن متغيرات الدراسةير الحاصل في كل متغير مألساسي أساسًا في تحديد مدى التغالقياس ا
  إحصائيًا.

  لمتغيرات الدراسة "Baseline measurement"القياس األساسي  ):2(جدول ال

  المتغير
Variable 

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
Mean ± SD 

 Sodium, serum"  140.500 ± 1.414 mmol/l"صوديوم 
 Calcium, serum" 9.812 ± 0.188 mg/dl"كالسيوم 

 Phosphorus, serum" 4.487 ± 0.644 mg/dl"فسفور 
 Urine specific gravity" 1.016 ± 0.06"كثافة البول  *

  .1ألن الكثافة =  ؛ليس لها وحدة طبية* 

  بروتوكول الدراسة 

) أو علبة ml 330بمقدار  ةتضمن بروتوكول الدراسة قيام كل العب بتناول علبة رد بول (ضمن تجربة مشروب الطاق
وقد تضمنت  المسبب للجفاف. دقيقة من بدء اختبار التمرين 45قبل  )بنفس الكمية محلول وهمي (ضمن التجربة الوهمية

دقائق).  5دقائق، ثم إطالة لعضالت األطراف العلوية والسفلية لمدة  5(هرولة لمدة  دقائق 10كل تجربة إحماء لمدة 
دقائق راحة  5 مقدارها دقيقة جري) بشدة متوسطة وبفاصل 15× جلسات  5( للجفافالمسبب -مرينعقب ذلك اختبار التوا

 ومن ثم قاموا بأداء ،دقائق 10ن لفترة راحة دامت والمشتركخضع  (األخيرة)، بين الجلسات. وبعد انتهاء الجلسة الخامسة
ت اإلشارة على الوصول للتعب برفع اليد المسيطرة يوضح ذلك). وكان 1مخطط ال( اختبار الجري حتى التعب حول المضمار

  عاليًا إيذانًا بالتوقف (التعب)، إْذ تم تسجيل زمن الجري في تلك اللحظة. 

فكانت من خالل تقيد كل مشترك في  المسبب للجفاف)،- (اختبار التمرين أثناء الجلساتفي وأما بالنسبة لدرجة الشدة 
نبضة/دقيقة  160غضون دقيقتين ونصف وبمعدل نبض ال يتجاوز في مضمار الحول  كال التجربتين بقطع دورة كاملة

 باالعتماد على تم اعتماد هذا البروتوكول حيث . (Pulse monitor-Samsung, 5156) مراقبة النبض على جهاز اعتمادًا
  . (Wilk et al., 2010)ن يدراسة ويلك وآخر

التجربتين لكل العب وذات لون غير شفاف للحفاظ على التصميم وعدم  تم استخدام زجاجات خاصة متشابهة في كال
. وأما بالنسبة للتجربة الوهمية، فقد احتوت تلك الزجاجات على غازات مضافًا إليها بينهما قدرة المشتركين على التمييز

لم يكونوا على المشتركين والمدرب جميع فإن لضمان التصميم األعمى المزدوج، إضافًة لذلك، لتشابه الطعم.  دراقعصير 
للتجربة الوهمية  آخرون يخضعونبينما كان منهم كان يخضع لتجربة مشروب الطاقة  ، كما أن بعضًااتعلم بمحتوى الزجاج

  .تجنب انتقال أثر التعلمبهدف  ايوم 12تم العكس في التجربة التالية بعد قد هم بذلك وفي نفس الوقت دون علم
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  توكول الدراسة (تجربة مشروب الطاقة والتجربة الوهمية) برو ):1(مخطط ال

  رقم الجلسة  مدة الجلسة  مدة االستشفاء
 دقائق راحة بينية 5 مع دقيقة جري) 15× جلسات  5( للجفافالمسبب  اختبار التمرين

5 min 15 min  1  
5 min  15 min  2  
5 min  15 min  3  
5 min  15 min  4  
10 min  15 min  5  

 "Time to exhaustion"لجري حتى التعب اختبار ا
  تسجيل زمن الجري حتى التعب + أخذ عينات دم وبول لقياس متغيرات الدراسة

  تهاوأجهز مواد الدراسة
قام جميع الالعبين بأداء اختبار الجري حتى التعب على مضمار كلية التربية الرياضية/جامعة اليرموك. تم قياس الوزن 

، لتحليل القيم الخاصة بالصوديوم والكالسيوم والفسفورو). T-Segma, Germanyان طبي من نوع (والطول باستخدام ميز
، بينما تم تحليل كثافة البول عن طريق جهاز (ALI 480, Beckman CO 4 liters, Japan)استخدام جهاز  تم فقد

)Portable, Referactometer, USA ( الجامعة الطبية في مختبراتوذلك.  

  لتحليل اإلحصائيا
 Statistical"وجدولتها ومن ثم معالجتها إحصائيًا باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  البياناتتم جمع 

Package for Social Sciences (SPSS)"تم .  استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع القيم. تم
 تجربتينلنظرًا ألن الدراسة تكونت من عينة واحدة خضعت  "Paired samples t test"لمرتبطة ت للعينات ا تطبيق اختبار

  .  (P≤0.05). أما الداللة اإلحصائية، فقد تم احتسابها عند القيمة تجريبيتين فقط

  النتائج

  زمن الجري حتى التعب
الجري حتى التعب لجميع المشتركين عند تجربتي تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس زمن 

) للعينات tيوضح ذلك). ونظرًا للفروق الحسابية/الظاهرية في المتوسطات، تم استخدام اختبار(  )3(جدول الالدراسة (
ين بت وقديوضح ذلك)، ) 4(جدول البهدف تحديد مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق ( "Paired samples"المرتبطة 

 ± 5.765)مقارنة بالتجربة الوهمية  (min 7.511 ± 9.545)ب الطاقة وأن زمن الجري حتى التعب كان أطول في تجربة مشر
3.131 min)  إحصائيًا دال وبشكل(P = 0.046) من خالل نظام. وقد استخدم الرسم البياني SPSS  لتوضيح تلك الفروق

هذا يدل على حجم تأثير و (0.8)، فقد بلغ حجم التأثير (Cohen's d)معادلة  يوضح ذلك). وباالعتماد على )1(شكل ال(
عال   .  

  ينة عند تجربتي الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياسات زمن الجري حتى التعب للع ):3( جدولال
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التجربة  المتغير   

  (دقيقة) تعبزمن الجري حتى ال
 9.545 7.511 (Energy drink trial)تجربة مشروب الطاقة 

 5.765 3.131 (Placebo trial)التجربة الوهمية 
  

  ) للعينات المرتبطة للفروق بين قياسات زمن الجري حتى التعب للعينة عند تجربتي الدراسةtنتائج اختبار (): 4(جدول ال

  المتغير
المتوسط الحسابي 

  للفروق

نحراف المعياري اال

  للفروق

متوسط الخطأ 

  المعياري
 tقيمة 

درجات 

  الحرية

قيمة الداللة 

  اإلحصائية
زمن  زمن الجري (تجربة مشروب الطاقة)

  * 0.046  7  2.293  1.648  4.663  3.780  الجري (التجربة الوهمية)

   (P≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 
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. * (placebo trial)والتجربة الوهمية  (energy drink trial)ي حتى التعب عند تجربة مشروب الطاقة متغير زمن الجر ):1(شكل ال

  .P = 0.04)بداللة إحصائية لصالح تجربة مشروب الطاقة (

  المتغيرات البيوكيميائية

ديوم، فسفور) وكثافة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياسات األمالح المعدنية (كالسيوم، صو
يوضح ذلك). ونظرًا للفروق الحسابية في المتوسطات، تم  )5(جدول الالبول لجميع المشتركين عند تجربتي الدراسة (

بهدف تحديد مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق  "Paired samples t test") للعينات المرتبطة tاستخدام اختبار( 
جميع المتغيرات. ولكنها تبقى أعلى من قيم القياس  في)، حيث بين عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يوضح ذلك) 6(جدول ال(

وضح ذلك). وباالعتماد ت 5-2األشكال لتوضيح تلك الفروق ( SPSSاألساسي. وقد استخدم الرسم البياني باالعتماد على 
الفسفور لمتغير و، (0.4)الكالسيوم لمتغير و، (0.5) ، فقد بلغ حجم التأثير لمتغير الصوديوم(Cohen's d)على معادلة 

  .   (0.2)كان ف، وأما حجم التأثير لمتغير كثافة البول (0.4)

  للعينة عند تجربتي الدراسة المتغيرات البيوكيميائيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياسات  ):5( جدولال
  نحراف المعيارياال  المتوسط الحسابي  التجربة  المتغير

  
   (mmol/L)صوديوم 

 147.50 1.414 (Energy drink trial)تجربة مشروب الطاقة 
 148.50 1.195 (Placebo trial)التجربة الوهمية 

  
 (mg/dl)كالسيوم 

 10.462 0.329 (Energy drink trial)تجربة مشروب الطاقة 
 10.337 0.440 (Placebo trial)التجربة الوهمية 

  
 (mg/dl)فسفور 

 4.962 0.585 (Energy drink trial)تجربة مشروب الطاقة 
 5.375 1.075 (Placebo trial)التجربة الوهمية 

  
 كثافة البول

 1.026 0.007 (Energy drink trial)تجربة مشروب الطاقة 
 1.028 0.005 (Placebo trial)التجربة الوهمية 
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  للعينة عند تجربتي الدراسة المتغيرات البيوكيميائية) للعينات المرتبطة للفروق بين قياسات tنتائج اختبار ( ):6(جدول ال
المتوسط الحسابي   المتغير

  للفروق

االنحراف المعياري 

  للفروق

متوسط الخطأ 

  المعياري

  

 tقيمة 
درجات 

  الحرية

قيمة الداللة 

  اإلحصائية

 - صوديوم (تجربة مشروب الطاقة)
  لوهمية)صوديوم (التجربة ا

-1.00 1.927 0.681 -1.46 7 0.186 

 -كالسيوم (تجربة مشروب الطاقة)
  كالسيوم (التجربة الوهمية)

0.125 0.301 0.106 1.17 7 0.279 

فسفور  -فسفور (تجربة مشروب الطاقة)
  (التجربة الوهمية)

-0.412 1.020 0.360 -1.14  7  0.290  

 - كثافة البول (تجربة مشروب الطاقة)
  البول (التجربة الوهمية)كثافة 

-0.002 0.008 0.002 -0.70 7 0.502 

  
  والتجربة الوهمية  (energy drink trial)تجربة مشروب الطاقة  في (Sodium-serum)مصل  - متغير الصوديوم): 2(شكل ال

(Placebo  trial)) ندون وجود داللة إحصائية بين التجربتي(P = 0.186.  

  
والتجربة الوهمية  (energy drink trial)تجربة مشروب الطاقة  في (Calcium-serum)مصل  - الكالسيوممتغير  ):3(كل الش

(Placebo trial) ) ندون وجود داللة إحصائية بين التجربتي(P = 0.279.  
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التجربة و (energy drink trial)تجربة مشروب الطاقة  في (Phosphorus-serum)مصل  - متغير الفسفور ):4(شكل ال  

  .P = 0.290)دون وجود داللة إحصائية بين التجربتين ( (Placebo trial)الوهمية 

  
والتجربة الوهمية  (energy drink trial)تجربة مشروب الطاقة  في (urine specific gravity)متغير كثافة البول  ):5(شكل ال

(placebo trial) ) ندون وجود داللة إحصائية بين التجربتي(P = 0.502.  

 المناقشة 

وكثافة البول  زمن الجري حتى التعب على (Red Bull)هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من تأثير تناول مشروب الطاقة 
ناشئين. وقد أظهرت النتائج أن تناول التحمل العند العبي  للجفافالمسبب  التمرين بعد أداء اختبار وبعض األمالح المعدنية

 . عند جميع الالعبين لكنه لم يمنع حدوث الجفاف حتى التعب زمن الجريمشروب الطاقة زاد 

 Time to Exhaustionزمن الجري حتى التعب  

 t)في تجربة مشروب الطاقة مقارنًة بالتجربة الوهمية وبداللة إحصائية أطول (أفضل)أظهرت النتائج أن زمن الجري كان 
= 2,293; P < 0.05)  وبمعدل حجم تأثير ،ولعل ذلك يرجع إلى دور مشروب الطاقة كعامل منتج للطاقة (0.8)بلغ  عال .

ويقلل من استهالك جاليكوجين  (Gonzalez et al., 2011)الذي يعمل على زيادة القدرة البدنية كافيين الالحتوائه على 
زود الخاليا العضلية إلى جانب التورين والذي ي، (Cox et al., 2002; Souza, Casonatto, & Poton, 2014)العضلة 

أن زيادة زمن الجري حتى التعب في تجربة . من هنا، يمكن القول (Cox et al., 2002)بالوقود ال سيما العضالت العاملة 
خالل الجري مقارنة بالتجربة الوهمية. إضافة لذلك،  بالطاقة عن إمداد مستمر للعضالت الهيكلية تمشروب الطاقة قد نجم

تقليل الشعور باأللم  من خالل لدى الالعبين في تجربة مشروب الطاقة األداء البدني قد حسنتت رد بول إن محتوياف
االستمرار بالجري لفترة أطول مقارنًة بالتجربة في  ساعدما وهو  (Tarnopolsky, 2008) تأخير ظهور التعبوالعضلي 
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اصة الكافيين في تنشيط النواقل العصبية التي لها الدور الكبير ولعلَّ تفسير ذلك يرجع إلى تأثير محتويات رد بول خالوهمية. 
وتزويد الخاليا العضلية الهيكلية بالطاقة العالية ومن بين أهم تلك النواقل العصبية هرمونات  "Vigilance"في زيادة اليقظة 

تلك النتيجة مرده إلى  . كما قد يكون تفسيرAdrenalin" (Bawazir, 2017)"واألدرينالين  "Dopamine"الدوبامين 
األمر الذي  "Antagonist of adenosine receptors"التأثير اإليجابي لمشروبات الطاقة في إحباط مستقبالت األدينوسين 

داخل الخاليا العضلية العاملة وُتبقي  "Sarcoplasmic reticulum"يجعل أيونات الكالسيوم ُتفرز من الشبكة الساركوبالزمية 
  .      (Beaumont et al., 2017; Tarnopolsky, 2008)عضلة الهيكلية في انقباض مستمر بدورها ال

التي هدفت إلى معرفة تأثير و (Forbes et al., 2007) نفوربز وآخري اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسةوقد 
 Bench Pressتحمل العضلي في تمرين وال Wingateعلى القوة البدنية الخاصة بجهاز  Red Bull)تناول مشروب الطاقة (

 وهمية) بفاصلاخرى إناث. تضمنت الدراسة تجربتين (تجربة تجريبية و 4و اذكر 15تكرارات) لدى  10جلسات بمعدل  3(
قبل ساعة  mg/kg 2مشروب الطاقة بنسبة  أفراد العينة تناول . تضمن بروتوكول الدراسةأيام بين التجربتين 7 قدره زمني

 3بمقدار  Bench-Pressساعد في زيادة عدد تكرارات تمرين  Red Bull. أظهرت النتائج أن مشروب ختبارمن بدء اال
. (P> 0.05) في القياس البعدي ولكن دون تأثير على القدرة الالهوائية (P < 0.05) تكرارات لكل جلسة بداللة إحصائية

 هايشترك فياك إناث وجلسات مقاومة، بينما الدراسة الحالية لم وتجدر اإلشارة إلى أن تلك الدراسة السابقة تضمنت اشتر
الحالية مع دراسة  البدني، اتفقت نتيجة الدراسة التأثيرالجلسات كانت قد تضمنت الجري. أيضًا من حيث  ، كما أنإناث

تدريب المقاومة عند التي هدفت إلى التحقق من تأثير مشروب الطاقة على  (Gonzalez et al., 2011)ن يغونزاليز وآخر
المحتوي (سنة). تضمنت الدراسة تجربتين وهما تجربة مشروب الطاقة   0.7 ± 20.6(متوسط أعمارهم  امتدرب اشخص 18

الوهمي قبل المشروب أو  الطاقةتضمن البروتوكول تناول مشروب ووتجربة وهمية.  )على كافيين وكرياتين وكربوهيدرات
ثانية راحة  90تكرارات وبمعدل  10× جلسات  4بمقدار  (squat + bench press)مة دقائق من بدء تمرين المقاو 10

في  اتكرار 26بمقدار وذلك  (P < 0.05) أظهرت النتائج زيادة عدد التكرارات في الجلسة األخيرة بداللة إحصائيةوبينية. 
ك الدراسة السابقة . وبالرغم من أن تلاتكرار 23تجربة مشروب الطاقة مقارنة بالتجربة الوهمية التي كان فيها عدد التكرارات 

بروتوكولها لم يتضمن الجري حتى التعب كما في الدراسة الحالية.  تضمنت تمريني مقاومة، إالَّ أن  

 630) بمقدار دراسة هدفت لمعرفة تأثير مشروب رد بول (Coso et al., 2012)كوسو وآخرون  إضافة لذلك، أجرى
ml) 3افيين بمقدار مضافًا إليه ك mg/kg  العب كرة  19على اختبار العدو والمسافة المقطوعة خالل لعبة كرة القدم عند

 . تضمن بروتوكولمني مدته أسبوع بين التجربتينبفاصل ز قدم. تضمنت الدراسة تجربتين (تجربة رد بول وتجربة وهمية)
تكرارات)  7×امتر 30أداء اختبار العدو (ب قيامهم ة ثمثاني 15خضوع الالعبين الختبار الوثب العمودي لمدة  الدراسة
دقيقة من تناول مشروب رد بول أو المشروب  60مباراة بكرة القدم وذلك بعد خوض ثانية راحة بينية، ثم  30بمعدل 

 326 ± 1436) أطولأظهرت النتائج أن الالعبين في تجربة مشروب رد بول المحتوي على الكافيين قطعوا مسافة والوهمي. 
m)  الوهمية التجربة بمقارنة(289 ± 1205 m) بروتوكول تلك الدراسة السابقة يعد ة . وتجدر اإلشارة إلى أنعالي الشد

ساعد في زيادة ، االمر الذي من الكافيين في علبة رد بول mg/kg 3ولكن الباحثين قاموا بإضافة  ،مقارنة بالدراسة الحالية
اليها اإلشارة  تالتي تم (Wilk et al., 2010)ن يالدراسة الحالية اختلفت مع دراسة ويلك وآخرولكن نتيجة . صرف الطاقة

 دقيقة.  1.7 ± 8.8أن زمن الجري حتى التعب لم يختلف في جميع التجارب وكان بمقدار  دراستهم أظهرت نتائجفقد . سابقا
التعب األمر الذي أدى إلى ن قبل أدائهم الختبار الجري حتى جع إلى طول فترة الجري التي خضع لها المشتركوولعلَّ ذلك ير

  (استهالك) تأثير مشروب رد بول في العضالت الهيكلية العاملة. نفاد

  Urine Specific Gravity (USGكثافة البول (

 التجربتين في قيمالداللة إحصائية في قيم كثافة البول بين التجربتين، ولكن  فروق ذات أظهرت النتائج عدم وجود
. ولعل تفسير تلك النتيجة يرجع (1.001-1.035)كانت أعلى من القياس األساسي ومن المدى الطبيعي لكثافة البول  كلتيهما

 عند المشتركين في ضمن القيم الطبيعية ضغط الدمفي الحفاظ على  "Aldosterone"ستيرون وون ألدمدور هرإلى 
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والذي يسبب  Reninمستقبالت الدم هرمون  عبرتفرزان ا مالواصل للكليتين، فإنه التجربتين. طبيًا، عند انخفاض حجم الدم
يعمل على إعادة امتصاص  Renin-Angiotensin Aldosterone (RAA)بـضمن نظام يعرف  ستيرونوألد إفراز هرمون

يزيد من فقدان  ولكنه يعي،والمحافظة على ضغط دم طب الصوديوم والماء ليكون تأثيره متمثًال في تقليل تشكيل البول
طرح هذه األمالح المعدنية في  فإن من هنا،. (Tortora & Derrickson, 2009)البوتاسيوم وأيون الهيدروجين عبر البول 

فمؤشر الجفاف من خالل  البول زاد من كثافته ما أدى إلى وجود جفاف في كال التجربتين ولكن بنسبة غير دالة إحصائيًا.
 تناوللذا ال بد من  ). 5جدول الوهذا ما حدث في التجربتين ( 1.020)هو تخطي القيمة ( (USG)البول  قياس كثافة

 Hamouti et)أشار حموتي وآخرون إضافًة لذلك، . (Guyton & Hall, 2006)البوتاسيوم بعد جري المسافات الطويلة 
al., 2010)  نسبة الجفاف تكون أكثر في فترة المساء حيث هدفت دراستهم إلى معرفة تأثير الجفاف خالل الصيفإلى أن .

 32جو حار (% في 3 مقدارها % لغاية الوصول لنسبة جفاف60على كثافة البول من خالل ركوب دراجة هوائية بشدة 
  . امتدرب 18لدى  )درجة مئوية

 20على عينة مكونة من  (Pross et al., 2012)وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة أجراها بروس وآخرون 
ساعة.  24أنثى بالغة، وكان هدف الدراسة معرفة تأثير الجفاف لفترات طويلة على بعض المتغيرات الفسيولوجية خالل 

عن تناول شرب الماء والسوائل على مدار  المشتركاتإذ امتنعت تضمنت الدراسة تجربتين (تجربة جفاف وتجربة ضابطة)، 
ولكن تلك الدراسة السابقة لم  .(1.038)إلى انخفاض كبير في حجم البول وزيادة في كثافته  نتائجال ساعة. أشارت 24

والتي لم  (Wilk et al., 2010)ن يالحالية مع دراسة ويلك وآخر اختلفت نتيجة الدراسة. في المقابل، ابدني اتتضمن مجهود
دراستهم على تغير وزن الجسم قبل وبعد التجربة، أما اعتمدوا في  وقدإلى مستوى الجفاف. فيها يصل أفراد العينة 

  .دقاأل الطريقة الدراسة الحالية فقد اعتمدت على كثافة البول والتي تعد

    Sodium, Calcium, and Phosphorousتركيز األمالح المعدنية 

سفور) في التجربتين. ومن كالسيوم، ف ،أظهرت النتائج عدم وجود داللة إحصائية في قيم األمالح المعدنية (صوديوم
أن نتائج الدراسة الحالية أشارت إلى زيادة تركيز األمالح المعدنية بعد انتهاء كال التجربتين مقارنة بالقياس  لالنتباه الالفت

عاملة إلى ت الهيكلية الوبالتالي زيادة دفق الدم إلى العضال ،). ولعلَّ ذلك يرجع إلى نشاط الدورة الدموية2جدول الاألساسي (
نظرًا الزدياد متطلبات األيض خالل األداء البدني في التجربتين. وأما عن نقص تركيز تلك  ،تلك األمالح من الكبد دجانب نفا

 سبب ذلك إلى زيادة زمن الجري حتى التعب فقد يرجع ،األمالح غير الملحوظ وغير الدال إحصائيًا في تجربة مشروب الطاقة
 ما أدى إلى استخدام نسبة أكثر من تلك األمالح لتوصيل الحافز العصبي للخاليا العضلية، وهو وهميةمقارنة بالتجربة ال

  . خالل اختبار الجري حتى التعب

  االستنتاجات

  اآلتي: من نتائج الدراسة، فإنه يمكن استنتاج

 عند للجفافالمسبب  مرينالت أداء اختبار يسهم في زيادة زمن الجري حتى التعب بعد (Red Bull)مشروب الطاقة  .1
 .الناشئين العبي التحمل

في زيادة معدل األيض األساسي الذي بدوره يزيد من الطاقة الضرورية للخاليا يسهم  (Red Bull)مشروب الطاقة  .2
 ة.يالعضل

إفراز سهم في تحفيز الجهاز العصبي المركزي وزيادة ت -ولعلَّ أبرزها الكافيين - (Red Bull)مشروب الطاقة محتويات  .3
 زيادة صرف الطاقة. هرمون األدرينالين وبالتالي

4. ل، فإنمشروب الطاقة  من خالل قياس كثافة البو(Red Bull)  يمنع حدوث الجفاف عند جميع الالعبينلم  .  
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  التوصيات

  باآلتي: نتائج الدراسة، فإنه يمكن التوصية من

 الناشئين. العبي التحمل عند الجري لمسافات طويلة قبل (Red Bull)تناول مشروب الطاقة  .1

 في الحد من الجفاف خالل األداء البدني عند الناشئين. (Red Bull)مشروب الطاقة  عدم االعتماد على تناول .2

 ."Aldosterone"ستيرون والعبات تحمل وقياس متغيرات أخرى كهرمون ألد إجراء دراسة مشابهة على .3

  دراسة الحالية؟ماذا أضافت ال  عن الموضوع؟ سابقاما المعروف 

 .الجفاف يعيق األداء البدني 

 دقيقة دون شرب ماء  60 لىالجري لفترة تزيد ع
  أو سوائل يعيق األداء البدني.

  .مشروب الطاقة لم يمنع الجفاف 

   مشروب الطاقةRed Bull  زاد من زمن الجري
  دقيقة. 75 استمرحتى التعب بعد جري متقطع 

  

  

Effect of Intake of Energy Drink on Time to Exhaustion, Urine Specific 
Gravity and Some Minerals Following Exercise-induced Dehydration Test 

in Young Endurance Athletes 

 

Wa'ad Jamal Abu Ennab and Mohammad Fayez Abu Mohammad 

 Faculty of Physical Education, Yarmouk University, Irbid, Jordan 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of intake of energy drink (Red Bull) on time to 
exhaustion, urine specific gravity and some minerals following exercise-induced dehydration test in 
young endurance athletes. Eight male young endurance runners (15.6 ± 1.8 years) performed two trials 
(12 days apart). Using a double-blind, placebo-controlled randomized crossover design, participants 
ingested either one can of Red Bull filled with 330 ml (energy drink trial) or a flavor syrup (placebo 
trial) 45 min prior to an exercise-induced dehydration. Each experimental exercise-induced 
dehydration consisted of five 15-min sessions of running, with a 5-min rest prior to each session. Ten 
minutes after the final run, a time to exhaustion test was performed around the track arena. After 
completion of the test, time to exhaustion was recorded and blood and urine samples were 
immediately collected. Data revealed that the time to exhaustion was significantly longer for the 
energy drink trial (9.545 ± 3.511 min) compared to the placebo trail(5.765 ± 3.131 min) (P < 0.05). 
Blood and urine analysis indicated no significant differences between both trials regarding the urine 
specific gravity and some minerals (Ca++, Na+ and P)  (P > 0.05). In conclusion, intake of energy drink 
(Red Bull) 45 min prior to an exercise-induced dehydration increased time to exhaustion probably due 
to its positive effect on intramuscular energy storage, but without prevention of dehydration in young 
male endurance runners.  

Keywords: Red Bull, Muscular fatigue, Basal metabolic rate, Energy expenditure. 
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  الملخص

ممارسة مدرسي المساقات العملية الستراتيجيات التعلم النشط من وجهة نظر طلبة كلية التربية درجة  فةلمعر دفت الدراسةه
المنهج الوصفي  اعتمدت الدراسة .تعزى لمتغير الجنس إذا كانت هناك فروق في درجة ممارستها وما، كجامعة اليرموالرياضية في 

طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك المسجلين في البًا وطالبة من ط) 453( نالمسحي، وتكونت عينة الدراسة م بباألسلو
استخدم الباحثون االستبيان المعد من ، عملية الستراتيجيات التعلم النشطممارسة مدرسي المساقات الولقياس درجة . العملية مساقاتال

،  إلدارة الصفيةاو، التعلم االلكتروني( :هي مجاالت ةثالثلى عموزعة  فقرة) 33(بعد تعديله والمكون من Al-Jaafara, 2015) (قبل 
ممارسة مدرسي المساقات العملية الستراتيجيات التعلم النشط من وجهة نظر أظهرت نتائج الدراسة أن درجة  .)استراتيجيات التدريسو

ة الصفية واستراتيجيات التدريس، لى مجالي اإلداروع لجاءت متوسطة على أداة الدراسة كك كجامعة اليرموطلبة كلية التربية الرياضية في 
منخفضة على مجال التعلم االلكتروني، وأنه ال توجد فروق ألثر متغير الجنس على درجة ممارسة مدرسي المساقات العملية و

عقد ويوصي الباحثون ب .التعلم النشط من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية على جميع مجاالت الدراسة واألداة ككل تالستراتيجيا
  .أثناء التدريسفي  دورات تدريبية من شأنها تطوير قدرات مدرسي المساقات العملية على استخدام استراتيجيات التعلم النشط 

  .التعلم النشط، المساقات العملية، التربية الرياضية :مفتاحيةالكلمات ال

  المقدمة

لى ة المعلوماتية، وسهولة الوصول إوالمتالحقة والتي من سماتها الثوريتسم هذا العصر بالعديد من التغيرات السريعة 
وكان من نتاجها كم هائل من المعلومات ومصادر التعلم المتعددة، والوسائط والمستحدثات .وانتقالها وتضاعفهاالمعلومات 

في العملية التعليمية من المعلم إلى  وانتقل محور االهتمام,كثير في استراتيجيات التعليم والتعلم الالتكنولوجية التي غيرت 
كما فرضت التغيرات المتسارعة واالنفجار المعرفي  .أساسيًا االتركيز على النمو المتكامل والشامل للطلبة أمروأصبح الطلبة

له  تستمر مع الفرد لتسهلبل المستمر على التربويين أن يتعاملوا مع التعليم كعملية ليست لها حدود زمنية أو مكانية، 

لتعليم القائم على الدور التقليدي للمدرس لم أن ا) -camel, Al 2017(وترى  .التكيف مع هذه المستجدات والمستحدثات
 في بقية المكونات فالمدرس أحد مكونات منظومة التعليم يؤثر ;يعد مناسبًا لعصر المستحدثات التكنولوجية الذي نعيشه

فلم  ;الماضيدوره في  ويختلف دوره في القرن الحادي والعشرين عن  .لرئيسية فيها، كما يعتبر أحد المدخالت ا بها ويتأثر
يعد مجرد ناقل للمعلومات من المنهاج إلى أذهان الطلبة، بل عليه أن يعمل على مشاركة الطلبة بإيجابية في الحصول على 

  . لعلمي وحل المشكالتألن الهدف من التعليم العقل المبدع وتنمية المهارات والتفكير ا,المعلومات 

 .تي التعلم والتعليم بدرجة عالية من الكفاءة واإلتقانيلذا تسعى المؤسسات التعليمية إلى تحقيق الهدف والغاية من عمل
في ذلك بما  ,ويتوقف ذلك على كثير من العوامل التي تؤدي إلى إحداث التطور الشامل والمتكامل في المنظومة التعليمية

–النفس و ،المعرفية(ت تعتمد على قيام المدرس بتوجيه الطلبة نحو تحقيق النتاجات التعليمية المنشودة طرق واستراتيجيا

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  .األردن ،إربد، جامعة اليرموك ،التربية الرياضيةكلية    *
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دون توافر المعلومات  اأن يكتسب مهارة أو اتجاه للطالبيمكن إذ ال  ؛، والمرتبطة ترابطًا وثيقًا)الوجدانيةو، حركية

  ).Hassanein, 2016(سلوكه نتيجة تفاعله مع البيئة التدريسية بها، بما يساهم في تعديل المرتبطة والمفاهيم الكافية و

 تي اإلستراتيجيات واآلليات التدريسية التي تسعى نحو تحسين عملي إحدىكان االتجاه إلى التعلم النشط ك ،من هنا
لى الحفظ واالسترجاع التعليم والتعلم، وضمان الجودة الشاملة في التعليم، ونقل التعليم من الطريقة التقليدية المعتمدة ع

، وإشراكه في عملية التعليم لتنمية جوانب شخصيته وكفاءته إلى طرق واستراتيجيات أكثر إيجابية تعتمد على فاعلية المتعلم
أن التعلم النشط في العملية التعليمية يترك أثرًا  (Taraban, 2007) ويرى).  ,2016Al-Imam(وقدراته العقلية والبدنية 

وإنما على التفكير،  ،فهو ال يركز على الحفظ والتلقين ؛صرها من طالب ومدرس ومنهاج وبيئة تدريسيةعلى جميع عنا
الطلبة  التي يكتسب بهاوالقدرة على حل المشكالت، واتخاذ القرارات، والعمل الجماعي، والتعليم التعاوني، وعلى الطريقة 

  . عليممن االستقالل في الت م المعلومات والمهارات التي تمكنه

جاء العمل على استخدام استراتيجياته  ،ونظرًا لألهمية الكبيرة التي يحظى بها التعلم النشط في العملية التدريسية
المختلفة كالحوار، والمناقشة، والعصف الذهني، وحل المشكالت، واالكتشاف، والتعلم التعاوني، وتعلم األقران، والتعلم 

لقدرتها على إعطاء صورة واضحة عن األنماط التي يستخدمها الطلبة في  نظرآ لكتروني،إالالذاتي، ولعب األدوار، والتعلم 
، وربط ما ونهعلى إشراك الطلبة في العملية التدريسية من خالل نوعية الجهد الذهني الذي يوظف ا المساق، وقدرته

       نحو المساق الذي يدرسونه يجابية اله في حياتهم، وتنمية االتجاهات ايتعلمونه بخبراتهم السابقة، وتطبيق
)2015Al-Jaafara,  .(  

تنوع مصادر التعلم، وإتاحة التواصل : أن التعلم النشط يعتمد على عدة أسس من أهمها ) ,2015Al-Rashidi(وترى 
ة، وإشراك في جميع االتجاهات بين الطلبة والمدرس، واالعتماد على التقويم الذاتي للطلبة، والسماح لهم باإلدارة الذاتي

الطلبة في اختيار نظام العمل وقواعده، وإشراك الطلبة في تحديد نتاجاتهم التعليمية، وتعلم الطلبة حسب قدراتهم وميولهم، 
على فهم ذاته واكتشاف نواحي القوة والضعف  البأثناء التعلم، ومساعدة الطفي وإشاعة جو من الطمأنينة والمرح والمتعة 

 محاجاتهوتلبي   مواستعداداته مجيات التدريس المتمركزة حول الطلبة والتي تناسب قدراته، واستخدام استراتيهلدي
فاعلية في مختلف أنشطة بعبارة عن طريقة يندمج بها الطلبة  على أنهلتعلم النشط ل  (Lorenzen, 2000)وينظر. مورغباته

إذ يتم تشجيع الطلبة على  ؛سلبيهرف بطريقة التعلم سواًء داخل غرفة الصف أو خارجها، بدًال من تلقي معلومات ومعا
طرح التساؤالت والمشاركة في مشروعات التعلم بحيث يتخلل ذلك  وعات صغيرة،ممشاركة اآلخرين في العمل ضمن مج

  . الجماعي

أن التعلم النشط عملية إشغال الطلبة بشكل نشط ومباشر في عملية التعلم، وال سيما إلى ) (Abu Jadu, 2011وأشار 
يقومون بعمليات المشاركة والتطبيق بدًال من االقتصار على عملية استقبال بحيث ن حيث القراءة والكتابة والتفكير والتأمل، م

أن التعلم النشط يكفل في أغلب الظروف إعطاء فرصة المشاركة  (Smart, 2007) ويرى. المعلومات بأشكالها المختلفة
المشاركة الفعالة للطلبة في تكوين بيئة عقلية وأن لمشاركة مع المدرس أو مع زمالئه، سواًء في األنشطة أو ا ،للطالبالفعالة 

  . في المستقبل م، وتعمل على تكوين ثروة معرفية تفيدهمجيدة تساعدهم في فهم العلم من حوله

ي تؤثر بشكل فاعل فه ؛وتعد استراتيجيات التعلم النشط من أبرز مكونات المنهج التي ينبغي التركيز على تقويمها بدقة
كل من المدرس والطالب في العملية التدريسية، وهي  رفي نجاحه من خالل تأثيرها في تحقيق أهدافه، ألنها تحدد دو

تستخدم في تنظيم المعلومات والمواقف والخبرات التربوية التي تقدم للطلبة، كما أنها تحدد األساليب والخطوات والوسائل 
أن للسلوكيات  (Tanash, 1999)أكد  كما. (Al-Yan, 2010)تنفيذها  األمر التي يتطلب تباعها واألنشطةاالواجب 

في تحقيق النتاجات المخطط لها وفقًا لألنشطة  فاعًال ًاالتعليمية المتنوعة والهادفة بوعي من عضو هيئة التدريس دور
 .التعليمية المختلفة
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فإن على المؤسسات التعليمية توفير بيئات تعليمية مناسبة تشجع  أنه انطالقًا من أهمية التعلم النشط، ونويرى الباحث

على أن يعلم نفسه، وتمكنه من اكتساب المهارات الحياتية المرغوبة التي يطبقها في جميع  الطالبعلى اإلبداع، وتساعد 
  .مناحي الحياة اليومية، بجانب المعلومات النظرية والعملية

أن التغيرات التي حدثت في طبيعة منهاج التربية الرياضية تتطلب من ) Al-Naddaf and Abu Zama, 2003( ويرى
جيات التدريس، واألنشطة المنهجية، ووسائل تعليمية وتكنولوجية يتاسترارايفي قدرته على اخت يتمثلالمدرس دورًا جديدًا 

التعلمية، وخلق عليميه المواقف العملية الت، وتوفير يهلتدريسامناسبة، وقدرته على إثارة دافعية الطلبة للمشاركة في العملية 
جو يساعد على التواصل والتفاعل إليصال المعلومات والمهارات وتقريب األفكار والمعلومات إلى أذهان الطلبة، وتهذيب 

   .نفوسهم وتقويم سلوكياتهم بكل سهولة ويسر

للتفاعل مع المعرفة، واستيعاب آليات التقدم،  وتأهيلهم وتشكيلهم الركيزة األساسية في بناء األفراديعد التدريس إن  
والتدريس عملية مخطط لها ومقصودة وتهدف إلى إحداث تغيرات إيجابية في سلوك الطلبة،  .وفهم لغة العصر الحديثة
ر كل بعضها ببعض ويؤثإذ تتأثر مكوناتها ;ًا وعاموديًا يمتداخلة ومتفاعلة ومتكاملة أفقب, وبأنها, وتتصف بتنوعها وتعددها

احد أركانها األساسية سلسلة من الخبرات المقصودة والتي تعمل على تحقيق ) المنهاج(، والمادة الدراسية منها في اآلخر
تناسب مع طبيعة الموقف التدريسي نتاجات معينة، وتنفذ هذه النتاجات عن طريق استراتيجيات التدريس المختلفة التي ت

(Abd- Al Hamid and Mahmoud, 2003).  2016(وتذكرAl Imam, (  أن تعلم المهارات الحركية لأللعاب الرياضية
كذلك التغيرات التي تحدث في السلوك ومن المدرس إلى الطلبة،  المعرفةنقل عتبر عملية معقدة وصعبة تهدف إلى يالمختلفة 

ف إلى إكساب الطلبة الصفات كما تهد.الحركي والتي تنتج أساسًا من عملية الممارسة الفعلية للواجب الحركي المطلوب
كليات  مقدار االهتمام الذي توليه خطط أن )  ,Me Connel 2003(ير ويش .البدنية والقدرات الحركية والمهارات الخططية

ر                ويذك .تجاه مستقبل أجيالها ومسؤولياتها  لطلبتها يعكس مدى تطور تلك المؤسسات وبرامجها التربية الرياضية
(Al-Hantush, 2005) ن العمل دومًا على تطوير المناهج الدراسية لطلبة كليات التربية الرياضية تمشيًا مع االتجاهات أ

النتاجات  ى تتطوريجابية علإبصورة ,الطلبه ورغباتهم وإمكاناتهم  التربوية المقننة والهامة والهادئة التي تتفق مع ميول 
التغيرات التي حدثت في طبيعة منهاج التربية الرياضية إلى أن  (Abu- Shennar, 2006)ر ويشي .التربوية التي تنشدها

تدريسية وأنشطة منهجية، ووسائل تعليمية  استراتيجياتار يمثل في قدرته على اختتدورًا جديدًا ي المدرستتطلب من 
التعليميه وتوفير المواقف العملية لتدريسية، اوتكنولوجية مناسبة، وقدرته على إثارة دافعية الطلبة للمشاركة في العملية 

التعلمية، وخلق جو يساعد على التواصل والتفاعل إليصال المعلومات والمهارات وتقريب األفكار والمعلومات إلى أذهان 
  . الطلبة وتهذيب نفوسهم وتقويم سلوكياتهم بكل سهولة ويسر

   أهمية الدراسة

أن تعلم هذه إلى  ,Abdel-Fattah)  2005( يشير ،ت التربية الرياضيةبالنظر إلى المساقات العملية التي تطرح في كليا
ن أحركي بشكل دقيق، والمساقات يجب أن يراعي التخطيط السليم في تدريسها، وكذلك توجيه نشاط الطلبة الفكري وال

 .في العملية التدريسيةيجابية لهؤالء الطلبة باستمرار لضمان المشاركة اإل وتوجيهه يعمل المدرس على تنظيم أداء الطلبة
لذا وجب استخدام استراتيجيات تدريس تؤدي إلى تحسين المخرجات وجودة التعليم حتى نصل إلى درجة عالية من إتقان 

  . األداء الحركي لهذه المهارات الرياضية

  :في النقاط اآلتيةتتمثل أهمية الدراسة الحالية  ،من هنا

وذلك  ,الحديثة لدى مدرسي المساقات العملية واستراتيجياته التدريس رقيؤمل من نتائج هذه الدراسة االرتقاء بط )1
  .االستراتيجيات المطورة في تدريسهم مدرسي تلك المساقات باستخدام

استخدام مدرسي المساقات العملية الستراتيجيات التعليم النشط وبالتالي العمل على تطوير في معرفة جوانب القصور  )2
 .لتلك المساقاتهمأدائهم لتحسين طرق تدريس
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 في كليات التربية الرياضية يؤمل من هذه الدراسة أن يستفيد منها القائمون على تخطيط المساقات العملية وتطويرها )3

 .لدعم هذه المساقات باالستراتيجيات الالزمة لممارسة عناصر التعلم النشط

إجراء المزيد من في النشط، وتساعد الباحثين قد تشكل هذه الدراسة إضافة إلى المعرفة النظرية ذات الصلة بالتعلم  )4
 .الدراسات حول التعلم النشط بتناول متغيرات أخرى

  مشكلة الدراسة

إن عجلة تطوير المؤسسات التعليمية ال تزال تسير بوتيرة منخفضة، مما ترتب عليه وجود الكثير من المشاكل التي 
المشكالت، ال سيما في ظل استخدام استراتيجيات الشرح والتلقين تراكمت في ظل رؤية غير واضحة لكيفية التعامل مع هذه 

لذا وجب تحرير التدريس في  .واإللقاء السائدة دون االمتداد إلى استراتيجيات التدريس واألنشطة التعليمية الحديثة
 ستراتيجيات التعلم النشطعلى ابدًال منها  من االستراتيجيات التقليدية واالعتماد  - وخاصة الجامعية - المؤسسات التعليمية

    (Salman, 2015). الذي قد يكون الحل لبعض هذه المشكالت

إن ممارسة أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية الستراتيجيات التعلم النشط وتدريب الطلبة عليها من أهم 
بعدهم عن الطرق التقليدية في الحصول تدرتهم على التفكير بصورة أفضل، واألمور التي تساهم في توسيع آفاق الطلبة، وق

من هنا ظهرت الحاجة إلى التعلم النشط نتيجة مجموعة من العوامل كان من أبرزها حالة الحيرة واالرتباك التي  .على المعرفة
يشكو منها الطلبة بعد كل موقف تدريسي، والتي تفسر بأنها نتيجة عدم اندماج المعلومات الجديدة بصورة واضحة في 

 ها الطلبة بدور إيجابيفية توفير بيئة تعليمية نشطة يقوم ضرور ونرأى الباحث لذا لهم بعد كل نشاط تدريسي تقليديعقو
أثناء التعلم، من خالل استخدام استراتيجيات التعلم النشط التي تساعد في تنمية التحصيل وزيادة إيجابية الطلبة نحو  في

لعاب جماعية وفردية ومهارات أة لجميع الرياضات بما تحتويه من قات األساسيوتعد المساقات العملية من المسا. التعلم
كثير الفهي تكسب الطلبة  ;األلعاب قوانينوهي من المساقات التي تحكمها العديد من  .متنوعة تشمل معظم األلعاب الرياضية

تدريسية حديثة كالتعلم النشط حتى نصل من عناصر اللياقة البدنية والصحية، لذلك تحتاج هذه المساقات إلى استراتيجيات 
  .المنشودة للنتاجاتبالطلبة 

لبعض المساقات العملية في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك  ينكمدرس ممن خالل عمله ونالحظ الباحثلقد 
يشكل  لتعلم النشط استخدام استراتيجيات اأن و، وتعلمها ضعف مستوى الطلبة في إتقان المهارات والفعاليات المطلوبة

ن التعلم النشط يعد من أهم العوامل التي تجعل من إإذ  ؛حقيق النتاجات التعلمية المرسومةوسيلة لالرتقاء بمستوى ت
  .كما يساعد على إبقاء أثر التعلم لفترة طويلة ،ممتعة لكل من المدرسين والطلبة العملية التدريسية عملية تفاعلية

  ,Abd Al- Wahab and Zaid)ودراسة  ),2016Al- Imam(كدراسة  راسات السابقةأن الد ونكما الحظ الباحث
تطوير المهارات الرياضية المختلفة، ولكنها لم تدرس درجة استخدام في ركزت على أثر استخدام التعلم النشط  (2015

لضوء على استراتيجيات التعلم القاء المن هنا جاءت هذه الدراسة  .مدرسي المساقات العملية الستراتيجيات التعلم النشط
الفاعلة في عملية التدريس، والوقوف على درجة ممارسة مدرسي المساقات الحديثه  نشط، باعتبارها من االستراتيجياتال

  . لها العملية في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك

  مصطلحات الدراسة

نشطة متنوعة تسمح لهم باإلصغاء اإليجابي في أرك فيها الطلبة طريقة تعلم وتعليم في آن واحد، يشت" :التعلم النشط
مما ، جود المدرس الميسر لعملية التعلموبحيث يتشارك الطلبة في اآلراء بوالتفكير الواعي والتحليل السليم لمادة الدراسة، 

جميع االستراتيجيات " :هابأن (Abd Al-al, 2011)وتعرفها  .(Saadeh et al., 2011)"يدفعهم نحو تحقيق نتاجات التعلم
ببعض المهمات في الموقف التدريسي أكثر من مجرد االستماع إلى المدرس، وتدور حول  التي تتطلب من الطلبة القيام
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األسئلة والحركة والتفاعل مع الموقف التدريسي بمختلف وطرح ممارسة الطلبة للتحدث واالستماع والقراءة والكتابة 

  ".عناصره

هي مجموعة من المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية في األلعاب الفردية والجماعية المدرجة : يةالمساقات العمل
  ).تعريف إجرائي(ضمن الخطة الدراسية المعتمدة لحصول طلبة كلية التربية الرياضية على درجة البكالوريوس 

  الدراسة  أهداف

  :إلى تهدف هذه الدراسة للتعرف

مساقات العملية الستراتيجيات التعلم النشط من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة ممارسة مدرسي الدرجة  )1

 .اليرموك

مدرسي المساقات العملية الستراتيجيات التعلم النشط من وجهة نظر طلبة كلية التربية الفروق في درجة ممارسة  )2
  .الرياضية في جامعة اليرموك تبعًا لمتغير الجنس

  راسةالد تساؤالت

  :نيحاولت هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤلين التالي

ممارسة مدرسي المساقات العملية الستراتيجيات التعلم النشط من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في ما درجة  )1
 ؟جامعة اليرموك

التعلم النشط من وجهة  مدرسي المساقات العملية الستراتيجياتهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة  )2
  ؟نظر طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك تبعًا لمتغير الجنس

  محددات الدراسة

  :اقتصرت الدراسة على المحددات التالية

 .13/12/2018 - 7/10في الفترة الواقعة بين  2018/2019طبقت الدراسة في الفصل األول : الحدود الزمنية )1
 .ة التربية الرياضية في جامعة اليرموككلي: الحدود المكانية )2

جامعة اليرموك للسنوات الثانية، والثالثة، في  اقتصرت هذه الدراسة على طلبة كلية التربية الرياضية: الحدود البشرية )3
وتم استثناء طلبة السنة األولى بسبب تسجيلهم لمواد اختيارية وإجبارية من  ,والرابعة والمسجلين للمساقات العملية

 .طالبًا وطالبة) 453(عددهم بلغ و.رج خطة الكليةخا

  الدراسات السابقة

دراسة هدفت لمعرفة مدى تنفيذ طلبة كليات التربية الرياضية لمهارات  (Al-Kaabana and Hussein, 2018) أجرى
الوصفي باألسلوب استخدم الباحثان المنهج .في الجامعات األردنية ةأعضاء الهيئة التدريسينظر  التعلم النشط من وجهة 

موزعين على كليات التربية الرياضية في الجامعات  عضو هيئة تدريس )88(الدراسة من تكونت عينة والمسحي، 
وتوصلت الدراسة إلى أن تنفيذ طلبة كليات التربية الرياضية  )(SPSS استخدم الباحثان البرنامج اإلحصائيو.األردنية

طة، وأن مستوى تنفيذ الطلبة لمهارات التعلم النشط لم يرتق إلى المستوى المأمول بدرجة متوسكان  لمهارات التعلم النشط 
من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، وتفاوت طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية في تنفيذهم لمهارات 

مهارات طلبة كليات التربية الرياضية بما  بتطويروأوصت الدراسة  .التعلم النشط من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية
  .ومهاراته ناسب مع متطلبات التعلم النشطيت
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علم النشط في برنامج تعليمي تأثير استخدام أسلوب التإلى دراسة هدفت للتعرف  ) ,2016Al- Imam(أجرت 

باستخدام  ،جريبية والضابطةالت :المجموعتين يجريبي بواسطة التصميم التجريبي ذستخدمت الباحثة المنهج التا .حمقتر
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية من تلميذات مدرسة عويض االبتدائية بإدارة غرب  .القياس القبلي والبعدي

في العام الدراسي  تسنوات، والمسجال) 9(من الصف الثالث االبتدائي تحت  ,الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية
واألخرى تجريبية ) البرنامج المتبع(حداهما ضابطة إتلميذة تم تقسيمهن إلى مجموعتين ) 20(ار اختيجرى و. 2014/2015

 تخدام أسلوب التعليم النشط ووكانت أهم أدوات جمع البيانات اس .تلميذات) 10( منهماقوام كل ) أسلوب التعلم النشط(
وتم استخدام  .)الرمي/ الوثب/الجري / المشي(خطواته ومراحله في تعليم بعض المهارات األساسية في ألعاب القوى 

الح القياس في بعض المهارات األساسية في ألعاب القوى لص وكانت أهم النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا .اختبارات مهارية
للمجموعة الضابطة نتيجة القياس البعدي  على لقياس البعدي للمجموعة التجريبيةاوتفوق ، البعدي في المجموعتين

  . يجابي في تعلم المهارات قيد البحثإلاخدام أسلوب التعلم النشط وأثره است

هدفت للكشف عن درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا  راء دراسةباج  (Al- Arayda, 2016)وقامت
سلوب المسحي، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي القائم على األ.الستراتيجيات التعلم النشط من وجهة نظر المعلمين

 .من المجتمع األصلي) %30(قدرها  وبنسبة مئوية وقامت باختيار عينة الدراسة من المعلمين بالطريقة العشوائية الطبقية
الدراسة أن درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا في لواء  نتائج وأظهرت .معلمًا ومعلمة) 78(وبلغت عينة الدراسة 
كانت مرتفعة،إال أن النتائج أظهرت  المعلمين  لة األساسية الدنيا من وجهة نظرالتعلم النشط في المرح الطيبة الستراتيجيات
حث معلمي المرحلة بوأوصت الدراسة . والخبرة تعزى ألثر المؤهل العلمي )α ≤ 0.05( دالة إحصائيًاعدم وجود فروق 

  . في إيصال المعلومة للطلبة ةيجابيإلما لها من نتائج ، نشطستخدام استراتيجيات التعلم الاألساسية الدنيا على مواصلة ا

ط الضوء على تأثير استخدام التعلم النشط يتسل دراسة هدفت إلىAbd Al- Wahab and Zaid, 2015) (وأجرى 
حدات بناء و إلى كما هدفتكرة الطائرة،البعض المتغيرات البدنية والمهارية في تعلم قران في وفق استراتيجية تعلم األ

بعض المتغيرات لتعلم ) التطبيق بتوجيه األقران الثنائي والتطبيق بتوجيه األقران الرباعي(تعليمية وفق أسلوب تعلم األقران
لمجموعتين إحداهما تجريبية  تجريبيالمنهج التجريبي بتصميم  انواستخدم الباحث .المهارية والبدنية في الكرة الطائرة

طالبًا من طالب معهد ) 56( نتكونت عينة الدراسة م .والبعدي لكل من المجموعتين واألخرى ضابطة القياس القبلي
) 28(قوام كل منهما  نقسموا إلى مجموعتين متساويتي ,المرحلة الخامسة تم اختيارهم بالطريقة العشوائيةفي المعلمين 

أظهرت نتائج الدراسة أن التعلم النشط و.أسابيع بواقع وحدتين أسبوعيًا) 9(تم تطبيق البرنامج المقترح لمدة  و.طالبًا
سلوك الطلبة نحو تعلم بعض المتغيرات البدنية والمهارية في كرة  قد استثارت) ران الثنائي والرباعيالتطبيق بتوجيه األق(

بعض  الطائرة، وأن التعلم النشط بتطبيق توجيه األفران الرباعي أفضل من التعلم النشط بتوجيه األقران الثنائي في تعلم
التطبيق بتوجيه األقران الثنائي (األسلوب المقترح بتطبيق  الدراسة  أوصت وكرة الطائرة، الالمتغيرات البدنية والمهارية في 

  .التربية الرياضية في كلياتلتدريس مهارات الكرة الطائرة،و )والرباعي

ور كل من المعلم والطالب في التعلم تعرف درجة ممارسة د كان الهدف هو (Al- Rashidi, 2015) اتهوفي دراسة أجر
تم اختيار عينة  .من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية وطلبتها في دولة الكويت المتغيراتعدد من في ضوء  النشط

 طالبًا) 192(و معلمات،) 105(و معلمًا) 95(وبلغ عدد أفراد العينة  وقع االختيار على منطقة الكويت العاصمة،وعنقودية،
) 55(وتضمنت  استبانة دور المعلم في التعلم النشط، :االستبانة األولى كما قامت الباحثة ببناء استبانتين، .اتطالب) 208(و

وتم التحقق من صدق أداتي الدراسة  .فقرة) 21(وتضمنت  استبانة دور الطالب في التعلم النشط، :واالستبانة الثانية, فقرة
المحكمين من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في المناهج وطرق التدريس في بعرضهما بصورتهما األولية على عدد من 

طريقة : الطريقة األولى:ن بطريقتين همايتنوقامت الباحثة بالتحقق من ثبات االستبا .بعض الجامعات األردنية والكويتية
 ،)0.83(ور المعلم في التعلم النشط د ةبلغ معامل ارتباط بيرسون الستبانوقد ، )test-retest( االختبار وإعادة االختبار

، لحساب معامل "ألفا كرونباخ"استخدام معادلة فكانت أما الطريقة الثانية ). 0.84(دور الطالب في التعلم النشط  ةوالستبان
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نشط دور الطالب في التعلم ال ة، والستبان)0.80(دور المعلم في التعلم النشط  ةوكان الستبانالذي  ثبات االتساق الداخلي

واالنحرافات  فقد استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية، من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، ولتحليل البيانات .)0.85(
درجة  كانت :وقد ظهرت النتائج اآلتية.وتحليل التباين األحادي ،)ت(واالختبار اإلحصائي  ومعامل ارتباط بيرسون، المعيارية،

 طالب في التعلم النشط من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في دولة الكويت متوسطة،ممارسة دور كل من المعلم وال
 حلة الثانوية في دولة الكويت متوسطة،التعلم النشط من وجهة نظر طلبة المر يالمعلم والطالب ف درجة ممارسة دور وكانت

ودرجة ممارسة دور الطالب  في التعلم النشط عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين درجة ممارسة دور المعلم تبين وجودو
  .من وجهة نظر المعلمين والطلبة معًا في التعلم النشط في دولة الكويت،

كشف عن مستوى ممارسة مبادئ التعلم النشط في تدريس اللغة العربية لطلبة للبدراسة  (Al-Jaafara, 2015)قام 
والوقوف كذلك على أثر متغيرات , وقصبة الكرك من وجهة نظر معلميها المرحلة األساسية العليا في مديريتي تربية الرصيفة

, معلمًا ومعلمة) 228(تكونت عينة الدراسة العشوائية من . في ذلك  والمنطقة التعليمية, وخبرته التعليمية, جنس المعلم
وتم التحقق من صدقها  ،رةفق) 33(لهذا الغرض اشتملت على  ةتم تصميم استبانو.اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية

أن درجة ممارسة معلمي اللغة العربية لمبادئ التعلم النشط جاءت متوسطة في المجاالت  أظهرت نتائج الدراسةو .وثباتها
فروق ذات داللة مع  ،واستراتيجيات التدريس حسب المعيار المتبع في الدراسة ،واإلدارة الصفية ،التعلم اإللكتروني: الثالثة

وكذلك أظهرت  .ناث على مجال التعلم اإللكترونيتعزى لمتغير الجنس لصالح اإل) α ≤ 0.05(عند مستوى الداللة إحصائية 
تعزى لمتغير المنطقة التعليمية لصالح مديرية ) α ≤ 0.05(النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تعزى ) ≥ 0.05	α(جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وو ،تربية الرصيفة على مجال التعلم اإللكتروني
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة , لمتغير الخبرة على كل مجال من المجاالت الثالثة وعلى المقياس الكلي

)α	≥ 0.05 (على المقياس الكلي التعليميه تعزى لمتغيري الجنس والمنطقة.  

أهمية التعلم النشط على مخرجات التعليم في دراسة هدفت إلى التعرف  )al et  chen. ,2013(ن ووآخر وأجرى شين
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ألجل تحقيق أهداف الدراسة  .بشكل عام واألنشطة البدنية بشكل خاص

 .في الواليات المتحدة األمريكية البتدائيةوطالبة من طلبة المدارس ا ًاطالب) 753(تكونت عينة الدراسة من و .وأغراضها
أن الطلبة المتفاعلين فيما يخص التعلم النشط لديهم قدرات ومعرفة في اللياقة البدنية أكثر من وأظهرت نتائج الدراسة 

 كانت أفضل منهالم النشط بشكل عام وعلى األنشطة البدنية بشكل خاص يالتعباستخدام م يغيرهم، كما إن مخرجات التعل
 . التعلم التقليديفي حال استخدام 

بدراسة هدفت إلى تقصي مستوى صعوبات تطبيق التعلم النشط في المدارس الثانوية  (Al-Awaida, 2013) وقام
ولتحقيق هدف  .في ضوء متغيرات الخبرة التعليميةوالسلطة المشرفة والجنسلمحافظة مادبا من وجهة نظر المعلمين 

فقرة، وقد تم توزيع هذه االستبانة ) 30(حول صعوبات تطبيق التعلم النشط مؤلفة من  ةر استبانلدراسة قام الباحث بتطويا
 ولتحليل البيانات،.محافظة مادبا األردنيةفي لثانوية ومعلماتها من معلمي المدارس ا) 210(على عينة الدراسة المؤلفة من 

رية والرتب لتحديد مستوى الحسابية واالنحرافات المعياواستخرج المتوسطات ) SPSS(استخدم الباحث الرزمة اإلحصائية 
ن مستوى إئج النتا بينتوقد .لعينتين مستقلتين "t"واإلحصائي ANOVAكما استخدم تحليل التباين األحادي .الصعوبة

م وجود عدتبين و .ان متوسطًا من وجهة نظر المعلمينصعوبات تطبيق التعلم النشط في المدارس الثانوية لمحافظة مادبا ك
 فرق دال إحصائيًا في مستوى صعوبات تطبيق التعلم النشط في المدارس الثانوية لمحافظة مادبا من وجهة نظر المعلمين،

وجود فرق دال إحصائيًا في مستوى صعوبات تطبيق التعلم النشط في المدارس مع يعزى إلى متغير الخبرة التعليمية،و
، )مدارس خاصة، ومدارس حكومية(ة المعلمين، يعزى إلى متغير السلطة المشرف الثانوية لمحافظة مادبا من وجهة نظر

ووجود فرق دال إحصائيًا في مستوى صعوبات تطبيق التعلم النشط في المدارس الثانوية لمحافظة  لصالح المدارس الخاصة،
  .لصالح اإلناث) أنثى ذكر،( مادبا من وجهة نظر المعلمين، ويعزى إلى متغير الجنس
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دراسة هدفت للتعرف إلى درجة تطبيق معلمات رياض األطفال في دولة  (Saadeh and Ashkanani, 2013)ى أجر

رياض من معلمه معلمة ) 250(لعناصر التعلم النشط، تم استخدام المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من  الكويت
فقرة، ) 40(وتكونت من  ،قة المالحظة لتحقيق أهداف الدراسةاستخدم الباحثان بطا .بالطريقة العمدية اختيارهناألطفال تم 

أن درجة تطبيق عناصر التعلم النشط من قبل معلمات رياض عن تم التحقق من صدقها وثباتها، أسفرت نتائج الدراسة 
بيق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطمع  ت جاءت مرتفعة على جميع العناصر،دولة الكوي األطفال في

  .تبعًا للمؤهل العلمي النشط معلمات رياض األطفال في دولة الكويت لعناصر التعلم

افظة دراسة هدفت إلى الوقوف على درجة ممارسة معلمي الصفوف الثالثة األولى في مح (Al-Titi, 2010)ى أجر
تناولت دور المعلم  فقرة) 41(تكونت من  ةإجراءات الدراسة في إعداد استبانوتمثلت  .ستراتيجيات التعلم النشطاجرش 

وطبقت األداة على عينة الدراسة البالغ عددها  .وثباتها تم التحقق من صدقها, لتعلم النشطوالمتعلم والمنهاج والبيئة في ا
ج إلى أن درجة ممارسة المعلمين وأشارت النتائ. م2009/2010معلم ومعلمة في الفصل األول من العام الدراسي ) 200(
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في درجة الممارسة تعزى للصف أو الجنس مع , التعلم النشط جاءت متوسطة اتستراتيجيا

راتيجيات الحديثة ستالبية للمعلمين تمكنهم من تطبيق ادورات تدري بعقد وأوصى الباحث . برة أو التفاعل بينهاأو الخ
وقادرًا على تصميم المواقف , معلم موجهًا ومرشدًا وميسرًا للتعلمليصبح ال, ًا عمليًا في الموقف التعليميوالمطورة تطبيق

  .واستخدام المعرفة لتحقيق األهداف المرجوة ،التعليمية المثيرة للتفكير والبحث

دراسة هدفت إلى تحديد آراء معلمي الفيزياء في المدارس  (Karamustafaoglu, 2009) أجرى كارموستافوغلو
اسة المنهج الوصفي استخدمت الدر .المتبعة في تدريس مادة الفيزياء اتيجيات التعلم النشطالتركية حول استخدام استر

استبيان من معلمي مادة الفيزياء، إضافه إلى  وتمثلت أداة الدراسة في إجراء مقابالت شبه منظمة مع عينة .لدراسة الحالة
الرسومات البيانية لتوضيح استخدام األنشطة  استخدمت الدراسةو .معلمًا) 40(فقرة تم تطبيقه على  )47(مكون من 

أظهرت نتائج الدراسة أن أراء معلمي مادة الفيزياء حول استراتيجيات التعلم النشط ودورها والمختلفة في دروس الفيزياء، 
  .ق واسعأن طرق التدريس التقليدية ما زالت تستخدم على نطا بينت النتائج في تعلم وتعليم الفيزياء كانت إيجابية، كما

  إجراءات الدراسة

  منهج الدراسة

  .طبيعة الدراسةلوصفي باألسلوب المسحي لمالءمته اعتمدت الدراسة المنهج ا

  مجتمع الدراسة

ول للعام الفصل الدراسي األفي  جلين في المساقات العملية تكون مجتمع الدراسة من طلبة كلية التربية الرياضية المس
  .طالبًا وطالبة حسب سجالت دائرة القبول والتسجيل) 1112( عددهمالبالغ ، )2018/2019(الجامعي 

  عينة الدراسة

في طالبًا وطالبة من طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك المسجلين  )465( تكونت عينة الدارسة من
طريقة العمدية ويشكلون ما ، تم اختيارهم بال)2018/2019(الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  فيالمساقات العملية 

لتصبح عينة الدراسة استبانة غير صالحة للتحليل اإلحصائي، ) 12(تم استثناء وقد . من مجتمع الدراسة )%41(نسبته 
  .تبعًا لمتغير الجنسالدراسة يبين توزيع أفراد عينة ) 1(والجدول  طالبًا وطالبة )453(مكزنة من 

  )الجنس(لمتغير  توزيع أفراد العينة تبعًا): 1(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة  المتغيرات

  الجنس
  % 63  287  ذكر
  % 37  166  أنثى

 %100  453  المجموع
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  متغيرات الدراسة

  المتغير المستقّل

 طالب، وطالبة: (وله مستويان ،الجنس.( 

  التابع ريالمتغ

 الستراتيجيات التعلم النشط من وجهة نظر طلبة  درجة تقييم أفراد عينة الدراسة لممارسة مدرسي المساقات العملية
  ).استراتيجيات التدريس اإلدارة الصفية؛ ؛لكترونيالتعلم اإل(ضية في جامعة اليرموك كلية التربية الريا

  أدوات جمع البيانات

الخطة المعتمد ضمن لتربية الرياضية بجامعة اليرموك بالرجوع إلى منهاج المقررات العملية للمساقات في كلية ا
) 33(المكون من ) Al-Jaafara, 2015 ( باعتماد االستبيان الذي أعده ون، قام الباحث2020-2016اإلستراتيجية للجامعة 

عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين قد (Al-Jaafara, 2015) وكان. ليحقق أهداف الدراسة فقرة بعد تعديله
ج واألساليب، والقياس والتقويم، وتكنولوجيا التعليم في جامعتي الزرقاء ومؤتة، المناه من أعضاء الهيئة التدريسية في أقسام

مشرفين تربويين وثالثة معلمين ممن يدرسون مادة اللغة العربية في المرحلة األساسية العليا، وطلب منهم إبداء  ةوعلى ثالث
من حذف، أو إضافة أو تعديل في ضوء  وقام بإجراء ما يلزم,الرأي حول مدى مالءمة عناصر التقويم في االستبيان

قام      كما . فما فوق من المحكين%) 85(التي أجمع عليها وقد تم اعتماد الفقرات  واقتراحاتهم  مالحظاتهم وآرائهم
(Al-Jaafara, 2015)   وهو معامل ثبات مرتفع ،)83.0(ذي بلغ الباستخراج معامل الثبات الكلي لألداة باستخدام معادلة 

  .ب إلجراء الدراسةومناس

  صدق األداة

عرضها على مجموعة قام الباحثون ب ,مع أهداف الدراسة الحاليةبعد تعديلها لتناسب  للتحقق من صدق أداة الدراسة
يبين ) 2(والملحق  .ة الرياضية في الجامعات األردنيةمن المحكمين المختصين من أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربي

  .يوضح أداة الدارسة بصورتها النهائية) 1(ملحق رقم وال. اءهمأسم

  ثبات األداة 

ثم تم تطبيق ,أفراد لمرة واحدة ) 10(تم توزيع أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من  ,للتأكد من ثبات األداة
  .ذلك يوضح) 2(الجدول وعلى جميع فقرات مجاالت األداة، ) Cronbach’s Alpha( كرونباخ ألفا ادلة مع

  عينة الثباتلمجاالت األداة بين درجات أفراد ) كرونباخ ألفا (بطريقة  الثباتمالت معا): 2(الجدول 

  عدد الفقرات  معامل الثبات  المجال 
 12  0.75 كترونياإلالتعلم 

 11  0.80  اإلدارة الصفية
 10  0.79  استراتيجيات التدريس

 33  0.84  األداة ككل

) 0.80-0.75(ن بيلمجاالت أداة الدراسة تراوحت كرونباخ ألفاامالت الثبات بطريقة أن مع) 2(يظهر من الجدول 
 )0.60( هي؛ إذ أشارت معظم الدراسات إلى أن نسبة قبول معامل الثبات فعة ومقبولة ألغراض التطبيقوجمعيها قيم مرت

(Al-Khazaleh, nd Al-Ajmi, 2017).  
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   تصحيح أداة الدراسة

وذلك كما ,تم االعتماد على مقياس ليكرت الخماسي في اإلجابة عن األسئلة  ,تم الحصول عليها لتحليل البيانات التي
  .)3(هو مبين في الجدول 

  تصحيح أداة الدراسة اختبار): 3(الجدول 

 1 2 3 4 5 الدرجة
  بدرجة ضعيفة جدًا  بدرجة ضعيفة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة  بدرجة كبيرة جدًا مستوى الموافقة

في نموذج  الواردةفيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها الدراسة عند التعليق على المتوسط الحسابي للمتغيرات أما 
  : بناًء على المعادلة اآلتية) ة، منخفضة، متوسطةمرتفع: (ثالثة مستويات للموافقة وهي ونالدراسة، فقد حدد الباحث

  4=  3)/1- 5(عدد المستويات ) / يلالحد األدنى للبد -الحد األعلى للبديل= (الفترةطول 

/3 =1.33   

وذلك لالستفادة منه عند التعليق  ,في تحديد مستوى المالءمة للوسط الحسابي المعتمد المقياس) 4(ويوضح الجدول 
  .على المتوسطات الحسابية

  مة للوسط الحسابيءمقياس تحديد مستوى المال ):4(الجدول 
 درجة التقييم الوسط الحسابي

 منخفضة 2.33من  أقل -1
 متوسطة 3.66أقل من  -2.33

 مرتفعة 5 -3.66

  االستطالعية الدراسة

طالبا وطالبة من ) 40(طالبة بمجموع ) 20(و ًاطالب) 20(بتوزيع أداة الدراسة على  ثانية تم إجراء دراسة استطالعية
دف من الدراسة االستطالعية التأكد من صالحية وكان اله .اطلبة كلية التربية الرياضية من مجتمع الدراسة ومن خارج عينته

من قبل أفراد  أداة الدراسةعن االسئلة الواردة في  دراسة والوقت الالزم لإلجابةاالختبارات واألدوات المستخدمة في ال
  .العينة

  إجراءات الدراسة اإلدارية

 السابقة التي درست التعلم النشط دراسات االطالع على األدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة، وكذلك االطالع على ال
 . التركيز على الدراسات المتعلقة بالتربية الرياضيةمع 

 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها.  

  بناء أداة الدراسة والتأكد من الشروط العلمية لتطبيقها من صدق وثبات. 

 3( انظر الملحقيع مقياس الدراسة لتوز مكتاب من قسم التربية البدنية لتسهيل مهمته صدارقام الباحثون باست.( 

 مقابلة الطلبة وتوضيح أهمية إجراء الدراسة وغاياتهاوتمت ، ثينتم التنسيق مع مدرسي المساقات العملية من قبل الباح،  
 .وذلك لتحفيزهم على اإلجابة بمصداقية وموضوعية ،أن اإلجابات ستعامل بسرية تامةمع تأكيد 

  وجمع استجاباتهم على أفراد عينة الدراسة 10/12/2018-9بتاريخ  الدراسة بصورتها النهائية تم توزيع أداة. 
 الحصول عليها باستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة تم تحليل البيانات التي. 
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  اإلحصائية المعالجة

والنسب المئوية  اتيارية والتكرارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المع: ونالتساؤل األول استخدم الباحث نلإلجابة ع -
  .إلجابات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة ككل ومجاالتها

  ).الجنس(لمعرفة الفروق بين متغيرات الدراسة  )(T- testاختبار ونالتساؤل الثاني استخدم الباحثعن  لإلجابة  -

لحساب معامل الثبات ألداة  كرونباخ ألفامعادلة تم استخدام النسب المئوية والتكرارات لتوصيف أفراد عينة الدراسة و -
 .الدراسة

 عرض النتائج ومناقشتها

ممارسة مدرسي المساقات العملية الستراتيجيات التعلم ما درجة ": النتائج المتعلقة بإجابة التساؤل األول: أوًال
 "؟كجامعة اليرموالنشط من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في 

هذا التساؤل تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة ولكل مجال والدرجة عن لإلجابة 
تبين خالصة النتائج المتعلقة ) 8(ونتائج الجدول  ،وضح ذلكت) 7(و )6(و) 5(ونتائج الجداول  .الكلية ألداة الدراسة

  .بالتساؤل

 لكتروني مجال التعلم اإل

مجال التعلم واالنحرافات المعيارية إلجابات طلبة المساقات العملية على فقرات  حسابيةال المتوسطات): 5(الجدول 
  االلكتروني

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 التقييم

 منخفضة PowerPoint.  2.25 0.494في تنفيذ بعض الدروس  التقديميةيستخدم برامج العروض  8 1
 متوسطة 0.496 2.65  . طلبة إلى المواقع ذات العالقة بالمساق على شبكة االنترنتيرشد ال  6 2
 متوسطة 0.453 2.69  . يكلف الطلبة بالرجوع إلى بعض الدروس المحوسبة  5 3
 متوسطة 0.48 2.63  . يوجه الطلبة إلى التواصل مع بعض المتخصصين من خالل االنترنت  7 4
 متوسطة 0.452 2.70  . امج تعليمية في المساق العملييستخدم االنترنت لتحميل بر  4 5
 منخفضة 0.405 2.2  يستخدم االنترنت في إعداد خطط المهارات والفعاليات  9 6
 منخفضة 0.45 1.95  . في استخدام االنترنت للقيام بإعمال تعاونية مع الطلبة آخرين الطلبةيساعد   10  7
 منخفضة 0.526 1.67  . لمساق المتوافرة على االنترنتيشارك في بعض المنتديات المتعلقة با  12  8
  متوسطة 0.496 2.88  .يستخدم االنترنت للتواصل مع زمالئه ضمن التخصص  3  9

  متوسطة 0.526 2.93  . يتواصل مع طلبته بواسطة البريد االلكتروني  1  10

  منخفضة 0.32 2.00  . هالبإلعداد أنشطة وتمارين لط multimediaيستخدم برامج الوسائط المتعددة   11  11

12  2  
كلف الطلبة تنفيذ بعض األنشطة المدرسية ذات العالقة بالمساق من خالل ي

  متوسطة 0.764 2.90  .االنترنت

 منخفضة 0.488 2.25  مجال التعلم االلكتروني ككل

إذ كانت أقل فقرة  (1.67-2.93)تراوح بينت لكترونيالتعلم اإلالحسابية لمجال  متوسطاتأن ال) 5(من الجدول  يتضح
 بمتوسط حسابي) 8(ورقمها ، "نترنتمتعلقة بالمساق المتوافرة على اإليشارك في بعض المنتديات ال":على التي تنص

يتواصل ":على والتي تنص) 10(للفقرة رقم ) 2.93(وبلغ أعلى متوسط حسابي بمقدار  .وبدرجة منخفضة) 1.67( مقداره
التعلم مجال وكانت بدرجة متوسطة، وبلغ المتوسط العام للفقرات التي تقيس . "ونيمع طلبته بواسطة البريد االلكتر
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ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى تمسك مدرسي المساقات العملية بالتدريس . وبدرجة منخفضة) 2.25(االلكتروني 

 الى التعليم االلكترونيمن المدرسين كثير  هفي التدريس، ونظر وفاعليته التعلم االلكترونيبأهمية التقليدي، وعدم قناعتهم 
لكتروني في المساقات العملية، كذلك فإن التعلم أنه ال تتوفر متطلبات التعلم اإل بأنه مضيعة للوقت، وكذلك يرى الباحثون

لتي والمستلزمات اويحتاج إلى الكثير من التجهيزات  ،للموقف التدريسي للمدرس والمسبق االلكتروني يتطلب التأهيل الجيد 
لكتروني ت المتعلقة بتكنولوجيا التعلم اإلالدورافي محدودية  هناك كما يرى الباحثون أن .وهذا غير متوفر يتطلبها تنفيذه

  .ن بشكل عام ومدرسي المساقات العملية بشكل خاصيالتي تخص المدرسين الجامعي

 اإلدارة الصفية مجال

  مجال اإلدارة الصفيةارية إلجابات طلبة المساقات العملية على فقرات واالنحرافات المعي لحسابيةا المتوسطات): 6(الجدول 

 الفقرة الرتبة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  درجة

 التقييم

 متوسطة 0.708 3.65  .لطلبة المواقف التعليمية الجديدةايعمل على ربط الخبرات السابقة لدى  2 1
 مرتفعة 0.857 3.88  .ء التدريسيطرح األسئلة المختلفة في أثنا  1 2
 متوسطة 0.843 3.50  . يعزز مهارات العمل التعاوني لدى الطلبة  3 3
 متوسطة 0.899 3.20  . ينمي مهارات االتصال والتواصل بين الطلبة  6 4
 متوسطة 0.742 3.44  .يعطي التطبيقات العملية اهتماما أكثر من النظرية في أثناء التدريس  4 5
 متوسطة 0.880 3.12  .عن مثبطات التعلم كالتحيز واالستخفافيبتعد   7 6
 متوسطة 0.666 3.00  . يراعي حاجات المتعلمين ورغباتهم  10  7
 متوسطة 0.586 3.11  .يوجه الطلبة إلى توظيف ما تعلموه في الحياة  8  8
 منخفضة 0.830 2.32  .والالصفيةينوع في األنشطة التعليمية الصفية   11  9

 متوسطة 0.741 3.09  .إلى إيجاد جو صفي ممتع ومتفاعل يسعى  9  10
 متوسطة 0.720 3.37  .يعمل على تنمية شخصية الطلبة من جميع جوانبها  5  11

 متوسطة 0.770 3.24  مجال اإلدارة الصفية ككل

قل فقرة التي أإذ كانت ؛ )2.32-3.88( تتراوح بين الحسابية لمجال اإلدارة الصفيةالوساط اأن ) 6( من الجدول يتضح
 .وبدرجة منخفضة) 2.32( مقداره بمتوسط حسابي) 9(ورقمها ، "الالصفية، نوع في األنشطة التعليمية الصفيةي":على تنص

، "سئلة المختلفة في أثناء التدريسيطرح األ":على التي تنص) 2( للفقرة مرتفعةبدرجة ) 3.88( وبلغ أعلى متوسط حسابي
 ويعزو. بدرجة متوسطة) 3.24( اإلدارة الصفيةتوسط العام للفقرات التي تقيس مجال وبلغ الم .وكانت بدرجة مرتفعة

كذلك يرى  .ت إدارة المحاضرة بطريقة علميةلبعض مهاراسي المساقات العملية مدر الباحثون هذه النتيجة إلى افتقار
غير قادرين في ربما كانوا و ،الالصفية ،في األنشطة التعليمية الصفية ونينوع الباحثون أن مدرسي المساقات العملية قد ال

دي إلى أن تصبح بعض األحيان على إقامة عالقة ودية مع طلبتهم تمكنهم من النظر إلى طلبتهم نظرة تربوية، مما قد يؤ
ل ية في المواقف التدريسية وهذا أكده حصوغير فعالة وعير جاذبة للطلبة نحو التعلم والمشاركة اإليجاب .البيئة التدريسية

كما يرى الباحثون أن اغلب  .على درجة منخفضة" الالصفية ،ينوع في األنشطة التعليمية الصفية":التي تنص على) 9(الفقرة 
. في إدارة المحاضرة العمليةمما ينعكس عليهم  ،عون احتياجات الطلبة ورغباتهم وميولهمامدرسي المساقات العملية ال ير

 ، مما يحفز الطلبة، وهذااألسئلة المختلفة في أثناء التدريسفي طرح  ينوعون يةن مدرسي المساقات العملفإ ،رغم ذلك
  .م مرتفعةيعلى درجة تقي" يطرح األسئلة المختلفة في أثناء التدريس" :التي تنص على) 2( يؤكده حصول الفقرة
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 جيات التدريسياسترات مجال

جيات ياستراتمجال جابات طلبة المساقات العملية على فقرات واالنحرافات المعيارية إل المتوسطات الحسابية): 7(الجدول 
  التدريس

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 التقييم

 منخفضة 0.772 2.20  . شكال التعلم الذاتي المختلفة في أثناء التدريسأ يستخدم 9 1
 منخفضة 0.733 2.30  .يستخدم أسلوب العصف الذهني في أثناء التدريس  7 2
 متوسطة 0.759 3.65  .يستخدم إستراتيجية الحوار والمناقشة أثناء التدريس  1 3
 متوسطة 0.754 3.11  .يبتعد عن التركيز على الحفظ والتلقين في أثناء التدريس  6 4
 متوسطة 0.771 3.15  يوظف استراتيجيات حل المشكالت في أثناء التدريس  5 5
 منخفضة 0.813 2.19  .تيجية الخرائط المفاهمية في أثناء التدريسيعتمد إسترا  10 6
 متوسطة 0.752 3.44  .يوظف طريقة االكتشاف في أثناء التدريس  3  7
 متوسطة 1.044 3.21  .يوظف إستراتيجية تمثيل األدوار في أثناء التدريس  4  8
  متوسطة 0.967 3.60  .يستخدم إستراتيجية العمل في المجموعات في أثناء التدريس  2  9

  منخفضة 0.992 2.24  .ينوع في توظيف استراتيجيات التقويم المختلفة في أثناء التدريس  8  10
 متوسطة 0.385 2.91  مجال استراتجيات التدريس ككل

إذ كانت  ؛)2.19-3.65( تتراوح بين جيات التدريسياستراتالحسابية لمجال المتوسطات أن ) 7( من الجدول يتضح
 مقداره بمتوسط حسابي) 6(ورقمها ، "مية في أثناء التدريسييعتمد إستراتيجية الخرائط المفاه" على لتي تنصفقرة ا أقل

يستخدم " على التي تنص) 3(للفقرة بدرجة متوسطة ) 3.65( وبلغ أعلى متوسط حسابي. وبدرجة منخفضة) 2.19(
لعام للفقرات التي تقيس مجال استراتيجيات التدريس وبلغ المتوسط ا ."أثناء التدريسفي  والمناقشةإستراتيجية الحوار 

دام في استخ رسي المساقات العملية ال ينوعونويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى أن اغلب مد. بدرجة متوسطة) 2.91(
 ميةيفاهالمفي أثناء تدريس المساقات العملية مثل التعلم الذاتي والعصف الذهني والخرائط  استراتيجيات التدريس الحديثة

وقد يعود ذلك إلى قلة عدد الدورات وورش العمل التي تلقاها مدرسو المساقات العملية في أثناء خدمتهم . وحل المشكالت
كذلك فإن طبيعة المساقات العملية تركز كثيرًا على الكم وليس . الجامعية أو عدم حضورهم لتلك الدورات في حال انعقادها

د الطلبة في المساقات العملية التي تطرح في كلية التربية الرياضية وزيادة أعدادهم عن الحد على النوعية، كما أن كثرة عد
المسموح به بأضعاف ساهم في صعوبة استخدام بعض استراتيجيات التدريس الحديثة التي تحتاج إلى أن تكون أعداد الطلبة 

                                                                                                                              .حقيق النتاجات المرسومةفي المساقات العملية ضمن الحدود المعقولة لتطبقيها بشكل فعال وت

 النتائج المتعلقة بالتساؤل األول

  مجاالت الدراسة ولألداة ككلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على  :)8(جدول 

 لتقييمدرجة ا االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  مجال الرتبة الرقم
 منخفضة 0.488 2.25  التعلم االلكتروني 3 1
 متوسطة 0.770 3.24 اإلدارة الصفية  1  2

 متوسطة 0.385 2.91  استراتيجيات التدريس  2  3
 متوسطة  5480.  2.80  األداة ككل

بين  عن محاور أداة الدراسة تراوحت أفراد عينة الدراسةأن المتوسطات الحسابية إلجابات ) 8(من الجدول  يتضح
، وفي متوسطةبدرجة تقييم ) 3.24( مقداره بمتوسط حسابي مجال اإلدارة الصفيةجاء في المرتبة األولى و .)2.25- 3.24(

وفي المرتبة الثالثة  .بدرجة تقييم متوسطة) 2.91( بلغ بمتوسط حسابي مجال استراتيجيات التدريسالثانية جاء  المرتبة
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وبلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل  .منخفضةبدرجة تقييم ) 2.25( بلغ حسابيبمتوسط  لكترونيمجال التعلم اإلجاء 

مدرسي المساقات العملية الستراتيجيات التعلم النشط من  ممارسةأن درجة  علىبدرجة تقييم متوسطة، مما يدل ) 2.80(
: الدراسة مع دراسة كل من وتتفق نتائج هذه .ةمتوسط تجاء وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك

(Al- Rashidi, 2015) ،و(Al-Jaafara, 2015) ،و(Al-Titi, 2010)،  تعارضت مع دراسة بينما(Al-Kaabana, and 
Hussein، 2018(  وتعارضت كذلك مع دراسة  .منخفضة جاءت ممارسة التعلم النشطوالتي أظهرت أن درجة(Al- Arayda, 

التي أظهرت أن درجة  (Karamustafaoglu, 2009)ة ودراس ،(Saadeh and Ashkanani, 2013)ودراسة  ،(2016
الباحثون حصول أداة الدراسة ككل على درجة متوسطة إلى أن استراتيجيات  عزويو. مرتفعةجاءت  ممارسة التعلم النشط

حدى الستخدام إ التعلم النشط تحتاج من المدرس إلى وقت وجهد في التحضير واإلعداد لتنفيذ المحاضرة العملية،
بهذه  المساقات العملية قد يكونون غير ملمينأن بعض مدرسي  نكما يرى الباحثو .االمزج بينهاالستراتيجيات أو 

كما أن أعداد الطلبة  .وإدارة المحاضرة عند تطبيقها من فقدان السيطرة على الطلبة خوفًا االستراتيجيات، ويتردد بعضهم
كما تعزى هذه النتيجة إلى . مدرسو المساقات العملية إلى الطريقة التقليدية في التدريسلذلك يلجأ  , في الشعب كبيرة

ضعف إدراك مدرسي المساقات العملية ألهمية التعلم النشط وما يحققه من نتاجات تدريسية في المساق، مما يجعل 
يتطلب تبني التعلم  إذ ؛ين للتغييرمن بعض المدرس مقاومةهناك كما أن . ممارستهم لعناصره بمستوى متوسط وغير فعال

بي إلى التعلم النشط اإليجابي، وتنقل دور النشط وتطبيق عناصره إحداث تغييرات تنقل المدرس من التدريس التقليدي السل
النشط وقد يعتقد بعض مدرسي المساقات العملية أن استخدام التعلم  .يسالميسر والمنسق للتدر المدرس من الملقن إلى 

التعلم  ذوقد تعزى هذه النتيجة أيضًا إلى نقص بعض األدوات واألجهزة والمصادر الالزمة لتنفي. ن نوعًا من المجازفةقد يكو
والمحاضرة التدريس مثل التلقين  النشط في المساقات العملية، مما يجعل المدرسين يقتصرون على الطرق التقليدية في 

مما ال  ،لتنفيذ التعلم النشط ةلية ال يمتلكون المهارات والكفايات الالزمكما أن بعض مدرسي المساقات العم. التقليدية
  .يساعدهم في تطبيق استراتيجيات التعلم النشط التي تتناسب مع الموقف التدريسي

مدرسي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة  :تائج المتعلقة بالتساؤل الثانيالن: ثانيًا

ستراتيجيات التعلم النشط من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك تبعًا المساقات العملية ال

  لمتغير الجنس؟

على مجاالت ) Independent Samples T-Test( ت للعينات المستقلة تم تطبيق اختبار ,لإلجابة عن هذا التساؤل
  .يوضح ذلك )9(والجدول  .واألداة ككل تبعًا لمتغير الجنس أداة الدراسة

على مجاالت أداة الدراسة واألداة ككل تبعًا لمتغير ) Independent Samples T-Test(تطبيق اختبار  نتائج): 9(جدول ال
  الجنس

  T  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الجنس  المجال
الداللة 

  اإلحصائية

 التعلم االلكتروني
 0.506 2.06  ذكر

.049 .9610 
 0.523 2.05  أنثى

  اإلدارة الصفية
 0.556 2.99  ذكر

 0.565  2.90  أنثى 1830. 1.34-

 استراتجيات التدريس
 0.545 3.43  ذكر

 0.544 3.50  أنثى  3790. 881.-

 األداة ككل
 0.512 3.02  ذكر

-.759 .449 
 0.446 3.07  أنثى
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الستراتيجيات التعلم النشط  ات العمليةممارسة مدرسي المساق في درجة أنه ال يوجد اختالف) 9(من الجدول  يتضح

 .الجنس على مجاالت الدراسة وعلى األداة ككلتعزى لمتغير  كجامعة اليرمومن وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في 
 وكذلك قد يعود السبب إلى .تمييز بين الذكور واإلناثليس هناك  المساقات العمليةفي أنه  ويعزو الباحثون هذه النتيجة

المساقات العملية كما أن الطالب تشابه الظروف األكاديمية العلمية والعملية التي يتعرض لها الطالب والطالبات أثناء 
مناهج مقررة ال ليتأثرون بعدة جوانب متشابهه مث في كلية التربية الرياضية .الذين يدرسون المساقات العملية في والطالبات

, لبات لهذه األجواء المتشابهة  ونتيجة لمعايشة الطالب والطا .إلشرافية من مدرس المساقوالقوانين واألنظمة والتعليمات ا
الجنسين في يبن  ًاالتي لم تظهر فروق (Al-Titi, 2010)واتفقت هذه النتيجة مع دراسة . لم يتبين وجود فروق بين الجنسين

 التي أظهرت Al-Awaida, 2013)(ودراسة  (Al-Jaafara, 2015)واختلفت مع دراسة كل من  استخدام التعلم النشط بينما
  .لصالح اإلناثتخدام التعلم النشط بين الجنسين فروق في اس وجود

  االستنتاجات

  :اآلتيةتوصلت الدراسة إلى االستنتاجات 

جامعة الستراتيجيات التعلم النشط من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في  ممارسة مدرسي المساقات العمليةدرجة  )1
 . متوسطة جاءت بدرجة كاليرمو

جامعة الستراتيجيات التعلم النشط من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في  ممارسة مدرسي المساقات العمليةدرجة  )2
جاءت بدرجة متوسطة على مجالي استراتيجيات التدريس، واإلدارة الصفية، وبدرجة منخفضة على مجال التعلم  كاليرمو

 . يااللكترون

الستراتيجيات التعلم النشط من وجهة  ممارسة مدرسي المساقات العملية وجد فروق في وجهات نظر الطلبة في درجةتال  )3
 .ككل ةالجنس على مجاالت الدراسة ولألداتعزى لمتغير  كجامعة اليرمونظر طلبة كلية التربية الرياضية في 

  التوصيات

  :تييوصي الباحثون باآل ,في ضوء نتائج الدراسة

في عقد دورات تدريبية من شأنها تطوير قدرات مدرسي المساقات العملية على استخدام استراتيجيات التعلم النشط  )1
 .أثناء التدريس

إعادة توصيف المساقات العملية في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك بغرض استخدام التعلم النشط بشكل عملي  )2
 .أكثر

ة والبشرية والظروف المناسبة في الموقف التعليمي في المساقات العملية لتطبيق استراتيجيات توفير اإلمكانات المادي )3
 .التعلم النشط

من فوائد إيجابية تعود على العملية  له لكتروني في المساقات العملية، لماعلى تأكيد أهمية توظيف التعلم اإلالعمل  )4
 . التدريسية

طلبة مشاركة المدرس والطلبة في عملية اكتساب اليقوم على  لعملية التدريسيةالتأكيد على دور الطلبة النشط كمحور ل )5
 .عالللمعلومات والمهارات بشكل ف

 .أن تكون البيئة التدريسية في المساقات العملية نشطة تستثمر فيها مصادر التعلم بكفاءة وفاعلية السعي إلى )6
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The Degree to Which Practical Course Lecturers Practice Active 

Learning Strategies As Perceived by Students of the Faculty of Physical 
Education at Yarmouk University 

 
Nizar Al-luwaisi, Mohamad Bani Melhem, Ahmad Al-Bataineh and Anan Bani Hani 

Faculty of Physical Eduction, Yarmouk University, Irbid, Jordan 

 
This study aimed to examine the degree to wich faculty of physical Eduction, yarmouk university, 

Irbid, jordan. active learning strategies are practiced  by lecturers as perceived by students of the 
Faculty of Physical Education at Yarmouk university. The researchers used  an adapted version of the 
questionnaire developed by Ja'afreh (2015) that consists of (33) items distributed across three domains 
(e-learning, class management and teaching strategies). Study results showed that the overall level of 
practicing active learning strategies was medium as perceived by the physical education students. In 
addition, low level was found regarding the use of e-learning. No significant differences were found 
regarding gender in any of the study domains. The researchers recommend conducting training courses 
that will enhance the ability of practical course teachers to use active learning strategies during 
teaching. 

Keywords: Active learning, Practical courses, Physical education. 
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  ملخصال

الفعالة في تحسين المهارات التعليمية لمساقات الكرة  يةإلى واقع استخدام االستراتيجيات التدريس التعرفالى هدفت الدراسة 
لتربية الحديثة لدى طلبة كلية ا يةإلى الكشف عن الفروقات في استخدام االستراتيجيات التدريسو ،الطائرة من وجهة نظر الطلبة

ته لطبيعة وأهداف الدراسة، وبلغ عدد ءمي لمالم الباحثون المنهج الوصفاستخد .)والسنة الدراسية ،الجنس( يتبعا لمتغيرالرياضية 
بلغ و .نياالستبانة المعدة من قبل الباحث بواسطة مبالطريقة العشوائية واختباره مطالبًا وطالبة، تم اختياره) 80( عينة الدراسةافراد 

 ،المنهاج المستخدم في العملية التعليمية( :مجاالت هي فقرة موزعة على أربعة) 32( من ، وتكونت%)80(ككل  لظاهري لألداةالصدق ا
، وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية )والناحية النفسية ،التدريس واستراتيجية ،وتقييم المدرس
للكشف عن الفروق في المجاالت حسب متغيرات الدراسة ولألداة ككل، ) ANOVA(ين وتم تطبيق تحليل التبا ،ألداة الدراسة

، )3.31( بلغ بمتوسط حسابيانت بدرجة متوسطة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن االستراتيجيات المطبقة في مساقات الكرة الطائرة ك
وأظهرت نتائج الدراسة كذلك عدم وجود فروق ذات  )3.74(بمتوسط حسابي بلغ المرتبة األولى في التدريس  ةاستراتيجي وجاء مجال

بينما والجنس،  السنة الدراسية الحديثة لمساقات الكرة الطائرة تعزى ألثر متغير يةداللة إحصائية في تطبيق االستراتيجيات التدريس
سبب زيادة الحصيلة المعرفية طائرة بالمساق ولصالح مساق نظريات تدريب الكرة ال يوجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر متغيرتبين 

  . على مجاالت الدراسة واألداة ككل ى الطلبةلد

  .تقييم المدرس، المنهاج ،ستراتيجية التدريسا: الكلمات المفتاحية

  

  مقدمةال

وتلعب دورا مهمًا  .المستويات العمرية مختلفي في عملية التعليم والتعلم لُتسهم استراتيجيات التدريس بشكل ايجاب
باستخدام أكثر من استراتيجية حسب المواقف  ة تفكير ودوافع المتعلمين للتعلمفي إثراء العملية التدريسية من خالل إثار

  .التعليمية ومستويات المتعلمين

 لتسريعوجي دها على التطور التكنولُتعد العلوم الرياضية من أهم العوامل لتطوير المجتمعات في العصر الحديث باعتما
فرد  نتاجالإذ أصبحت دول العالم تتسابق للحصول على االنجاز الرياضي، ورفع علم الدولة في المحافل الدولية ،االنجازات

ونفسيا واجتماعيا وعقليا وبدنياً  للوصول إلى المستويات العالية  امهاري يمتاز بالحيوية والناحية المعرفية وإعداده سليم
  .)Hans,2010( لإلنجازات الرياضية، وكل هذه العوامل مجتمعة تقيس مدى تطور الدولة ورقيها

                                                        
 2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  .األردن ، إربد،جامعة اليرموك ،التربية الرياضيةكلية  *

  .وزارة التربية والتعليم/ مدرسة تربية رياضية **
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شبكة االنترنت أتاح المجال للفرد المتعلم  ان التعلم االلكتروني بمصاحبة األساليب التدريسية على (Tala,2017)ويرى 
مما يؤدي إلى زيادة القدرة على النقد البناء  ،والقدرة على اإلبداع باستخدام العصف الذهني ل على الكفاءة المعرفيةلحصول

  .لمنهاج المستخدم في العملية التعليميةوالطالب والمدرب ا :وإثارة مبدأ الحوار بين أركان العملية التعليمية مجتمعة

جودة التعليم تعتمد بصفة خاصة على استراتيجيات التدريس الحديثة المستخدمة إلى ان ) Tighemc, 2008(ويشير 
إعداد  عبرذلك  يتمو .من قبل المدرس في عرض المادة التعليمية وأسلوب تقبلها من قبل المتعلم بشكل سهل وبسيط

التحصيل الدراسي عن طريق وضع  ر سلوك المتعلم نحو األفضل فييالكوادر التدريسية إعدادا متكامال أكاديميا وتربويا لتغي
  .معايير مقننة للعملية التعليمية

ان استخدام االستراتيجيات الحديثة في العملية التعليمية  )Diabat & Okor,2017(و )(Al baroudi,2005ويرى 
والعمل على  ,شكالهاا بكليساعد المدرس والمتعلم في تنمية المهارات اإلبداعية لكل منهما باستخدام التغذية الراجعة 

تصحيح األخطاء التي يقع فيها الفرد المتعلم وتعزيز مبدأ القيادة والدافعية وتنمية اتجاه المتعلم نحو األداء المتميز 
  .واالبتعاد قدر اإلمكان عن استخدام األسلوب األمري الذي هو شائع في التدريس

حل في د على اإلبداع والتأمل والتفكير ديثة يعتمان مبدأ االستراتيجيات الحالى ) Salvara et al., 2006(ويشير 
من ايجابية في تحسين األداء  ذلكت داخل العملية التعليمية لما لالمشكالت واستخدام الحوار والنقاش وحل المشكال

تقويم بوء والتصور الذهني للمهارة المعطاة وطريقة العصف الذهني والنوضع الحلول المناسبة والتوواالبتعاد عن األخطاء 
  .والمنهاج وكل هذه العوامل مجتمعة تقود إلى تدريس فعال داخل الغرفة الصفية

ان التدريس الناجح يعتمد بالدرجة األولى على استخدام ) Mossten, 2002(و )Al hayek,2011(ويرى 
بأول واستثمار الوقت المخصص للتعليم الذي  أوال األخطاء االستراتيجية المناسبة في العملية التعليمية عن طريق إصالح

تكون مرتبة من حيث األهداف والنتاجات التي يعتمد على الشراكة الفعالة ما بين المدرس والمتعلم والمنهاج لتنفيذ القرارات 
لعملية التقويمية الى تنمية الناحية العقلية والذهنية للمتعلم ومشاركته في ا مما يؤدي ،والمحتوى في تنفيذ المهارة المعطاة

  .ألدائه داخل المحاضرة

 ضرورية يجب توفرها في تعلم المهارات األساسية  اهناك أمور الى ان )Gzhang, 1993(و )Al essaa,2017(ويشير 
هذه الطائرة في وضع طريقة التدريس بما يتناسب مع إمكانات الطلبة ويتماشى مع قانون اللعبة والحكم على  في الكرة
  .األخطاء التقويمية لتصحيح في العمليه خالل الكفاءة المعرفية المتمثلة لتدريسية منا االساليب

 والتخطيط النتاجات التعليمية ان االستراتيجيات التدريسية تعتمد بشكل أساسي على تنفيذ Delgado, 2008)( ويرى 
 –احية المعرفية والوجدانية والنفسيتالءم مع األهداف الرئيسية للدرس من الن بماوالمنهاج المستخدم في العملية التدريسية 

يعمل على و ثير دافعية المتعلمينيل وقت الدرس بأسلوب مشوق ومحبب الى االبداع واالبتكار واستغال حركية مما يؤدي
الذاكرة من عتماد على الخبرات السابقة واستدعائها البا تنمية اتجاهاتهم في استدعاء المعلومات بشكل سلس وفعال ومنتج

  .الحركية

توضع لغرض انها  منها  ،خصائص مميزة لالستراتيجيةفي وجود تكمن هذه الدراسه فان أهمية  ,تقدمومن خالل ما
تكون سهلة وبسيطة وواضحة ومناسبة للقدرات الحركية لدى األفراد المتعلمين وقابلة للتطبيق و ينبغي ان تحسين األداء 

ترجمة المعلومات  هووان أهم ما يميز االستراتيجية  .األهداف الموضوعة التي تسعى إلى تحقيقها وبلوغ على ارض الواقع 
ل إلى االنجاز الرياضي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى أشكالها للوصو بكل باستخدام التغذية الراجعة عمليه النظرية إلى 

  .التعليمية العمليههو محور الذي الفرد المتعلم 

استراتيجيات متنوعة في من استخدام الطائرة للكره تمكين العاملين في المجال التعليمي في وتبرز أهمية الدراسة 
إنضاج تطلعاتهم نحو التعليم الفعال والتميز في في التعليم الجامعي والعام في مجال العاملين كما التعليم العملي والنظري، 
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برز أهمية إجراء مثل هذه الدراسة ايضا في ندرة الدراسات المتعلقة بواقع االستراتيجيات التدريسية توالمخرجات 
  .لمساقات الكرة الطائرة من وجهة نظر الطلبة المستخدمة في العملية التعليمية

  دراسةمشكلة ال

أثار اهتمام فقط العلمي المتسارع في المجاالت التعليمية، وخصوصًا في مجال استراتيجيات التدريس،   نظرًا للتقدم
لمساقات الكرة الطائرة من وجهة نظر الطلبة،  ن واقع االستراتيجيات التدريسية المستخدمة في العملية التعليميةيالباحث

  .يجيات واستخدام األنسب للطلبة داخل البيئة التعليميةللوقوف على مستوى استخدام االسترات

وتركز العملية التعليمية على تنمية دوافع واتجاهات الطلبة نحو التميز في األداء عن طريق استخدام التكنولوجيا لتقييم 
انه ينبغي علينا ان نميز استخدام االستراتيجيات  الى )Abo tayeb,2013(إذ يشير و. الجوانب المهارية والعقلية والنفسية

وان يختارها المدرس حسب الموقف التعليمي ومستوى أداء الطلبة بالدرجة األولى،  ,التدريسية في داخل العملية التعليمية
  .المهارة المعطاةصعوبة ات الفردية بين المتعلمين ووبما يتناسب مع العمر والجنس والفروق

الخطط  لألفراد المتعلمين في وضع ان العملية التعليمية الى )Jordan Volleyball Federation,2016(ويشير 
رفع طاقات الالعبين والعمل على  االنسجام معمع ن تتفق مع أنظمة وقوانين اللعبة يجب ا ،المهارية في لعبة الكرة الطائرة

  .ية باستمرارالكفاءة المعرفية لديهم من خالل عقد الورش التدريبية والتعليم

معرفية للطلبة المتعلمين في العملية كثير من التحديات والصعوبات في توصيل الناحية الاللذلك تواجه المدرس 
إلى التدريس باألسلوب االمري بسبب طبيعة المنهاج والمدرس واستراتيجيات التدريس  اغلب المدرسينيلجأ و .التعليمية

والسبب الثاني  ,اداء الطلبة وكفاءتهم المعرفية أولهما ضعف :ويرجع ذلك إلى سببين .والحالة النفسية لألفراد المتعلمين
  .السيطرة على الطلبة من قبل المدرس داخل المحاضرةمما يصعب عداد الطلبة داخل المساق الواحد يعود إلى زيادة أ

, ء من تدريس مساقات الكرة الطائرةهابعد االنتنتائج أداء الطلبة  واالطالع على ومن خالل الخبرة العملية والتدريسية
لذلك كان البد من  .كرة الطائرةفي لبة في تنفيذ المهارات األساسية في أداء الط اواضح االحظ الباحثون ان هناك ضعف

مبدأ االيجابية في  استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة للوقوف على األخطاء ومحاولة تصحيحها أو الحد منها وتعزيز
وإضافة استراتيجيات حديثة داخل المحاضرة لزيادة تفاعل الطلبة  ,وتعديل الخطة بما يتناسب مع أداء الطلبة, اتخاذ القرار

  .مع األداء ومع المادة المعروضة

  أهداف الدراسة

لمهارات التعليمية لمساقات واقع استخدام استراتيجيات التدريس الفعالة في تحسين ا التعرف إلىالى هدفت الدراسة 
  :، وذلك كما يليومستوى المساق ،سنة الدراسيةالوالجنس،  :متغيراتوجهة نظر الطلبة، وأثر  الكرة الطائرة من

درجة واقع استخدام استراتيجيات التدريس الفعالة في تحسين المهارات التعليمية لمساقات الكرة  إلى التعرف -1
  .الطائرة من وجهة نظر الطلبة

الختالفات في استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة لدى طلبة كلية التربية الرياضية تبعا االتعرف إلى  -2
  .)مستوى المساقو ،السنة الدراسيةو الجنس،( :لمتغيرات

  تساؤالت الدراسة

  :اآلتية سئلةسعت الدراسة لإلجابة عن اال

لكرة الطائرة من وجهة نظر ين المهارات التعليمية لمساقات اما واقع استخدام استراتيجيات التدريس الفعالة في تحس .1
  ؟الطلبة
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هل يوجد اختالف في استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة المطبقة في تدريس مساقات الكرة الطائرة لدى طلبة كلية  .2
  ؟)مستوى المساقو ،السنة الدراسيةو الجنس،(التربية الرياضية تبعا لمتغيرات 

  الدراسةمتغيرات 

  :ه الدراسة على المتغيرات التاليةتحتوي هذ

  ).مستوى المساقوالسنة الدراسية، و ،الجنس( :المتغيرات المستقلة -

واقع استخدام استراتيجيات التدريس الفعالة في تحسين المهارات التعليمية لمساقات الكرة الطائرة من  :المتغير التابع -
  .وجهة نظر الطلبة

  حدود الدراسة

  : ما يليفيتتمثل حدود الدراسة 

واقع استخدام استراتيجيات التدريس الفعالة في تحسين المهارات التعليمية لمساقات الكرة الطائرة من : الحدود الموضوعية
استراتيجية التدريس المباشر واالكتشاف الموجه واالسلوب التبادلي (وجهة نظر الطلبة، واالستراتيجيات المستخدمة 

  ).الجزئي واستراتيجية حل المشكالتواالمري و

  .في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك كرة الطائرةالطلبة مساق  اقتصرت هذه الدراسة على: لمكانيةالحدود ا

  .2017/2018اجريت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام : الحدود الزمنية

  .ن في مساقي تعليم الكرة الطائرة ونظريات التدريبوالتربية الرياضية المسجلات كلية طالب وطالب: الحدود البشرية

  مصطلحات الدراسة

هي المظلة الرئيسية التي تحتوي على طرق وأساليب التدريس المتنوعة بهدف : استراتيجيات التدريس اصطالحا
ج من خالل تنفيذ المحتوى اات العامة للمنهإحداث تعلم فعال ونشط باستخدام الوسائل التعليمية المختلفة، لتحقيق النتاج

  ).Al daeri, 2017(على المتعلمين 

  الدراسات السابقة

ستراتيجيات التدريسية المستخدمة في العملية العرضًا للدراسات السابقة بواقع امن الدراسة تناول هذا الجزء ي
استفاد الباحثون منها في  وقدالتعليمية على المستوى العربي واألجنبي، مرتبة حسب التسلسل الزمني من األحدث لألقدم، 

  .وبناء أداة الدراسةاإلطار النظري 

ألداء المهاري لى التفكير اإلبداعي واتأثير استراتيجية االكتشاف الموجه ع" :دراسة بعنوان )Alweesi, 2017( أجرى
  ."لفعالية دفع الجلة

التعرف إلى تأثير التدريس باستراتيجية االكتشاف الموجه على التفكير اإلبداعي واألداء المهاري الى وهدفت الدراسة 
لتجريبي بأسلوب واستخدمت الدراسة المنهج ا .ة الرياضية في جامعة اليرموكلفعالية دفع الجلة لدى طلبة كلية التربي

تم اختيارهم بالطريقة  ،طالبًا من المسجلين لمساق تعليم العاب القوى) 40(وتكونت عينة الدراسة من  ،المجموعات
المجموعة التجريبية طبقت البرنامج  .لكل مجموعة اطالب) 20( بواقعجموعتين متساويتين في العدد، قسموا إلى موالعمدية، 

في الجلة  دفعة المنهاج المقرر لفعاليةالتعليمي باستخدام باستراتيجية االكتشاف الموجه، بينما طبقت المجموعة الضابط
ولقياس األداء المهاري  .بيع بواقع ثالث وحدات في األسبوعاستغرق البرنامج التدريسي خمسة أسا .المحاضرة االعتيادية

استراتيجية ت نتائج الدراسة فعالية التدريس أظهرو. بتصميم استمارة خاصة لهذا الغرض قام الباحث الية دفع الجلةلفع
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االكتشاف الموجه في تطوير التفكير اإلبداعي واألداء المهاري لفعالية دفع الجلة لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة 
  .اليرموك

رفي التعرف إلى فاعلية أسلوب االكتشاف الموجه القائم على االقتصاد المعالى  هدفت دراسة )Alokor, 2017(أجرى و
بين أسلوب التدريس باالكتشاف الموجه  من وإلى معرفة األسلوب األفضل ،الكرة الطائرةفي في تطوير المهارات الدفاعية 

إلى  وقسم افراد عينة الدراسة ,واستخدم الباحث المنهج التجريبي ،القائم على االقتصاد المعرفي و األسلوب أألمري
من الطلبة المسجلين لمساق تعليم  طالبا )18(طالبا، والمجموعة الضابطة ) 18(المجموعة التجريبية  :مجموعتين هما

كما الكرة الطائرة، في دى إلى تطوير المهارات الدفاعية الكرة الطائرة وتوصلت الدراسة إلى أن أسلوب االكتشاف الموجه أ
إلى تفوق أسلوب االكتشاف الموجه الذي طبق على أفراد المجموعة التجريبية على األسلوب األمري الذي طبق على توصلت 

  .الكرة الطائرةفي بطة في تطوير المهارات الدفاعية أفراد المجموعة الضا

ريس في تطوير المهارات عض استراتيجيات التدالتعرف الى استخدام بالى دراسة هدفت  )Alnobaani, 2015(أجرى و
تساوية العدد بواقع العبا تم توزيعهم الى ثالث مجموعات م) 30(لعبة التايكواندو وتكونت عينة الدراسة من في األساسية 

واستخدمت الدراسة المنهج  ،االمرية والتبادلية والتدريبية: استراتيجيات التدريسكل مجموعة واستخدمت في العبين ) 10(
لعبة التايكواندو، والى تفوق في في أداء المهارات األساسية  فعاال اوتوصلت نتائج الدراسة الى ان هناك تطور ,التجريبي
  . باقي المجموعات لىاالستراتيجية التدريبية ع مجموعة

األداء التدريسي للطلبة المسجلين  التعرف إلى مستوى تقييم فعاليةالى دراسة هدفت  )Alokor, 2013(أجرى كما 
مستوى (التعرف إلى الفروق في تقييم األداء التدريسي لدى الطلبة تبعا لمتغيري و ،لمساق نظريات تدريب الكرة الطائرة

لرياضية على عينة من طلبة كلية التربية االدراسة وطبقت  ،تم استخدام المنهج الوصفي .)والسنة الدراسية المساق،
  .طالبا من الذكور) 75( وبلغ عدد افرادهاتدريب الكرة الطائرة المسجلين لمساق نظريات 

تدريب الكرة الطائرة جاءت لمسجلين لمساق نظريات وتوصلت نتائج الدراسة الى أن تقييم األداء التدريسي للطلبة ا
تدريب لصالح نظريات دريسي تبعا لمتغير المساق اء التتقييم األد فيبنسبة جيدة وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 
تقييم األداء التدريسي تبعا لمتغير السنة الدراسية لصالح طلبة السنة  فيالكرة الطائرة، وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 

  .الرابعة

الرياضية،  التدريس في التربية ومناهج استراتيجية دراسة هدفت إلى تقييم مادة طرق) Smith, 2014(وأجرى 
 لقياس أهداف وتساؤالت اعتماد استمارةتم و ,مدرسا ومدرسة) 35(استخدمت الدراسة المنهج الوصفي على عينة بلغت و

فروق ذات  مع وجودالطلبة المدرسين لمناهج التربية الرياضية كانت ايجابية تقديرات الدراسة إلى أن  الدراسة وتوصلت
  . داللة إحصائية ألثر متغير النوع لصالح المدرسين الذكور

 .دراسة هدفت إلى بناء مقياس لتقييم فاعلية نموذج التعلم االلكتروني في المعايير التربوية )Alkavri, 2013(أجرى و
 البنائية،و المعرفية،وة، السلوكي(على أربعة أبعاد  توزعتوتم تصميم استبانة من قبل الباحث كأداة لجمع البيانات، 

 اتومدرس ينمدرس) 105(العينة  افراد باألسلوب المسحي وبلغ عددواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي  ،)االجتماعيةو
إلى ضرورة األخذ بالمقياس المستخدم في الدراسة لما له من أهمية في تقييم التعلم االلكتروني وأنه ال  دراسةوتوصلت ال

والى وجود فروق ألثر متغير الخبرة إذ حصلت الخبرة األعلى على تقييم  ،توجد فروق بين درجة إجابات الذكور واإلناث
  .أفضل في العملية التعليمية

راسة هدفت التعرف إلى تحليل اتجاهات الطلبة نحو تقويم األداء التدريسي في جامعة د )Almansoor, 2013( أجرىو
لدراسية تأثيرات السنة ا الىوالتعرف ) علمية إنسانية،( لمتغير الكلية تبعاتختلف  وما اذا كانت االتجاهات، حائل المدرسية

فقرة ) 46(كأداة لجمع البيانات مكونة من  ستبياناستخدمت اتم استخدام المنهج الوصفي وومستوى التحصيل الدراسي 
، وتكونت عينة )العرض التقويميواألنماط المتنوعة في التقييم، و ،االختبار التقويميوالتقويم، (: موزعة على أربع محاور
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ت النتائج كما أظهر وايجابيةاتجاهات الطلبة في المرحلة الجامعية كانت جيدة  طالبا، وأظهرت النتائج أن) 267(الدراسة من 
إلى  بينت كذلكو ،ألثر متغير الكليةتبعا الجامعية  في المرحلة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة اتجاهات الطلبة

مستوى التحصيل الدراسي في درجة متغير متغير السنة الدراسية وكل من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر 
  . اتجاهات التقويم للمرحلة الجامعية

ستراتيجية التدريس باألسلوب االتعرف إلى اثر استخدام  الى دراسة هدفت )Alfartosy & Abed Ali, 2011(  أجرى
خدمت الدراسة است .ةفي استثمار وقت التعليم لدرس التربية الرياضي تيجية التدريس باألسلوب التضمينيالتدريبي وإسترا

طالبا وطالبة وتضمنت ) 50( عينة منوتم توزيع استبانه على  لطبيعة األهداف وتساؤالت البحث تهمءالمنهج الوصفي لمال
لهما  كلتيهما ان اإلستراتيجيتين الى وتوصلت الدراسة .التقييم والتخطيط والتنفيذ والتقويم :أربعة مجاالت هياالسنبيانة 

  .الطلبة الذكور واإلناث اتوانه التوجد فروقات بين إجاب ,لية التعليميةدور مهم في العم

دراسة هدفت إلى تطبيق استراتيجيات التدريس في الكليات  )Kareem & Ashoor & Aleed, 2011( أجرىو
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي باألسلوب  ،الجنسألثر متغير تبعا فاعلية إستراتيجية التدريس  استقصاءوإلى  ,العلمية

 يةإلى ضرورة تقييم فاعلية االستراتيجيات التدريس الدراسةوتوصلت  ،من الجنسين) 105(العينة  افراد المسحي وبلغ عدد
  .والى تفوق الطلبة الذكور على اإلناث بسبب الخبرات وزيادة المعرفة لديهم ,في العملية التعليمية

على سلوك دراسة هدفت التعرف إلى أثر استخدام أساليب تدريسية مختلفة ) Salvara et al., 2006(أجرى و
) 47( على واشتملت عينة الدراسة ,استخدمت الدراسة المنهج التجريبي ,منهاج التربية الرياضةعلى وأثرها الفعال , المدرس
, األمري( األساليب التدريسية المتعددة منهاعدد من لمرحلة الثانوية في بريطانيا تم اختيار ا من طلبة ,طالبة) 45(طالبا و

إلى ان األسلوب االمري هو الغالب في العملية التعليمية  الدراسةوتوصلت  ،)االكتشاف الموجهو, التبادليو, التدريبيو
جعل الطلبة ي أسلوب االكتشاف الموجه لتبادلي وانالمجموعة التعاونية أفضل من األسلوب ااسلوب النتائج أن  أظهرتو

  .أكثر من األسلوب التبادلي يشعرون بالمتعة

  التعليق على الدراسات السابقة

ن ومتابعتهم واطالعهم على الدوريات، والمراجع العربية، واألجنبية وقواعد البيانات المختلفة، يمن خالل مطالعة الباحث
 واقع االستراتيجيات التدريسية المستخدمة في العملية التعليمية وجد أي دراسة تناولتت الوبحدود علم الباحثون تبين انه 

ان أغلب الدراسات قد تطرقت لدراسة  ,)في حدود علم الباحثين(لمساقات الكرة الطائرة من وجهة نظر الطلبة، 
  :االستراتيجيات التدريسية التالية

  .)(Salvara, 2006ودراسة  Alokor, 2017)( ، ودراسة(Alweesi, 2017)استراتيجية االكتشاف الموجه، كدراسة  -

  ).Alnobaani, 2015( االمرية، كدراسةاإلستراتيجية  اإلستراتيجية التبادلية و -

  ) Alfartosy & Abed Ali, 2011( اإلستراتيجية التدريبية، كدراسة -
  . (Almansoor, 2013)، ودراسة Alokor, 2013)(والعكور )  (Smith, 2014فعالية األداء التدريسي كدراسة، -

  ).Alkavri, 2013( فاعلية التعلم االلكتروني، كدراسة -

  :الحالية من الدراسات السابقة في وقد استفاد الباحثون في الدراسة

  .ميةالتعرف الى عناصر اإلطار النظري المتعلق بواقع االستراتيجيات التدريسية المستخدمة في العملية التعلي -

معرفة المجاالت التي يمكن أن تتضمنها أداة الدراسة من واقع االستراتيجيات التدريسية المستخدمة في العملية التعليمية  -
  .وتصنيفاتها الرئيسية مع المؤشرات الدالة عليها
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مة في العملية وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بالتعرف على واقع االستراتيجيات التدريسية المستخد
السنة والجنس، (المتغيرات المستقلة  دراسة لمساقات الكرة الطائرة من وجهة نظر الطلبة، إضافة إلى تأثير التعليمية

  ).الدراسية، ومستوى المساق

  هج الدراسة وإجراءاتها الميدانيةمن

  .وأهدافهااستخدم الباحثون المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة : منهج الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية التربية الرياضية المسجلين في الفصل الدراسي الثاني للعام : مجتمع الدراسة
  .طالبا وطالبة) 135(البالغ عددهم ، تدريب الكرة الطائرةم الكرة الطائرة ولمساق نظريات لمساق تعلي) 2018/ 2017(

  ةعينة الدراس

 طالبا وطالبة من كلية التربية الرياضية،المسجلين لمساقي التعليم بكرة الطائرة ولمساق) 80(تكونت عينة الدراسة من 
بنسبة مئوية ) 34(بلغ عدد اإلناث  ,بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة تم اختيارهمنظريات التدريب الكرة الطائرة، 

يوضح توزيع أفراد ) 1(والجدول %). 57.5(قدرها بنسبة مئوية ) 46(قدرها بينما بلغ عدد الذكور , %)42.5(قدرها 
  .العينة تبعًا للمتغيرات

  والسنة الدراسية ومستوى المساقالدراسة حسب متغيرات الجنس توزيع أفراد عينة  :)1(جدول ال
  (%) النسبة المئوية التكرار الفئة   المتغير 

 النوع
 57.5 46 ذكر

 42.5 34 انثى

 100.0 80 المجموع

 السنة الدراسية

 24 19 االولى

 34 27 الثانية

 30 24 الثالثة

 12 10 الرابعة

 100.0 80 المجموع

 مستوى المساق
 54 43 نظريات تدريب الكرة الطائرة

 46 37 تعليم الكرة الطائرة

 100.0 80 المجموع

واقع استخدام االستراتيجيات للوقوف على خاصة صممها الباحثون خصيصا  ةعبارة عن استبانهي  :أداة الدراسة
واستعان الباحثون بأدوات  .لكرة الطائرة من وجهة نظر الطلبةالفعالة في تحسين المهارات التعليمية لمساقات ا يةالتدريس

باإلضافة إلى  (Alessa,2017)ودراسة  (Diabat,2017)ودراسة  ، Alokor,2013)( :عدها كُل منالتي أالسابقة الدراسات 
 ونأثناء إعداد األستبانة اتبع الباحثفي ، وةاالستعانة باألدب النظري والمراجع التي تتعلق باستراتيجيات التدريس الفعال

  :الخطوات التالية

في تحسين المهارات التعليمية لمساقات  الفعالة يةإعداد استبانه أولية تتالءم مع واقع استخدام االستراتيجيات التدريس– 1
  .ةاستراتيجيات التدريس الفعال وباالستعانة بالدراسات السابقة ومراجع وجهة نظر الطلبة،الكرة الطائرة من 

من حملة شهادة ) 8(هم عرض االستبانة على لجنة من المحكمين  فقرة، وتم) 37(تكونت االستبانة بصورتها األولية من  –2
أبدوا مالحظاتهم،  وقد) 2(ملحق الهم في ؤالجامعات األردنية، مرفق أسمافي  الرياضية في كليات التربيةالدكتوراه 

  .عليها وإضافة بعض فقرات االستبانة بناءوتم األخذ بها وتعديل وشطب 



  ..المستخدمة في العملية التعليمية واقع االستراتيجيات التدريسية                                                                                               620
  

مجال : وهي ,تلفةفقرة موزعة على مجاالت الدراسة المخ) 32(ها النهائية من أربعة محاور وتكونت أداة الدراسة بصورت -  3
  ).8(مجال الناحية النفسية واالجتماعية و، )8(مجال إستراتيجية التدريس و ،)8(مجال تقييم المدرس و ،)8(المنهاج 

: ر كالتالياعتمد الباحثون مقياس ليكرت الخماسي لتحديد درجة تقدير كل فقرة من فقرات االستبانة حيث كان التقدي –4
  .)1(بدرجة قليلة جدا ) 2( بدرجة قليلة) 3( بدرجة متوسطـة) 4(كبيرة بدرجة ) 5(بدرجة كبيرة جدا 

   صدق األداة

والمختصين للتأكد من الصدق الظاهري وصدق المحتوى لألداة تم عرضها بصورتها األولية على مجموعة من الخبراء 
، وتم تثبيت المؤشرات الدالة على المعايير التي )2(كما هو موضح في الملحق ) 8( همبلغ عدد ة، فقدفي الجامعات األردني
من موافقة رأي الخبراء والمختصين عليها، وتم تعديل بعض المؤشرات بناء على رأي فأكثر %) 80(حصلت على نسبة 

  .الخبراء

  ثبات األداة

  .يوضح ذلك) 2(جدول وال, ستخراج االتساق الداخليالكرونباخ الفا الستخراج ثبات أداة الدراسة تم تطبيق معادلة  

  )Cranach's Alpha( كرونباخ الفا قيم ثبات مجاالت الدراسة بطريقة :)2(جدول ال
  المقياس عدد الفقرات  ألفا كرونباخ

  المنهاجمجال   8 0.82
 تقييم المدرس مجال 8 0.85
  ستراتيجية التدريسامجال  8  0.75
  النفسية واالجتماعيةالناحية مجال  8 0.80

  المقياس ككل 32  0.81

تدل على هي قيم مرتفعة و )0.81(ككل بلغت  قياسبات بطريقة كرونباخ ألفا للمأن قيمة الث) 2(يظهر من الجدول 
  .درجة ثبات مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة

  تصحيح مقاييس الدراسة

تم التدريج للفقرات االيجابية على و, أفراد عينة الدراسةقياس آراء تم استخدم مقياس ليكرت للتدرج الخماسي بهدف 
أعطي الدرجة ) موافق بدرجة متوسطة(، و)4(أعطي الدرجة ) موافق(، و)5(أعطي الدرجة ) موافق بشدة: (اليالنحو الت

صنيف ، كما تم االعتماد على الت)1(أعطي الدرجة ) غير موافق بشدة(، و)2(الدرجة ) غير موافق( وأعطي خيار, )3(
  :م على المتوسطات الحسابيةالتالي للحك

  .درجة تقدير منخفضة: )فاقل 2.33من (متوسط حسابي 

  .درجة تقدير متوسطة: )3.66 – 2.34(متوسط حسابي 

  .درجة تقدير مرتفعة: )5 - 3.67(متوسط حسابي 

  اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الوسائل

 وتم تطبيق تحليل التباين تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ألداة الدراسة 
)ANOVA (للكشف عن الفروق في المجاالت حسب متغيرات الدراسة ولألداة ككل.  
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  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

ما واقع استخدام استراتيجيات التدريس الفعالة في ":ىالذي ينص علاألول  سؤالمناقشة النتائج المتعلقة بالعرض و
  ؟"لكرة الطائرة من وجهة نظر الطلبةتحسين المهارات التعليمية لمساقات ا

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت ككل ولجميع فقرات  سؤالولإلجابة عن هذا ال
  .ةل التاليالمقياس وكما في الجداومجاالت 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة) 3(جدول ال
  الدرجة  الرتبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال

  متوسطة 2 0.67 3.32  المنهاجمجال 
 متوسطة  4 0.99 2.94 تقيم المدرس مجال

 مرتفعة  1 0.74 3.74  استراتيجية التدريسمجال 
 منخفضة  3 0.76 2.23  النفسيةالناحية مجال 

 متوسطة   0.58 3.31  الكلي 

الولى مجال واحتل المرتبة ا, )3.74-2.94(تراوحت بين  ت الحسابيةأن المتوسطا) 3(يظهر من الجدول 
بمتوسط " المنهاج" المرتبة الثانية مجالفي ثم جاء  ,بدرجة مرتفعة )3.74( بلغ بمتوسط حسابي" استراتيجية التدريس"

ثم  ،)2.94(بلغ  بمتوسط حسابيالمرتبة الثالثة في  ".تقييم المدرس"وسطة، وجاء مجال بدرجة متو) 3.32( بلغ حسابي
وبلغ  .بدرجة منخفضة) 2.23(بلغ بمتوسط حسابي " واالجتماعية الناحية النفسية" المرتبة الرابعة واالخيرة مجالفي جاء 

التعلم تعتمد اعتمادا كليا  ان عمليةبتوسطة، ويعلل الباحثون سبب ذلك م بدرجة) 3.31( س ككلالمتوسط الحسابي للمقيا
على أركان العملية التعليمية المرتكزة على استراتيجيات التدريس والمنهاج المطبق والطالب المتعلم مما يؤدي إلى تصنيف 

المناسب لمناسبة وفي الموقف التعليمي وبالتالي يجب على المدرس استخدام االستراتيجية ا ،المهارات من السهلة إلى الصعبة
  .للوصول إلى إتقان المهارة المطلوبة

أنه يجب على المدرس استخدام طريقة التدريس المناسبة  الى )Schmidt, 2006(و) gheyon, 2002(  ويشير
يجب المعتمدة على توظيف التغذية الراجعة في تنظيم الوحدات التعليمية المعتمدة على المنهاج والفعالية المراد تعليمها، و

وفي نهاية الوحدة  .دقةالمهارات التي تمتاز بعنصر ال في وخاصة ,ان يتخللها تصحيح األخطاء التي يقع فيها الفرد المتعلم
  .يتم تقييم األداء للمهارة المعطاة ,التعليمية

يعود إلى تسارع التكنولوجيا الحديثة بما تحتويه من طرق  ان سبب ذلك(Alessa, 2017 ) و (Okor, 2017 ) ويرى
تالءم مع يراتيجيات التدريسية الحديثة بما وان يقدم االست ,ءهب على المدرس ان يطور أداوأساليب متنوعة مما اوج

سلس لتطوير العملية التعليمية داخل وان يتعامل مع المتعلم بأسلوب سهل و ,مستوى الطلبة لزيادة حصيلتهم المعرفية
 تحسين المهارات اإلبداعية والفكرية لدىكرة الطائرة في الا على تطوير المهارات األساسية ايجاب ، مما ينعكسالمحاضرة

  .الفرد المتعلم

  وفيما يلي عرض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات أداة الدراسة حسب كل مجال
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  المنهاج :المجال االول

  المنهاج والمتوسط ككل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال :)4(جدول ال

 الفقرات الرقم
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 1.31 3.80  تركيز المنهاج على الجانب النظري على حساب الجانب العملي  1
 متوسطة 5 1.23 3.30  قلة عدد المحاضرات بالنسبة لعدد المهارات العملية المطروحة 2
 متوسطة 6 1.25 3.24  بين الطلبة فروق الفردية في القدرات البدنيةال يراعي المنهاج ال 3
 متوسطة 4 1.13 3.32  وضوح مستويات تقييم أداء الطلبة في االختبارات العملية 4
 متوسطة 7 1.35 2.94   غطي المساق كامالعدد الساعات المعتمدة ال ي 5
 متوسطة 3 1.25 3.48  يستند المنهاج على خطط قديمة في المنهاج   6
 متوسطة 8 1.22 2.82  والخطط الهجومية صعوبة التمييز بين الخطط الدفاعية  7
  مرتفعة  2 1.50 3.68  ال يطبق المنهاج استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية  8

 متوسطة  0.67 3.32  المجال ككل  

يعها وجم ,)3.80-2.82(تراوحت بين  "المنهاج"لفقرات مجال أن المتوسطات الحسابية ) 4(ل يظهر من الجدو
النظري على حساب الجانب تركيز المنهاج على الجانب " التي تنص على) 1( كان أبرزها للفقرة, ومتوسطةبدرجات مرتفعة 

اليطبق المنهاج استخدام ":التي تنص على) 8( الفقرة، تلتها وبدرجة مرتفعة) 3.80(بلغ  بمتوسط حسابي ,"العملي
التي تنص على ) 7(أدناها للفقرة وكان درجة مرتفعة، وب) 3.68(قدره بمتوسط حسابي " التكنولوجيا في العملية التعليمية

متوسط بدرجة متوسطة، وبلغ ال ،)2.82(بمتوسط حسابي قدرة ". خطط الدفاعية والخطط الهجوميةصعوبة التمييز بين ال"
  .وبدرجة متوسطة) 3.32(بمتوسط حسابي  "لمنهاجا"لمجال الكلي الحسابي 

  تقييم المدرس: المجال الثاني

  تقييم المدرس والمتوسط ككلمجال نحرافات المعيارية لجميع فقرات المتوسطات الحسابية واال :)5(جدول ال

 الفقرات الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة  الرتبة

1 
سبب قلة الوقت وكثرة عدد المدرس ال يولي االهتمام كما في المهارات  ب

  داخل المساقالطلبة 
 متوسطة 3 1.48 3.02

 متوسطة 5 1.35 2.82  المدرس ال يقوم بشرح المهارات نظريا قبل البدء بتطبيقها 2
 متوسطة 4 1.31 2.90  العملية ويعطيها بالطريقة الجزئية االهتمام المدرس يقوم بتجزئة المهارات 3
 متوسطة 2 1.27 3.06  اهتمام المدرس بالطلبة المميزين عمليا على حساب الطلبة  ضعيفي األداء 4
 متوسطة 6 1.33 2.76  أولللمتعلمين ويصحح األخطاء أوال ب  يقدم المدرس التغذية الراجعة 5
 متوسطة 1 1.23 3.42  المدرس ال يستخدم الوسائل التعليمية في إعطاء الدرس  6
 متوسطة 8 1.32 2.74  المدرس ال يهتم بتصحيح األخطاء الشائعة  7
 متوسطة  7 1.39 2.76  أمام الطلبة واليكتفي بالشرح اللفظيالمدرس يؤدي نموذجا عمليا للمهارات   8
 متوسطة  0.99 2.94  ككل المجال  

-2.74(تراوحت بين  " تقييم المدرس"أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال ) 5(يظهر من الجدول 
المدرس ال يستخدم الوسائل التعليمية في " التي تنص على) 6(كان أبرزها للفقرة و, وجميعها بدرجات متوسطة) 3.42

اهتمام "ان  التي تنص على) 4(بدرجة متوسطة ثم جاءت الفقرة و) 3.42(بلغ   وبمتوسط حسابي, "إعطاء الدرس
درجة متوسطة، وب) 3.06( مقداره بمتوسط حسابي" المدرس بالطلبة المميزين عمليا على حساب الطلبة ضعيفي األداء
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 وبلغ ،)2.74(قدره  وبمتوسط حسابي". األخطاء الشائعةالمدرس ال يهتم بتصحيح " ان التي تنص على )7( وأدناها للفقرة
  . بدرجة متوسطة) 2.94( "لتقييم المدرس"لمجال  الكليمتوسط الحسابي ال

  استراتيجية التدريس :المجال الثالث

  استراتيجية التدريس والمتوسط ككل جالم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات :)6(جدول ال

 الفقرات الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.92 3.88  طلبة بطريقة مباشرة مدرس على شرحه للمعرفة وتلقيها اليعتمد ال 1
 مرتفعة 2 0.98 3.82  يعتمد المدرس على اكتشاف الطلبة  للمهارات المطلوبة  2
 متوسطة 7 1.11 3.56  ثناء التدريس األسلوب االمري والطريقة الجزئيةفي ايتبع المدرس  3

4 
يستخدم المدرس أسلوب التمرين المكثف والمتوزع  في طريقة 

  األداءالمهاري
 متوسطة 6 1.25 3.58

 متوسطة 8 0.82 2.44  يستخدم المدرس األسلوب التبادلي في شرح المهارات لمساق الكرة الطائرة 5
  متوسطة 3 0.77 2.80  يستخدم المدرس أسلوب حل المشكالت ويميل للتدريس الغير مباشر  6

7  
القائمة  بما يتالئم مع األهداف التعليميةيطبق المدرس األساليب المناسبة 

  على االقتصاد المعرفي
 مرتفعة 5 1.16 3.70

 مرتفعة  4 1.30 3.76  األهداف المطلوبةيراعي المدرس االستمرارية في التقويم لقياس تحقيق   8
 مرتفعة  0.74 3.74  ككل المجال  

وجميعها  ،)3.88-2.44(تراوحت بين  "ستراتيجية التدريسا" لمجالأن المتوسطات الحسابية ) 6(يظهر من الجدول 
لطلبة في المدرس على شرحه للمعرفة وتلقيها يعتمد ا" :التي تنص على) 1(أبرزها للفقرة  كانو .بدرجات متوسطة ومرتفعة

يعتمد المدرس ": التي تنص على) 2(ثم جاءت الفقرة  ،وبدرجة مرتفعة) 3.88(بلغ بمتوسط حسابي  ,"بطريقة مباشرة
 :التي تنص على) 5(أدناها للفقرة كان وبدرجة مرتفعة، و) 3.82(بمتوسط حسابي " على اكتشاف الطلبة للمهارات المطلوبة

وبدرجة ) 2.44( بلغ بمتوسط حسابي". الكرة الطائرة اتخدم المدرس األسلوب التبادلي في شرح المهارات لمساقيست"
  . وبدرجة مرتفعة) 3.74( "استراتيجية التدريس"وبلغ المتوسط الحسابي الكلي لمجال  .متوسطة

  واالجتماعية الناحية النفسية: المجال الرابع

  والمتوسط ككل واالجتماعية الناحية النفسية مجالنحرافات المعيارية لجميع فقرات ة واالالمتوسطات الحسابي :)7(جدول ال

 الفقرات الرقم
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 0.76 2.66  الشعور بالملل في المحاضرات بسبب ضعف أداء الطلبة  1
 متوسطة 4 0.79 2.36  كرر في أداء بعض المهارات تالمالشعور بالحرج من الزمالء نظرا للفشل  2
 متوسطة 3 0.92 2.40  الخوف الدائم من التعرض إلصابة 3
  منخفضة 8 0.66 2.10  كرة الطائرة ال تساعد على تكوين صداقات جديدةالان لعبة باشعر  4
 منخفضة 5 0.47 2.25  ال أميل إلى اللعب مع الجنس األخر 5
 منخفضة 6 0.26 2.18  ال أتقبل الخسارة وفوز الفريق المنافس   6
 متوسطة 2 0.28 2.46  كرة الطائرة تزيد من انفعالي الاشعر ان ممارسة لعبة   7
 منخفضة  7 0.36 2.11  اشعر بالخجل إذا تعرضت للسقوط على األرض  8

 منخفضة  0.76 2.23  المجال ككل  
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) 2.66-2.10(تراوحت بين " واالجتماعية الناحية النفسية"أن المتوسطات الحسابية لمجال ) 7(يظهر من الجدول 
الشعور بالملل في المحاضرات بسبب "التي تنص على ) 1(أبرزها للفقرة  كانو, وجميعها بدرجات بين منخفضة و متوسطة

التي تنص و ،في المرتبة الثانية) 7(ا الفقرة تهثم تل, ةوبدرجة متوسط) 2.66(وبمتوسط حسابي , "ضعف أداء الطلبة
أدناها كان وبدرجة متوسطة، و) 2.46( مقداره بمتوسط حسابي" اشعر ان ممارسة لعبة كرة الطائرة تزيد من انفعالي"على

بمتوسط حسابي ، "تساعد على تكوين صداقات جديدةكرة الطائرة ال الان لعبة باشعر "على  :التي تنص) 4(للفقرة رقم 
  .بدرجة منخفضة) 2.23( "واالجتماعية الناحية النفسية " لمجال ليوبدرجة منخفضة وبلغ المتوسط الحسابي الك) 2.10(

  الثاني للدراسة سؤالالنتائج ومناقشة  عرض

هل يوجد اختالف في استخدام " :نص علىي ذيالثاني للدراسة وال لنتائج السؤالعرض ومناقشة فيمايلي 
استراتيجيات التدريس الحديثة المطبقة في تدريس مساقات الكرة الطائرة لدى طلبة كلية التربية الرياضية تبعا لمتغيرات 

  ؟) "مستوى المساقو ،السنة الدراسيةو الجنس،(

تحليل التباين كما تم اجراء  ,كلولإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية للمجاالت ك
)ANOVA (وفي ما يلي عرض النتائج, ولألداة ككل ,للكشف عن الفروق في المجاالت حسب متغيرات الدراسة.  

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمقياس حسب متغيرات الدراسة :)8(جدول ال
  يارياالنحراف المع  المتوسط الحسابي  المجال  الفئة  المتغير

  الجنس

  ذكر
 

 0.68 3.48  المنهاجمجال 
 1.07 2.94 تقيم المدرس مجال

 0.78 3.86  إستراتيجية التدريسمجال 
 0.79 3.19  واالجتماعيةالناحية النفسية مجال 
 0.64 3.37 الكلي

  أنثى

 0.61 3.07  المنهاجمجال 
 0.88 2.93 تقيم المدرس مجال

 0.66 3.55  التدريسإستراتيجية مجال 
 0.71 3.30  واالجتماعية الناحية النفسيةمجال 
 0.44 3.21 الكلي

 السنة الدراسية

  األولى
  
  

 0.74 3.45  المنهاجمجال 
 0.84 2.84 تقيم المدرس مجال

 0.73 3.98  إستراتيجية التدريسمجال 
 0.82 3.11  واالجتماعية الناحية النفسيةمجال 
 0.54 3.35 الكلي

  الثانية

 0.75 3.48  المنهاجمجال 
 0.96 3.04 تقيم المدرس مجال

 0.75 3.58  إستراتيجية التدريسمجال 
 0.86 3.46  واالجتماعية الناحية النفسيةمجال 
 0.67 3.39 الكلي

  الثالثة
  

 0.28 3.31  المنهاجمجال 
 1.27 3.38 تقيم المدرسمجال

 0.68 3.40  التدريس إستراتيجيةمجال 
 0.66 3.27  واالجتماعيةالناحية النفسية مجال 
 0.67 3.34 الكلي
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  يارياالنحراف المع  المتوسط الحسابي  المجال  الفئة  المتغير

  الرابعة

 0.45 2.90  المنهاجمجال 
 1.16 2.74 تقيم المدرس مجال

 0.75 3.73  إستراتيجية التدريسمجال 
 0.56 3.14  واالجتماعية الناحية النفسيةمجال 
 0.51 3.13 الكلي

المساقمستوى   

تدريب الكرة 
  الطائرة
  

 0.74 3.56  المنهاجمجال 
 1.23 3.22 تقيم المدرس مجال

 0.82 3.99  إستراتيجية التدريسمجال 
 0.81 3.53  واالجتماعية الناحية النفسيةمجال 
 0.73 3.58 الكلي

تعليم الكرة 
  الطائرة

 0.62 3.21  المنهاجمجال 
 0.85 2.80 تقيم المدرس مجال

 0.68 3.63  إستراتيجية التدريسمجال 
 0.70 3.09  واالجتماعية الناحية النفسيةمجال 
 0.45 3.18 الكلي

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمقياس الدراسة ككل تبعا الختالف متغيرات ) 8(يظهر من الجدول 
) MANOVA(تحليل التباين اجراء تم  ,المتعلقة بمقياس الدراسةوللكشف عن الداللة اإلحصائية والنتائج , الدراسة

  .يوضح ذلك) 9(جدول وال, للكشف عن الفروق في المجاالت حسب متغيرات الدراسة

للكشف عن الفروق في استخدام االستراتيجيات المطبقة في ) MANOVA(نتائج تحليل التباين المتعدد  :)9(جدول ال
  )مستوى المساقوالسنة الدراسية، و ،الجنس(لمتغيرات العملية التعليمية تبعا 

  اإلحصائية الداللة  F  المربعات متوسط  الحرية درجات  المربعات مجموع  المجال  المتغير /مصدر التباين

 الجنس

 079. 3.240 1.200 1 1.200  المنهاجمجال 
 789. 073. 073. 1 073. تقيم المدرس مجال

 421. 660. 330. 1 330.  إستراتيجية التدريسمجال 
 771. 086. 049. 1 049.  الناحية النفسيةمجال 

  السنة الدراسية

 101. 2.208 818. 3 2.455  المنهاجمجال 
 589. 647. 653. 3 1.958 تقيم المدرس مجال

 233. 1.481 740. 3 2.219  إستراتيجية التدريسمجال 
 729. 435. 248. 3 745.  الناحية النفسيةمجال 

  مستوى المساق

 021. 5.689 2.108 1 2.108  المنهاجمجال 
 180. 1.853 1.869 1 1.869 تقيم المدرس مجال

 030. 5.009 2.501 1 2.501  إستراتيجية التدريسمجال 
 005. 3.107 1.775 1 1.775  الناحية النفسيةمجال 

  الخطأ

   371. 44 16.303  المنهاجمجال 
   1.009 44 44.391 تقيم المدرس مجال

   499. 44 21.966  إستراتيجية التدريسمجال 
   571. 44 25.131  الناحية النفسيةمجال 

  المصحح

    49 22.315  المنهاجمجال 
    49 48.258 تقيم المدرس مجال

    49 26.982  إستراتيجية التدريسمجال 
    49 28.032  الناحية النفسيةمجال 
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الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر استراتيجيات التدريس المستخدمة في مساقات الكرة يظهر من 
الناحية و, استراتيجية التدريسو ،م المدرسيتقيو, المنهاج(: الطائرة ألداة الدراسة ككل و في مجاالت الدراسة اآلتية

  ).والسنة الدراسية ،الجنس(ي تبعًا لمتغير) نفسية واالجتماعيةال

في مجال ) مستوى المساق(تبعًا لمتغير  )α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة كذلك 
  ).0.180(عند مستوى الداللة اإلحصائية , 1.853)( )F( اذ بلغت قيمة؛ )م المدرسيتقي(

في مجال ) مستوى المساق(تبعًا لمتغير  )α≤0.05( ند مستوى الداللةعداللة إحصائية جود فروق ذات تبين وو
  ).0.005(عند مستوى الداللة اإلحصائية , 3.107)( )F( حيث بلغت قيمة ,)واالجتماعية الناحية النفسية(

في مجال ) مستوى المساق(تبعًا لمتغير  )α≤0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة كما اتضح 
بمتوسط  )نظري(وكانت لصالح الفئة , )0.021(عند مستوى الداللة اإلحصائية ، 5.689) ( )F( بلغت قيمة إذ, )المنهاج(

  ).3.21( )عملي(لفئة لالحسابي  ، في حين بلغ المتوسط)3.56( قدره حسابي

في مجال ) مستوى المساق(تبعًا لمتغير  )α≤0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ذلك تبين ك
وكانت لصالح الفئة  ،)0.021(عند مستوى الداللة اإلحصائية ، 5.68) ( )F( حيث بلغت قيمة ،)إستراتيجية التدريس(
  ).3.63( )عملي(فئة للالحسابي ، بينما بلغ المتوسط )3.99(بمتوسط حسابي  )نظري(

مساقات  في يةاالستراتيجيات التدريسفي استخدام  للكشف عن الفروق) ANOVA(نتائج تحليل التباين  :)10(جدول ال
  )مستوى المساقوالسنة الدراسية، والجنس، (الكرة الطائرة تبعا لمتغيرات 

  الداللة اإلحصائية  F  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  المتغير /مصدر التباين

 443. 600. 185. 1 185.  الجنس
 552. 710. 219. 3 656.  السنة الدراسية

 013. 6.668 2.054 1 2.054  مستوى المساق
   308. 44 13.554 الخطأ

    49 16.297 المجموع المصحح
  ).α≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  :ما يلي) 10(جدول اليظهر من 

 الجنس،( يالمقياس ككل تبعًا لمتغيرعلى , )α≤0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
على ) 552)(.443(.عند مستوى الداللة اإلحصائية , على التوالي0.710) F( ) (0.600)( إذ بلغت قيم, )والسنة الدراسية

لجنسين بسبب طبيعة مساق الكرة الطائرة واحدة ل المؤثرة في يةاالستراتيجيات التدريس ان كلب ون ذلكالتوالي ويعلل الباحث
ألثر  تبعا انه اليوجد اختالف ت الىأشار تيالو Okor, 2017)(اسة مع دراسة ق نتائج الدرفتالمنهاج وتسلسل األداء وت

) Alkafri, 2013)(دراسة و) Salvara et al.(2006 , دراسةو) Smith, 2014(وجاءت متعارضة مع دراسة ، متغير الجنس
وبسبب ، بب زيادة الحصيلة المعرفية لديهمالجنسين لصالح الذكور بس بينإلى فروق واختالف  التي اشارت )2013( الغفري

 .فروقات ألداة الدراسة ككل ولمجاالت الدراسةفيه أما مستوى السنة الدراسية فلم تظهر . الفروق الفردية ولصالح الشباب
المراحل واتفقت  نفسها لكلإلى اكتساب الحصيلة المعرفية  مما يؤدي ،المراحل يقدم لها منهاج واحد كلويرجع ذلك إلى 

 ,Okor(وجاءت متعارضة مع دراسة Alfartosy, 2011)(ودراسة ) Alnobani, 2015(نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
  .لمتغير السنة الدراسية ولصالح السنة األعلى اكبير اان هناك اثر تااكد اللتين )al-ameen, 2013(  ودراسة )2017

مستوى (على المقياس ككل تبعًا لمتغير  )α≤0.05(عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية اتضح و
نظريات التدريب (فئة وكانت لصالح , )0.013(عند مستوى الداللة اإلحصائية , 6.668) ( )F( حيث بلغت قيمة) المساق

إلى ان كال المساقين ويرجع ذلك  ).3.18(بلغت  )عملي(لفئة لمتوسط الحسابي الو) 3.58(بمتوسط حسابي  )كرة الطائرةلل
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بإشراف لتعليمية وإعطاء الحرية للمتعلم مما يعزز التأثير االيجابي لألداء الممارس في داخل العملية ا لهما متطلبات مختلفة
المدرس لتنفيذ الواجب الحركي المعطى من حيث الفهم والتركيز والتحليل والتقييم مما يؤدي إلى ارتفاع الحصيلة المعرفية 

 )Aweesi, 2017( وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة ،االستفادة من التغذية الراجعة والمعلومات المخزنة سابقاللطلبة و
في  وفعاال اكبير ااثر لطرق وأساليب التدريس الحديثة لان ) Alhayek, 2004( دراسةو) Salvara et al.(2006 , ودراسة

ارة باقتصادية وكفاءة التنشيط االيجابي للتفكير واإلبداع ألنها تبعد المتعلم من الملل والتكرار المألوف وتجعله يؤدي المه
  .عزز لدية الدوافع واالتجاهات االيجابية نحو العملية التعليميةيمما  تينعالي

  :االستنتاجات

  :فان الدراسة تستنتج اآلتياقشتها والنتائج ومن سئلةاألهداف واال في ضوء عرض

أسهمت استراتيجيات التدريس الفعالة في تحسين المهارات التعليمية لمساقات الكرة الطائرة بدرجة متوسطة وبنسبة : أوال
  %.66.62مئوية بلغت 

 ،ستراتيجية التدريسا(للمجاالت اآلتية كبير في زيادة الكفاءة المعرفية اثر  ةكان الستخدام استراتيجيات التدريس الفعال: ثانيا
   .الحسابية متوسطاتتبة حسب الومر) والناحية النفسية، وتقييم المدرس ،والمنهاج

استراتيجيات التدريس المستخدمة في مساقات الكرة الطائرة ولألداة ككل و  في اثرلم تظهر فروق ذات داللة إحصائية : ثالثا
تبعًا ) واالجتماعية الناحية النفسيةو ،استراتيجية التدريسو ،م المدرسيتقيو ،المنهاج(: في مجاالت الدراسة اآلتية

  ).والسنة الدراسية ،الجنس( لمتغيري

 في جميععلى األداة ككل  )0.05(الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أظهرت: رابعا
  .ألثر متغير المستوى الدراسيتبعا المجاالت 

  التوصيات

   :بما يليتوصي الدراسة 

  .اثر كبير في زيادة دافعية المتعلمين نحو األداءمن لما لها  ؛أهمية استخدام استراتيجيات التدريس الفعالة: أوال

 .خطة المساقات في لعبة الكرة الطائرة باستخدام استراتيجيات التدريس الحديثة أهمية تحديث: ثانيا

  .ى في التربية الرياضيةأهمية إجراء دراسات مشابهة على مساقات أخر: ثالثا
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Abstract 
The study aimed to identify the status of the use of effective teaching strategies in improving the 

educational skills of volleyball courses from the point of view of students. The study used the 
descriptive methodology for its relevance to the nature and objectives of the study. The sample of the 
study was (80) students who were randomly selected and tested using a questionnaire prepared by the 
researchers. The total honesty of the tool as a whole amounted to (80%), It consisted of (32) 
paragraphs covering four areas: the curriculum used in the process of education, teacher assessment, 
teaching strategy and the psychological state. Means, standard deviations and percentage of the study 
instrument were calculated. ANOVA was applied to detect differences in the study fields according to 
the study variables and the instrument as a whole, The results of the study found that the strategies 
applied in volleyball courses were average with a total mathematical mean of (3.31), the strategies of 
teaching scored the highest of all the items with a score of (3.74).The results showed that there were 
no statistically significant differences in the application of modern teaching strategies in volleyball 
courses due to the effect of gender or school year, while there were statistically significant differences 
due to the  course variable in favor of theories of volleyball teaching course in the instrument as a 
whole.  

Keywords: Teaching strategy, Teacher assessment, Curriculum. 

 
 

  :العربية المراجع

 .، بورتو، البرتغالالقواعد الرسمية للكرة الطائرة، )2016. (لعبة الكرة الطائرةل االتحاد الدولي

فاعلية استخدام أساليب تدريسية في تعلم قذف القرص ودافعية االنجاز للمستوى الرقمي لدى ). 2005. (البارودي، كمال

 .196- 183،)27(11، مجلة أسيوط لعلوم وفنون الرياضةطلبة كلية التربية الرياضية، 

استراتيجيات تدريس التربية الرياضية المبنية على المهارات الحياتية في عصر االقتصاد ). 2011(. صادق ،الحايك

 .المكتبة الوطنية: عمان ،المعرفي

 .المكتبة الوطنية األردنية: ،عماننظريات التعلم الحركي بين النظرية والتطبيق). 2002. (خيون، يعرب

 .، مركز جنى للنشر، اربد، األردنمناهج التربية الرياضية التطبيقية). 2017. (الديري، علي محمود



 629 الحوري والعكور عكور،
 

اثر استخدام إستراتيجيتي التدريس التعاوني وأسلوب حل المشكالت في ). 2017. (الذيابات، محمد، والعكور، احمد

  .26-20، )21(7مجلة الملك فيصل للبحوث والدراسات، األرضي،  اكتساب بعض المهارات األساسية في التنس

 www.http.modoo.com طرق التدريس الحديثة وأهميتها). 2007. (الطالل، وسام محمد

اثر استراتيجية التدريس في االكتشاف الموجة على التفكير اإلبداعي ). 2013. (ابوالطيب، محمد، وحسين، عبد السالم

  .522-499). 3(37،مجلة جامعة النجاحوبعض مهارات السباحة، 

حاد جامعات مجلة اتتقييم فاعلية األداء التدريسي لطلبة مساق نظريات تدريب الكرة الطائرة،) 2013. (العكور، احمد

 2159- 2133، )2(33، الدول العربية للبحوث والدراسات

اثر االكتشاف الموجة القائم على االقتصاد المعرفي في تطوير المهارات الدفاعية بكرة الطائرة، ). 2017. (العكور، احمد

 .352- 330، )2(33، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات

الكفاءة المعرفية للمبادئ النظرية والقانونية لكرة الطائرة لدى طلبة كلية التربية الرياضية بجامعة ). 2017. (العيسى، احمد

  559-544، )3( 18 مجلة البحرين التربوية والنفسية،اليرموك، 

مجلة اتحاد جامعات التربوية، مقياس لتقييم فاعلية نماذج التعلم االلكتروني في ضوء المعايير ). 2013. (الغفري، نضال

  .32-1، )2(33الدول العربية للبحوث والدراسات، 

تأثير استراتيجية التدريس التدريبي وإستراتيجية التدريس باألسلوب التضميني في ). 2015. (الفرطوسي، عبيد علي

 . 221- 203، )11(5، مجلة علوم الرياضة استثمار وقت التعليم لدرس التربية الرياضية،

مجلة اتحاد فاعلية تطبيق استراتيجيات التدريس في كلية التربية، ). 2011. (ريم، منذر، وعاشور، محمد، والعبيد، كاملك

 .245-228، )47(11. ، دمشقالجامعات العربية

، الجلة دفععلى التفكير اإلبداعي واألداء المهاري لفعالية  الموجه تأثير إستراتيجية االكتشاف. )2017. (اللويسي، نزار

  .231-223، )3( 5 ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات

اتجاهات طلبة جامعة حائل نحو أنماط التقويم المستخدمة وعالقة ذلك ببعض المتغيرات، ). 2013. (المنصور، عثمان

 .255-227، )2(33مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث والدراسات، 

بعض استراتيجيات التدريس على تطوير بعض المهارات األساسية  مدااثر استخ). 2015.(النوباني، سمير سليمان 

رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كلية التربية الرياضية، اربد، لدى العبي التايكواندو في المركز االولمبي بجرش، 
 األردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ..المستخدمة في العملية التعليمية واقع االستراتيجيات التدريسية                                                                                               630
  

References in Arabic 
Abaroudi, Kamal.(2005). The Effectiveness of Using Teaching Methods in Learning to Throw Disc 

and Motivation for Achievement of the Digital Level among Students of the Faculty of Physical 
Education, Assiut Journal of Sports Science and Arts, 11 (27), 183-196 

Aboataeb, Mohammad and Housaen, ABEDESALAM. (2013). The effect of teaching strategy on 
wave discovery on creative thinking and some swimming skills, An-Najah University Journal, 37 
(3)  .499-522  

Aldaeri, Ali. (2017) Curriculum of Applied Physical Education, Jana Publishing Center, Irbid, Jordan. 

Aldiabat, Muhammad and Alokor, Ahmad. (2017). The effect of using cooperative teaching strategies 
and problem solving method in acquiring some basic skills in tennis, King Faisal Journal of 
Research and Studies 7 (21), 20-26. 

Alessaa, Ahmad. (2017).  Knowledge competency of theoretical and legal principles of volleyball for 
students of the Faculty of Physical Education at Yarmouk University, Bahrain Educational and 
Psychological Journal 18 (3), 544-559 

Alfartosy, Abed Ali. (2011). The effect of the teaching teaching strategy and the teaching strategy in 
an inclusive way in investing the time of education for a physical education lesson, Journal of 
Sports Science, 5 (11). 2003-221. 

Alhayek, sadek. (2011). Strategies for teaching physical education based on life skills in the era of 
knowledge economics, Amman: The National Library. 

Alkavri, Nedal. (2013).  A scale for evaluating the effectiveness of e-learning models in the light of 
educational standards, Journal of the Federation of Arab Universities for Research and Studies, 
33 (2), 1-32. 

Almansoor, Uthman. (2013). Hail University students attitudes toward the evaluation patterns used 
and its relationship to some variables, Journal of the Federation of Arab Universities for Research 
and Studies, 33 (2), 227-255. 

Alnobani, Samer. (2015). The effect of using some teaching strategies on developing some basic skills 
for Taekwondo players in the Olympic Center in Jerash, Master Thesis, Yarmouk University, 
College of Physical Education, Irbid, Jordan. 

Alokor, Ahmad. (2013).  Evaluation of the effectiveness of the teaching performance of students of 
volleyball training theories course, Journal of the Federation of Arab Universities for Research 
and Studies, 33 (2), 2133-2159 

Alokor, Ahmad. (2017). The impact of wave discovery based on cognitive economics on developing 
defense skills in volleyball, Mutah Journal for Research and Studies, 33 (2), 330-352. 

Altalal, Wesam. (2017). Modern teaching methods and their importance, www.http.modoo.com. 

Alweesi, Nezar. (2017). The Impact of Targeted Discovery Strategy on Creative Thinking and Skill 
Performance for Shot Lead Effectiveness, Mutah Journal for Research and Studies, 5 (3), 223-
231. 

Gheyon, Yarub. (2002). Kinetic learning theories between theory and practice, Amman: The Jordan 
National Library. 

International Volleyball Federation. (2016), Official Volleyball Rules, Porto, Portugal 

Kareem, Ashoor and Aleed ,Kamel. (2011). Effectiveness of applying teaching strategies in the 
College of Education, Journal of the Federation of Arab Universities, Damascus. 11 (47), 228-
245. 



 631 الحوري والعكور عكور،
 

References in English 
Hans, B.C. (2010). psychology of the Team Sport. Sport Pulishers, Toronato, USA. 

Gozhang, M. (1993). Construction and Level Coaching Certification, USA. 

Mosston, M. and Ashworth, S. (2002). Teaching Physical Education (5th) Edn. Forth Education, New 
York: Macmillan College.  

Salvara, M., Jess, M., Abbott, A. and Bognar, J. (2006). A Preliminary Study to Investigate the 
Influence of Different Teaching Styles on Pupils' Goal Orientations in Physical Education. 
European Physical Education. 

Smith, Mafthew. (2014). The Impact of Critically Oriented Physical Education Course from the 
Perservice of Classroom Teachers. Journal of Teaching Physical Education, 26(41),  33-35. 

Tighemc, P. (2008). What Happens between Assessments. Educational leadership. 51(4), 62-71. 

Schmidt, R. (2006). Motor Learning and Control. Human Kinetics bublisher, ll. 

Delgado, M,T. (2008). The Effect of Cooperative Learning Strategy on the Academic Behavier of 
Mexico-American Children, Diss. Abs. 6(58). 



  



 651 -633، ص ص 2020، 3العدد  29المجلد   ية"مجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماع

مدى استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم املبني على املهارات الحياتية في مساقات كرة 
  من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية الرياضية اليد

  
   * علي محمود الديري، ووسعد محمد بني هاني ،حسن فتحي كليب

  

  15/9/2019 تاريخ القبول    18/3/2019 ستالمتاريخ اال

  

  ملخصال

سة إلى الكشف عن مدى استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية في مساقات كرة اليد هدفت الدرا
) من الطلبة المسجلين لمساقات كرة اليد 324تكونت عينة الدراسة من ( .تربية الرياضية في جامعة اليرموكمن وجهة نظر طلبة كلية ال

) فقرة 38بتصميم أداة قياس تضمنت ( الباحثون قاموجامعة اليرموك، تم استخدام المنهج الوصفي، لدى كلية التربية الرياضية في 
أبرز النتائج أن مدى استخدام تكنولوجيا كانت توزعت على مجال تكنولوجيا التعليم ومجال نهج التعلم المبني على المهارات الحياتية، و

اليرموك  اتية في مساقات كرة اليد من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في جامعةالتعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحي
في تصورات أفراد عينة الدراسة حول مدى   α ≥(0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ( ، معجاء بدرجة تقييم منخفضة

لحياتية في مساقات كرة اليد من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات ا
في تصورات أفراد عينة   α ≥(0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (لصالح االناث، وعزى للجنس تلمتغير الجنس  تبعًا

              ات الحياتية في مساقات كرة اليد من وجهة نظر الدراسة حول مدى استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهار
             وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة و ،عزى لمستوى التدريبتلمتغير مستوى المساق  طلبة كلية التربية الرياضية تبعًا

)α ≥(0.05  عليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية في في تصورات أفراد عينة الدراسة حول مدى استخدام تكنولوجيا الت
السنة الرابعة. وجود فروق دالة  لصالح مستوىللمتغير السنة الدراسية  مساقات كرة اليد من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية تبعًا

م تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني في تصورات أفراد عينة الدراسة حول مدى استخدا  α ≥(0.05إحصائيًا عند مستوى الداللة (
 لصالح المستوىلمتغير التقدير الجامعي  على المهارات الحياتية في مساقات كرة اليد من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية تبعًا

  مقبول.

  .: نهج التعلم، المهارات الحياتية، تكنولوجيا التعليم، مساقات كرة اليدالكلمات المفتاحية

  

  مقدمةال

يشهد عصرنا الحالي تقدمًا هائًال في المجال العلمي والمجال المعرفي، ذلك التقدم نابع من خالل النمو المتسارع في 
العديد من مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فبدأت عملية توظيف واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

جاالت حياتنا إذ لم تكن كلها، فدخلت في علوم الرياضة والصناعة والتجارة واإلنتاج العلوم المختلفَة وفي العديد من م
  .)2014Ostad -Al ,والتسويق واالقتصاد وغيرها من العلوم المختلفة حتى أنها دخلت أخيرًا في مجال تكنولوجيا التعليم (

ها بهدف تطويرهَا وتعديلها لتتناسب مع هذا من هنا بدأت العديد من دول العالم بتغيير نظمها التربوية وإعادة برمجت
سعت النظم التربوية  ،أن هذا التطور لم يكن موجود في السابق، ومن هذا المنطلق إذ ؛التطور العلمي وغزارة المعلومات

هم والرئيس، التعليمية الحديثة للتحول من المجتمع المبني على المعرفة، الذي يعتبر المعرفة من أهم أولوياته وأنها الجزء األ
إلى مجتمع مبني على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحصول على المعرفة واالستفادة منها بشكلها المثالي لذلك 

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
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بد من تهيئة وتدريب العاملين في العملية التعليمية التربوية على مواجهة هذا التطور والمضي معه لألمام واالستفادة  كان ال
لى تهيئة وتدريب وتطوير اسعت العديد من الدول في العالم  ت في العملية التعليمية التربوية، لذلكمن غزارة المعلوما

فالعنصر البشري الذي ال يتطور علميًا ال يمكنه من التعامل مع المستجدات ومجابهة التطور  ؛العاملين في العملية التعليمية
  .ي تطور المجتمعالمساهمة ف ال يستطيعوالسير في الحياة بشكل سليم، و

أهم األدوات التي تساعد على اكتساب المعلومات والتواصل مع اآلخرين وتطوير األفكار،  منتعد التكنولوجيا الحديثة 
حثت المناهج الحديثة المعلمين والطلبة على استخدام تقنيات التعليم وأدواته المتطورة مثل جهاز الحاسوب واآلي باد  وقد

رض البيانات لزيادة مدى تعلم الطلبة، وإعداد األبحاث والتواصل مع اآلخرين، وتشهد مناهج المملكة والبورد الذكي وأداة ع
األردنية الهاشمية في هذه األيام تطويرا من حيث تشكيل اللجان المتخصصة للقيام بمشروع اإلصالح التعليمي من أجل 

ماج المهارات الحياتية في هذه المناهج لمواجهة التحديات االقتصاد المعرفي وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإد
 Al-Deiry andوالتطورات الهائلة للتكيف مع المجتمع ومسايرة اآلخرين في التطور واالرتقاء بالمستوى التعليمي للطلبة. (

Al-Wadiyan,2017(.  

البقاء، ولكن أيضًا من  صلةأجل موااع الحاجات األساسية من والمهارات الحياتية ال غنى عنها للفرد ليس فقط إلشب
ت الحياتية أصبحت ضرورة أجل استمرار التقدم، وتطوير أساليب معايشة الحياة في المجتمع، لذلك فإن الحاجة لتعلم المهارا

 لحاجة اإلنسان إلى العديد من وسائل وطرق اكتساب مهارات الحياة والتي بتعددها وتباينها تتعدد أنماط وأشكال املحة نظر
الحياة نفسها، لذلك فإنها تساعد اإلنسان ألن يعيش بشكل أفضل من أجل التكيف مع تطورات العصر في كل المجاالت 

مواكبة غزارة هذه المعلومات، على علومات الذي يتطلب أفراد قادرين معرفة، واالستخدام األمثل للمالالمعتمدة على 
-Imran and Al( فق مع متطلبات الحياةارات الحياتية بما يتباإلضافة إلى حاجة كل فرد أن يتعلم عديد من المه

Shennawi, 2001(.  

كما جاء الهدف من دمج المهارات الحياتية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مناهج التربية الرياضية 
نواحي الحياة، بحيث تندمج  فلمختلباعتبارها أكثر الوسائل فاعلية في مواجهة التحديات العالمية، وغزو التكنولوجيا 

المهارات الحياتية مع شخصية الفرد، ويلجأ أليها في جميع نواحي حياته عن طريق ممارسة مجموعة من األنشطة الفعلية 
والتطبيقات العلمية التي تمكن الطلبة من تحمل المسؤولية والتفاعل مع متطلبات الحياة بنجاح بحيث تجعل منه مواطنًا 

 .)Atom, 2010( صالحًا ومنتجًا

وتحتم علينا معطيات العصر الحديث بما فيه من تكنولوجيا التعليم واستخدام اإلنترنت وغزارة المعلومات وتعزيز 
تطوير المهارات الحياتية كمصادر مهمة من مصادر التعلم، وكذلك استخدام النتاجات واالستراتيجيات التدريسية والتقويمية 

التي تعتمد على االختبارات، توظيف هذه االستراتيجيات في درس التربية الرياضية حتى تتحقق  واألدوات المختلفة الحديثة
تبين وزارة التربية والتعليم أن منهاج التربية الرياضية من أهم المصادر التي تسهم في تشكيل و النتاجات العامة من المنهاج.

نسانية العقلية والجسدية والروحية، وتعمل على تهذيبها بكل شخصية الطالب وتفكيره وسلوكه، وتراعي جميع الجوانب اإل
منهاج  إيالء لينالمسؤوالوسائل المتاحة، والتي توصل الذات اإلنسانية إلى الصورة التربوية المتكاملة، لهذا يتحتم على 

من أبرز خصائص التربية عناية خاصة به، واختيار أفضل االستراتيجيات لتدريسه؛ فاألصالة والمعاصرة  التربية الرياضية
أصبح وقد ما ال يتعارض مع مبادئ اإلسالم، الرياضية التي تستوجب االستفادة من منجزات العصر التكنولوجية الحديثة ب

استخدام الحاسوب في التدريس أمرًا ضروريًا، ومنهاج التربية الرياضية بحاجة ماسة إلى توظيف الحاسوب في تدريسه 
)Ministry of Education, 2003(.  

تدريس التربية الرياضية بصفة خاصة، ومن هذه الفوائد: زيادة ولوتقدم تكنولوجيا التعليم فوائد للتدريس بصفة عامة، 
ها أكثر بقاًء ووضوحًا في الفهم لدى الطلبة، وذلك من خالل تبسيط الدرس، وتوصيل الفكرة بأكثر من حاسة، مما يجعل

هات إيجابية، باإلضافة إلى إثارة دافعية الطلبة وتشويقهم للتعلم، وتحفيزهم على المشاركة ، وتكوين ميول واتجاالطلبة أذهان
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والتفاعل مع المواقف التعليمية، ومواجهة الفروق الفردية بين الطلبة، وتلبية حاجات الطلبة بشكل يؤدي إلى رفع مستواهم 
  لديهم. إلى المستوى المطلوب، وتنمية مهارات التفكير، وإثارة الدافعية

تحتاج إلى  - وكرة اليد بشكل خاص - بشكل عام  ومن خالل ما سبق، يمكن استنتاج أن مادة التربية الرياضية
على استخدام وتدريبه التكنولوجيا الحديثة لالستفادة منها قدر اإلمكان في تنشئة جيل رياضي، وخاصة إذا تم إعداد المعلم 

تعليم كرة اليد، فإن هذا ينمي فائدة عظيمة في ترسيخ وتنمية المهارات والقدرات؛  التكنولوجيا الحديثة داخل المحاضرة في
  ، وإنما تدريبًا سلوكيًا يقوم على تغيير سلوك الطالب لألفضل.امجرد افالتربية الرياضية ليست تعليم

  مشكلة الدراسة 

تمل على النواحي التدريسية كافة من حيث اش اتربوي اعلمي االرياضية في جامعة اليرموك تطور شهدت كليُة التربية
ونظرًا  .واستحداث استراتيجيات وأساليب في التدريب والتدريس ،إعادة بناِء المناهج، وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية

ها، ءاولت تكريس عملية التعليم وإثرالالنفتاح الذي يشهده العالم نتيجة ثورة المعلومات واالتصاالت، برزت عدت مفاهيم ح
ثم تنفيذ هذه الحلول  ،لها تقوم على تحليل المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة التيومن أبرز هذه المفاهيم تكنولوجيا التعليم 

األردن بالتعاون مع في  فاليونيسيالمقدرة على التحكم بها، حيث بادر مكتب مع وتقويمها بحيث تكون عملية التعليم موجهة 
) بتنفيذ مشروع دمج نهج التعلم المبني على المهارات الحياتية في المناهج 2001األردنية في عام ( وزارة التربية والتعليم

ية الرياضية من أكثر المناهج األردنية من خالل مناهج التربية الرياضية والتربية المهنية والتربية الفنية، باعتبار مناهج الترب
لطبيعة المهارات والمواقف الرياضية والتنافسية، فقد تم تطوير وتعديل مناهج  مة إلكساب الطلبة المهارات الحياتية نظرًاءمال

لالزمة للطلبة في االتربية الرياضية بما يتماشى مع استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية 
تصاصهم في تكنولوجيا التعليم، كرة اليد واخن ألعضاء الهيئة التدريسية في مساقات ، من خالل مساعدة الباحثيحياتهم

حظوا عدم استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية عند أعضاء الهيئة التدريسية لدى كلية ال
اسة للكشف بدر واالتربية الرياضية واستمرارهم في تطبيق استراتيجيات التدريس التقليدية، لذلك ارتأى الباحثون أن يقوم

حدثت التطورات العلمية التي  لمواكبةعن مدى استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية 
  تحدث مؤخرا.و

  أهمية الدراسة

استخدام تكنولوجيا  مدى –ن يحسب علم الباحث –تبرز أهمية الدراسة في كونها إحدى الدراسات القليلة التي تناولت  -1
في مجال  يم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية في مساقات كرة اليد، وذلك لتحقيق التنمية المستدامةالتعل

 .التربية الرياضية
حث المدرسين والطلبة على استخدام تكنولوجيا التعليم في تعليم وتعلم المهارات كما تبرز أهمية هذه الدراسة في  -2

 .يد بشكل خاصالرياضية بشكل عام ومهارات كرة ال
إلى َتوظيف استراتيجيات حديثة في التدريس تركز على  انظار المسؤولينكما تبرز أهمية هذِه الِدراسة في َتوجيه  -3

ية التعليمية وتحسين نوعية التعليم وزيادة فاعليته باستخدام ِتكنولوجيا الَتعليم مليجابية الطالب، ومشاركته في العإ
  هارات الحياتية في مساقات كرة اليد.  ونهج التعلم المبني على الم

  أهداف الدراسة 

  هدفت الدراسة للتعرف إلى:

مدى استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية في مساقات كرة اليد ِمن وجهة نظر طلبة  -1
 كلية التربية الرياضية. 
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لم المبني على المهارات الحياتية في مساقات كرة اليد ِمن وجهة االختالف في استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التع -2
 التقدير الجامعي).ومستوى المساق، والسنة الدراسية، ونظر طلبة كلية التربية الرياضية تبعًا لمتغيرات (الجنس، 

  الدراسة  اسئلة

ات الحياتية في مساقات كرة اليد مدى استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارما : األول السؤال
  من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية؟

استجابات أفراد عينة في  α ≥(0.05: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (الثاني السؤال
كرة اليد من وجهة نظر  الدراسة حول استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية في مساقات

  التقدير الجامعي)؟ومستوى المساق، والسنة الدراسية، وطلبة كلية التربية الرياضية تبعًا لمتغيرات (الجنس، 

   مجاالت الدراسة

  الدراسة على طلبة مساقات كرة اليد لدى كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك. اقتصرتالمجال البشري: 

  .2017/2018صل الدراسي الثاني من العام الدراسي المجال الزمني: الف

  المجال المكاني: كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك.

  مصطلحات الدراسة

وتقويم العملية التعليمية حسب  وتنفيذ وتصميمحديثة تقوم على تنظيم وتخطيط  استراتيجية: هي تكنولوجيا التعليم
-Al-Deiry and Alوارد واإلمكانات المتاحة لجعل العملية التعليمية أكثر فاعلية (النتاجات المحددة باستخدام جميع الم

Wadiyan،2017(.  

كل ما يتلقاه الطالب داخل المدرسة وخارجها بطريقة منظمة ومخططة من خالل الوسائل واألساليب  هو: نهج التعلم
  .)Atom, 2010والطرق واالستراتيجيات المختلفة بهدف تحقيق النتاجات المرجوة (

مجموعة من األنشطة أو حرفة يستخدم فيها اإلنسان العقل والحواس والقلب والصحة التي  هي: المهارات الحياتية
الظروف  الفرد على التأقلم مع قدرة قرارات مدروسة بعناية، والتواصل بفاعلية مع اآلخرين، وتنمية اتخاذتساعد الفرد على 

  .)Ministry of Education, 2003( لى التقدم والنجاحوإدارة الذات التي تؤدي إ المحيطة

مادة دراسية تطرح من ضمن الخطة الدراسية في كلية التربية الرياضية يتم من خاللها تعليم  و: همساق كرة اليد
يد) الطلبة المهارات األساسية والنظريات التدريبية لكرة اليد وتتكون من مساقات (تعليم، وتدريب، والتخصص في كرة ال

  .(تعريف إجرائي)

  الدراسات السابقة

  أوال: الدراسات العربية

  الدراسات المتعلقة بتكنولوجيا التعليم

 للوحيادراسة في األردن هدفت إلى استقصاء أثر التدريس باستخدام الحاسوب ) Saidah, 2015سعايدة (أجرت 
تم الذاتي لدى طلبة الصف السادس األساسي.  ) في التحصيل الدراسي لمادة العلوم وتنمية مهارات التعلمداآلي با(

) سؤاًال، ومقياس مهارات 30إعداد اختبار تحصيلي مكون من ( استخدام المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي من خالل
 في التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التعلم داآلي با) فقرة لقياس أثر التدريس باستخدام 30التعلم الذاتي مكون من (

) طالبة، وشكلت 24الذاتي ألفراد العينة. تكونت عينة الدراسة من شعبتين، شكلت إحداهما المجموعة التجريبية وعددها (
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أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات و) طالبة. 32الثانية المجموعة الضابطة وعددها (
عزى لمتغير طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية يالتعلم الذاتي على مقياس مهارات التحصيل الدراسي والدرجات 

، كما وجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات الدرجات على أبعاد مهارات التعلم الذاتي داآلي باالتي درست باستخدام 
  .داآلي باتعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام 

) داآلي با( أللوحيدراسة في الكويت هدفت إلى التعرف على أثر استخدام الحاسوب ) Qutsh, 2015( قطشوأجرت 
في تحصيل طالبات الصف الخامس االبتدائي في مادة الرياضيات واتجاهاتهن نحو تعلم الرياضيات. واتبعت الدراسة المنهج 

االتجاهات نحو تعلم الرياضيات باستخدام الحاسوب  تم تطبيق االختبار التحصيلي، واستخدام مقياسوشبه التجريبي. 
) طالبة من طالبات الصف الخامس االبتدائي. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات 51. تكونت عينة الدراسة من (أللوحي

موعة داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي ألداء طالبات المجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي ألداء طالبات المج
أن االتجاهات  الدراسة الضابطة في اختبار التحصيل في مادة الرياضيات لصالح طالبات المجموعة التجريبية، كما كشفت

  في تعلم الرياضيات كانت بدرجة متوسطة. للوحياالتفضيلية للطالبات نحو استخدام الحاسوب 

  الدراسات المتعلقة بنهج التعلم المبني على المهارات الحياتية

ج نهج التعلم المبني على المهارات الحياتية في مناهج مبدراسة هدفت إلى الكشف عن د) Atom, 2010العتوم (جرت أ
قام والتربية الرياضية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية في مدارس محافظة جرش، استخدم الباحث المنهج الوصفي، 

 التقويم)،واستراتيجيات التدريس، والمحتوى، وى مجاالت (النتاجات، ) فقرة، توزعت عل62( من الباحث بتصميم أداة مكونة
أبرز نتائج الدراسة أن دمج نهج التعلم المبني على المهارات الحياتية  ) معلما ومعلمة، وكانت97وتكونت عينة الدراسة من (

جب توافرها في محتوى الخبرات حقق األسس الواويلمتوقعة بصورة مرتفعة، في مناهج التربية الرياضية يحقق النتاجات ا
  التربوية للمحتوى المتعلق بدرس التربية الرياضية المبني على المهارات الحياتية بدرجة كبيرة جدًا.

  الدراسات األجنبية

  الدراسات المتعلقة بتكنولوجيا التعليم

في  داآلي بااستخدام جهاز بدراسة في الواليات المتحدة األمريكية هدفت إلى تعرف أثر  (Mango, 2015)قام مانجو 
وتكونت عينة  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي، .كاليفورنياتعلم اللغات األجنبية في جامعة 

من فصلين دراسيين في السنة األولى الجامعية لدراسة اللغة العربية كلغة أجنبية، تم استخدام جهاز  ا) طالب35الدراسة من (
تم  تاستبيانافي ) أسابيع. تمثلت أداة الدراسة 10) دقيقة خالل (40-30مرة واحدة في األسبوع لمدة ( لبةمن الط داآلي با

في تعزيز  داآلي باأظهرت النتائج فاعلية جهاز وفي نهاية التجربة.  داآلي بالتقييم تعلمهم من خالل  بةتوزيعها على الطل
  الدراسية. التعلم النشط والمشاركة الفعالة في الفصول

الكشف عن أثر توظيف جهاز الى هدفت  نيوزيلندادراسة في  (Hinderson & Yeow, 2012)أجرى هندرسون وياو و
للفصول الدراسية مع الطلبة  داآلي باتم توظيف جهاز وواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، في العملية التعليمية،  داآلي با

مقابالت المعلمين للتعرف على الفوائد التي تمت في تمثلت أداة الدراسة  عام. )5-12الذين تراوحت أعمارهم بين (
أظهرت نتائج الدراسة فاعلية التكنولوجيا الحديثة في تشجيع التعاون و ،ا) معلم20، وتكونت العينة من (مالحظتها من قبلهم

يساعد في االحتفاظ بأثر التعلم لوقت أطول؛ والتفاعل االجتماعي بين الطلبة، باإلضافة إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة 
  ألنها تجعل الطلبة أكثر حماسًا وتفاعًال وانخراطًا في فهم المحتوى الدراسي.

  الدراسات المتعلقة بنهج التعلم المبني على المهارات الحياتية

هم أعمق لتصورات ) هدفت إلى الحصول على فTrottier, C., & Robitaille, S, 2014(ر وروبيتيلي تروتيوأجرى 
السباحة) عند المراهقين الرياضيين. ومختلفتين (كرة السلة،  نتيرياضالمدربين ودورهم في تنمية المهارات الحياتية في 
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مدربا للسباحة  12مدربا لكرة السلة في المدارس الثانوية و 12وتكونت العينة من  ،استخدم الباحث المنهج الوصفي
يستخدمونها لتطوير المهارات  التيوصف المهارات الحياتية التي يدرسونها واالستراتيجيات قام المدربون بوالمجتمعية. 

أشارت أبرز النتائج إلى والحياتية والكشف عن دوافع المدربين لتنمية هذه المهارات الحياتية الخاصة بكرة السلة والسباحة. 
  راتيجيات التعليم المختلفة.أن جميع المدربين عززوا تنمية المهارات الحياتية من خالل است

  من الدراسات السابقة مايلي: ونواستفاد الباحث

 في  بةالمهارات الحياتية ودورها في مساعدة الطل بتكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على فهم مشكلة الدراسة المتعلقة
 .عمقًا أكثرامتالك المهارات التعليمية المطلوبة بشكل 

 استخداملى مدى إالحالية في التعرف  أهمية الدراسة إبراز كرة اليد لتكنولوجيا التعليم مدرسي. 
 .اختيار وسائل جمع البيانات المناسبة للدراسة 

 .تفسير نتائج الدراسة وتوضيحها ومناقشة النتائج 
 .اختيار المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة 

  منها: ،من الجوانبتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عدد و

  الحياتية في  تمدى استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارا إلىركزت هذه الدراسة على التعرف
 .مساقات كرة اليد

  مثل هذه الدراسات في كليات التربية  يسبق اجراءطلبة كلية التربية الرياضية، إذ لم اختيار عينة الدراسة من تم
 .الرياضية

 مجال تكنولوجيا التعليم محورين هما) فقرة موزعة على 38ببناء مقياس للمهارات الحياتية تكون من ( ونقام الباحث :
 ومجال نهج التعلم المبني على المهارات الحياتية.

  الطريقة واإلجراءات

 .الثبات ألدوات الدراسةات الصدق ووأدواتها، وإجراء ،وصفًا لمنهج الدراسة، وأفرادها الجزء من الدراسةيتضمن هذا 
  كما يتناول اإلجراءات والطرق اإلحصائية التي استخدمت للتوصل لنتائج الدراسة.

  منهج الدراسة

  مته ألهداف وطبيعة الدراسة.ءلمال المسحي، وذلك تم استخدام المنهج الوصفي

  مجتمع الدراسة

التربية الرياضية في جامعة اليرموك خالل الفصل  كلية فيتكون مجتمع الدراسة من الطلبة المسجلين لمساقات كرة اليد 
  وطالبة. ا) طالب350البالغ عددهم ( 2017/2018الثاني من العام الدراسي 

   عينة الدراسة

 فيوطالبة من الطلبة المسجلين في مساقات كرة اليد في كلية التربية الرياضية  ا) طالب324تكونت عينة الدراسة من (
وطالبة للعينة االستطالعية وتم استبعادهم من  ا) طالب26، بعد استخدام (ل المجتمع األصلي كامًالوهي تمث ،جامعة اليرموك
، السنة الدراسيةو ،مستوى المساقو ،توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات (الجنس بين) ي1(والجدول عينة الدراسة، 

  التقدير الجامعي). و
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التقدير و ،السنة الدراسيةو ،مستوى المساقو ،تبعًا لمتغيرات الدراسة (الجنس اسةتوزيع أفراد عينة الدر :)1الجدول (
  )n=324الجامعي) (

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى  المتغير

  الجنس
  % 53.40  173  ذكر
  % 46.60  151  أنثى

  %100  324  المجموع

  مستوى المساق

  % 50.32  163  تعليم

  % 40.43  131  تدريب
  % 9.25  30  تخصص

  % 100  324  المجموع

  السنة الدراسية

  % 33.95  110  ولىاالسنة ال

  % 37.04  120  ثانيةالسنة ال
  % 13.58  44  ثالثةالسنة ال

  % 15.43  50  رابعةالسنة ال
  %100  324  المجموع

  التقدير الجامعي

  % 15.43  50  امتياز
  % 46.60  151  جيد جدا

  % 25  81  جيد
  % 12.97  42  مقبول

  %100  324  المجموع

  أداة الدراسة

قام  ،التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية في مساقات كرة اليد اتكنولوجيمن أجل قياس مدى استخدام 
لتي ا) إستبانةتصميم أداة الدراسة (ب ونقام الباحث ،. بعد ذلكتيالتربوية والبحوث السابقة كدراس بمراجعة األدبيات ونالباحث
) فقرة وعرضها 48و( واحد( تكنولوجيا التعليم ونهجالتعلم المبني على المهارات الحياتية) من مجال بصورتها األولية تكونت
) فقرة 38اشتملت على (التي  لنهائيةأداة الدراسة ا إلىإجراء التعديالت الالزمة للوصول  ، ومن ثمالمحكمينعدد من على 

  موزعة على مجالين هما:

 ) فقرة.22ويشتمل على ( ،كنولوجيا التعليمتمجال  -

 ) فقرة.16ويشتمل على ( ،نهج التعلم المبني على المهارات الحياتيةمجال  -

  صدق األداة

على مجموعة من المتخصصين في تكنولوجيا التعليم والمناهج  اعرضه للتأكد من صدق أداة الدراسة، تم
لتأكد من مناسبة الفقرات لمجاالت الدراسة والغرض الذي وضعت من وذلك ل ،في جامعة اليرموك واستراتيجيات التدريس

) محكمًا وأبدى السادة المحكمون بعض الملحوظات، حيث 12العلمية والبالغ عددهم ( االلغوية ودقته اأجله وصحته
، المهارات الحياتيةتكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على  هو اشتملت أداة الدراسة بصورتها األولية على مجال واحد

) فقرات، وإعادة صياغة بعض الفقرات، 10وبعد عرضها على السادة المحكمين تم حذف ( .) فقرة48مكونة من ( وكانت
فقرة مقسمة على مجالين  )38النهائية مكونة ( اصورتفي أصبحت االستبانة  وقد، باخرى اكثر مالءمةبعض الكلمات  تعديلو

   .) فقرة16تكون من (وومجال نهج التعلم المبني على المهارات الحياتية  ،فقرة )22م تكون من (مجال تكنولوجيا التعلي :هما
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  ثبات األداة

) 26على عينة استطالعية من داخل مجتمع الدراسة اشتملت على ( تم حساب االتساق الداخلي ،األداةللتأكد من ثبات 
إجراء  مناسبة لغايات قيمة، واعتبرت هذه ال) لألداة ككل0.88( التي بلغت كرونباخ ألفا قيمةوتم حساب  طالبًا وطالبًة

  ) يوضح ذلك.2( الدراسات العلمية والجدول

  الفا كرونباخ على مجاالت الدراسة والدراسة ككل معادلة تطبيقنتائج  :)2الجدول (
  كرونباخ الفا قيم  المجال

  0.85  تكنولوجيا التعليم
  0.87  ياتيةنهج التعلم المبني على المهارات الح

  0.88  األداة ككل

  المعيار اإلحصائي

خمس سلم ليكرت الخماسي لتصحيح مقياس الدراسة، وذلك بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة من بين  اعتمادتم 
موافق بدرجة ، بدرجة منخفضة موافق ،موافق بدرجة متوسطة، موافق بدرجة كبيرة، موافق بدرجة كبيرة جدًا( درجات

  ) على الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغراض تحليل النتائج:1، 2، 3، 4، 5وهي تمثل رقميًا ( )منخفضة جدًا

  منخفضة جدًا.  1.80إلى  1.00من 

  منخفضة.    2.60إلى  1.81 من

  متوسطة.   3.40إلى  2.61من 

  مرتفعة.   4.20إلى  3.41من 

  مرتفعة جدًا.   5.00إلى  4.21من 

  مقياس من خالل استخدام المعادلة اآلتية:ال احتسابوقد تم 

 0.80 = )1( -) 5( = )1الحد األدنى للمقياس ( -) 5الحد األعلى للمقياس (

  )5(                    )5عدد الفئات المطلوبة (                            

  إلى نهاية كل فئة. )0.80(ومن ثم إضافة   

  متغيرات الدراسة

  لمستقلةأوال: المتغيرات ا

 الجنس: وله، مستويان: (ذكر، أنثى). -

 رابعة).السنة ال ،ثالثةالسنة ال ،ثانيةالسنة ال ،ولىاألسنة ال( :مستويات ةولها أربع ،نة الدراسيةالس -

 .التخصص في كرة اليد) ،يدالنظريات تدريب كرة  ،يدالمستويات: (تعليم كرة  ةوله ثالث ،مستوى المساق -

 .مقبول) ،جيد ،جيد جدا ،مستويات: (امتياز ةبعوله أر ،التقدير الجامعي -

  ثانيًا: المتغيرات التابعة

ونهج التعلم  ،(تكنولوجيا التعليم هما: ) فقرة موزعة على مجالين38والمكونة من ( لإلستبانةاستجابة أفراد عينة الدراسة  -
 المبني على المهارات الحياتية).
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  عرض النتائج

لى مدى استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج انتائج الدراسة التي تهدف التعرف ضا لعر الجزء من الدراسةيتضمن هذا 
لرياضية وذلك من خالل اإلجابة التعلم المبني على المهارات الحياتية في مساقات كرة اليد من وجهة نظر طلبة كلية التربية ا

  أسئلة الدراسة. نع

استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية  مدى درجةما األول:  لسؤالالنتائج المتعلقة با أوال:
  في مساقات كرة اليد من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية؟

الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة  المتوسطاتبحساب  السؤاللإلجابة عن هذا  ونقام الباحث
  ذلك. نتائج وضحت) 5) و(4) و(3ول (اوالجد .الدراسة ككل اداةعلى مجاالت الدراسة و

  الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة واألداة ككل مرتبة تنازليا المتوسطات :)3الجدول (
  درجة التقييم  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرتبة  الرقم

  منخفضة جدًا  0.38  1.55  لحياتيةنهج التعلم المبني على المهارات ا  1  2
  منخفضة جدَا  0.20  1.46  تكنولوجيا التعليم  2  1

  منخفضة جدًا  0.06  1.505  األداة ككل

أفراد عينة الدراسة عن مجاالت الدراسة تراوحت بين الجابات ) أن المتوسطات الحسابية 3يظهر من الجدول (
) 1.55( بلغ " بمتوسط حسابيلم المبني على المهارات الحياتيةعنهج التجاء في المرتبة األولى مجال " ،)1.46-1.55(

) 1.46( بلغ " بمتوسط حسابيألخيرة مجال "تكنولوجيا التعليموجاء في المرتبة الثانية وا ،ودرجة تقييم منخفضة جدًا
  ) بدرجة تقييم منخفضة جدًا.1.505وبلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل ( ،ودرجة تقييم منخفضة جدًا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة لمجال استخدام تكنولوجيا التعليم  :)4جدول (لا
  مرتبة تنازليا

  الفقرة  الرتبة  الرقم
وسط متال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقييم

  منخفضة  0.97  2.31  ى.استخدم تكنولوجيا التعليم الستثمار الوقت لتحقيق تعلم ذي معن  1  12
  منخفضة  1.72  2.07  استخدم تكنولوجيا التعليم لزيادة حصيلتي المعرفية  2  1
  منخفضة جدًا  1.14  1.57  استخدم تكنولوجيا التعليم لتخفيف أعباء حمل الكتب.  3  22

  ة جدًامنخفض  0.94  1.49  استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات إلعداد األبحاث والواجبات المطلوبة  4  23

19  5  
استخدم تكنولوجيا التعليم لتصفح المواقع المتعلقة بموضوع الدرس بشكل سهل 

  منخفضة جدًا  1.06  1.48  وممتع

  منخفضة جدًا  1.24  1.48  تساعدني تكنولوجيا التعليم في حفظ قوانين كرة اليد  6  4
  منخفضة جدًا  0.92  1.48  عند الحاجة اليهإمكنني من الرجوع يتخزين المعلومات في الحاسوب   7  17

14  8  
وقت  ليهإتساعدني تكنولوجيا التعليم على استخدام التسجيل الصوتي للرجوع 

  منخفضة جدًا  0.99  1.45  الحاجة.

  منخفضة جدًا  1.22  1.45  استخدم تكنولوجيا التعليم لزيادة تفاعلي مع زمالئي أثناء المحاضرة.  9  11
  منخفضة جدًا  1.22  1.45  تعلم كرة اليد ممتعًاتعمل تكنولوجيا التعليم على جعل   10  10

  منخفضة جدًا  1.22  1.45  استخدم تكنولوجيا التعليم لتساعدني في تعزيز اعتمادي على النفس  11  9

7  12  
تزودني تكنولوجيا التعليم بتغذية راجعة تساعد على تصحيح األخطاء في مساقات 

  منخفضة جدًا  1.22  1.45  كرة اليد

  منخفضة جدًا  1.22  1.45  بشكل منطقي يلتصور العقلي وتسمح بترتيب أفكاركنولوجيا التعليم في اتساعدني ت  13  6
  منخفضة جدًا  1.22  1.45  تساعدني تكنولوجيا التعليم في زيادة اتقاني للمهارات األساسية في مساقات كرة اليد  14  5
  منخفضة جدًا  1.22  1.45  ة اليدمي لمساقات كروجيا التعليم لتسهم من عملية تعلاستخدم تكنول  15  3
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  الفقرة  الرتبة  الرقم
وسط متال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقييم

  منخفضة جدًا  0.93  1.45  تزيد تكنولوجيا التعليم من قدراتي اإلبداعية  16  21
  منخفضة جدًا  0.91  1.44  تسهم تكنولوجيا التعليم في تنويع استراتيجيات تدريس كرة اليد  17  15
  منخفضة جدًا  1.01  1.44  كرة اليد لعمل على زيادة دافعيتي نحو مساقاتفي اتسهم تكنولوجيا التعليم   18  18
  منخفضة جدًا  0.93  1.44  إضاعة وقتي بأمور غير مهمة عدم استخدم تكنولوجيا التعليم للعمل على  19  20

  منخفضة جدًا  1.11  1.37  تكنولوجيا التعليم تكون لدي بيئة تفاعلية تجذبني لتعلم مساقات كرة اليد  20  8
  منخفضة جدًا  0.78  1.35  ين.فرص التواصل مع المدرسللتقليل من استخدم تكنولوجيا التعليم   21  16
  منخفضة جدًا  0.75  1.28  ستفيد منها ذاتيًاوجيا التعليم مصادر معرفية أتكنول ليتوفر  22  13

  منخفضة جدًا  0.86  1.20 استخدم تكنولوجيا التعليم لزيادة اتجاهاتي اإليجابية نحو مساقات كرة اليد.  23  2
  منخفضة جدًا 0.20 1.46  لوجيا التعليم " ككل" مجال تكنو

) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال استخدام تكنولوجيا 4يظهر من الجدول (
استخدم ) "2.31( بلغ ) بمتوسط حسابي12فقرة (الفي المرتبة األولى  ت) جاء2.31-1.20التعليم قد تراوحت بين (

فقرة الالمرتبة الثانية في  توجاء ،(منخفضة) " بدرجة استخدامتثمار الوقت لتحقيق تعلم ذي معنىلتعليم الستكنولوجيا ا
 ،ودرجة استخدام (منخفضة) )2.07( بلغ استخدم تكنولوجيا التعليم لزيادة حصيلتي المعرفية" بمتوسط حسابي) "1(

 بلغ " بمتوسط حسابيالتعليم لتخفيف أعباء حمل الكتب استخدم تكنولوجيا) "22(فقرة الالمرتبة الثالثة في  توجاء
مصادر تكنولوجيا التعليم  لي توفر) "13(فقرة الالمرتبة قبل األخيرة في  توجاء ،)جدًا) ودرجة استخدام (منخفضة 1.57(

فقرة الاألخيرة المرتبة في  توجا ،)جدًا) ودرجة استخدام (منخفضة 1.28( بلغ " بمتوسط حسابيمعرفية أستفيد منها ذاتيًا
) ودرجة 1.20( بلغ " بمتوسط حسابيي اإليجابية نحو مساقات كرة اليد) "استخدم تكنولوجيا التعليم لزيادة اتجاهات2(

  ).جدًااستخدام (منخفضة 

الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة لمجال نهج التعلم المبني على  المتوسطات :)5جدول (ال
  مرتبة تنازليا.هارات الحياتية الم

  الفقرة  الرتبة  الرقم
وسط متال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  االستخدام

  منخفضة  1.74  2.22  اعبر عن اآلراء ووجهات النظر من خالل وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة.  1  8
  ةمنخفض  1.69  2.13  تساعدني وسائل التكنولوجيا الحديثة في الوصف  2  14

  منخفضة  1.21  1.97  أقوم باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة بشكل امن.  3  6
  منخفضة  1.12  1.87  استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة في خدمة المجتمع بأعمال تطوعية.  4  15

  منخفضة جدًا  1.10  1.78  يثة.أطلع على إجراءات اإلسعافات األولية من خالل وسائل تكنولوجيا المعلومات الحد  5  5
  منخفضة جدًا  1.04  1.65  أطلع على قواعد األمان والسالمة من خالل وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة.  6  4
  منخفضة جدًا  0.94  1.48  أجمع المعلومات حول المشكالت المحيطة من خالل وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة.  7  2

  منخفضة جدًا  1.23  1.46  لم الذاتي من خالل وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة.أقوم بعملية التع  8  12
  منخفضة جدًا  1.15  1.45  تساعدني وسائل التكنولوجيا الحديثة في إبداء الرأي.  9  13

  ًامنخفضة جد  0.92  1.40  تكنولوجيا المعلومات الحديثة. أحلل المشكالت المحيطة التي تواجهني من خالل وسائل  10  1
  منخفضة جدًا  1.08  1.32  أقوم باالستثمار األمثل للوقت من خالل وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة.  11  9
  منخفضة جدًا  0.73  1.29  أقوم باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات للزيادة من فرص التواصل مع المدرس.  12  7

  منخفضة جدًا  0.62  1.12  ة نحو االقتصاد المعرفي.أقوم بتوظيف وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديث  13  10
  منخفضة جدًا  0.44  1.07  أقوم بالتواصل مع الزمالء من خالل وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة.  14  11

3  15  
استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة لتصميم نموذج أولي لحل المشكالت 

  منخفضة جدًا  0.39  1.05  المحيطة.

  منخفضة جدًا 0.38 1.55  ال نهج التعلم المبني على المهارات الحياتية ككلمج
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) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال نهج التعلم المبني على 5يظهر من الجدول (
 الفقرةاألولى جاءت في المرتبة ) 2.22-1.05المهارات الحياتية توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد تراوحت بين (

" بدرجة ائل تكنولوجيا المعلومات الحديثةاعبر عن اآلراء ووجهات النظر من خالل وس) "2.22بمتوسط حسابي بلغ () 8(
بمتوسط " ئل التكنولوجيا الحديثة في الوصف) "تساعدني وسا14( الفقرةالثانية جاءت في المرتبة و ،استخدام (منخفضة)

وجيا أقوم باستخدام وسائل تكنول) "6الفقرة (الثالثة جاءت في المرتبة و ،ودرجة استخدام (منخفضة) )2.13( حسابي بلغ
قبل األخيرة جاءت في المرتبة و ،) ودرجة استخدام (منخفضة)1.97( بمتوسط حسابي بلغ" المعلومات الحديثة بشكل امن

) 1.07( بمتوسط حسابي بلغ" لوجيا المعلومات الحديثةائل تكنوأقوم بالتواصل مع الزمالء من خالل وس) "11الفقرة (
استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة ) "3الفقرة (األخيرة جاءت في المرتبة و ،)جدًاودرجة استخدام (منخفضة 

  ).جدًا(منخفضة  ) ودرجة استخدام1.05( بمتوسط حسابي بلغ" لتصميم نموذج أولي لحل المشكالت المحيطة

  النتائج مناقشة

مدى درجة استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على األول: ما  سؤالمناقشة النتائج المتعلقة بالأوال: 

 المهارات الحياتية في مساقات كرة اليد من وجهة نظر الطلبة لدى كلية التربية الرياضية؟ 

إلجابات أفراد العينة عن مجاالت أداة الدراسة تراوحت أن المتوسطات الحسابية  السؤالأظهرت النتائج المتعلقة بهذا 
) 1.55( بمتوسط حسابي بلغ" لم المبني على المهارات الحياتيةنهج التعفي المرتبة األولى مجال "جاء  ،)1.55-1.46بين (

) 1.46( بلغ بمتوسط حسابي" في المرتبة الثانية واألخيرة مجال "تكنولوجيا التعليموجاء  جدًا،ودرجة تقييم منخفضة 
 إلى Ministry of Education وزارة التربية والتعليم أن اتجاه إلىهذه النتيجة  الباحثون. ويعزو جدًا ودرجة تقييم منخفضة

دمجها  إلىعدم وضع نهج التعلم المبني على المهارات الحياتية في مناهج خاصة ومنفصلة تدرس كباقي المناهج وإنما اتجهت 
صدر بنفس  ،)Ministry of Education )2017والحقا لقرار  ،رياضية والتربية المهنية والتربية الفنيةفي مناهج التربية ال

النجاح المدرسي وتقليل بالعام قرار بإلغاء منهاج علوم الحاسوب من المناهج الخاصة في امتحان الثانوية العامة واالكتفاء 
مناهج علوم الحاسوب في يضا عدم إيفاد مدرسين مختصين وأحصة واحدة في األسبوع  إلىنصاب حصة علوم الحاسوب 

منهاج  تدريسمن المدرسين لديه المقدرة على  وأيمناهج الرياضيات ومناهج العلوم  مدرسي إلىوإعطاء نصاب الحصص 
ياة وعدم ستخدام األمثل للحاسوب وتطبيقه في شتى مجاالت الحالتدنى معرفة الطلبة با إلىأدى هذا القرار  ،علوم الحاسوب

  مواكبة التطور والتراجع في مجال التعليم.

أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد المبني على المهارات الحياتية " كما أظهرت النتائج الخاصة بمجال "نهج التعلم
" )2.31( بمتوسط حسابي بلغ) 12( الفقرةفي المرتبة األولى  جاءت )2.31- 1.20(عينة الدراسة عن الفقرات تراوحت بين 

 في المرتبة جاءتو ،"بدرجة تقييم منخفضة اعبر عن اآلراء ووجهات النظر من خالل وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة
" استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة لتصميم نموذج أولي لحل المشكالت المحيطة" )3( الفقرةاألخيرة 

الطلبة ال يملكون المقومات  إلىهذه النتيجة  الباحثون). ويعزو جدًا (منخفضة ) ودرجة استخدام1.05( بمتوسط حسابي بلغ
األساسية الستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في عملية تكنولوجيا التعليم وأيضا طلبة كلية التربية الرياضية احتلوا 

 ،)2018الحاسب في جامعة اليرموك عام (المرتبة األدنى في استخدام التعليم اإللكتروني حسب التصنيف الصادر عن مركز 
توفرها كلية التربية الرياضية وعدم إجبارهم من قبل المدرسين بالواجبات المحوسبة. لم  إلىوذلك لعدم توافر اإلمكانات 

أن معظم الدراسات السابقة اعتمد المنهج التجريبي وبناء برامج محوسبة ؛ إذ هذه الدراسة مع الدراسات السابقةتتفق 
امتالك الطلبة  إلىنجاح البرنامج المحوسب على المجموعات التجريبية لكن دون الرجوع  إلىظهار النتائج التي تشير وإ

بدراسة في الواليات المتحدة األمريكية هدفت  (Mango, 2015)مانجو  فقد قام ،المهارات األساسية للتعامل مع هذه البرامج
كانداس وبلوك وجسنيس ودراسة  ،كاليفورنياتعلم اللغات األجنبية في جامعة في  داآلي باإلى تعرف أثر استخدام جهاز 

(Candace, Block & Jesness, 2014)  التي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية فهدفت إلى الكشف عن أثر توظيف
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بدراسة في  (Bloemsma, 2013)بلويمسما كذلك قام  ،في أنشطة التعليم في مدارس الغرب األوسط داآلي باجهاز 
  في تعلم المهارات في القرن العشرين. داآلي باجهاز الواليات المتحدة األمريكية هدفت إلى الكشف عن دور 

التي أجريت في تركيا التي   (Mang & Wardley, 2013)دراسة مانج وواردلي مع الدراسة الحالية كما لم تتفق 
فيها في المحاضرات الجامعية، وتم  داآلي باام األجهزة اللوحية كجهاز هدفت إلى التعرف على اتجاهات الطالب حول استخد

دراسة  (Hinderson & Yeow, 2012)هندرسون وياو  كذلك فقد اجرى ،للحاسب المحمول البدي داآلي بااستخدام جهاز 
 داآلي باف جهاز في العملية التعليمية، حيث تم توظي داآلي باالكشف عن أثر توظيف جهاز  الى هدفت نيوزيلندافي 

  عام. )5-12للفصول الدراسية مع الطلبة الذين تراوحت أعمارهم بين (

كما أظهرت النتائج الخاصة بمجال "تكنولوجيا التعليم" أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة تراوحت 
استخدم تكنولوجيا التعليم الستثمار ) " 2.31) بمتوسط حسابي (12) جاء في المرتبة األولى فقرة (1.20-2.31بين (

) " استخدم تكنولوجيا التعليم 2وجاء بالمرتبة األخيرة فقرة  ( ،الوقت لتحقيق تعلم ذي معنى " بدرجة استخدام (منخفضة)
يعزو الباحث  ،)جدًا ) ودرجة استخدام (منخفضة1.20" بمتوسط حسابي (ي اإليجابية نحو مساقات كرة اليدلزيادة اتجاهات

عدم الوعي التام بأهمية تكنولوجيا التعليم في استثمار الوقت وعدم االعتماد على المدرسة التقليدية في  إلىالنتيجة  هذه
تلقي المعلومات وإنما االتجاه نحو المدرسة اإللكترونية لتحقيق تعليم ذي معنى وزيادة القطاع المستهدف في عملية التعليم 

  لكن بالمدرسة الحديثة أصبح بإمكان جميع االستفادة.إذ كان يشمل الطلبة داخل المدارس 

معرفة مدى  إلىلم تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة حيث أنها كانت تهتم بالبرامج المحوسبة دون التطرق 
) دراسة في األردن هدفت إلى استقصاء أثر التدريس باستخدام Saidah )2015استخدام تكنولوجيا التعليم، مثل دراسة 

) في التحصيل الدراسي لمادة العلوم وتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة الصف السادس داآلي با( أللوحيالحاسوب 
) في داآلي با( أللوحي) دراسة في الكويت هدفت إلى التعرف على أثر استخدام الحاسوب Qutsh )2015األساسي، ومثل 

) 2015رياضيات واتجاهاتهن نحو تعلم الرياضيات، ومثل الرويلي (تحصيل طالبات الصف الخامس االبتدائي في مادة ال
دراسة في المملكة العربية السعودية هدفت إلى معرفة دور األجهزة اللوحية الذكية في تنمية مهارات الطلبة في المرحلة 

 الثانوية في مقرر اللغة اإلنجليزية

) في تنمية IPod( أللوحيد أثر استخدام الحاسوب ) دراسة في عمان هدفت إلى تحدي2015وأجرى العبد اللطيف (
  التصور المكاني والتحصيل لدى طلبة الصف الثامن األساسي في مبحث الرياضيات، ومثل

في الكفاءة التدريسية لدى معلمي المدارس  داآلي با) دراسة في األردن هدفت إلى معرفة أثر استخدام 2014القدسي (
  .داآلي بات إلى الكشف عن الصعوبات التي تواجه المعلمين في تدريسهم باستخدام الخاصة من وجهة نظرهم. كما هدف

في   α ≥(0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني:  :ثانيا

المهارات الحياتية في تصورات أفراد عينة الدراسة حول استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج العلم المبني على 

مساقات كرة اليد من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية تبعًا لمتغيرات (الجنس، السنة الدراسية، مستويات 

 المساق، التقدير الجامعي)؟

 لإلجابة عن التساؤل تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاالت
الدراسة واألداة تبعًا لمتغيرات الدراسة الجنس والمؤهل العلمي والخبرة، وتم تطبيق تحليل التباين المتعدد الثالثي 

)3WAY ANOVA( الدراسة على مجاالت الدراسة تبعًا لمتغيرات )  الجنس، مستوى المساق، السنة الدراسية، التقدير
  ) تبين ذلك.7)، (6)، (5الجامعي) والجداول (
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األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات إفراد عينة الدراسة عن مجاالت الدراسة واألداة تبعًا  :)6الجدول (
  الجنس، مستوى المساق، السنة الدراسية، التقدير الجامعي)( لمتغيرات الدراسة

  

  المتغير

  

  المستوى

    مجاالت الدراسة

  تعلم المبني على المهارات الحياتيةنهج ال  تكنولوجيا التعليم  المجاالت ككل

المتوسطات 

  الحسابية

االنحرافات 

  المعيارية
  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية

المتوسطات 

  الحسابية

االنحرافات 

  المعيارية

  الجنس
  0.03  01.35  0.56  1.373  0.269  1.327  ذكر
  0.116  1.734  0.722  1.652  0.364  1.817  أنثى

مستوى 
  ساقالم

  0.292  1.363  0.192  1.156  0.427  1.570  تعليم
  0.288  1.661  0.673  1.865  0.356  1.457  تدريب
  0.209  1.686  1.137  1.804  0.435  1.508  تخصص

  
السنة 
  الدراسية

  0.239  1.446  0.413  1.277  0.395  1.615  سنة أولى
  0.023  1.501  0.559  1.485  0.413  1.518  سنة ثانية
  0.078  1.477  0.594  1.581  0.306  1.374  سنة ثالثة
  0.062  1.643  1.016  1.973  0.394  1.670  سنة رابعة

  
التقدير 
  الجامعي

  0.444  1.360  0.555  1.377  0.301  1.344  امتياز
  0.038  1.444  0.542  1.472  0.313  1.417  جيد جدا

  0.116  1.492  0.425  1.348  0.438  1.637  جيد
  0.225  1.962  1.027 2.215  0.339  1.71  مقبول

الجنس،  () على مجاالت الدراسة تبعًا لمتغيرات الدراسةM WAY ANOVAالتباين المتعدد ( تحليل :)7الجدول (
  مستوى المساق، السنة الدراسية، التقدير الجامعي)

 
 

  المجال  المتغير
  مجموع المربعات

)SS(  

  درجات

  )DFالحرية (
متوسط المربعات 

(MST)  
F  

  الداللة

 يةاإلحصائ

  الجنس
  0.000  48.788  2.881  1  2.881  تكنولوجيا التعليم

  0.000  64.275  4.378  1  4.378  نهج التعلم

  مستوى المساق
  0.000  37.734  2.228  2  4.456  تكنولوجيا التعليم

  0.016  4.213  0.287  2  0.574  نهج التعلم

  السنة الدراسية
  0.000  13.333  0.787  3  2.362  تكنولوجيا التعليم

  0.024  3.181  0.217  3  0.650  نهج التعلم

  التقدير الجامعي
  0.002  4.961  0.293  3  0.879  تكنولوجيا التعليم

  0.668  0.522  0.036  3  0.107  نهج التعلم

  الخطأ
      0.059  284  16.770  تكنولوجيا التعليم

      0.068  284  19.343  نهج التعلم

  المجموع
        324  870.802  تكنولوجيا التعليم

        324  835.742  نهج التعلم

  المجموع مصحح
        323  138.668  تكنولوجيا التعليم

        323  51.742  نهج التعلم
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الجنس، مستوى المساق، السنة  () تبعًا لمتغيرات الدراسةM WAY ANOVAتحليل التباين المتعدد ( :)8الجدول (
  الدراسية، التقدير الجامعي)

مجموع المربعات   المتغير

)SS(  

درجات الحرية 

)DF(  

متوسط المربعات 
(MST)  

F   الداللة

 اإلحصائية
  0.000  1540.648  696.373  1  696.373  الجنس

  0.001  905.526  409.298  2  818.596  مستوى المساق
  0.000  1058.676  478.522  3  1435.568  السنة الدراسية
  0.000  1671.694  755.606  3  2266.818  التقدير الجامعي

      0.452  306  138.404  الخطأ
        324  6045  المجموع

        323  206.911  المجموع المصحح

  ) ما يلي:8، ()7( يظهر من الجداول

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى استخدام  α ≥(0.05مستوى الداللة (وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  -1
لحياتية في مساقات كرة اليد من وجهة نظر طلبة كلية التربية تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات ا

الرياضية المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية تعزى للمتغير الجنس حيث كانت 
رنات البعدية ) للمقاScheffe) دالة إحصائيًا، ولمعرفة مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة شفيه (Fجميع قيم (
  ) يوضح ذلك.9والجداول  (

  ) للمقارنات البعدية على مجاالت الدراسة تبعا للمتغير الجنسScheffeنتائج تطبيق اختبار شيفيه ( :)9الجدول (       

  أنثى  ذكر  المتوسطات الحسابية  الجنس
  *0.384  -  1.350  ذكر
  -  -  1.734  أنثى

  α ≥(0.05ائية عند مستوى الداللة (داللة إحصذات  *                       

) أن مصدر الفروق كانت بين كال من الجنس (الذكر، أنثى) لصالح الجنس (أنثى) بمتوسط 9يظهر من الجدول (
  ).1.350) على مجال تكنولوجيا التعليم، بينما بلغ المتوسط الحسابي للجنس (ذكر) بمتوسط حسابي (1.734حسابي (

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى استخدام  α ≥(0.05مستوى الداللة (ية عند وجود فروق ذات داللة إحصائ -2
تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية في مساقات كرة اليد من وجهة نظر طلبة كلية التربية 

الحياتية تعزى للمتغير مستوى المساق  الرياضية المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات
) للمقارنات Scheffe) دالة إحصائيًا، ولمعرفة مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة شفيه (Fحيث كانت جميع قيم (

  ) يوضح ذلك.10البعدية والجداول  (

تبعًا للمتغير مستوى ) للمقارنات البعدية على مجاالت الدراسة Scheffeنتائج تطبيق اختبار شيفيه ( :)10الجدول (
  المساق

  تخصص  تدريب  تعليم  المتوسط الحسابي  مستوى المساق
  *0.648  *0.709  -  1.156  تعليم

  0.061  -  -  1.865  تدريب
  -  -  -  1.804  تخصص

                       
  α ≥(0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ذات *
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ن كال من مستوى المساق (تدريب، تعليم) لصالح المستوى تدريب ) أن مصدر الفروق كانت بي10( يظهر من الجدول
) على مجال نهج التعلم المبني على المهارات الحياتية، بينما بلغ المتوسط الحسابي للمستوى 1.865بمتوسط حسابي (

ي )، وأيضا كانت بين كال من مستوى المساق (تخصص، تعليم) لصالح المستوى تخصص بمتوسط حساب1.156تعليم (
  ).1.156) على مجال نهج التعلم المبني على المهارات الحياتية، بينما بلغ المتوسط الحسابي للمستوى تعليم (1.804(

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى استخدام  α ≥(0.05مستوى الداللة (وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  -3
ات الحياتية في مساقات كرة اليد من وجهة نظر طلبة كلية التربية تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهار

الرياضية المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية تعزى للمتغير السنة الدراسية 
قارنات ) للمScheffe) دالة إحصائيًا، ولمعرفة مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة شفيه (Fحيث كانت جميع قيم (

  ) يوضح ذلك.11(البعدية والجداول 

  ) للمقارنات البعدية على مجاالت الدراسة تبعًا للمتغير السنة الدراسيةScheffeنتائج تطبيق اختبار شيفيه ( :)11الجدول (

  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانية  سنة أولى  المتوسطات الحسابية  السنة الدراسية
  -  -  -  -  1.277  سنة أولى
  -  -  -  0.208  1.485  سنة ثانية
  -  -  0.096  0.304  1.581  سنة ثالثة
  -  0.392  0.488  0.696  1.973  سنة رابعة

  α ≥(0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ذات *    

الدراسية ) أن مصدر الفروق كانت بين كال من السنة الدراسية (سنة رابعة، سنة أولى) لصالح السنة 11يظهر من الجدول (
) على مجال تكنولوجيا التعليم، بينما بلغ المتوسط الحسابي للسنة الدراسية أولى 1.973(رابعة) بمتوسط حسابي (

  ).1.277بمتوسط حسابي (

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى استخدام  α ≥(0.05مستوى الداللة (وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  -4
التعلم المبني على المهارات الحياتية في مساقات كرة اليد من وجهة نظر طلبة كلية التربية  تكنولوجيا التعليم ونهج

الرياضية المتعلقة بمجال تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية تعزى للمتغير الجنس حيث كانت 
) للمقارنات البعدية Scheffeيق طريقة شفيه () دالة إحصائيًا، ولمعرفة مصادر هذه الفروق تم تطبFجميع قيم (
  ) يوضح ذلك.12والجداول  (

) للمقارنات البعدية على مجاالت الدراسة تبعَا للمتغير التقدير Scheffeنتائج تطبيق اختبار شيفيه ( :)12الجدول (
  الجامعي

  مقبول  جيد  جيد جدا  امتياز  المتوسطات الحسابية  التقدير الجامعي
  -  -  -  -  1.36  امتياز

  -  -  -  0.084  1.444  جيد جدا
  -  -  0.046  0.132  1.492  جيد
  -  0.47  0.476  *0.602  1.962  مقبول

 α ≥(0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ذات *   

على مجال تكنولوجيا التعليم كانت بين كال من التقدير الجامعي (امتياز،  ) أن مصدر الفروق12(يظهر من الجدول 
)، بينما بلغ المتوسط الحسابي للتقدير الجامعي امتياز 1.962صالح التقدير الجامعي مقبول بمتوسط حسابي (مقبول) ل

)1.277.(  
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  مناقشة النتائج

في  α ≥ (0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني: 
استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية في مساقات كرة  تصورات أفراد عينة الدراسة حول

  اليد لدى كلية التربية الرياضية تبعا لمتغيرات (الجنس، السنة الدراسية، مستويات المساق، التقدير الجامعي)؟

حول تصورات  α ≥(0.05وى الداللة (أظهرت النتائج المتعلقة بهذا التساؤل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست
أفراد عينة الدراسة حول استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية في مساقات كرة اليد لدى 

ليد أن طالبات مساقات كرة ا إلىويعزو الباحث هذه النتيجة  ،كلية التربية الرياضية تعزى لمتغير الجنس لصالح الجنس (أنثى)
استخدام الحاسوب في التعلم المهارات األساسية في كرة اليد حيث أن المدرس غير كافي لتعليمهم هذه  إلىيلجئون 
  المهارات.

حول  α ≥(0.05كما أظهرت النتائج المتعلقة بهذا التساؤل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
كنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية في مساقات كرة تصورات أفراد عينة الدراسة حول استخدام ت

يعزو الباحث هذه النتيجة  ،تخصص) ،اليد لدى كلية التربية الرياضية تعزى لمتغير مستوى المساق لصالح المستوى (تدريب
مسجلين في المساق ال يسمح بتطبيق وسائل تعلم خارجية أخرى حيث أن عدد الطلبة ال إلىأن طبيعة المساقات تحتاج  إلى

  المهارات وإتقانها.

حول  α ≥ (0.05كما أظهرت النتائج المتعلقة بهذا التساؤل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
ات كرة تصورات أفراد عينة الدراسة حول استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية في مساق

اليد لدى كلية التربية الرياضية تعزى لمتغير السنة الدراسية لصالح السنة الدراسية الرابعة، يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن 
الطلبة في السنة الدراسية الرابعة قد انهوا مساقات الجامعة اإلجبارية التي من ضمنها مهارات الحاسوب التي تمكنهم من 

  نولوجيا التعليم بشكل أفضل.استخدام الحاسوب وتك

حول  α ≥(0.05كما أظهرت النتائج المتعلقة بهذا التساؤل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
تصورات أفراد عينة الدراسة حول استخدام تكنولوجيا التعليم ونهج التعلم المبني على المهارات الحياتية في مساقات كرة 

يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن  ،بية الرياضية تعزى للمتغير التقدير الجامعي لصالح التقدير (مقبول)اليد لدى كلية التر
  .مصادر أخرى للتعليم غير المدرس إذ أن المدرس وحده غير كافي في عملية التعليم إلىالطلبة يبحثون 

  الستنتاجاتا

 إلىالمعالجات اإلحصائية وتحليل النتائج توصل الباحث  إلىالدراسة وتساؤالتها واستنادا  أهداففي ضوء ما تقدم من 
  :االستنتاجات التالية

مدى استخدام تكنولوجيا التعليم لدى الطلبة المسجلين لمساقات كرة اليد لدى كلية التربية الرياضية جاء بدرجة تقييم  -
 منخفضة جدًا.

الطلبة المسجلين لمساقات كرة اليد لدى كلية التربية مدى استخدام مجال نهج التعلم المبني على المهارات الحياتية لدى  -
 الرياضية بدرجة تقييم منخفضة جدًا.

 .أنثىبين تقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت الدراسة تبعا لمتغير الدراسة الجنس يعزى للمستوى وجود فروق  -

تغير الدراسة مستوى المساق يعزى للمستوى بين تقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت الدراسة تبعا لموجود فروق  -
 التدريب.

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت الدراسة تبعا لمتغير الدراسة السنة الدراسية يعزى للمستوى وجود فروق  -
  سنة رابعة.
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 التوصيات

  في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

بمناهج تكنولوجيا التعليم لما لها أهمية كبرى في المراحل الدراسية العليا إعادة مناهج علوم الحاسوب أو استحداثها  -
 من التطور العلمي الهائل المصاحب للتكنولوجيا الحديثة. لالستفادة(الجامعة) وذلك 

 استحداث مساق جديد في كلية التربية الرياضة (تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية). -

ين كلية التربية الرياضية لتطوير مفهوم تكنولوجيا التعليم واالعتماد عليه بجزء أكبر في إعطاء دورات متخصصة لمدرس -
 العملية التعليمية والتدريبية.

 تزويد مالعب التدريب في كلية التربية الرياضية باإلمكانات التي تسمح باستخدام تكنولوجيا التعليم. -

 كلية التربية الرياضية. دمج نهج التعلم بالمهارات الحياتية في جميع مساقات -

وضع معايير خاصة من قبل عمادة كلية التربية الرياضية تلزم المدرس بوضع جزء خاص من المساق الكترونيًا إلجبار  -
  الطلبة على استخدام الحاسوب.
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Hand Ball Courses from the Point of View of the Faculty of Physical 

Education Students 
 

Hassan Fathi Kulaib, Sa’ad Mohammad Bani Hani and Ali Mahmoud Al-Dairy 

Department of Physical Education, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 
 

Abstract 

The study aimed to reveal the extent of the use of educational technology and the life-based 
learning approach in handball courses from the perspective of the students of the Faculty of Physical 
Education at Yarmouk University, the study sample consisted of (324) students enrolled in handball 
courses at the Faculty of Physical Education at Yarmouk University. The descriptive method was 
used. The researchers designed a measuring tool which included 38 paragraphs distributed at the field 
of educational technology and life-based learning approaches, the results showed that the extent of the 
use of education technology and the life-based learning approach in handball courses from the 
perspective of the students of the Faculty of Physical Education at Yarmouk University came at a low 
evaluation. There were statistically significant differences at the level of significance (α =< 0.05) in 
the perceptions of the members of the study sample on the extent of the use of educational technology 
and the life-based learning approach in handball courses fro 

m the point of view of the students of the Faculty of Physical Education according to the gender 
variable attributed to (female).There were statistically significant differences at the level of 
significance (α=< 0.05 in the perceptions of the members of the study sample on the extent of the use 
of educational technology and the life-based learning approach in handball courses from the point of 
view of the students of the Faculty of Physical Education depending on the variable the level of the 
course attributed to the training level, There were statistically significant differences at the level of 
significance (α=< 0.05) in the perceptions of the members of the study sample on the extent of the use 
of educational technology and the life-based learning approach in handball courses from the point of 
view of the students of the Faculty of Physical Education depending on the variable the academic year 
is attributed to the fourth year level. There were statistically significant differences at the level of 
significance (α=< 0.05) in the perceptions of the members of the study sample on the extent of the use 
of educational technology and the life-based learning approach in handball courses from the point of 
view of the students of the Faculty of Physical Education depending on the variable university rate 
attributed to pass level. 

Keywords: Learning approach, Life-based learning, Education technology, Handball courses. 
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  ملخصال

بس الجزئي للدورة الدموية مع تدريبات المقاومة منخفضة الشدة على التضخم التعرف الى اثر استخدام الح الىهدف البحث 
 ينباستخدام القياس) التجريبية والضابطة(للمجموعتين المتكافئتين  المنهج التجريبي اناستخدم الباحث ،العضلي لدى العبي بناء االجسام

متوسط اعمارهم ، محافظة الكرك/ ين في نادي اسد القلعةالعب بناء اجسام مشترك) 16(تكونت عينة البحث من  .القبلي والبعدي
المجموعة التجريبية  ،العبين) 8(من العبين ومجموعة ضابطة ) 8(من تم تقسيمهم الى مجموعتين مجموعة تجريبية . سنة) 24±4(

جموعة الضابطة والم ، 1RMمن%) 30- 20(خضعت لبرنامج تدريبي باستخدام مشدات الحبس الجزئي للدورة الدموية على شدة 
احتوى  ،دون استخدام مشدات الحبس الجزئي للدورة الدموية 1RMمن %) 90- 80(خضعت لنفس البرنامج التدريبي على شدة 

تم تحديد شدة  ،ثالثية الرؤوس العضدية واربعة تمرينات للعضلة العضدية اربعة تمرينات للعضلة ثنائية الرؤوس البرنامج التدريبي على
 وكانت ،مجموعات تدريبية) 3( بواقع كل تمرين ،دقيقة) 15( دريبيةالت الوحدة مدة ، وكانتمبدأ زيادة صعوبة التمرين األداء من خالل

بواقع وحدتين تدريبيتين في االسبوع لكل  ،ثانية) 30(ثانية وبين التكرارات ) 60(الراحة بين المجموعات  ،)12-10-8(التكرارات 
ثنائية (تم اخذ قياس محيط سمك العضلة  ،وحدة تدريبية لكل عضلة) 16(الحصص التدريبية مجموع  ،اسابيع) 8(ولمدة  ،عضلة

عند الى وجود فروق ذات داللة احصائية اشارت النتائج  ،قبل وبعد انتهاء مدة البرنامج التدريبي) الرؤوس وثالثية الرؤوس العضدية
التضخم العضلي على  مع تدريبات المقاومة بالشدة المنخفضة ويةالستخدام الحبس الجزئي للدورة الدم )α≥0.05(داللة المستوى 

ثالثية العضدية ثنائية الرؤوس العضدية و العضدية اختبار محيط سمك العضلة للعضلتينبين المجموعتين في لدى العبي بناء االجسام 
لدموية مع تدريبات المقاومة بالشدة المنخفضة اهم االستنتاجات ان الحبس الجزئي للدورة اوكانت . لصالح المجموعة التجريبيةالرؤوس 

)20-30 (%1RM  بشدة عالية ذاتها اثر على زيادة التضخم العضلي وزيادة سمك العضلة بالمقارنة مع التدريبات)من %) 90-80
1RM  مك العضالتاستخدام اجهزة وادوات اخرى لقياس سفكانت اهم التوصيات اما . دون استخدام الحبس الجزئي للدورة الدموية 

  .)هرمون النمو، والكتيت الدم( رى واضافة متغيرات فسيولوجية اخ ومحيطها،

  .الحبس الجزئي للدورة الدموية، المقاومة منخفضة الشدة، التضخم العضلي، العبو بناء االجسام: الكلمات المفتاحية

  

   المقدمة

خصوصا القوة العضلية باعتبارها من أهم عناصر . اهتم الفرد في القرون األولى بطرق تطوير مستوى اللياقة البدنية
وأستمر ذلك حتى القرن العشرين، والذي حدث فيه تسارع وتطور ملحوظ في . اللياقة البدنية لتطوير البنية الجسدية

ة األبحاث وعلوم الرياضة لمختلف المجاالت، واستغاللها في تطوير الرياضيين وظهر ذلك جليا في تحطيم االرقام القياسي
تطوير ووالباليومتري،  ،ظهرت طرق التدريب المختلفة كالتدريب الفتري ،وفي هذه الفترة. وحصد الميداليات األولمبية

القدرة العضلية، طرق اإلستشفاء المتعددة، إستخدام أنظمة الطاقة لتطوير األداء الرياضي، وأتباع استراتيجيات جديدة في 

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
  .وزارة التربية والتعليم، عمان، االردن*

  .مية، الزرقاء، االردنكلية التربية الرياضية، الجامعة الهاش**
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مع تمرينات  (BFR) (Blood Flow Restriction)الحبس الجزئي للدورة الدموية  ومن هذه الطرق. تطوير األداء الرياضي
وما لها من أثر ملحوظ على كثير من  ديثة الى هذه الطريقةوتشير كثير من االبحاث الح)  (Resistance Trainingالمقاومة

قوة العضلية والتضخم العضلي في أقل المتغيرات البدنية و الفسيولوجية كمؤشر حيوي مهم يتم من خالله تحسين وتطوير ال
 ,.Karabulut et al., 2010 ; Clark et al( .سائل التدريبية التقليدية األخرىفي الطرق والو مقارنة بتلك االزمةوقت وشدة 

2011; Laurentino et al., 2012; Libardi et al., 2015; Vechin et al.,2015; Thiebaud et al., 2013; al-
hamad,2017).  ط فالحبس الجزئي للدورة الدموية  اسلوب من اساليب التدريب المتبعة حديثا ويكون بوضع المشد الضاغ

للجانب البعيد من (Venous Occlusion) وذلك لعمل حبس وريدي  (Proximal Aspect) بالقرب من منشأ العضلة العاملة
تحث الجسم على تجنيد وحدات حركية تعمل في الوضع الحداث بيئة نقص االكسجين والتي   Distal  (Aspect(الطرف 

حصر الدم  -جزئيًا–إن هذا األسلوب ينجم عنه  ).Anderson & Leclere, 2017( الطبيعي في التدريب عالي الشدة
كما يحث هذا النوع من .  مع حصر الدم الوريدي الخارج منها) المراد تطبيق األسلوب عليها(الشرياني الواصل للعضلة 

فالبيئه الحامضية التي تحدث تكون مناسبة جدا لتحفيز إفراز  (BL) (Blood Lactate)لتدريب على تراكم الكتيت الدم ا
 .الشدة العالية يلنفس البرنامج ذ وأيضا حدوث التكيفات األيضية والعصبية ،(GH)، (Growth Hormone)هرمون النمو 

 ,.Loenneke et al., 2012b; Yamanaka et al., 2012; Luebbers et al., 2014; Nishimura et al 2017،الحمد(
2010; Cook et al., 2007; Yasuda et al., 2011; Sumide et al., 2009 .(وهذا االسلوب مبتكر من قبل الياباني 

Yoshiaki Sato  مملكة الوالواليات المتحدة األمريكية، وحصل به على براءة إختراع في اليابان،  الذي) 1994(عام
    .)Sato, 2005( )1995(فرنسا وإيطاليا عام وألمانيا، والمتحدة، 

 وتعني الضغط اإلضافي ،)Kaatsu( أصبح الحبس الجزئي للدورة الدموية شائعا في اليابان بإسم تدريبات 
)Additional Pressure(  بشدة منخفضة للتمرين)Low-intensity Occlusion Training  (LI-OT ) Takarada et 

al., 2004; Loenneke et al., 2010c(.  

بأن  (ACSM) (American College of Sports Medicine, 2009)لقد أوصت الجمعية األمريكية للطب الرياضي 
    مستوى التكرارات من ان ، و)1RM( األقصى التكرار من%) 70(أفضل شدة تستخدم لتطوير القوة والتضخم العضلي 

 يقية للتمرين بإستخدام المقاوماتتمرين الواحد وأن أقل من هذه الشدة ال يمكن أن تعطي نتائج حقتكرار في ال) 12- 6(
)Yasuda et al., 2009(  علما أن هذا الينطبق على الالعبين المصابين، أو بعد إخضاعهم للعمليات الجراحية وذلك

 اتأللم أو وجود اإللتهابات، إن إستخدام أوزان بشدكما أن هناك العبين ال يستطيعون حمل أوزان عالية بسبب ا. لحمايتهم
يمكن أن يكون مخرجا مقبوال، لما له من تأثيرات إيجابية على  )BFR( منخفضة عن طريق الحبس الجزئي للدورة الدموية

لتأهيل بعد على المرضى في مرحلة ا ًاواضح ًاإيجابي ًاكما أن لهذا اإلسلوب تأثير. الرياضيين الممارسين للتدريب الرياضي
 ;Anderson & Leclere, 2017;  Takano et al., 2005. (اإلصابات واألمراض الخاصة بالجهاز القلبي واألوعية الدموية

Takarada et al., 2000a; Wernbom et al., 2006 (   

، )RM1) (%30-20(االسلوب إتبعت نمط تدريبات المقاومة بشدة منخفضة  اأغلب الدراسات التي إستخدمت هذ
الكثير من الدراسات أشارت الى  ثانية )60- 30( والراحة بين المجموعات. ن الواحدللتمري ًاتكرار) 30-15(وبتكرارات 

 ; 2017Abe et al., 2010 ; Fujita et al., 2008،الحمد( .داللة احصائية لصالح القوة والتضخم العضلي يتأثير ذ
;Madarme et al., 2008; Laurentino et al., 2012 ;Takarada et al., 2002; Laurentino et al., 2008(  كما

 Kacin & strazer, 2011) ((Local( أشارت دراسات أخرى الى نتائج واضحة لصالح التحمل الخاص للعضالت العاملة
Endurance( وتحمل الجهاز الدوري التنفسي )Park et al., 2010; Abe et al., 2010(.  

. حبس جزئي للدم الوريديمع هي أن نسمح للدم الشرياني بالتدفق للعضلة ) (BFRلحدوث آلية  إن الطريقة الصحيحة
 يمكن أن يحدث حبس للشريان والوريد معا إذلكن هناك مخاوف من عدم السيطرة على هذه اآللية عند زيادة شدة الحبس، 

)Wilson, 2015 .(ط على المنطقة بشكل كبير أدى الى تقليل فقد أشارت الدراسات الى أن حبس الدورة الدموية بالضغ
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لذلك فان الدراسات التي استخدمت الحبس الجزئي بالطريقة  )Kacin & Strazar, 2011( بناء العضالت في هذه المنطقة
) Perceived Pressure Scale( قامت بايجاد حلول لهذه المخاوف بإستخدام معيار الضغط المدرك) (PBFRالعملية 

)PPS( رأشا فقد )Wilson, 2015( و) 7( الى أن مقدار الضغط) من الدراساتبعد القيام باستعراض العديد out of 10( 
 )Cell Swelling( وكانت المالحظات حدوث الورم الخلوي. على معيار الضغط المدرك مناسب لعمل حبس وريدي فقط

 قد احدثو. في منطقة الحبس )Metabolic Stress( وزيادة تجنيد الوحدات الحركية، كما ازدادت كمية االجهاد األيضي
أجتهدت دراسات أخرى اليجاد حلول  وقد. حبسا كليا للدم الشرياني والوريدي معا )out of 10 10( مقدار الضغط

خطر حبس الدم من قلل ي )cm 9-5( للسيطرة على هذه المخاوف، توصلت الى أن استخدام مشدات يتراوح عرضها
  .cm( (Loenneke et al., 2012b) +13( المشدات التي يكون عرضها الشرياني بالمقارنة مع

يلعبان دورا اساسيا في النمو والتطور  (IGF1) (GH) الى ان )Fujita et al., 2007; Cook et al., 2007( واشار
ما يعزز من ك، امتصاص الجلوكوز واالمينو اسيدفي سرعة  اسبب )GH( ويعتبر، فظة على الهيكل العظمي والعضليوالمحا

  ).BFR(انتاج البروتين لحدوث القوة و التضخم العضلي وكل ماسبق يحدث في التمرين المستخدم السلوب 

انه يمكن الحصول على نتائج في االطراف العلوية من الجسم عند استخدام  )Madarame et al., 2008( اشار
ر من العضالت الصغيرة وتنقلها ثبيرة تفرز هرمونات اكالعضالت الكان الى المشدات للطرف السفلي من الجسم ويرجع ذلك 

ادى ذلك الى الحصول على نتائج دالة احصائيا قد عبر الدم لكل الجسم وذلك مع عمل تمرينات خفيفة للعضالت الصغيرة و
  .للتضخم العضلي 

 ل تمريننه عند عمالصل على نتائج لعضالت الصدر وذلك كذلك عند تدريب عضالت الذراعين مثال سوف نح
)Bench Press( ا وبذلك تستدعي عضالت الصدر للمساندة مفان الجهد العالي على الذراعين سيؤدي لحدوث التعب فيه

 .lat pull up( ( Loenneke, 2009)( وهذا ما يحدث ايضا لعضلة الظهر عند عمل تمرين, في العمل

الجهاز العضلي ايجابية ملحوظه على  اله اثارسواء كان باستخدام التدريب او بدونه فان  )BFR( استخدام اسلوب
الى ان  )Loenneke et al., 2015 Karabuluta et al., 2011( فقد اشار )Loenneke et al., 2012( والقياسات الجسمية

عند الضغوط العالية والتي ) BFR( وان هناك مخاطر من استخدام, اسبةمحيط الطرف له تأثير دال على كمية الضغط المن
وتقنين الضغوط المستخدمة في بعين االعتبار عرض المشد المستخدم ومحيط الطرف  أخذيجب و) mmHg 230( جاوزتت

 Loenneke( هذا االسلوب حتى نتجنب المخاوف الخاصة بالسالمة لالفراد المستخدمين واعطاء فعالية اكبر للعملية البحثية
et al, 2013.( 

 ,.Wernbom et al., 2006; Loenneke et al., 2013; Tanimoto et al., 2005; Loenneke et al( فقد اتفق
نسبة الدم الواصل للعضالت بالتالي تقل قدرة االورده على التخلص  ، قلتانه كلما زاد عرض المشد المستخدمعلى  )2011

وتعب  )pH( حموضةوهذا يقود الى بيئة ذات مستويات عالية من ال )Clearance of Metabolism( من المخلفات االيضية
  .تكرارات اقل في المجموعة الواحدةواجهاد مبكر وعمل 

 ,.5cm( )Fujita et al., 2007; Fry et al( بمشد عرضه )200mmHg( يساوي اهناك دراسات استخدمت ضغط
 ،)11cm) (Gundermann et al., 2012( ودراسات اخرى استخدمت نفس الضغوط بمشد عرضه ، وهناك)2010

ولكن  ،تلفة من المشداتمخ انواعًا )Loenneke et al., 2014( ودراسة )Loenneke et al., 2013( راسةد واستخدمت
 ينالعرض والنوع المناسب من حيثوهذا ادى الى تضارب االفكار والنتائج ،في الدراستين  )50mmHg( الضغط كان

الدموية لالبحاث التي استخدمت نفس الضغوط للمشدات المستخدمة والسبب في ذلك االختالف في وظائف القلب واالوعية 
وهذا يقودنا الى استنتاج بان  )Rossow et al., 2012( لكن بانواع وبأعراض مختلفة للمشد خالل تمرينات المقاومة

  ).Scott et al., 2015(نوعه الى االختالف في المشدات المستخدمة يرجع الى عرض المشد وليس 
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  اهمية البحث 

تدريبات مع الحبس الجزئي للدورة الدموية استخدام ل االبحاث العربية التي بحثت في اثر ائبحث من اويعتبر هذا ال -
 ).نيعلى حد علم الباحث(المقاومة منخفضة الشدة على التضخم العضلي لدى العبي بناء االجسام 

دام الحبس الجزئي للدورة اضي باستخفي مجال التدريب الريمستقبلية بداية لدراسات وبحوث علمية الدراسة الحالية تعتبر  -
  . الدموية

  مشكلة البحث 

من  اوملحوظ امتزايد واقباال اتوجه االحظ ،في االندية الرياضية لرياضة بناء االجسام ينمدربك نيمن خالل عمل الباحث
ليهم الهدف المنشود بالنسبة اذلك ويعتبر  .على هذه الرياضة ورغبتهم بزيادة التضخم العضلي في فترة وجيزة شبابقبل ال

الطلب المتزايد على المكمالت  الحظيكذلك  ،نت مشروعة او غير مشروعة من ممارسة هذه الرياضة بأي طريقة ووسيلة كا
 ءباالضافة الى العب ،ضارها الصحيةالغذائية والمنشطات والهرمونات المحرمة والضارة الجسامهم دون علم ودراية كافية بم

باالطالع على االساليب الحديثة في التدريب  انما سبق قام الباحث بناء على. لية لشراء مثل هذه الموادالمادي والتكلفة العا
دراسات مختلفة ا الحظ ،الرياضي في العديد من االبحاث والدراسات االجنبية والعربية والتي تعنى بالتدريب الرياضي

زايد لهرمون النمو وبالتالي زيادة الكتلة والتضخم العضلي دون استخدمت التدريب بالحبس الجزئي للدورة الدموية النتاج مت
واعطاء نفس التقليدية في تدريبات بناء االجسام  مما هو متبعوقت وشدة  فيتدخل مواد خارجية ضارة بجسم االنسان 

في ة منخفضة الشدة مع تدريبات المقاومبدراسة اثر الحبس الجزئي للدورة الدموية  نيومن هنا جاءت فكرة الباحث. النتائج
الى نتائج تفيد في هذا المجال  يتم التوصلان في زيادة التضخم العضلي لدى العبي بناء االجسام في محافظة الكرك امال 

  .جاالت اخرى باستخدام هذا االسلوبوفي م في هذا المجال جديدة لدراسات مستقبلية اوتفتح افاق

  هدف البحث 

على دريبات المقاومة منخفضة الشدة مع تاستخدام الحبس الجزئي للدورة الدموية اثر  التعرف الىالى البحث  هدف 
 .التضخم العضلي لدى العبي بناء االجسام المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة

  البحث  يةفرض

ية عند مستوى اثر ذو داللة احصائمع تدريبات المقاومة منخفضة الشدة الستخدام الحبس الجزئي للدورة الدموية 
)α≤0.05 ( على التضخم العضلي لدى العبي بناء االجسام)مقارنة بالمجموعة الضابطة) المجموعة التجريبية. 

  محددات البحث 

 .نادي اسد القلعة في محافظة الكركتم هذا البحث في : المحدد المكاني -

 .31/10/2018 -1/9/2018تم هذا البحث في الفترة الواقعة ما بين : المحدد الزماني -

على بعد اخذ موافقتهم  الكرك،محافظة / م والمشتركين في نادي اسد القلعةالعب بناء اجسا) 16: (المحدد البشري -
  .سنة) 33-20(راوح اعمارهم ما بين تت ،التطوع في انجاز هذا البحث 

  مصطلحات البحث 

لعمل  ،)Pressure Bands(اصة هو أسلوب تدريبي بإستخدام مشدات خ: )BFR(الحبس الجزئي للدورة الدموية 
إعاقة جزئية لخروج الدم الوريدي من  العضالت العاملة اثناء التمرين، بهدف الحصول على استجابات وتكيفات فسيولوجية، 

  )2017،الحمد(. لالمفص العضلية وذلك بوضع المشد على الجزء القريب من التضخم والقوة تقود الى تطوير
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يقدر من خالله الفرد ) 10-0(وهو معيار من : )Perceived Pressure Scale) (PPS)معيار الضغط المدرك 
خدر أو عدم قدرة على بدون الشعور  امناسب بحيث يكون) Pressure Bands(الضغط الواقع عليه من المشد الضاغط 

 .)Scott et al., 2015( تحريك العضو

  الدراسات السابقة 

 الدموية للدورة الجزئي الحبس مع النسبية القوة تدريبات تأثير الى التعرف هدفت بدراسة) 2017( الحمد قامت
)BFR) (Blood Flow Restriction (منعينة الدراسة  تكونت. والمهارية الفسيولوجية المتغيرات على )من طالبة) 13 

 الباحثة استخدمت. سنة 1±18.7 أعمارهن متوسط والبالغ الهاشمية، بالجامعة الرياضة علوم كلية في ولىاأل سنةال طالبات
 األولى :مجموعتين على عشوائيا ووزعت الطالبات  العمدية بالطريقة العينة اختيار تم تجريبي شبه بتصميم التجريبي المنهج

 اخضاع تم. طالبات ست وعددهن ضابطة مجموعة والثانية طالبات، سبع وعددهن) PBFR( إستخدمت تجريبية
. دقيقة 20 التدريبية الوحدة مدة األسبوع، في تدريبية وحدات ثالث بواقع أسبوع 12 لمدة تدريبي لبرنامج المجموعتين

 التجريبية للمجموعة. الجسم وزن باستخدام والفخدين بالذراعين الخاصة التمرينات من مجموعة من التدريبي البرنامج تكون
)PBFR (ضاغط مشد بوضع )Pressure Band (الضابطة وللمجموعة. عليه العمل ادالمر الطرف من العلوي الجزء على 

  النمو هرمون ،Blood Lactate (BL) الدم الكتيت الفسيولوجية المتغيرات قياس تم. الضاغط المشد إستخدام بدون
Growth Hormone (GH) المتأخر العضلي االعياء ومؤشرات Delayed Onset of Muscle Soreness (DOMS)، 

بلغ  تكرار أقصىب اختبار طريق عن) Biceps Curl,Triceps Extension, Leg Curl, Leg Extension( العضلية القوة
 Dive to Forward Roll, Handstand to Forward Roll, Backward Roll to( الجمباز مهاراتو. (1RM) واحدة مرة

Pike .(الفسيولوجية المتغيرات قياس تم (BL,GH) العضلية والقوة (1RM) التدريبي، البرنامج فترة يلةط أسابيع ةثالث كل 
 األسبوع وبعد التاسع األسبوع بعد قياسها تمف المهارات أما. تدريبية حصة أول من ساعة 72 بعد DOMS ومؤشرات

˂PBFR (p التجريبية للمجموعة واضحة مضطردة بزيادة ،(BL,GH) ـل اارتفاع النتائج كشفت. عشر الثاني 0.05) .
 تشير. المجموعتين بين الجمباز مهارات ،1RM العضلية القوة ،DOMS مؤشرات في فروق وجود عدم إلى النتائج وأشارت

 هناك يكن لم الضابطة بالمجموعة مقارنتها عند ولكن ،BFR التجريبية للمجموعة التدريبي البرنامج فعالية الى االستنتاجات
 عينة عدد من أكبر أفراد عدد على ولكن راسةالد في المتبعة والمتغيرات اإلجراءات نفس باستخدام الباحثة واوصت. فرق

 األصل ومن العصبي األصل من القوة لتطور) األسرع( األفضل الزمنية المدة لمعرفة دراسات بعملكما اوصت . الدراسة
  .BFR باستخدام الرياضيين على GH أفراز زيادةمع  توافقها ومدى العضلي

أسابيع ) 7(، لمدة )BFR(التعرف على تأثير التدريب باستخدام بدراسة هدفت الى )  Lubbers et al., 2014(قام 
تم قياس . االعب) 62(على الرياضيين في كلية كرة القدم األمريكية وذلك باستخدام تدريبات المقاومة، على عينة مكونة من 

 منها اخضعتمجموعات ) 3(مجموعات تدريبية، ) 4(قسمت العينة الى . ةوالسفلي ةف العلوياطرالقوة والحجم لعضالت اال
والمجموعة الثالثة تمرينات رفع االوزان مع تمرينات أضافية باألثقال  ان منهمامجموعتواعطيت لبرنامج تدريبات مقاومة، 

احتوى البرنامج التدريبي ). BFR(والمجموعة الرابعة خضعت لتمرين معدل خاص بهم باستخدام اسلوب ) BFR(استخدام 
في المجموعة  اتكرار) 30(مجموعات و) 4(، بواقع )1RM% 20(بشدة  )  Bench Press, Squat(على تمرينات 

ن من حسمع التمرين االعتيادي ) BFR(الى أن استخدام  نتائجثانية راحة بين المجموعات، أشارت أهم ال) 45(الواحدة، 
  . Bench Press)( نتائج تمرين فقط ولم يحسن من) Squat(نتائج تمرين 

بالطريقة ) BFR(بدراسة هدفت الى التعرف على تأثيرات استخدام تدريبات باستخدام الية ) Ohalloran,2014(قام 
قسموا ). طالب جامعة(من الذكور المدربين على تمارين المقاومة ) 21(تكونت العينة من . العملية على التضخم العضلي

بالطريقة ) BFR(على تمرينات مقاومة باستخدام  افراد تدربوا) 10(من بطريقة عشوائية لمجموعتين، مجموعة تجريبية 
) 4(لمدة ). BFR(دون تدربوا على تمرينات مقاومه  افرد) 11(من ، ومجموعة ضابطة )1RM %30-20(العملية بشدة 
للذراعين ) Perceived Pressure Scale(تم استخدام معيار الضغط المدرك . مرات في األسبوع) 3(أسابيع، بواقع 
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من  (%62)أهم النتائج أن المجموعة التجريبية أكملت ما يقارب وكانت ). out of 10 7(كان أفضل ضغط و. والفخدين
. اختالف في حجم الرفعات بين المجموعتين ولم يكن ثمة. مجموعات البرنامج التدريبي، أما المجموعة الضابطة أكملتها كلها

في تطوير القوة القصوى وزيادة حجم العضالت العاملة   فعال(BFR) أسابيع من تدريبات ) 4(أن استخدام  كما تبين
  .  بالطريقة العملية وبشدة أقل BFR)(دون نفسه التدريب بالمقارنة مع 

في زيادة التضخم ) BFR(دراسة هدفت الى التعرف على أهمية التدريب باستخدام  ،Lowery et al., 2013)(أجرى  
استخدم تصميم . بطريقة عشوائية اختيرواالجامعة  من طلبة) 20(العينة من تكونت . العضلي من خالل تدريبات المقاومة

أسابيع، ) 4(لتمرين ثني الذراعين باستخدام تدريبات المقاومة وبشدة عالية لمدة ) Crossover design(بحثي تبادلي 
ة األخرى، وتم قياس محيط عكس الطريقة للمجموعة التدريبيمع اسابيع اخرى ) 4(لمدة ) BFR(وبشدة عالية مع استخدام 

) 4(قبل البرنامج التدريبي وبعد ) Ultrasound(عن طريق االشعة الصوتية  Biceps)(العضلة العضدية ذات الرأسين 
بالشدة المنخفضة ) BFR(وكانت أهم النتائج أن التدريب بأستخدام  من بدء تطبيق البرنامج، اسابيع) 8(اسابيع وبعد 

  .BFR)(القدر لتدريبات المقاومة مرتفعة الشدة المستخدمة السلوب  يحسن التضخم العضلي بنفس

بدراسة هدفت الى التعرف على التأثيرات الحادة لتدريبات المقاومة منخفضة الشدة ) Wilson et al., 2013(قام 
(30%1RM)  باستخدام)BFR ( ،التورم العضلي وبالطريقة العملية على نشاط العضلة)Muscle Swelling (لتلف وا

سنة واحدة خبرة  ولديهم .سنة) 3±21(من الذكور اعمارهم  افرد) 12(تكونت العينة من ). Muscle Damage(العضلي 
والضابطة بدون  BFRالتجريبية اكملت التكرارات باستخدام (تجريبية وضابطة  :قسموا لمجموعتين. في تدريبات المقاومة

)BFR( ، التكرارات وكانت)(ن لتمري) 15-15-15-30Leg Press .( تم استخدام معيار الضغط المدرك)PPS( ، تم كما
قياس مؤشرات التلف العضلي، واختبار االلم العضلي عن طريق وقياس سمك العضالت عن طريق استخدام االلتراساوند، 

أهم النتائج . بالضغط باصبعين على عضلة الفخد الرباعية بعد التمرين) VAS( Visual Analogue Scale) مقياس االلم(
الضابطة، وال يوجد اختالف في مؤشرات التلف  منهما للمجموعةسمك العضلة ونشاط العضلة أكبر للمجموعة التجريبية ان 

بالطريقة العملية بشدة منخفضة يزيد من سماكة ونشاط العضلة ) (BFRأن التدريب باستخدام  وتبين. العضلي للمجموعتين
  .لي دون زيادة في مؤشرات التلف العض

ومعدالت الجهد المدرك، وااللتزام  ،بدراسة هدفت الى معرفة التكيفات العضلية) Weatherhott et al., 2013(قام 
أعمارهم  افرد) 40(تكونت العينة من و. لتمرين الطرف العلوي) (Kaatsuتم استخدام  .بالتدريب بتعديل البروتوكوالت

يبية تدربت بوضع المشد على ذراع واحدة، والثانية ضابطة تضع المشد االولى تجر :سنة وزعوا على مجموعتين) 18-30(
) (15مجموعات كل مجموعة ) 3(المجموعة التجريبية خضعت الى . مرات في األسبوع) 3(اسابيع ) 8(وال تتدرب، لمدة 

 extension (tricepsبارات أهم النتائج زيادة القوة الختوكانت ). (biceps / triceps ثالثية الرؤوس/ للعضلة ثنائية اتكرار
,biceps curl  ( لصالح المجموعة التجريبية، وأشار مقياس)VAS (حساس باأللم أكبر للذراع المستخدمة للمشدالى ا .

تعطي مستويات متوسطة من ادراك األلم، ومستويات منخفضة من تقدير  Kaatsu)(أن التدريبات باستخدام  نتائجأهم ال
  .للتدريب نولمرضى السريريين الذين ال يخضعلوبذلك يوصي باستخدامها  ،ة والحجم العضليزادت القووانها الضغط، 

على المؤشرات ) BFR(الى معرفة تأثير التدريب باستخدام ) Abdelfattah & Salem, 2011(دراسة  هدفت
سنة قسموا ) 2.4±17(رهم اعما) نادي الزمالك( اسباح) 20(تكونت عينة الدراسة من  .دائية للسباحينالفسيولوجية واأل

دون افراد تدربوا ) 10(من ومجموعة ضابطة  )BFR(باستخدام تدربوا  افراد) 10(من مجموعة تجريبية  :لمجموعتين
تم  .يام في االسبوع، وجرعة تدريب واحدة يومياأ) 6(، اسبوعأ) 12(لمدة  خضعوا لبرنامج تدريبي). BFR(استخدام 

أخذ ) blood lactate, pyruvate, lactate pyruvate ratio, CK, LDH, sprinting time, muscle volume( قياس
المتغيرات  كانت أهم النتائج زيادة في مستويات .محيطات الذراعين والفخدين قبل وبعد انتهاء البرنامج التدريبي

التجريبية بالمقارنة مع  انخفض للمجموعة (CK)للمجموعة التجريبية مقارنه بالضابطة،  الفسيولوجية المذكورة اعاله
ستنتاجات أن اإلوكان من ابرز  .بين المجموعتين  LDH , sprinting time لم يكن هناك اختالف في الضابطة، بينما

  .عند السباحين اعضلي ايحدث تضخم) BFR(استخدام المشد الضاغط 
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  اجراءات البحث  

باستخدام القياس ) التجريبية والضابطة(المتكافئتين للمجموعتين  يبيالمنهج التجر اناستخدم الباحث: منهج البحث
  .طبيعة البحثومته ءالبعدي لمالالقياس القبلي و

  .العب) 100(الكرك البالغ عددهم محافظة / بناء االجسام في نادي اسد القلعة  وبالع: مجتمع البحث

وبلغ  ،الكرك محافظة /لدى نادي اسد القلعة  تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي بناء االجسام :عينة البحث
وتم  .)اول شهر اشتراك(ت النادي العبين جدد حسب سجال، سنة) 4±24(اعمارهم  متوسط ا،العب) 16( عدد افراد العينة

) 8( تكونت منومجموعة ضابطة  ،العبين) 8( تكونت من تجريبية: توزيع عينة البحث بالطريقة العشوائية الى مجموعتين
ثني الذراعين للعضلة (تجانس المجموعتين في قياسات العمر والطول الوزن واختباري ) 1(ويوضح الجدول  ،بينالع

في القياس ) triceps extension( ثالثية الرؤوسالعضدية ومد الذراعين للعضلة  biceps curl)) (ثنائية الرؤوسالعضدية 
  .القبلي

 العضدية وعتين في العمر والطول والوزن واختباري ثني الذراعين للعضلةتجانس التباين بين افراد المجم :)1(جدول ال
  في القياس القبلي) ( triceps extension ثالثية الرؤوس العضدية ومد الذراعين للعضلة  biceps curl )( ثنائية الرؤوس

 مستوى الداللة اختبار ليفين االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  المجموعة  القياسات

  سنة/ العمر
 0.156 2.24 5.66  24.63 ضابطة
   4.34  24.50 تجريبية

  سم/ الطول
 0.148 2.34 5.03  176.88 ضابطة
   3.02  172.63 تجريبية

  كغم/ الوزن
  0.211 1.71 13.62  78.13 ضابطة
   8.01  83.25 تجريبية

Biceps curl /كغم  
 0.062 4.097 4.10  34.75 ضابطة
   1.51  37.63 تجريبية

Triceps  extension /كغم  
 0.063 4.092 3.99  32.75 ضابطة
   2.12  34.75 تجريبية

فراد انتائج اختبار ليفين لتجانس الحسابية واالنحرافات المعيارية اضافة الى  المتوسطاتقيم ) 1(يعرض الجدول 
ومد  biceps curl)) (ثنائية الرؤوس العضدية المجموعتين في العمر والطول والوزن واختباري ثني الذراعين للعضلة

تعراض قيم مستوى داللة االختبار في القياس القبلي وباس) triceps extension( ثالثية الرؤوس العضدية الذراعين للعضلة
  لمتغير الوزن) 0.211(لمتغير الطول كما بلغت ) 0.148(لمتغير العمر وبلغت ) 0.156(تبين انها بلغت 

) 0.062(تبين انها بلغت  ثنائية الرؤوس العضديةثني الذراعين للعضلة وى الداللة الختبار وفيما يتعلق بقيم مست
تم التوصل اليها وعند مقارنة مستويات الداللة التي ) 0.063( ثالثية الرؤوس العضدية وبلغت الختبار مد الذراعين للعضلة

ما يشير الى ان انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية  ،تبين ان قيم مستوى الداللة المحسوبة كانت اكبر) 0.05(بالقيمة 
ما يشير الى تجانس  ، وهوبين المجموعتينالمذكورتين العمر والطول والوزن وكذلك اختباري العضلتين  قياساتفي تباين 

  .المجموعتين في هذه القياسات واالختبارات 

اذ انه مرتبط  ؛عين االعتبار قبل المقارنة بين المجموعتينويعتبر تجانس التباين بين المجموعتين امرا هاما يجب اخذه ب
  .ارات في القياس البعديفي هذه االختب انبمقدار التباين الذي سيهتم به الباحث
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  )التجريبية والضابطة(التكافؤ في القياس القبلي للمجموعتين 

        )ثنائية الرؤوس العضدية اعين للعضلةتكافؤ المجموعتين في العمر والطول والوزن واختباري ثني الذر :)2(جدول ال
) biceps curl( ثالثية الرؤوس العضدية ومد الذراعين للعضلة )triceps extension (في القياس القبلي  

 مستوى الداللة tاختبار  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  المجموعة  القياسات

  سنه/ العمر
 5.66  24.63 ضابطة

0.050 0.961 
 4.34  24.50 ريبيةتج

  سم/ الطول
 5.03  176.88 ضابطة

 3.02 172.63 تجريبية 0.060 2.005

  كغم/ الوزن
 13.62  78.13 ضابطة

0.91 0.375 
 8.01  83.25 تجريبية

Biceps curl /كغم  
 4.10  34.75 ضابطة

 1.51  37.63 تجريبية 0.084 1.86

Triceps extension /كغم  
 3.99  32.75 ضابطة

 2.12  34.75 تجريبية 0.231 1.25

 افراد المجموعتين في العمر والطول والوزن واختباري ثني الذراعين للعضلةلتكافؤ  tنتائج اختبار ) 2(يوضح الجدول 
في القياس ) triceps extension( ثالثية الرؤوس العضدية ومد الذراعين للعضلة  biceps curl )) (ثنائية الرؤوس العضدية

لمتغير العمر وبلغت ) 0.961(تبين انها بلغت  ،tلقبلي وباستعراض قيم مستوى الداللة المحسوبة والمرافقة الختبار ا
 للعضلة ثني الذراعينوفيما يتعلق بقيم مستوى الداللة الختبار  .لمتغير الوزن) 0.375(كما بلغت  ،لمتغير الطول) 0.060(

) 0.231( ثالثية الرؤوس العضدية للعضلة مد الذراعينوبلغت الختبار  ،)0.084(تبين انها بلغت  ثنائية الرؤوس العضدية
وهو  تبين ان قيم مستوى الداللة المحسوبة كانت اكبر ) 0.05(وعند مقارنة مستويات الداللة التي تم التوصل اليها بالقيمة 

في ة لكل من العمر والطول والوزن وكذلك ما يشير الى انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في قيم المتوسطات الحسابي
ت الحسابية بين ما يشير الى تكافؤهما في قيم المتوسطاوهو  ،بين المجموعتين المذكورتيناختباري العضلتين قيم 

  .المجموعتين

في الن االعتماد ) اي في القياس القبلي(ويعتبر التكافؤ امرا هاما يجب التحقق منه بين المجموعتين قبل المقارنة 
مقارنة التحسن او التطور في القياس البعدي سيتم قياسه من خالل المتوسطات الحسابية مع ضبط اثر التباين بين 

  .المجموعتين

للعضلة العضدية ويلكس للتوزيع الطبيعي الختباري ثني الذراعين  - قيم معامالت االلتواء واختبار شابيرو  :)3(جدول ال
  في القياس القبلي) triceps extension( للعضلة العضدية ثالثية الرؤوس ومد الذراعين   biceps curl )( ثنائية الرؤوس 

  ل االلتواءممعا  القياسات
  ويلكس –اختبار شابيرو 

 مستوى الداللة قيمة االختبار
Biceps curl 0.892  - 0.914 0.137 

Triceps extension  0.897  - 0.894 0.065 

وان ) - 0.892( بلغتللعضلة العضدية ثنائية الرؤوس عامل االلتواء الختبار ثني الذراعين ان قيمة م) 3(يبين الجدول 
وتعبر هاتان القيمتان عن التواء ) -0.897( بلغت للعضلة العضدية ثالثية الرؤوسقيمة معامل االلتواء الختبار مد الذراعين 

وتعبر هذه  ،)+1(الى ) -1(لمعامالت االلتواء يتراوح بين  اذ ان المدى الطبيعي المقبول ؛بدرجة مقبولة لبيانات االختبارين
  .نات االختبارين في القياس القبليالقيم عن وصف لسلوك بيا



 661 المعايطة والحمد  
 

ويلكس االستداللي اذ يتم من خالل هذا االختبار افتراض ان بيانات  - ر شابيروانتائج اختبكما يوضح الجدول 
الختبار ثني الذراعين ) 0.137(داللة االختبارين يتبين انها بلغت االختبارين تتوزع طبيعيا وبالرجوع الى قيم مستوى 

قيم  والن للعضلة العضدية ثالثية الرؤوس،الختبار مد الذراعين ) 0.065(كما بلغت  للعضلة العضدية ثنائية الرؤوس 
د فروق بين التوزيعين فهذا يقود الى قبول الفرضية الصفرية التي تشير الى عدم وجو 0.05مستوى الداللة كانت اكبر من 

  .طبيعيا توزيعا الطبيعي وتوزيع كل من بيانات االختبارين بمعنى ان بيانات االختبارين تتوزع

  متغيرات  البحث 

 .مع تدريبات المقاومة بالشدة المنخفضة الحبس الجزئي للدورة الدموية: المتغير المستقل -

  .)لة سمك العض قياس محيط،(التضخم العضلي  :المتغير التابع -

  ادوات البحث 

  مشدات)Occlusion Training Bands) (Pro Bands ( للذراعين)Kusha Karvandi, CSCS X000PKPJ7Z (
 .صناعة أمريكية

  جهاز قياس الطول والوزن)JICA Technical Cooperation, Japan(.  

  استمارة لتعبئة متغيرات البحث. 

  ساعات توقيت لحساب وقت الراحة. 
 اس سمك العضلة متر قياس لقي. 

  اجراءات تطبيق البحث 

وتم اخذ موافقات  .الكركمحافظة / العبين الجدد في نادي اسد القلعةبعرض فكرة البحث على مجموعة من ال انقام الباحث -
حسب  سنة )33-20(اعمارهم ما بين  تالعبين الذين تراوحلثم تم حصر ا، من الالعبين الراغبين بالتطوع في البحث

 .شتركين في النادي الرياضيالت المسج

المجموعة التجريبية تستخدم المشدات الخاصة بالحبس الجزئي  بين الى مجموعتين تجريبية وضابطة،تم توزيع الالع -
تدريبات مقاومة عالية الشدة وبدون والمجموعة الضابطة  مع تدريبات المقاومة منخفضة الشدة للدورة الدموية

 .المشداتاستخدام 

 .الطول والوزن للمتطوعين في البحثت تم اخذ قياسا -

وثالثية  العضدية تم اخذ محيط سمك العضلة ثنائية الرؤوس؛ إذ )التجريبية والضابطة(مجموعتين اختبار قبلي للتم اجراء  -
 .)2009،هزاع(وتم اتباع طريقة اخذ القياسات بالرجوع الى االدب النظري  ،باستخدام متر القياس العضدية الرؤوس

 .المدرك للمجموعة التجريبية فقط يفية استخدام مشدات الحبس الجزئي للدورة الدموية وكيفية حساب الضغطتم شرح ك -

) التجريبية والضابطة(للمجموعتين  العضدية وثالثية الرؤوسالعضدية تم شرح التمرينات الخاصة بالعضلة ثنائية الرؤوس  -
 .يبيوتوكول الخاص بالبرنامج التدرالبر ء الالعبينوتم اعطا

  بروتوكول البرنامج التدريبي

الذراعين ولكن المجموعة التجريبية بوضع عضالت نفس التمرينات الخاصة ب) التجريبية والضابطة(ن ااستخدمت المجموعت -
 .ة والمجموعة الضابطة بدون المشدالمشد الخاص بالحبس الجزئي للدورة الدموي

تم تحديد شدة  ثالثية الرؤوس، للعضلة مجموعاتلرؤوس واربعة للعضلة ثنائية ا مجموعات تدريبية تم استخدام اربع -
 ,.Abe et al(للمجموعة التجريبية  1RM%) 20-30(حيث كانت الشدة  ن خالل مبدأ زيادة صعوبة التمرين،األداء م
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 ,.Takarada et al(؛)Laurentino et al., 2012(؛)Madarme et al., 2008(؛)Fujita et al., 2008( ؛)2010
 ). ACSM,2009(للمجموعة الضابطة  1RM%)  90- 80(و, )Laurentino et al., 2008(؛)2002

 Lubbers, et al., 2014)(Wernbom()12-10- 8( التكرارات، Ishii et al., 2005)(دقيقة ) 15( دريبيةالت الوحدة مدة -
et al., 2009(،  الراحة بين المجموعات)( ة،ثاني) 30(ثانية وبين التكرارات ) 60(Takarada et al., 2000a  بواقع

وحدة ) 16(يبية مجموع الحصص التدروبذلك بلغ  ،اسابيع) 8(ولمدة  ن تدريبيتين في االسبوع لكل عضلة،وحدتي
 .تدريبية لكل عضلة

  اسبوعيةوحدة تدريبية  :)4(جدول ال

  الجمعة  الخميس  االربعاء  الثالثاء  االثنين  االحد  السبت  العضلة العاملة

  راحة    تمرين  راحة    تمرين  راحة  ثنائية الرؤوس عضديةال العضلة

  راحة  تمرين    راحة  تمرين    راحة ثالثية الرؤوس العضدية العضلة

تم استخدام معيار لتقدير الضغط المستخدم في التدريب بعد وضع المشد الضاغط وقبل اجراء التمرينات في كل جرعة  -
  (Wilson et al., 2013) ؛PPS( (PPS). (Scott et al., 2015a)(ك تدريبية، والمسمى بمعيار الضغط المدر

(Ohalloran,2014) )Loenneke et al., 2010b) (Loenneke et al., 2012d(.    

 .عد انتهاء مدة البرنامج التدريبيب) سمك العضلةومحيط (تم اخذ القياسات البعدية  -

 SPSS( Statistical Package for Social( سطة برنامجتم تفريغ البيانات في استمارة خاصة وتم تحليلها احصائيا بوا -
Science تحليل التباين االحادي المشتركالحسابي واالنحراف المعياري و الستخراج المتوسط One-way 

ANCOVA  ويلكس –اختبار شابيرواجراء و ،امالت االلتواءقيم معايجاد و.  

  عرض النتائج 

اثر ذو  مع تدريبات المقاومة بالشدة المنخفضة بس الجزئي للدورة الدمويةالستخدام الح" تنص فرضية البحث على ان 
 مقارنة) التجريبية المجموعة( االجسام بناء العبي لدى العضلي التضخم على) α≥0.05( مستوىعند داللة احصائية 

 one way(المشترك اختبار تحليل التباين االحادي  انالباحثللتحقق من هذه الفرضية استخدم  .الضابطة بالمجموعة
ANCOVA ( وفيما يلي عرض ومناقشة نتائج هذا االختبار:  

ثنائية  العضدية ثني الذراعين للعضلةالختبار  One-way ANCOVAنتائج تحليل التباين االحادي المشترك  :)5(جدول ال
  في القياس البعدي) Biceps curl(الرؤوس 

  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات لحريةدرجات ا  مجموع المربعات مصدر التباين  المتغير

Biceps 
Curl 

 0.000* 269.813 158.727 1 158.727 القبلي
 0.000* 27.306 16.064 1 16.064 المجموعة
   0.588 13 7.648 الخطأ
    15 281.938 الكلي

  )α≥0.05(الدالله دال احصائيا عند مستوى (*) 

ثني الذراعين للعضلة الختبار  One-way ANCOVAلتباين االحادي المشترك يبين نتائج تحليل ا) 5(جدول ال
وباستعراض قيمة ف  )التجريبية و الضابطة(بين المجموعتين  في القياس البعدي) Biceps curl( ثنائية الرؤوس العضدية

حسوبة كانت اقل من قيمة مستوى الداللة الم والن ،)0.000(بمستوى داللة ) 27.306(المحسوبة يتبين انها بلغت 
 كانتبحيث  فهذا يشير الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين في هذا االختبار في القياس البعدي )0.05(
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الفروق لصالح المجموعة التجريبية صاحبة المتوسط الحسابي االكبر باالستناد الى قيم المتوسطات الحسابية المبينة في 
  ).6( الجدول

ثنائية الرؤوس في القياس  العضدية ثني الذراعين للعضلةالختبار المتوسطات الحسابية الحقيقية والمعدلة  :)6(جدول ال
   (Biceps curl) البعدي موزعة حسب متغير المجموعة

  المجموعة
  المعدل الحقيقي

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
 0.28 38.44 4.67 36.88  الضابطة
  0.28  40.68  1.39  42.25  التجريبية

للعضلة العضدية ثنائية  ثني الذراعين الى قيم المتوسطات الحسابية الحقيقية والمعدلة في اختبار) 6(يشير الجدول 
 في القياس البعدي وتبين النتائج تحسن قيمة المتوسط الحسابي في القياس البعدي لدى المجموعة التجريبية الرؤوس 

كما تبين قيم المتوسطات الحسابية المعدلة الناتجة عن تطبيق تحليل  ،)36.88(مقارنة بالمجموعة الضابطة ) 42.25(
ما يشير الى فائدة استخدام تحليل التباين المشترك في  وهو. ةيالتباين المشترك تقاربا مع قيم المتوسطات الحسابية الحقيق

  .ياس البعديتقدير فروق متوسطات المجموعتين في الق

 Triceps)مد الذراعين الختبار  One-way ANCOVAنتائج تحليل التباين االحادي المشترك  :)7(جدول ال
Extension)  ثالثية الرؤوس في القياس البعديالعضدية العضلة  

  مستوى الداللة قيمة ف  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغير

Triceps 
Extension 

 0.000* 91.735 110.142 1 110.142 القبلي

 0.000* 31.546 37.876 1 37.876 المجموعة

   1.201 13 15.608 الخطأ

    15 225.750 الكلي

  )α≥0.05(الداللة دال احصائيا عند مستوى (*) 

مد الذراعين الختبار  One-way ANCOVAيبين الجدول نتائج تحليل التباين االحادي المشترك ) 7(جدول ال
(Triceps Extension) الضابطةو التجريبية(بين المجموعتين  في القياس البعدي ثالثية الرؤوس العضدية العضلة( 

وحيث ان قيمة مستوى الداللة  ،)0.000(بمستوى داللة ) 31.546(وباستعراض قيمة ف المحسوبة يتبين انها بلغت 
شير الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين في هذا االختبار في فهذا ي )0.05(المحسوبة كانت اقل من 

الفروق لصالح المجموعة التجريبية صاحبة المتوسط الحسابي االكبر باالستناد الى قيم كانت بحيث  القياس البعدي
  ).8(المتوسطات الحسابية المبينة في الجدول 

 Triceps)(للعضلة العضدية ثالثية الرؤوس الختبار مد الذراعين المعدلة المتوسطات الحسابية الحقيقية و :)8(جدول ال
extension القياس البعدي موزعة حسب متغير المجموعة  

  المجموعة
  المعدل الحقيقي

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
 0.39 35.75 4.07 34.88 الضابطة
  0.39  39.00  1.13  39.88 التجريبية

للعضلة العضدية ثالثية  الى قيم المتوسطات الحسابية الحقيقية والمعدلة في اختبار مد الذراعين) 8(يشير الجدول 
في القياس البعدي وتبين النتائج تحسن قيمة المتوسط الحسابي في القياس البعدي لدى  Triceps extension)(الرؤوس 
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كما تبين قيم المتوسطات الحسابية المعدلة الناتجة ) 34.88(رنة بالمجموعة الضابطة مقا) 39.88(المجموعة التجريبية 
ما يشير الى فائدة استخدام تحليل  ، وهوةيعن تطبيق تحليل التباين المشترك تقاربا مع قيم المتوسطات الحسابية الحقيق

  .التباين المشترك في تقدير فروق متوسطات المجموعتين في القياس البعدي

  ناقشة النتائجم

مع تدريبات المقاومة منخفضة الستخدام الحبس الجزئي للدورة الدموية " ان لمناقشة فرضية البحث التي تنص على
 المجموعة( االجسام بناء العبي لدى العضلي التضخم على) α≥0.05(الداللة عند مستوى اثر ذو داللة احصائية الشدة 

الى وجود فروق ذات داللة احصائية ) 7(جدول الو) 5(جدول الاشارت النتائج في  "الضابطة بالمجموعة مقارنة) التجريبية
للعضلة العضدية ثنائية الضابطة الختبار ثني الذراعين و ،)الحبس الجزئي للدورة الدموية(بين المجموعتين التجريبية 

لصالح القياس ) Triceps extension(للعضلة العضدية ثالثية الرؤوس واختبار مد الذراعين )  Biceps curl( الرؤوس
الحبس (الى وجود داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية ) 8(جدول الو) 6(جدول الواشارت النتائج في . البعدي

فالدراسات التي استخدمت الحبس الجزئي للدورة الدموية باستخدام المشدات . في االختبار البعدي) الجزئي للدورة الدموية
من %) 70(اشارت الى نتائج مشابهه وقد تفوق الشدة العالية   1RMمن %) 30-20(شدة تمرين الضاغطة على 

1RM  وبدون استخدام الحبس الجزئي للدورة الدموية وباستخدام تدريبات المقاومة)Suga et al., 2009.(  

 Scott et al., 2015 Wilson et,() 7/10(ا على مقياس الضغط المدرك استخدم الباحثان مشدات ضاغطة واستند
al., ,2013 ,Ohalloran 201 ,Loenneke et al., 2011b ,Loenneke et al., 2010 Loenneke et al., 2012 ( لحبس

الدم الوريدي وليس الدم الشرياني للمشاركين في البرنامج التدريبي والذين استخدموا الحبس الجزئي للدورة الدموية مع 
فاستخدام الحبس الجزئي للدورة الدموية ولد ضغط ايضي  ،)Wilson, 2015(نخفضة تدريبات المقاومة بالشدة الم

للمجموعة التجريبية اكثر من المجموعة الضابطة التي لم تستخدم المشدات وهذا التراكم االيضي الذي ولده المشد ادى 
التي هي ) Type 2) (Type 3(سريعة الى احداث بيئة نقص االكسجين والذي بالتالي ادى الى زيادة عتبة تجنيد االلياف ال

هذه الزيادة في نشاط العضلة مهم جدا لحدوث التضخم العضلي فهناك عالقة ). Yasuda et al., 2010(الياف الاكسجينية 
باالضافة الى ذلك زيادة تحفيز  ،)Loenneke et al., 2011(بين زيادة تحفيز نشاط العضلة وتصنيع البروتين في العضلة 

والواضح من  ،)Takarada et al., 2000(مون النمو والذي هو عامل اساسي ومهم لزيادة التضخم العضلي وافراز هر
للمجموعة التجريبية التي استخدمت الحبس الجزئي ) ثالثية الرؤوسثنائية الرؤوس و(العضالت  النتائج زيادة سمك ومحيط

وهذا يتفق مع دراسة  ،ذات الشدة العالية وبداللة احصائيةللدورة الدموية بالشدة المنخفضة مقارنة بالمجموعة الضابطة 
)Fry et al., 2010 ( والتي اشارت الى تحسن في سمك ومحيط العضالت باستخدام الحبس الجزئي للدورة الدموية بالشدة

  .حبس الجزئي للدورة الدمويةالمنخفضة مقارنة مع المجموعة التي استخدمت الشدة العالية بدون استخدام ال

وقد تم ) Cell swelling(واشارت الدراسات ان الزيادة في سمك العضالت يمكن ان تكون ناتجة عن التورم الخلوي  
ذلك فسيولوجيا من خالل تحول توازن البروتين في العضلة العاملة الى بناء البروتين وبالتالي يحدث التضخم العضلي  تفسير

)Haussinger et al,1990.(  

الى ان التورم الخلوي قد يكون بسبب زيادة محتوى السوائل في الخاليا العضلية ) Loenneke et al., 2012(واشار 
حفز حدوث سلسلة من االشارات البنائية ما بين الخاليا العضلية باستخدام الحبس الجزئي للدورة الدموية بالشدة التي ت

العضالت بعد استخدام الحبس الجزئي للدورة الدموية    وضح ميكانيكيا سبب زيادة انتاج البروتين فيوبالتالي ت ،المنخفضة
)Fry et al., 2010 Fujita et al,2007; (Gunderman et al., 2012;.  

والزيادة في محيط العضالت الى ) Muscle swelling(بناء على ما سبق يعزو الباحثان الزيادة في التورم الخلوي 
عادة بسبب انتفاخ االوردة في العضلة العاملة وليس بالضرورة بسبب  تكونزيادة اولية في سمك العضلة حدوث احتمالية 

وان  ،ان السائل لم يدخل الى ما بين الخاليا العضليةهو ويمكن ان يكون ما حدث  ،تحول السائل للدخول للخاليا العضلية
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ازالة المشد ويرجع الى الحجم كان هذا قد حدث وسبب زيادة في سمك العضلة فانه من المتوقع ان يختفي هذا الورم بعد 
ويرجع  ،دقائق من ازلة المشد) 5(ان االنتفاخ في العضلة يبدأ بالرجوع الى الوضع الطبيعي بعد فوفي حقيقة االمر  ،الطبيعي

 Loenneke et,(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتيجة  .Wilson et al., 2013)(دقائق ) 10(الى حجمه الطبيعي تماما بعد 
al., 2012 Doessing et al., 2010; ;Abe et al., 2012; (ACSM, 2009 . ان التجنيد العالي والمتزايد للوحدات

وهذا ما يحدث تماما باستخدام الحبس الجزئي للدورة الدموية بالشدة  ،الحركية مهم جدا لحدوث التضخم العضلي
نشاط العضلة  منالتالي خلية في العضلة وتزيد بفي البيئة الدا المنخفضة بسبب الشدة االضافية التي يحدثها المشد

)Yasuda et al., 2009.(  

  االستنتاجات

للحبس الجزئي للدورة الدموية مع تدريبات المقاومة بالشدة المنخفضة اثر على زيادة التضخم العضلي وزيادة سمك  -
 .العضلة 

منخفضة يعطي نتائج في التضخم العضلي وزيادة استخدام الحبس الجزئي للدورة الدموية مع تدريبات المقاومة بالشدة ال -
  .دون استخدام الحبس الجزئي للدورة الدموية دريبات المقاومة بالشدة العالية سمك العضلة تفوق ت

  التوصيات

 .ات اخرى لقياس سمك ومحيط العضالتاستخدام اجهزة وادو  -

 ).الكتيت الدم ،كهرمون النمو(رى اضافة متغيرات فسيولوجية اخ -

 .هة على االطراف السفلية من الجسمراسات مشابعمل د -
 .راد عينة اكبر من عدد عينة البحثعمل دراسات مشابهة على عدد اف -
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Training on muscle Hypertrophy on Body Builders 
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Abstract 
The main purpose of this study was to investigate the effect of blood flow restriction (BFR) with 

low load resistance training on muscle hypertrophy (increase of muscle mass) on body builders. The 
researchers used the experimental approach of two groups (experimental and control) using pre- and 
post measurement. The sample consisted of (16) body builders participating in Asad Alqalaa Club/ Al-
Karak, aged (424±) years. They were divided into two groups. Experimental group (8) players and 
control group (8) players. The experimental group used an (elastic band for BFR) during the training 
program with load (20-30)% of 1 repetition maximum (1RM) and the control group participated in the 
same training program without (elastic band for BFR) with load (80-90)% 1RM. The training program 
consisted of four exercises for biceps brachia muscle and four exercises for triceps brachia muscle. 
The resistance of the exercise was determined by progression principle. Muscle thickness for ( biceps 
brachia, triceps brachia) was measured and after the exercise program. The duration of the exercises 
was (15) minutes. Each exercise (3 groups) consisted of 3 sets X 8-10-12 repetitions, with 60 sec 
recovery time between sets and (30) seconds rest between repetitions. Two training sessions were 
applied weekly, for (8) weeks, with a total of (16) training sessionsfor each muscle. The results 
showed that there were significant differences at (α≤0.05) for using (BFR) with low load training on 
muscle hypertrophy and muscle thickness on body builders for (biceps brachia and triceps brachia) 
muscles in favor of the experimental group. The conclusions showed that low load training (20-30)% 
of 1RM with BFR increased muscle hypertrophy and muscle thickness compared to the same training 
with high load (80-90)% of 1RM without BFR.  This study recommended to use other methods and 
tools to measure muscle thickness and to test other physiological variables (growth hormone, blood 
lactate). 

Keywords: Partial bloodflow restriction, Low load resistance, Muscle hypertrophy, Body builders. 
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  الصيغة والتحول ، الصدمة خطاب
  للشاعر محمود درويش نموذجًا "أثر الفراشة"

  
   * رامي ابو شهاب
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  ملخصال

في سياق نظرية الخطاب ما بعد  يهدف هذا البحث إلى اختبار فرضية تحقق ما يعرف بخطاب الصدمة في الشعر الفلسطيني
تفعيل مقاربة نقدية تتأسس على تجربة الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وال  اهنا تكمن أهمية هذا البحث الذي يتغيو .ولونياليالك

بهدف الكشف عن تموضع الخطاب الشعري الفلسطيني للتعبير عن تجربة ذات تداعيات نفسية عميقة  ؛»أثر الفراشة« تهسيما مجموع
عن النمط المألوف بغية التعبير عن تداعيات األلم  منزاحةوالهوية، والذاكرة؛ مما ينتج لغة  ،تي تطال الوجودتظهر آثارها في الرؤية ال

صيغة وسلسلة متتاليات األلم الفلسطيني  .ضمن تخطيط استراتيجي خطابي، أو بوصفه تنظيمًا خطابيًا مضادًا يتخذ من حدث النكبة
يعد أحد أبرز النماذج الخطابية التي أفادت من ثنائية وهيوني القائم على محورية الهولوكوست مواجهة الخطاب الصل» خطابية«إنشائية 

  . وما يتبع ذلك من دينامية خطابية تشتغل على جزئية الذاكرة ،الصدمة واأللم

  .ةالنكب، الهولوكوست، فلسطين، لصدمة، خطاب ما بعد الكولونيالية، امحمود درويش، شعر: الكلمات المفتاحية

  اإلشكالية واألهمية  

العقود األخيرة، بيد أن  في في سياق الخطاب ما بعد الكولونيالي تنشط   Trauma Studiesدراسات الصدمة بدأت
هذا المجال المعرفي ما زال شديد الّتواضع في الدراسات النقدية العربية، وال سيما من حيث رصد الّتمظهرات الخطابية 

لى الرغم من أن جغرافيات العالم العربي تنطوي على أكبر قدر من الصدمات واألحداث المؤلمة، ع، آلداب الصدمة ونقدها
فضًال عن وجود مخزون تاريخي ألكبر الصدمات في العالم العربي، ونعني النكبة التي تتصل بقيام دولة الكيان الصهيوني على 

  .قال، وتهجيرر واعت، وما صحب ذلك من مجازر، وأس1948أرض فلسطين سنة 

كونها ُتعنى بمحاولة رصد مالمح آداب الصدمة من خالل جدلية األلم عبر نموذج خطابي  فيتكمن أهمية هذه الدراسة  
شديد األهمية في الكتابة الفلسطينية، ونعني شعر محمود درويش الذي طاولته دراسات متعددة ذهبت إلى رصد القيم الفنية، 

المقاومة، والرؤى التي رافقته، بالتوازي مع بحث جدلية العالقة بين الضحية والجالد كما يتضح فضًال عن مالمح واألسلوبية، 
عالئق الحضور والغياب في شتاء ريتا « :لعل أهمها دراسة بعنوان ،»بسام قطوس«في دراسات سابقة مهمة للباحث 

نخلص إلى تمّكن ون الفلسطيني والفتاة اليهودية، ، وفيها نقرأ إشارات إلى سيطرة الماضي على العالقة التي تجمع بي»الطويل
يشار . (Qattous 1998)بوصفها إحالة إلى الصهيونية، وبين الفلسطيني الذي لن يتخلى عن ذاكرته ) ريتا(المواجهة بين 

في الوجود إلى أن الباحث يسعى إلى تحليل هذه المواجهة في إطارها الداللي، فيخلص إلى أن العقيدة الصهيونية تسعى إلى ن
الفلسطيني برمته، وهذا لعله يعلل التكوين الخطابي الذي ارتضاه درويش، ويتمثل بفعل القطيعة بين الشاعر والفتاة 

)Qattous 1998 .( تأتي دراسة قطوس بالتجاور مع دراسات أخرى للباحث عينه في سياق قراءة الصيغ الداللية، وما
محمود درويش الذي ما برح يتعرض الختبارات نقدية مستمرة من لدن عدد تحتضنه من رؤى أيديولوجية تميز بها شعر 

ومن هنا تأتي دراستنا هذه ضمن هذا التوجه النقدي المكثف، غير أنها تبحث عن مسار أو رافد جديد،  .كبير من النقاد
  .  ةالدراسات الثقافية، وخطاب ما بعد الكولونيالي، وال سيما بالمناهج المعرفيةيتمثل بتوظيف 

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" ،جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  .قطر، جامعة قطر ،كلية االداب   *
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البحث عن خطاب الصدمة في شعر محمود درويش، أي بوصفه حدثًا قد ترك ندوبًا على  تنشغل هذه الورقة في
المخصصات اللغوية لشعر محمود درويش التي تستعاد بطريقة ال واعية باعتبارها جزءًا من اللغة العالقة في تداعيات الحدث 

ومصادرة ، التي تتمثل باحتالل أرض شعب ما الشعوري نتيجة الجريمة رصد قيم الّتذكر ضمن جدلية االضطراب علىالقائم 
مفهوم الصدمة والجريمة يتقاطعان مع ف. عنيفةالتجربة هذه العلى اللغة بغية تمثيل  هذا الفعل عالوة على انعكاساتوجوده، 

ف بالذنب، أو إعادة الحقوق إلى أهلها؛ مما إشكالية القيمة األخالقية، أو المسؤولية، وال سيما أنه لم يتحقق إلى اآلن االعترا
دون تحقق الغفران الذي ناقشه بول ريكور مشددًا على  ما يحول ،يعني أن ُتشّكالت الذاكرة ما زالت في طور العمل والتغذية

  ).Ricoeur  (2009والنسيانجدليته عبر ثنائية الذاكرة 

  المنهجية 

النقدي عبر تفعيل مقاربات جديدة، منها دراسات نوع الصدمة يتحدد مسعانا البحثي بمحاولة تجديد الخطاب 
الدراسات الغربية، ولكن عبر التمركز الواضح على  ادراسات ما بعد الكولونيالية التي لطالما عنيت بهالالمنضوية تحت الفتة 

ي رغبة في استغالل هذه وهذا يأت ).Sayegh, 2014(الّتجربة اليهودية، وبالتحديد المحرقة اليهودية أو الهولوكوست 
التجربة في سياق الخطابات اليهودية بوصفها استراتيجية من أجل حشد التعاطف، وفي المقابل، فإن التجربة الفلسطينية 

، بل إنها ُتستبعد من هذا الحقل على الرغم من عمق التجربة، وتداعياتها، فضًال عن استجابتها عينه تكاد ال تحظى باالهتمام
  . )Sayegh 2014 ( التي حددتها أدبيات هذا الحقل المعرفي فةكا المعايير

ومسوغ  .للشاعر محمود درويش عينة بحثية» أثر الفراشة«نتخذ من مجموعة  ،من أجل الّتحقق من الفرضية البحثية
وبناء عليه، فهي تعد وثيقة تتسم  .أثناء حياته تمثل بالنظر إلى هذه المجموعة بوصفها األخيرة التي أصدرها درويشذلك ي

بمعنى الوعي المسؤول الذي يرتبط بالصيغ والمواقف الفكرية والشعورية تجاه التجربة الفلسطينية، وبذلك فهي تعد الوثيقة 
وبناء عليه، فهي تعكس وعي الشاعر تجاه الحدث، ونعني الصدمة التي ما زالت  .عراألخيرة المصرح بنشرها من قبل الشا

بالّتضافر مع رصد صيغ الّتحوالت التي  ،كامنة في الالوعي العميق للشاعر على الرغم من التقدم الزمني للتجربة الفلسطينية
  .اللغة عاى مستوى طالت تجربة الشاعر سواء على مستوى المضامين أو

عر العربي الحديث  تعدعرية في الشتتمتع به من خصائص أسلوبية،  لماتجربة محمود درويش من أبرز التجارب الش
، »العصافير تموت في الجليل«لقد أصدر الشاعر العديد من المجاميع الشعرية، بدءًا من مجموعة . وموضوعية ،وتاريخية

شهدت تجربة محمود درويش العديد من  هاتين المجموعتين وبين، »ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي«وانتهاء بمجموعة 
إحداث نوع من التحول بالتضافر مع لعديد من المضامين الجديدة، االّتحوالت في بناء القصيدة، وتشكيلها، فضًال عن طرقه 

عبر مغادرة الحدود نبرة في الصيغة الشعرية واالنزياح نحو قضايا بدت أشد عمقًا في رصد تحوالت النفس البشرية الفي 
، التي أطلقها غسان كنفاني في الستينيات) أدب المقاومة(نزعة المواجهة استجابة لمقولة ، أو التخفف من الضيقة للتجربة

مجال إنساني أوسع وأرحب، مع الحرص على تطوير األدوات الفنية والرؤى، ومع كل ذلك، فإن ثمة ثباتًا من جهة، وذلك نحو 
فثمة دومًا كتابات تسعى لتجاوز  ؛خرى، ولكن على مستوى الرؤية الخاصة بالمكون الفلسطيني الوجوديوتحوًال من جهة أ

نحو ما  ،برات المتعالية، والحصر في حدود الخطاب الوطني المباشرمحدودية الكتابة القائمة على التمحور حول الذات، والّن
يث االستجابة للمزاج الجديد في ظل انحسار السياقات الثورية يمكن أن ننعته بتطوير الرؤى كي تكون أكثر رحابة من ح

  . اليسارية والتحررية

وندوبها، ما  ومع ذلك، فإن الصدمة .يالحظ أن شعر محمود درويش قد اقترب من القيم الكونية في مجموعاته األخيرة
ت مصدرًا من مصادر تشكيل رؤيته الشعرية نها كانإإذ لم يتمكن الشاعر من تجاوزها، بل يمكن القول  زالت كامنة في شعره؛

  .   كما تجلت في لغته، وتمثيالتها للذات الفلسطينية، ورؤيتها للعالم

عبر اإلفادة من  القصيدةكما اإلجرائي العام، تبدو محاولة لتطوير  ،في تكوينها الداللي» أثر الفراشة«إن مجموعة   
ا يتعلق بالوجع الفلسطيني، وجدليته مع الذات المفردة في تعاليها، غير أنها اإلمكانيات النثرية، ناهيك عن تعديل الرؤية فيم
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تنطوي أيضًا على الكثير من مالمح الصدمة التي لم تغادر وعي الشاعر الذي صاغ تجربته الذاتية الخاصة بالصدمة القائمة 
لماذا تركت «بعنوان  2001سنة  على قيم التذكر في سرديات شعرية سابقة، بدت أقرب إلى السيرة الذاتية، وصدرت

لنا المجموعة األخيرة بوصفها النتاج األحدث غير أننا فض .ته التي أصدرهاا، فضًال عن سائر مجموع»؟الحصان وحيدًا
زمنيًا، وبذلك فهي القادرة على تمثيل الموقف العميق للوعي تجاه الصدمة قياسًا على تاريخية التجربة التي انطلقت في 

ت من القرن العشرينتينياالس .  

يمكن القول إن تجربة محمود درويش في تكوينها العام الشعوري تتصل بالحفر العميق في الحدث، وتأمله، وال سيما 
معنى األلم الذي يصوغه في عبارة شعرية تحتمل الكثير من المفارقة بطابعها اإلنساني، وهي صيغة متقدمة من صيغ التعبير 

ما الوجهة، ولكنها بقيت عالقة في حدث الصدمة، والذاكرة، وهذه ميزة في الكتابة الفلسطينية التي  التي تطورت على مستوى
  .ترتهن إلى تجربة الصدمةبرحت 

  دراسات الصدمة 

من الصعب أن  إنسانيةمظهرات النصية لتجربة بوصفه مجاًال معرفيًا يدرس الّت Traumaينظر إلى مصطلح الصدمة 
ما هو معلوم، فإن الصدمة تنهض عل مركزية الحدث، أو ذلك الحدث المركزي الذي يحتمل صيغة وك .تتالشى تداعياتها

فسير، مأساوية ينتج عنها رد فعل شديد األثر يتراوح بين عدم التصديق، أو اإلنكار، كما يمكن إضافة عدم القدرة على الّت
يعكسها استرداد األحداث عبر تقنية التذكر، أو صيغ  مظهرات لغويةفضًال عن معاودة الحدث في صيغ مختلفة، أو من خالل ت

  . األحالم والكوابيس، أو الشهادة، أو السرد

 نظرًا من منظور التجربة الفلسطينية؛ ثمة حاجة كبيرة لتفعيل هذا الحقل المعرفي الخاص بدراسة نوع الصدمة ،إذن
باللغة ) الهولوكوست -الصدمة (الشهير عن كلمتي ) غوغل(إذ يكفي أن نقوم بالبحث على موقع  له؛ لتجاهل الدراسات الغربية

 ) 6590000(بلغت نتيجة البحث  فقد .اإلنجليزية لنتفاجأ بالكم الكبير من الدراسات والمقاالت التي تتناول هذا الموضوع
ًال في حجم الوعي ، مما يعني أن ثمة تباينًا هائ1نتيجة)  78400(نتيجة، في حين بلغ البحث عن مصطلحي النكبة والصدمة 

على واقع الدراسات أيضًا ، وهذا ينسحب »الهولوكوست«على مستوى التعريف في منصة رقمية عامة، مما يشير إلى محورية 
  .  ومن هنا، فإن الحاجة باتت ملحة لتفعيل الدراسات الخاصة بالصدمة من منظور التجربة الفلسطينية، وتنشيطها .األكاديمية

) بيني(حقل متداخل التخصصات  امعجم المصطلحات األدبية بأنه في  Trauma Theoryالصدمة ُتعرف نظرية دراسات
ا، وبهذا فإنها ميعتمد في مرجعياته على خطابات الّتحليل النفسي، مع االستعانة بالنظرية النسوية، وما بعد البنيوية وغيره

ب ما بعد الكولونيالي الذي يعنى بتداعيات األثر االستعماري بما فيها مستويات الخطا كافة تعد منفتحة على التيارات النقدية
كما الخبرة  .)االضطرابات النفسية(ويركز هذا الحقل على دراسة الصدمة الفردية و. على ذاكرة الشعوب، والمخلفات النفسية

، في حين يمكن أن نضيف (Cuddon 2013)الجمعية، ومنها على سبيل المثال الهولوكوست، والعبودية، واإلبادة الجماعية 
   . ترتكب بحق المدنيين، كما ذكريات الحروب التي تكمن في ذاكرة بعض المحاربينارتكبت أو النكبة، والمجازر التي 

تضيف الموسوعة في تعريفها إطارًا معرفيًا وتطبيقيًا بغية فهم الخبرات، بحيث تتجاوز آليات االقتصار على األفراد مع  
من أبرز و. (Cuddon, 2013)العالقة بين الذاكرة والحقائق من خالل الشهادة بهدف تجاوز األزمة التركيز على بحث 

كاثي «للباحثة » ذكريات غير مرغوب فيها؛ الصدمة والسرد والتاريخ«الدراسات التأسيسية لدراسات نوع الصدمة كتاب 
ر االتكاء على مرجعية التحليل النفسي، وال سيما وفيه تسعى إلى تحديد اإلطار المفاهيمي لدراسات الصدمة عب. »كاروث

أن  كاروثترى إذ  ؛»موسى والتوحيد«فرويد، باإلضافة إلى تطبيق هذه المفاهيم على بعض الكتابات، ومنها كتاب فرويد 
درة على دراسات الصدمة تنهض على الجمع بين ثنائية األذى التي تعبر عن الجرح بشقيه المادي والمعنوي، بالتعالق مع الق

  .(Caruth, 1996)في سياق تقديم الصدمة ضمن نهج تمهيدي    woundالتعبير، وتستخدم هنا كلمة الجرح 

                                                        
  :غوغلانظر نتيجة البحث على  1

19, 2018, from: holocaust and trauma - Google Search. (n.d.). Retrieved on November   
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عانوا من ذكريات أليمة، وتحديدًا الناجين من من يشير فرويد إلى آثار األحالم والكوابيس التي تكمن في وعي  
في حين ينظر . وكأنها ُتعاش مرة أخرى ا ُتستعادريات غالبًا ممشددًا على أن الذك ،الحروب أو القتل، أو أي تجربة عميقة

أنها أمور تتصل بالقدر ال يمكن لنا تفسيرها أو فهم أسبابها، أو الحكمة منها، ال سيما في وعي من على إلى هذه األحداث 
عكاساتها تتضح من خالل أسئلة تتعلق بكيفية التحكم بها، أو السيطرة عليها، غير أن انإطالق اختبرها، باإلضافة إلى 

فالصدمة . (Caruth, 1996) تموضعها من خالل القدرة على التعبير عن الحدث، عبر السرد، أو التعبير عنه في سياق لغوي
الثاني فآثاره مادية ترتبط بالجسد، وكالهما ينهض على  ااألول تتضح آثاره على النفس، أم: تتصل بشقين؛ معنوي ومادي

  . (Caruth, 1996)قيمة األلم في سياق تاريخي معرفي 

تضيف مصطلحًا شديد  إذ ؛هذا النوع من الدراسات قطاعاتمجاًال أرحب إلدراك » موسوعة الدراسات الثقافية«تقدم 
رة على اكتناه الكثير من اإلشكاليات التي تتصل بهذا الحقل، ونعني تالزمية مصطلح الصدمة مع األهمية، وتحديدًا القد

فدراسات الصدمة . )(Ryan et al, 2011 العالجمصطلح الذاكرة، أو التذكر بوصفهما عارضًا مرضيًا، أو شكًال من أشكال 
  .الحدث الذي شكل الصدمةفيها  ي الذاكرة التي انطبعتلتفت إلى األسلوبية كما الثيمات النصية المعنية بالتعبير عن وع

إذ يتجه إلى مالحظة اآلثار التي تتصل  ؛(Ryan et al, 2011) 1990لقد بدأ هذا الحقل باالتساع تدريجيا بعد عام 
من أبرز الدراسات التي شكلت و .2001أيلول  11، أو أحداث بأحداث مؤلمة كحادثة تفجير هيروشيما، وحرب فيتنام

تم االعتماد على تسجيالت ؛ إذ »دوري لوب«، و »شوشانا فيلمن«من قبل » جامعة يال«اخل معرفية تلك التي نشأت في مد
. خاصة بالناجين من الهولوكوست، بالتجاور مع دراسات تبحث في الصدمة، وعالقتها بالمكان، أو البعد الجغرافي، أو الزمني

لوحظ  عدة دول منها إسرائيل، وبولندا والواليات المتحدة، وألمانيا التط ،ففي دراسة لجيمس يونغ تختص بالهولوكوست
  . (Ryan et al. 2011)لتجربتهم وخبرتهم وبأن ذكريات الهولوكوست تختلف تبعًا لتقاليد كل بلد، 

 فهو يضيف إلى حيثيات الصدمة سياق التاريخ ؛أهمية مضاعفة» بول ريكور«تتخذ دراسة  ،في سياق اإلطار المرجعي
يؤكد على صعوبة تحقق الغفران قياسًا على بشاعة الجريمة، » ريكور«ومع أن  .واأللم، بالتجاور مع جدليتي التذكر والغفران

يمكننا أن نشعر ببعض التفهم «: إذ يقول؛ ينطلق من تصور ذهني يرتبط بفظاعات الحربين العالميتين، أو الهولوكوست فهو
). Ricoeur 2009(» كذلكبل كحق  ،ليس كواقع فقط ،ة في ماهيتها غير قابلة للغفرانإن الخطيئ. ال أن نصفح عنه ،للمجرم

غير أنه سرعان ما يقرن هذا الغفران بالذاكرة، أو التذكر، وال سيما عبر المنظور الجمعي، وهذا يقودنا إلى إشكالية الصدمة 
كما » طعن في وثوقنا بالذاكرة«وصف بأنه مكن أن يفالنسيان ي. وما يكمن بينهما من جدل ،والنسيان ،بالتوازي مع الذاكرة

إذ ال يمكن أن  ؛للحدث ،ولعل هذا يدفعنا إلى  البحث في األثر، وال سيما النفسي أو العصبي). Ricoeur, 2009( يقول
ستبقى  فإنهاأو نسيانه، ومن هنا، سنجد أن خطابات الصدمة في حالة عدم تجاوز الحدث  .يتحقق الغفران إال عبر النسيان

 ؛غير أن ريكور ينص أيضًا على قيمة الفعل األخالقي للذنب .وأنظمة الخطاب ،في سياق استعادة الحدث الذي يتخلل اللغة
بقصص الناجين من الباحث يعلم مقدار األلم، وهنا يستعين من فالمعاناة لن يدركها إال لمن تعرض لمصائب، فهو وحده 

، في حين يشير إلى أهمية التعبير عن الحدث من خالل سرد تجربة )Ricoeur, 2009(المحرقة بوصفها نموذجا معياريًا 
وهذا ما يتصل بدراسات التحليل النفسي،  .)Ricoeur, 2009(اآلالم، أو فعل الذاكرة بهدف التخلص من اآلالم والحزن 

  . وهكذا يمكن أن تتحول الكتابة إلى وسيلة من وسائل تجاوز األلم

  عر محمود درويش جدلية الصدمة في ش

في دراسة تتناول أدب الصدمة في العالم العربي إلى بعض النماذج التي تتجلى  »ميليش شتيفان«يشير الباحث األلماني 
الذي شدد على اآلثار النفسية للتجربة االستعمارية الفرنسية في  »فرانز فانون«ينطلق من تنظيرات ؛ إذ فيها آثار الصدمة

باحث يعرج على تمثيل الصدمة في التجربة الفلسطينية، ويخلص إلى أن الصدمة تنتج اضطرابات ال الجزائر، في حين أن ال
مرئية  تتحول مع الزمن إلى تغيرات في السلوك، أو تنتج نمطا معينًا يمنع المجتمع المعني من العودة  إلى مرحلة التوزان 
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)Milish, 2019 .(للشاعر محمود درويش من » أثر الفراشة«اره في مجموعة ولعل هذا ما يقترب بنا مما نسعى إلى اختب
  . حيث اآلثار الكامنة للصدمة، وصيغها الخطابية

في شعر محمود درويش وتعالقها مع الصدمة بما تنطوي عليه من  خصائص هذا الخطابكي نتمكن من تحديد 
والتحول الذي شهدته التجربة، وبوجه خاص  توجهات في تمّكن هذا الفعل من رؤية الشاعر الشعرية، على الرغم من التطور

الصدمة تتميز بأثرها الممتد وال بد لنا من اإلشارة إلى أن  ،منظورها للعالقة الجدلية مع الحادثة التاريخية وتداعياتها
(Heidarizadeh, 2015)  أول درويش الذي بدأ الكتابة، أو نشر محمود سنجد أن  ،وهكذا .للعالقة مع اآلخر اكما منظوره

لم ينظر إلى هذا العمل بوصفه عمًال ناضجًا، فاستبعده من  ،1960سنة » عصافير بال أجنحة«بعنوان له مجموعة شعرية 
 ،ومع ذلك .التي يمكن لنا أن نعدها العمل األول ،1964 عام »أوراق الزيتون«مجمل أعماله الكاملة، ومن ثم جاءت مجموعة 

» أوراق الزيتون«فمجموعة  ؛مجموعاته بدا قريبًا من الكتابة في حدود الصدمة فإننا نالحظ أن محمود درويش في سائر
ولهذا جاءت قصائده ال تنطوي على  .تتوهج بروح الغضب، كما التمحور حول الندوب التي خلفها االحتالل والتهجير والنفي

 درويش من ة الفعل، وهذا يؤكد تمكنفي مجال ردأيضا ، إنما بدت فحسب قدر كبير من االعترافات أو محاولة تأمل الحدث
كتابة الصدمة بتكوينها الخام، أو المبدئي؛ أي تلك التي تنغمس في تداعيات األلم في صورتها األولية، مع محاولة عكسها في 

 ،)2014درويش، (فقد أكثر الشاعر من مفردات الغضب، والحزن، والبكاء، والطفل، والشهداء، والموت ومن هنا، . الخطاب
تنطوي على األلم كما تذكر أدبيات الصدمة  ألنهاير ذلك من مستويات الصدمة التي تورث لذاكرة األجيال الجديدة وغ

(Thomas, 2015) . 

إن نمط الكتابة بعد مرور أكثر من ثالثة عقود على تجربة درويش التي وجدت في ظالل ذكرى النكبة، ومن ثم   
حيلنا إلى أن سرديات درويش فيما يتعلق بوجوده كفلسطيني يتفاضة، وعملية السالم، تخللتها النكسة، واجتياح بيروت، واالن

فالخطاب لم يتمكن من تجاوز الصدمة، أو ربما تعديل منظوره  .تحتل إرثًا من تجربة تتصل بمأساة االقتالع والتدمير والنفي
الّتعاطي مع الحدث الذي نتج بفعل االحتالل ولكن قبل أن نتلمس كيفية . الغفران الصعب» ريكور« هكي يقترب مما دعا

علينا أن نقرأ درويش الذي نضج شعريًا، وفنيًا، ولكنه مع ذلك لم يشف من األلم، على الرغم من أن كتابة  ،الكولونيالي
يمكن  الصدمة قائمة في اللغة كي تتجاوز األلم، أو كي تتخلص من فائض األلم الذي يسكن الذاكرة، ولكن هذا أمر جدلي ال

  . ه بحيث يمكن أن يتحقق العكس من ذلكيلإاالطمئنان 

  أسئلة الوجود  الصدمة و

تبلور أسئلة ذات طابع وجودي تتصل بتموضع الضحية، » أثر الفراشة«من أبرز مالمح الصدمة في مجموعة    
راه ماثًال في شعر محمود وهذا ما ن .وتساؤالتها فيما يتعلق بالقدر الذي ُفرض على شعب أن يتعرض لتجربة بهذا الحجم

درويش الذي بدا لنا مدركًا لهذه األسئلة التي صاغها من خالل نسق شعري ما فتئ يقترب فيه من الطابع اإلنساني بهدف 
يعبر عنه درويش في مجموعة تحتمل  ًا طبيعيًا ينتج من لدن وعي جمعيتشكيل الخطاب الكوني، ولكنه حقيقة بدا خطاب

  . ب عنهااألسئلة أكثر مما تجي

وهذا ربما . إن وقوع ظلم يعني أن القدر قد صاغ معنى الوجود، وال سيما إذا كان هذا الظلم بحجم فقدان وطن  
عن خطة قدرية  لعله عبارةأو  ؟فهل يمكن أن يكون موجهًا، أو مدروسًا ؛يدفع البعض إلى محاولة فلسفته، أو تبيان أسبابه

ج في خطابات شعرية مغرقة في محاولة تأمل الحدث وخصائصه في ضوء هذه يندر هذا التساؤل !مرسومة لها حكمة ما
نجد أن ألم الشاعر لم تجعلنا إن إطاللة خاطفة على عناوين القصائد س. الجدلية القائمة بين عشوائية الحدث والمخطط

مختلفة، أو لعلها بدت أكثر  يبتعد كثيرًا عن أجواء ديوانه األول من حيث تمكن الصدمة، غير أنها اتخذت مستويات معالجة
  . نضجًا في التعبير عن جدليته

سيلحظ أن تجربة الصدمة لم تغادر درويش، » أثر الفراشة«ال شك أن المتأمل في القصيدة األولى من مجموعة 
لى ولهذا نجد أن أول قصيدة بدت أقرب إ... ففضاءات اللغة ما زالت أقرب إلى رصد جدلية الموت، والفقد، واالقتالع 
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التي قصفت » البنت«يبدأ قصيدته في ظالل الصدمة، فيفتتح مجموعته عن ؛ إذ استعادة مفردات تكمن في وعي درويش
طائرات االحتالل عائلتها على شاطئ غزة، وهنا نتلمس مفردات عدم مغادرة الحدث والتداعيات النفسية لمعنى فقدان الفتاة 

  . بيتها، وسائر وجودهاكما فيتقوض عالمها، ...] [وحيدة  وتمضي الفتاة ألهلها على شاطئ البحر حيث تتناثر األشالء،

شديدة القسوة من خالل اختيار هذا الحدث  خطابه االفتتاحيلقد أدرك درويش تداعيات هذا األثر النفسي، فجاء 
بلغة أخرى غير  الذي أتى بهدف تمكين الوعي بالصدمة لدى القارئ، وال سيما القارئ الذي يمكن أن يقرأ شعر درويش

  : العربية، ونعني القارئ الكوني المنكر لمعنى األلم الفلسطيني

  شاطئ البحر بنٌت، وللبنت أهل  على«

  وللبيت نافذتان وباب . ولألهل بيت

  وفي البحر بارجة تتسلى 

  بصيد المشاة على شاطئ البحر 

  أربعة، خمسة، سبعة 

  يسقطون على الرمل، والبنت تنجو قليًال 

  ًا من ضباب ألن يد

  أبي : يدًا ما إلهية أسعفتها، فنادت

  ) Darwish, 2009( » !قم لنرجع فالبحر ليس ألمثالنا! يا أبي

 في خطاباتواضحًا  التي شكلت حضورًا) النجاة( ونعنيثمة مفردة شديدة االتصال بكتابة الصدمة في النص السابق، 
إذ تأتي على ذكرها الدراسات التي تبحث في  ؛وست اليهودي، وتكرارهاالصدمة، وال سيما من حيث تعالقها مع ذاكرة الهولوك

ل العمودي وهنا تبدو هذه الصيغة في توافقها مع الفع .أثر الذكرى األليمة على الناجين الذي فقدوا أهلهم قتًال أو اختفاء
لمتألمة في ظالل التذكر والهواجس، فدرويش يدرك أن نجاة هذه الفتاة يعني أن تقع هذه الذات ا ؛للصدمة، ومعطى األجيال

ة، أو أمرًا إيجابيًا، وإنما هي ألم مستعاد من حياة يفالنجاة هنا ال تبدو نجاة حقيق. عالوة على إطالق أنماط من االكتئاب
وجود في حين أن البحر والنزهات ال يمكن أن تتوافق مع  ،)قليًال(ولهذا نعتها الشاعر بأنها نجاة  ،ذكريات أليمةتخللتها 

وهنا نلتمس إحساسًا جمعيًا بمعنى االنتماء إلى الضحية، في حين أن يدًا إلهية أنقذت الفتاة، أو نمط حياته، الفلسطيني، 
  .  في أدبيات الصدمة ظهرلطالما  الذيل إلى شكل من أشكال القدر يوهذا يح

المسألة الفلسطينية برمتها قد وقعت في على الرغم من أن صيغ  أنه إن من أبرز وقائع تموضع الصدمة في وعي درويش
وهذا  .ن آثار الفعل والذاكرة، وعدم القدرة على النسيان لم تتمكن من تعديل خطاب درويش الشعريفإتحوالت سياسية، 

فالقصائد تنهض . يتبدى حتى في عناوين قصائده التي تعكس ذاكرة مثقلة باألثر الفلسطيني، وعدم القدرة على تجاوز األلم
لكن حلت من مجموعاته السابقة، مع إضافات أخرى تتصل بالرؤية الجديدة، ومفردات قائمة في الوعي العميق، أو أنها ر على

أي  ؛لحدث نفسيًاعلى افنيًا بمقدار ما يعني تحوًال نحو التعاطي مع الصدمة عبر هيمنة البنية اللغوية هذا ال يعني نكوصًا 
. إن تحليًال لعناوين القصائد سيكشف عن قيم تذكر شديدة االلتصاق بقيم الحدث المؤلم. البنية اللغوية الكامنة في الالوعي

فالذاكرة ال يمكن لها أن تنزلق إلى النسيان في ظل عدم االعتراف بالجريمة أو المسؤولية عنها، فقصائد درويش تتصل كما 
عاد إنتاجها في الصور والظالل والكلماتدمة التي ما زالت تتجدد، أنتبين من عناوينها بتمحور الوعي حول الصفال جرم  ؛و ي

العدو، ونيرون، والبيت قتيًال، وعدو مشترك، وبقية حياة، وليت الفتى شجرة، ووصلنا متأخرين، : (أن نقرأ العناوين االتية
، وما يشبه الخسارة، وكفن، واغتيال ،وموهبة األمل، ولم أحلم، وشريعة الخوف، وحنين إلى نسيان، وقال أنا خائف، وبندقية

، وهذا لعله يتفق مع المنظور )والحياة حتى آخر قطرة، وشجرة الزيتون الثانية، وقاتل وبريء، وجهة المنفي، وعودة حزيران
، أو ربما ,Qattous)  (2001السيميائي لوظائف العناوين بوصفها تحيل إلى رمزية أو مرجعية ما، ولكن ضمن بعد رمزي 

   . يد بناءه وعي المتلقيداللي  يمكن أن يع
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في آخر مجموعة أصدرها حتى تكشف لنا عن مؤشرات تمّكن الصدمة، كما قيمة التذكر القصائد إن قراءة في عناوين 
فمن خالل هذه العناوين سنقع على ملحوظتين شديدتي األهمية، وتتحددان بأن  .-وكان مسؤوال عنها -درويش في حياته

، ومحاولة هذا الخسران التعبير عن عمق الخسارة، كما تفعيل قيم التساؤل والبحث عن أسبابشعر درويش ما زال عالقًا في 
تفسيره في سياق قدري كما وضحنا مسبقًا في التقديم لإلطار النظري للصدمة، فضًال عن أن درويش قد قدم رؤية وثيقة 

  . الصلة باإلطار األخالقي الذي من أجله نشأت أو انطلقت دراسات الصدمة

هي خطابات سائدة في دواوين درويش األولى، وما زالت ُتستعاد، وكأن ) الزيتونوالمنفى والفتى والعدو (إن مفردات 
ذاكرة درويش لم تخضع ألي تحول للوهلة األولى، فهي ما زالت غير قادرة على تجاهل األلم، ونسيانه، غير أننا نالحظ مع 

الصدمة عبر صيغ جديدة في توجيه اللغة والدالالت، وتتمثل بمحاولة أنسنة أن ثمة تطويرًا للتفاعل مع  ،شيء من التأمل
ثنائية الضحية والجالد، أو تلك العالقة استعادة القضية إلضفاء مسحة كونية عليها، كما ثمة تعديل فلسفي أو إضافة، ومنها 

ية ضرورة تخليص الخطاب الفلسطيني ولهذا نجد درويش قد أدرك بحاسته وثقافته العال .من منظور جديد القائمة بينهما
والمباشرة نحو إضافة تمثيالت تأملية جديدة، ال سيما أن صيغ التمثيل كما نصت عليها الدراسات ما بعد  ،من الضجيج

يقصد بها النصوص التي توجه الطعون للمركز   counter discourseالكولونيالية تكمن في تطوير مرويات مضادة، أو مقاومة
فباإلضافة إلى تلك الصيغ القائمة على الخطاب السائد . )Ashcroft, 2010(لي من قبل الهامش  أو المهيمن عليه اإلمبريا

إضافات تبدو لنا قائمة في أيضًا ستعاد كما في قصائد أو ثيمات المنفى، والشجرة، والزيتون، ونيرون، والعدو، ثمة والم
أن ندوب الجريمة، ونواتج الصدمة قد كمنت في وعي متقدم من يعني ا جدل المساءلة للجالد من خالل صوت الضحية، وهذ

برر أفعال ؛ إذ »ريكور«حيث قراءة واقع الذاكرة، ومحاولة تقديم صيغ النسيان، أو رفضها، وهذا ما ناقشه بشكل مستفيض 
عملية عبر ، أو بالجريمة اآلخرالتذكر، كما مقدار الصعوبة التي يمكن أن تواجهها الضحية أمام الجالد في حالة عدم اعتراف 

ولهذا نجد أن ثمة  .)Ricoeur, 2009(لجوء الذاكرة إلى نظام من التقديم أو التأخير أو الحذف أو االستبعاد أو التعديل 
قاتل، وبريء، والخطيئة، وكابوس، : (مغايرة، ومن ذلك وأعناوين تتصل بالضحية، وقراءة العالقة مع العدو بصورة جديدة 

إلى أين، وكما لو كان نائمًا، وما يشبه الخسارة، وشريعة الخوف، وشخص يطارد نفسه، ولم أحلم، وموهبة األمل،  والطريق
ولنتأمل في عنوان قصيدة واحدة لنرى كم هي متورطة في طرح أسئلة وجودية فرضتها التجربة، ونعني ). والبيت قتيًال

وهذا يأتي لكونها تطلق بعدًا تساؤليًا عميقًا أو مضاعفًا في .  )Darwish, 2009) (لماذا كل هذا؟....  ؟ماذا(قصيدة 
تطلق هذا النوع  ما - غالبًا-مجريات هذا الحدث، وأسبابه، وجدواه، وهذا يعني أن الصدمة  مساءلة القدر، ومحاولة استيعاب

  . مشترك من األسئلة تبعًا لطبيعة الفعل، وتداعياته على النفس، وال سيما حين تتحول إلى وعي جمعي

عن المعاناة، وهذا مما  جومما يتصل بفعل القدر، تضمين قيم األمل بوصفها صيغة للتخلص من حجم األلم الذي نت
يقترب من الكتابة بهدف الشفاء، أو التخلص من ضغط الذاكرة، ولكن ثمة صيغًا من التشكك كناية عن عمق األزمة 

  : يقول درويش إذ ،وصعوبتها

  كلما فكر باألمل أنهكه التعب والملل «

  بأي ميزان أزن : واخترع سرابًا، وقال

  سرابي؟ بحث في أدراجه عمن كانه 

  )  Darwish, 2009(» مسوداتقبل هذا السؤال، فلم يعثر على 

ولم «: يقول، االضطرابات الروحية والنفسية والوجودية هيطلق السؤال األكثر عمقًا في مواجهة هذ ،وفي موقع آخر
، غير أن السؤال يتصاعد نحو قيم أكثر عمقًا وحدة، وهذا ما يؤسس لقيم )Darwish, 2009(» يكرر السؤال من أنا

  : الصدمة التي غالبًا ما تسعى ألن تجد تبريرًا أو تفسيرًا لما يحصل

  األمل نقيض اليأس، ربما هو اإليمان ليس«

  تركتنا  ...الناجم عن ال مباالة آلهة بنا 
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  تمد على مواهبنا الخاصة في تفسير نع

  وقال ليس األمل مادة وال . الضباب

  .)Darwish, 2009(»  ...نه موهبة إ ،فكرة

إذ إن الشاعر يمتلك صيغه ومفرداته  ؛يبرز في القصيدة نسق واضح يكاد يتقاطع مع مجمل مستويات خطاب الصدمة
المفردات التي تتصل بالقدر، ومسؤولية اآللهة التي تحضر في  من التمحور حول األلم، والوجع، وهذا يعمق توظيف كتل من

  . ، ال قدرة لنا على تفسيرهأكثر من صيغة أو تصور، وال سيما أسئلة هذا األلم الذي يبدو قدرًا وجوديًا

  الحلم والكابوس : الصيغ النفسية

، بالحلم والرؤيافيما يتعلق  غًا تتكررصي» أثر الفراشة«نجد في مجموعة ، فنحن تعد األحالم من أبرز عالمات الصدمة
كافة التي يمكن أن تؤكد تمكن وعي الصدمة في فيها بالمنهجيات هذا السياق يتطلب أن نمارس قراءة بينية نستعين لعل و

شعرية مهيمنة، تؤدي إلى بناء أنساق كامنة في قصائد  شعر درويش من خالل صيغ الحلم، وتمثيالت الكوابيس بوصفها صيغًا
فالحلم والكوابيس عبارة عن صيغ تعبيرية نصت عليها دراسات التحليل النفسي، وقد أشرنا إلى ذلك في محور  .لصدمةا

  . »ذكريات غير مرغوب فيها» «كاثي كاروث«كتاب اتكاء على  الصدمة

الالوعي، ولنقرأ فسنجد أن الضحية ستعاني من معاودة الحلم والكوابيس نتيجة حدث كمن في  ،وإذا تأملنا هذه الصيغة
التي تنهض على مركزية الحدث القائم على عدم القدرة على تجاوز الصدمة، وما يعقبها من إطالق » ذباب أخضر«قصيدة 

  : الحلم والكوابيس نتيجة القتل والموت، وبهذا فإن الضحية باتت في حالة عميقة من التأزم النفسي

  صيف وعرق، وخيال . لمشهد هو هوا« 

  واليوم . ة ما وراء األفقيعجز عن رؤي

  لكن القتلى هم الذين . أفضل من الغد

  وحين يحاولون . يتجددون، يولدون كل يوم

  يأخذهم القتل من نعاسهم إلى نوم  ،النوم

  .)Darwish, 2009(» وال أحد. ال قيمة للعدد. بال أحالم

صيغ األلم التي تختزن في وعي اإلنسان ويكاد يتكرر الحلم في تجلياته المختلفة أو صوره، وهي غالبًا ما تتصل ب
ما زالت  فالحلم يعني أن األلم والذكريات، وصيغ النسيان ؛إنها قيمة ال يمكن أن نتجاهلها في خطابات الصدمة. الفلسطيني

، فال يمكن للفلسطيني أن يشرع بالغفران أو النسيان إال عندما يتخلص من الوجع، أو يعترف الجالد بجريمته .قائمة
تحقق بعد، ومن ذلك ما يعبر عنه في قصيدة يفمعاودة الحلم تحيل إلى أن الشفاء من الذكرى لم  .تعيد الضحية حقهاوتس

  : التي تقع بين الحلم والخيال» لم أحلم«

  في وسعي  هل«

  أن أختار أحالمي، لئال أحلم 

  ...بما ال يتحقق، كأن أكون شخصا آخر 

  يحلم بأنه يرى الفرق بين حي يرى

  .)Darwish, 2009(»  ميتًا، وبين ميت يرى نفسه حيًا؟ نفسه 

تجاوز معنى من معاني القدر، في حين أن الموت والحياة باتا صيغتين من في أن فعل االختيار يعني الرغبة في ال شك 
  . صيغ المفارقة لمعنى الوجود حيت يكون الوجود أشبه بالعدم
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على «تمثل نموذجا ال واعيًا، كما في قصيدة  كيطفو على السطح إن الموت والحياة يتقاطعان في صيغة الحلم، فت
، أو تتجسد في الحلم، وهنا تبرز صيغ المبالغة في تمكين الموت من وعي )حلمًا(حيث تصبح الحياة » أعالي السرو
  :الفلسطينيين

  هل أنت من كتب القصيدة؟ : قالت«

  حلمت بأني حي . ال أدري: قال

  ثم ماذا؟: فقالت

  .)Darwish, 2009(» ت المنام، وطرت من فرحيصدق: قال

إذ تقع اللغة  ؛قودنا إلى تمثيالت الموت، بالتجاور مع تراجع صيغ الحياة للخلفتأن قراءة باقي القصيدة في أن ال شك 
جود الو افال جرم أن يظهر انبعاث األشباح، عالوة على عدم القدرة على حسم هذ .والرؤى بين مكونين، هما الحياة والموت

ولعل تشكيل القصيدة زاخر بمنتجات . 1948تحكم وجود الفلسطينيين منذ عام  التي) الحياة والموت( ثنائيةهذه البين 
األلم، وصوره، وهي صيغة يرغب درويش في اإلفادة من إمكانياتها كي يؤسس لصورة الفلسطيني اإلنسان الذي لم يعد 

فالحوار بين شخصيتي الرجل والمرأة، . معنى الحياة، ويصيبها بالعطبيشوه  ،يمارس إنسانيته في ظل وجود كيان محتل
إن عبارة ماذا بعد؟ ما هي إال سؤال يتصل بدور . مبتورًا، غير قادر على المضي في الحياة بصورة طبيعية يعكس عالمًا

جمالية الحياة يحيل إلى هذا االستدراك ب ... إن الحياة قصيرة وجميلة :في حين يجيب الشبح... القدر، وأسئلة الوجود
يتحدث الشبح عن معنى الحياة، وبذلك فإن وجود  ؛ إذتحول على نحو واضح في الرؤية التي ابتكرها درويش في خطابه

شأنه في  ،الفلسطيني ينتقل إلى حالة من الظالل التي ترغب في فلسفة الحياة بصورة مختلفة، مما يعني أن الفلسطيني إنسان
على هذه األرض، غير أن الموت يظلل عالمه، فيمنعه من الحلم، في حين تسيطر عليه كوابيس الماضي ذلك شأن أي إنسان 

 .  أينما ذهب وحل

  ) خطاب الضحية(مواجهة الخوف 

لن يكتمل أدب الصدمة إال عبر قراءة ثنائية الضحية والجالد، وهي تأتي ضمن ما يمكن أن ننعته بجدلية األلم التي 
اضطرار الضحية إلى التعامل مع األلم، أو التعاطي معه بوصفه شكًال من أشكال الوجود، أو قدرًا غير  ينتجها الجالد، مع

ن حول مفهوم الضحية، ويتنازع ، ثمة دارسون يرون أن الفلسطينيين من خالل النكبة، واليهود من خالل الهولوكوست. مفسر
 التي تنشطفثمة استثمار واضح لخاصية األلم  ،بناء عليهو. (Thomas, 2015)ا مع محاولة تأسيس هوية خاصة لكل منهم

يتناسى أنه تسبب به، مما يعيدنا إلى جدلية الذي نماذج خطابية لتمثيله وتنظيمه، وغالبًا ما يتم إطالقه مرة في وجه الجالد 
فاليهود  ؛سها كال الطرفينفاأللم من ناحية التذكر يتسم بجدلية يمار. وأشرنا لها سابقًا »ريكور«االعتراف التي ناقشها 

، ونعني ا حوله في خطاباتهموالذي تمحور مسؤولون عن ألم الشعب الفلسطيني على الرغم من أنهم عانوا من األلم
على الكثير من التعاطف والتضامن، ومع ذلك، فثمة إنكار لأللم الفلسطيني، كما التنصل  ذلك الهولوكوست، كما حصلوا بسبب

تمكن   إذ المسلك يحاول أن ينفي الفعل األخالقي، أو تلك المسؤولية التي يعيد درويش رسم خطوطهامنه، وبهذا فإن هذا 
مثقًال باأللم  كي ينتج خطابًا ،من قراءة مفاصل هذه الجدلية عبر إعادة إنتاج خطابه كي يتوجه فيها إلى اآلخر، أو للعالم

  . حية، ويحاور الجالدفال جرم إذن أن يختار أن يتكلم عبر صوت الض .الفلسطيني

من أنواع التنكر لمعنى المقاومة، بمقدار ما يلجأ إلى توسيع الدائرة الداللية للشعر  اال يمكن أن نعد مسلك درويش نوع
ة الفلسطينية في يلتحوالت سياقية شهدتها القض بحيث تتجاوز الخطابات المتشنجة التي ربما بدأت تفقد وظائفها نظرًا

  .العقود األخيرة

لقد لجأ درويش إلى نزع فتيل صخب اللغة الشعرية، وتبني لغة أكثر وعيًا للتعبير عن قضية شعبه في مزاج عالمي  
إدخال تعديالت جوهرية في أنظمة الخطاب الشعري العربي عبر اللجوء إلى  الخروج من دائرة الثورية من جديد، فكان ال بد

طعن السردية الصهيونية، وهذا استوجب  بعبارة أخرى  ؛تجربة اليهوديةتفيد من عكس ال ،صيغ كونية من خاللالفلسطيني 
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كما  ،الت الصدمة وصيغهافإن درويش قد حافظ على تمّث ،ومع هذا .كونيين يؤمنون بقيم كبرىأن يتوجه درويش إلى قراء 
لصيغ الحوارية والتأملية التي برزت في باكورة أعماله، غير أنه استثمرها عبر توجيهها نحو دالالت أكثر عمقًا، فأكثر من ا
  :   يمكن أن تنشأ بين الضحية والجالد بهدف وضع األلم بوصفه تجربة مشتركة تتقاسمها ذاكرتان

  حق الضحية أن تدافع عن حقها في من«

  يعلو األذان صاعدًا من وقت . الصراخ 

  توابيت : الصالة إلى جنازات متشابهة

   إذ ال...مرفوعة على عجل، تدفن على عجل

  وقت إلكمال الطقوس، فإن قتلى آخرين

  قادمون . قادمون مسرعين، من غارات أخرى

  أو عائلة واحدة ال...فرادي أو جماعات 

  السماء رمادية. تترك وراءها أيتامًا، وثكالى

   أما لون. ر رمادي أزرقحرصاصية، والب

  الدم فقد حجبته عن الكاميرات أسراب من

  .)(Darwish, 2009» !ذباب أخضر 

ما زالت غير قادرة على التخلي عن استعادة وقع الجريمة التي ارتكبت، الضحية  أن التأمالت الداللية في النص يتضح من
لعائالت الفلسطينية على شاطئ لومع أن درويش يعيد رسم حدث ما، ونعني قصف الطائرات اإلسرائيلية . وما زالت ترتكب

إن استعمال . حية التي تطالب بالصمت منذ أن بدأت المأساةذكرى التي صنعت الضوعيه يمتح أيضًا من مخلفات ال فإنغزة، 
حيث يمكن أن تمارس صيغة الضحية صدى ، يأتي بوصفه تطويرًا جديدًا في التعبير عن الصدمة »الضحية«درويش لمفردة 

فالسرديات الغربية  .ري، وشكلت ذاكرتهل مرويات أو سرديات مكثت في التاريخ البشتفع ألنهاوقبوالً واسعًا في وعي المتلقي 
  . ، وخير من أفاد من ذلك الخطابات الخاصة بالهولوكوستموضوع الضحيةبعث تمركزت على لطالما 

هذا التراجع في صيغ الصخب الثوري والقومي قد أفرز تمثيالت لغوية جديدة، لعلها أكثر ذكاء في مخاطبة الوعي لعل 
ومع أن فعل التمثيل العميق لأللم للخطاب . روث النفسي والتاريخي لخطابات الضحيةاإلنساني من خالل استثمار المو

بالمدلول العميق لخطابات  إدراكًاصيغ الخطاب والتوجهات قد بدت أكثر  فإنالشعري لدرويش لم يتغير من ناحية االلتزام، 
رأسمالي واشتراكي، في حين أن الثاني : بينلم يعد العالم ينطوي على قط؛ إذ بتحوالت المشهد السياسيالتي تتصل الوعي 

لقد أدرك درويش . ، وغيرها»أوراق الزيتون«كان أقرب إلى الثورية، ومخاطبة العقل األممي الثوري الذي نراه في مجموعة 
فإن ا ولهذ ،أو الخطاب الثوري) الثائر(أن الذاكرة البشرية الكونية ربما تتعاطف مع خطاب الضحية أكثر مما تتأثر بخطاب 

  هل يستطيع التابع أن يتكلم؟  :الشهيرة »سبيفاكغاياتري «قياسًا على مقولة  تبدأ بالتحدثعلى الضحية أن 

في معجمه الشعري إلى لغة تحفل بمعاني الصدمة، وقيمها، وهي الجنازات التي تتكاثر وتدفن على  ينزاح درويش 
تأثيرًا شديدًا بهول المأساة عند مخاطبة الوعي اإلنساني، في  هذه المشهدية الصادمة تحدث. عجل، ألن ثمة جنازات قادمة

عن تمجيد  تبدو شديدة التعلق بإخراج األلم إلى السطح، عوضًا ،حين أن مفردات عائلة واحدة، واليتامى، واألرامل، والثكالى
اآلليات، في حين أن  يرت، كماإن الخطاب في المجمل ما زال يتمحور حول الفقد، غير أن االستراتيجيات تغ. الرغبة بالموت

وهنا نلمس قدرًا من تراجع المعنى الطبيعي للحياة مقابل تقديم صيغ الموت، يتمظهر  .الصيغ اللونية للطبيعة قد تالشت
إن درويش يسعى ألن يستثمر الصدمة . الذي يتغذى على الجثث، أو الذي يسكن القبور» الذباب األخضر«نصيًا بتصوير 

وت على الوعي الفلسطيني لينقله إلى مستوى أوسع، بحيث تبقى المحافظة على معاني الفقد، والخسارة، التي أحدثها الم
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من صورة الضحية التي تخاطب الوعي اإلنساني  والموت، ولكن عبر تحوير تموضع الموجهات الداللية التي بدت أكثر قربًا
  .  الكوني

 يبدو؛ إذ ي صدى لمركزية الحدث واستمراريتهاسات الصدمة، يأتالتي تنص عليها در الداللية إن معنى الخوف بقيمه
في مختلف صيغ الخطاب كما في  على الرغم من تقدم الزمن، غير أنه ما زال كامنًا ،مجاًال مهيمنًا في معجم درويش الشعري

  : »قال أنا خائف«قصيدة 

  أنا خائف : وقال بصوت عال. خاف«

   كانت النوافذ محكمة اإلغالق، فارتفع

  صمت . أنا خائف: الصدى واتسع

  ). Darwish, 2009(» خائفأنا : لكن الجدران رددت

تتبع صيغ الخوف، فسنجد أن ثمة قدرًا كبيرًا من العناوين التي تحتمل هذا القدر، وخاصة من حيث في وإذا مضينا 
عن وعي جمعي مسكون بالقلق للشخصية الفلسطينية كما يجسدها درويش في شعره، ولكنه يعبر  المضطربةتبيان القيم 
التي تعكس وعيًا اضطرابيًا نفسيًا أقرب إلى الفصام، وهذا تحقق نتيجة » شخص يطارد نفسه«كما في قصيدة  ،واالضطراب

غير أن قصيدة  ،) Darwish, 2009( فال جرم إذن أن يكون هنالك شخص يكلم نفسه، أو يطارد نفسه ؛الضغط الهائل
ر عن الخوف اق هذه الصيغة، بل إنها تكاد تختزل جدلية مستويات خطاب الصدمة حين تعبتبدو في سي» شريعة الخوف«

  : والتذكر والضحية والجالد في أتون المرجل الشعري لدرويش

  القاتل إلى شبح القتيل، ال إلى  ينظر«

  ال : يقول لمن حوله. عينيه، بال ندم

  قتلت ألني خائف . تلوموني، فأنا خائف

  بعض المشاهدين . ائفتل ألني خقوسأ

  المدربين على تفضيل التحليل النفسي 

  على فقه العدل، يقول إنه يدافع عن نفسه 

  والبعض اآلخر من المعجبين بتفوق التطور 

    .)Darwish, 2009(» ...على األخالق 

ومحاولة وضع  ية بين معاني الخوفلكشف لنا عن وعي قائم في مستوى العالقة الجدتإن قراءة في المقطع السابق 
الجالد أمام مسؤولية جريمته، غير أن التبرير بالخوف يبدو شيئا أقرب إلى المفارقة، أو تقديم قيمة العدل مقابل تجاهل 

في محاولة تعميق األسئلة األخالقية في  ،، ولكن بمفردات خطاب الصدمةإنسانيًا اإلطار األخالقي، وهذا يجعلنا نقرأ وعيًا
  .   مجمل هذا الخطاب

  ستعاداأللم الم ...صيغة التذكر 

 واجتياح بيروت ،) 1967(نكسة و ،)1948(نكبة  :على الرغم من مرور عقود طويلة على سلسلة المآسي الفلسطينية
خطاب درويش ما زال يعاني من سطوة هذه األحداث التي تستعاد ذكرياتها في  فإن .وغيرها واالنتفاضة، ،)1982 (

لم تكِف للتعبير عن هول الحدث، ولذلك » حصار لمدائح البحر«وكأن مجموعة  يما النكبة، وبيروت،مجموعته األخيرة، وال س
مؤلمة  أن القتل والقصف والتدمير بوصفها أفعاًالفي ال شك  .ما فتئ الشاعر يستعيد أطياف بيروت حتى بعد انقضاء عقود

   .في مكان جديدأو تستعاد لن تبرح الذاكرة طالما ما زالت تتجدد 



  ...الصيغة والتحول... الصدمة  خطاب                                                                                                                          682
  

خطابية مستعادة تتقاطع مع سياق مع الحدث المعاصر، وهذا يأتي في أكثر من  ةأكثر من صيغ» أثر الفراشة«ثمة في 
  : ر قيم التذكر كأنها ما زالت حاضرة في الوعي اآلنفافتتاحية القصيدة تشير إلى تجّذ. »العدو«منها  ،قصيدة

  كنت هناك قبل . هناك قبل شهر كنت«

  ئما كأني لم أكن وكنت هناك دا. سنة

  من القرن الماضي 1982وفي عام . إال هناك

  حوصرنا . حدث لنا شيء مما يحدث اآلن لنا

  وقاومنا ما يعرض علينا من جهنم  وقتلنا

  لكل واحد منهم . الشهداء ال يتشابهون/ القتلى

  قوام خاص، ومالمح خاصة، وعينان واسم 

  .)Darwish, 2009(» ونلة هم الذين يتشابهتولكن الق ،وعمر مختلف

 ؛لفعل، على الرغم من اختالف الزمنتكتسب القيم الجديدة في شعر دويش خصوصيتها من التمحور حول استمرارية ا
إنه عبارة عن فعل . إذ تحيل إلى أن الفلسطيني قائم في جدلية الضحية التي ما زالت تتغذى ذاكرتها على مشاهد قتل جديد

وهنا يفكك درويش المفهوم الجمعي . فلسطينية، ولكنها قبل كل شيء ليست سوى إنسان تكوين صور، غير أن الضحية دومًا
وكأن ). العدو(فلكل ضحية وجه وعينان وحلم، في حين أن قاتله واحد  ؛ليؤكد على أن الموت شيء فردي يطاول الذات

مة، ودفع قيم األلم إلى األمام، درويش في هذا السياق يرغب في تثبيت الجريمة كي يتمكن من إدراجها في خطابات الصد
  . وهي التي نشطت بحثيًا بعد ما شهدته البشرية من دمار بعد حربين عالميتين

 »كارل ياسبرز«لقد أراد درويش أن يحمل المسؤولية األخالقية للقاتل، وهذا ما يستجيب إلى األطروحات التي وضحها 
، وهذا ال يمكن أن يتحقق إال )Ricoeur, 2009(يمة، أو الذنب وشرحها ريكور بخصوص المسؤولية األخالقية لفعل الجر

  . عبر تفعيل قيم التذكر، واستعادة مشهدية الموت التي تتخذ صورة متكررة على اختالف الزمن

التي تنهض على حضور هذه الشخصية التاريخية ) Darwish, 2009(» نيرون«في المجموعة عينها، نالحظ قصيدة 
فالشخصية في كال الموقعين رمز للخراب والدمار، بيد أن سياقات االستعادة  .»أوراق الزيتون«مجموعة عينها قبل عقود في 

فعل التذكر، والضحية، : فدرويش يمزج بين أربعة عناصر هي... العراق تأتي في زمن ومكان جديدين، ونعني لبنان، كما
يعد شكًال من أشكال  يقوم به الكيان الصهيونيرى أن ما والعدو، والشاهد على الجريمة، مما يفعل وعي الخطابات التي ت

الجرائم التي ينبغي محاسبته عليها، وهذا ال يمكن إال عبر تكوين منظومة خطابية تشتغل على تعميق هذا الفعل الممارس 
التي  »يشيل فوكوم«وتنظيمه انطالقًا من مفاهيم الخطاب التي تتصل بأثرها على الممارسة المجتمعية نزوًال عند مفاهيم 

  . باتت شائعة فيما يتعلق بعملية تنظيم الخطاب

على الجالد  يفرض -بال شك- فهو  ؛ينهض على معاني الجريمة» أثر الفراشة«إن مستوى الخطاب الشعري لدرويش في 
قتلى، والذئب، الغابة، وال( نقرأففي غير قصيدة  .يقرأ الجالد عيون الضحيةكي  وجهليضعهما وجها أو أن يواجه الضحية، 

إذ يقترب درويش من  ؛ل صيغ الصدمةيغير أن المفردة األخيرة تمارس دورًا استراتيجيا في تفع ،)والحمام، والحرب، واأللم
  :  الحياة والحلمفي تكريس مقولة إنسانية الضحية، وحقها 

  في الحرب ال يشعر أحد منا بأنه مات إذا أحس«

  .)Darwish, 2009(» الموت يسبق األلم. باأللم 

من  ، ونعني التركيز على مقولة أن الموت بات شيئًاسائدةإن عالم درويش الشعري ما انفك يتمحور حول صيغة 
الطبيعية استثناء، مما يعني أنه يشتغل  يشةمتعلقات الوجود للفلسطيني، وجزءًا من هويته، وأن فعل الحياة، أو القيم المع

فال شيء يمكن أن يعلق بالذاكرة سوى صيغ األلم، ومشتقاته، وما ينتج  .لسطينيةعلى تموضع هذا الخطاب في المروية الف



 683 ابو شهاب  
 

ولعل القتل يعد نمطًا أسلوبيًا يبرزه التكرار . »البيت قتيًال« -على سبيل المثال-ولهذا نرى في المجموعة عبارات منها  .عنه
الت نتيجة عكس هوسًا ببعض التصورات والتمّثكونه يحيل إلى نوع من المرض القائم على محورية اللغة التي يمكن أن ت

في المجموعة، كونها باتت جزءًا من الذاكرة الجمعية لإلنسان  احتشاد هذه الصيغ وتكرارهاوهذا يفسر . الصدمة
  . الفلسطيني

، وهنا نرى كيف أن درويش يسعى )الموت الجماعي( من منطلقايبدأ الشاعر قصيدته ضمن هذه االستراتيجية 
جية تمكين البعد األخالقي في مواجهة القاتل، وهو ما يستجيب لتعريفات الجريمة التي ال يمكن أن تسقط بالتقادم الستراتي

ولهذا ال بد للضحية أن تصوغ معنى اإلبادة الجماعية من أجل تثبيت الجريمة،  .الزمني حسب تعريفات المجتمع اإلنساني
البيت «جاء في قصيدة فقد . »أثر الفراشة« افي غير ديوان، ومنه ويشلدر خطاب الشعريالوهذا ما يمكن أن يتخلل مجمل 

 :»قتيًال

  البيت. تنهي حياة بيت كاملة. واحدة بدقيقة«

  قتيًال هو أيضا قتل جماعي حتى لو خال من 

  مقبرة جماعية للمواد األولية المعدة . سكانه

  لبناء مبنى للمعنى، أو قصيدة غير ذات 

  ت قتيال هو البي. شأن في زمن الحرب

  بتر األشياء عن عالقاتها وعن أسماء 

  وحاجة التراجيديا إلى تصويب . المشاعر

  في. البالغة نحو التبصر في حياة الشيء

  ذكرى أصابع  ...كل شيء كائن يتوجع 

  والبيوت تقتل ... وذكرى رائحة وذكرى صورة 

  .)Darwish, 2009(» وتقتل ذاكرة األشياء. كما يقتل سكانها

 بد من نقل هذا المقطع كامًال كي نتمكن من توفير فهم أكثر تعمقًا لمفاصل السياقات التي تندرج في نصوص كان ال
يطفو القتل ليطال البناء الحسي للوجود الجمعي، بالتعاضد مع البناء المعنوي لمعنى الذاكرة التي تنتهي كما ؛ إذ الصدمة

  . ينتهي البشر

فالتذكر والذكرى تكاد  .أسلوبيًا على ضغط اللغة، وكمون الفلسطيني بهذا المعنىتكاد تشكل مفردة الذكرى مؤشرًا 
فثمة ذكرى للوطن المستلب، والوجوه، واأليام الجميلة في بيوت آمنة، وثمة ذكريات ؛ تشمل حيوات الفلسطيني أينما كان

  . صيغ األلملغويًا شموليًا من التمحور حول  وبهذا فإننا نقرأ فعًال. القتل والغياب أيضًا

ثمة قدر غير يسير من الفعل المتأمل لألقدار التي ظللت وجود الفلسطيني،  ،»حتى لو وصلنا متأخرين«في قصيدة 
 .األشياء تختلف فيه وهي نزعات تنم عن عمق في كيفية التعامل مع الحدث أو الصدمة، واألهم كيفية الشعور في وقت بدت

  : ولهذا يقول درويش

  لطبيب في النظرأسلوب ا للحكمة«

  وإذ ننظر إلى الوراء لنعرف أين . للجرح 

  كم ارتكبنا : نحن منا ومن الحقيقة، نسأل

  من األخطاء؟ وهل وصلنا إلى الحكمة

  .)(Darwish, 2009 »؟متأخرين
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ية إذ ينتفي التفاؤل والتشاؤم على حد سواء، وهذا يبرز األثر العميق إلشكال ؛تنتهي القصيدة بتحديد وضعية الحياد
ولعل ال شيء أكثر تعبيرًا عن صيغة  .امالحيرة بخصوصهكما ا أمرًا ينبغي أن يكون طبيعيًا، مبوصفه ،الوجود، أو الحياة

   .)(Darwish, 2009) هذا؟ماذا؟ لماذا كل (الصدمة حين يتساءل درويش عن الجدوى كما في قصيدة 

فربما يمكن  ؛فالنسيان ال يمكن أن يتحول إلى واقع .مةمن تمثالت الذاكرة تفعيل النسيان كما نصت عليه أدبيات الصد
فال جرم أن نجد  .نسيان الخطيئة، أو الجريمة، ولكن األهم من ذلك كيفية نسيان األلم، أو نسيان األشخاص أو الضحايا

ن أن ينتج ذلك الغياب الذي يمككما وهي تتمحور حول معنى الفقد،  ،)Darwish, 2009( »حنين إلى نسيان«قصيدة بعنوان 
  . الموت الذي نتج بفعل الجريمةأو بفعل الموت، ونعني الموت غير الطبيعي، 

  وأسئلة المجهول ... المستقبل 

غالبا ما تنتج الصدمة الكثير من الجدل من حيث كيفية معالجة الماضي، والرغبة بتجاوزه، وكيفية رؤية المستقبل، وهذا 
في أوضح صوره كما في كامنة مما يفعل صيغ القلق المستقبلي، وهذا يتجلى  يأتي نظرًا لتداعيات الذكريات التي تبقى

  : ، وفيها»كم البعيد بعيد«القصيدة التي حملت عنوان 

  بعيد؟البعيد  كم«

  كم هي السبل؟ 

  نمشي 

  ونمشي إلى المعنى

  .)Darwish, 2009(» وال نصل 

فالحدث الذي شهده  ؛عن معنى تداعيات الفعل للتعبير) Darwish, 2009(» أثر الفراشة«في حين تأتي قصيدة 
كل ما بلة لعكس المعاني العميقة لهذا الوجود، وهي محا .في أثره، أو يبقى ضمن وضع االرتدادات قائمًا الفلسطيني بات شيئًا

حية تعنيه الكلمة، ال سيما في نص حمل الكثير من الرؤى التي باتت لصيقة بخطابات الصدمة القائمة على مفردات الض
على الرغم من صيغ التحول التي طالت التجربة الفعلية للمشكلة الفلسطينية، بالتوازي مع تحوالت تجربة و. والخوف، والجالد
  .  رؤاها ومفرداته بقيت كامنة في الصدمة بصورة واعية أو ال واعيةفإن درويش الشعرية، 

ى إمكانية تحقق المستقبل، ما دام الفلسطيني في يحيل إل» أثر الفراشة«إن مجمل خطاب درويش الشعري في مجموعة 
إذ يسعى درويش في شعره إلى أن ينقل هذا المشكل  ؛مجال الموت، وهو نموذج قدري بات يحكم مصائر الوعي الجمعي

للنسق  مغاير الحياة أشد ما يتعلق بالموت، وهو على ما يبدو خطاببالوجودي، وأن ينص على أن الفلسطيني يتعلق 
أو الملتزم، ولكني أعتقد أن درويش بات على وعي بأنظمة الخطاب في تشكيل تلق جديد للقضية الفلسطينية عبر الثوري، 

  . استثمار نماذج من خطابات الضحية والصدمة التي أحسن استخدامها من قبل المرويات الصهيونية على مدار عقود خلت

  خاتمة 

مة بوصفه أحد مستويات الخطاب ما بعد الكولونيالي من منطلق ندعو إلى تفعيل خطاب الصد ،في ختام هذه الورقة
على نموذج اضطلع به الشاعر محمود درويش الذي كان على  التجديد في الممارسة النقدية التي حاولنا اختبارها تطبيقيًا

لشعري القائم على على الرغم من أن الشاعر قد اتكأ على معجمه او. وعي عميق بأهمية تعديل الخطاب الفلسطيني الشعري
تداعيات النكبة، والخروج، والنفي، والقتل، وال سيما تمظهراته القائمة على الحلم والكوابيس، والموت، واالسئلة القدرية، أو 

المباشرة نحو مزيد من التأمل في واتجه إلى فارق النزعة المتشنجة، ؛ إذ قدم تصورًا  جديدًا، أو مغايرًا فإنهالوجودية، 
التاريخية للحدث، وأثرها النفسي، ومن ذلك إطالق تمثيالت مواجهة الجالد بنواتج فعله، وما يمكن أن ينتجه من ألم  الكينونة

مما يجعلها في سياق  ؛عي الجمعي الذي تجلى في نواتج الحدث، وصيغ الخطاب التي تتسم بنزعات نفسية قائمةويسكن الال
 .غفران ما لم يستعد الحق، ويعترف بالجريمةيتحقق الوالندوب التي ال يمكن أن نتخلص منها 
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Abstract 
The hypothesis of this research is determined by a question related to the availability of traumatic 

discourse in the poetry of Mahmoud Darwish, in the sense that the writing of trauma intersects with 
postcolonial literature. The Israeli occupation is one of the colonization practices that still exist. Our 
study aims to activate a new critical approach in order to reveal the position of the Palestinian 
discourse, which expresses an experience with profound psychological implications that show their 
effects on the vision that affects existence, identity and memory. This produces a language that is 
biased from the familiar pattern in order to express the repercussions of the existing act of pain.           
A rhetorical strategy, or as a counter-rhetorical organization based on the Nakba and the Palestinian 
pain sequences, is a rhetorical formula to confront the Zionist discourse based on the Holocaust, which 
is one of the most prominent rhetorical models that benefited from the shock, pain and subsequent 
rhetoric. 

Keywords: Poetry, Mahmoud Darwish, Trauma, Post, Colonial discourse, Palestine, Holocaust, 
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 الملخص

 البنك العربي اإلسالمي األردنيو، )JIB( دنيالبنك اإلسالمي األرية؛ هدفت هذه الدراسة إلى تقييم ربحية البنوك اإلسالمية األردن
)IIAB( اإلسالميصفوة ، وبنك )SIB ( إلى  2014البنوك، للفترة من تلك مجموعة من النسب المالية التي تقيس ربحية باستخدام

 البنوك شورة من قبلالمالية المدققة والمن بياناتالعلى الدراسة اعتمدت . ، ومقارنة األرباح بينها وبين المصارف التقليدية2018
ومجموعة ) One-way ANOVA Test(المعنية، وقيمت الدراسة األداء من خالل البيانات الوصفية، وقارنت األداء باستخدام اختبار 

  . من االختبارات البعدية

داء تلك البنوك أ ينب فروقاتوجود وخالل فترة الدراسة،  يةر في ربحية البنوك اإلسالمية األردنوتوصلت الدراسة إلى وجود تطو
بسبب خبرته الطويلة في هذه الصناعة، واستحواذه في األداء  اداء واستقرارأ هالضالبنك اإلسالمي األردني أفكان  فقد .يث الربحيةمن ح

اء بنك صفوة أما أد .في ذلك البنك العربي اإلسالمي الدوليتاله سالمي في األردن، كبر من القطاع المصرفي اإلعلى المساحة السوقية األ
البنوك اإلسالمية ، كما بينت الدراسة وجود فروقات بين ربحية ضعف بسبب حداثة التأسيس وخبرة البنوك المنافسةكان األف ،اإلسالمي

تحسين المصارف اإلسالمية في تساعد  التي من شأنها أن اإلجراءاتمجموعة من بالدراسة أوصت و. ية والبنوك التقليدية األردنيةاألردن
  .وتطوير قدرتها التنافسيةتها حيرب

  .داءاألردن، البنوك اإلسالمية، الربحية، النسب المالية، األ: الكلمات المفتاحية

  المقدمة

، إلى يوم الدين من واالهأجمعين، وعلى وصحبه  آلهوالصالة والسالم على رسول الله وعلى رب العالمين، لله الحمد 
فهو عصب االقتصاد وقناته التي تساهم في تجميع الموارد المالية  .قتصاداالونات القطاع المصرفي من أهم مكفيعد : وبعد

االستثمارية المتاحة، هادفة إلى مشاريعها من وحدات الفائض وتقديمها إلى وحدات العجز الباحثة عن تمويل لونقلها 
وخاصة في  ،المهمة للقطاع المصرفيالبنوك اإلسالمية من المكونات  دوتع .تخصيص الموارد المتاحة بأفضل طريقة ممكنة

  .سالميةالدول اإل

في القطاع  هامًا ، وأوجدت لنفسها موقعًا1963ول تجربة لها في مصر عام أانتشرت البنوك اإلسالمية بشكل كبير منذ 
اركة في على مبدأ المشها عملفي عتمد إذ توتختلف طبيعة المصارف اإلسالمية عن المصارف التقليدية؛ . المصرفي العالمي

  .بشكل نهائي هامن تعامالت المصرفية الربح والخسارة، واستبعاد الفائدة

مستمر؛ للوقوف على مدى نجاحها وكفاءة ها بشكل ئأدالتقييم  -كغيرها من المنشآت  -حتاج البنوك اإلسالمية ت
ويقاس نجاح  .الجة أوجه القصورمعو أالمستقبلي، واتخاذ الخطوات المناسبة الستمرار النجاح  بأدائهاها، والتنبؤ رتداإ

مقاييس الربحية من أهم أدوات تقييم األداء المالي  دأخرى، وتعوفترة بين المالي آدائها من خالل تقييم المالية المؤسسات 
 الو .ها قدرة أكبر على االستمرار والمنافسةئوإعطا هااألهم، والداعم األكبر لترسيخ وجود هدفهاللبنوك، ألن تعظيم الربح 

للمصارف  في تقييم األداء المالي اطفيف ااختالفإال أن هناك ، تختلف البنوك اإلسالمية عن البنوك التقليدية في هذا المجال

                                                        
 .2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك،   ©
  .األردن ،إربد، ة، جامعة اليرموكقسم االقتصاد والمصارف اإلسالمي   *
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طبيعة البنوك تتالءم ووقد اعتمدت الدراسة على مقاييس األداء التي  .اإلسالمية الختالف طبيعتها عن المصارف التقليدية

  .اإلسالمية

  أهمية الدراسة

الوطني، وأهمية متابعة التجربة  ستثماراالكمصدر لتمويل همية القطاع المصرفي أأهمية هذه الدراسة من  تنبع
للوقوف على درجة  ؛بين الحين واآلخراألردنية ، وتقييم أداء المصارف اإلسالمية األردنية اإلسالميةللمصارف المصرفية 

  .منافسة في القطاع المصرفيوقدرتها على االستمرار وال ،هاستقرار وأ هائتقدم أدا

  مشكلة الدراسة

  :تيةاآلألسئلة في اإلجابة عن اتتلخص مشكلة الدراسة 

 إلى مؤشرات الربحية؟ استنادًا يةالبنوك اإلسالمية األردن ما تقييم ربحية .1

 من حيث الربحية؟ يةالبنوك اإلسالمية األردن هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في ربحية .2

  ؟من حيث الربحيةوالبنوك التقليدية  يةالبنوك اإلسالمية األردن ات داللة إحصائية في ربحيةهل هناك فروق ذ .3

  فرضيات الدراسة

ال يوجد اختالف بين ربحية المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية األردنية حسب مؤشر العائد على : الفرضية األولى
  ).α=0.05(داللة العند مستوى ) ROA(الموجودات 

ال يوجد اختالف بين ربحية المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية األردنية حسب مؤشر العائد على حقوق : ية الثانيةالفرض
  ).α=0.05(داللة العند مستوى ) ROE(الملكية 

 1الودائعاألردنية حسب مؤشر العائد على والبنوك التقليدية ال يوجد اختالف بين ربحية المصارف اإلسالمية : الفرضية الثالثة
)ROD ( داللة العند مستوى)α=0.05.(  

ال يوجد اختالف بين ربحية المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية األردنية حسب مؤشر نسبة هامش : الفرضية الرابعة
  ).α=0.05(داللة العند مستوى ) NOM(التشغيل 

نسبة هامش األردنية حسب مؤشر وك التقليدية والبنال يوجد اختالف بين ربحية المصارف اإلسالمية : الفرضية الخامسة
  ).α=0.05(داللة العند مستوى ) NPM( الربح

ال يوجد اختالف بين ربحية المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية األردنية حسب مؤشر درجة استغالل : الفرضية السادسة
  ).α=0.05(داللة العند مستوى ) AU(األصول 

  الدراسة أهداف

  :إلى تحقيق األهداف التالية الدراسة تسعى

 .من خالل مجموعة من النسب المالية يةتقييم ربحية البنوك اإلسالمية األردن .1

 .ردنية فيما بينهااألاإلسالمية البنوك ربحية مقارنة  .2

 .ردنيةاألاإلسالمية والبنوك التقليدية البنوك ربحية مقارنة  .3

  

                                                        
يقصد به الحسابات االستثمارية في البنوك اإلسالمية ؛ وهي أموال يسلمها أصحابها للبنك اإلسالمي بهدف الحصول على عائد،  -  1

 .(Al Sabhany, 2014)فالمودع هو رب المال والبنك اإلسالمي هو عامل المضاربة . وتكيف على أنها رأس مال مضاربة
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  الدراسات السابقة

ظ ندرة الحوت. داء البنوك بشكل عام، والبنوك اإلسالمية بشكل خاصأقييم تعددت الدراسات التي هدفت إلى ت
داء البنوك أوقد تم اختيار الدراسات التي قيمت  .داء البنوك من خالل مقاييس الربحية فقطأالدراسات التي قيمت 

  . حدثقدم إلى األاألمن  بموضوع الدراسة، وتعرض هذه الدراسات مرتبة زمنيًا كثر ارتباطًااأل ألنهااإلسالمية؛ 

حيث  .2000 – 1998هدفت إلى تقييم األداء المالي للبنك اإلسالمي األردني للفترة ): Al Taleb, 2005(دراسة : وًالأ
وتوصلت الدراسة  .اعتمدت الدراسة على تحليل البيانات المالية للبنك لتحليل السياسات االستثمارية وطرق االستثمار

اري للبنك، وأوصت بضرورة إعادة النظر في استثمارات البنك، والعمل على البحث عن الفرص إلى ضعف األداء االستثم
  .االستثمارية في المنطقة العربية

تقييم أداء البنك اإلسالمي األردني مقارنًة مع هدفت الدراسة إلى ): Al Momani and Al Soroji, 2007(دراسة : ثانيًا
، وذلك باستخدام مجموعة 2001إلى  1992العاملة في األردن، خالل الفترة من  مجموعة مختارة من البنوك التقليدية

والعائد  ،والعائد على االستثمار ،ونصيب السهم من الربح ،القيمة الدفترية للسهملقياس الربحية؛  من النسب المالية
نسب الربحية بين البنك  حصائية فيما يخصإوتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة  .على حقوق الملكية

 .اإلسالمي األردني والبنوك التقليدية العاملة في األردن

لالستثمار والتمويل من خالل دراسة  تقييم أداء البنك اإلسالمي األردنيهدفت الدراسة إلى ): Assi, 2010(دراسة : ثالثا
وتوصلت الدراسة  .2008 – 2003للفترة لبيان تطور المؤشرات المالية،  ؛هيكل مصادر األموال واستخداماتها للبنك

وأوصت الدراسة  .ويظهر ذلك من خالل بعض النسب كالعائد على حقوق الملكية ،الربحية في تحسن مستمروجود إلى 
  .ابتكار صيغ استثمار جديدة تساهم في تحسين أداء البنك العمل على ضرورةب

األداء المالي للبنوك اإلسالمية والتقليدية العاملة في فلسطين  هدفت الدراسة إلى تقييم ):Boshnaq, 2011(دراسة : رابعا
 ،بما فيها مؤشرات الربحية ،واعتمدت الدراسة على مجموعة من المؤشرات المالية .2010إلى  2006للفترة من 

لبنك التجاري ومقارنته مع أداء بنك فلسطين المحدود وبنك االستثمار الفلسطيني وا العربي االسالميلتقييم أداء البنك 
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل اإلحصاءات الوصفية؛ كالمتوسط، واالنحراف المعياري . الفلسطيني

 وتوصلت الدراسة إلى أن البنك اإلسالمي. لتحليل الفروق في األداء) T(للمؤشرات المدروسة، كما طبقت اختبار 
على زيادة أرباحه من  العربي وأوصت الدراسة بضرورة عمل البنك اإلسالمي .أقل ربحية من البنوك التقليدية العربي

خالل خفض السيولة النقدية، واستحداث أساليب استثمارية جديدة، وتنويع خدماته المصرفية، وضبط النفقات غير 
  .التشغيلية

مية مقارنًة مع البنوك التقليدية في إلى قياس كفاءة البنوك اإلسال هدفت الدراسة: Akhter et al., 2011)(دراسة  :خامسا
واعتمدت  .2010إلى  2006باكستان، من خالل استخدام النسب المالية للربحية والسيولة والمخاطر، للفترة من 

وقد بينت . لفحص اتجاهات بيانات المركز المالي وقائمة الدخل )Trend analysis(االتجاه الدراسة على تحليل 
حصائية بين أداء البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية من حيث الربحية إمعنوية ذات داللة الدراسة عدم وجود فروق 

  .والسيولة واالئتمان

إلى تحديد العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على ربحية  هدفت الدراسة: )Obeidat et al., 2013(دراسة  :سادسا
وقد توصلت إلى أن ربحية البنوك اإلسالمية في األردن تتأثر  .2006 – 1997البنوك اإلسالمية في األردن للفترة 

بينما وقروض المضاربة،  ،جمالي النفقاتإو ،وتكلفة الودائع ،جمالي الودائعإ: بمجموعة من العوامل الداخلية، ومنها
  .تتأثر بعرض النقد كعامل خارجي مؤثر على الربحية

داء في خمسة من البنوك اإلسالمية في تقييم الكفاءة واألة إلى هدفت الدراس ):Abduh et al., 2013(دراسة  :سابعا
داء، وكانت نسب الربحية واستخدمت الدراسة تحليل النسب لقياس الكفاءة واأل .2010إلى  2006بنغالدش للفترة من 
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 Shajalalتوصلت الدراسة إلى أن أداء بنك شاه جالل اإلسالمي قد و .من بين النسب المستخدمة في التقييم

Islamic Bank  خالل تلك  االسالمية داء جميع البنوكأفضل من أداء البنوك األخرى، كما توصلت إلى ارتفاع أكان
  .الفترة، مما يدل على وجود تحسن مستمر لكفاءة البنوك اإلسالمية

حية والسيولة في كفاءة البنوك اإلسالمية من حيث الربهدفت الدراسة إلى قياس  :)Irfan et al., 2014(دراسة  :ثامنا
بررت الدراسة اختيار ، و)2011- 2004(بنغالدش وبروناي، للفترة و يرانإوباكستان ؛ مجموعة من دول جنوب آسيا

واستخدمت . فيها في األطر القانونية واالجتماعية واالقتصادية الناظمة للمصرفية اإلسالميةلتشابه الكبير باهذه الدول 
وتوصلت الدراسة إلى . لتقييم أداء تلك البنوك Stochastic Frontier Approachالدراسة مدخل الحد االحتمالي 

ونسبة العائد على حقوق  ،Return On Assets (ROA)ارتفاع كفاءة البنوك من حيث نسبة العائد على االصول 
مصارف بروناي كان أفضلها ، وNet Income (NI)وصافي الدخل  ،Return On Equity (ROE)الملكية 

  .المية من حيث الكفاءةاإلس

إلى  2009ربيل لالستثمار والتمويل للفترة من أإلى تقييم أداء بنك  هدفت الدراسة: )Adam, 2014(دراسة  :تاسعا
 )ROA(: ، وذلك باستخدام النسب المالية ومن بينها ثالثة من النسب المالية التي تقيس الربحية، وهي2013

  .تطور ربحية البنك خالل سنوات الدراسة وفقا للمقاييس المذكورةوتوصلت الدراسة إلى . )NPM(و )ROE(و

مارات العربية المتحدة؛ إلى قياس األداء المالي لبنكين إسالميين في اإل هدفت الدراسة: )Ibrahim, 2015(دراسة  :عاشرا
النسب المالية  واستخدمت الدراسة مجموعة من .2007- 2003للفترة  ،وبنك دبي اإلسالمي نبنك أبو ظبي اإلسالمي

واعتمدت الدراسة على أدوات . داء، واستقرار األالمال تركيبة رأسودارية، القدرة اإلوالسيولة، ولقياس الربحية، 
وتوصلت الدراسة إلى أن أداء البنكين  .للتحقق من النتائج )descriptive statistical analysis( التحليل الوصفي

فضل، بينما كان أداء بنك أبو ظبي األ تنت أن ربحية بنك دبي اإلسالمي كانالفترة، كما بيتلك كان حسنا خالل 
  .اإلسالمي أكثر استقرارا

إلى مقارنة األداء المالي للبنوك اإلسالمية والبنوك التجارية في  هدفت الدراسة: )Ibrahim, 2015(دراسة  :حادي عشر
واستخدمت الدراسة مجموعة من النسب المالية لقياس . ةوبنك الشارق ،مارات العربية المتحدة؛ بنك دبي اإلسالمياإل

واعتمدت الدراسة على أدوات  .، واستقرار األداء لتلك البنوكالمال تركيبة رأسودارية، القدرة اإلوالسيولة، والربحية، 
لبنوك كان داء اأوتوصلت الدراسة إلى أن . للتحقق من النتائج descriptive statistical analysisالتحليل الوصفي 

حسنا خالل فترة الدراسة، وتميز بنك الشارقة بأداء أفضل من حيث السيولة والربحية والقدرة اإلدارية وتركيبة رأس 
  . المال، وفي المقابل تميز أداء بنك دبي اإلسالمي باالستقرار

مية مقارنة مع ربحية إلى تحليل ربحية البنوك اإلسال هدفت الدراسة: )Ramlan & Adnan, 2016(دراسة  :عشر ثاني
وتكونت العينة من ثالثة بنوك إسالمية وثالثة بنوك  .2011إلى عام  2006البنوك التقليدية في ماليزيا، للفترة من عام 

واالنحدار واالرتباط، وجمعت البيانات الالزمة للدراسة من منشورات  Tاعتمدت الدراسة على نموذج اختبار وتجارية، 
أفضل من ربحية البنوك التقليدية مقاسة  كانت أن ربحية البنوك اإلسالميةإلى وتوصلت الدراسة . ياالبنوك وبورصة ماليز

ك وأن إجمالي القروض إلى إجمالي األصول للبن كما، ROEوالعائد على حقوق الملكية  ROA األصولبالعائد على 
  .مؤشرات تتمتع بداللة إحصائية معنويةختبارات أن هذه البينت االو، أعلى من البنوك التقليديةكان  ةاإلسالمي

هدفت الدراسة إلى تقييم أداء البنوك اإلسالمية في ماليزيا للفترة من  :)Nawaz & Bardai, 2017(دراسة  :عشر ثالث
وتكونت  .EPS، واعتمد جزء من الدراسة على مؤشرات الربحية ممثلة بنصيب السهم من الربح 2015إلى  2010

واعتمدت الدراسة . وبنك بيرهاد اإلسالمي ،بنك ماليزيا اإلسالمي: ر بنكين إسالميين في ماليزياعينة الدراسة من أكب
إلى تفوق بنك ماليزيا  الدراسة وتوصلت .رتباط لتقييم أداء البنكين والمقارنة بينهمانحدار الخطي واالعلى نموذج اال

  .اإلسالمي من حيث الربحية
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الدراسات السابقة بأنها تركز على  عننستطيع القول أن هذه الدراسة تتميز من خالل مراجعة الدراسات السابقة، 

  .دراسة أداء جميع المصارف اإلسالمية األردنية من خالل مؤشرات الربحية المتعددة والمتنوعة فقط

  وعينتها مجتمع الدراسة

البنك العربي اإلسالمي ، و)JIB( نياألرد اإلسالميالبنك األردنية؛  جميع البنوك اإلسالميةيتكون مجتمع الدراسة من 
كما . جميع البنوك اإلسالمية األردنية الثالثةعلى  عينة الدراسة، واشتملت )SIB( بنك صفوة اإلسالميو ،)IIAB( الدولي

من البنوك التقليدية % 38 من أصل ثالثة عشر بنكا تقليديا، وهو ما يشكل نسبة (TRD)تم اختيار خمسة بنوك تقليدية 
، )AHL(، والبنك األهلي األردني )UNI(، وبنك االتحاد )JKB(البنك األردني الكويتي : ة، والبنوك المختارة هياألردني

وقد اختيرت البنوك وفقا للحجم معرفا بإجمالي األصول بحيث استبعدت  .)CIR(، وبنك القاهرة عمان )BOJ(وبنك األردن 
  .صغيرة الحجمالبنوك البنوك كبيرة الحجم و

  لدراسةمصادر ا

فقد اعتمدت على المصادر الثانوية للمعلومات، وذلك من خالل مجموعة من الدراسات  ،الدراسة فاهدأتحقيق ل
المدققة للبنوك اإلسالمية والسابقة التي شكلت الجانب النظري للدراسة، كما اعتمدت على البيانات المالية المنشورة 

  . ك في األردنجمعية البنولعلى التقارير السنوية واألردنية، 

  حدود الدراسة

فهي تختص بدراسة البنوك اإلسالمية األردنية، وحدود موضوعية تختص بتقييم ربحية تلك  ؛للدراسة حدود مكانية
إلى  2014فترة من ال نها تغطيإإذ  ؛وللدراسة حدود زمانية. من خالل مجموعة من النسب المالية المالئمةومقارنتها البنوك 
بنك األردن دبي ( اإلسالمي صفوةبنك ن إذ إلتجنب تحيز البيانات،  2014ترة الدراسة في سنة وقد بدأت ف .2018

  .واستقراره وفترة خمس سنوات كافية لتحسن األداء ،2010تأسس عام ) سابقا اإلسالمي

  منهجية الدراسة

المالية الخاصة بالربحية بدأت خطوات التحليل من احتساب النسب  فقد ؛اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن
  :للبنوك اإلسالمية، والمتوسط الحسابي للبنوك التقليدية، لجميع سنوات الدراسة، وهي

من مؤشرات الربحية وفاعلية  امهم اهذه النسبة مؤشر دتع: Return on Assets (ROA)صول نسبة العائد إلى األ: أوال
من خالل قسمة صافي هذه النسبة  وتحتسب .صول البنكأمن  يناريشير إلى مقدار الربح الناتج من كل د فهو ؛دارةاإل

 & Besley( ؛)Ross et al., 2008( ؛)Rose & Hudgine, 2008( جمالي األصولإالربح بعد الضريبة على 
Brigham, 2000(.  

ROA =  

ة مؤشر مهم من مؤشرات الربحية، هذه النسب دتع: Return on Equity (ROE) نسبة العائد على حقوق الملكية: ثانيا
 ,Ross et al( ؛)Rose & Hudgine, 2008( من حقوق الملكية يناريشير إلى مقدار الربح الناتج من كل دو

  .)Besley & Brigham, 2000( ؛)2008

ROE =   

النسبة كفاءة البنك في تحقيق تعكس هذه : Return on Total Deposits (ROD) جمالي الودائعإنسبة العائد إلى : ثالثا
 ,Rose & Hudgine(من الودائع  ينارتشير إلى مقدار الربح الناتج من كل دوموال المودعة لديه، الربح من األ

2008.(  
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ROD =   

دارة والموظفين على نسبة مدى قدرة اإلالتعكس هذه : Net Operating Margin (NOM)نسبة هامش التشغيل : رابعا
  .(Rose & Hudgine, 2008)يرادات والمحافظة على هذا النمور الربحية من خالل دعم نمو اإلويطت

NOM =  

دعم ربحيته من  علىتعكس هذه النسبة مدى قدرة البنك : Net Profit Margin (NPM)نسبة هامش الربح : خامسا
 ,Besley & Brigham( ؛)Rose & Hudgine, 2008( دارة النفقات وسياسة تسعير الخدماتإخالل الكفاءة في 

2000(.  

NPM =  

تعكس هذه النسبة ربحية : The Degree of Assets Utilization (AU)نسبة درجة استغالل األصول : سادسا
 & Rose(لها صول المكونة دارة المحفظة، وخاصة الدخل الناتج من األإمن خالل نجاح سياسات  المصرف

Hudgine, 2008.(  

AU =   

  .يبين ملخصا للنسب المالية المستخدمة في الدراسة 1والجدول 

  ملخص النسب المالية المستخدمة في الدراسة :)1(جدول 

  نماذج من الدراسات السابقة التي استخدمت النسبة  النسبة

ROA (Ramlan and Adnan, 2016); (Adam، 2014); (Akhtar et al.، 2011); (Obeidat et al.، 2013) 
ROE (Ramlan and Adnan, 2016); (Akhtar et al.، 2011); (Khan et al.، 2014); (Adam، 2014) 
ROD (Khan et al.، 2014); (Adam، 2014); (Tarawneh، 2006) 
NOM (Wasiuzzaman & Tarmizi، 2010); (Samad & Hassan، 1999)  
NPM  (Ibrahim، 2015); (Akhtar et al.، 2011); (Adam، 2014) 
AU (Tarawneh، 2006) 

          Source: Prepared by the researchers. 
يما يخص مؤشرات البنوك وف .احتسبت مؤشرات الربحية وفقا للمعادالت المذكورة سابقا لكل بنك من البنوك اإلسالمية

واحد لها مرحجا بحجم كل بنك اعتمادا  ي، ومن ثم احتساب مؤشربنك تقليد تم احتساب مؤشرات الربحية لكلالتقليدية، 
  .على حجم الموجودات منسوبا إلى حجم البنوك التقليدية المستخدمة في العينة

 descriptive statisticalحصاء الوصفي سلوب اإلأالدراسة على تحليل البيانات باستخدام هذه وقد اعتمدت 
method عطاء صورة معبرة عن إ، ولنسب الربحية المختارةف المعياري ومعامل االختالف نحراممثلة في المتوسط واال

 One-way(إجراء المقارنة بين ربحية البنوك لكل مؤشر من المؤشرات باستخدام اختبار  تم ثم. البيانات الكمية
ANOVA Test ( من خالل برنامجSPSS ل وجود فروقلتحديد وجود الفروق، ومن ثم تحديد مصدر االختالف في حا 

استخدم اختبار توكي ؛ فقد )Post Hoc Test(باستخدام مجموعة من االختبارات البعدية الخاصة بمقارنة المتوسطات 
)Tukey HSD Test( واختبار أقل فرق معنوي ،)LSD Test(فيه ي، واختبار ش)Schaffe Test.(  

  واقع المصارف اإلسالمية في األردن

، وظهر بعد ذلك العديد من البنوك التقليدية 1930منذ أن تأسس البنك العربي عام  القطاع المصرفي األردني نشأ
 Association of Banks( 2018في عام  ابنك )24(من مكونا أصبح القطاع المصرفي األردني فواإلسالمية في األردن، 

in Jordan, 2019(.  والجدول)صرفي األردنييبين بعض نسب المقارنة بين البنوك في القطاع الم) 2.  
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  .)بالمليون دينار( 2018بعض النسب المقارنة للمصارف العاملة في األردن لعام  :)2(جدول 

  وجـــه المقارنة
  البنوك األجنبية  البنوك التجارية  البنوك اإلسالمية

  %  قيمة  %  قيمة  %  قيمة
 33.3 8 54.2  13 12.5  3  العدد
  8.2  1688 75.3 15498 16.5 3396  نوالموظف

 8.2 3852 76.2  35374 15.6  7223  جمالي األصولإ
 11.4 689 77.2 4671 11.4 688  حقوق الملكية
 14 461 74.5 2460 11.5 380  رأس المال

 7.8 2968 75.7 28887 16.5 6318  إجمالي الودائع
 6.7 1544 71.7  16469 21.6 4955  مجموع التمويل
 8.2 45 76.1  417  15.7  94  صافي الدخل

       Source: Association of Banks in Jordan (2019), Annual Report 2018, Amman. Jordan. 

نها لم تشكل فإعقود،  أربعةفي القطاع المصرفي األردني منذ أكثر من قد دخلت وعلى الرغم من أن البنوك اإلسالمية 
 Jordan International Religious( %97.2بعد الثقل المطلوب في بلد يشكل المسلمون فيه ما يزيد على 

Freedom Report, 2018(. جدول الكما هو واضح في و)تشكل ما نسبته أردنية ثالثة مصارف إسالمية ، هناك )2
 )%16.5(شكل العاملون في المصارف اإلسالمية ما نسبته  ،2018وفي عام  .األردن من المصارف العاملة في )12.5%(

من إجمالي موجودات  )%15.6( األردني، واستحوذت المصارف اإلسالمية على ما نسبتهمن العاملين في القطاع المصرفي 
 )%11.5(ما نسبته على القطاع، و ذلك من إجمالي حقوق الملكية في )%11.4(ما نسبته على القطاع المصرفي األردني، و

، نفسهالي الودائع لدى القطاع من إجم%) 16.5( ما نسبتهعلى من إجمالي رأس المال في القطاع المصرفي األردني، و
استحوذت المصارف اإلسالمية  كذلك .الممنوح من القطاع المصرفي األردني التمويلمن إجمالي  )%21.6( ما نسبتهعلى و

 Association of Banks in( من الربح الصافي الذي حققه القطاع المصرفي األردني )%15.7(على ما يقارب 
Jordan, 2019(.  والجدول)يبين واقع المصارف اإلسالمية في األردن )3. 

  )بالمليون دينار( 2018لعام  يةاألردن بعض نسب المقارنة للمصارف اإلسالمية :)3(جدول ال
  
  

JIB  IIAB  SIB  
 المجموع

  %  قيمة  %  قيمة  %  قيمة
    2009  1997  1978  سنة التأسيس
 7223 22.77 959 28.41 2052 58.31 4212  اجمالي االصول

 688 36.80 138 25.44 175 54.51 375  قوق الملكيةح
 380  55.56 100 26.32 100 47.37 180  رأس المال

 6182 21.89 798 28.11 1738 58.98 3646  إجمالي الودائع
 220.61 18.38  27.49 19.73 43.52 67.81 149.6  إجمالي الدخل
 88.4 10.37 5.6 32.58 28.8 61.09 54  صافي الدخل

 141 18 25 30 42 52 74  روععدد الف
                 Source: Prepared by the researchers depending on the Association of Banks in Jordan Report  

، كأول بنك إسالمي يمارس نشاطه في األردن، برأس مال 1978تأسس البنك اإلسالمي األردني بقانون خاص في عام 
سالمي األردني وحيدا إلى أن تأسس البنك وبقي البنك اإل. )Jordan Islamic Bank, 1982( يقل عن مليوني دينار

 ,Arab Islamic International Bank( ، بتمويل من البنك العربي المحدود1997العربي اإلسالمي الدولي عام 
تحت إلى العمل المصرفي اإلسالمي ل بنك اإلنماء الصناعي تحونتيجة  2009عام  وأخيرا ظهر بنك صفوة اإلسالمي. )2017
  .)Safwa Islamic Bank, 2017( بنك األردن دبي اإلسالميمسمى 
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الحصة السوقية  حوزي )JIB(نجد أن البنك اإلسالمي األردني  ،األردنيةجراء المقارنة بين البنوك اإلسالمية إند ع

جدول الويظهر ذلك بوضوح من . )SIB( وة اإلسالمي، وأخيرا بنك صف)IIAB(يليه البنك العربي اإلسالمي الدولي  ،كبراأل
ويظهر من الجدول أن  .ويعود السبب في ذلك إلى التفاوت الكبير في تاريخ التأسيس والخبرات المتراكمة لكل مصرف .)3(
)JIB(  يستحوذ على ما يقارب)(للبنوك اإلسالمية في األردن، بينما يستحوذ  جمالي األصولإمن  )%58IIAB(  على
جمالي الودائع لدى البنوك اإلسالمية إ من )%59(على ما يقارب ) JIB(ستحوذ ذلك يك .)%22(على  )SIB(و ،)28%(

كبر في صافي الربح أويظهر التفاوت بشكل  .)%22(على  )SIB(و ،)%28(على  )IIAB(في األردن، بينما يستحوذ 
 )IIAB(ك اإلسالمية في األردن، بينما كان نصيب من صافي الربح المتحقق للبنو )%61(على  )JIB(استحوذ ؛ المتحقق

  .)%10(ما يقارب  )SIB(نصيب و ،)%33(ما يقارب 

يعرض بعض البيانات المهمة للعينة المختارة من البنوك التقليدية، من حيث تاريخ التأسيس وعدد الفروع ) 4(والجدول 
  .ربحوصافي ال الربح جمالي األصول والودائع وحقوق الملكية وإجماليإو

  )بالمليون دينار( 2018لعام  يةاألردنالتقليدية بعض نسب المقارنة للمصارف  :)4(جدول ال
  JKB  UNI  AHL  BOJ CIR 

 1960 1960 1956 1991 1977  سنة التأسيس
 2157 2216.5 2393 2662.3 2852  اجمالي االصول
 302 420.2 294 365.7 442  حقوق الملكية

  180  200  184 160 100  رأس المال
 1695 1740 1976 2167 2019  إجمالي الودائع
 33 60.8 16 43.4 33.7  إجمالي الدخل
 22 40.4 12 29.4 21.2  صافي الدخل
 74 73 56 44 64  عدد الفروع

Source: Prepared by the researchers depending on the Association of Banks in Jordan Report. 

  ةالنتائج والمناقش

وتظهر  .تعكس هذه النسبة مدى استغالل البنك للموجودات في توليد العائد: )ROA(نسبة العائد على األصول : أوال
  .)5( جدولالفي  المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل االختالفالنتائج السنوية و

  % يةاألردنوالتقليدية للبنوك اإلسالمية  )ROA(العائد على األصول  :)5(جدول ال

 JIB IIAB  SIB TRD  السنة
2014 1.23 1 0.32 1.51 
2015 1.33 1 0.46 1.38 
2016 1.37 1.20 0.66 1.27 
2017 1.30 1.40 0.61 1.07 
2018 1.52 1.42 0.75 1.44 

 1.33 0.56 1.21 1.35  المتوسط
 0.16 0.19 0.15 0.14 االنحراف المعياري

 0.12 0.34 0.12 0.10  معامل االختالف
Source: Prepared by the researcher depending on the Reports of Islamic Banks in Jordan. 

  

) ROA(فضل أداء بين البنوك اإلسالمية اعتمادا على نسبة حقق أ) JIB(أن ) 5(جدول التظهر النتائج الواردة في 
إلى أن البنك يحقق ربحا  النتائج يرشوت .دارة البنكإ، مما يعني نجاحه في تحقيق الربح وفاعلية )%1.35(متوسطة  بنسبة
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، فيما كان )%1.21( بنسبة متوسطة) IIAB(وجاء ثانيا . صول البنكأدينار مستثمر في  دينار لكل) 0.0135(مقداره 

كان األكثر تقدما عبر سنوات ) SIB(أداء  فإنوعلى الرغم من ذلك  .)%0.56(األضعف بنسبة متوسطة ) SIB(أداء 
 يتمتع باستقرار أكبر في األداء من) JIB(قاييس التشتت؛ االنحراف المعياري ومعامل االختالف، أن ويظهر من م. الدراسة

ه ؤكان أدا الذي) SIB(أخيرا و ،)IIAB(البنوك اإلسالمية، مما يدل على تمتعه بمستوى أقل من المخاطر، يليه  جميع بين
  .داء البنكين اآلخرينأو) SIB(وجود فارق كبير بين أداء يالحظكما ، ااستقرارأقل 

؛ أي )%1.33(يتبين أن متوسط ربحيتها بلغ  ،وعند المقارنة األولية مع المتوسط الحسابي للبنوك التقليدية المختارة
، ومتفوقة على )JIB(وهي مقاربة لربحية  ،صول البنكأدينار مستثمر في  دينار لكل) 0.0133(ربحا مقداره أنها حققت 

  ).ROA(قا لنسبة وف) SIB(و) IIAB(ربحية 

 .تعكس هذه النسبة مدى استغالل البنك لحقوق الملكية في توليد العائد :)ROE(نسبة العائد على حقوق الملكية : ثانيا
  .)6( جدولالفي  المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل االختالفوتظهر النتائج السنوية و

  %ية األردن التقليديةو ك اإلسالميةللبنو )ROE(العائد على حقوق الملكية  :)6(جدول رقم ال

 JIB IIAB  SIB  TRD  السنة
2014 16.8 11 1.5 11.65 
2015 16.4 12 2.5 8.96 
2016 16.5 15.6 4.2 6.25 
2017 15.1 17.4 4.2 6.83 
2018 16.7 16.9 6.4 8.78 

 8.49 3.8 14.6 16.3  المتوسط
 2.89 2.03 1.65 1.23  االنحراف المعياري

 0.34 0.53 0.11 0.08 ختالفمعامل اال
Source: Prepared by the researchers depending on the Reports of Islamic Banks in Jordan. 

 )ROE(بين البنوك اإلسالمية اعتمادا على نسبة  فضل أداًءاأل كان )JIB(أن ) 6(جدول التظهر النتائج الواردة في 
إلى أن البنك يحقق ربحا  النتائج شيروت .دارة البنكإه في تحقيق الربح وفاعلية ، مما يعني نجاح)%16.3(بنسبة متوسطة 

هو ) SIB( ، فيما كان أداء)%14.6(بنسبة  ثانيا) IIAB( وجاء. ن حقوق الملكيةم دينار دينار لكل) 0.163(مقداره 
يتمتع ) JIB(االختالف، أن  ويظهر من مقاييس التشتت؛ االنحراف المعياري ومعامل. )%3.8(بنسبة متوسطة و األضعف

أخيرا و ،)IIAB(، مما يدل على تمتعه بمستوى أقل من المخاطر، يليه خريناآل ينباستقرار أكبر في األداء من البنك
)SIB (ويالحظ وجود فارق كبير بين أداء .استقرارهمنخفضا، وكذلك ه ؤكان أدا الذي )SIB (داء البنكين اآلخرينأو.  

؛ أي )%8.49(يتبين أن متوسط ربحيتها بلغ  ،ة مع المتوسط الحسابي للبنوك التقليدية المختارةوعند المقارنة األولي
وربحية ) JIB(وهي أقل من ربحية . ملكيةال حقوقدينار مستثمر في  دينار لكل) 0.0849(ربحا مقداره أنها حققت 

)IIAB ( ومتفوقة على ربحية)SIB ( وفقا لنسبة)ROE.(  

وتظهر  .تعكس هذه النسبة مدى استغالل البنك لودائع العمالء في توليد العائد: )ROD(على الودائع نسبة العائد : ثالثا
  .)7(جدول الفي  المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل االختالفالنتائج السنوية و
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  )%( يةاألردنوالتقليدية للبنوك اإلسالمية  )ROD(العائد على الودائع : )7(جدول ال

 JIB IIAB  SIB  TRD  السنة
2014  1.41 0.96 0.38 2.34 
2015 1.45 1.03 0.53 1.80 
2016 1.45 1.27 0.73 1.38 
2017 1.48 1.66 0.70 1.44 
2018 2.61 1.72 1.01 1.73 

 1.74 0.67 1.33 1.68  المتوسط
 0.42 0.23 0.26 0.24  االنحراف المعياري

 0.24 0.34 0.20 0.14  معامل االختالف
Source: Prepared by the researchers depending on the Reports of Islamic Banks in Jordan. 

) ROD(فضل أداء بين البنوك اإلسالمية اعتمادا على نسبة أحقق ) JIB(أن ) 7(جدول الأظهرت النتائج الواردة في 
ر من الودائع، ونجاح اإلدارة في دينار لكل دينا) 0.0168(مقداره  ربح تحقيق ، مما يعني)%1.68(بنسبة متوسطة 

هو األضعف بين ) SIB( ، فيما كان أداء)%1.33( بنسبة ثانيا) IIAB( وجاءاستغالل األموال المتدفقة من خالل الودائع، 
) JIB(ويظهر من مقاييس التشتت؛ االنحراف المعياري ومعامل االختالف، أن . )%0.67(بنسبة متوسطة الثالثة  البنوك

ثم ، )IIAB(، مما يدل على تمتعه بمستوى أقل من المخاطر، يليه خريناآل ينرار أكبر في األداء من البنكيتمتع باستق
)SIB (ويالحظ وجود فارق كبير بين أداء .ه واستقراره منخفضاؤكان أدا الذي )SIB (داء البنكين اآلخرينأو.  

؛ أي )%1.74(يتبين أن متوسط ربحيتها بلغ  ،ختارةوعند المقارنة األولية مع المتوسط الحسابي للبنوك التقليدية الم
وهي أعلى من ربحية جميع البنوك اإلسالمية وفقا لنسبة . من الودائعدينار  دينار لكل) 0.0174(ربحا مقداره أنها حققت 

)ROD.(  

بحية من ر الريدارة والموظفين على تطونسبة مدى قدرة اإلالتعكس هذه : )NOM(نسبة هامش صافي التشغيل : رابعا
وتظهر  .، وذلك من خالل إجمالي اإليرادات والنفقات التشغيليةيرادات والمحافظة على هذا النموخالل دعم نمو اإل
  .)8(جدول الفي  المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل االختالفالنتائج السنوية و

  (%)ية ألردنا والتقليديةللبنوك اإلسالمية  NOM  هامش التسغيل نسبة صافي :)8(جدول ال

 JIB IIAB  SIB  TRD  السنة
2014 3.3 2.9 2.4 2.00 
2015 3.2 2.9 2.6 2.03 
2016 3.2 1.8 2.8 1.50 
2017 3.2 2.1 2.9 1.62 
2018 3.8 2.3 3.1 2.09 

 1.85 2.8 2.4 3.3  المتوسط
 0.48 0.65 0.61 0.54 االنحراف المعياري

 0.26 0.23 0.25 0.16  معامل االختالف
Source: Prepared by the researchers depending on the Reports of Islamic Banks in Jordan. 

بنسبة متوسطة ) NOM(اعتمادا على نسبة  فضل أداًءاألكان ) JIB(أن ) 8(جدول الأظهرت النتائج الواردة في 
اإليرادات التشغيلية وضبط النفقات من خالل تحسين دارة البنك وموظفيه في تطوير الربحية إنجاح  ، مما يعني)3.3%(

هو ) IIAB(، فيما كان أداء )%2.8( بنسبة ثانيا) SIB(وجاء . ولو بشكل نسبيالتشغيلية، والحفاظ على معدالت النمو 
كان ) JIB(داء أأن  ،نحراف المعياري ومعامل االختالفويظهر من مقاييس التشتت؛ اال. )%2.4(بنسبة متوسطة واألضعف 

  ).SIB(أخيرا و ،)IIAB(رارا، يليه األكثر استق



 697 البدارين وبني عيسى        
 

 
 ،يظهر تفوق جميع البنوك اإلسالمية في هذا المجال) NOM(وعند المقارنة مع ربحية البنوك التقليدية وفقا لنسبة 

  ).%1.85(يراداتها ونفقتها بطريقة أفضل من البنوك التقليدية التي كان متوسط نسبتها إمما يعكس قدرتها على إدارة 

دعم ربحيته من خالل الكفاءة في  علىتعكس هذه النسبة مدى قدرة البنك : )NPM(هامش صافي الربح نسبة : خامسا
المتوسط واالنحراف المعياري وتظهر النتائج السنوية و .تسعير الخدماتمناسبة في سياسة تطبيقه لو ،دارة النفقاتإ

  .)9(جدول الفي  ومعامل االختالف

  (%)ية األردن والتقليدية للبنوك اإلسالمية )NPM( هامش صافي الربحنسبة  :)9(جدول ال

 JIB IIAB  SIB  TRD  السنة
2014 26 22 6 61 
2015 27 23 9 48 
2016 27 35 13 36 
2017 27 38 11 42 
2018 26 35 12 47 

 47 10.2 30.6 26.6  المتوسط
 9.5 1.78 4.68 3.26 االنحراف المعياري

 0.20 0.17 0.15 0.12  معامل االختالف
Source: Prepared by the researchers depending on the Reports of Islamic Banks in Jordan. 

بنسبة متوسطة  )NPM(اعتمادا على نسبة  فضل أداًءاأل كان )IIAB(أن ) 9(جدول الأظهرت النتائج الواردة في 
وجاء سياسة ناجعة في تسعير الخدمات المقدمة، ي كفاءة إدارته في التعامل مع النفقات، وتطبيقه ل، مما يعن)30.6%(
)JIB ( بنسبة متوسطة ثانيا)(، فيما كان أداء )%26.6SIB (بنسبة متوسطة  األضعف بين البنوك اإلسالمية األردنية
كان األكثر استقرارا، يليه  )SIB(اء أدأن  ،ويظهر من مقاييس التشتت؛ االنحراف المعياري ومعامل االختالف. )10.2%(
)JIB(، أخيرا و)IIAB (الذي كان أقل استقرارا.  

التي  يظهر تفوق جميع البنوك التقليدية في هذا المجال ،)NPM(وعند المقارنة مع ربحية البنوك التقليدية وفقا لنسبة 
  .مما يعكس قدرتها على تقديم خدماتها وتسعيرها بطريقة أفضل من البنوك اإلسالمية ،)% 47(كان متوسط نسبتها 

من المتحققة من األصول المكونة لمحفظة البنك  تعكس هذه النسبة ربحية المصرف: )AU(صول درجة استغالل األ: ساساد
المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل وتظهر النتائج السنوية و دارة المحفظة،ناجحة في إسياسات تطبيق خالل نجاح 

  .)10(جدول الفي  االختالف

  (%) للبنوك اإلسالمية في األردن )AU( درجة استغالل األصول :)10(جدول ال

 JIB IIAB  SIB  TRD  السنة
2014 4.8 4 4.8 5.03 
2015  4.7 4 4.9 5.00 
2016  4.8 3.3 4.9 4.63 
2017 4.8 3.7 5.2 4.87 
2018 5.2 3.8 5.0 5.43 

 4.99 4.96 3.76 4.86  المتوسط
 0.45 0.81 0.58 0.62  االنحراف المعياري

 0.09 0.16 0.15 0.13 معامل االختالف
Source: Prepared by the researchers depending on the Reports of Islamic Banks in Jordan. 

بنسبة متوسطة  )AU(عتمادا على نسبة ا فضل أداًءاألكان ) SIB(أن ) 10(جدول الأظهرت النتائج الواردة في 
 .صول المكونة للمحفظةدارة المحفظة المطبقة في البنك، وخاصة الدخل الناتج من األإنجاح سياسات ي ، مما يعن)4.96%(
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بنسبة متوسطة  األضعف بين البنوك اإلسالمية األردنية) IIAB(فيما كان أداء  ،)%4.86(بنسبة ثانيا ) JIB(وجاء 

كان األكثر استقرارا، يليه  )JIB( داءأأن  ،ويظهر من مقاييس التشتت؛ االنحراف المعياري ومعامل االختالف. )3.76%(
)IIAB( وأخيرا ،)SIB.(  

يظهر تفوق البنوك التقليدية على جميع البنوك اإلسالمية ) AU(وعند المقارنة مع ربحية البنوك التقليدية وفقا لنسبة 
ة بشكل أفضل، على إدارة محافظها االستثماري ة البنوك التقليديةتقريبا، مما يعكس قدر) %5(في هذا المجال بنسبة 

  . وقدرتها على االستثمار في الكثير من أدوات االستثمار التي ال تستطيع البنوك اإلسالمية التعامل بها

خالل تحليل األردنية والبنوك التقليدية األردنية من  اإلسالميةخالصة ربحية البنوك ) 11(يبين الجدول : ملخص األداء
  .خالل فترة الدراسةتقيس ربحية البنوك التي  السابقة يةاستخدام النسب المالب هاوتقييم تهاربحي

  اإلسالمية األردنيةالبنوك  ملخص ربحية: )11(جدول ال

  معامل االختالف  االنحراف المعياري  المتوسط  النسبة
JIB  IIAB  SIB TRD JIB  IIAB  SIB  TRD JIB IIAB  SIB  TRD 

ROA  1.35  1.21 0.56  1.33 0.14  0.15  0.19  0.16 0.10  0.12  0.34  0.12 
ROE 16.3 14.6  3.8  8.49 1.23  1.65  2.03  2.89 0.08  0.11  0.53  0.34 
ROD 1.68 1.33  0.67  1.74 0.24  0.26  0.23  0.42 0.67  0.44  0.21  0.24 
NOM 3.3  2.4  2.8  1.85 0.54  0.61  0.65  0.48 0.16  0.25  0.23  0.26 
NPM 26.6  30.6  10.2  47 3.26  4.68  1.78  9.5 0.12  0.15  0.17 0.20 
AU 4.86  3.76  4.96  4.99 0.62  0.58  0.81  0.45 0.13  0.15  0.16 0.09 

Source: Prepared by the researchers. 

  اختبار الفرضيات

للتحقق من  )One-sample Kolmogrov-Smirnov test(سمرنوف  –استخدم الباحثان اختبار كولمجروف 
ألن االختبارات المعلمية تشترط التوزيع الطبيعي  ؛تبار مهم الختبار الفرضياتاتباع البيانات للتوزيع الطبيعي، وهذا االخ

  :فإن االختبار يسعى الختبار الفرضيات التالية ،وعليه .للبيانات

H0 : داللة الالبيانات تتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى)α=0.05.(  

H1 : داللة الالبيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى)α=0.05.(  

  سمرنوف –كولمجروف نتائج اختبار  :)12(جدول ال

 JIB IIAB SIB TRD  المؤشر
Z Sig. Z Sig. Z sig Z Sig. 

ROA 0.584  0.913 0.797 0.549 0.919 0.295 0.725 0.326 
ROE 0.602 0.765  0.636  0.685  0.456  0.889 0.526  0.758 
ROD 0.815  0.551  0.468  0.925  1.025  0.168  0.146  0.209  
NOM 0.915 0.265  0.508  0.958  0.845  0.491  0.612  0.396  
NPM 0.685  0.613  0.673  0.751  0.881 0.432  0.358  0.489  

AU 0.958 0.289  0.715  0.548  0.801  0.427  0.814  0.510  
Source: Prepared by the researchers. 

مما يعني قبول فرضية  ،)0.05(ية لجميع المؤشرات أكبر من كانت القيم االحتمال ؛ إذختبارنتائج اال) 12(يبين الجدول 
 األمر الذيتتبع التوزيع الطبيعي، المستخدمة في التحليل البيانات جميع أن  بمعنى؛ H1ورفض الفرضية البديلة  H0العدم 

  . ق بين المتوسطاتويعني إمكانية استخدام االختبارات المعلمية لتحديد الفر

ال يوجد اختالف بين ربحية المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية حسب مؤشر العائد : ىاختبار الفرضية األول
  ).α=0.05(داللة العند مستوى ) ROA( األصولعلى 
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) ROA( األصولللعينات المستقلة لمؤشر العائد على ) One-way ANOVA(أجري اختبار  ،الختبار الفرضية

  ).12(وكانت النتائج كما في الجدول  .)SPSS(اإلحصائي  للبنوك الثالثة باستخدام برنامج التحليل

 ROAلمؤشر  One-way ANOVAنتائج اختبار  :)13(جدول ال
 F P-valuesقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  0.003  7.814  0.985  3 1.969  بين المجموعات

      0.126  16  2.646  داخل المجموعات

       19  4.615  ياالجمال
Source: Prepared by the researchers. 

وهي أقل من مستوى  ،)0.003(تساوي  P-valuesأن القيمة االحتمالية ) 13(بينت نتائج تحليل التباين في الجدول 
ناك وبالتالي فإن ه .أننا نرفض الفرضية التي تنص على عدم وجود فروق بين ربحية البنوك بمعنى؛ )α=0.05(المعنوية 

  .، مما يعني وجود فروق في األداء بين بنكين على األقل من البنوك الثالثةيناثنين من المتوسطات على األقل غير متساوي

 ،)Tukey HSD(وهي اختبار  ،)Post Hoc(لوجود فروق بين ربحية البنوك، أجريت االختبارات البعدية  نتيجة
  .)14(االختالفات في الربحية، وكانت النتائج كما في الجدول  ، لتحديد مصدر)Scheffe(، واختبار )LSD(واختبار 

  للبنوك اإلسالمية )ROA(وفقا لمؤشر  المقارنات المتعددة لالختبارات البعدية :)14(جدول ال

  Tukey HSD LSD  Schaffe 
 P. value  متوسط الفرق P. value  متوسط الفرق P. value  متوسط الفرق  المقارنة الثنائية

JIB  معIIAB 0.2225  0.436  0.2225 0.224  0.2225  0.469  
JIB  معSIB 0.6875 0.002  0.6875  0.001  0.6875  0.003  

IIAB  معSIB  0.465  0.041  0.465  0.016  0.465  0.051  
JIB  معTRD 0.3156 0.323 0.3156 0.189 0.3156 0.105 

IIAB  معTRD 0.2896 0.209 0.2896 0.211 0.2896 0.128 
SIB  معTRD 0.5128 0.015 0.5128 0.012 0.5128 0.048 

Source: Prepared by the researchers. 

عدم وجود فرق بين ربحية البنك اإلسالمي األردني والبنك العربي اإلسالمي الدولي استنادا إلى ) 14(يظهر من الجدول 
في جميع  )α=0.05(المعنوية أكبر من مستوى ) P-values(كانت جميع القيم االحتمالية ؛ فقد )ROA(مؤشر 

كانت جميع القيم  إذ؛ )SIB(ربحية و) JIB(االختبارات؛ بينما بينت جميع االختبارات البعدية وجود اختالف بين ربحية 
ربحية و) IIAB(وبينت كذلك وجود اختالف بين ربحية  .)α=0.05(أقل من مستوى المعنوية ) P-values(االحتمالية 

)SIB( ،من القيم االحتمالية  ناثنتا كانت فقد)P-values ( أقل من مستوى المعنوية)α =0.05(.  ومن خالل مراجعة
  .من حيث الربحية )SIB(على ) IIAB(و )JIB(نسب المؤشر يتبين تفوق 

استنادا إلى ) IIAB(و) JIB(كل من  ها وأداءئتبين عدم وجود فرق بين أدا ،)TRD(وفيما يخص البنوك التقليدية 
في جميع االختبارات؛  )α=0.05(أكبر من مستوى المعنوية ) P-values(كانت جميع القيم االحتمالية إذ  ،)ROA(مؤشر 

كانت جميع القيم االحتمالية  فقد؛ )SIB(ربحية و) TRD(بينما بينت جميع االختبارات البعدية وجود اختالف بين ربحية 
)P-values ( أقل من مستوى المعنوية)α=0.05(. يتبين تفوق ربحية  ،اجعة نسب المؤشرومن خالل مر)TRD( على 

  .بشكل واضح) SIB( ربحية
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تنص الفرضية على عدم وجود اختالف بين ربحية المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية : اختبار الفرضية الثانية

  ).α=0.05(داللة العند مستوى ) ROE(حسب مؤشر العائد على حقوق الملكية 

) ROE(للعينات المستقلة لمؤشر العائد على الموجودات ) One-way ANOVA(ري اختبار والختبار الفرضية أج
  ).15(، وكانت النتائج كما في الجدول )SPSS(للبنوك الثالثة باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

  ROEلمؤشر  One-way ANOVAنتائج اختبار  :)15(جدول ال

 F P-valuesقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  0.000 71.316  397.589  3 795.177  بين المجموعات

      5.575  16  117.076  داخل المجموعات

        19  912.253  االجمالي
Source: Prepared by the researchers. 

، وهي أقل من )0.000(تساوي ) P-values(أن القيمة االحتمالية ) 15(بينت نتائج تحليل التباين في الجدول 
وبالتالي فإن  .أننا نرفض الفرضية التي تنص على عدم وجود فروق بين ربحية البنوك بمعنى؛ )α=0.05(مستوى المعنوية 

  .، مما يعني وجود فروق في األداء بين بنكين على األقل من البنوكينثنين من المتوسطات على األقل غير متساوياهناك 

 Tukey(وهي اختبار  ،)Post Hoc(ية البنوك الثالثة، أجريت االختبارات البعدية لوجود فروق بين ربح نتيجة
HSD(،  واختبار)LSD( واختبار ،)Scheffe(،  لتحديد مصدر االختالفات في الربحية، وتظهر النتائج كما في الجدول

)16.(  

 االسالميةللبنوك  ROEوفقا لمؤشر  المقارنات المتعددة لالختبارات البعدية :)16(جدول ال
  Tukey HSD LSD  Schaffe 

 P. value  متوسط الفرق P. value  متوسط الفرق P. value  متوسط الفرق  المقارنة الثنائية
JIB  معIIAB 0.3015  0.115  0.3015 0.115  0.3015  0.095 

JIB  معSIB  13.68875 0.000 13.68875  0.000  13.68875  0.000  
IIAB  معSIB 9.7700  0.000  9.7700  0.000  9.7700  0.000  

JIB  معTRD 0.2548 0.235 0.2548 0.235 0.2548 0.167 
IIAB  معTRD 11.25548 0.347 11.25548 0.347 11.25548 0.226 
SIB  معTRD 9.1846 0.000 9.1846 0.000 9.1846 0.000 

Source: Prepared by the researchers. 

كانت  إذ ؛)ROE(استنادا إلى مؤشر ) IIAB(ربحية و) JIB(بحية وجود فرق بين رعدم ) 16(يظهر من الجدول 
بينت جميع بينما في جميع االختبارات؛  )α=0.05(أكبر من مستوى المعنوية ) P-values(جميع القيم االحتمالية 
أقل من مستوى ) P-values(كانت جميع القيم االحتمالية  إذ ؛)SIB(ربحية و) JIB(بين ربحية  ااالختبارات البعدية اختالف

-P(كانت جميع القيم االحتمالية  ؛ إذ)SIB(ربحية و) IIAB(بين ربحية  ا، وبينت كذلك اختالف)α=0.05(المعنوية 
values ( أقل من مستوى المعنوية)α=0.05(. م ربحية ،ومن خالل مراجعة نسب المؤشركل من يتبين تقد )JIB (

  ). SIB( ربحية على) IIAB(و

استنادا إلى ) IIAB(و) JIB( كل من ها وأداءئتبين عدم وجود فرق بين أدا ،)TRD(التقليدية وفيما يخص البنوك 
في جميع  )α=0.05(أكبر من مستوى المعنوية ) P-values(كانت جميع القيم االحتمالية  فقد .)ROE(مؤشر 

كانت جميع القيم  إذ؛ )SIB(حية ربو) TRD(االختبارات؛ بينما بينت جميع االختبارات البعدية وجود اختالف بين ربحية 
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يتبين تفوق ربحية  ،ومن خالل مراجعة نسب المؤشر .)α=0.05(أقل من مستوى المعنوية ) P-values(االحتمالية 

)TRD (ربحية على )SIB.(  

والمصارف التقليدية اختالف بين ربحية المصارف اإلسالمية تنص الفرضية على عدم وجود : اختبار الفرضية الثالثة
  ).α=0.05(داللة العند مستوى ) ROD(سب مؤشر العائد على الودائع ح

) ROD(للعينات المستقلة لمؤشر العائد على الموجودات ) One-way ANOVA(أجري اختبار  ،الختبار الفرضية
  ).17(، وكانت النتائج كما في الجدول )SPSS(للبنوك الثالثة باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

  RODلمؤشر  One-way ANOVAنتائج اختبار  :)17(جدول ال

 F P-valuesقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  0.021  5.341  3.010  3 6.020  بين المجموعات
      0.425  16  7.986  داخل المجموعات

        19  14.006  االجمالي
Source: Prepared by the researchers. 

، وهي أقل من )0.000(تساوي ) P-values(أن القيمة االحتمالية ) 17(ج تحليل التباين في الجدول بينت نتائ
وبالتالي فإن  .أننا نرفض الفرضية التي تنص على عدم وجود فروق بين ربحية البنوك بمعنى؛ )α=0.05(مستوى المعنوية 

  .د فروق في األداء بين بنكين على األقل من البنوك، مما يعني وجوينثنين من المتوسطات على األقل غير متساوياهناك 

 للبنوك االسالمية ROD لمؤشروفقا  المقارنات المتعددة لالختبارات البعدية :)18(جدول ال
  Tukey HSD LSD  Schaffe 

  P-values  متوسط الفرق  P-values  متوسط الفرق  P-values  متوسط الفرق  المقارنة الثنائية
JIB  معIIAB 0.3201  0.284  0.3201  0.284  0.3201  0.297  

JIB  معSIB 11.58462  0.000 11.58462  0.000  11.58462  0.000  
IIAB  معSIB 10.0428  0.000  10.0428  0.000  10.0428  0.002  

JIB  معTRD 0.2229  0.263 0.2229 0.263 0.2229 0.208 
IIAB  معTRD 0.42890 0.401 0.42890 0.401 0.42890 0.389 
SIB ع مTRD 10.0215 0.000 10.0215 0.000 10.0215 0.000 

Source: Prepared by the researchers. 

كانت  ؛ فقد)ROD(استنادا إلى مؤشر ) IIAB(ربحية و) JIB(وجود فرق بين ربحية عدم ) 18(يظهر من الجدول 
وبينت جميع االختبارات  .الختباراتفي جميع ا )α=0.05(أكبر من مستوى المعنوية ) P-values(جميع القيم االحتمالية 

أقل من مستوى ) P-values(كانت جميع القيم االحتمالية  إذ ؛)SIB(ربحية و) JIB(البعدية وجود اختالف بين ربحية 
-P(كانت جميع القيم االحتمالية  ؛ إذ)SIB(ربحية و) IIAB(بين ربحية  اوبينت كذلك اختالف .)α=0.05(المعنوية 
values (توى المعنوية أقل من مس)α=0.05(. م ربحية ،ومن خالل مراجعة نسب المؤشركل من يتبين تقد )JIB (

  ). SIB( ربحية على) IIAB(و

استنادا إلى ) IIAB(و) JIB( كل من ها وأداءتبين عدم وجود فرق بين أدائ ،)TRD(وفيما يخص البنوك التقليدية 
 ،في جميع االختبارات )α=0.05(أكبر من مستوى المعنوية ) P-values(كانت جميع القيم االحتمالية  ؛ إذ)ROD(مؤشر 

كانت جميع القيم االحتمالية  فقد؛ )SIB(ربحية و) TRD(بينما بينت جميع االختبارات البعدية وجود اختالف بين ربحية 
)P-values ( أقل من مستوى المعنوية)α=0.05(. يتبين تفوق ربحية  ،ومن خالل مراجعة نسب المؤشر)TRD (على 

  ).SIB( ربحية
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تنص الفرضية على عدم وجود اختالف بين ربحية المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية : اختبار الفرضية الرابعة

  ).α=0.05(داللة العند مستوى ) NOM(هامش التشغيل صافي حسب مؤشر نسبة 

نسبة صافي هامش التشغيل  للعينات المستقلة لمؤشر) One-way ANOVA(أجري اختبار  ،الختبار الفرضية
)NOM ( للبنوك الثالثة باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي)SPSS( وظهرت النتائج كما في الجدول ،)19.(  

 NOMلمؤشر  One-way ANOVAنتائج اختبار  :)19(جدول ال
 F P-valuesقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  0.081  2.018  1.397 3 2.794  بين المجموعات
      0.581  16  6.510  داخل المجموعات

        19  9.304  االجمالي
Source: Prepared by the researchers. 

وهي أعلى من  ،)0.081(تساوي ) P-values(أن القيمة االحتمالية ) 19(بينت نتائج تحليل التباين في الجدول 
استنادا إلى هذا  بين ربحية البنوك قبل الفرضية التي تنص على عدم وجود فروقأننا ن بمعنى؛ )α=0.05(مستوى المعنوية 

  .المؤشر

والمصارف وجود اختالف بين ربحية المصارف اإلسالمية تنص الفرضية على عدم : اختبار الفرضية الخامسة
  ).α=0.05(داللة العند مستوى ) NPM( هامش الربحصافي نسبة حسب مؤشر التقليدية 

 نسبة صافي هامش الربح للعينات المستقلة لمؤشر) One-way ANOVA(أجري اختبار  ،لفرضيةالختبار ا
)NPM ( للبنوك الثالثة باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي)SPSS(،  وكانت النتائج كما في الجدول)20.(  

  NPMلمؤشر  One-way ANOVAنتائج اختبار  :)20(جدول ال

 F P-valuesقيمة   متوسط المربعات  جات الحريةدر  مجموع المربعات  مصدر التباين
  0.000 16.312  35.251  3 70.5021  بين المجموعات
      56.826  16  38.1547  داخل المجموعات

        19  108.6568  االجمالي
Source: Prepared by the researchers. 

وهي أقل من  ،)0.000(تساوي ) P-values(أن القيمة االحتمالية ) 20(بينت نتائج تحليل التباين في الجدول 
وبالتالي فإن  .أننا نرفض الفرضية التي تنص على عدم وجود فروق بين ربحية البنوك بمعنى؛ )α=0.05(مستوى المعنوية 

، مما يعني وجود فروق في األداء بين بنكين على األقل من البنوك نييثنين من المتوسطات على األقل غير متساواهناك 
  .الثالثة

 Tukey(اختبار  وهي ؛)Post Hoc(لوجود فروق بين ربحية البنوك الثالثة، أجريت االختبارات البعدية  نتيجُة
HSD( واختبار ،)LSD( واختبار ،)Scheffe(،  لتحديد مصدر االختالفات في الربحية، وكانت النتائج كما في الجدول

)21.(  
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 للبنوك االسالمية NPM وفقا لمؤشر ةالبعدي لالختباراتالمقارنات المتعددة  :)21(جدول  ال

  Tukey HSD LSD  Schaffe 
 P. value  متوسط الفرق P. value  متوسط الفرق P. value  متوسط الفرق  المقارنة الثنائية

JIB  معIIAB 3.95378  0.548  3.95378  0.301  3.95378  0.578  
JIB  معSIB 15.51860  0.001  15.51860  0.000  15.51860  0.002 

IIAB  معSIB 19.47238  0.000  19.47238  0.000  19.47238  0.000  
JIB  معTRD 12.7045 0.002 12.7045 0.002 12.7045 0.008 

IIAB  معTRD 14.1845 0.000 14.1845 0.000 14.1845 0.002 
SIB  معTRD 10.1056 0.012 10.1056 0.012 10.1056 0.032 

Source: Prepared by the researchers. 

عدم وجود فرق بين ربحية البنك اإلسالمي األردني والبنك العربي اإلسالمي الدولي بناًء على ) 21(هر من الجدول يظ
في جميع االختبارات؛  )α=0.05(أقل من مستوى المعنوية ) P-values(؛ فقد كانت القيمة االحتمالية )NPM(مؤشر 

-P(كانت جميع القيم االحتمالية  فقد؛ )SIB(ربحية و) JIB( وبينت جميع االختبارات البعدية وجود اختالف بين ربحية
values ( أقل من مستوى المعنوية)α=0.05(. بين ربحية  اوبينت كذلك اختالف)IIAB (ربحية و)SIB( حيث كانت ،

م يتبين تقد ،ومن خالل مراجعة نسب المؤشر .)α=0.05(أقل من مستوى المعنوية ) P-values(جميع القيم االحتمالية 
  ). SIB(ربحية ، وأخيرا )IIAB( ربحية ليهت) JIB(ربحية 

ها وأداء جميع البنوك اإلسالمية استنادا إلى مؤشر ئتبين وجود فرق بين أدا، )TRD(وفيما يخص البنوك التقليدية 
)NPM( ،كانت جميع القيم االحتمالية  إذ)P-values ( أقل من مستوى المعنوية)α=0.05( ؛ بينما في جميع االختبارات

-P(كانت جميع القيم االحتمالية  إذ؛ )SIB(ربحية و) TRD(بينت جميع االختبارات البعدية وجود اختالف بين ربحية 
values ( أقل من مستوى المعنوية)α=0.05(. يتبين تفوق ربحية  ،ومن خالل مراجعة نسب المؤشر)TRD ( ربحية على

  .جميع البنوك اإلسالمية

تنص الفرضية على عدم وجود اختالف بين ربحية المصارف اإلسالمية والمصارف : سةاختبار الفرضية الساد
  ).α=0.05(داللة العند مستوى ) AU(التقليدية حسب مؤشر درجة استغالل األصول 

) AU( درجة استغالل األصولللعينات المستقلة لمؤشر ) One-way ANOVA(أجري اختبار  ،الختبار الفرضية
  ).22(جدول ال، وكانت النتائج كما في )SPSS(تخدام برنامج التحليل اإلحصائي للبنوك الثالثة باس

 AUلمؤشر  One-way ANOVAنتائج اختبار  :)22(جدول ال
 F P-valuesقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  0.354  1.1058  0.47291  3 0.94582  بين المجموعات
      0.72612  16  0.51801  داخل المجموعات

        19  1.41873  االجمالي
Source: Prepared by the researchers. 

أعلى من وهي ، )0.354(تساوي ) P-values(أن القيمة االحتمالية ) 22(بينت نتائج تحليل التباين في الجدول 
وفقا لمؤشر  ت بين ربحية البنوكوهذا يعني قبول الفرضية التي تنص على عدم وجود فروقا .)α=0.05(مستوى المعنوية 

  .درجة استغالل األصول
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  النتائج

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

ها ئمقاسة بالنسب المالية فيما بينها، وبين أدا يةاألردن البنوك اإلسالمية ربحيةالدراسة وجود تفاوت كبير بين أظهرت  .1
فقد بينت نتائج التحليل وجود فوارق في أغلب المؤشرات  .واستقرارهاتها من حيث ربحيوأداء البنوك التقليدية 

 . المعتمدة في الدراسة لتقييم ربحية البنوك
، كما بينت تفوقه بشكل خالل فترة الدراسةها واستقرار الربحيةلبنك اإلسالمي األردني من حيث االدراسة تفوق أظهرت  .2

تأسس  فقد ؛البنك في القطاع المصرفي األردنيإلى رسوخ ذلك يعود  في سببالو .بسيط على البنوك التقليدية المختارة
مثل للخبرة ، مما يعني ريادته للعمل المصرفي االسالمي في األردن، واستغالله األةقبل البنكين اآلخرين بسنوات طويل

لقطاع كبر في اكما يعزى سبب التفوق إلى استحواذ البنك على الحصة السوقية األ ،خرىالطويلة قياسا بالبنوك األ
من  )%59(على من إجمالي أصول البنوك اإلسالمية، و )%58(إذ إنه يستحوذ على  ؛سالمي في األردنالمصرفي اإل

 . ثقة المتولدة لدى جمهور المتعاملين عبر سنوات عمل البنكللالي الودائع، نتيجة مإج
ربحيته أقل من ربحية البنك  مع أن، الدراسةخالل فترة  ةجيد تكان الدوليالبنك العربي اإلسالمي  ربحيةن أبينت الدراسة  .3

وهو البنك المؤسس  ،للتأسيس تتمثل في خبرة البنك العربي ةسابقمصرفية ويعود ذلك لوجود خبرة  .اإلسالمي األردني
تأسس عام ؛ إذ قدمها على االطالقأعرق البنوك األردنية وأيعتبر  وهو .والممول والرافد بالموارد البشرية للبنك

جمالي إجواء المنافسة، وتزايد نسبة ما يملكه من ألدخوله التدريجي في  في ارتفاع ربحيته كما يعود السبب .1930
 .سالمي في األردنالقطاع المصرفي اإل جمالي ودائعمن إ) %22(ما نسبته و )%28(لتصل إلى صول أ

ن البنوك اإلسالمية في األردن في نسب قل استقرارا بيضعف، واألاأل تكان بنك صفوة اإلسالمي ربحيةن أبينت الدراسة  .4
ن في ان راسخا، ويعود السبب في ذلك إلى حداثة تأسيس البنك، ودخوله إلى قطاع يستحوذ عليك بنكهاجميعالربحية 

مما ترك أثرا ال بأس به على  ،ول لعمل البنككما يعود سبب ذلك إلى الخسائر التي وقعت في العام األ .هذه الصناعة
 .فقد شهد أداء البنك تطورا واضحا خالل سنوات الدراسة ،وعلى الرغم من ذلكبشكل عام، معدل األداء 

 ربحية كل من  بينت الدراسة أن ربحية البنوك التقليدية المدروسة أقل من ربحية البنك اإلسالمي األردني وأفضل من .5
في نها بشكل كبير على الرغم من تميزها البنكين اآلخرين وفقا للمؤشرات المعتمدة في الدراسة، ولكنها ال تختلف ع

اختالف طبيعة الخدمات التي تقدمها فتتيح لها مجاال أوسع والخبرة الطويلة الناتجة عن قدم التأسيس، : عدة جوانب
يداع لدى البنك المركزي والبنوك تعدد خيارات االستثمار كاألدوات القائمة على الفائدة بما فيها اإلولزيادة العوائد، 

 .موال المعطلة، ويعطي قدرة أكبر على تنويع المحفظة االستثماريةخرى مما يخفض حجم األاأل
تظهر ربحيتها أكبر بسبب تمتعها بإعفاء الفوائد الضريبة فتنزل  إذتناسب المؤشرات المستخدمة طبيعة البنوك التقليدية؛  .6

مما يجعل صافي الربح أكبر في البنوك  ،ةمن الربح قبل حساب الضريبة، وهذا ما ال تستفيد منه البنوك اإلسالمي
، كما أن فرض نسبة 2صندوق المخاطر إلنشاءالتقليدية، ويضاف لذلك اقتطاع جزء من أرباح المصارف اإلسالمية 

موحدة لالحتياطي االلزامي على الرغم من االختالف الجوهري بين عمل المصارف اإلسالمية والتقليدية مما يعطل 
رصدة أتعتبر جميع األصول مستثمرة، وهنا يجب أن نتنبه إلى أن  كذلكاإلسالمية بشكل أكبر، استثمارات المصارف 

والبنوك األخرى أو األرصدة المحتفظ بها لدى البنك  -لزاميعدا االحتياطي اإل-المصارف التقليدية لدى البنك المركزي 
 .ينما ال تعد استثمارات في حالة البنوك اإلسالميةالمركزي لغايات السيولة هي استثمارات فعلية تدفع مقابلها فوائد، ب

  

                                                        
من  13مادة : انظر. استبدل بصندوق مواجهة المخاطر احتياطي معدل األرباح، على أن يكون اختياريا بتوجيه من البنك المركزي -  2

، ولكن صندوق المخاطر كان فعاال خالل فترة الدراسة؛ فال يمكن استبعاد أثره 2019لسنة  7القانون المعدل لقانون البنوك رقم 
 .من التحليل
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  التوصيات

تساهم في  من شأنها أن  من التوصيات التيعدد فإنها توصي ب ،استنادا إلى النتائج واالستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة
  :ما يلي وتتمثل هذه التوصيات في .البنوك اإلسالمية األردنية ربحيةن يتحس

زيادة حصتها من ودائع العمالء من خالل  :تطوير ربحيتها من خاللسالمية األردنية أن تعمل على على البنوك اإل .1
وتحسين جودتها ومواكبة  ،لكترونيةوخاصة اإل ،تنويع الخدمات المقدمةو، تحسين نسب الربح التي تقدمها للمودعين

  .التطور في هذا المجال

مستوى رضا واستقطاب المزيد من العمالء من خالل تحسين  مالئهاالحفاظ على ععلى البنوك االسالمية السعي إلى  .2
  .ن وجدتإجراء الدراسات المستمرة لرضا العمالء لتحديد المشكالت وعالجها بشكل سريع إالعمالء، و

العمل على استحداث مؤشرات ربحية جديدة أو تطوير النسب المستخدمة لتتناسب مع طبيعة عمل المصارف  .3
 .عكس األداء الحقيقي للمصارف اإلسالميةتبحيث اإلسالمية، 

 
  

 

Evaluating the Profitability of Jordanian Islamic Banks by Financial 
Ratios: A Comparative Study 

 
Abdallah Al-Badareen And Mohammad Mahmoud Bani Issa  

 Department of Islamic Economics & Banking, Yarmouk University, Irbid, Jordaan. 

Abstract 
The objective of this study is to evaluate and compare the profitability of Jordanian Islamic banks; 

Jordan Islamic Bank (JIB), International Islamic Arab Bank (IIAB), Safwa Islamic Bank (SIB) and 
Jordanian traditional banks, by using a group of financial ratios during thi period from 2014 to 2018. 
To achieve this objectives, the study depends on the banks' audited and published data. The study 
evaluates the performance by using descriptive statistical analysis and comparing the performance by 
using one-way ANOVA test and some post hoc tests.  

The results show that the profitability of Islamic banks has developed during the period of the 
study. The results also show a clear disparity in the profitability, where JIB achieved the best 
performance and stability because of its long experience in the industry and as a result of its  
Acquisitions of the biggest part of the Islamic banking sector in Jordan, followed by the IIAB, while 
the performance of SIB has been found the weakest because of its newness and the experience of the 
competing banks, The study also showed differences between the profitability of Jordanian Islamic 
banks and Jordanian traditional banks. The study presents many recommendations to help Islamic 
banks improve their profitability and develop their competitiveness ability. 

Keywords: Jordan, Islamic Banks, Profitability, Financial ratios, Performance. 
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في الشركات على إدارة األرباح أثر التحفظ املحاسبي وفلسطنيمارات سوقي اإل في جةاملدر 
  املالية لألوراق
  

   * وسندس زاهر طموس وخديجة تيسير خضر ،عمر عيد الجعيدي
  22/10/2019 تاريخ القبول   14/6/2019 ستالمتاريخ اال

  

  ملخصال

لالوراق المالية فلسطين  سوقو اسواق االماراتدارة األرباح في إعلى  المحاسبي أثر التحفظ وتحليل دراسة هدف هذا البحث إلىي
ة،على حد كل ومعرفة أثر الحاكمية المؤسسية مجلس اإلة مقاسة باستقالليبقتُط .بإدارة األرباح دارة على عالقة التحفظ المحاسبي 

 ، (2017)و (2012)ن بي الفترة خالل بورصة فلسطين، في جةمدر ةكشر) 24(و اإلمارات بورصة في جةمدر شركة 50)(على  الدراسة
 ةصالحي من التأكد بعد اتالفرضي اختبار في المتعدد االنحدار واختبار، الدراسة أساليب اإلحصاء الوصفي، واختبار الفروقات مْتواستخد
   (Pooled Regression Data).عن عبارة الدراسة بياناِت إن؛ إذ للتحليل البيانات

األرباح بدرجة  إدارة وتمارس مقبول،بمستوى  اسواق االمارات لديها التحفظ المحاسبي في الشركاِت أن إلى الدراسة وتوصلت
 جودقد تبين وو عة،األرباح بدرجة مرتِف إدارة الشركات تمارسفي  ،ضفي سوق فلسطين منخِف التحفظ المحاسبيمستوى  لكن ضة،منخِف
 ،في سوق فلسطين مثل هذه العالقة وجدال ُت ، بينماعلى إدارة األرباح في اسواق االمارات للتحفظ المحاسبي إحصائية داللة ذات عالقة
 .الشركات اإلماراتية التي تتمتع بمستوى حاكمية مرتفعإدارة األرباح في  على لتحفظ المحاسبيلأثر ن وجود تبيكما 

  

  .، سوق فلسطيناسواق االمارات الحاكمية المؤسسية، ،احاألرب ، إدارةالتحفظ المحاسبي :ةفتاحيالم الكلمات

  

   المقدمة

 حاجات إشباع يمكن اقــهطري نــفع، اسبةـــالمح في الــــاالتص وظيفة تحقيق في اعلةـــالف وسيلةـــال المالية اريرـــالتق تعد
اط، ــــالنش فترة اللــــخ في الشركة رتـــأث ة التياديــــقتصاال األحداث وبدقة ورصت التي ةالمحاسبي المعلومات من مستخدميها

ــوأش  المعلومات مصدر تعتبر التي ،ةالمالي القوائم وعرض بإعداد ايرسم لخوالشركة ُت إدارة أنإلى  (AL-Wakeel, 2006)ار ــ
 ةَفهم المختِلقراراِت ويتخذون، الشركات أداء لهاخال من مونيقي الذين القوائم، لتلك ينالخارجي بالنسبة للمستخدمين األهم

 عتبروُت .وسالمتها مالقوائ تلك التي تتضمنها المعلومات وسالمة عدالة على اأساس عتمدت التقييم قةِد فإن وبالتالي بها، المتعلقة
تحقيق  في الشركة إدارة نجاح على رامؤش تعد والتي المالية المنشورة، القوائم تحتويها التي البنودهم أ من األرباح مقاييس

   .المساهمين خصوصًا ،األعمال في منظمات المختلفة األطراف فأهدا

 يالمحاسب القياس سالمة تهدف إلى التي ةالدولي المحاسبة معايير إطار في الممارسات بعض بتطبيق اإلدارة تقوم كما
 في واسعة مرونة اإلدارة تعطي تزال ما المعايير هذه أن إال، واإلفصاح العرض في والعدالة التحيز، عن والبعد وموضوعيته،

 :ةاألغراض الشخصي بعض لتحقيق ؛يستغّلها المديرون التي البديلة ةالمحاسبي والطرق السياسات واإلجراءات، بين االختيار
تها تأثيرا إلى النظر دون ة،وظيفيال على مراكزهم الحفاظ أو مكافآتهم، زيادة؛ بهدف األرباح من عالية مستويات تحقيق على كالعمل

 يسمى ما نشوء إلى بدوره أدى الذي األمر األخرى، األطراف الحــبمص ررــيلحق الض قد اـــمم المالية، رةـــالفت لدْخ مستوى على
 على ةالسلبي آلثارها ًارنظ ة،العالمي ةالمالي األسواق تواجهها التي التحديات أخطر من األرباح إدارة وتعد، )إدارة األرباح(بظاهرة 
 تلجأ إذ ؛واستقراره كفاءته ومصدر ،مالي وقـــألي س كةالمحر الروح بمثابة عتبرُت التي ة،المالي للقوائم المعلوماتي المحتوى
 دالعوائ وتحسين ت،االستثمارا بوجْل المستثمرين، أمام الصورة لتحسين وذلك ،األرباح إدارة أساليب تطبيق إلى الشركات

                                                        
  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" حاث اليرموكجميع الحقوق محفوظة لمجلة أب.  
  .قسم ادارة المال واالعمال، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، غزة، فلسطين   *
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ل مث :الحديثة الدراسات والعديد من .ةالسوقي)(Reichelt and Wang, 2010 ; Memis and Cetenak, 2012 ; Zang, 
2012 ; Chi, Lisic and Pevzner, 2011( نتبي األرباح إدارة أسلوب تطبيق إلى تلجأ الشركاِت أن الدول في قاتبالمستح 

، ةالمالي المحاسبة لة فيالموضوعات المتأص من أهم المحاسبي التحفظ عدوي. فةضعي فيها ةالقانوني التشريعات تكون التي
 فقد ،المنشورة المالية التقارير تتضمنها التي جودة المعلومات على السلبي تأثيره حيُث من له الباحثين بعض من معارضة وبالرغم

بين في ا على المحاِسيفرض قيد التحفظ المحاسبيفة، لماليا التقارير مستخدمي بلِق من ًاأساسي مطلبًا الراهن الوقت أصبح في
والقيم العليا لاللتزامات والمصروفات، وهذا يعني ،ض البيانات بحيث يتم إدراج القيم الدنيا لألصول واإليراداتكيفية عر ،

 (Ball, Roban, and Sadka, 2008)ويرى  )Yassen, 2008(ريف وتأجيل االعتراف باإليرادات تعجيل االعتراف بالمصا
أن جوهر الشفافية يكمن في التحفظ المحاسبي حول جودة المعلومات  ألنه يثير تساؤالٍت؛ ةعند إعداد التقارير المالي
، هاالشركة ومساهمي وهذا يساعد في حل مشكلة عدم تماثل المعلومات بين مديري ،بل الشركاتح عنها من ِقفصالم

 Corporate ةة المؤسسيمفهوم الحاكمي :مثل ،ت بعض االتجاهات الحديثة في الفكر المحاسبيإلى ذلك فقد ظهر باإلضافة

Governance)(ءمالو ،، وتزايد ممارسات إدارة األرباحة من جانب سوق رأس المال، والتي أثرْتمة المعلومات المحاسبي 
التحفظ المحاسبي ة مفهوم على أهميالتي تت ودرجة التحفظ المحاسبية قياس درجة هذا بعها الشركات، وكذلك على كيفي

مدى فعاليتها في مجال تحقيق جودة االتحفظ، وأيض من التالعب باألرباح بما  ومالءمتها للحدة ومالئمة المعلومات المحاسبي
  ).Abu Bakr, 2011( رة على مساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات االستثمارية الرشيدةيجعلها قاِد

د وملزم يعني ة جيفوجود نظام حاكمي ؛ة من العوامل التي تؤثر في درجة التحفظ المحاسبية المؤسسيبر الحاكميعتُت
ة من أجل وأجهزتها التنفيذي ،ة على مجالس اإلدارةمين والجمعيات العموميالمزيد من التدخل واإلشراف من جانب المساِه

في ة هو سلوك اإلدارة في الشركة، ة المؤسسيمكن القول أن مركز اهتمام الحاكميوعلى ذلك ي .التالعبات المحاسبية الحد من
تسم اسواق االمارات تو، والبعد عن التحفظ المحاسبي ،اإلدارة في التالعب بإدارة األرباح تمسكمستوى  محاولة لتخفيض
ُتو ا،بالنشاط اقتصاديتو، ة النشطةصنف ضمن األسواق العالميلالستثمار مقارنًةدة وفر بيئة جي ة األخرى،باألسواق المحلي 

ناِشئسوق  وهو ،على عكس سوق فلسطين الذي يتسم بالركود االقتصادي  كما يتسم ب ،حجمهصغيرة نشاطه محدودي
وان . االقتصاديِمننة من األنسب دراسة عي ن مختِلسوقي؛نفي في ان للفرق الواضح بين السوقيعرفة ولم ،ةلبيئة االقتصادي

 المستثمرون إلى في اسواق االمارات يحتاج طة بتلك السياسات المتحفظة، فمثًالاألسواق النِش مدى تطبيق واهتمام
بتوفير  اسواق االمارات إلى االهتمامسعى تفهل  ،هم االستثماريَةليبنوا عليها قراراِت ؛معلومات شفافة وصريحة تتمتع بالنزاهة

وة والنزاهة المطلوبة، تلك المعلومات بدرجة الشفافيالمتحفظة من  ة غير النشطة هذه السياساِتهل تتجاهل األسواق المحلي
  ؟ة المعلومات المقدمة لهم أم الالتطبيق واالهتمام بالمستخدمين وشفافي وضعها موضعناحية 

  البحثمشكلة 

تسعى الشركات التي تلجأ إلى  إذ ؛بينت العديد من الدراسات أن خير وسيلة إلدارة األرباح هي التحفظ المحاسبي
التحفظ المحاسبي إلظهار قوائمها الماليوفر معلوماِتة أكثر، فُتة وتقاريرها بدقة وموضوعي ة ذات جودة عاليةمحاسبي، 

اشر لوجود تأثير مب ، وذلكة لألرباحوتحد من التالعبات في األرقام الحقيقي ،ةسوق األوراق المالي يطوبالتالي تعمل على تنش
إذ ؛ةعلى جودة المعلومات المحاسبي يعتمد عليها المستثمتختلف هذه السياسة و ة،رون في اتخاذ أغلب قراراتهم االستثماري

معلومات تتمتع إلى ثر يحتاجون مستخدمين ُك ذاتألسواق النشطة والمتقدمة فا اباختالف قوة السوق ونشاطه اقتصادي
وهم يتخذون بمستوى شفافي ،على المعلومات التي تفصح عنها الشركات بناًءقراراتهم ة عال. ة هي التي تخرج فالقوائم المالي

تضبط ل ةة المؤسسيأتت الحاكمي الذ ؛لقرار األمثل في استثماراتهماالمعلومات الدقيقة للمستخدمين لتساعد على اتخاذهم 
تالعب في ، وتمنع العاليةوموثوقية مصداقية  ماليًة ذات تقاريرتقدم  ة تجعل الشركاِتفالحاكمي ،دقيقًة وتقدم معلوماٍت

ة على مين والجمعية العمومييعني المزيد من التدخل واإلشراف من جانب المساِهمرتفع ة حاكمي مستوىفوجود  .أرقامها
تي تعمل على تقديم األسواق النشطة ال ما اذا كانتولمعرفة  ،التالعباتمن  حد؛ للةوأجهزتها التنفيذي ،دارةمجالس اإل

فيها بمستوى منخفض ممارسات إدارة األرباح  فتكون عال ها تسعى لتطبيق تحفظ محاسبيميمعلومات شفافة لمستخِد
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وإدارة األرباح وبالتالي تتمثل  ة األعلى دور واضح في التعزيز بين التحفظ المحاسبيويكون لمستوى الحاكمي ،محدودو
  : مشكلة البحث فيما يلي

 .ةعلى حد وسوق فلسطين كل اسواق االماراتجة في للشركات المدر فة مستوى التحفظ المحاسبيمعر .1

2. اسواق االماراتجة في معرفة مستوى إدارة األرباح للشركات المدر على حدة وسوق فلسطين كل. 

 .على حدة كل لسطينوسوق ف اسواق االماراتعلى ممارسات إدارة األرباح في  أثر التحفظ المحاسبي إلىالتعرف  .3
4. معرفة أثر التحفظ المحاسبي على ممارسات إدارة األرباح في ظل وجود الحاكميوسوق  اسواق االماراتة في ة المؤسسي

ةعلى حد فلسطين كل. 

  أهداف البحث

  :تهدف هذه الدراسة إلى

م مدخل القيمة من خالل استخدا اسواق االمارات المدرجة في لشركاتل قياس التحفظ المحاسبيكيفية  إلى تعرفال .1
 )Book-to-Market approach( BTM)(الدفترية إلى القيمة السوقية 

 وسوق فلسطين كل اسواق االمارات المعدل في )جونز(مستوى إدارة األرباح من خالل استخدام نموذج  إلى التعرف .2
 .على حدة

3. وسوق فلسطين الماراتاسواق ادارة األرباح في إعلى  دراسة أثر التحفظ المحاسبي على حدة كل. 

4. معرفة أثر الحاكمية مقاسًةة المؤسسي اسواق في  دارة على عالقة التحفظ المحاسبي بإدارة األرباحة مجلس اإلباستقاللي
 .على حدة وسوق فلسطين كل االمارات

  أهمية البحث 

  ةلمياألهمية الِع

 ةيكماوممارسات إدارة األرباح بتأثير الح التحفظ المحاسبيلعالقة بين ا هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تناقش
تفيد الدراسة  والمرجو أن .ة في اآلونة األخيرةمن المواضيع الجدلي ان السابقانالمتغير وقد اصبح.  بينهم ضابطمتغير ك

ان وهما سوق ،)سوق فلسطين( الناِشئ يبالسوق المحل هاتقارنوأسواق اإلمارات النشطة،  على ّنها ُطبقتأل ؛ نظراالباحثين
  .في الدراسات السابقة لم يتم تناوله ، وهذا مالعالقةلط ة كمتغير ضابيكماالح تضيف متغير هاوأنَّاديا، اقتصمختِلفان 

  ةلياألهمية العم

اسواق ة في اسبيمؤشرات جديدة عن مستوى التحفظ في السياسات المحلدراسة في تقديمها لة يتكمن األهمية الحقيق
في  فلسطين اسواق االمارات وسوقين في كل من مما يخدم المستثمر ؛فةباستخدام منهجيات مختِل االمارات وسوق فلسطين

  .اتخاذهم قرارات استثمارية حكيمةالى بالتالي يؤدي الحصول على معلومات شفافة ودقيقة في ظل بيئة رقابية جيدة، و

  فرضيات البحث 

ة إلى التمتع ماراتيشركات اإلالوتسعى  ،ةفي أسواقها المالي القوي ات بيئة تسعى إلى تعزيز الدور الرقابيماربيئة اإل
ب ،ومستوى إدارة أرباح أقل ،بمستوى تحفظ عالا ناِشًئاعتبر سوًقعكس سوق فلسطين الذي ي ذا و ،نشط غيرة بيئة رقابي

، ةوجذب األجنبي ،ةخرات المحليعلى استقطاب المدرا يكون قاِد ح له بأنال يتمتع بدرجة كافية من التطور تسموضعيفة، 
نشئ قادر على تحقيق األهداف التي ُأ األمر الذي يعني أن هذا السوق ال يزال غير. وتوجيهها نحو االستثمار في فلسطين

  : يمكن صياغة فرضيات البحث كما يلي ،وبالتالي. أجلها من
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  الفرضية األولى

Ho1 :فلسطين سياسات إدارة األرباحوتمارس الشركات المدرجة في أسواق اإلمارات  ال.  

 الثانية الفرضية

Ho2: ال تمارس الشركات اإلماراتية والفلسطينية سياسة التحفظ المحاسبي بمستوى مقبول.  

  الثالثة الفرضية

:Ho3 إوجد عالقة ذات داللة ال تالة عند مستوى حصائيةمعنوي )( على إدارة األرباح  للتحفظ المحاسبي
على حدة في اسواق االمارات وسوق فلسطين كل.  

  ةالرابع الفرضية

Ho4 : الية عند مستوى وجد أثر ذو داللة إحصائي( على ) استقاللية مجلس اإلدارة(للحاكمية المؤسسية  (
على  كل المدرجة في اسواق االمارات والشركات المدرجة في سوق فلسطينعالقة التحفظ المحاسبي بإدارة األرباح للشركات 

  .حدة

   بحثنموذج ال

تم بناء النموذج التالي ليمثل العالقة المفتركمتغير  ممارسة إدارة األرباح، وكمتغير مستقل ضة بين التحفظ المحاسبي
ن يط العالقة بين المتغيرن شأنه ضبِم الذي المؤسسية ميةالحاكالضابط  تم استخدام المتغير ،ولضبط العالقة بينهما .تابع

  .المستقل والتابع وبيانها بصورة أقرب للحقيقة
  

  لمتغير التابعا    المتغير الوسيط        المتغيرات المستقلة

              

  إدارة األرباح    التحفظ المحاسبي

  حجم الشركة
  درجة الرفع المالي

      الحاكمية المؤسسية      

            

  بحثلل القياسي النموذج

 :والمتمثل بالمعادلة التالية المتعددلتحقيق غرض الدراسة تم استخدام نموذج االنحدار الخطي 

 
 : إن إذ

Earning Management :إدارة األرباح.  

Conservatism :التحفظ المحاسبي.  

   .الحجم: 

  .لي االلتزامات على إجمالي األصولبقسمة إجما تم حسابها، والرافعة المالية: 

   .الخطأ العشوائي :
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   قياس متغيرات البحث

  ) التحفظ المحاسبي(المتغير المستقل : أوال

فإن التحفظ المحاسبي يعد نوعًا من القيود التي تحكم عملية اختيار السياسة المحاسبية، كما ، .GAAB U.Sوفقًا لـ
ؤدي إلى االعتراف وقياس الخسائر المحتملة، وعدم االعتراف وقياس األرباح المبادئ المحاسبية األساسية التي تن يعد م

لقياس ) Book-to-Market approach(القيمة السوقية  نموذج مدخل القيمة الدفترية إلى المحتملة، وتم االعتماد على
كأحد ) BTM(راسات أشارت إلى نسبة القيمة الدفترية إلى السوقية إن العديد من الد ، حيثمستوى التحفظ المحاسبي

ويعرف هذا المدخل بمقياس صافي األصول، إذ تستخدم نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة . المؤشرات على التحفظ المحاسبي
 قد أشارت عدة دراسات، و)Hamdan, 2011(السوقية لفحص قيمة سهم المنشأة بمقارنة قيمته الدفترية مع قيمته السوقية 

)Hamden, 2011 ; Givoly and Hayn, 2000(  نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية ألقل من  انخفاضإلى أن
سياسات محاسبية متحفظة نحو االعتراف باألرباح وبالقيم منية، يشير إلى استخدام الشركة صحيح عبر فترة زالالواحد 

بي يعمل على تخفيض القيمة الدفترية للشركة مقابل قيمتها السوقية؛ بمعنى أن الشركة فظ المحاسحفالت .األعلى لألصول
  .مقيمة بأقل مما يجب

   )إدارة األرباح(قياس المتغير التابع  :ثانيًا

النماذج اإلحصائية لقياس إدارة األرباح، والتي تعد  )Aljuaidi and Abunahia, 2015(العديد من الدراسات  قدمت
) جونز(ؤشرات إحصائية للتنبؤ بإدارة األرباح، وقد اعتمد الباحثون في هذا البحث أسلوب المستحقات وفق نموذج بمثابة م

ــدل  ويقوم نموذج . في مجال قياس إدارة األرباح ًاوتطبيق ًا؛ لكونه النموذج األكثر شيوع(Modified Jones Model)المعــ
مستحقات اختيارية تمثل ذلك الجزء الذي ال  :قسم الىإجمالي المستحقات ي ي مفاده أنالمعدل على افتراض أساس) جونز(

ــاط الطبيعي للشركةيتستطيع اإلدارة التأثير فيه، و ، Discretionary Accruals (DAs))ومستحقات اختيارية  ،نتج من النشـ
ــــام المحــ ـــاح ــاسبية، وُتستخدم كمؤشر للتنبؤ تمثل المرونة التي تحاول اإلدارة من خاللها التأثير في األرقـ بإدارة األربـــ

)Aljuaidi and Abunahia, 2015: Noor and Al-Awawda, 2017.(  

نحدار إلجمالي المستحقات حسب النموذج الالمعدل بواقي معادلة ا) جونز(نموذج  وفقوتمثل المستحقات االختيارية 
  :التالي

  
  : إن إذ

 في الفترة  الكلية للشركة  المستحقات: 

  في الفترة  التغير في إيرادات للشركة : 

  في الفترة  التغير في حسابات تحت التحصيل للشركة : 

  في الفترة  اآلالت للشركة العقارات والممتلكات و: 

  في الفترة  إجمالي أصول الشركة : 

  الخطأ العشوائي: 

  )الحاكمية المؤسسية(المتغير المعدل : ثالثًا

دارة ادارة عن اإلة رئيس مجلس اإلتم قياسه من خالل استقالليوجود  عن للتعبير) 1( القيمةبحيث يعطى  ،ةلتنفيذي
لهنا ؛ بمعنى أنةحاكميرئيس مجلس اإلدارة المدير  ، بحيث ال يمثلةك استقالليعن للتعبير) 0( القيمةويعطى . التنفيذي 
  .التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة يمثل المدير ان و ،ةاستقالليوجد ال ت هبمعنى أن، ةوجود حاكميعدم 
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  .إلجمالي األصول) Ln(وقد تم قياسه حسب اللوغاريتم الطبيعي  :الحجم -المتغير الضابط: بعًارا

  .وتم قياسه من خالل قسمة إجمالي األصول على إجمالي االلتزامات: الرافعة المالية - المتغير الضابط: خامسًا

  الدراسات السابقة واإلطار النظري

يشير إلى أن هذا المفهوم  االستقراء التاريخي ، فانعام يمثل نزعة بشرية بوجه أن التحفظ المحاسبيمن رغم على ال
ؤكدوت .منذ خمسة قرون ماضية أثر على التطبيق المحاسبي كثير من الدراسات وجود ممارسات فعلية للتحفظ المحاسبي 

تلك الفترة وجود تبريرات أو تفسيرات لحظ خالل ومع هذا لم ي .ترجعها إلى بداية القرن الرابع عشر إذ ؛قبل القرن العشرين
األاقتصر االهتمام  فقد ؛لممارسات التحفظ المحاسبيكاديمي والتأكيد على  ،في تلك الفترة على وصف التطبيق الفعلي

ة متباينة منذ منتصف بدراسة التحفظ وعالقته بعدة قضايا محاسبي وقد تجدد وتصاعد االهتمام البحثي .ممارسة التحفظ
أهم الدراسات التي حفزت الباحثين  ىكانت أحد (Basu, 1997)حتى وقتنا هذا ولعل دراسة  من القرن الماضي عيناتالتس

فاستخدمت العديد من الدراسات نموذج ,إلعادة االهتمام بدراسة التحفظ المحاسبي Basu في قياس التحفظ المحاسبي ،
جة في سوق البحرين لألوراق المالية نة من جميع الشركات المدرعي والتي طبقت على )Al-Rashidi, 2013(منها دراسة و

 ،لى وجود مستوى مقبول من التحفظ المحاسبيإنتائج الدراسة  أشارْت ، حيث)2008-2005(شركة للفترة ) 50(ا وعدده
 وكذلك .ة الحجمالشركات صغير ذلك ، وعلى العكس منتستخدم التحفظ المحاسبي التي الحجم هي كبيرَة أن الشركاِتالى و

ة الصادرة عن عند إعداد التقارير المالي إلى تقييم مستوى التحفظ المحاسبيالتي هدفت  )Hamdan, 2012( دراسة
ى وتحديد مد ،جة في سوق عمان لألوراق الماليةالشركات المساهمة العامة المدرة تباين الشركات المساهمة العامة األردني

 التحفظ المحاسبي ىكذلك البحث في العوامل المؤثرة في مستوويونيتها، وطبيعة نشاطها، مد ىومستو، في درجة تحفظها
) 114(ة تتكون من عينة من الشركات األردنيل لتحفظ المحاسبيقياس ال Basu نموذجالدراسة واستخدمت  ،في تلك الشركات

لقياس التحفظ المحاسبي منها  BTMاس ، العديد من الدراسات األخرى التي استخدمت مقي)2006-2002(شركة للفترة 
والتي هدفت الى قياس التحفظ المحاسبي وجودة األرباح في سوق البحرين لألوراق المالية خالل ) Hamdan, 2012(دراسة 

والتي هدفت الى ) Li, 2018(وكذلك دراسة . وبينت وجود مستوى مقبول من التحفظ المحاسبي 2008-2005الفترة من 
لتحفظ المحاسبي المشروط بإدارة األرباح الحقيقية على عينة من الشركات الصينية، وتوصلت الى وجود عالقة اختبار عالقة ا

  (Caskey and Laux, 2015)دراسةأما عن و ,عكسية بين التحفظ المحاسبي المشروط وممارسة إدارة األرباح الحقيقية
ة للشركات ة في مجلس اإلدارة على خيارات التقارير الماليؤسسية المالحاكميتأثير إلى وضع نموذج لتحليل مدى  فقد هدفْت

ًاة وحوافز المديرين منعاألمريكي ة،للتالعب بالتقارير المحاسبي ومع ثبات العوامل األخرى في النموذج فإن التحفظ المحاسبي 
 التحفظ المحاسبي يؤدي إلى أنم رغ ،أفضل القرارات االستثمارية للشركةباتخاذ ألنه يسمح لمجلس اإلدارة  ؛مرغوب به

درجة تضليل مجلس اإلدارة وتشويه القرارات، وبالتالي فإن  إلى ربما يصل االمرو ،في النظام المحاسبي يرينتالعب المد
البيئة الرقابي؛التالعب علىيرين الة تقلص من قدرة المدة الفع في الشركات مما يزيد من فوائد تطبيق التحفظ المحاسبي، 

التحفظ في السياسات  ىقياس مستو )Hamdan, 2011(دراسة ، بينما تناولت هنفس من التكاليف في الوقتلل يقو
ة المتبعة من ِقالمحاسبياثر ة المساهمة العامة األردنية، وكذلك دراسةبل الشركات الصناعي في تحسين  التحفظ المحاسبي

ىمستو وتقديم مؤشرات جديدة عن ،ةجودة التقارير المالي منهجية  باتباعة في األردن التحفظ في السياسات المحاسبي
ة فيه في السوق والعوامل المؤثر ،التحفظ المحاسبي ىهدفت لقياس مستوفقد  (Hamdan, 2011) دراسة امامختلفة، 

الماليج في ذلك نموذ مًةة مستخِدة الكويتيBasu ومدخل القيمة الدفترين الشركات تتكون من عينة ِمة لة إلى القيمة السوقي
عند إعداد  التحفظ المحاسبي ىن متوافقة في قياس مستوينتائج المدخَل وقد جاءْت .,(2008-2009)شركة للعامين (225)

ة من ِقالتقارير الماليبل الشركات المدرأما دراسة  ،ةجة في سوق الكويت لألوراق المالي)Shwikar, 2014( بحثْت فقد 
على خصائص جودة األرباح  إلى قياس تأثير التحفظ المحاسبي وجودة األرباح هدفْت التحفظ المحاسبي العالقة بين

ة ح اثر وتحليل ،ةالمحاسبياكميوأشارالشركات على تطبيق التحفظ المحاسبي ، )Mohammed, 2011(  إلىالتحفظ  أن
ءى مالبية التي لها تأثير كبير علمن أهم المبادئ المحاس المحاسبيالقوائم في دة ة الواِرمة وصدق المعلومات المحاسبي
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بة، كما وتمثل الهدف العام للبحث في اختالماليىعل ار أثر التحفظ المحاسبي مة ءة للتحقق من صدق ومالالقوائم المالي
المعلومات التي تحتويها لمساعدة المستثمأما دراسة  .يدةاتخاذ القرارات الرش فية رين ببورصة األوراق المالي(Callen, 

Guan and Qiu, 2014)  إلى  هدفْتفقداكتشاف العالقة بين الحاكمية والتحفظ المحاسبية المؤسسي، دراسة  توقد تم
ة قبل إصدار القوانين المنظمة من سوق المال الخاصة عند إعداد التقارير المالي التحفظ المحاسبيتطبيق ين درجة العالقة ب

ة لمواجهة تهديدات ة المؤسسيوتطبيق إجراءات وقواعد الحاكمي وبعده، ستثمرين في الواليات المتحدة األمريكيةبحماية الم
دراسة هدفت ، ولتحفظ المحاسبيالقياس  )(c-scoreوقد استخدمت الدراسة نموذج  .االستحواذ التي تواجهها الشركات

)Awad, 2010( إلى اختبار مدى تأثير التحفظ المحاسبي في معايير المحاسبة المصرية للشركات ة على جودة التقارير المالي
ة، خاصة هو أحد اهم خصائص المعلومة المحاسبي الدراسة أن التحفظ المحاسبي حيث أبرزْت ،ةصرية بالبورصة المالمسجَل

وطبيعة التحفظ المحاسب ومالدراسة مفه وقد أوضحْت ،ة حول األرباحالمعلومة المحاسبيمة ومفهوم وطبيعة القيمة المالِئ ،ي
ةللمعلومات المحاسبي، بالقيمة المالِئ وعالقة التحفظ المحاسبيشركة ) (27 وطبقت الدراسة على .ةمة للمعلومات المحاسبي

مسجلة في البورصة الما للتحفظ  .ةصريومن خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة تبين أن هناك تأثير المحاسبي
 :أهمها ،إلى عدة نتائج (Caskey and laux, 2015) توصلت دراسةو. على ممارسات إدارة األرباح في ظل متغير الحاكمية

أن الرقابة القوية والحاكمية المؤسسيزيد من تمنع التالعب، وتة وة الفعالة تؤدي إلى تحفظ كبير في السياسات المحاسبي
إلى انخفاض مستوى التحفظ المحاسبي في  )Hamdan, 2012(كما توصلت نتائج دراسة  ،كفاءة استثمارات الشركات

التقارير المالية الصادرة عن الشركات األردنية، إذ تبين أن الشركات صغيرة الحجم هي أكثر تحفًظا في سياساتها المحاسبية 
لصناعيَة كبيرَة الحجم تتميز تقاريرها بالجودة، أن الشركاِت ا )Hamdan, 2011(من الشركات كبيرة الحجم، وأظهرت دراسة 

؛ ِلما تحرص عليه هذه الشركات من الحفاظ على سمعتها، ومما توصلت إليه دراسة ًاتصدر تقريرًا متحفظونادرا ما 
)Shwikar, 2014( ة وأرباح الفترة السابقة كلما ارتفع التحفظ أن هناك ارتفاعًا في أخطاء تقدير العالقة بين األرباح الحالي

 ةمما ينعكس في المحاسبية، ومن ثم انخفاض جودة األرباح المحاسبية لألرباح المحاسبيوبشكل  .انخفاض القدرة التنبؤي
عام فإن التحفظ المحاسبي له تأثير سلبي على مستحقات رأس المال العامل في تحقيق التدفقات النقدية التشغيلية، ومن ثم 

 ,Shaheen(ومن أهم النتائج التي توصلت إليها دراسة  .جودة األرباح المحاسبية وانخفاضحقات انخفاض جودة المست
 بصورة مباشرة مع د لمبادئ حاكمية الشركات مرتبطالتطبيق الجيفكرة ان وجود بعض األدلة الضعيفة التي تساند  )2011

في زيادة  ًامحدود ًاضحْت أن حاكمية الشركات تلعب دورأووبصفة عامة فإن الدراسة  .تطبيق األساليب المحاسبية المتحفظة
من خالل نتائج  )Mohammed, 2011(الطلب على تطبيق األساليب المحاسبية المتحفظة على القوائم المالية، فقد أشار 

األطراف ذات دراسته إلى أن التحفظ المحاسبي يساعد على صدق وشفافية القوائم المالية، ويساعد على حماية مصالح 
في الشركات المساهمة للقطاع الخاص أعلى من درجة التحفظ في الشركات التابعة  درجة العالقة، وأن التحفظ المحاسبي

يادة استخدام آليات لقطاع األعمال العام؛ نتيجة الختالف الجهات القائمة بالرقابة المالية، كما توصل الباحث إلى أن ز
إلى  (Callen, Guan, and Qiu, 2014)دراسة وتوصلت القوائم المالية، درجة التحفظ المحاسبي في لى زيادةا الحاكمية أدت

أهمها ،نتائج: أن التحفظ المحاسبي المشروط يزيد وبدرجة قوية جوهرية ة بعد إصدار اللوائح والقوانين المنظمة للحاكمي
زيد من تمن الخصائص التي تتميز بها المنشآت التي  جموعًةأن هناك م اوقد وجدت الدراسة أيض ،رينثملحماية المست

فيما يتعلق بالتقارير والقوائم المالية، ومنها أنها تعمل في ظل بيئة  درجة إقبالها على تطبيق سياسات التحفظ المحاسبي
مجموعة ِمِمن ، وتتكون ًاة أقل تنافسصناعية يعليها طبيعة الصناعة والملكغلب تال وقين في أداء أعمالهم، ن المديرين المتفو

ةالمؤسسي.   

  هتوعين بحثمجتمع ال

سوق المدرجة في اسواق االمارات وة واالستثماري ،ةوالخدمي ،ةمن جميع الشركات الصناعي لبحثيتكون مجتمع ا
جة في اسواق االمارات ةفلسطين لألوراق الماليجةالش دوبلغ عدشركة ) 68(، حيث بلغ عدد الشركات المدرفي  ركات المدر

 لكل األسواق؛ استثناء جميع الشركات التي تنتمي الى القطاع المالي وذلك بعد شركة،) 31(لالوراق المالية سوق فلسطين 
 . بحثما يتمتع به القطاع من طبيعة خاصة ال تتناسب مع الِل
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 لها اكتملْتوالتي ، لبحثداول خالل فترة اعن الت بياناتها ولم تتوقف هي عينة شاملة للشركات التي توفرْت لبحثعينة او
شركة إماراتية لفترة  50وبلغت عينة الدراسة . 2017)(إلى  2012)(للفترة من  الدراسة لتقدير متغيرات كافًة الالزمة البيانات

 (18) استثناءمشاهدة، وذلك بعد  144سنوات بواقع  6شركة فلسطينية لفترة  24مشاهدة، وكذلك  300سنوات بواقع  6
 دمجتُأ أو التداول، توقفت عن التي تلك أو ،عنها بيانات تتوفر لم سوق فلسطين من شركات 7)(اسواق االمارات وشركة من 

  .تهوعين البحث مجتمع )1(الجدول رقم  ويوضح. درجت حديثًاُأأخرى، او  شركات مع

  تهوعينبحث مجتمع ال) 1(الجدول 

 القطاع
 سوق فلسطين أسواق اإلمارات

 النسبة العدد النسبة عددال
 %100 31 100% 68  المسجلة
 %22.58 7 %26.47 18 المستبعدة
 %77.42 24 %73.53 50 عينة البحث

  أساليب جمع البيانات

 التقارير السنوية المنشورة لشركات العينة،(ة في جمع البيانات تم االعتماد على المصادر الثانويا البحث ألغراض هذ
أما ). بحثلسوق فلسطين على مدار فترة الة ألسواق االمارات، وقع اإللكترونيامن المو بحثبمتغيرات ال لقةالمتع والبيانات
وذلك ؛ 2017)(إلى (2012) الفترة من بحثغطي الي، لبحثعن الشركات محل ال توفرْت حديثًة فغطت بياناٍت بحثفترة ال

 األزمة أثر من التقليل حادثة األزمة االقتصادية العالمية؛ لمحاولةالسنوات ما بعد الدراسة بسبب حداثة الفترة حيث تناولت 
  .البحث نتائج على (2008) عام التي حدثت العالمية

  ينتائج التحليل االحصائ

مقارنة  ًانسبي ًامرتفعكان  إدارة األرباح والتحفظ المحاسبي ياالنحراف المعياري لمتغير نأ )(2يالحظ من الجدول 
 ،ةاستثماري :قطاعاتثالثة لى إالتي انقسمت  بحث،في عينة ال ويعزى ذلك إلى تنوع طبيعة الشركات .حسابيبالوسط ال

ةوخدمي، ة علما بان  ةوصناعيةتلجأ الشركات الصناعيويرجع ذلك . إلى ممارسة إدارة األرباح أكثر من الشركات الخدماتي
كان هناك تفاوت كبير في أحجام الشركات، كما  إذ ؛ي اإلحصاء الوصفياختالف حجم الشركات الذي كان واضحا ف ىإل أيضا

اعتبار عامل الحجم ذا أهمية في إدارة األرباح المحاسبية، وأجمعْت على أنه كّلما زاد حجم لسابقة الى أشارت الدراسات ا
  ).Hamad, 2007 ; Quraan, 2005; Moses, 1987(الشركة زادْت احتمالية إدارة األرباح فيها 

  االحصاء الوصفي للمتغيرات :)2(الجدول 

 اإلحصاء الوصفي  المتغيرات  
Mean  Std. D Max Min  

  اسواق االمارات

 %-30.4 %22 %3.5  %0.14- إدارة االرباح
 0.125 4.45 0.84 1.25  التحفظ المحاسبي

  12.85 120.54 1.75 40.091  الحجم
 0.08 0.78 0.22 0.38 درجة الرفع المالي

 سوق فلسطين

 %-56.8 %18 %3.87 %- 1.17 إدارة االرباح
 0.097 6.82 2.16 1.64  التحفظ المحاسبي

  6.41 65.31  1.60 16.79  الحجم
 0.11 0.82 1.35 0.51 درجة الرفع المالي
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لكبيرة ويرجع ذلك إلى وجود المجال الواسع لتنظيم المصروفات، والمستحقات، والبنود غير العادية، والمرونة ا
وجود احتمالية أكبر لتقلبات األرباح من سنة ألخرى في ت والتقديرات المحاسبية، وكذلك الى الممنوحة في استخدام التغييرا

إن التقلباِت الكبيرَة في إيرادات  والجدير بالذكر. )Jahamani, 2001(الشركات الكبيرة، بعكس الحال في الشركات الصغيرة 
 Al-Abdullah, Suwaidan and(. شكوك وتوجه األنظار نحو هذه الشركات وحجم المنافع التي تجنيهاالشركات قد تثير ال
Al-Qur'an, 2007(عتبر حجم الشركة عاِمال مؤثرا في سياسات الشركات وإجراءاتها، ويتطلب من إدارة الشركة أن ، لذلك ي

ة أعلى، كما أنالشركاِت كبيرَة الحجم تواجه ضغوطاٍت كبيرًة لمقابلة أو  تتحمل أعباء إضافية تتعلق بفرض معدالت ضريبي
لديها القدرَة على التفاوض بشكل قوي مع المراجعين للتغاضي عن الكشف عن ممارسات وتجاوز توقعات المحللين الماليين، 

؛ لذلك )Gethami, 2010(خلية إدارة األرباح، باإلضافة إلى أن لديها إدارًة قوية تمكنها من أن تتجاوز أنظمة الرقابة الدا
   .فإن الشركاِت الكبيرَة يكون لديها الدافع األكبر إلدارة أرباحهاكله، 

ا جم الشركات اإلماراتية كان كبيركما ويؤثر متغير حجم الشركة على التحفظ المحاسبي حيث يالحظ أن مستوى ح
 محاسبي بشكل أقّل من الشركات الصغيرة المدرجة في سوقتلجأ الشركات اإلماراتية كبيرة الحجم إلى التحفظ الوجدا، 

أشارْت  وقدا لصغر حجم الشركات، للتحفظ المحاسبي بشكل أكبر؛ نظرتلجأ الشركات ففلسطين، أما في سوق فلسطين 
لجأ إلى أن الشركاِت كبيرَة الحجم تالى وغيرها من الدراسات  )Hamdan, 2011(والتي أكدتها  )Alnajar, 2014(دراسة 

تتعرض لضغوط سياسية إال أن بعض  النهاالتحفظ المحاسبي؛ لتخفيف التكاليف السياسية، ولمقابلة المحللين الماليين؛ وذلك 
كونها تتعرض للمشاكل في ظل إلى أن الشركاِت صغيرَة الحجم أكثر تحفًظا؛ وذلك لتجنب الدعاوى القضائية  واالباحثين أشار

  . ت الكبيرةبشكل أكبر من الشركا

   التحقق من صالحية البيانات للتحليل اإلحصائي

للتحليل  من التحقق من صالحية البيانات أوال البد ،واختبار الفرضيات بحثقبل البدء بتحليل البيانات وتقدير نماذج ال
عشوائي ، وتجانس تباين الخطأ الالتوزيع الطبيعي :ويتم ذلك عبر مجموعة من االختبارات، هياالحصائي، 

(Homoscedasticity)، ه تم استخدام أسلوب إنَّ إذ)(Pooled Data في عرض البيانات 

  اختبار التوزيع الطبيعي

حيث تكون ب ،المعمليJarque-Bera)(  ر، تم استخدام اختباالطبيعيالتوزيع للتحقق من مدى اقتراب البيانات من 
قاعدة القرار قبول الفرضيإذا كانت احتمالية اختبار - ت تتبع التوزيع الطبيعيإن البيانا- ة ة العدمي(J-B)  قد ، %)5(أكبر من

 والتحفظ المحاسبي، لمتغيرات إدارة األرباح، (J-B)أن احتمال ) 3(نتائج اختبار التوزيع الطبيعي كما هي في الجدول  أظهرْت
توزيع وزيع الطبيعي، وللتغلب على مشكلة عدم من الت ا؛ مما يعني عدم اقترابه%) (5من  أقلَّ ودرجة الرفع المالي كانْت

  .الطبيعي توزيعالترب من تقكي  اتلمتغيرل )(lnطبيعيًا؛ تم أخذ اللوغاريثم الطبيعي البيانات توزيعا 

  للبيانات التوزيع الطبيعيالتحقق من جدول  :)3(جدول ال 

  

Bera) Test-arque(J 

Variable  
 سوق فلسطين  اسواق االمارات

B)-(J Sig التوزيع B)-(J  Sig التوزيع 
 غير طبيعي 000. 417. غير طبيعي 000. 0.271  إدارة األرباح

 غير طبيعي 000. 277. غير طبيعي  000. 0.127  التحفظ المحاسبي
 طبيعي 160. 074.  طبيعي 200. 0.04  الحجم

 غير طبيعي 000. 395.  غير طبيعي 006. 0.069 درجة الرفع المالي
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  (Mean of Residual)متوسط البواقي للصفر  اختبار مساواة

أن  بحث، ويالحظ من جداول االنحدار لجميع نماذج البحثأظهر هذا االختبار عدم وجود مشكلة للبواقي في نماذج ال
  .كانت قريبة من الصفر مختلفةالللنماذج قيمة متوسط البواقي 

   Heteroskedasticity Test)( اختبار عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي

لضبط مشكلة عدم تجانس تباين الخطأ العشوائي  )(Robust_Standard_Errorsتم استخدام اختبار 
(Heteroscedasticity) إحصائية و ،بحثلنماذج ال ن أنتبي(White)  وهذا يعني  بحثلجميع نماذج ال) 0.05(كانت أقل من

  .عاني من مشكلة عدم ثبات تباين الخطأ العشوائيت لبحثذج اانم التي تقول انة ننا نرفض الفرضية العدميأ

  : والمتمثل بالمعادلة التالية المتعددلتحقيق غرض الدراسة تم استخدام نموذج االنحدار الخطي 

.  
 :إن إذ

Earning Management :إدارة األرباح. 

Conservatism: التحفظ المحاسبي.  

   .الحجم: 

   .الرافعة المالية تم حسابها بقسمة إجمالي االلتزامات على إجمالي األصول: 

  .ائيالخطأ العشو :

  جاختبار الفرضيات ومناقشة النتائ

  الفرضية االولى

:Ho1  سياسات إدارة األرباحلالوراق المالية فلسطين سوق وتمارس الشركات المدرجة في أسواق اإلمارات ال.  

  فلسطينسوق اسواق االمارات و فيإدارة األرباح ة ممارس :)(4ل جدوال

 سوق فلسطين  اسواق االمارات  المتغيرات
Mean  Std. D Mean  Std. D  

 %3.87 -%1.17 %3.5  %0.14- إدارة االرباح

سات إدارة سيالالمدرجة في األسواق اإلماراتية وفي سوق فلسطين  تم اختبار الفرضية األولى لقياس ممارسة الشركات
أساليب إدارة األرباح  ةبلغ متوسط ممارسحيث ). Noor and Al-Awawda, 2017(من خالل اإلحصاءات الوصفية  األرباح

من حجم %0.14-حوالي ) 4(الدراسة كما هو موضح في الجدول رقم خالل فترة  تيةااالمارلدى عينة الشركات الصناعية 
. أن الشركات الصناعية تمارس إدارة األرباح التي تستهدف تقليل الربحيعني  فإن هذا سالبااألصول، وألن المتوسط كان 

أساليب إدارة األرباح بين الشركات  ةتباين كبير في ممارسوهذه اإلحصائيات تعكس وجود % 3.5وبلغ االنحراف المعياري 
  .االماراتية

خالل  الفلسطينيةعينة الشركات الصناعية أساليب إدارة األرباح لدى  ةبلغ متوسط ممارس ، فقداما في سوق فلسطين
فإن هذا يعني بأن الشركات الصناعية تمارس إدارة  ،سالباحجم األصول، وألن المتوسط كان  من% - 1.17فترة الدراسة 

وهذه اإلحصائيات تعكس وجود تباين كبير في  ،%3.87وبلغ االنحراف المعياري . األرباح التي تستهدف تقليل الربح
التي   (AL-Lowzi, 2013) النتيجة جزئيًا مع دراسةهذه  تتوافق، والفلسطينيةليب إدارة األرباح بين الشركات أسا ةممارس
أكبر في الشركات الفلسطينية  أن مستوى المستحقات االختيارية كان ويتضح .فقط بالمستحقات األرباح إدارة أسلوب تناولت
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التي بيئة رقابية ضعيفة في سوق فلسطين، على العكس من أسواق اإلمارات ذلك الى وجود  ىاتية ويعزفي الشركات اإلمار منه
   .وبااللتزام العاليقوة القانونية بال تتسم

  الفرضية الثانية

: Ho2 ال تمارس الشركات اإلماراتية والفلسطينية سياسة التحفظ المحاسبي بمستوى مقبول. 

من وذلك باستخدام مدخل القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية  قياس مستوى التحفظبالثانية فحص الفرضية  سيتم
 المعملي،) Independent sample t-test(خالل احتساب الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية باستخدام اختبار 

داللة إحصائية، االختبار سالبة وذات  فإذا كانت معلمة هذا ).Hamdan, 2012( يلمالمعغير  )Mann-Whitney(واختبار 
السوقية خالل فترة مستمرة من الزمن، ومن ثم دل ذلك على استخدام  القيمةفإن ذلك يشير إلى انخفاض القيمة الدفترية عن 

سياسات محاسبية متحيزة نحو تعجيل االعتراف بالمصاريف والخسائر، وتأخير االعتراف باإليرادات والمكاسب، وتغليب القيم 
إلى أن انخفاض  )Beaver and Ryan, 2005 ; Jain and Rezaee, 2004(أشار  وقدلقيم العليا لها؛ على ا لألصولالدنيا 

نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية عن الواحد الصحيح يشير إلى وجود مستوى مقبول من التحفظ المحاسبي في 
 .التقارير المالية

  فلسطينسوق اسواق االمارات و في BTM لقياس التحفظ المحاسبي باستخدام مدخ :)(5جدول ال

 Parametric Test: Independent 
Sample T-Test  

Non-Parametric Test: Mann -
Whitney Test  

 t-Statistic  p-value z-Statistic  p-value 
  0.049  1.965-  0.036  2.682- سوق فلسطين
  0.018  2.373- 0.009 0.984- أسواق االمارات

م االختبارات المعلمية واالختبارات غير المعلمية الختبار هذه الفرضية، إن قاعدة وجود مستوى مقبول قد تم استخدال
-t(قيم ، أن )5( من الجدولويتضح من التحفظ هي أن معلمات هذه االختبارات ينبغي أن تكون سالبة وذات داللة إحصائية، 

Statistic ( لالختبار المعلمي)Independent Sarmpit Test ( قيمسالبة وذات داللة إحصائية، وكذلك )z- Statistic (
؛ مما يعني أن %5 مقداره داللة ىبة وذات داللة إحصائية عند مستوسال) Mann -Whitney Test(لالختبار غير المعلمي 

ة، وتشير إلى وجود نتائج االختبارات المعلمية وغير المعلمية يعزز بعضها بعضا في مدخل القيمة الدفترية إلى القيمة السوقي
سوق أسواق االمارات ومستوى مقبول من التحفظ المحاسبي في التقارير المالية الصادرة عن الشركات المدرجة في 

من مستوى التحفظ في سوق فلسطين وذلك بسبب انخفاض  اعلىفلسطين؛ حيث كان مستوى التحفظ في أسواق االمارات 
 ).Hamdan, 2012(فلسطين سوق ألسواق االمارات عنها ل p-valueقيم 

 المتعدد تم تصميم النماذج بحيث تم استخدام أسلوب االنحدار الخطي الثالثة والرابعة،ولغرض اختبار الفرضيتين 
بينما لكل سوق على حدة وذلك ألغراض اختبار الفرضية الثالثة،  ككلبحيث تم اختبار نماذج االنحدار على مستوى العينة 

لكل سوق  ةالحاكمي وشركات ال تتمتع بمستوى مرتفع من ةالحاكمي شركات تتمتع بمستوى مرتفع من تجزئة العينة الى تمت
أو  Cross-section Fixed هو ولمعرفة االسلوب المالئم لهذه الدراسة هل .على حدة وذلك ألغراض اختبار الفرضية الرابعة

Cross-section random، تجانسعدم ال او ما يعرف بالتغلب على مشكلة heterogeneity)(،  تم بداية اجراء اختبار
Likelihood Ratio فلسطين كل على حدة حيث بلغت القيمة االحتماليةسوق ألسواق االمارات و Cross-section 

Fixed=0.0000  وهذا يتطلب اجراء اختبار%5وهي اقل من ، )6(للسوقين كما هو واضح في الجدول ، Hausman 
Test االحتمالية ل ، وبلغت القيمةCross-section Random  على  0.325و 0.455ألسواق االمارات وسوق فلسطين

 Hausmanواختبار  Cross-section randomيتطلب اعتماد اسلوب  مما، %5الترتيب وكانت القيم لألسواق اكبر من 
Test (Gujarati, 2003).  
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   الثالثةالفرضية 

Ho3 :ال يالمعنوية عند مستوىة وجد أثر ذو داللة إحصائي ( ) على إدارة  للتحفظ المحاسبي

 . على حدة كل وسوق فلسطين اسواق االماراتاألرباح في 

للحكم على معنويللمتغير المستِق ة األثر االرتباطيل والمتغير التابالتالية  القراريتم اّتباع قاعدة  ،وفاعل ع بشكل عملي
وهي ،إلطالق الحكم الحيادي :  

  ).ال توجد عالقة( H0 العدمية يتم قبول الفرضية )Sig.R)  <5% إذا كانْت

  .)توجد عالقة( H1 البديلة يتم قبول الفرضية )Sig.R)  >5% إذا كانْت

  .لجميع شركات عينة الدراسة المتعددتحليل االنحدار الخطي : )6(جدول ال

  التابع المتغير المتغير المستقل

 اق االماراتإدارة األرباح ألسو
  التابع المتغير

  إدارة األرباح لسوق فلسطين
Coefficient  sig Coefficient sig 

 0.025 -124 0.001 -0.081  الحد الثابت
683. 410. 0.023 0.765- التحفظ المحاسبي 

 001. 3.478 000. 7.468  الحجم
 046. 2.023- 004. 2.897-  الرافعة المالية

 37%  17%  
Mean of residual 0.000 0.000 

White 0.000 0.000 
(Cross-section Fixed) 0.000 0.000  

(Cross-section Random)   0.455 0.325 

  اسواق االمارات 

ح في الجدول  ةبمالحظة معنويي، )7(قيمة العالقة لنماذج الدراسة كما هو موضن أّنه تبيية وجد أثر ذو داللة إحصائي
للتحفظ المحاسبي ة في عينة الدراسة في الفترة على إدارة األرباح على مستوى جميع الشركات اإلماراتيt ،كانت قيمة  فقد

sig  وبناًء ،%)5(ن ِمأقل ة البديلة التي تنص على أنهعليه يتم قبول الفرضي: ية عند مستوىوجد أثر ذو داللة إحصائي 
) المعنوية ) على إ للتحفظ المحاسبيوفق رأي - ذلك رجع وي اسواق االمارات، جة فيدارة األرباح للشركات المدر
من الممارسات  ، التي تعتبردارة األرباحتية تستخدم سياساٍت متحِفظة من أجل الحد من إاالشركاِت اإلمار إلى أن -الباحثين

لذلك في دولة اإلمارات؛  ى تدقيق مرتفعمستومع وجود  بيئة تدقيق عالية خصوصًا التي من الممكن اكتشافها في ظل وجود
العالقة بين التحفظ وعلى ذلك فإن ، والرقابة بسبب قوة التدقيق ؛تسعى الشركات إلى عدم اللجوء إلى ممارسات إدارة األرباح

التي تستخدم التحفظ وأن الشركاِت ،عالقة عكسيةفي اسواق االمارات  رباحواألثر على ممارسات إدارة األ المحاسبي 
مقارنة بيكون لديها القليل من القدرة على التنبؤ باألرباح  المحاسبيبشكل أقل الشركات التي تستخدم التحفظ المحاسبي، 

ـــتقليل مم ساعد فيت المحاسبي أن التحفظ الى فقد أشارت الدراسات السابقة ــاألرب يزيد جودةو ارسات إدارة األرباح،ـ إذ  ؛احـ
 ة،المعلومات المحاسبي ةموثوقي من يزيد اـمم لإلدارة االنتهازي السلوك قلل مني قد المتحفظة بيةالسياسات المحاس تبني إن

 السياسات استخدامأن  كما، )Al-Rashidi, 2013( المستقبلية ةالنقدي التنبؤ بالتدفقات على الحالية األرباح قدرة نِم ويزيد
بدقة ر الماليةالتقاري ظهارإ في تساعد ظةالمتحِف ةالمحاسبي معلومات وفرفُت أكبر؛ ةوموضوعي وبالتالي جودة عالية، ذات ةمحاسبي 

رون المستثم عليها يعتمدالتي . ةالمحاسبي المعلومات جودة على رِشمبا تأثير لوجود ة،المالي األوراق سوق تنشيط على تعمل
ي أثبتْت وجود عالقة عكسية بين التحفظ المحاسبي ، ومن الدراسات الت)Sameh, 2012( .القرارات من العديد اتخاذ في

  . )Al-Rashidi, 2013; Yassen, 2008( دراستا وإدارة األرباح
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أما في سوق فلسطين فتبين أّنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائيعلى إدارة األرباح على مستوى  ة للتحفظ المحاسبي
جميع الشركات المدردراسة في الفترة نة الجة في سوق فلسطين في عيt حيث كانت قيمة ،sig عليه  وبناًء. )% (5نأكبر ِم

أنَّ :ة البديلة التي تنص علىيتم رفض الفرضيالمعنوية ة عند مستوىه يوجد أثر ذو داللة إحصائي ( للتحفظ  (
المحاسبي سوًقا غير كفء، وغير نشط  ، وقد يرجع ذلك لكونهجة في سوق فلسطينعلى إدارة األرباح للشركات المدر

  . اقتصاديا مقارنة بأسواق االمارات

  :رابعةالفرضية ال

Ho4 : اليالمعنوية ة عند مستوىوجد أثر ذو داللة إحصائي (  لمستوى الحاكمية المؤسسية (

اسواق جة في المدر للشركات إدارة األرباح بممارسة التحفظ المحاسبيعلى عالقة ) استقاللية مجلس اإلدارة(

  .لالوراق المالية فلسطين سوقجة في شركات المدروال االمارات

 السوقين إلى شركات تتمتع بمستوى مرتفع منتم فصل شركات  ،)مستوى الحاكمية(ولقياس أثر المتغير المعدل 
النتائج ما اذا كانت صل لمعرفة بشكل منف جزءدراسة كل  توتم الحاكمية، الحاكمية، وشركات ال تتمتع بمستوى مرتفع من

  .)مستوى الحاكمية المؤسسية(بوجود المتغير الوسيط نتائج االنحدار ) 7(ويوضح الجدول  .لكل سوق على حدةتختلف 

  المؤسسية باالعتبارالحاكمية مستوى شركات اإلماراتية مع أخذ لتحليل االنحدار الخطي المتعدد ل :)7(جدول ال

  

 المتغير المستقل

  )إدارة األرباح(التابع ير المتغ

الشركات اإلماراتية التي ال تتمتع بمستوى 

 ةحاكميال مرتفع من

  )إدارة األرباح(التابع المتغير 

الشركات اإلماراتية التي تتمتع 

  ةحاكميال بمستوى مرتفع من
Coefficient Sig Coefficient Sig 

 0.024 0.131 0.065 - 0.102  الحد الثابت
  0.002  7219.1-  0.744 1277.18  محاسبيالتحفظ ال

  0  0.064  0  0.213  الحجم
  0.015  0.228-  0.011  1.348-  الرافعة المالية

  34%  25%  
Mean of residual 0.000 0.000 

White 0.000 0.000 
(Cross-section Fixed) 0.000  0.000 

(Cross-section Random) 0.441 0.362 

ة قيمة االرتباط لنموذج وبمالحظة معنوي تتمتع بمستوى مرتفع من الحاكمية، ماراتية التياإلشركات الفيما يتعلق ب

 ى إدارة األرباحعل للتحفظ المحاسبيذو داللة إحصائية عكسي ثر أ وجودتبين ، )7(الدراسة كما هو موضح في الجدول 
ن ِم اكبر sig، حيث كانت قيمة tدراسة في الفترة في عينة الالتي تتمتع بمستوى مرتفع من الحاكمية شركات ال على مستوى

5)%(. ذي وجود أثر التي تنص على البديلةة وبناء عليه يتم قبول الفرضي المعنوية ة عند مستوىداللة إحصائي 
( ) ة وللشركات  ى إدارة األرباحعل للتحفظ المحاسبيالتي تتمتع بمستوى مرتفع من الحاكمياسواق  جة فيالمدر

ة قيمة االرتباط لنموذج وبمالحظة معنوي ,بمستوى مرتفع من الحاكمية اإلماراتية التي ال تتمتعشركات ال اما. االمارات
ثر ذو أوجد ي ال ، تبين أّنه)7(كما هو موضح في الجدول بمستوى مرتفع من الحاكمية  التي ال تتمتعالدراسة للشركات 

للتحفظ المحة داللة إحصائية  التي ال تتمتعشركات العلى مستوى  ى إدارة األرباحعل اسبيفي بمستوى مرتفع من الحاكمي
نة الدراسة في الفترة عيt ،قيمة  كانْت فقدsig وبناًء، %5من  اكبر عدم  التي تنص على العدميةة عليه يتم قبول الفرضي

) المعنوية ة عند مستوىداللة إحصائي يأثر ذ وجود ) التي ال للشركات  ى إدارة األرباحعل للتحفظ المحاسبي
 تتمتع بمستوى مرتفع من ية التاإلماراتي الشركاِتإن  .اإلمارات اقسواجة في المدربمستوى مرتفع من الحاكمية و تتمتع

الحاكميال تتمتع الشركات التي كس بع ،أقلَّتكون رباح األأعلى، وبالتالي إدارة  فيها ةة كانت سياسات التحفظ المحاسبي
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 كما أشارى، مح لممارسة إدارة األرباح بدرجة أعلمما س ،ظة بدرجة أقلة كانت سياساتها متحِفالحاكمي بمستوى مرتفع من
)Abu Jarad, 2015( الى أن الحاكمية المؤسسيا ة ترتبط إيجابيما زادت فعالية آليات الحاكمية زاد فكّل بالتحفظ المحاسبي

تنبع  ة والتحفظ المحاسبية المؤسسين العالقة بين الحاكميأوة، القوائم الماليفي من التحفظ  ب على تطبيق مستوى عالالطل
تتكون من سلسلة من القرارات  الشركاِت من أهمية دور كل منهما في التعاقدات التي تبرمها المنشأة، وذلك بالنظر إلى أن

ة مشاكل الوكالة والمتعلقة بالفصل بين منشأة ألنشطتها، والتي يتم إبرامها لتخفيف حدوالتعاقدات المرتبطة بمزاولة ال
وبالتالي توفر  إحدى الوسائل التي تتكامل مع التحفظ المحاسبي ةة المؤسسيعتبر الحاكميوُت ،ة والرقابة داخل المنشأةكيالمل

 ،دارة في الشركةإلهتمام هو سلوك ااالن مركز إ :للى ذلك يمكن القوعبناء وبيئة رقابية عالية، وتحد من التالعبات اإلدارية، 
 .دارة في التالعب بإدارة األرباح والبعد عن التحفظ المحاسبياإل تمسكتخفيض مستوى  ومحاولة

  ة باالعتبارالحاكميمستوى تحليل االنحدار الخطي المتعدد للشركات في سوق فلسطين مع أخذ  :)8(جدول ال

  

 مستقلالمتغير ال
  )إدارة األرباح(التابع المتغير 

التي ال تتمتع  الشركات الفلسطينية

 ةحاكميال بمستوى مرتفع من

  )إدارة األرباح(التابع المتغير 

التي تتمتع  الشركات الفلسطينية

  ةحاكميال بمستوى مرتفع من
Coefficient Sig Coefficient sig  

 0.065 0.086- 0.007 0.075  الحد الثابت
 842. 20.805 638. 7.891  التحفظ المحاسبي

 142. 93.581  013.  66.605  الحجم
 494. 217.113- 055.  52.516-  الرافعة المالية

  14.8%  2.5%  
Mean of` residual 0.000 0.000 

White  0.000  0.000 
Cross-section Fixed  0.000 0.000 

Cross-section Random 0.455 0.455 

تتمتع بمستوى والتي ال  ،ةحاكميال تتمتع بمستوى مرتفع منسوق فلسطين التي في جة شركات المدرالب فيما يتعلق
 تتمتع بمستوى مرتفع منة قيمة االرتباط لنموذج الدراسة للشركات التي وبمالحظة معنوي ة،على حد ة كلحاكميال مرتفع من

على إدارة األرباح  ة للتحفظ المحاسبيذو داللة إحصائي أثروجد ال ي ن أّنهتبيي، )8(ة كما هو موضح في الجدول حاكميال
الشركات التي ال تتمتع بمستوى مرتفع على مستوى ، وكذلك ةحاكميال تتمتع بمستوى مرتفع منشركات التي ال على مستوى

ة عليه يتم رفض الفرضي بناًءو. في النموذجين %5من  أكبر sigقيم  كانْت ،tة في عينة الدراسة في الفترة حاكميال من
) المعنوية ة عند مستوىداللة إحصائي يأثر ذ وجودالبديلة التي تنص على  ) على إدارة  للتحفظ المحاسبي

 ةحاكميال التي ال تتمتع بمستوى مرتفع منلشركات وكذلك ا ةحاكميال التي تتمتع بمستوى مرتفع مناألرباح للشركات 
  .في سوق فلسطين ة فعالةحاكميقوانين عدم وجود و الرقابية،بيئة ال لضعفا وذلك نظر ،ي سوق فلسطينجة فالمدرو

  الخالصة

 .مستوى إدارة األرباح في اسواق االمارات منخِفض، بينما مستوى إدارة األرباح في سوق فلسطين مرتفع -1

 .التحفظ المحاسبي في سوق فلسطين منخِفضمستوى التحفظ المحاسبي في اسواق االمارات مرتِفع، لكن مستوى  -2

3-  ة للتحفظ المحاسبيفي كهذه إدارة األرباح في اسواق االمارات لكن ال ُتوجد عالقة  معُتوجد عالقة ذات داللة إحصائي
 . سوق فلسطين

مستوى حاكمية يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتحفظ المحاسبي على إدارة األرباح في الشركات اإلماراتية التي تتمتع ب -4
 يتبين عدم وجود أثر ذ؛ فقد الشركات اإلماراتية التي ال تتمتع بمستوى مرتفع من الحاكمية المؤسسية أما في. مرتفع

الشركات الفلسطينية فلم يتبين دليل واضح على وجود أثر  في اما. داللة إحصائية للتحفظ المحاسبي على إدارة األرباح
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اسبي على إدارة األرباح في الشركات التي تتمتع بمستوى حاكمية مرتفع والشركات التي داللة إحصائية للتحفظ المح يذ
 .على حد سواء ال تتمتع بمستوى حاكمية مرتفع

 
   :التوصيات

 . بتطبيق سياسات إفصاح متحِفظة المدرجة فيها في بورصة فلسطين الشركاِت ةالمالي األوراق إلزام هيئة -1

أهمية ب ص،خا بشكل في اسواق االمارات رينوالمستثم م،عا بشكل ن في األسواق الماليةالمتعاِمِلي توعية على العمل -2
معلومات ذات  قوائمها المالية تتسم بالمصداقية في اإلفصاح، وتتمتع بوجود النممارسة التحفظ المحاسبي للشركات، 

  .ة بكفاءة عاليةتهم االستثماريا، مما يسهم في التأثير على اتخاذ قرارمستوى شفافية عال

ممارسات غير المرغوب الوالحد من  ،المحاسبي ظتوفير بيئة تدقيق عالية الجودة تعمل على زيادة التحفالعمل على  -3
 .إدارة األرباح: فيها مثل

  

 
 

The Impact of Conservatism on Earning Management in Listed Firms 
in UAE and Palestine Stock Exchange Markets 

 

Omar Al-Ju’idi, Sundus Tammos and Khadija Khder 
Department of Financial and Business, University College of Applied Sciences, Gaza, Palestine. 

  
Abstract 

This study aims at examining and analyzing the impact of conservatism on earning management 
in the UAE and Palestine Stock Exchange Markets, where the impact of corporate governance, 
measured by the Board's independence mediates the relationship of conservatism with earning 
management. The study was applied in fifty companies listed in the UAE Stock Exchange Market and 
24 companies listed in the Palestine Stock Exchange Market (PSE) by analyzing datafor the period 
from 2012 to 2017. Research methodology includes a variety of statistical tests such as data validation 
tests, descriptive statistics, differences test and multi-regression analysis for hypothesis testing, where 
Pooled Data Regression was applied.  

The study found that companies in the UAE markets have an acceptable level of accounting 
Conservatism, and earnings management is practiced at a low level. While, the level of accounting 
Conservatism in the Palestine market is low and and high Earning Management practice. In addition, 
the study found a significant impact of conservatism on Earning Management in the UAE markets. 
While there was no  such impact in the Palestine market. In addition, the study found a high impact of 
accounting Conservatism on earnings management in UAE companies with a high level of 
governance. 

Keywords: Conservatism, Earning management, Corporate governance, UAE markets, Palestine 
Market. 
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  1 في الجامعات األردنيةالرياضية  الرتبية مهارات التفكري املعاصرة املتضمنة في مناهج كليات
  

   * صــادق خـــالد الحـــايك

  

  22/10/2019 تاريخ القبول    29/7/2019 ستالمتاريخ اال

  

  ملخصال

ودرجة  تربية الرياضية في الجامعات األردنيةهدفت الدراسة إلى التعرف إلى مهارات التفكير المعاصرة المتضمنة في مناهج كليات ال
) 425(تكونت عينة الدراسة من . اختالف النوع االجتماعيوذلك تبعا لمتغيرات الجامعة والمستوى األكاديمي و ،اكتساب الطلبة لها

 مقياسة القصدية، كما تم تصميم تيارهم بالطريقخطالبا وطالبة موزعين على كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية الرسمية، تم ا
أسفرت نتائج و. فقرة تعكس مهارات التفكير المعاصرة) 40(تكون بصورته النهائية، بعد إيجاد المعامالت العلمية لها، من ثالثة أبعاد و

الجامعات في ضية رياإجماع الطلبة على انخفاض مهارات التفكير المعاصرة المتضمنة في مناهج كليات التربية ال عنالتحليل اإلحصائي 
تلتها مهارات التفكير  لمركز األول بين المهارات الثالثاالردنية األربع، كما دلت النتائج على حصول مهارات التفكير االبداعي على ا

ظهرت ا، فيما لة إحصائيا بين الطلبة والطالباتكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دا. واخيرا مهارات التفكير ما وراء المعرفي، مليأالت
واستنتجت الدراسة ان مناهج كليات التربية الرياضية في . فروقا بين استجابات الطلبة تبعا لمتغيري الجامعة والمستوى األكاديمي

  .هومتطلبات بما يواكب متغيرات العصرلتتضمن مهارات التفكير المعاصرة الجامعات األردنية تحتاج إلى الكثير من المراجعة والتحديث 

ما وراء ، التفكير مليأالت، التفكير بداعيمناهج كليات التربية الرياضية، مهارات التفكير المعاصرة، التفكير اإل: مفتاحيةكلمات الال
  .المعرفي

  

  مقدمةال

يعتمد اعتمادا كبيرا على فاعلية المناهج التعليمية في بناء شخصية المتعلم  ورقيهأي مجمتع من المجتمعات  ان تطور
وتعد مهارات التفكير العليا  .ات والتطورات السريعة والمتالحقةإعدادا متكامال يساعده على مواكبة ومواجهة التغير وإعداده

من خالل وذلك الى إكسابها للمتعلمين  اليوم من أهم المهارات الحياتية التي تسعى مؤسسات التعليم التربويةالمعاصرة 
  .جيل قادر على التفكير بشكل غير اعتيادي وخارج الصندوقخلق تسهم في  متجددة تقديم مناهج تعليمية

  وذلك الرتباطها بالعديد من العلوم االخرى، كما بالتطورات العلمية المتسارعة  ًاالعلوم تأثرأكثر الرياضة من علوم تعد 
ة في التربية الرياضية ال التعلميتطوير العملية التعليمية ان  .المتحضر في حياة الفرد والمجتمعاالهمية بالغ تشغل حيزا 
. المتعلم في الدرس وفي حياته العملية المحيطةالتي تزيد من فاعلية الحديثة ستراتيجيات المناهج واالاختيار يكون إال ب

التركيز على استغالل طاقات وقدرات المتعلمين واستثمارها  أهميةإلى  ) ,2013Alhayek & Khasawneh( وأشار
بطبيعة الحال يتطلب منا الخروج  اإلبداع كأحد متطلبات النجاح والتقدم، وهذاإلى مراحل التميز وواالهتمام بها للوصول 

 ،التعليم الفعال المتمحور حول المتعلمالمناهج المعاصرة وعن مسار المناهج التقليدية المتمحورة حول المعلم إلى مسار 
حل دى المتعلمين لمساعدتهم على التفاعل وارات التفكير المختلفة لإثارة مهاعداد البيئة التعليمية، وفيها لمعلم ادور يكون و

ن بمهارات فيه لالقوياء المتسلحي والبقاء والمستقبللجهالء، ا او عالم ال مجال فيه للضعفاءفي  المشكالت واتخاذ القرارات
ة تجعله يتعامل مع المواقف بطريقة واسعرؤية ب فالمتعلم المفكر يتمتع .ة التي تقود الى االبداع والتميزالتفكير المعاصر

                                                        
 .2018اجري هذا البحث خالل اجازة التفرغ العلمي من الجامعة االردنیة   1
  2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" حفوظة لمجلة أبحاث اليرموكجميع الحقوق م.  
  .األردن ،، عمانردنيةجامعة االال ،كلية التربية الرياضية   *
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، لذلك فان فرص االبداع نومن زاوية ال يدركها اآلخرتكون  لالمور ظرتهون ف،مره واحساسه استثنائية تختلف عن المألوف،
  .والتميز لديه تكون متعددة

 يرتبط يالعلمفالتطور  ؛دورا مهما في اعداد االفراد لمواكبة متغيرات العصر والتاثير فيها المؤسسات التربوية وتلعب
، ومهارات التفكير ما التأملي التفكيرمهارات التفكير االبداعي، ومهارات  ومنها ،المتعدد ابأنواعه المعاصرة التفكير مهاراتب

   .مواقف الحياة المختلفةمع وتمنحه القدرة على التعامل  المحيطة التطورات مع تكيفال  على المتعلم تساعد يتال وراء المعرفي

الكثير تعلم  البد لنا ،في ضوء ما سبق وما يشهده العالم اليوم من تطور علمي وتقني متسارع في شتى مناحي الحياة
وفي هذه الدراسة . مستجدات العصر بكفاءة وفاعلية عداد جيل متسلح مهاريا ليواكبمن المهارات الجديدة الضرورية إل

 ،مهارات تفكير معاصرة ومهمة التربية الرياضية في الجامعات األردنية مناهج كلياتيسعى الباحث للوقوف على مدى تضمين 
 .ومهارات التفكير التأملي ومهارات التفكير ما وراء المعرفي ،مهارات التفكير االبداعيوتحديدا 

 أهمية الدراسة

  :تتمثل أهمية الدراسة بما يلي 

االبداعية (التالية لتي تتناول مهارات التفكير المعاصرة انها من الدراسات األولى في األردن، في حدود علم الباحث، ا -
 .المتضمنة في مناهج كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية) والتأملية وما وراء المعرفية

 مهارات مناهج كلياتهم التعرف الى مدى تضمين فيالجامعات الرسمية في في ملين في كليات التربية الرياضية مساعدة العا -
 .المعاصرة التفكير

تسهم هذه الدراسة في تصميم ادوات لقياس مهارات التفكير اإلبداعي والتأملي وما وراء المعرفي لتكون مرجعا للمدرسين  -
 . والباحثين والمهتمين

لما مهارات التفكير المعاصرة الرياضية في الجامعات االردنية  تؤكد هذه الدراسة على ضرورة اكتساب طلبة كليات التربية -
 .والعلمية واالقتصادية واإلجتماعية والثقافية لها من أهمية في حياتهم اليومية المهنية

االستفادة من نتائج هذه الدراسة في فتح المجال أمام أصحاب االختصاص والقائمين على بناء المناهج لتصميم مناهج  -
 .معاصرة مواكبة لمتطلبات التقدم والتطور العلمي

لى دعم البحث العلمي من خالل فتح المجال إلجراء المزيد من الدراسات واألبحاث في موضوع تسعى هذه الدراسة ا -
 .المعاصرة تطوير المناهج القائمة على مهارات التفكير

 .تأتي هذه الدراسة متزامنة مع خطط الجامعات األردنية الهادفة لتحقيق متطلبات الجودة الشاملة -

  :ويتوقع أن يستفيد من هذه الدراسة

  . االساتذة اعضاء هيئة التدريس في كليات التربية الرياضية في الجامعات االردنية -

  .ج المعاصرة في الجامعاتهامنالالقائمون على تصميم وتخطيط  -

  . تطوير المناهج القائمة على مهارات التفكير المعاصرةفي مجال ن بالبحث العلمي ون والمهتموالباحث -

 مشكلة الدراسة

 قائمة على اسس ومعايير علمية يضعها ات واالجيال ال يكون إال من خالل مناهج تربوية معاصرةإن بناء المجتمع
 الجزء االساس في  تطوير المناهج،يعد التفكير و. لالرتقاء بمجتمعاتهم ن بضرورة التغيير والتطويرياء مؤمنيتربويون اكف

، فاكتساب المتعلمين لمهارات المعاصرةللحياة االفراد  إعدادفي  للمؤسسة التربوية العلمية ألهميتهو الشغل الشاغل لذلك فه
متطلبات المتالحقة بكل الو المتسارعة متغيراتالالناجمة عن  المعاصرة لتعامل مع المشكالت اليوميةالتفكير تساعدهم في ا

  .منتجةالجديدة الفكار واال يةبداعالا من خالل تقديم الحلول وعي وايجابية
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يسها في كليات لمناهج التعليم واستراتيجيات تدر تهمن خالل متابععلى العديد من الدراسات، وبعد اطالع الباحث 
التي من االساتذة ما زالوا مصرين على استخدام المناهج االعتيادية  الجامعات االردنية، وجد ان نسبةفي التربية الرياضية 

ما انعكس وهو متعلم في العملية التعليمية لل الفاعلة مشاركةال ضرورةل همعلى المعلم كمحور للعملية التعليمية، واغفال تركز
 Allawama, 2016 ،(Alomoosh, 2015))(مهارات المتعلمين الخاصة بالتفكير المعاصر سلبا على تطوير 

(Alshamayleh, 2015) (Alhayek, 2010a, 2010b)، الطالبية  االساتذة على االنشطةمعظم ن عدم تركيز كما ا
 & Aldiri(المهمة مهارات مثل هذه المن اكتساب والمشاركة الفعالة  ين منلمتعلما حرمقد صفية ال وأصفية ت سواء كان

Alhayek ،2011a ،2011b.(  سبب اصرار االساتذة على عدم تفعيل دور المتعلم في العملية التعليمية ويرى الباحث ان
على الدراسات الخاصة بمهارات التفكير المعاصرة الواجب  هماطالع وقلةلديهم، الى نقص المعلومات المتوفرة يعود التعلمية 

 Allawama 2016( ،Alshamayleh) 2015(  ،Al-Khasawneh)( اكسابها للمتعلمين لبناء شخصياتهم وتطويرها
2009( .  

ارات التفكير مه تناولت لم يجد أي دراسة، لمراجع المتخصصة والدراسات السابقةاطالع الباحث على العديد من اوبعد 
مناهج كليات  في دراسة واحدة على )ما وراء المعرفي، والتفكير التأمليالتفكير و ،التفكير االبداعي(مجتمعة  المعاصرة الثالث
  .هذا المجالفي ان هناك حاجة لمزيد من الدراسات الجامعات االردنية، وعليه ففي  التربية الرياضية

ي مناهج كليات المعاصرة ف التفكيريةمهارات مدى تضمين هذه الة للوقوف على ومن هنا جاءت فكرة اجراء هذه الدراس
  .الجامعة والنوع االجتماعي والمستوى االكاديمي :تبعا لمتغيراتمن وجهة نظر الطلبة  الجامعات االردنيةفي التربية الرياضية 

 أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة للتعرف إلى 

المتضمنة في مناهج كليات التربية الرياضية في الجامعات ) االبداعية والتأملية وما وراء المعرفية(مهارات التفكير المعاصرة  -
 .األردنية من وجهة نظر الطلبة

المتضمنة في مناهج كليات التربية الرياضية ) االبداعية والتأملية وما وراء المعرفية(الفروق في مهارات التفكير المعاصرة  -
 .من وجهة نظر الطلبة تبعا لمتغير الجامعة في الجامعات األردنية

المتضمنة في مناهج كليات التربية الرياضية )  االبداعية والتأملية وما وراء المعرفية( الفروق في مهارات التفكير المعاصرة -
 .في الجامعات األردنية من وجهة نظر الطلبة تبعا لمتغير النوع االجتماعي

المتضمنة في مناهج كليات التربية الرياضية ) االبداعية والتأملية وما وراء المعرفية(صرة الفروق في مهارات التفكير المعا -
 .في الجامعات األردنية من وجهة نظر الطلبة تبعا لمتغير المستوى االكاديمي

  أسئلة الدراسة 

 طلبة؟ردنية من وجهة نظر الالتفكير المعاصرة في مناهج كليات التربية الرياضية في الجامعات األما درجة تضمين مهارات  -

مهارات التفكير المعاصرة المتضمنة في مناهج  في) α≥0.05(  الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 لمتغير الجامعة؟ تبعاطلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية من وجهة نظر ال

مهارات التفكير المعاصرة المتضمنة في مناهج  في) α≥0.05(  لداللةا هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 طلبة تبعا لمتغير النوع االجتماعي؟كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية من وجهة نظر ال

ج مهارات التفكير المعاصرة المتضمنة في مناه في) α≥0.05(  الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 طلبة تبعا لمتغير المستوى االكاديمي؟كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية من وجهة نظر ال
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  :الدراسات السابقة

التعرف إلى تأثير منهاج تعليمي محوسب قائم على   الى هدفت بدراسة) Alhayek & Alshamayleh )2017قام  -
اإلبداع الحركي والمهاري ومباز وتحسين مستوى التفكير التأملي، إستراتيجية حل المشكالت في تعليم بعض مهارات الج

 نالثانوية في البحرين، تم توزيعه طالبة من طالبات مدرسة النور) 51(تكونت عينة الدراسة من . لدى الطالبات في البحرين
تراتيجية حل المشكالت، المنهج المحوسب القائم على إس) التجريبية(إلى مجموعتين متكافئتين طبقت المجموعة األولى 

وتم استخدام األساليب اإلحصائية . التدريسفي هج القائم على الطريقة المعتادة استخدمت المن) الضابطة(والمجموعة الثانية 
أظهرت نتائج . (t-Test)، واختبار باخكرون المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، معامل ارتباط بيرسون، اختبار الفا

ة أن البرنامج التعليمي المحوسب القائم على إستراتيجية حل المشكالت كان له أثر إيجابي في تعلم مهارات الجمباز الدراس
ية المكورة، الدحرجة األمامية فتحا، الدحرجة الخلفية فتحا، الوقوف على فاألمامية المكورة، الدحرجة الخل الدحرجة(

عند مقارنة نتائج القياسين القبلي والبعدي للمجموعتين ) الدحرجة المفرودة الذراعين، العجلة البشرية، الميزان األمامي،
وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى التفكير التأملي ومستوى اإلبداع الدراسة الضابطة والتجريبية، وأظهرت 

  . الحركي واألداء المهاري و لصالح المجموعة التجريبية

ى دــلــية لمعرفوراء اا ــمى العمليات توــمسلتعرف الى الى ادفت ــهبدراسة ) Alhayek & Khwaila )2017قام  -
نوع اللعبة، العمر التدريبي، المستوى التعليمي، مكان ( ات رـــمتغيء وـــضالعبات كرة القدم والعاب القوى في االردن في 

العبات المسجالت في قوائم االتحاد االردني لكرة من ال) 365(العبة من اصل ) 162(ن ــة مــسرالداة ــت عينــتكون، )السكن 
ة ـلعيناد افرأل وـة حصـسرالدانتائج ت ظهروى، أالقدم في الدوري الممتاز والمسجالت ضمن لوائح االتحاد االردني اللعاب الق

اء في المرتبة االخيرة االولى وج في المرتبةـية وجاء البعد تنظيم المعرفة رفلمعوراء اا ـمالعمليات ن ـمى متوسط توـى مسـعل
 فروق دوــجعن وائج ــلنتا فتــد كشــفق، ةــسرالدات ارــغيق بمتــا  يتعلـفيماما  . لـككس اـلمقياى ـعلبعد معالجة المعرفة 

 10اكثر من سنوات  9 -6( لمتغيرالعمر التدريبي ولصالح الفئات تعزىية لمعرفوراء اما ى العمليات مستو يــف ةئياــحصإ
ــية تبعا لمتغير المستوى لمعرفوراء اا ــمى العمليات توــي مســائية فــحصوق إرــفد وـجالنتائج عن وفت ــا كشــكم ).سنوات

مكان ، ونوع اللعبة يذات داللة احصائية تعزى لمتغير التعليمي ولصالح البكالوريوس والدراسات العليا وعدم وجود فروق
  .السكن

دراسة هدفت إلى بحث أثر برنامج ترويحي رياضي في تنمية بعض القدرات ب) Zuhair & Fateh )2014قام  -
المنهج  ان، واستخدم الباحث)قدرة األصالةوقدرة الطالقة، وقدرة الخيال، (اإلبداعية لدى أطفـال الروضـة المتمثلة أساسا في 

ية والبدنية، واستخدم اختبار رفولوجية والنفسوالتجريبي لعينتين متجانستين من حيث العدد، ومن حيث الخصائص الم
تكونت وتجريبية وضابطة : نس للتفكير اإلبداعي لدى أطفال الروضة في هذه الدراسة، على عينة تكونت مـن مجمـوعتيناتور

الخيال قدرة دور الحضانة، وأظهرت النتائج أن معظم األطفال لديهم قدر كبير من في طفال يدرسون ) 20(كل مجموعة من 
متقاربة بين العينتين؛ ألن سن األطفال تسـمح بنمو هذه لدى االطفال قدرة األصالة، بينما جاءت قدرة الطالقة  معبالمقارنة 

  .في هذه المرحلةلديهم القدرة 

طلبة كلية التربية التعرف إلى درجة اكتساب الى بدراسة هدفت ) Alhayek, Alkurdi,  & Alhayek )2014قام  -
، والتعرف على أثر كل من وراء المعرفي من دراستهم للمساقات النظرية في الجامعة األردنية الرياضية لمهارات التفكير ما

 152ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة الدراسة من . المستوى األكاديمي والجنس على درجة اكتسابهم لتلك المهارات يمتغير
من اجل اختبار اسئلة الدراسة تم تصميم . جامعة األردنيةمن كلية التربية الرياضية بال) طالبة 78طالبًا و  74(طالبا وطالبة 

. التربية الرياضيةفي من دراسة المساقات النظرية  لقياس درحة اكتساب مهارات التفكير ما وراء المعرفياستبانة تتناسب 
وأسفرت نتائج التحليل ، (T-test) المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار : اسُتخدمت المعالجات اإلحصائية
مساقات اللمهارات التفكير ما وراء المعرفي بدرجة متوسطة بعد دراستهم لمجموعة من اإلحصائي عن اكتساب الطلبة 

كما اسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة امعة االردنية، الجفي نظرية في كلية التربية الرياضية ال
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية درجة اكتساب ، وما وراء المعرفي تعزى للمستوى األكاديمي اكتساب مهارات التفكير
 . مهارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى لمتغير الجنس

في تنمية التفكير   (Costa & Kallick, 2004)التعرف إلى أثر برنامج الى بدراسة هدفت ) Trad )2012قام  -
العقل لدى طلبة المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياضية والتعرف إلى الفروق في تنمية التفكير  اإلبداعي باستخدام عادات

استخدم الباحث المنهج التجريبي بأسلوب المجموعتين . اإلبداعي باستخدام عادات العقل لدى الطلبة؛ تبعا لمتغير الجنس
كلية التربية الرياضية في في البا وطالبة من المرحلة الثالثة ط) 60(، بلغت عينة الدراسة  )الضابطة والتجريبية(المتكافئتين 

مجاميع وتم تطبيق البرنامج التعليمي على المجموعتين  طالبة، قسمت العينة إلى أربع) 22(طالبا و) 38(جامعة بابل، بواقع 
النتائج أن  لبرنامج كوستا وكاليك  وأظهرت. اختبار تورانس للتفكير اإلبداعيتم استخدام التجريبيتين للطالب والطالبات، 

أثرا إيجابيا في تعليم التفكير اإلبداعي وتنميته باستخدام عادات العقل لدى الطلبة، كما تبين أن  للبرنامج التعليمي التأثير 
كوستا ، وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد برنامج )المرونةوالطالقة، واألصالة، (نفسه في تنمية قدرات التفكير اإلبداعي 

  .وكاليك ،كمنهج مستقل في العمل على تنمية التفكير اإلبداعي في كليات التربية الرياضية

 تنمية في الجماعية األلعاب لالعبي الخططية المهارات تعليم أثر الى التعرفالى  هدفت) Aljubour )2012دراسة  -
التطبيقية، تم  البلقاء جامعة طلبة من طالبة و طالب )100( من الدراسة عينة وتكونت اإلبداعي، والتفكير الحياتية المهارات

التجريبية البرنامج  المجموعةواستخدمت المجموعة الضابطة البرنامج التقليدي  ،تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين

 ووجود داعي،اإلب والتفكير الحياتية المهارات تعلم في الخططية المهارات فاعلية الدراسة نتائج أظهرتو التعليمي المقترح،
وفي مستوى التفكير  المهاري البعدي القياس والضابطة في التجريبية تينالمجموع أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق

 . التجريبية المجموعة اإلبداعي لصالح

بدراسة في جامعة تيساليا في اليونان هدفت الى معرفة اثر ) Chatzipanteli & Digelidis )2011 وقام -
ة في تحسين االداء المهاري في كرة الطائرة تكونت عينة ينامج تدريبي يعتمد على المهارات ما وراء المعرفاسنخدام بر

مد على المهارات ما وراء تم تطبيق البرنامج الذي يعتوسمت العينة الى مجموعتين وقطالب وطالبة  241الدراسة من 
كرة لدالة احصائيا في مستوى اداء الطلبة في خمس مهارات ل افروقعلى المجموعة التجريبية وبينت النتائج ان هناك معرفية ال

 .الطائرة ولصالح المجموعة التجريبية 

المرتبطة معرفية المستوى العمليات ما وراء دراسة هدفت للتعرف الى ) Alyaqoubi et al. )2011واجرى  -
وتكونت عينة الدراسة من في العراق، لفرات االوسط واوالجنوبية الذكاء الوجداني لحكام كرة القدم في المحافظات الشمالية ب
المرتبطة ة يعمليات ما وراء المعرفالان الحكام في محافظات العراق يمارسون الى توصلت نتائج الدراسة وحكما ) 90(
لمرتبطة اة يعمليات ما وراء المعرفالالذكاء الوجداني وكانت الفروق لصالح حكام محافظة العراق االوسط من حيث ممارسة ب
في ممارسة العمليات ما وراء المعرفية  ةالوجداني افضل من المحافظات الشمالية والجنوبية وكانت النسب مرتفعالذكاء ب

  .الجنوبية ها للمحافظاتللمحافظات الشمالية اكثر من

 الكشف عن جودة التدريس باستخدام األساليبدراسة هدفت إلي ) Alkubaisi & Farhan )2012كما أجرى  -
اإلبداع، األساليب التي تنمي اإلبداع : الرياضية في بعض العناصر التربية دروس فيطبقت الدراسة . لتنمية اإلبداع المختلفة

من طلبة المرحلة الرابعة من كلية التربية ) 20(الرياضي، القدرات العقلية التي تؤثر في عملية اإلبداع على عينة  قوامها 
وبعد تطبيق المقياس أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي للتدريس بأساليب مختلفة على اإلبداع، . الرياضية في جامعة األنبار

الطالب تحفز  منهجية طريقة تمثل النها -التدريس أثناء في -المعلومات وتكنولوجيا الحديثة التقنيات استخدامبوأوصت الدراسة 
  .والممارسة والمشاركة التفكير  على 

دراسة هدفت إلى التعرف على درجة مساهمة مناهج التربية الرياضية في الجامعات ) Abu Tami )2010وأجرى  -
الجنس والجامعة،  يالفلسطينية في إكساب الطلبة المهارات الحياتية من منظور إبداعي، إضافة إلى معرفة دور كل من متغير

طالبًا وطالبة من ) 183(عينة عشوائية قوامها ولتحقيق ذلك استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات من 
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طلبة أقسام التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية، أظهرت نتائج الدراسة أن درجة مساهمة المناهج في إكساب الطلبة 
التوالي  ، كما أظهرت النتائج أن ترتيب محاور الدراسة كان وعلى)4.06(بلغ المهارات الحياتية كانت كبيرة جدًا بمتوسط 

المهارات االجتماعية والعمل الجماعي، المهارات النفسية واألخالقية، مهارات االتصال والتواصل، المهارات البدنية والمهارية، (
في درجة مساهمة المناهج في إكساب الطلبة  ةعدم وجود فروق إحصائي على، ودلت النتائج )مهارات التفكير واالكتشاف

أشارت النتائج إلى وجود فروق تعزى لمتغير الجامعة، حيث كانت الفروق بين  كما، لمتغير الجنستعزى  المهارات الحياتية
  .خضوري جامعة األقصى ولصالحجامعة األقصى ولصالح جامعة القدس، وبين جامعة خضوري وجامعة جامعة القدس و

ارات الجمباز باستخدام هدفت التعرف على اثر برنامج تعليمي لبعض مه) Alhayek & Qawabia )2010دراسة  -
المرحلة األساسية، استخدم المنهج شبه التجريبي،  ذكوراستراتيجيات تدريسية حديثة على مستوى التفكير أالبتكاري لدى 

ثر للبرنامج أباز، وأظهرت نتائج الدراسة وجود الجم في أساسية مهارات ست تعلموا طالبا) 16(من  عينة الدراسة تكونت
ظهرت فروق ذات داللة احصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد وعلى مستوى التفكير االبتكاري  رحالتعليمي المقت

ية التعلم التعاوني عينة الدراسة في مستوى التفكير االبتكاري لصالح القياس البعدي، واستنتج الباحثان أن استخدام استراتيج
ة تشجيع مدرسي التربية بتكاري لدى الطالب، وأوصت الدراسة بضرورعمل على رفع نسبة التحسن في مستوى التفكير االي

  .المرحلة األساسية على استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في التدريسفي الرياضية 

دراسة هدفت إلى تحليل مسار التفكير التأملي، ونهج التعلم، والمعتقدات والكفاءة الذاتية  )Phan  )2007اجرى -
 الهادئ، وقد تناولت هذه الدراسة أسباب التوسط في العالقات بين نهج الطالب في جامعة جنوب المحيط الطلبة في لدى 

ة الدراسة من تكونت عين. األكاديمي ومعتقدات الكفاءة الذاتية، ومراحل التفكير التأملي، واألداء) السطحي/ العميق (التعلم 
طالبًا وطالبة من طلبة قسم اإلدارة، واستخدم الباحث استبانة بيقز، ) 241( السنة الثانية وعددهمفي الطلبة الجامعيين 

 للتعلم، كما استعان بالمنهج السببي للحصول على نتائج هذه الدراسة، و قد أظهرت واستبانة التفكير التأملي، واستبانة
عوبة التنبؤ بفعالية التعلم الذاتي وتوقع ص النتائج وجود متغيرات تساهم في صعوبة التعلم السطحي والتنبؤ بالنشاط المعتاد،

العميق، وتوقع الكفاءة الذاتية بشكل مباشر على مراحل التفكير التأملي، مع استثناء التفكير الناقد، وتوقع الفهم السلبي 
  .األكاديمي، ووجود عالقة سببية تربط بين مراحل التفكير التأملي لألداء

تويات التفكير التأملي لدى الطلبة في البيئات التعليمية المتعددة دراسة هدفت إلى معرفة مس )Lie  )2007واجرى -
طالبا وطالبة، ممن تتراوح  )391(على حل المشكالت، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام االستبانة على عينة مؤلفة من 

الحسابية استجابات  سنة موزعين على أربع مراحل، أظهرت نتائج الدراسة من خالل المتوسطات )16-26(أعمارهم بين 
الطلبة على مستويات مقياس التفكير التأملي وحصول مستوى الفهم على الترتيب األول، يليه مستوى التأمل، ثم مستوى 

  .وفي الترتيب األخير جاء مستوى العمل االعتيادي والتأمل الناقد وفقا للمرحلة الدراسية. التأمل الناقد

دراسة هدفت الى معرفة مستوى العمليات ما وراء )  Tianjin University of Sport (2005اجرى معهد -
العبا والعبة في معهد تيانجين الصيني  845كونت عينة الدراسة من ، تعبي تنس الطاولة في سن المراهقةالمعرفية عند ال

ي لصالح الفئات العمرية ذات داللة احصائية في مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرف اواظهرت نتائج الدراسة ان هناك فروق
العبين المهاري وعدد سنوات التدريب لدى العبي لاالكبر وان هناك عالقة طردية بين التفكير ما وراء المعرفي ومستوى ا

  .التنس

بدراسة هدفت التعرف على العالقة بين استخدام أسلوب االكتشاف الموجه واألسلوب  Alhayek ) (2004 قام  -
طالبًا وطالبة من ) 50(ات كرة السلة وتنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة، تكونت عينة الدراسة من التدريبي في تدريس مهار

ا وطالبة طالب) (24كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية، تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين، األولى تكونت من 
باألسلوب التدريبي، وأظهرت نتائج  وادرسا وطالبة طالب) (26باالكتشاف الموجه والمجموعة الثانية تكونت من  وادرس

حدوث تطور في مستوى كل منهما  ير والسلوك االجتماعي لدى الطلبةتحليل االختبارات القبلية والبعدية لقابلية التفك
والطالب الذكور  فيما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات اإلناث. ولصالح االختبار البعدي
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على االختبار البعدي في مستوى قابلية التفكير والسلوك االجتماعي، كما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة تبعا 
 .للمستوى األكاديمي في مستوى قابلية التفكير والسلوك االجتماعي

اتيجيات التعلم، ومستويات التفكير بدراسة هدفت إلى دراسة العالقة بين استر)  Leung & Kember (2003وقام -
من الطلبة الملتحقين في كلية العلوم الصحية في إحدى جامعات هونج ) 204( التأملي لدى الطلبة الجامعيين، شملت  العينة

كونج، وأظهرت النتائج متوسطات استجابات أفراد العينة على مقياس مستويات التفكير التأملي وحصول مستوى الفهم على 
يب األول، يليه مستوى التأمل الناقد، يليه المستوى االعتيادي في الترتيب األخير، كما أظهرت النتائج وجود عالقة دالة الترت

إحصائيا بين مستوى العمل االعتيادي وبين استراتيجيات التعلم السطحي، ووجود عالقة بين مستويات الفهم والتأمل الناقد 
  .صت الدراسة  بإثراء التعلم باستراتيجيات متعددة تخدم الهدفواستراتيجيات التعلم المتعمقة، وأو

  التعليق على الدراسات السابقة

  ت االستفادة من الدراسات السابقةمجاال
  .ولت موضوع البحثااالهتداء إلى بعض المصادر العربية واألجنبية التي تن -
 .صياغة منهجية الدراسة -
 .ودرجة العالقة بينهما تحديد المتغيرات الرئيسية والفرعية للدراسة -
 .هاومعلومات تحديد الوسائل اإلحصائية التي تالئم معالجة بيانات الدراسة الحالية -
 .الحصول على األفكار المساعدة في تفسير النتائج وتوضيحها -

  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هذه ما يميز

ي مناهج كليات التربية كير التأملي والتفكير ما وراء المعرفي فتم تصميم اختبارات لقياس مهارات التفكير اإلبداعي والتف -
 . الجامعات الرسمية االردنيةفي الرياضية 

 .األربعالرسمية  تتميز بحجم العينة الممثل لكافة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية  -

  إجراءات الدراسة

  .م استخدام المنهج الوصفيتبعا لطبيعة الدراسة وأهدافها، ت :المنهج المستخدم

    مجتمع الدراسة وعينتها
 لجامعات األردنية الرسمية األربعتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة البكالوريوس في كليات التربية الرياضية في ا

نة وتكونت عي. م2017/2018للعام الدراسي ) الجامعة األردنية، وجامعة اليرموك، والجامعة الهاشمية، وجامعة مؤتة(
موزعين على كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية الرسمية، تم اختيارهم بالطريقة طالبا وطالبة ) 425(الدراسة من 

، والنوع االجتماعي للطلبة )الجامعات الرسمية األربع(لجامعة توزيع أفراد العينة تبعا لمتغيرات ا) 1(القصدية، ويبين الجدول 
  .كل كلية من الكليات االربعة قيد الدراسةفي ) السنوات األربع(وى األكاديمي ، والمست)ذكور وإناث(

  .والمستوى األكاديمي والنوع االجتماعي الجامعة اتتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير :)1(جدول ال

  لمتغيراتا               

 الجامعةاسم 

  المستوى األكاديمي النوع االجتماعي
 المجموع

  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانية  سنة أولى  كورذ  إناث
 119  32  31  26  30 53 66 األردنية
 98  23  25  24  26 54 44 اليرموك
 112  30  27  26  29 59 53 الهاشمية

 96  24  24  25  23 53 43 مؤتة
 425  109  107  101  108 219 206  المجموع
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    أدوات الدراسة

ع وذات الصلة بموض م االطالع على العديد من األبحاث والدراسات السابقةإلعداد األداة المناسبة لهذه الدراسة، ت
االبداعي ومهارات مهارات التفكير : مهارات تفكير عليا معاصرة هي ثالث المقياس بحيث يتضمنمهارات التفكير، وتم تصميم 

األول يتكون من مجموعة من األسئلة  :ينأتكونت أداة الدراسة من جزو. التفكير التأملي ومهارات التفكير ما وراء المعرفي
كل مهارة من تقيس التي فقرات المن  يتكون الثانيواعي، والمستوى األكاديمي، باسم الجامعة، والنوع االجتم ةتعلقالمعامة ال

وقد  .يةفقرة في صورتهم النهائ) 13(فقرة، وما وراء المعرفي ) 14(فقرة، والتأملي ) 13(االبداعي : مهارات التفكير الثالثة
مقياس البداء االساتذة المتخصصين في هذا المجال لالطالع على المن قام الباحث بتوزيع المقياس على عدد من المحكمين 

اضافة وتمت مستوى العمل، باالرتقاء ت في حول المقياس، وتم االخذ باالراء والمالحظات التي اسهمآرائهم ومقترحاتهم 
  ).1(بصورته النهائية كما في الملحق المقياس رج وحذف وتعديل عدد من الفقرات، ليخ

  :الخماسي وعلى النحو التالي (Likert)درجات وفق تدرج ليكرت ) 5-1(توزعت درجات سلم االستجابة على المقياس من 

 .بدرجة قليلة جدا -1
 .بدرجة قليلة -2
 .بدرجة متوسطة -3
 .بدرجة كبيرة -4
 .بدرجة كبيرة جدا -5

  التفكيرمهارات مقاييس 

   التفكير اإلبداعي مهارات اسمقي: أوًال

وبما مقياس الفي وضع  في مهارات التفكير اإلبداعي المتعلقةالمراجع والدراسات السابقة العديد من االستفادة من  تتم
 Alhayek & Shdeifat )2018( ،Alhayek :هذه المراجع والدراسات طبيعة واهداف هذه الدراسة، ومنمع يتناسب 

& Shamayleh )2017(، Alhayek & Alomoosh )2017( ،Abu Jadu, & Nuwfal )2015(، Alhayek; 
Shamayleh & Aladaylah  ،)2014(، Alawaidi )2014( ،Alshamayleh )2013(، Alhammouri 

)2013( ،Alobaidi et al. )2012( ،Hiroot )2011( ،Kuteet )2011( ،Arafat )2010(، Alhayek  
)2010b(، Alhayek  )c2010( ،Jarwan )2002( مقياس من وتكون ال)1(ملحق في الفقرة كما هو موضح ) 13.(  

  التفكير التأمليمهارات مقياس  :ثانيًا

وبما مقياس الفي وضع التأملي في مهارات التفكير  المتعلقةالمراجع والدراسات السابقة العديد من تم االستفادة من 
 Alhayek & Shamayleh )2017( ،Alhayek :اجع والدراساتهذه المر يتناسب طبيعة واهداف هذه الدراسة، ومن

& Allawama )2016( ،Abu Jadu, & Nuwfal )2015( ،Alassaslah & Busharah, )2012( ،Hiroot 
)2011( ،Phan  )2007( ،Decker )2007( ،Barakat )2005( ،Khreisat )2005( ، Rodgers (2002)  ،

Frances et al.  )1999(قياس من م، وتكون ال)1(ملحق في الفقرة كما هو موضح ) 14(.  

  ما وراء المعرفيالتفكير مهارات مقياس  :ًالثثا

مقياس الة في مهارات التفكير ماوراء المعرفي في وضع علقالمراجع والدراسات السابقة المتالعديد من تم االستفادة من 
 & ,Abu Jadu ،)2017(الحايك وخويلة  :والدراسات هذه المراجع طبيعة واهداف هذه الدراسة، ومنمع يتناسب وبما 

Nuwfal )2015( ،Alhayek; Khwailh; & Makhadmah )2014( ،Alhayek, Alkurdi & Alhayek 
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)2014( ،Rashid )2013(، Settanni  & Settanni )2012( ،Elsherbiny & El-Tanawi )2006(، (2000) 
Blank  ، 1(ملحق في الو موضح فقرة كما ه) 13(وتكون المقياس من(. 

  للمقاييسالمعامالت العلمية 

  :تم إيجاد نوعين من الصدق لهذه األداة: المقياسصدق 

هذا النوع من الصدق من خالل تطبيق المقياس على عينة  دتم ايجا ):المقارنة النصفية(الصدق التمييزي  :الأو
 ن خارج عينة الدراسة، وبعد التحليل االحصائي تم ترتيبوطالبة من مجتمع الدراسة وم اطالب) 22(استطالعية بلغ عددها 

حساب تم درجات العينة ترتيبًا تنازليًا وفقا للدرجة الكلية للمقياس، ثم تم تقسيم الدرجات إلى طرفين علوي وسفلي، و
  .ذلك يوضح) 2(بين المستويين والجدول "  T" المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمستويين، ثم حساب قيمة 

وغير المميز لدرجات أفراد  لداللة الفرق بين متوسطات المستويين المميز (T-Test) نتائج االختبار التائي :)2(جدول ال
  العينة االستطالعية على مقياس مهارات التفكير

 المستوى
عدد أفراد 

 المجموعة
 فروق المتوسطات

فروق الخطأ 

 المعياري
 درجات الحرية )ت(قيمة 

مستوى 

 ةالدالل
 11 العلوي

35.426 3.129 14.357 20 .000 
 11 السفلي

وهذا يشير إلى أن المقياس   )α≥0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) ت(أن قيمة ) 2(يتضح من الجدول 
   .دق، مما يعني أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصالعلوي والسفلييتمتع بالقدرة على التمييز بين المستويين 

 الصدق المنطقي: ثانيا

ر منفردة مهارات التفكيلتربيعي لمعامل الثبات لكل بعد من امن خالل إيجاد الجذر ) الذاتي(تم إيجاد الصدق المنطقي 
أن الصدق المنطقي مرتفع ألبعاد للمقياس ) 3(ويبين الجدول ). Hassanein,1995(مجتمعة  ومهارات التفكير الثالث

  .لمقياس ككلاو

  المقياسثبات 

من طالبا وطالبة ) 18(على عينة مكونة من ) (Test-Retestإعادة االختبار االختبار بطريقة  المقياستم إيجاد ثبات 
أيام من التطبيق  ستةثم أعيد تطبيق االختبار مرة ثانية على العينة نفسها بعد . مجتمع الدراسة ومن خارج عينة الدراسة

والذي يظهره الجدول قة، وتم إيجاد معامل االرتباط بين درجات الطلبة في التطبيقين األول وتحت الشروط والظروف الساب
  ). 3(رقم 

  اوالصدق المنطقي لكل منه ككل وللمقياس مجاللحساب ثبات لكل  االرتباطيبين معامل  :)3(الجدول 

  الصدق المنطقي  معامل االرتباط  المهارات
  .88  .79  التفكير االبداعي

  .89  .80  يالتفكير التأمل
  .90  .82  التفكير ما وراء المعرفي

  .89  .80  المقياس ككل

مقياس مناسب  وبالتالي فهو ،يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات والصدق المنطقي المقياسإلى أن ) 3( يشير الجدول
 .لتحقيق أهداف الدراسة
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  تقدير درجات األداة

حيث تحصل ب، )5-1(من الدرجات تمتد  ، وسياالمقالمفحوص درجة على استجابته لكل فقرة من فقرات  ىعطي
أوافق بدرجة : ، واالجابة)درجات 4(أوافق بدرجة كبيرة على : ، واالجابة)درجات 5(أوافق بدرجة كبيرة جدا على : االجابة

درجة ( أوافق بدرجة قليلة جدا على: ، واالجابة)درجتين(أوافق بدرجة قليلة على : ، واالجابة)درجات 3(متوسطة على 
  .الطالب لدىمستوى مهارة التفكير بانواعه  رتفاع، بحيث إنه كلما زادت الدرجة على المقياس دل ذلك على ا)واحدة

 Muhammad  & Hazzaالذي استخدمه  المعيار تطبيق تم العينة، إفراد استجابات تقديرات تحليل وألغراض
  :، وهو كما يليعايير الجودة في مناهج جامعة عدنلمستوى توافر م) 2010(

  التقدير  النسبة
  منخفض  %65أقل من 

  متوسط  %80أقل من  - % 65من 
  مرتفع  فأكثر%  80

  ميم الدراسة والمعالجة اإلحصائيةتص

  :اشتملت هذه الدراسة على المتغيرات اآلتية

  المتغيرات المستقلة: أوال

 ).نية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة والجامعة الهاشميةالجامعة األرد( لجامعات األردنية الرسمية األربعا: متغير الجامعة -

 ).ذكور وإناث: ( متغير النوع االجتماعي وله مستويان -

 ).رابعةوال وات االولى والثانية والثالثةسنال: (تمستويا) 4( متغير المستوى االكاديمي وله -
في  المتضمنة في مناهج كليات التربية الرياضية  صرةالمعا استجابات الطلبة على مقياس مهارات التفكير: المتغير التابع: ثانيا

 .الجامعات األردنية

  المعالجات اإلحصائية

 .)م(المتوسط الحسابي  -

 .)ع(االنحراف المعياري  -

- T-test. 

    (One-way ANOVA) األحاديتحليل التباين  -

  تهاومناقش عرض النتائج

والنوع االجتماعي والمستوى األكاديمي عن النتائج اآلتية أسفر التحليل اإلحصائي للبيانات في ضوء متغيرات الجامعة 
 ):  مبوبة حسب اسئلة الدراسة(

التفكير المعاصرة في مناهج كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية من وجهة ما درجة تضمين مهارات  :السؤال األول
   طلبة؟نظر ال

االلتواء لجميع أبعاد  تواالنحرافات المعيارية ومعامال يةالحساب لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات
) 40.01 - 38.14(تراوحت بين  قدمتوسطات اجابات الطلبة  ان )4(ويبين الجدول . المقياس وللمقياس بصورته الكلية

تراوحت بين ، بنسة مئوية )في خمسة فقرة مضروبا 14او  13ارة البالغة عدد فقرات المه(من العالمة الكلية لكل مهارة 
بنسبة ) 65من اصل العالمة الكلية  40.01(قد سجل الطلبة على مهارة التفكير االبداعي متوسطا بلغ ، و%)61 -% 55(
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بنسبة ) 70من اصل العالمة الكلية  39.04(، فيما سجلوا على مهارة التفكير التاملي متوسطا بلغ %)61(مئوية بلغت 
بنسبة ) 65من اصل العالمة الكلية  38.14(التفكير ما وراء المعرفي متوسطا بلغ ، وسجلوا على مهارة )%55(مئوية بلغت 
من اصل العالمة الكلية  117.19(مجتمعة متوسطا بلغ  سجلوا على مهارات التفكير الثالث، واخيرا )%59(مئوية بلغت 

  .  %)58(بنسبة مئوية بلغت ) 200

االلتواء الستجابات طلبة كليات التربية الرياضية في  تومعامال عياريةالم واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  :)4(الجدول 
  المتضمنة في مناهج كلياتهم الجامعات األردنية على مهارات التفكير المعاصرة

  الترتيب  معامل االلتواء  %النسبة المئوية  االنحراف المعياري  المتوسط مهارات التفكير
 األول  0840. %16  3.78 40.01  االبداعي

  الثاني  4310. %59  3.41 38.14 ماوراء المعرفي
 الثالث  1770. %55  3.57 39.04  التاملي

   3190. %58 5.86  117.19  المقياس ككل

ان النسبة المئوية لمتوسطات اجابات الطلبة تعتبر منخفضة نسبيا مقارنة بما يجب أن على النتائج  يستدل من هذه
ما نراه اليوم من ضعف في مخرجات و ،المنشودة التربوية االهداف معاصرة لتحقيق تتضمنه مناهج كلياتهم من مهارات تفكير

ثير في مجتمعاتهم المحيطه ما هو اال دليل على قصور تلك المناهج أالتعليم وعدم قدرة الطلبة بعد التخرج على التفاعل والت
 هذا القصور، المناهجستنادها الى معايير جودة ، وعدم االتطورات والتغيرات العلمية المتسارعةمواكبة إعداد الطلبة لفي 

ليكونوا في حياتهم العملية اعدهم تسسكانت التي  تفكير المعاصرةلمهارات الهم درجة اكتسابالطلبة وعلى انعكس سلبا على 
 & Alhayekوهذا يتفق مع ما توصل إليه كل من . والتفاعل واالبداع فيه سوق العمل قادرين على االنخراط في

Alshamayleh )2017( ،Khuwailah )2015(، Kuteet )2013( ،Attia )2013( ،Alhayek & Alnadaf 
)2008( ،Alhayek, Mansi, & Tahina )2007( ،Alhayek )2006 ( عامة، وان  مناهجهناك قصور في الان من

ا غير قائمة على اسس علمية جامعات األردنية ال تعد األفراد لمواجهة ومواكبة مستجدات وتحديات العصر النهمناهج ال
النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة هذه كما تتفق معايير عالمية تحقق مفهوم الجودة والتكاملية في المناهج، ال على سليمة و

باننا ) 2005(عام   (Alhussein Fund for Creativity and Excellence)قام بها صندوق الحسين لإلبداع والتفوق
وفي هذا السياق . االردني في مخرجات التعليم، التي هي انعكاس لمستوى الخريج الجامعي املحوظ اتدنيواجه يفي االردن 

إلى أن القصور في المناهج يؤدى حتما إلى قصور في نواتج التعلم وهو ما يعيق مواكبة التغيرات ) Nasr )2005أشار 
  .والتحوالت الحاصلة في المجتمع

وان كانت هذه الفروق لسيت  وجود فروق في المتوسطات بين المجاالت الثالثة،) 4( في الجدول رقم أظهرت النتائجو
قيد الدراسة،  ر الثالثمهارات التفكيالنسب المئوية  لبين  نسبة مئويةالتفكير االبداعي على أعلى مجال حصل فقد  .كبيرة
وهذا يشير إلى ان درجة تضمين مناهج كليات . اخيرا التفكير التاملي مجالومن ثم ، التفكير ما وراء المعرفي مجاليليها 

من مهارات التفكير ما وراء المعرفي ومهارات التفكير نسبيا بدرجة أعلى  التربية الرياضية لمهارات التفكير االبداعي كانت
التمرين المواظبة على وقد تعزى هذه النتيجة إلى ان مهارات التفكير االبداعي تتطور وتتحسن ب. التأملي على التوالي

، وهو ما يتفق مع طبيعة مناهج كليات التربية الرياضية وما حتى لو لم يكن هناك اعداد مسبق من المدرس والممارسة
التفاعل واتخاذ القرارات وتبادل ه مواقف متجددة تتطلب منمستمرة تعرض المتعلم الى من ممارسات وتمارين  تتطلبه

اليه ، وهذا يتفق مع ما أشارت ت التفكير االبداعي بدرجة اكبر من المهارات االخرىلمهارا همما ادى الى اكساب والخبرات، وه
ان االبداع قدرة كامنة لدى معظم الناس ويمكن تطويرها اذا ما توفرت البيئة من ) Alkhasawneh )2009دراسة 
 المؤسسات أولويات مأهان تطوير مهارات التفكير قد اصبح من ) Saadah )2006وفي هذا السياق اكد . المناسبة
) AlKubaisi & Farhan )2012( Trad )2012كما أشار . من خالل مناهج تربوية معاصرة ، وال يتم ذلك إالالتربوية

ما  تتفق نتيجة هذه الدراسة معو .ؤدي الى تطوير مهارات التفكير االبداعيبيق البرامج واألساليب المتخصصة يان تطمن 
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 Alhayek & Alomoosh )2017( ،Alhayek & Alshamayleh )2017( ،Tarawneh دراساتاكدته 
)2013( ،Alkhasawneh )2009 ( تطوير مهارات التفكير االبداعي يتطلب استخدام استراتيجيات تتناسب وطبيعة  انمن

   .تلك المهارات

 عدم لدراسة، وقد يعزى سببالتفكير ما وراء المعرفي بين مهارات التفكير الثالثة قيد ا اتمهار المركز الثانيت في جاء
يتطلب من المدرس معرفة جيدة في عمليات التخطيط هذه المهارة   الى ان استخدام المركز الثانيعلى ة مهارهذه الحصول 

، )Khuwailah2015 ,(خبرة في تنظيم افكار المتعلم ومعالجتها ومن ثم تقيم كفاءتها كما تحتاج الى والتطبيق والتقييم، 
الى ان وضع البرامج القائمة على اسس علمية يسهم في تطوير Digelidis 2011)  (Chatzipanteli &وتوصل كل من 

عرفي وتطويره يعتبر من المفاهيم الحديثة نسبيا في العملية موالحقيقة بان مفهوم التفكير ما وراء ال. مهارات ما وراء المعرفة
لم يتعاملوا او يطلعوا بعد على حيثياته أو  التربية الرياضية في كليات التعليمية، وبالتالي فان العديد من المدرسين

الترتيب نسبة مئوية منخفضة بشكل عام، وعلى على  اتحصول هذه المهارب النتائج اكدتهوهو ما استرتيجيات تطوير مهاراته، 
 Alhayek, Alkurdi,  & Alhayek ما توصلت اليه دراسة فق معتتالنتيجة وهذا الثاني بين المهارت قيد الدراسة، 

)2014.(   

من وجهة  في درجة تضمينها في مناهج كليات التربية الرياضيةبالمركز الثالث مهارات التفكير التأملي  جاء ترتيبواخيرا 
مهارات التفكير  نسبةمهارات التفكير ما وراء المعرفي وأقل من  نسبةمن  قلأ نسبتها المئوية، حيث جاء ترتيب نظر الطلبة

حتاج الى معرفة وخبرة جيدة عند التفكير التأملي تإلى ان طبيعة  للمركز االخير، وقد يعود سبب احتاللها االبداعي
من حتاج من المتعلمين الى لحظات ي ، كمااألنشطة الرياضيةالمدرسين في كيفية تنظيم وتطوير هذا النوع من التفكير خالل 

وبالتالي ما يؤدي الى زيادة التخيل وتوسيع االفاق ثارة عمليات التفكير وتوذلك بإسقبل االداء  الحركة تأني لتاملالف وقوتال
الى ان وضع البرامج القائمة  )Alhayek & Alshamayleh )2017 التأملي، وأشار كل من التفكيرهذا النوع من تطوير 

تطلب جهد أكبر المهارات ي ، وعليه فان تطوير هذهؤدي الى االرتقاء بمستوى مهارات التفكير التاملياسس علمية ي على
تتفق مع ما وهذه النتيجة . أوسع على الية وخطوات تطبيقها على المتعلمين واستخدام االستراتيجيات المناسبة اواطالع
، )Alhayek, Sadiq and Allawama )2016( ،Alhayek & Khasawneh )2013 دراساتاليه  تتوصل

Albayati )2012( ،Alassaslah )2012( ،Abdul Haq )2011( ،Alsaudi, Al-Hayani, & Noam 
)2007( ،Alhayek )2004b ( ؤدي الى تعزيز مهارات التفكيرالفعال يالتدريس استخدام البرامج وإلى ان التي أشارت.  

مهارات التفكير المعاصرة  في) α≥0.05( مستوى الداللة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند: السؤال الثاني
  لمتغير الجامعة؟ تبعاطلبة ي مناهج كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية من وجهة نظر الالمتضمنة ف

والتي ، (One-way ANOVA)االتجاه الواحد  dبيانات باستخدام تحليل التباين ذتم تحليل ال سؤالالا لفحص هذ
 مهارات التفكير الثالث في حصائية بين طلبة الكليات األربعإالذي يبين وجود فروق ذات داللة ) 5(جدول الفي  نتائجه تظهر

تم استخدام اختبار شيفيه  ،فروق بين متوسطات الكليات األربعمنفردة وعلى مهارات التفكير مجتمعة ككل، وللتعرف على ال
ين استجابات ب صائيًامن الجدول وجود فروق دالة إحيتبين و، )6(، والذي تظهر نتائجه في الجدول رقم للمقارنات البعدية

 .طلبة الكليات األربع
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مهارات التفكير  فياألحادي لوجهة نظر طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية  التباينتحليل  ):5(الجدول 
  الجامعة لمتغيرتبعا كلياتهم  مناهجفي المعاصرة المتضمنة 

مستوى 

 الداللة
 قيمة ف

متوسط 

 المربعات
درجات 

 ريةالح
مجموع 

 المتوسطات
 مصدر التباين

مهارات 

  التفكير

 بين المجموعات  587.885 3 195.960 15.035  001.
  االبداعي
 داخل المجموعات 5487.115 421 13.033  ــــــ  ـــــ  

 المجموع 6074.997 424  ــــ ـــــ ـــــ
 بين 311.114 3 103.704 8.562 001.

 داخل 5099.035 421 12.111  ــــــ  ـــــ التاملي
 المجموع 5410.150 424  ــــ ـــــ ـــــ

 بين 152.777 3 50.925 4.084 007.
وراء  ما

 داخل 5248.883 421 12.467  ــــــ  ـــــ  المعرفي
 المجموع 5401.661 424  ــــ ـــــ ـــــ

 بين 2788.872 3 929.624 18.443 001.
المقياس 

 داخل 21219.917 421 50.403  ــــــ  ـــــ ككل
 المجموع 24008.790 424  ــــ ـــــ ـــــ

الجامعات نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتحديد المتوسطات والفروق بين متوسطات طلبة  ):6(جدول رقم ال
  تبعا لمتغير الجامعةكلياتهم  مناهجفي مهارات التفكير المعاصرة المتضمنة  فياألردنية 

  المتوسطات  المحاور
الفروق بين 

  المتوسطات

الخطأ 

  المعياري
  المتوسطات  المحاور

الفروق بين 

  المتوسطات

الخطأ 

  المعياري
  االبداعي

  :األردنية
  اليرموك
  الهاشمية
  مؤتة

  
41.72  
39.85  
39.58  
38.51  

  
  

1.86  
2.14  
3.21  

  
  

.492  

.475  

.496 

  ماوراءالمعرفي

  :األردنية
  اليرموك
  الهاشمية
  مؤتة

  
39.07  

38.81  
37.98  
37.53  

  
  

1.25 
1.09 
1.54  

  
  

.481  

.464  

.485  

  :اليرموك
   األردنية 
   الهاشمية
  مؤتة

  
39.85  
41.72  
39.58  
38.51  

  
  

1.86 
0.27 
1.34  

  
  

0.492 
0.499 
0.518 

  :اليرموك
 األردنية
  الهاشمية
  مؤتة

  
37.81  
39.07  
37.98  
37.53  

  
  

1.25 
0.16 
0.28  

  
  

0.481 
0.488 
0.507  

   :الهاشمية
  األردنية
  اليرموك
  مؤتة

  
39.58  
41.72  
39.85  
38.51  

  
  

2.14 
0.27 
1.06  

  
  

0.475 
0.499 
0.518 

  :الهاشمية
  األردنية
  اليرموك
  مؤتة

  
37.98  
39.07  
37.81  
37.53  

 
  

1.09 
0.16 
0.28  

 
  

0.464 
0.488 
0.491  

  :مؤتة
 األردنية
  اليرموك
  الهاشمية

  
38.51 
41.72  
39.85  
39.58  

  
  

3.21 
1.34 
1.06  

  
  

0.495 
0.518 
0.502 

  :مؤتة
 األردنية
  اليرموك
  الهاشمية

  
37.53 
39.07  
37.81  
37.98  

  
  

1.54 
0.25 
0.45  

 
  

0.484 
0.507 
0.491  

  التاملي

  :األردنية
  اليرموك
  الهاشمية
  مؤتة

  
40.01  

39.40  
38.89  
37.65  

  
  

0.60  
1.11  
2.35  

  
  

.474  

.458  

.477  

  المقياس ككل

  :األردنية
     اليرموك

  الهاشمية
  ؤتةم

  
120.80 
117.08 
116.45 
113.69  

  
  

3.72 
4.35 
7.10 

  
  

.968  

.934  

.973 

  :اليرموك
 األردنية

     
  :اليرموك
 األردنية
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  المتوسطات  المحاور
الفروق بين 

  المتوسطات

الخطأ 

  المعياري
  المتوسطات  المحاور

الفروق بين 

  المتوسطات

الخطأ 

  المعياري
  الهاشمية
  مؤتة

39.40  
40.01  
38.89  
37.65  

  
0.60 
0.51 
1.75  

  
0.474 
0.481 
0.499  

  الهاشمية
  مؤتة

117.08 
120.80 
116.45 
113.69  

  
3.72 
0.62 
3.38  

  
0.968 
0.982 
1.019  

  :الهاشمية
  األردنية
  اليرموك
  مؤتة

  
38.89  
40.01  

39.40  
37.65  

  
  

1.11 
0.51 
1.23  

 
  

0.458 
0481 
0.484  

  :الهاشمية
  األردنية
  اليرموك
  مؤتة

  
116.45 
120.80 
117.08 
113.69  

  
  

4.35 
0.62 
2.75  

 
  

0.934 
0.982 
0.987  

  :مؤتة
 األردنية
  اليرموك
  الهاشمية

  
37.65 
40.01  

39.40  
38.89  

  
  

2.35 
1.75 
1.23  

 
  

0.477 
0.499 
0.484  

  :مؤتة
 األردنية
  اليرموك
  الهاشمية

  
113.69 
120.80 
117.08 
116.45  

  
  

4.10 
3.38 
2.75  

  
  

0.973 
1.019 
0.987  

فروق دالة إحصائيا في استجابات الطلبة تبعا لمتغير الجامعة التي ينتمي وجود إلى  )5( النتائج في الجدول تأشار
 .منخفضة مقارنة بما يجب ان تكون عليه في المناهج المعاصرة) 6(في الجدول جاءت متوسطات إجاباتهم  كماإليها الطلبة، 

، )120.80(متوسط بلغ بعلى المقياس ككل  متوسطات بين طلبة الجامعات االخرىالاعلى  سجل طلبة الجامعة األردنيةو
بلغ  امتوسطثالثا وسجلوا طلبة الجامعة الهاشمية ثم ، )117.08(بلغ  متوسطثانيا بطلبة جامعة اليرموك  حّلبينما 

المتوسطات تشير الى ان الطلبة يعتقدون ان  هوهذ، )113.69(بلغ  ا، فيما سجل طلبة جامعة مؤتة متوسط)116.45(
، وهذه النسبة تعتبر )4جدول ال( %)58(درجة تضمين مهارات التفكير المعاصرة في مناهج كلياتهم ال تتجاوز نسبة 

كون المناهج الجيدة يجب ان تكون معدة بشكل يسهم في تطوير قدرات ومهارات تفكير المتعلم بدرجة أعلى من  منخفضة
مناهج كليات على ان  اتفاق وجهات نظر الطلبة مما يشير الى، )Alhayek, Mansi & Tahina, 2007(النسبة بكثير 

وهذه النتيجة تختلف مع ما . تفكير المعاصرة قيد الدراسةمهارات الدرجة تضمينها  في قصور تعاني منالتربية الرياضية 
بان مناهج التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية تسهم بدرجة كبيرة جدا في اكساب ) Abu Tami )2010توصل اليه 

سطات إجابات تواالنخفاض في مأن هذا هنا هو  اليهوما يود الباحث اإلشارة . الطلبة المهارات الحياتية من منظور ابداعي
يشير الى ان المدرسين على درجة تضمين مناهج كليات التربية الرياضية لمهارات التفكير المعاصرة  طلبة الكليات االربع

ن في توظيف مهارات التفكير المعاصرة في مناهج المواد التي يقومون على تدريسها، وفي الوقت فان النسبة المئوية ومقصر
على درجة من المهارة والمواكبة  هيئة التدريس في الكليات األربع عدد من أعضاءعا ايضا بوجود تعطي انطبا) اعاله% 58(

ب ان يكون عليه نسبيا في ضوء ما يج ةقليل ،هؤالء المدرسين، وحسب النتائج جديد ومعاصر، إال أن أعدادهو لكل ما 
  .ناالساتذة الجامعيو

الجامعة االردنية أكثر تضمينا نسبيا لمهارات التفكير المعاصرة في لرياضية ان مناهج كلية التربية ا على كما دلت النتائج
كما (قارنة بباقي الجامعات م كثر إكتسابا لمهارات التفكير المعاصرةهم اال تهامناهج الكليات االخرى، وبالتالي فان طلبب مقارنة

طلبة جامعة  اثم طلبة الجامعة الهاشمية، واخير الترتيب الثاني طلبة جامعة اليرموك،في جاء فيما  ،)6الجدول يظهر في 
  .مؤتة على التوالي

متماشية مع العمر الزمني لتلك الكليات، فالكليات األقدم سجلت النتائج قد جاءت ويرى الباحث ان هذه الفروق في 
هي أول واقدم كلية ومتوسطات أعلى، حيث سجل طلبة كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية أعلى متوسطات حسابية، 

وقد تعزى  .جامعة اليرموكطات كلية التربية الرياضية في ليها من حيث األقدمية وترتيب المتوستربية رياضية في األردن، ت
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هذه النتيجة الى ان كليات التربية الرياضية األقدم لديها من الخبرات والرتب األكاديمية واإلمكانات والتجهيزات المادية ما هو 
كما ان معدالت  .)Alhayek & Batayneh, 2007(من الكليات االحدث زمنيًا وهو ما انعكس على إستجابات الطلبة أكبر 

اليرموك هي أعلى من معدالت الطلبة جامعة في الكليات االقدم كالجامعة االردنية و )التوجيهي(الثانوية العامة قبول طلبة 
هذه النتيجة  تتفق مع و. جابات الطلبة أفراد العينةستعلى متوسطات إضا ايالمقبولين في الكليات االحدث وهو ما انعكس 

احصائية في استجابات الطلبة تعزى لمتغير ا دالة بان هناك فروق) Alhayek & Alnadaf )2008 كل من توصل اليه
 ،)Alhayek )2011(، Alhayek & Batayneh )2007تيجة مع نفيما اختلفت هذه ال ،اختالف الجامعة

Alkhawaldeh & Al-Ribai  )2004( في استجابات الطلبة تعزى لمتغير اختالف  ااحصائي دالة فروقعدم وجود ، في
  .الجامعة

مهارات التفكير المعاصرة  في) α≥0.05(الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :السؤال الثالث
  طلبة تبعا لمتغير النوع االجتماعي؟ات األردنية من وجهة نظر الالمتضمنة في مناهج كليات التربية الرياضية في الجامع

، مهارات التفكير والطالبات على مقياس الطالبلفحص هذا السؤال تم حساب المتوسط واالنحراف المعياري الجابات 
 ارات التفكيرومتوسطات الطالبات على كل مهارة من مه الطالبلمعرفة داللة الفروق بين متوسطات ) ت(استخدم اختبار و

  . مجتمعة ككل مجاالت مهارات التفكير الثالث وعلى منفردة

طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات وجهة نظر ل) ت(وقيم المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ):7(الجدول 
  وع االجتماعي الن لمتغيرتبعا كلياتهم  مناهجفي مهارات التفكير المعاصرة المتضمنة  فياألردنية 

 مهارات التفكير
 الذكور اإلناث

  )ت(قيمة 
مستوى 

 ع م  ع م  الداللة
 269. 1.04 3.65  40.17 3.93 39.79  االبداعي
 358. 0.92 3.71 39.19 3.39  38.87 التاملي

 051. 1.80 4.68 38.43 3.28  37.81 ما وراء المعرفي
 637. 1.82 7.23 117.81 7.80 116.48  المقياس ككل

، )40.17(على مهارة التفكير االبداعي متوسطا بلغ وا سجلالى ان الطلبة الذكور قد ) 7(تشير النتائج في الجدول 
، فيما )38.43(، وعلى مهارة التفكير ما وراء المعرفي متوسطا بلغ )39.19(وعلى مهارة التفكير التاملي متوسطا بلغ 

، اما الطالبات فقد سجلن على مهارة التفكير االبداعي متوسطا )117.81(متوسطا بلغ  ككل لمهارات الثالثاسجلوا على 
، وعلى مهارة التفكير ما وراء المعرفي متوسطا بلغ )38.87(، وعلى مهارة التفكير التاملي متوسطا بلغ )39.79(بلغ 

ن عدم وجود فروق وأسفرت نتائج التحليل ع). 116.48(متوسطا بلغ  ككل لمهارات الثالثا، فيما سجلن على )37.81(
االبداعي  والطالبات على مهارات التفكير الطالببين وجهة نظر )   α >0.05( الداللة ذات داللة إحصائية عند مستوى

  ). 7جدول الكما يظهر في ( مجتمعة مجاالت المهارات الثالثوعلى  والتأملي وما وراء المعرفي

 وجهة نظر عن الطالبليس بعامل فعال في تمييز وجهة نظر  ان متغير النوع االجتماعيتبين  النتائجفي ضوء هذه 
وقد تعزى هذه النتيجة إلى تشابه الظروف . الطالبات في درجة تضمين مناهج كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية

وطبيعة المواد التي والخبرات األكاديمية التي تعرض لها أفراد المجموعتين من حيث المستوى الدراسي، وطرائق التدريس، 
كما يمكن . والطالبات في وجهات نظرهم الطالبا انعكس على تقارب استجابات وهو متم دراستها، واإلمكانات المتوفرة، 

القول أنه لم يعد هناك فروقًا جوهرية بين الجنسين في فرص التفاعل مع البيئة والظروف المحيطة داخل وخارج الحرم 
 .Alhayek etal دراساتفرص التفاعل والخبرات، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت اليه الجامعي، مما يمنحهم نفس 

)2012( ،ALhayek )2011( ،Alhayek, AbidRabu & al-Mobaideen )2009( ،Alhayek & Alnadaf 
)2008( ،Alhayek & Al Sagheer )2009( ،ALhayek )2004a ( أن تعرض الجنسين إلى الخبرات األكاديميةمن 

 & Alhayekيؤدي إلى تشابه استجاباتهم إحصائيا، فيما تختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من  هانفس
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Kilani )2007(،Abu Jaber & Abu Omar  )2000 ( بان هناك فروقًا في االستجابات بين الذكور واإلناث رغم
  .تشابه الظروف المحيطة

) α > 0.05( الداللة مستوىإحصائية عند م من عدم وجود فروق ذات داللة على الرغوتظهر النتائج أيضا انه كما 
 قدب الذكور يشير إلى أن الطال) 7(وعلى المقياس ككل، إال أن الجدول  على مهارت التفكير الثالث الطالب والطالباتبين 

  .ها الطالباتتسجلوا متوسطات أعلى من المتوسطات التي سجل

مهارات التفكير المعاصرة المتضمنة  في) α≥0.05( الداللة وق ذات داللة إحصائية عند مستوىهل توجد فر :السؤال الرابع
 طلبة تبعا لمتغير المستوى االكاديمي؟في مناهج كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية من وجهة نظر ال

 الذي، (One-way ANOVA)لواحد االتجاه ا بيانات باستخدام تحليل التباين ذيتم تحليل ال سؤالالا لفحص هذ
إحصائية بين طلبة السنوات األربع على مهارات التفكير الذي يبين وجود فروق ذات داللة ) 8(جدول الفي نتائجه تظهر 
تم استخدام اختبار  ،فروق بين متوسطات السنوات األربعمنفردة وعلى مهارات التفكير مجتمعة ككل، وللتعرف على ال الثالث

إحصائيا بين طلبة يبين الجدول وجود فروق دالة  إذ، )9(، والذي تظهر نتائجه في الجدول ارنات البعديةشيفيه للمق
  .السنوات األربع

مهارات التفكير  فيتحليل التباين األحادي لوجهة نظر طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية  ):8(الجدول 
  المستوى االكاديميتبعا لمتغير  كلياتهم مناهجفي المعاصرة المتضمنة 

مستوى 

 الداللة
 قيمة ف

متوسط 

 المربعات
درجات 

 الحرية
مجموع 

 المتوسطات
 مصدر التباين

مهارات 

  التفكير

 بين المجموعات 428.61 3 142.87 10.653 000.
  االبداعي
 داخل المجموعات 5646.38 421 13.41  ــــــ  ـــــ  

 لمجموعا 6074.99 424  ــــ ـــــ ـــــ
 بين 296.47 3 98.82 8.136 000.

 داخل 5113.67 421 12.14  ــــــ  ـــــ التاملي
 المجموع 5410.15 424  ــــ ـــــ ـــــ

 بين 282.37 3 94.12 7.741 000.
ماوراء 
 داخل 5119.28 421 12.15  ــــــ  ـــــ  المعرفي

 المجموع 5401.66 424  ــــ ـــــ ـــــ
 بين 2897.80 3 965.93 19.263 000.

 داخل 21110.98 421 50.14  ــــــ  ـــــ المقياس ككل
 المجموع 24008.79 424  ــــ ـــــ ـــــ

 
الجامعات األردنية نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتحديد المتوسطات والفروق بين متوسطات طلبة  ):9(جدول ال

  المستوى االكاديمي تبعا لمتغير كلياتهم  مناهجي فمهارات التفكير المتضمنة على 

  المتوسطات  مهارات التفكير
الفروق بين 

  المتوسطات

الخطأ 

  المعياري
  المتوسطات  مهارات التفكير

الفروق بين 

  المتوسطات

الخطأ 

  المعياري
  االبداعي

  :األولى
  الثانية
  الثالثة
  الرابعة

  
38.75  
39.37  
40.53  
41.32  

  
  

0.62  
1.78  
2.57  

  
  

0.505  
0.499  
0.498 

  ماوراء المعرفي

  :األولى
  الثانية
  الثالثة
  الرابعة

  
37.27 
37.50  
38.44  

39.32 

  
  

0.23  
1.17  
2.04 

 
  

.483  

.476  

.474 

      :الثانية      :الثانية
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  المتوسطات  مهارات التفكير
الفروق بين 

  المتوسطات

الخطأ 

  المعياري
  المتوسطات  مهارات التفكير

الفروق بين 

  المتوسطات

الخطأ 

  المعياري
  األولى
  الثالثة
  الرابعة

39.37  
38.75  
40.53  
41.32 

  
0.62 
1.16 
1.95 

  
0.505 
0.506 
0.505 

  األولى
  الثالثة
  الرابعة

37.50  
37.27 
38.44  

39.32 

  
0.23 
0.93 
1.81  

  
0.481 
0.482 
0.481 

  :الثالثة
  األولى

  ةنيالثا
  الرابعة

  
40.53  
38.75  
39.37  
41.32 

  
  

1.78 
1.16 
0.79 

  
  

0.499 
0.506 
0.499 

  :الثالثة
  األولى

  ةنيالثا
  الرابعة

  
38.44  

37.27 
37.50  

39.32 

  
  

1.17 
0.93 
0.87 

  
  

0.475 
0.482 
0.475 

  :الرابعة
  ألولىا

  الثانية
  الثالثة

  
41.32  
38.75  
39.37  
40.53 

  
  

2.57 
1.95 
0.79 

  
  

0.498 
0.505 
0.499 

  :الرابعة
  األولى
  الثانية
  الثالثة

  
39.32  
37.27 
37.50  
38.44 

  
  

2.04 
1.81 
0.87 

  
  

0.474 
0.481 
0.475 

  التاملي

  :األولى
  الثانية
  الثالثة
  الرابعة

  
37.77 

38.98  
39.35  

40.06  

 
  

1.20  
1.57  
2.28  

  
  

0.481  
0.475  
0.474 

  المقياس ككل

  :األولى
  الثانية
  الثالثة
  الرابعة

  
113.80  
115.86  
118.33  
120.71  

  
  

2.05 
4.53 
6.90 

  
  

0.977  
0.965  
0.963 

  :الثانية
  األولى
  الثالثة
  الرابعة

  
38.98  

37.77 
39.35  

40.06 

  
  

1.20 
0.37 
1.08 

  
  

0.481 
0.482 
0.481 

  :الثانية
  األولى
  الثالثة

  رابعةال

  
115.86  
113.80  
118.33  
120.71 

  
  

2.05 
2.47 
4.85 

  
  

0.977 
0.979 
0.977 

  :الثالثة
  األولى

  ةنيالثا
  الرابعة

  
39.35  

37.77 
38.98  

40.06 

  
  

1.57 
0.37 
0.70 

  
  

0.475 
0.482 
0.475 

  :الثالثة
  األولى

  ةنيالثا
  الرابعة

  
118.33  
113.80  
115.86  
120.71 

  
  

4.53 
2.47 
2.37 

  
  

0.965 
0.979 
0.965 

  :الرابعة
  األولى
  الثانية
  الثالثة

  
40.06  
37.77 

38.98  
39.35 

  
  

2.28 
1.08 
0.70 

  
  

0.474 
0.481 
0.475 

  :الرابعة
  األولى
  الثانية
  الثالثة

  
120.71  
113.80  
115.86  
118.33 

  
  

6.90 
4.85 
2.37 

  
  

0.963 
0.977 
0.965 

من طلبة السنة الثالثة والسنة الثانية والسنة األولى على اعلى تشير النتائج الى ان طلبة السنة الرابعة سجلوا متوسطات 
ا لمهارات التفكير ين، وهذه النتيجة تشير الى ان طلبة السنة الرابعة يرون ان مناهج كليات التربية الرياضية اكثر تضمالتوالي

هم أكثر ) الرابعة(ن طلبة السنة األعلى وقد تعزى هذه النتيجة إلى أ. االخرى على التوالي ثالمعاصرة من طلبة السنوات الثال
هم اكتسابا لمهارات التفكير بسبب المعرفة والخبرة التي اكتسبوها من خالل اجتيازهم لعدد اكبر من المواد الدراسية، واحتكاك

تهم وهو ما انعكس ايجابا على خبراتهم ومن ثم على استجابا ،خالل سنوات الدراسة االربع الطلبةوبالمدرسين  االكبر
 دراستا وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت اليه. عدد سنوات الدراسةفي وتسجيلهم لمتوسطات أعلى من الطلبة االقل 

ALhayek et al. )2012( ،Alhayek, Mansi & Tahina )2007 ( استجابات  وجود فروق بين متوسطاتمن
عدم من ) Alhayek )2011توصل إليه دراسة  مع ما فيما اختلفت هذه النتيجة، الطلبة تبعا لمتغير المستوى األكاديمي

 .استجابات الطلبة تعزى لمتغير المستوى االكاديمي وجود فروق بين
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  التوصيات

  :بما يليالباحث وصي يليها هذه الدراسة، افي ضوء النتائج التي انتهت 

مهارات التفكير المعاصرة في مناهج  ضرورة االهتمام بتفعيل االنشطة الصفية والالصفية التي تحث الطلبة على استخدام -
  .كليات التربية الرياضية

التنويع في استخدام استراتيجيات وأساليب التدريس الحديثة لما لذلك من على ضرورة التأكيد على أعضاء هيئة التدريس  -
  .اثر على تطوير مهارات التفكير عند الطلبة

  .ذاتيا كيفية تطوير مهاراتهم الخاصة بالتفكيرالجامعات يؤكد على تعليم الطلبة  فيضرورة طرح مساق  -

يسهم مما ضرورة ان يعمل أعضاء الهيئة التدريسية على تطوير خططهم الدراسية بشكل مستمر لمتابعة كل ماهو جديد  -
 .في تطوير مهارات التفكير لدى الطلبة

ل التي تركز على مهارات االبداع ضرورة ربط المناهج التعليمية بالحياة العملية وبما يتماشى ومتطلبات سوق العم -
 .واالبتكار

 .اجراء دراسات مشابهة في اطار االستراتيجيات التدريسية األكثر تطويرا لمهارات التفكير المعاصرة المختلفة -
 

 
 

Modern Thinking Skills Integrated in the Faculties of Physical  
Education Curricula at the Jordanian Universities  
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Abstract 

The purpose of this study was to identify the modern thinking skills (Creative, Reflective and 
Metacognitive Skills) integrated in the faculties of physical education curricula at the Jordanian 
Universities from students' perspective with respect to their university, academic level and gender. The 
sample consisted of (425) male and female students from the four physical education faculties at the 
Jordanian Universities. The questionnaire of this study consisted of three dimensions and (40) items. 
The findings indicated that the physical education curricula were not included a high level of thinking 
skills. they showed that the skills of creative thinking got the first rank, followed by the skills of 
reflective thinking and then by the skills of metacognitive thinking. The results showed no statistically 
significant statistical differences in responses regarding gender, but statistical differences was shown 
in responses regarding academic level and faculty variables. The study concluded that the current 
curricula require a lot of revision to include the modern thinking skills to cope with the changes of era 
development. 

Keywords: Curricula of Physical Education Colleges, Modern thinking skills, Creative thinking,  
Reflective thinking, Metacognitive thinking.  
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  في أعمال العلماء والباحثين العرب والغربيين" العنف االسري"دراسة مصطلح  منهج

  

 عبدالهادي خليل ابوسعدة، 

   جامعة فلسطين، فلسطين –االحصاء  ومحاضر مادة. ، روسياوغراد الحكوميةغجامعة فول-طالب دكتوراة 
  

  داريا مويسيفا

   غراد، روسياوأستاذ مشارك، جامعة فولغوغراد التقنية الحكومية، فولغ
  

  دولينانديجدا 

  تاذ، جامعة فولغوغراد الحكومية، أس)علم االجتماع(دكتور في العلوم 

  الملخص

غنية او فقيرة ، متقدمة او نامية، وبغض النظر عن الدين  سواء كانت دوال ،العنف االسري ظاهرة عالمية تنتشر في جميع البلدان
 ؛تم دراسة العنف ضد المرأة والعنف ضد األطفال بشكل أساسيتالعالقة بالعنف االسري،  سات ذاتفي معظم الدرا. أو العرق أو اللون

ويتفق الباحثون العرب والغربيون على أن العنف . ألن النساء واألطفال هم أكثر الفئات عرضة للعنف األسري في جميع المجتمعات
  . اقشة المشكلةاألسري هو عنف ضد النساء واألطفال ، لكنهم يختلفون في طريقة من

مما  ،الحظنا ان العلماء الغربيين في جانب من دراساتهم قاموا بمناقشة العنف االسري وتقديم تحليل فلسفي لهذة الظاهرة فقد
هناك دراسات تعتمد التحليل  تكان ،من جانب آخر. يساعد على فهم المشكلة بشكل افضل وبالتالي اقتراح حلول ذات فائدة أكبر

ن زيادة ، في حين أيقلل من حدوث عنف الشريك الحميم بين الذكور احدى هذه الدراسات الى أن زيادة خطر البطالة الكمي، وتوصلت
وجد دراسات أخرى حول تقييم البرامج المصممة تكما . عدل سوء المعاملة المنزليةؤدي إلى ارتفاع متخطر البطالة بين اإلناث 

  .في هذا المجال ن أن هذه البرامج تحقق نتائج جيدةود الحظ الباحث، وقهومرتكبي لمساعدة ضحايا العنف االسري

وكانت  هوضحايا ، وكذلك خصائص كل من مرتكبي العنف االسريبالعنف االسري ان العرب بتحديد من االكثر تأثروأهتم الباحث
للرجل والمرأة  يزيادة المستوى التعليم، وان جة هي االكثر تأثر بالعنف االسريالزو ان النتائج التي توصل اليها الباحثين العرب هي أهم

الذكور الذين  ، وتبين انيليه العنف الجسدي، ف االسري انتشار هو العنف النفسيأكثر اشكال العن .قلل من حدوث العنف االسريت
  .اكثر عنفا نمن البطالة يكونو نيعانو

  

  .، البطالة ومؤسسات المجتمعألطفالاالسري، العنف ضد المرأة، العنف ضد ا العنف :الكلمات المفتاحية
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Social and economic causes as well as their relationship to the level of domestic violence were 
discussed, but there are many other possible causes of domestic violence that have not been discussed 
such as working conditions, political conflicts…etc. 

Of course, there are specific reasons for each community linked to domestic violence. In Arab 
societies, violence against children may be aimed at education or discipline, which is justified in many 
Arab countries. Violence against women (especially against wives) is not justified. In the case of 
violence against the wife, children suffer violence indirectly. 

We can assume that a man who is violent against his wife isoften violent his children. It can be 
assumed that a wife who is abused may be violent against her children. It can be assumed that violence 
against women can increase violence against children. (This hypothesis can be tested in the future). 

Comparison between Studies Related to Domestic Violence of the Arab and Western researchers 
Arab and Western scholars and researchers agree that domestic violence is violence against 

women and children. However, there was a difference in how to deal with domestic violence. Most 
Arab studies used quantitative analysis to identify the extent of the problem, the most affected groups 
of domestic violence and the main causes of domestic violence.  

The (PCBS) studied the phenomenon of violence against the husband. 

In the work of Western scholars and researchers, we found a variety of studies. We found studies 
that analyzed the concept of domestic violence and conducted philosophical analysis of the 
phenomenon of domestic violence. Such studies help understand the problem and its explanatory 
theories well. We found no studies about violence against elderly persons. Violence against the 
husband has also not been studied. Also, a number of studies that used quantitative analysis have been 
found. 

Unemployment among males was a reason of increasing domestic violence according to a study 
(Abdul-Mahmoud & Al-Bishri, 2005) conducted in Arab societies. But, opposite effect was in the 
study (Anderberg et al., 2013), which was conducted in the British society, where an increase of male 
unemployment lowers the incidence of domestic violence (intimate partner violence). 

Research about Assessment of Treatment Programs for Victims and Perpetrators of 
Domestic Violence. 

There are no studies in the work of Arab scholars and researchers in this field but There are a lot 
of studies in the work of Western scholars and researchers, including assessing the correctional 
programs for domestic violence perpetrators in specific countries. There are studies about the 
assessment of treatment programs in many countries, the evaluation study of the Polish program as a 
model for integrated solutions was highlighted. All these programs showed good results in decreasing 
the phenomenon of domestic violence. Other studies were based on identifying victims of domestic 
violence in public or mental health facilities and what can help provide services to these victims. 

All studies in this field are unique and reflects an advanced level of combating domestic violence. 
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Studies carried out by Arab scholars and researchers. 
Study Study Title Place of study Sample Methods 
Altair. (1997) Domestic Violence Libya and Lebanon 109 Quantitativ

e analysis 
PCBS. (2005) Domestic Violence Survey Palestinian Territories 

(West Bank - Gaza 
Strip) 

4,212 
households 

Quantitativ
e analysis 

Abdul-
Mahmoud & 
Al-Bishri. 
(2005) 

Domestic Violence in the context 
of Globalization 

Egypt, Lebanon, 
Oman, Jordan, Yemen, 
Syria, Kuwait. 

- Quantitativ
e analysis 

Abdel Rahman. 
(2005) 

Domestic Violence Causes and 
Treatment. 

Al-Duwaiqa 
Neighborhood - Cairo 
city – Egypt 

697 children Quantitativ
e analysis 

PCBS. (2011) Domestic Violence Survey Palestinian Territories 
(West Bank - Gaza 
Strip) 

5,811 
households 

Quantitativ
e analysis 

Alsaghir. (2012) Domestic Violence in Saudi 
Society: its Causes and Social 
Effects 

Kingdom of Saudi  
Arabia 

391 Quantitativ
e analysis 

Results 
Domestic violence is one of the important topics to be discussed carefully, since the family is the 

main component of any society. When a family is good, the society will be good and vice versa. The 
prevalence of violence in societies, especially in Arab countries at the present time didn't just happen 
in a vacuum. One of the main causes of this problem is that many community institutions have not 
done what they are required to do, one of these institutions is the family, therefore, domestic violence 
is a very important issue. 

In terms of data collection, researchers in some studies collected data from a local community in a 
specific and small geographic area. In other studies, data was collected from people who were directly 
abused. In other studies researchers collected data of abused persons through police station, hospitals, 
psychologists and social workers. Some studies were based on a comprehensive population survey. 
- There is a relationship between domestic violence and behavioral and psychological problems of 

children. 
- There is also a relationship between domestic violence and the economic and social status of the 

family. 
- The most common violence form against women is psychological violence, followed by physical 

violence  and then sexual violence. 
- The most common violence against children is verbal violence, followed by physical violence. 
- In many Arabic studies which investigated who the most vulnerable to violence are: girls or boys, 

there was no difference in their results, and in some cases, boys suffered more violence than girls. 
-The higher the level of education of men and women, the lesser the domestic violence.  
-Men are the main source of domestic violence. 
- Violence against the husband has not been studied, except for a few studies like the study of the 

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), which indicated that women are violent against 
their husbands. 

But the motivations for domestic violence have not been discussed, if these were discussed, we 
would know the main reasons and drivers for domestic violence. 

There were no studies found that analyzed the relationship between the level of violence of the 
mother against her children and the level of violence against her. 
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Discussion: 
We can conclude that, most Arab researchers tend to understand domestic violence as a behavior 

towards women or children. There are almost no studies about violence against elderly persons 
because of the fact that violence against elderly people in the Arab world is rare. However, the (PCBS) 
conducted a study in 2011 and found that the proportion of elderly people who suffered from domestic 
violence was 7.3%. The results showed that the most common form of violence against elderly people 
were health-care neglect, followed by psychological abuse. According to (PCBS), 17.3% of wives 
commit violence against their husbands. The wife's violence against her husband has not been often 
studied. A study in this field examined domestic violence in seven Arab countries. Another study 
examined domestic violence in two countries. The rest of studies examined the problem at State-level, 
Quantitative analysis was used in these studies to determine the extent of the problem, the most 
important forms of domestic violence, and the most vulnerable groups to domestic violence. 

 

Studies carried out by Western scholars and researchers.  
Study Study Title Place of Study Sample Methods 
Barnish. (2004) Domestic Violence: A Literature 

Review 
UK - Qualitative 

analysis 
Dempsey. 
(2006) 

What Counts As Domestic 
Violence? A Conceptual Analysis 

- - Qualitative 
analysis 

Plumridge. and 
Fielding. (2009) 

Domestic Violence in the Homes of 
College Students 

The Bahamas 588 of 
college 
students 

Quantitative 
analysis 

Poelman. et al. 
(2010) 

Formally Analyzing the Concepts of 
domestic violence 

The Netherlands - Qualitative 
analysis 

Chhikara. et al. 
(2013) 

Review Research Paper on 
Domestic Violence: The Dark Truth 
of Our Society 

- - Qualitative 
analysis 

Anderberg. et 
al. (2013) 

Unemployment and Domestic 
Violence: Theory and Evidence 

England and Wales British 
Crime 
Survey 
(BCS). 

Quantitative 
analysis 

Cardinali. et al.  
(2018) 

Domestic Violence in Separated 
Couples in  the Italian Context: 
Communalities and Singularities of 
Women and Men Experiences 

Italy 60 separated 
couples 

Qualitative 
analysis 

Lee. et al. 
(2007) 

Role of Self-Determined Goals in 
Predicting Recidivism in Domestic 
Violence Offenders 

Ohio State, USA 88 
participants 

Quantitative 
analysis 

Liebmann. & 
Wootton. (2010) 

Restorative Justice and Domestic 
Violence/ Abuse 

UK - Qualitative 
analysis 

Mackowicz. & 
Majerek. (2013) 

Combating Domestic Violence - 
Polish Systemic Solutions 

Poland - Qualitative 
analysis 

Trevillion. et al. 
(2014) 

Disclosure of Domestic Violence in 
Mental Health Settings: A 
Qualitative Meta-synthesis 

Australia, UK, 
Netherlands, New 
Zealand and 
Ireland 

12 studies 
provided 
data on 140 
femal and 4 
male  mental 
health 
service users 

Qualitative 
analysis 

Szilassy. et 
al.(2017) 

Making the Links Between 
Domestic Violence and child 
safeguarding: An evidence-based 
pilot training for general practice 

UK - Qualitative 
analysis 
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Studies Related to Domestic Violence:  

Mustafa Omar altair, presented a study to identify the victims of domestic violence and the causes 
of this phenomenon. He collected data of (109) male and female of domestic violence victims in 
Lebanese and Libyan societies. The results were as follows: 75% the victims of violence were women, 
25% were males and the proportion of male violence practitioners was 90%. The wife was the most 
affected by violence, followed by sons and then daughters. The lower the educational level of the man, 
the higher the practice of domestic violence. Residents of large cities are the most vulnerable to 
domestic violence. Violence against children is often aimed at discipline (Altair,1997). 

In 2005, the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS)conducted a study entitled "Violence 
Survey in the Palestinian Society " The sample was 4,212 families. The survey was designed to collect 
comprehensive data on violence in Palestinian society. The study showed that most women suffer 
violence from their husbands. The most violent forms of violence against women were psychological 
violence (61.7%) physical violence (23.3%) and 10.9% of the women surveyed suffered from sexual 
violence. Women in the West Bank suffered more violence than women in the Gaza Strip. The results 
also showed that children suffered violence from their parents (PCBS, 2005). 

Ali Ismail Abdel Rahman conducted a study to monitor the violence against women and children 
in Duwaiqa- Cairo- Egypt, and its impact on reproductive health, and on women and children 
psychological and social health. A sample of 697 individuals (m & f) aged 13 to 16 years with their 
parents took part in the study. The results were as follows: 77.5% suffered from violence. Depending 
on the sex variable, there was no difference between the level of violence practice against children, 
children who suffered violence in childhood, practise it when they grow up (Abdul Rahman, 2005). 

Abbas Abushamah Abdul-Mahmoud and Mohammed Al-Amin Al-Bishri conducted a study to 
identify the extent of the phenomenon of violence in Arab societies as well its causes. The study 
included (Egypt, Lebanon, Oman, Jordan, Yemen, Syria and Kuwait), Data was collected through 
cases registered with government departments. The results showed that violence against women and 
children is the most prevalent in Arab societies. The lower the educational level of the man, the higher 
the practice of domestic violence. Also, men who suffered from unemployment are more violent than 
others. The results showed that the level of violence decreases with time. The study depended on the 
data of violence during the years from 1998 to 2002. 

The second phase of survey "Violence Survey in the Palestinian Society " by (PCBS) was 
conducted in 2011. The sample was 5,811 families. The survey aimed to provide a database of 
violence in the Palestinian society as well as to identify the various forms of violence from which the 
Palestinian society suffers. The results showed that most women suffered violence from their 
husbands. The most violent form of violence against women was psychological violence (58.6%) 
followed by physical violence (23.5%). 11.8% of the women surveyed reported that they suffered 
from sexual violence. Women in the Gaza Strip were more violent than women in the West Bank. And 
17.3% of wives reported that they practiced violence against their husbands. Psychological violence 
was the most violent form against husbands. Men in the Gaza Strip suffered more from wife violence. 
The results also showed that children suffered violence from their parents (PCBS, 2011). 

Mohammed bin Hussein Al-Saghir conducted a study to identify the prevailing forms of domestic 
violence in Saudi society and to investigate its causes. The data was collected from 391 policemen, 
children, social and psychological’ workers. The results were as follows: The most violent form of 
violence in Saudi society was verbal violence, followed by physical violence. The causes of violence 
were the addiction of a family member to drugs, parents' lack of interest with their filials, 
unemployment, low levels of parents’ education. The most subjected groups to violence were 
daughters, sons and wives. (Alsaghir, 2012). 
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J. Mackowicz and B. Majerek presented the Polish system for combating domestic violence in the 
light of the scale of the problem and various types of social attitude towards it. The results indicated 
that systemic solutions with regard to domestic violence are going in the right direction. The presented 
statistical data showed that the social attitude to stereotypes has been gradually changing and the 
number of persons supporting corporal punishment in upbringing is declining. The implemented 
education strategies confirmed the perception of the problem and the improved social awareness, 
especially among people exposed to violence, from an important element of violence prevention 
(Mackowicz, et al., 2013). 

K. Trevillion et al. carried out a study entitled "Disclosure of domestic violence in mental health 
settings: A qualitative meta-synthesis". This qualitative meta-synthesis examined the healthcare 
experiences and expectations of mental health service users experiencing domestic violence. Twelve 
studies provided data on 140 female and four male mental health service users. Themes were generally 
consistent across studies. 4 studies were conducted in Australia, 5 in the UK, 1 in the Netherlands, 1 in 
New Zealand and 1 in the Republic of Ireland. Mental health services were reported to give little 
consideration to the role of domestic violence in precipitating or exacerbating mental illness and the 
dominance of the biomedical model and stigma of mental illness were found to inhibit effective 
responses. Mental health services often fail to adequately address the violence experienced by mental 
health service users. This meta-synthesis highlights the need for mental health services to establish 
appropriate strategies and responses to domestic violence in order to ensure optimal care of this 
vulnerable population (Trevillion, et al., 2014). 

E. Szilassy et al. carried out a study entitled "Making the links between domestic violence and 
child safeguarding: an evidence-based pilot training for general practice". This report described the 
development of an evidence-based training intervention on domestic violence and child safeguarding 
for general practice teams. It aimed to improve knowledge, skills, attitudes and self-efficacy of general 
practice clinicians caring for families affected by domestic violence. Evidence sources included were: 
a systematic review of training interventions aiming to improve professional responses to children 
affected by domestic violence; content mapping of relevant current training in England; qualitative 
assessment of general practice professionals’ responses to domestic violence in families. This research 
reveals uncertainty and confusion surrounding the recording of domestic violence cases in families’ 
medical records. General practice clinicians need more support in managing the complexity of this 
area of practice (Szilassy, et al., 2017). 

Discussion 
In the relevant part of studies on assessment of programs designed to reduce levels of domestic 

violence, Western scholars and researchers presented a series of important and distinctive studies, 
reflecting an advanced level and a genuine desire for these communities to get rid of the problem of 
domestic violence.  

An assessment of a number of programs was designed to address domestic violence and 
perpetrators were addressed, many of these programs focused on dealing with perpetrators of domestic 
violence. The results generally indicated that these programs are achieving good results in this field. 
Also, there are studies thatfocused on the need for public health and mental health institutions to pay 
attention to domestic violence as they have a role in protecting victims of domestic violence in 
addition to their role in the aggravation of mental illness. This significantly helps alleviate the problem 
of domestic violence and address its consequences.  

Second: Studies Carried out by Arab Scholars and Researchers. 
In this section we will review a number of Arab studies on domestic violence. These studies and 

the main aspects discussed will be analyzed. 
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physical abuse against women of around 3 percent, while a corresponding increase in female 
unemployment rate has the opposite effect (Anderberg et al., 2013).  

Paola Cardinali et al, presented the kinds of domestic violence which are characteristic or major in 
separated couples in the Italian context. Participants were 60 separated couples (mean age: M = 48; F 
= 44) who attended a family mediation center. The analysis of gender differences showed that there is 
a gender-specific experience of domestic violence. Results highlighted that women narrated both 
physical and psychological violence, while men narrated only psychological abuse focused on limiting 
access to children (Cardinali et al., 2018).  

 

Discussion  
Western researchers and scholars have presented a lot of good and distinctive studies. As we can 

divide these studies into two groups. the first group studies that used qualitative analysis in connection 
with the discussion of the concept of domestic violence by reviewing a number of studies related to 
domestic violence, through a philosophical analysis of the phenomenon of domestic violence, or by 
providing a definition of the concept of domestic violence. These studies help to better understanding 
of the problem and its interpretative theories, which is very helpful in finding more useful solutions. P. 
Cardinali et al presented a special study in (2018) that presented the kinds of domestic violence which 
are characteristic or major in separated couples in the Italian context. This is a special study as it dealt 
with an unique subject. The second group consists of studies that used quantitative analysis. The study 
of Dan Anderberg et al, examined how changes in unemployment between males and females affect 
the incidence of domestic violence. This is what distinguishes quantitative research,  in these studies, 
this kind of researcg, one can determine the size of the problem, the most important risk factors 
causing the problem as well as linking the results to the causes, which in turn helps suggest good 
solutions to the problem. 

Studies Related to the Assessment of Programs Designed to Treat Victims and Perpetrators of 
Domestic Violence 

This part contains studies on assessment programs designed to reduce levels of domestic violence, 
as well as addressing the importance of increasing the skills of general practitioners to care for 
families affected by domestic violence. Also, the role of domestic violence in precipitating or 
exacerbating mental illness was a focus point of these studies.. 

Y. M. Lee, et al, discussed the role of self-determined goals in predicting recidivism in domestic 
violence offenders. Data was based on multiple reporting sources that included program participants, 
program facilitators, and official arrest records. Study’s participants were male or female court 
mandated domestic violence offenders who were offered the opportunity to avoid prosecution by 
completing the group treatment program and abstaining from further violent conduct in the Ohio State. 
Findings of the study showed initial evidence of the positive impact of utilizing participants’ self-
determined goals in reducing recidivism among domestic violence offenders (Lee, et al., 2007). 

M. Liebmann and L. Wootton investigated restorative justice and domestic violence based on 
many data sources. There are many programs, both in the UK and internationally, working with 
domestic abuse perpetrators, and a number of these also offer some type of service to partners and ex-
partners. The research evidence indicates that some women’s and children’s safety is improved by 
these interventions and some perpetrators benefit and change their behavior. It also seems clear that 
restorative justice does seem to have something unique and valuable to offer in this area, that is not 
covered by the more mainstream interventions. Restorative justice focuses on healing as a priority, 
which means it may have a role for those wishing to look at past relationships, but it is not clear 
whether the emphasis on healing should outweigh the priority for women’s safety for those currently 
involved in abusive relationships (Liebmann, & Wootton, 2010). 
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Objective 
The aim of this paper is to review a number of studies conducted by Arab and Western scholars and 
researchers on domestic violence. Then, these studies and the main aspects discussed will be analyzed. 
A comparison between these studies will be conducted. 
 

First: Studies Carried out by Western Scholars and Researchers.  
these studies can be categorized into:  
1) Studies related to the concept of domestic violence. 
2) Studies associated with the assessment of treatment programs for perpetrators and victims of 

domestic violence. 
 

Studies Related to Domestic Violence in General 
There are many Studies in this domain. where Mary Barnish prepared a literature review of these 

studies. Its main focus was on the issues which should inform criminal justice practice and the themes 
most salient for the probation service in working to increase the safety of women and children affected 
by domestic violence and in holding perpetrators accountable for their actions. The first part of the 
review outlines key research findings on the extent and dynamics of domestic violence, explanatory 
theories, perpetrator types, factors associated with vulnerability to victimization, risk markers for 
perpetration, the harm done to women and children, women’s responses to domestic violence, and the 
links with child abuse. The second part of the review presents evidence on criminal justice responses 
in particular and their effects on victims and perpetrators, including arrest, prosecution and sentencing, 
community controls, perpetrator programs, coordinated community responses, assistance to 
victims/survivors, child protection and enhancement of intervention effectiveness (Barnish, 2004).  

Michelle Madden Dempsey analyzed the concept of domestic violence and presented a 
philosophical analysis of domestic violence in order to clarify the conceptual and normative issues 
upon which these conflicts are based. This analysis will help people embroiled in these debates to 
discuss the real issues more clearly (Dempsey, 2006).  

Poelman Jonas utilized Formal Concept Analysis (FCA) is showcased for its exploratory data 
analysis capabilities in discovering domestic violence intelligence from a dataset of unstructured 
police reports by the regional police of Amsterdam-Amstelland in the Netherlands. This data analysis 
showed that FCA can be a powerful instrument to operationally improve filed policing practice. For 
one, it is shown that the definition of domestic violence employed by the police is not always as clear 
as it should be, making it hard to use it effectively for classification purposes. Classifying certain cases 
as either domestic or non-domestic violence is not an easy task (Poelman, et al., 2010). 

Pankaj Chhikara defined domestic violence in his review as a pattern of behavior in any 
relationship that is used to gain or maintain power and control over an intimate partner. Abuse can be 
physical, sexual, emotional, economic or psychological actions or threats of actions that influence 
another person. Despite efforts made by various sections of different societies and Governments to 
curb the menace of domestic violence against women, there is a rise in domestic violence (Chhikara et 
al., 2013).  

Dan Anderberg et al, examined how changes in unemployment affect the incidence of domestic 
violence. The data on the incidence of domestic violence was taken from the British Crime Survey 
(BCS). The key theoretical result is that the higher the risk of unemployment among males, the lower 
the incidence of intimate partner violence, while the higher the risk of unemployment among females, 
the higher the rate of domestic abuse. Such result agrees well with evidence from the British Crime 
Survey matched to geographically disaggregated labor market data. In particular, our empirical results 
suggest that a 1-percentage increase in male unemployment rate causes a decline in the incidence of 
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Abstract  

Domestic violence is a global phenomenon reaching all countries whether rich or poor, advanced or 
developing, regardless of religion, ethnicity or color. Violence against women and children are studied basically 
in most research studies related to domestic violence because women and children are the most vulnerable to 
domestic violence in all societies. Arab and Western scholars and researchers agree that domestic violence is 
violence against women and children, but their ways to discuss the problem differ. 

In part of Western scholars and researchers we noticed that they have discussed domestic violence and 
provided a philosophical analysis of this phenomenon, which helps better understand of the problem and thus 
suggest solutions of greater benefit. On the other hand, there were studies based on quantitative analysis, and one 
of these studies found that the higher the risk of unemployment among males, the lower the incidence of intimate 
partner violence, while the higher the risk of unemployment among females, the higher the rate of domestic 
abuse. There are also other studies on the assessment of programs designed to help victims and perpetrators of 
domestic violence, Researchers have noted that these programs have good results in this field.  

Arab scholars and researchers are interested in determining who is most affected by domestic violence, as 
well as the characteristics of both perpetrators and victims of domestic violence. The most important findings of 
Arab researchers are: 

 The wife is the most affected by domestic violence. 

The higher the educational level of the man and woman, the lower the practice of domestic violence. 

The most common form of domestic violence is psychological violence followed by physical violence. 
Males who suffer from unemployment are the most violent. 

keywords: Domestic violence, Violence against women, Violence against children, Unemployment, Community 
institutions. 

 
Introduction 

Domestic violence is a social phenomenon that is happening in all societies. According to the UN 
Human Rights Report of 2014, one out of each three women suffers from violence (UNHR, 2014). 
But, the level of violence varies according to community. Domestic violence has different forms 
(psychological, physical, sexual). The discussion of the problem of domestic violence varies from one 
society to another according to the different characteristics of the society, as well as public awareness 
،political and economic reasons. Many researchers from different countries as well as from different 
scientific fields have studied the phenomenon of domestic violence. 

This study is considered important, since it highlights studies of scholars and researchers from 
different cultures and countries to deepen the understanding of this problem, and also to promote the 
exchange of knowledge in this field. 
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