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دراســة (فــي التلفزيــون األردنــي " املجلــة الرياضــية"
  * )ميدانية من وجهة نظر املشاهدين

  
 ،أربد ،اليرموكجامعـة ، كلية اآلداب ،قسم الصحافة واإلعالم، محمد هاشم السلعوس

 .االردن

  

  2005/ 11 /21 وقبل للنشر في                             9/2004 /21   ستلم البحث فيا

  ملخص

الذي يبثه التلفزيون األردني، من " المجلة الرياضية"ل هذه الدراسة واقع برنامج تتناو
وتشكل الفئة الشابة . خالل آراء المشاهدين من الجنسين في الفقرات التي تقدمها وبمقدميها

ومن خالل دراسة . سنة أغلبية هؤالء المشاهدين) 35(و ) 16(التي تتراوح أعمار أفرادها بين 
ويأتي . المجلة"يلها توصل الباحث إلى عدد من النتائج التي يمكن توظيفها لتطوير آرائهم وتحل

من حيث إعدادها ونوعيتها وتقديمها، ومدى " المجلة"في مقدمة ذلك آراء المشاهدين بفقرات 
وقد وضع الباحث عددًا من . تلبيتها لرغباتهم الرياضية، واالستراحات التي يفضلونها خالل بثها

  .التي يمكن أن تساهم هي األخرى في تحسين المجلة وتطويرهاالتوصيات 

، باعتبــاره ركنــًا أساســيًا مــن أركــان  إعــداد الدراســةوقــد اتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي فــي  
  .البحث العلمي، وأكثر مالئمة لطبيعة المشكلة موضوع هذه الدراسة

  

  ةــــمقدم

 المجتمع وفئاته، لما تقدمه من تحظى اإلذاعة المرئية باهتمام الناس من مختلف طبقات
برامج متنوعة تناسب أذواقهم، وتنقل إليهم األحداث لحظة وقوعها، وتقدم لهم المعلومات 
واألفكار واالتجاهات بالكلمة واللون والصورة، مما يضفي عليها ِإحساَس المشاهِد بالواقع، 

وتلك ميزٌة . ونية المختلفةويزيد من فاعلية التأثير في النفوس وجذبها إلى البرامج التلفزي
وهي وسيلة جماهيرية . تنفرد بها اإلذاعة المرئية دون سواها من وسائل اإلعالم الحديثة

تستطيع أن تنقل الصورة حّيًة إلى المشاهدين في أماكن تواجدهم، مما يزيد من عنصر 
موضوعات جاذبيتها، ومن رغبة المتلقي في اكتساب المعلومات التي تبثها حول كثير من ال

وتأتي البرامج الرياضية التي . المهمة، متخطيًة حدود الزمان والمكان، وحواجز األمية وغيرها

                                                           
*
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تبثها اإلذاعة المرئية في مقدمة البرامج التي يشاهدها الناس في العالم؛ فالرياضة التي تتميز 
ث فيهم الرغبة فقراتها بالحيوية والحركة، عامٌل من العوامل التي تجمع بين قلوب الناس وتبع

ومن البرامج التلفزيونية التي تستقطب اهتمام . بالتعاون، وتزيد من إحساسهم بروح الجماعة
الذي ُيَبثُّ على شاشة التلفزيون األردني بثًا " المجلة الرياضية " الجمهور الرياضي برنامج 
ًا جماهيريًا  واسعًا واهتمامًى وحتى اآلن، ويالقي صد1989ذ عام مباشرًا كل يوم جمعة من

 حول األنشطة التي يقوم آراءهموتأتي هذه الدراسة لتعرض . من فئة الشباب ومحبي لرياضة
البرنامج بتغطيتها على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولتسّلط الضوء على إيجابيات          

ستبانًة وقد صمم الباحث ا. وسلبياتها، بغية االرتقاء بها إلى أفضل مستوى ممكن" المجلة " 
لهذا الغرض، ُوّزَعت على مختلف الفئات العمرية المهتمة باألنشطة الرياضية وممارستها، 
لمعرفة آرائها بفقرات المجلة ومقدميها، واقتراحاتها بغرض االرتقاء بالبرنامج إلى أفضل 

  .مستوًى ممكن

يونية أن لقد أصبحت الرياضة جزءًا أساسيًا في حياة الفرد ال يمكن ألية قناٍة تلفز  
تتجاهل ذلك، لذا تظل اإلذاعة المرئية مطالبًة بتطوير فقرات برامجها الرياضية وأداء مقدميها 
بما يخدم ذوق المشاهد واحتياجاته، ويعكس بالتالي مدى مساهمتها في عملية التنمية 

 نّير وهي عمليٌة ال تتحقًق إال بإنسان ذي عقل. الشاملة التي تحتاج إليها البلدان النامية
مطالبٌة بتنمية وعي المشاهد عن طريق " المجلة الرياضية " لذلك فإن . وجسم سليمين

توضيح العالقة بين ممارسة الرياضة والصحة العامة، وأهمية التغذية واللياقة البدنية، وأهمية 
ونظرًا للمنافسة الشديدة على صعيد . معرفة الفرد باإلسعافات األولية على سبيل المثال

بحاجة إلى تطوير مستمر " المجلة " رامج الرياضية التي تبثها القنوات التلفزيونية فإن الب
  .لتظل نقطة جذٍب وفائدٍة للمشاهدين من ممارسين وغير ممارسين لألنشطة الرياضية

  :مشكلة الدراسة وأهميتها

المجلة " تنحصر مشكلة الدراسة في رصد وتحليل آراء المشاهدين تجاه برنامج 
بهدف تقويم مضمونها واقتراح مجاالٍت لتطويرها في ضوء األهداف التي يسعى " اضية الري

 وتنبع أهمية هذه الدراسة في أّنها من الدراسات اإلعالمية الميدانية التي .البرنامج إلى تحقيقها
كما وتكتسب الدراسة أهميتها من أنها . لم يتطرق إلى موضوعها كثير من الباحثين األردنيين

  .ومقدميها معًا" المجلة الرياضية " ى بعد تزايد االنتقادات الموّجهة إلى فقرات ُتجر

  :الدراسات السابقة

ــسابقة            ــى عــدد مــن البحــوث ال ــع عل ــل أْن يباشــر الباحــث فــي إعــداد دراســته اّطل  ،قب
والرسائل الجامعية في الحقـل الرياضـي األردنـي والعربـي والعـالمي، وذلـك بغـرض بلـورة مـشكلة               

راسة، ومعرفة األطر النظرية والفروض التـي اعتمـدها البـاحثون فـي دراسـاتهم الـسابقة،         هذه الد 
والنتائج التي تمخضت عنها، ألّن االّطالع عليها يجعل الباحـث أشـد رغبـًة واطمئنانـًا فـي التقـدم              

كما استهدف الباحث من وراء ذلك معرفة المصادر والمراجـع التـي   . في إجراء بحثه بصفٍة عامة   
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 لالستفادة منها في هذه الدراسة، فوجـد أّن بعـض البـاحثين يـشير         ،تها الدراسات السابقة  اعتمد
ومـع ذلـك   . إلى مراجع ومـصادر علميـة ال عالقـة لهـا بالموضـوعات التـي يناقـشونها فـي بحثـوهم             

اّطلع الباحث عليها، وتوصل إلى أنها ال تضيف شيئًا مهّمًا إلى المـشكلة التـي يدرسـها باسـتثناء            
إّن الباحــث ال يريــد أْن . التــي ســيتم التطــرق لهــا الحقــاً " الزعبــي" واحــدة، هــي دراســة  دراســٍة

يوحي بذلك للقارئ أنه يقلل من شأن تلك الدراسـات، فمعظمهـا دراسـات جـادة، تتنـاول قـضايا           
ولكـن الـسؤال الـذي يطـرح نفـسه فـي       . تتعلق بظواهر مهّمة في المجتمع الذي تـم إجراؤهـا فيـه        

ول مدى أهمية تلخيص تلك الدراسات التي ال ترتبط بأية عالقـة بموضـوع              هذا الصدد يدور ح   
ويــود الباحــث أن يــشير إلــى أّن البــاحثين مقيــدون أحيانــًا مــن ِقبــل كثيــر مــن           . هــذه الدراســة 

المجالت العلمية المحّكمـة ببحـوث تحتـوي علـى عـدد مـن الـصفحات ال ينبغـي تجـاوزه ألغـراض                       
 الطرف عن بعض الدراسات والمراجـع التـي ال تـرتبط بـصلٍة              النشر، األمر الذي يجعلهم يغّضون    

ومع ذلك يّضمن الباحث قائمـة المراجـع عـددًا مـن هـذه الدراسـات ،                 . مباشرة أو مهمة ببحوثهم   
  :  يلياويأتي في مقدمة ذلك م. ليّطلع عليها غيره من الباحثين المهتمين بموضوعاتها

دى العبي كرة السلة في األردن، وهي ، حول مفهوم الذات ل)1995(، أبو شمة دراسة -
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الذات عند العبي . رسالة ماجستير غير منشورة

. كرة السلة في األردن، باإلضافة إلى التعرف على أثر متغيرات الجنس والعمر ودرجة الممارسة
العبي كرة السلة في وقد توصل الباحث إلى أن درجة مفهوم الذات كانت متوسطة لدى 

 .األردن

بعض المشكالت التي تواجه : " ، وهي بعنوان )1999(، رحيم و إبراهيم دراسة -
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة المشكالت ". طالبات التربية الرياضية للبنات 

د من وقد توصلت الدراسة إلى عد. التي تعاني منها طالبات كلية التربية في جامعة بغداد
 :النتائج منها

  .من الطالبات يعانين من صعوبة النفقات الدراسية% 43أن   -أ 

 .منهنَّ يعانين من مشكلة وسائل النقل التي توصلهن إلى الكلية% 66إن   -ب 

 .من الطالبات الريفيات يعانين من ثقل العادات االجتماعية% 56إن   -ج 

 .ى الدراسة الجامعيةإن أكثر من ثلث الطالبات يعانين من مشكالٍت عائلية تؤثر عل  -د 

هل كرة السلة والتنس األرضي عالٌج " بعنوان وهي ، )1999( الرواشدة، دراسة -
؟ وقد أجرى الباحث تجارب في هذا الصدد، تكّونت التجربة " وتأهيٌل للمعوقين حركيًا 

وتكّونت المجموعة األولى . األولى من ثالث مجموعات ممن  يجلسون على كرسي المقعدين
وتكّونت الثانية من تسعة أشخاص يمارسون الرياضات الحرة . ية من العبي كرة السلةمن ثمان

أما المجموعة الثالثة فتكّونت من . المختلفة، مثل لعبة تنس الطاولة، وجري المسافات القصيرة
أما التجربة الثانية فقد أراد الباحث بها أن يبرهن بها . خمسة أشخاص من غير الرياضيين
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وكان هدف الباحث من التجربة . ف وعاء القلب مع برنامج التدريب الرياضيعلى مدى تكي
. الثالثة إثبات زيادة القوة العضلية الناتجة من إجراء التدريب العضلي على جهاز تحليل القوة
. أما الهدف من التجربة الرابعة فتمثل في فحص قدرة قوة التركيز لدى المعوقين حركيًا

هر من خالل الفحوصات التي تم إجراؤها أن لعبة التنس األرضي وكرة ويقول الباحث أنه قد ظ
السلة عند المعوقين حركيًا أدت إلى رفع قوة عمل القلب وإلى تحسن ملموس على زيادة القوة 

  .العضلية عند المعوقين حركيًا

، وتحاول هذه الدراسة التعرف على اتجاهات الفتاة المصرية )1979(زهران،  دراسة -
وتوصلت الباحثة إلى أن هنالك فروقُا في االتجاه بين .  التربية الرياضية مفهومًا ومهنةنحو

الفتاة الريفية والحضرية نحو مهنة التربية الرياضية، حيث تميل األولى إلى التدريس، والثانية 
  .إلى اإلشراف

العاملين دور التربية البدنية في زيادة إنتاجية " ، وتتناول )1998( زيدان،  دراسة -
وهي دراسة نظرية يتناول الباحث فيها مفهوم التربية البدنية وتكامله مع مختلف نشاطات ". 

وينظر الباحث إلى التربية البدنية باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من التطور الفكري . الحياة اإلنسانية
  :وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها. والعملي والمهني لألفراد

وجود مساحات مخصصة لممارسة األلعاب الرياضية والبدنية في مواقع العمل عدم   -أ 
 .واإلنتاج يساعد على االهتمام بالتربية البدنية

لتربية البدنية لتنشيط الفعاليات اعدم االستفادة من الخبرات العلمية والميدانية في   -ب 
 .الرياضية في قطاعات العمل واإلنتاج

 .الالزم لإلنفاق على أنشطة التربية البدنيةضعف أو انحسار الجانب المالي   -ج 

 .عدم وجود حوافز للعاملين لممارسة األنشطة البدنية والرياضية بشكل عام  -د 

 .غياب دور اإلعالم والتوعية للتربية البدنية  -ه 

السمات االنفعالية وعالقتها بمفهوم الذات لدى : ، بعنوان)1979( دراسة شمعون، -
 غير منشورة، أجراها الباحث بغرض التعرف على السمات وهي رسالة دكتوراه. الرياضيين
لدراسة إلى وجود عالقة اوقد توصلت .  وعالقتها بمفهوم الذات لدى الراضيين،االنفعالية

ارتباطية إيجابية بين أبعاد مفهوم الذات والصفات االنفعالية، وعدم وجود ارتباٍط دال إحصائيًا 
  .أي بعد من أبعاد مفهوم الذاتبين الرغبة واإلصرار والمسؤولية مع 

، وتدور هذه الدراسة حول فاعلية برنامج رياضي لخفض )2002(عبد الحق،  دراسة -
وقد اختار الباحث . مستوى التوتر النفسي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس

في مقياس التوتر عينة الدراسة من الطلبة الذين يعانون من التوتر النفسي بناًء على درجاتهم 
وقد احتوى برنامج النشاط الرياضي على تمارين الجري والكرة لطائرة والقدم، وقد . النفسي
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وتوصل الباحث إلى عدٍد من النتائج منها أن ممارسة . استمر تطبيقه مدة خمسة أسابيع
سي عند  النف التوتر تحدث تأثيرًا إيجابيًا في خفض مستوى،النشاط الرياضي بأنواعه المختلفة

وتوصلت الدراسة كذلك إلى عدم وجود فروق .  وتالميذ المدارس بشكل عام،طلبة الجامعات
  .ذات داللة إحصائية في مستوى التوتر النفسي تعزى إلى متغير الجنس

، ويدور موضوع هذه الدراسة حول مدى اهتمام )1975(عبد الرحمن،  دراسة -
وقد توصل الباحث إلى أن الصحافة . ة في مصرالصحافة المصرية بالرياضة والتربية البدني

 أكثر اهتمامًا بكرة القدم من غيرها من األلعاب، وأنها أكثر اهتمامًا باألنشطة ،الرياضية
  .الرياضية في القاهرة، مقارنًة بالمدن المصرية األخرى

، ويتناول الباحثان فيها أبعاد الصحافة الرياضية )1988( عويدات و عضيبات، دراسة -
 وقد توصال إلى أن الصحافة األردنية تركز على كرة القدم أكثر من التركيز على .في األردن

غيرها من األلعاب، وأنها مقصرة في تغطية الرياضة المدرسية والجامعية، وفي تغطية الرياضة 
وتوصلت دراستهما كذلك إلى أن الصحافة الرياضية في األردن تركز . العربية مقارنًة باألجنبية

  .على األنشطة الرياضية في عمان أكثر من غيرها من مدن المملكة

مفهوم "، وتدور هذه الدراسة حول )1999( عبد الناصر و خنفر،  القدومي، دراسة -
". الذات البدنية والمهارية لدى العبي منتخبات المحافظات للكرة الطائرة في الضفة الغربية 

رجة مفهوم الذات البدنية والمهارية لدى العبي وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على د
كرة الطائرة في الضفة الغربية، كما وهدفت إلى التعرف على متغيرات العمر والخبرة والمؤهل 

  :وقد توصل الباحثون إلى عدٍد من النتائج، منها. العلمي

لطائرة إن درجة مفهوم الذات البدنية كانت عالية لدى العبي منتخبات المحافظات للكرة ا  -أ 
 %.70في الضفة الغربية، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة لديهم أكثر من 

إن درجة مفهوم الذات المهارية كانت متوسطة لدى العبي منتخبات المحافظات للكرة   -ب 
 %.63.5الطائرة في الضفة الغربية، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة لديهم 

ة في مفهوم الذات البدنية والمهارية لدى منتخبات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي  -ج 
  .المحافظات للكرة الطائرة في الضفة الغربية تعزى لمتغيري العمر والخبرة

اتجاهات طلبة الجامعات " ، وهي دراسة جامعية بعنوان )1992(، الزعبي دراسة -
ّدها للحصول على وقد تقدم بها مع". األردنية نحو المجلة الرياضية في التلفزيون األردني 

درجة الماجستير في التنظيم واإلدارة في التربية الرياضية في كلية الدراسات العليا في 
المنهج الوصفي في صورة دراسٍة مسحيٍة " الزعبي " وقد استخدم .  الجامعة األردنية

لدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية، برجوعه إلى سجالت الطلبة اتحليلية، واختار عينة 
الموجودة لدى دوائر القبول والتسجيل في تسع جامعات أردنية، رسمية وأهلية، في الفصل 
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وقد استخدم الباحث االستبانة أداًة للدراسة التي هدفت إلى . 1991/1992الدراسي الثاني 
  :ما يلي

المجلة " والخاصة نحو برنامج  الرسميةاستطالع اتجاهات طلبة الجامعات األردنية  )أ 
  .القناة األولى/ ي التلفزيون األردنيف" الرياضية 

 .التعّرف على أنسب األوقات لبث هذا البرنامج  )ب 

  .مقارنة بين آراء الطالب والطالبات حول هذا الموضوع  )ج 

  :وقد خرج الباحث بعدد من النتائج منها

  .أن المجلة بحاجة للتجديد المستمر -

اضـة األردنيـة، وال تعـّرف      أن المجلة ال تّركز علـى المـشكالت والـصعوبات التـي تواجـه الري               -
 .المشاهد بأهداف التربية الرياضية

 .إن ُقدامى الرياضيين األردنيين ال يحظون باالهتمام المناسب من ِقبل القائمين عليها -

 .أن المجلة ال تّركز على رياضة المعوقين والرياضة النسوية -

 . أن المجلة تّركز على لعبة كّرة القدم أكثر من غيرها من األلعاب -

أّن المجلة ال تتحدث عن التوعية الرياضية لالعبين كالتغذية المناسبة، وإصابات المالعـب              -
 .والوقاية منها، واللياقة البدنية والطب الرياضي

 .أن المجلة ال تغّطي جميع األخبار واألنشطة الرياضية في كل المحافظات األردنية -

  .رة الالعبين وُحسن أدائهمأّن المجلة ال تحتوي على فقرات تدريبية تزيد من مها -

وقد وجد الباحث تـشابهًا وتقاربـًا نـسبيين بـين بعـض النتـائج التـي توصـل إليهـا فـي هـذه                        
ويــأتي فــي مقدمــة هــذه النتــائج التــي    ". الزعبــي " الدراســة وتلــك التــي توصــلْت إليهــا دراســة    

  ":المجلة الرياضية " توصلت إليها الدراستان أن 

  .ربحاجٍة إلى التجديد المستم -

 . تّركز على لعبة كّرة القدم أكثر من غيرها من األلعاب -

 .ال تهتم باستضافة خبراء رياضيين للحديث عن مشكالت الرياضة في األردن -

 .ال تّركز على رياضة المعوّقين والرياضة النسوية -

 .ال تغطي جميع األخبار واألنشطة الرياضية في كل المحافظات األردنية -
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 المـشاهدين  مـع هـذه الدراسـة مـدى التقـاء وجهـات نظـر               )1988 (وتعكس دراسة الزعبي  
حول معالجة التلفزيون األردني لألنشطة واألحداث الرياضية، على الرغم من أن الدراستين  تـّم           

   ).2004 و 1992( إجراؤهما في فترتين زمنيتين متباعدتين هما عاما 

  :أهداف الدراسة

  :األهداف الدراسة الوصول إلى ما يلي من  هذهتستهدف

" المجلة الرياضيـة " التعرف على مدى إقبال المشاهدين من كافة األعمار على برنامج  .1
  .الذي يبثه التلفزيون األردني في المدن والقرى محل الدراسة

من فقرات، إيجابًا أو سلبًا، " المجلة " التعّرف على آراء المشاهدين حول ما تقدمه  .2
  .ى المستوى األمثلبهدف تحسين آدائها والوصول بها إل

 على ،التعّرف على مدى تأثير وجود المنشآت الرياضية في المدن األردنية الكبرى .3
" اهتمام المشاهدين باألنشطة الرياضية فيها، ومدى انعكاس ذلك على متابعة الجمهور 

 .أسبوعيًا" للمجلة 

المنشآت باألنشطة الرياضية التي تجري داخل " المجلة " التعّرف على مدى اهتمام  .4
 .الرياضية، وتلك التي يمارسها المواطنون بعيدًا عنها في القرى والمخيمات

  .التعّرف على األلعاب الرياضية التي تهتم ببثها المجلة أكثر من غيرها .5

 Uses and Gratification( أسئلة الدراسة وعالقتها بنموذج االستخدام واإلشباعات 

Model:(  

ي يقـوم علـى أسـاس أن المتلقـي يهـتم بالرسـائل التـي تبعـث                 انطالقًا من هذا النمـوذج الـذ      
فيه السرور، وتساعده على إشباع احتياجاته ورغباتـه، وانطالقـًا مـن الفرضـية التـي يقـوم عليهـا                   
هذا النمـوذج، والتـي تـرى أّن المتلقـي إيجـابي ونـشط فـي التعـّرض إلـى وسـائل اإلعـالم إلشـباع                          

ي ال تــستطيع هــذه الوســائل تلبيتهــا كّلهــا، فإنــه يختــار  تلــك االحتياجــات والرغبــات المتعــددة التــ 
وانطالقــًا مــن أّن وســائل اإلعــالم تختلــف فــي درجــة   . منهــا مــا يعتقــد بأنــه يعمــل علــى إشــباعها  

 مــن إلــى ُأخــرى، وأّن لــدى الجمهــور وعيــًا ذاتيــًا لتقــدير حاجاتــه ودوافعــه    إشــباعها مــن وســيلةٍ 
 "اإلعالميــة والمــضامين التــي تعمــل علــى إشــباعها  يختــار الوســيلة " واهتماماتــه، فهــو بالتــالي 

انطالقـًا مـن هـذا كلـه صـاغ الباحـث عـددًا مـن األسـئلة                   ). 183ص  : 1998القليني، سوزان،   (
المجلـة الرياضـية    " بغرض معرفة األسـباب التـي تـدفع الجمهـور الرياضـي األردنـي إلـى مـشاهدة                   

ويلخـص الباحـث تلـك    . أخفقـت فـي ذلـك    ، وهل استطاعت أن تلبي احتياجاته الرياضية أم أنها          "
 : األسئلة بما يلي
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  ؟"للمجلة الرياضية " ما هي أكثر فئات الجمهور األردني تعّرضًا  )1

 على ألعاب رياضية أكثر من غيرها ؟" المجلة " هل تّركز  )2

فقـرات ال تحظـى بإعجـاب المـشاهدين؛ وهـل ُيعـزى ذلـك إلـى عـدم                   " المجلـة   " هل تقدم    )3
 دادها وتقديمها ؟االهتمام الكافي بإع

 آراء الناس حول الفقرات التي تقدمها ؟" المجلة " هل يستطلع القائمون على  )4

 ؟" المجلة " ما هي األخبار واألنشطة الرياضية التي تّركز عليها  )5

 األنشطة الرياضية فيها أكثر من غيرها ؟" المجلة " ما هي المناطق التي تغطي  )6

  ؟" المجلة " ت خالل تقديم ما هي آراء المشاهدين ببث اإلعالنا )7

  :مصطلحات الدراسة

 هو مجموعة األخبار والفقرات الرياضية المختلفة ":المجلة الرياضية"برنامج  -
 بهدف إبراز النشاطات الرياضية محليًا وعربيًا ،التي يبثها التلفزيون األردني كل يوم جمعة

  .وعالميًا

وقد . ي يبثه التلفزيون األردنيالمقصود بها برنامج المجلة الرياضية الذ: المجلة -
  .تحديدًا" المجلة الرياضية"في سياق الدراسة لتعني " المجلة"أو " البرنامج"تستخدم كلمة 

وُيعّقب أو يعّلق ،  أو ُيعّدهالتلفزيونيقّدم النص هو الشخص الذي ُي: مقدم البرامج -
.  وغيرهمضيين المسؤولين الريا، يجري اللقاءات مع المعنيينعليه، وهو الشخص الذي

  .أحيانًا" مذيع"ويشار إليه في الدراسة بكلمة 

ومقدميها " المجلة الرياضية"هو الرأي الذي يبديه المبحوث حول مواد : الرأي -
  .سلبًا وايجابًا

عّمان واربد والمفرق والمخيمات هو الجمهور األردني المنتشر في : الجمهور -
  .والقرى المحيطة بهذه المدن

الذي يمارس أنشطة رياضية في منشآت رياضية أردنية، كمدينة هو الفرد : ممارس -
في ربد، ومختلف النوادي الرياضية إالحسين للشباب بعمان، ومدينة الحسن الرياضية ب

  .المملكة

 لعدم توفر المنشآت الرياضية ،هو الذي ال يمارس األنشطة الرياضية: غير ممارس -
 .والنوادي الرياضية في منطقته
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  :وأداتهامنهج الدراسة 

التي تمّثل حلقًة من حلقات تندرج هذه الدراسة تحت ما يعرف بالدراسات الوصفية 
البحث االجتماعي، وتعتمد على المسح الميداني في الحصول على بيانات دقيقة من 

وقد اعتمد الباحث المسح الميداني باعتباره نمطًا من الدراسات الوصفية، . المبحوثين
وقد .  للحصول على المعلومات واآلراء المتعلقة بموضوع الدراسةاًةمستخدمًا االستبانة أد

 بعد إطالعه على عدد من البحوث الميدانية التي ُأجريت في مجال  أهدافهاأعدها وطور
ووقع اختياره عليها باعتبارها أداة تمنح المبحوث وقتًا كافيًا للتفكير باإلجابة . اإلعالم الرياضي

حث في الحصول على بيانات مهمة قد ال يصرح بها المبحوث خالل  األسئلة وتساعد البانع
  .المقابلة أو طرائق المسح األخرى

  :صدق األداة وثباتها

من ذوي من زمالئه بعد االنتهاء من تصميم االستبانة، عرضها الباحث على ثالثة أساتذة 
خدمة فيها شكًال  ومدى صحة العبارات المستتهاالخبرة العلمية بهدف الحكم على درجة شمولي

وقد تم اختبارها .  على ضوء تعديالتهم ومالحظاتهم في صيغتها النهائيةضعْتومضمونًا، ثم ُو
 فردًا لمعرفة مدى فهم العناصر )24( مسبقًا على عينة من خارج إطار عينة البحث، تكّونت من

منحهم وقتًا كافيًا وقد شرح لهم الباحث أهمية الدراسة وأهدافها و.  تتكون منها االستبانةالتي
  .، وكانت ردود فعلهم ومالحظاتهم إيجابية ومطمئنة ودليًال على فهم األداة عن أسئلتهالإلجابة

وتم تحديد ثبات األداة بأسلوب االختبار وإعادة االختبار، حيث تم توزيع االستبانة 
. ًافرد) 24(مجددًا على عينة تتشابه خصائصها مع العينة السابقة، تكونت هي األخرى من 

بة وبعد تحليل النتائج وجد أنها مطابقة للنتائج التي أسفر عنها االختبار األول، وتطابقت بنس
  .، وهي نسبة كافية الختبار ثبات االستبانة%)88(

  :تهاوعين مجتمع الدراسة

 في عّمان واربد والمفرق والسلط ددًاُمَحشمل مجتمع الدراسة الجمهور األردني ي
 باعتبار أّن اثنتين منهما، هما عمان واربد تضّمان منشأت رياضية ضخمة والقرى المحيطة،

نسبيًا، مقارنة بالمنشآت الرياضية في المدن األردنية األخرى، وباعتبار أن المفرق مجاورة 
وقد تحّفز المنشآت الرياضية فيهما واألنشطة التي تجري . ألربد، والسلط مجاورة لعّمان

وقد . تين والقرى المجاورة على ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفةهناك، سكان هاتين المدين
 لكل المدن مستخدمًا أسلوب القرعة، ومتيحًااستخدم الباحث العّينة العشوائية البسيطة، 
كما وطّبق الباحث األسلوب نفسه لدى اختيار . المحيطة بعّمان واربد فرصًة للظهور في العّينة

  .دن المذكورةالمؤسسات التعليمية في الم
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 وقد تّم استطالع آراء عّينة غير عشوائية من هذه المناطق ، اعتمدها الباحث التساع 
ال  ) Accidental Sample( وهي عّينة صدفية . المنطقة الجغرافية التي ُأجريْت الدراسة فيها

راد ويدرك الباحث أن من الصعوبة تعميم نتائجها على جميع أف. تخضع لمعايير في االختيار
لكّن الباحث حرص على وضع . المجتمع، وذلك لعدم توافر صفة التمثيل والعشوائية فيها

شروط لضمان تمثيل معقول لكّل فئات المجتمع المعني بالدراسة، فقد شملت العّينة موظفين 
 وأفرادًا يعملون في ميدان األعمال الحرة، وطالبًا جامعيين ،في القطاعين العام والخاص

عن العمل، وذلك بهدف أن يتمخض عن الدراسة نتائج ذات دالالت واضحة في تقييم وعاطلين 
العّينة في الفترة الواقعة بين وقد تّم استطالع آراء أفراد . األبعاد التي تنطوي عليها

  ). 7/5/2004(  و  )26/3/2004(

  خطوات إجراء الدراسة

/  العلمي والبحث اإلعالميالتقى الباحث بعدد من طّالبه الذين درسوا مساقْي البحث
مسح ميداني، وبخاصٍة ممن يقيم منهم في المدن والقرى والمخيمات التي تّم إجراُء الدراسِة 

وطلب منهم مساعدته في جمع المعلومات .  الميدانية فيها، مما سّهل جمع المعلومات منها
. طق المحيطة بهاعن طريق قيامهم بتوزيع االستبانة في المدن المذكورة أعاله وفي المنا

وطلب منهم . وشرح لهم كل ما تنطوي عليه عملية جمع المعلومات من أمور ينبغي التقيد بها
 وممن ،الحرص على أن ُتْجمع المعلومات من أفراد يرغبون بالفعل باالشتراك في هذه الدراسة

 توزيع وقد رافق الباحث مساعديه من الطالب خالل". المجلة الرياضية " يشاهدون برنامج 
  ، سواء في المنازل،االستبانة في معظم األيام التي تّم فيها استطالع آراء المشاهدين

) 364(وقد بلغ عدد أفراد عّينة الدراسة . المحالت التجارية أو المؤسسات التعليمية وغيرها
 كما سيتضح ذلك في ، من مختلف المستويات العملية والعلمية،فردًا من الذكور واإلناث

  .اول اإلحصائيةالجد
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  عرض النتائج ومناقشتها

  )1(جدول رقم 

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس

  الجنس  التكرار  النسبة

  ذكر  209  57.4%

  أنثى  155  42.6%

  المجموع  364  100%

إلى عدد أفراد العينة من الجنسين، حيث بلغت نسبة ) 1(تشير نتائج الجدول رقم 
وّتبين هذه ). %42.6( بينما بلغت نسبة اإلناث ،)%57.4(الذكور المشتركين في البحث 

يزيد عن " المجلة الرياضية"النتائج أن عدد المبحوثين من الذكور الذين يشاهدون برنامج 
 وقد ُيعزى السبب في ذلك إلى أن الذكور في المجتمع األردني أكثر اهتمامًا ،اإلناثعدد 

 .نشطة الرياضية متاحة للذكور أكثر من اإلناث، أو أّن فرص االشتراك باألبالرياضة من اإلناث
 بحجة أن النشاطات الرياضية بشكل عام ال تثير ، اعتذر عدد منهن عن التعاون مع الباحثوقد

 مما ، لعدم قدرتهن على ذلك،"المجلة الرياضية"اهتمامهن، ويفضلن عدم إبداء الرأي حول 
قياسًا بعدد المشتركين فيها من  ،أدى إلى حدوث خلل نسبي بعدد المشتركات بالدراسة

وقد اقتصرت الدراسة على .  وجميع هؤالء اإلناث كنَّ ممن لم يشتركنَّ بالدراسة أصًال.الذكور
يوحي و. من اإلناث كما هو مبين في الجدول) 155(من الذكور و ) 209 ( آراءاستطالع

في ممارسة األنشطة ذلك بأن الذكور في المجتمع األردني يتمتعون بحرية أكبر من اإلناث 
  .الرياضية أو االهتمام بها
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  )2(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة من الجنسين حسب العمر

  ذكور  إناث  المجموع الكلي

  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة

  الجنس

  الفئة

  العمرية

48.9% 178  51%  79  47.4%  99  16 – 25  

35.7% 130  40%  62  32.5%  68  26-35  

12.1% 44  9%  14  14.3%  30  36-45  

3.3%  12  -  -  5.7%  12  46-55  

   فما فوق55  -  -  -  -  -  -

  المجموع  209  100%  155  100%  364  100%

إلى توزيع أفراد العّينة من الجنسين حسب العمر، ) 2(تشير النتائج في الجدول رقم و
 سنة المرتبة األولى، بنسبة )25 – 16(حيث يحتل المشاهدون الذين تتراوح أعمارهم من 

ويحتل المرتبة الثانية المشاهدون الذين تتراوح . من المجموع الكلي%) 48.9(مقدارها 
ويحتل المشاهدون الذين تتراوح %). 35,7(سنة، وبنسبة تبلغ ) 35 – 26(أعمارهم من 
 أفراد من مجموع%) 12.1(سنة المرتبة الثالثة، ويشكلون ما نسبته ) 45-36(أعمارهم بين 

  .%)3.3( وبنسبة مقدارها ، فقطلذكوركانت ل الرابعة فقد ةأّما المرتب. العّينة

أن فئة الشباب من الجنسين تشكل في الحقيقة جمهور الرياضة إلى  النتائج تشيرو
تولي هذه " المجلة"وسوف يتبين الحقًا أن . لمناطق التي تّم فيها إجراء الدراسةالواسع في ا

كما وتدّل النتائج في الجدول على أن . تركيزًا أكثر من غيرها من فئات المجتمعالفئة اهتمامًا و
 نتيجة لزيادة أعباء الحياة التي ،النشاطات الرياضية تقل كّلما تقدم اإلنسان في العمر

 وتضاؤل قواه البدنية بالتدريج، بينما يهتم الفرد بالنشاطات الرياضية في سن ،يتحملها
  .ما يتمتع به في هذه المرحلة من نشاط وحيوية ل،المراهقة والشباب
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  )3(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة من الجنسين حسب الحالة االجتماعية

  ذكور  إناث  المجموع الكلي

  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة

  الجنس

  الحالة 

  االجتماعية

 متزوج  68  32.5%  27  17.4%  95 26.1%

 أعزب  141  67.5%  128  82.6%  269 73.9%

 غير ذلك  -  -  -  -  -  -

 المجموع  209  100%  155  100%  364  100%

أن النسبة الكلية ألفراد العّينة من المتزوجين والمتزوجات تبلغ     ) 3(يبين الجدول رقم 
من المجموع الكلي ألفراد %) 73.9(أما العازبون من الجنسين فتبلغ نسبتهم %). 26.1(

" المجلة الرياضية"يعطي انطباعًا أن هذه الفئات الشابة هي األكثر اهتمامًا ببرنامج  مما العّينة،
من باقي فئات المجتمع، ومعظم هؤالء األفراد يندرجون في الفئتين العمريتين األولى والثانية 

  ).2(المشار إليهما في الجدول رقم 

  )4(جدول رقم 

  امةتوزيع أفراد العينة من الجنسين حسب مكان اإلق

  ذكور  إناث  المجموع الكلي

  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة

  الجنس

  مكان اإلقامة

  مدينة  119 56.9%  113 72.9%  232 63.7%

  قرية  58 27.7%  32 20.6%  90 24.7%

  بادية  13  6.2%  -  -  13  3.6%

  مخيم  19  9.1%  10  6.4%  29  8%

  المجموع  209  100%  155  100%  364  100%

األردنية التي ُأجريت  سكان المدن  أفراد العّينة منإلى أن نسبة) 4(يشير الجدول رقم 
 أفراد العينة من الجنسين في ويشكل%). 63.7(من الجنسين ما نسبته  تبلغ فيها الدراسة،
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من سكان مخيمات الالجئين %) 8(اشترك ما نسبته و%). 24.7(القرى األردنية ما نسبته 
ولم يشترك أحد من إناث . من سكان البادية من الذكور فقط%) 3.6(بل الفلسطينيين، مقا

ّما لصعوبة االتصال بهن أو إلخفاقهن في اإلجابة على أسئلة االستبانة إ ،البادية في الدراسة
 ارتفاع عدد أفراد العينة من الجنسين تشير النتائج إلىو.  فاستبعدن من الدراسة،بشكل سليم

 واستطالع ، إلى سهولة االتصال بهموقد يعود ذلك. ة من المدنممن اشتركوا في الدراس
 سكان القرى والبادية والمخيمات، حيث تبين أن الناس وانفتاحهم على العالم أكثر منآرائهم، 

  .هناك أقل انفتاحًا وتفهمًا ألهداف الدراسة من سّكان المدن

  )5(جدول رقم 

  لعلميتوزيع أفراد العينة من الجنسين حسب المستوى ا

  ذكور  إناث  المجموع الكلي

  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة

  الجنس

  المستوى العلمي

دون الثانوية   9  4.3%  3  1.9%  12  3.3%
  العامة

  ثانوية عامة  36  17.2%  18  11.6%  54  14.8%

طالب جامعي   66  31.6%  51  32.9%  117  32.1%
  )حاليًا(

  كلية متوسطة  11  5.3%  35  22.6%  46  12.6%

  بكالوريوس  79  37.8%  46  29.8%  125  34.3%

  ماجستير  5  2.4%  2  1.3%  7  1.9%

  دكتوراه  3  1.4%  -  -  3  0.8%

  المجموع  209  100%  155  100%  364  100%

أن أعلى تكرار للمستويات التعليمية هو لمستوى ) 5(يتبين من قراءة الجدول رقم و
، يليهم طلبة الجامعات %)34.3(كلون ما نسبته حملة البكالوريوس من الجنسين، حيث يش

ويأتي حملة الثانوية العامة في المرتبة الثالثة، إذ %). 32.1( نسبتهم تبلغمن الجنسين، حيث 
 نسبة خريجي الكليات المتوسطة الذين شاركوا وتبلغ%). 14.8(تبلغ نسبتهم من الجنسين 

ممن لم يحصلوا على من الجنسين سة أّما عدد المشتركين في الدرا%). 12.6(في الدراسة 
 الماجستيروقد اشترك من حملة شهادة %). 3.3(شهادة الثانوية العامة فيشكلون ما نسبته 
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، %)0.8( ما نسبته الدكتوراه، واشترك من حملة شهادة %)1.9(من الجنسين ما نسبته 
  .وكانوا من الذكور فقط

ة هم من الجامعيين الذين يتوقع حصولهم تدل النتائج السابقة على أن غالبية أفراد العين
وقد ساهم المستوى العلمي ألفراد .  أو على شهادات من كليات متوسطة،على شهادة جامعية

 أبدوا تفهمًا جيدًا لألهداف التي حيثالعينة من الجنسين في تسهيل عملية المسح الميداني، 
مع الباحث وأكثر قدرًة على تقييم       ، كما أنهم كانوا أكثر تعاونًا تسعى الدراسة إلى تحقيقها

  .من المبحوثين الذين ال يحملون مؤهالت علمية" المجلة الرياضية " 

  )6(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة من الجنسين حسب المهنة

  ذكور  إناث  المجموع الكلي

  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة

  الجنس

  المهنة

  )قطاع عام(موظف   66  31.6%  43 27.7%  109 29.9%

قطاع (موظف   70  33.5%  42 27.1%  112 30.8%
  )خاص

  أعمال حرة  3  1.4%  -  -  3  0.8%

  طالب جامعي  66  31.6%  51 32.9%  117  32.1

  عاطل عن العمل  4  1.1%  18 11.6%  22  6%

  المجموع  209  00%1  155  100%  364  100%

لطالب  تبلغبة أفراد العينة حسب المهنة إلى أن نس) 6(تشير النتائج في الجدول رقم و
يلي ذلك نسبة العاملين من الجنسين في القطاع الخاص، %). 32.1(وطالبات الجامعات 

        غ في المرتبة الثالثة، وبنسبة تبلويأتي العاملون والعامالت في القطاع العام%). 30.8(وتبلغ 
المشتركين في الدراسة، حيث ويليهم العاطلون عن العمل من المبحوثين %). 29.9(

ويأتي المشتركون في الدراسة من . من المجموع الكلي ألفراد العّينة%) 6(يشّكلون ما نسبته 
  .  ، وكلهم من الذكور%)0.8(أصحاب األعمال الحرة في المرتبة األخيرة، وتصل نسبتهم إلى 

قطاعات العمل  يشتركون في أفراد العينة من الجنسين أنيتضح من النتائج السابقة 
ولعّل هذا . التي كانت من نصيب الذكور فقط باستثناء األعمال الحرة، ،والدراسة في الجامعات
 والمجتمع األردني بخاصة، ، بعامة في بلدان العالم الثالثالمرأةوضع األمر ناتج عن طبيعة 
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ج كذلك على  وتدل النتائ.حيث ينشط الذكور في تلك األعمال ويقبلون عليها أكثر من اإلناث
  .ارتفاع نسبة اإلناث العاطالت عن العمل مقارنة بالذكور

 

  )7(جدول رقم 

  "المجلة الرياضية"توزيع أفراد العينة من الجنسين حسب مشاهدة برنامج 
  ذكور  إناث  المجموع الكلي
  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة

  الجنس
  المفردات

  دائمًا  167  79.9%  107  69%  274  75.3%

  أحيانًا  28  13.4%  35 22.6%  63  17.3%

  نادرًا  14  6.7%  13  8.4%  27  7.4%

  المجموع  209  100%  155  100%  364  100%

أن نسبة المبحوثين من الجنسين ممن يشاهدون برنامج ) 7( الجدول رقم يبّينو
ين يعّرضون  الذ، في حين تبلغ نسبة المشاهدين%)75.3(تبلغ ) دائمًا" (المجلة الرياضية"

وأما نسبة من يشاهده من . من المجموع الكلي%) 17.3)(أحيانًا" (للبرنامج "أنفسهم
  %).7.4(غ فتبل) نادرًا(الذكور واإلناث 

المجلة " برنامج غالبية أفراد العّينة الذين يشاهدونُيالحظ من قراءة الجدول أن 
 ويرى الباحث أّن. ين من العمر ممن تجاوز األربعهم، " نادرًا " أو  "أحيانًا"  الرياضية

إلى انهم ال يجدون فيها ما قد يعزى  ً،أحيانًا أو نادرا" المجلة"السبب في أنهم يشاهدون 
يناسبهم أو يجذب اهتمامهم، أو النشغالهم بأعمالهم وفي تربية أبنائهم، حيث ال يجدون الوقت 

 غالبيتهم من المتزوجين الذين ، خاصة وأن دائمًاأو االهتمام به" البرنامج"الكافي لمتابعة 
  .يتحملون أعباء الحياة أكثر من العازبين
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  )8(جدول رقم 

  توزيع أفراد العّينة حسب مكان اإلقامة وممارسة األنشطة الرياضية
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إلى ارتفاع نسبة أفراد العّينة من الجنسين المقيمين ) 8(تشير النتائج في الجدول رقم 
من %) 84.5(ويشكل هؤالء المبحوثون ما نسبته . في المدن التي تّم إجراء الدراسة فيها

ممارسي وممارسات األنشطة الرياضية من مختلف المناطق الخاضعة المجموع الكلي ل
وقد يعزى ارتفاع هذه النسبة إلى سهولة الوصول إلى المنشآت الرياضية في عّمان . للدراسة

مدينة " ، و "مدينة الحسين للشباب " واربد، حيث توجد منشآت مهمة، يأتي في مقدمتها 
 ،ُيشكل ُبْعُد هذّين الموقعين الرياضيين عن الباديةومن ناحية أخرى قد ". الحسن الرياضية 

 عائقًا يحول دون إقدام عدد منهم على ممارسة ،والقرى التي يقيم فيها بعض المبحوثين
األنشطة الرياضية، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، مع أّن نسبة الذكور غير الممارسين لألنشطة 

، مقابل %)37.2( تصل نسبة الذكور في القرى الرياضية تكاد تقترب من نسبة اإلناث، حيث
%) 10.4(، مقابل %)9.7(وتصل نسبة الذكور غير الممارسين إلى . لإلناث%) 33.3(

وعمومًا يمكن القول إن الذكور في المجتمع األردني يتمتعون بحرية أكثر من اإلناث . لإلناث
د يكون للعامل المالي دور في كما وق. في االنتقال من أماكن إقامتهم إلى المنشآت الرياضية

 إْذ تتطلبت ممارستها دفع ما يسمى ،عزوف بعض المبحوثين عن ممارسة األنشطة الرياضية
  .برسوم االشتراك

  )9(جدول رقم 

 بث المجلة على فترتين أسبوعيًا وبنفس  تكرارتوزيع أفراد العينة من الجنسين حسب فكرة
  المضمون

  ذكور  إناث  المجموع الكلي

  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة

  الجنس

  لمفرداتا

  نعم  114  54.5%  106  68.4%  220  60.4%

  ال  95  45.5%  49  31.6%  144  39.6%

  المجموع  209  100%  155  100%  364  100%

المجلة "إلى أن نسبة الراغبين من الجنسين في بث ) 9(تشير النتائج في الجدول رقم 
   ، في حين تبلغ نسبة الذين ال يرغبون بذلك %)60.4( أسبوعيًا تبلغ على فترتين" الرياضية

 ،هذه الرغبة إلى اإلعراب عن نسبة كبيرة من المبحوثينولعّل السبب الذي دفع %). 39.6(
 هو موعد غير مناسب بالذات ألنه ،يوم الجمعة ظهرًا" المجلة"يعود إلى رأيهم بأن موعد بث 
يارة أقاربهم وأصدقائهم، أو القيام برحالت جماعية قد ال يوم إجازة يمكن استغالله لز

التي يحرصون " المجلة"يستطيعون القيام بها في يوم آخر، ويحول ذلك دون مشاهدة فقرات 
وقد ُيعزى سبب ذلك أيضًا إلى أن بعض المشاهدين يرغب في أْن يمنح نفسه . على مشاهدتها
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أّما عدم رغبة النسبة . ُه مشاهدتها يوم الجمعة ظهرًافرصة لمتابعة األحداث الرياضية التي فاَتْت
 فقد يعود إلى خشيتهم من إحداث ،على فترتين" البرنامج"القليلة من أفراد العينة في بّث 

، أو قد يعود  خاصة أولئك الذين يتابعونها يوم الجمعة بانتظام،الملل في نفوس المشاهدين
  .واألحداث الرياضية المحلية والعالميةذلك إلى رغبتهم في عرض مزيٍد من األخبار 

  )10(جدول رقم 

لرغباتهم فيما يودون مشاهدته " المجلة"توزيع أفراد العينة من الجنسين حسب مدى تلبية 
  من فقرات

  ذكور  إناث  المجموع الكلي

  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة

  الجنس

  تلبية الرغبات

  نعم  91  43.5%  72  46.4%  163  44.8%

  ال  118  56.4%  83  53.5%  201  55.2%

  المجموع  209  100%  155  100%  364  100%

من المجموع الكلي %) 55.2(إلى أن ما نسبته ) 10(تشير النتائج في الجدول رقم 
ال تلبي رغباتهم بمشاهدة األلعاب الرياضية " المجلة"أن بألفراد العينة من الجنسين يعتقدون 

  .يرون عكس ذلك%) 44.8(، مقابل المختلفة

ال ينال إعجاب أغلبية " المجلة"ويمكن تفسير تلك النتائج بأن أسلوب عرض فقرات 
وقد ُيعزى ذلك إلى أن المواطن األردني يقارن ما يشاهده من فقرات في . المشاهدين

نها،  بالبرامج الرياضية التي تبّثها القنوات التلفزيونية األخرى، وبخاصة الفضائية م،"المجلة"
 األردني، تمكنها من بث المباريات أكثر مما يتوفر للتلفزيون  مختلفة إمكاناتالتي قد يتوفر لها

  .واألحداث الرياضية على الهواء مباشرة

 إلى أن ،ال تلبي رغباتهم" المجلة"وربما يعود ارتفاع نسبة األفراد الذين يرون أن 
ن نقدها، أو هو مقّصر في متابعة فقراتها اهتمامًا كافيًا يمكنه م" المجلة"بعضهم ال يولي 
  .اءوُيالحظ أن تلك النسبة مرتفعة عند الذكور واإلناث على حد سو. بالشكل الصحيح
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  )11(جدول رقم 

  "المجلة الرياضية"فقرات حول توزيع أفراد العينة من الجنسين حسب آرائهم 

  المجموع الكلي

  

  ذكور  إناث

  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  تكرارال  النسبة

  الجنس

  

  فقرات المجلة

  متنوعة  61  29.2%  71  45.8%  132  36.3%

  ممّلة  -  -  -  -  -  -

  جيدة اإلعداد  77  36.8%  64  41.3%  141  38.7%

  رديئة اإلعداد  9  4.3%  7  4.5%  61  4.4%

  تغطي األخبار الرياضية المتنوعة بصورة كافية  6  2.9%  3  1.9%  9  2.5%

  ال تغطي األخبار الرياضية المتنوعة بصورة كافية  56  26.8%  10  6.4%  66  18.1%

  المجموع  209  100%  155  100%  364  100%

من الجنسين يجدون أن القائمين %) 38.7(أن ما نسبته ) 11(ن الجدول رقم بّيُيو
ويرى ما . يرون عكس ذلك%) 4.4(الرياضية ُيعّدونها إعدادًا جيدًا، مقابل " المجلة"على 
أّما من يرى أن . متنوعة المضمون" المجلة"من الجنسين أّن فقرات %) 36.3( نسبته

             نسبتهم بلغ فت،ال تغطي األخبار واألحداث الرياضية بصورة كافية" المجلة"الفقرات التي تبثها 
 وتتفق. من أفراد العينة يرون عكس ذلك%) 2.5(من المجموع الكلي، مقابل %) 18.1(

  .ليست مملة" المجلة الرياضية" من الجنسين على أن آراء أفراد العينة

 رغم بعض ،غير مملة" المجلة"من نتائج الجدول أن هناك إجماعًا على أّن فقرات يتبين 
وتدل النتائج كذلك . من حيث تنّوع فقراتها" بالمجلة"وأن اإلناث أكثر إعجابًا . السلبيات فيها

 وتغطية أشمل وأجود لألحداث الرياضية، ،ضلبحاجة إلى إعداد أف" المجلة"على أن فقرات 
 كي تحظى بإعجاب المشاهدين ،وهذا يستدعي بذل جهود متواصلة من أجل إعداد فقراتها

  .بصورة فضلى
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  )12(جدول رقم 

  تركز"المجلة "يرون أنأفراد العينة من الجنسين حسب األلعاب الرياضية التي آراء توزيع 
  عليها أكثر من غيرها

  كورذ  إناث  كليالمجموع ال

  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة

  الجنس

  اللعبة الرياضية

  كرة القدم  114  54.5%  94  60.6%  208  57.1%

  ألعاب القوى  3  1.4%  6  3.9%  9  2.5%

  كرة السلة  7  3.3%  -  -  7  1.9%

  كرة الطائرة  8  3.8%  4  2.6%  12  3.3%

  يالتنس األرض  11  5.3%  5  3.2%  16  4.4%

  سباق السيارات  39  18.7%  18  11.6%  57  15.6%

  سباق الخيل  27  12.9%  28  18.1%  55  15.1%

  غير ذلك  -  -  -  -  -  -

  المجموع  209  100%  155  100%  364  100%

 ونرياإلناث ومن الذكور %) 57.1(أن ما نسبته ) 12(تبين النتائج في الجدول رقم 
 من غيرها من األلعاب الرياضية، وقد فاقت نسبة تركز على لعبة كرة القدم أكثر" المجلة"أن 

من يمثل هذا الرأي من اإلناث نسبة من يمثله من الذكور، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن 
اإلناث قد يكّن أكثر ميًال لرياضات أقل جهدًا من رياضة كرة القدم، ولشعورهن بأن األلعاب 

كرة اهتمامهم ب مثل ،"المجلة"لقائمين على  باهتمام اتحظىاألخرى المذكورة في الجدول ال 
  .القدم

تركز على سباق " المجلة" بأن أما الذكور فيزيدون نسبيًا على اإلناث في االعتقاد
%) 18.7 (همالسيارات أكثر من الرياضات األخرى، حيث تبلغ نسبة من يمثل هذا الرأي من

مبحوثون من الجنسين أنها أّما رياضة سباق الخيل فيرى ال.  من اإلناث%)11.6 (مقابل
، ثم كرة ، تليها لعبة التنس األرضي وكرة الطائرة"المجلة"تحتل المرتبة الثالثة من اهتمام 

  . على التواليالسلة
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 ، "المجلة "ولدى تحليل نتائج الجدول ُيالحظ أن كرة القدم تأتي في مقدمة اهتمامات 
 مما يجعل حظ  على صعيد العالم بأسره، وجْذب جماهيري،لما تتمتع به هذه الّلعبة من شعبية

  . في كثير من األحيانضئيًالاأللعاب األخرى من االهتمام 

  )13(جدول رقم 

  التي المحلية والعالميةتوزيع أفراد العّينة من الجنسين حسب األحداث واألخبار الرياضية
   ببثها أكثر من غيرها تهتم"المجلة "يعتقدون بأن

  الجنس  المجموع الكلي  إناث  ذكور

  األحداث 

  ر الرياضيةواألخبا

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %47.8  174  %52.2  81  %44.5  93  المحلية

  %9.9  36  %11  17  %9.1  19  العربية

  %28  102  %21.3  33  %33  69  العالمية

 من جميع ما ذكر
  األخبار الرياضية

28  13.4%  24  15.5%  52  14.3%  

  %100  364  %100  155  %100  209  المجموع

" المجلة"من الجنسين، يرون أن %) 47.8(إلى أن ما نسبته ) 13(يشير الجدول رقم 
يلي ذلك تركيزها على األحداث . تركز اهتمامها األول على األحداث واألخبار الرياضية المحلية

. هتمامًا بذلكأكثر ا" المجلة"أن %) 28(واألخبار الرياضية العالمية، حيث يرى ما نسبته 
تهتم باألخبار واألحداث الرياضية " المجلة"من الجنسين أن %) 9.9(في حين يرى ما نسبته 
من المجموع  الكلي ألفراد العّينة %) 14.3(وتتفق آراء ما نسبته . العربية أكثر من غيرها

  .مية العربية والعال،المحليةالرياضية تهتم بكافة األحداث واألخبار " المجلة"على أن 

أكثر اهتمامًا باألحداث واألخبار " المجلة"وتدل النتائج في الجدول السابق على أن 
 ليس من المنصف ، إْذعلى ذلك أمرًا طبيعيًا" المجلة" وربما يكون تركيز  .الرياضية المحلية

ولعل سبب اعتقاد النسبة المذكورة من المبحوثين . أن يتم إهمالها واالهتمام بغيرها أكثر منها
 تخصص وقتًا أطول لتغطية تلك األخبار المحلية بسبب كثافتها" المجلة"بذلك عائد إلى أن 

 ذلك االهتمام ويمكن تفسير. إلى تغطيتها جميعها" المجلة"، مما يدعو القائمين على أحيانًا
بارتباط بعض األحداث واألخبار الرياضية المحلية بشخصيات رسمية في األماكن التي تجري 
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 التي يبدو أنها ،كما ويمكن ربط ذلك بسياسة التلفزيون األردني. فيها األنشطة الرياضية
  .تستهدف تشجيع الحركة الرياضية المحلية وتنشيطها

ارتفاع نسبة المشاهدين من الجنسين ممن يجدون كما وتشير النتائج في الجدول إلى 
 ،ولعل السبب في إبداء هذا الرأي. أكثر اهتمامًا باألحداث الرياضية العالمية" المجلة"أن 

على زيادة االهتمام باألنشطة الرياضية المحلية " المجلة"عائد إلى رغبة المبحوثين بأن تعمل 
باألحداث واألنشطة الرياضية العالمية " المجلة "وقد يعزو أولئك المشاهدون اهتمام. والعربية

 باهتمام مقدمي البرنامج أنفسهم، مما يؤدي بهم إلى االعتقاد بأنها حظىإلى أنها أنشطٌة ت
  . ينجذب إليها المشاهد األردني فيتم التركيز عليها بالمرتبة الثانية،أحداث وأنشطة عالمية

تهتم " المجلة"شاهدين الذين يرون أن  نسبة الموُيالحظ من النتائج أيضًا انخفاض
ال تولي األنشطة " المجلة"وهذا يشير إلى أن . باألحداث الرياضية العربية أكثر من غيرها

ويعتقد الباحث بأن المواطن األردني يهمه أن يعرف . الرياضية العربية ما يكفي من االهتمام
 كثيرًا من المواطنين األردنيين ال شيئًا عن األنشطة الرياضية في الوطن العربي، وبخاصة وأن

 الفضائية العربية لعدم توفر اإلمكانات القنواتيستطيعون مشاهدة تلك األنشطة بواسطة 
  .يهم القتناء األجهزة الخاصة بالتقاط الفضائياتالمالية لد

 ،من أفراد العّينة من الجنسين%) 14.3(ويستدل من النتائج في الجدول أن ما نسبته 
  .تبدي اهتمامًا متساويًا باألنشطة الرياضية محليًا وعربيًا وعالميًا" المجلة"يرون أن 

  )14(جدول رقم 

 الشخصية التي يفضلونها على غيرها في تقديم   توزيع أفراد العّينة من الجنسين حسب 
  "المجلة الرياضية"

  الجنس  المجموع الكلي  إناث  ذكور

  مقدم 

  البرنامج المرغوب

  النسبة  التكرار  النسبة  لتكرارا  النسبة  التكرار

  %22.5  82  %21.3  33  %23.4  49  مذيع بمفرده

  %8.8  32  %7.7  12  %9.6  20  مذيعة بمفردها

  %34.9  127  %38.1  59  %32.5  68  مذيع ومذيعة معًا

  %15.6  57  %22.6  35  %10.5  22  رياضي مشهور

  %18.1  66  %10.3  16  %23.9  50  إبقاؤه على حاله

  %100  364  %100  155  %100  209  المجموع
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 من الجنسين في أْن%) 34.9(إلى رغبة ما نسبته ) 14(تشير النتائج في الجدول رقم 
من %) 22.5( ما نسبته فضلوي. إلى مذيع ومذيعة معًا" المجلة الرياضية"ُيسند تقديم 

من المشاهدين من %) 18.1 (فضلفي حين ي. الجنسين أن يقدم البرنامج مذيع بمفرده
ويأتي في المرتبة األخيرة المشاهدون الراغبون بأن . ن يبقى البرنامج على حالهالجنسين أ

من %) 15.6(ويمثل هذه الرغبة ما نسبته . رياضي أردني مشهور" المجلة"يقدم 
من المشاهدين من الجنسين الرغبة %) 8.8(وقد أبدى ما نسبته . المشاهدين ذكورًا وإناثًا

  .ذيعة بمفردهام" المجلة الرياضية"في أن تقدم 

يرغبون   والمشاهداتويالحظ من قراءة الجدول أن األغلبية الساحقة من المشاهدين
وقد أعرب بعضهم عن رغبته في أن . واستبدالهم بوجوٍه جديدة" المجلة " بتغيير مقدمي 

ُيسند تقديم البرنامج إلى مذيع بمفرده، أو مذيعة بمفردها، أو مذيع ومذيعة معًا، أو رياضي 
مبحوثًا من الجنسين، ) 298(ويبلغ عدد المبحوثين الذين يمثلون هذا الرأي . ورمشه

ويمكن أن ُيعزى السبب في . من المجموع الكلي ألفراد العّينة%) 81.7( يشّكلون ما نسبته  
 بمقدميه الحاليين إلى االعتقاد بأنهم، ونتيجة من المشاهدين بإبقاء البرنامج%) 18.1(رغبة 

وقد يعود .  على تقديمه من غيرهم أكثر قدرة،لة في تقديم هذا البرنامجلخبرتهم الطوي
الحاليين " المجلة"السبب في ذلك إلى أن المبحوثين المشار إليهم اعتادوا على مقدمي 

رغبة ومهما يكن من أمر فإن ال. الجهود التي يبذلونها في إعدادهابالتالي ويقدرون وأحبوهم، 
 مؤشر ينبغي أن يلقى اهتمامًا من قبل المسؤولين ،"المجلة"املة في  بتغيير الوجوه العالكبيرة

وال يعني ذلك مطالبتهم باتخاذ قرارات سريعة يمكن أن يكون لها نتائج . في التلفزيون األردني
مجلة ال"كما أن األمر المهم قد ال يتمثل بمن يقدم .  معًاالمشاهدينو" البرنامج"سيئة على 

  .تتضمنهاينبغي أْن رات واألخبار الرياضية التي  الفقبل وبتنوع ،فقط" 

 إلى مذيعة بمفردها" المجلة"بأن تقدم الذكور وقد يعود السبب في رغبة المشاهدين 
 الذين  الذكورترتفع نسبة إلى طبيعة نظرة المشاهد إلى الجنسين، حيث الفضول والتجديد أو

 أن يقدمه مذيع  الراغبات في اإلناثة ترتفع نسبمذيعة، بينما" البرنامج" أن تقدم يرغبون في
منهن ُيفضلن أْن تقدمه مذيعة %) 7.7(، مقابل %)21.3(، حيث تبلغ نسبتهن بمفرده

  .بمفردها
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  )15(جدول رقم 

  لعملهم" المجلة"توزيع أفراد العّينة من الجنسين حسب آرائهم في مدى مالئمة مقدمي 

  الجنس  كليالمجموع ال  إناث  ذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  مقدمو البرنامج

  %24.4  89  %25.2  39  %23.9  50  كلهم مناسبون

  %36  131  %43.2  67  %30.6  64  بعضهم غير مناسب

  %29.1  106  %16.1  25  %38.7  81  كلهم غير مناسب

  %10.4  38  %15.5  24  %6.7  14  ال رأي لي

  %100  364  %100  155  %100  209  المجموع

 يرون أن ،من الجنسين%) 29.1(أن ما نسبته ) 15(ن النتائج في الجدول رقم تبي
. يرون عكس ذلك%) 24.4(غير مناسبين للقيام بعملهم، مقابل ما نسبته " المجلة"مقدمي 

غير " المجلة"من المشاهدين من الجنسين أن بعض مقدمي %) 36(ويرى ما نسبته 
من المجموع الكلي للمشاهدين %) 10.4( ما نسبته مناسبين للقيام بعملهم، في حين لم ُيبِد

  . حول هذا الموضوعًارأي

ُيالحظ من قراءة التكرارات والنسب في الجدول أن للمشاهدين وجهة نظر سلبية في 
أنهم ال يطورون أسلوبهم في ب  االعتقاد، وقد يعود السبب في ذلك إلى"المجلة"مقدمي 

ال ترقى " البرنامج"أو أن لغتهم المستخدمة في . ائهمتكلفون في أديأنهم بتقديم فقراتها أو 
  .إلى المستوى المطلوب، وقد ُيعزى ذلك إلى كّل األسباب المذكورة
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  )16(جدول رقم 

  "المجلة الرياضية"توزيع أفراد العّينة من الجنسين حسب آرائهم في مدة بث 

  الجنس  المجموع الكلي  إناث  ذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  رالتكرا  مدة بث البرنامج

  %65.1  237  %60.6  94  %68.4  143  كافية

  %8.8  32  %7.1  11  %10  21  قصيرة

  %26.1  95  %32.2  50  %21.5  45  طويلة

  %100  364  %100  155  %100  209  المجموع

 يّتفقون ،من المشاهدين من الجنسين%) 65.1(أن ما نسبته ) 16(يبين الجدول رقم 
وأما نسبة المبحوثين من الجنسين الذين . كافية" المجلة" المدة المخصصة لبث على أن

يلي ذلك من يرون أن مدة البث قصيرة، ويشكلون %). 26.1(يرون أن مدة بثها طويلة فتبلغ 
  .من المجموع الكلي ألفراد العّينة%) 8.8(   نسبة مقدارها 

ي بين الذكور واإلناث عل كفاية تدل النتائج السابقة على وجود اتفاق نسبي في الرأ
ال " المجلة"وربما ينطلقون من أن الفقرات التي تقدمها ". المجلة"المدة المخصصة لبث 

تحتاج إلى أكثر من الوقت المخصص لها، وأن إطالة مدة البث قد تعني حشوًا إضافيًا لفقرات 
زء أكبر من وقت  جإهدارأو أخبار رياضية غير مهمة، وهذا أمر قد يؤدي بالتالي إلى 

" المجلة" يرون أن فهمقصيرة، " المجلة"أما األفراد الذين أجابوا بأن مدة بث . المشاهدين
 ، أن تغطي جميع المواضيع الرياضية الجديدة،ال تستطيع في المدة الزمنية المخصصة لها

ن أولئك وربما يكو. ليةعالعربية والعالمية بكفاية وفا، واآلنية على كافة األصعدة المحلية
أّما . المشاهدون تواقين إلى مشاهدة مزيد من الفقرات الرياضية من مختلف أنحاء العالم

  اعتقادهمفيعود ،طويلة"  المجلة"بالنسبة للمبحوثين من الجنسين الذين أجابوا بأن مدة بث 
اتها  أن مقدميها يطيلون التعليق على فقر إلى إلى أنها تتناول مواضيع رياضية كثيرة، أوبذلك

  .مما يؤدي إلى ملل المشاهدين



611   السلعوس" هاشممحمد"

  )17(جدول رقم 

  "المجلة" خالل بث توزيع أفراد العّينة من الجنسين حسب آرائهم في تقديم اإلعالنات التجارية

  الجنس  المجموع الكلي  إناث  ذكور

  اإلعالنات 

  خالل تقديم المجلة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

قتًا تمنح المشاهد و
  قصيرًا للراحة

66  31.6
%  

73  47.1%  139  38.2%  

تؤدي إلى النفور من 
  "المجلة"

18  8.6%  8  5.2%  26  7.1%  

تساعد في التعرف 
  على سلع جديدة

14  6.7%  20  12.9%  34  9.3%  

تشتت أفكار 
  المشاهدين

21  10%  17  11%  38  10.4%  

إضاعة لوقت 
  المشاهد

61  29.2
%  

35  22.5%  96  26.4%  

13.9  29  دم بثهاُيفّضل ع
%  

2  1.3%  31  8.5%  

  %100  364  %100  155  %100  209  المجموع

 من أفراد العّينة يرون أن بّث اإلعالنات %)38.2( ما نسبته أّن) 17(يبين الجدول رقم 
وقد أوضح الباحث . يمنحهم وقتًا لالستراحة" المجلة"التجارية خالل تقديم فقرات 

 ،االستراحة هو منح المشاهد الفرصة للحديث مع من حولهللمشتركين بالدراسة ان المقصود ب
دون أن يّركز على ما تبثه الشاشة الصغيرة من أخبار أو مشاهد رياضية، ال يستطيع بسببها 

من المشاهدين %) 26.4(ويرى ما نسبته . القيام بأي عمل آخر كإجراء اتصال هاتفي مثًال
من أفراد %) 10.4(ويرى ". المجلة"لوقت والمشاهدات أن بث اإلعالنات التجارية إضاعة 

منهم أنها تساعدهم في %) 9.3(العّينة أن اإلعالنات التجارية تشتت أفكارهم، بينما يجد 
من المشاهدين عدم بّث اإلعالنات %) 8.5(ويفّضل . التعّرف على سلع جديدة في األسواق

ى االعتقاد بأن اإلعالنات من المشاهدين إل%) 7.1(ذهب وي". المجلة"التجارية خالل تقديم 
   ".المجلة"التجارية تؤدي إلى نفورهم من 
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وتدل النتائج في الجدول على أن نسبة كبيرة من المشاهدين يحبذون بث اإلعالنات 
   نسبة الذكور ن نسبُة اإلناث المحبذات لذلك عوتزيد". المجلة"التجارية خالل تقديم فقرات 

 كإعداد بعض ، خالل بث اإلعالناتم المرأة بأعمال منزليةقياوقد ُيعزى ذلك إلى %). 15.5(بـ
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن نسبة كبيرة من .  أو المشروبات ألفراد األسرة،األطعمة السريعة

، كانوا "المجلة"المشاهدين من الجنسين ممن يرغبون ببث اإلعالنات التجارية خالل تقديم 
سنة، كما اتضح ذلك من خالل ) 55-46(قع بين سن المتزوجين ومن الفئة العمرية التي تمن 

  .المالحظات التي كتبوها

إّال أن اآلراء األخرى للمشاهدين الذين ينفرون من اإلعالنات، أو يرون أنها تشتت 
ها إضاعة لوقتهم، تثير تساؤالت حول الفائدة المرجوة من بث اإلعالنات بأفكارهم، أو يجدون 

داد الصورة وضوحًا في سلبيتها عندما ُتضاف آراء هؤالء وقد تز". المجلة"خالل تقديم 
 الذين ال يرغبون في بث اإلعالنات التجارية خالل تقديم المشاهدينالمشاهدين إلى آراء 

ومهما يكن من أمر فقد يكون من العبث المطالبة بعدم بث إعالنات تجارية خالل ". المجلة"
 اقتصادي على التلفزيون ال يمكن التقليل من ، وذلك لما لإلعالن من مردود"المجلة"تقديم 

  .شأنه، وبخاصة في بلٍد نام ضعيف اإلمكانات والموارد االقتصادية كاألردن

  )18(جدول رقم 

  "المجلة "أثناء عرضتوزيع أفراد العّينة من الجنسين حسب رأيهم بنوع االستراحة المفضلة 

  الجنس  المجموع الكلي  إناث  ذكور

االستراحة 
  المفضلة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %31.3  114  %36.1  56  %27.7  58  طرائف رياضية

أهداف العبي كرة 
  القدم

71  34%  35  22.6%  106  29.1%  

  %17.8  65  %12.2  19  %22  46  مسابقات وجوائز

  %14.8  54  %12.9  27  %12.9  27  أغان عربية خفيفة

  %4.7  17  %7.7  12  %2.4  5  أغان أجنبية خفيفة

  %2.2  8  %3.9  6  %0.9  2  رقصات بالية

  -  -  -  -  -  -  غير ذلك

  %100  364  %100  155  %100  209  المجموع
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إلى أن المشاهدين يرغبون بأن تتخلل ) 18(رقم تشير التكرارات والنسب في الجدول 
. من الجنسين%) 31.3(وقد أعرب عن ذلك ما نسبته . طرائف رياضية" المجلة"فترة بث 

أتي فقرة أهداف العبي كرة القدم في المرتبة الثانية في تفضيالت المشاهدين، حيث طالب وت
يلي ذلك عدد الراغبين والراغبات من المشاهدين بأن . منهم%) 29.1(  بذلك ما نسبته 
من %) 17.8(مّثل هذه الرغبة ما نسبته ٌيمسابقات وجوائز، و" المجلة"يتخلل فترة بث 

ار المشاهدين لألغاني العربية الخفيفة في المرتبة الرابعة، حيث ُيفضل  اختيويأتي .الجنسين
أّما تفضيل األغاني األجنبية الخفيفة فقد جاء في الترتيب . منهم%) 14.8(ذلك ما نسبته 

من أفراد %) 4.7(ما نسبته " المجلة"وقد فّضل ذلك كنوع من االستراحة في . الخامس
 المرتبة السادسة واألخيرة، حيث يفضلها ما نسبته وجاءت رقصات الباليه في. العّينة

  .من المشاهدين%) 2.2(

 أن االهتمام بالطرائف ،وُيالحظ من قراءة التكرارات والنسب المئوية في الجدول السابق
يلي ذلك اهتمام المشاهدين بأهداف العبي . الرياضية يأتي في المرتبة األولى لدى الجنسين

هتمام المبحوثين من الجنسين بهاتين الفقرتين إلى أنهما تضفيان وربما ُيعزى ا. كرة القدم
وتأتي فقرة .  وال يخرج مضمونهما عن طبيعة البرنامج،"المجلة"الحركة والمتعة على 

وربما يعود تفضيلهم هذا النوع . المسابقات والجوائز بالمرتبة الثالثة من اهتمام المشاهدين
ولعل السبب في أن بعض . واالشتراك بها" المجلة"تابعة من الفقرات إلى أنه ُيحّفزهم على م

المشاهدين يفضلون األغاني العربية واألجنبية الخفيفة عائد إلى ما تحتوي عليه من موسيقى 
وربما يعود السبب في تفضيل البعض اآلخر .  تناسب أذواقهم وتجذب انتباههم،سريعة اإليقاع

اهتمام في هذا الفن على الصعيد العربي عمومًا،  وعدم ،منهم رقصات الباليه إلى وجود نقص
  .مما يولد رغبة لدى بعض المشاهدين برؤية ذلك
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  )أ-19(جدول رقم 

 المجلة" في  لديهمتوزيع آراء أفراد العّينة من الجنسين حسب الفقرة المفضلة األولى
  "الرياضية

  الجنس  المجموع الكلي  إناث  ذكور

  الفقرة 

  المفضلة األولى

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

استضافة متخصصين 
  للتعليق على المباريات

37  17.7%  25  16.1%  61  17%  

المباريات بين 
األندية الرياضية 

  األردنية

58  27.7%  40  25.8%  98  26.9%  

  %18.4  67  %25.8  40  %12.9  27  رياضة المعوقين

  %11.8  43  %20  31  %5.7  12  الرياضة النسوية

  %25.8  94  %12.2  19  %35.9  75  غير ذلك

  %100  364  %100  155  %100  209  المجموع

أن المباريات بين األندية الرياضية األردنية تأتي ) أ-19(تبين النتائج في الجدول رقم 
من %) 26.9(في المرتبة األولى من التفضيل من قبل المشاهدين، حيث يفضلها ما نسبته 

متخصصين للتعليق على " المجلة" استضافة  موضوعحظىيو. اد العّينةالمجموع الكلي ألفر
من مجموع %) 17(المباريات الرياضية في المنزلة األولى من التفضيل لدى ما نسبته 

يلي ذلك فقرة الرياضة النسوية التي تحتل المرتبة األولى لدى ما نسبته . المشاهدين
المعوقين فهي الفقرة األولى المفضلة لدى أّما فقرة رياضة . من أفراد العينة%) 11.8(
-19(وقد وردت تفضيالت أخرى لعدد من المبحوثين في الجدول رقم . من الجنسين%) 18.4(
  ).ب

أن فقرة المباريات بين األندية الرياضية األردنية ) أ-19 (ويالحظ من قراءة الجدول رقم
 مدى اهتمامهم بالرياضة تلقى ترحيبًا وتفضيًال لدى المشاهدين من الجنسين، وتعكس

متخصصين رياضيين " المجلة"كما أن اهتمامهم باستضافة . المحلية على اختالف أنواعها
 يعكس رغبة لديهم باالطالع على قوانين الرياضة بأنواعها ،للتعليق على المباريات الرياضية

حيث تبدو . ةإّال أن الفرق شاسع بين آراء الذكور واإلناث حول الرياضة النسوي. وفنونها
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 وقد تؤدي زيادة .اإلناث أكثر حماسًا ورغبة من الذكور في تقديم هذا اللون من الرياضة
 في المجتمع األردني بالمرأةهتمام ال إلى زيادة ا،"المجلة"االهتمام بالرياضة النسوية من قبل 

 مستهدفًة َرْت َج كثيرة جادٍةالذي ما زال للرجل المكانة األولى فيه، على الرغم من محاوالٍت
 عن طريق ما تقوم به المؤسسات اإلعالمية  الفجوات والفروق بين الجنسين، وبخاصٍةتقليَص

  .والنسائية األردنية من نشاطات مختلفة

  )ب -19(جدول رقم 

  ) أ-19(في الجدول " غير ذلك"الذين أجابوا عن البديل ) 94(توزيع أفراد العّينة ألـ

  الجنس  المجموع الكلي  إناث  ذكور

  الفقرة 

  ىالمفضلة األول

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %25.5  24  %10.5  2  %29.3  22  سباق الخيل

  %24.5  23  %10.5  2  %28  21  سباق السيارات

  %18.1  17  %15.8  3  %18.7  14  قدمكرة ال

  %17  16  %36.8  7  %12  9  السباحة

  %14.9  14  %26.3  5  %12  9  كرة الطائرة

  %100  94  %100  19  %100  75  مجموعال

إلى أن رياضة سباق الخيل تأتي في سّلم ) ب-19(تشير النتائج في الجدول رقم و
من مجموع أفراد %) 25.5(فردًا من الجنسين، يشكلون ما نسبته ) 24(األفضليات لدي 

دهم     ، وعد)أ-19(العّينة، الذين ُيفضلون فقرات رياضية غير التي ُذكرْت في الجدول رقم 
منهم أن سباق الخيل يشكل الفقرة المفضلة لديهم %) 24.5(ويجد . فردًا) 94(

من %) 17(وتحظى السباحة باهتمام . يفضلون كرة القدم%) 18.1(، مقابل "المجلة"في
وُيالحظ في . منهم%) 14.9(أفراد العّينة، بينما تحتل كرة الطائرة المرتبة المفضلة لدى 

بتين المئويتين الخاصتين بآراء أفراد العّينة في الجنسين حول كرة الجدول تقارب في النس
إّال أن ذلك عائد إلى اختالف عدد المبحوثين والمبحوثات الذين أجابوا عن البديل . القدم

 وقد جاء هذا التقارب في النسبتين المذكورتين على الرغم من أّن عدد الذكور ."غير ذلك "
علق بكرة القدم أكبر بكثير من عدد اإلناث، ومع ذلك تعكس الذين أجابوا عن البديل المت

  .النسبتان النتائج التي توّصل إليها الباحث بصورة دقيقة
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ُيالحظ من قراءة الجدول أّن الذكور أكثر اهتمامًا بالرياضات المذكورة في الجدول من و
 على رياضة ويبدو أن جّل اهتمام اإلناث في المجتمع األردني منصب. الناحية العددية

المعوقين والرياضة النسوية، وعلى المباريات التي تجري بين األندية الرياضية األردنية 
  ).أ-19(المختلفة، بالدرجة األولى، كما جاء في الجدول رقم 

  )20(جدول رقم 

  "المجلة"توزيع أفراد العّينة من الجنسين حسب الفقرات التي ال يفضلون مشاهدتها في 

  الجنس  المجموع الكلي  إناث  ذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  لفقراتا

اإلفاضة باألخبار عن 
  الشخصيات الرسمية

114  21.3%  77  21.5%  191  21.4%  

كثافة األخبار 
  الرياضية المحلية

93  17.4%  81  22.6%  174  19.5%  

التركيز على ألعاب 
  أكثر من غيرها

93  17.4%  51  14.2%  144  16.1%  

كثافة األخبار 
  الرياضية العالمية

69  12.9%  33  9.2%  102  11.4%  

سرعة التعليق على 
  "المجلة"فقرات 

47  8.8%  14  3.9%  61  6.8%  

األخبار الرياضية غير 
  المصورة

73  13.7%  68  19%  141  15.8%  

  %4.1  37  %7.3  26  %2  11  كثرة المقابالت

وجود فقرات غير 
  مسلية

34  6.4%  8  2.2%  42  4.7%  

  %100  892  %100  358  %100  534  المجموع

. الفقرات التي ال يحّبذ المشاهدون التركيز عليها في المجلة) 20(يبّين الجدول رقم 
وقد طلب الباحث من أفراد العّينة أن يختاروا ما يشاؤون من المتغيرات المذكورة في 

 إلى النقد منها إلى إبداء الجدول، والتي يعتقدون بأنها تمثل وجهة نظرهم، التي بدْت أقرب
ويالحظ أن آراء  .تضمن مالحظاُت بعضهم تعليقاٍت وعباراِت نقٍد الذعةتالرأي، حيث 

مليئًة " المجلة"المشاهدين قد تميزت بالثبات، وبخاصة فيما يتعلق بعدم تحبيذهم أن تكون 
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 ).. 13دول رقم للمقارنة أنظر ج( باألخبار الرياضية المحلية واألخبار الرياضية العالمية 
والتركيز " المجلة"ويبدو أن المشاهد غير راض عن سرعة قراءة نص التعليق على فقرات 

على ألعاب أكثر من غيرها، إضافة إلى عدم رضاه عن األخبار الرياضية غير المصورة التي 
دم كما وتشير النتائج في الجدول إلى ع. ، والمقابالت الكثيرة التي تجريها"المجلة"تبثها 

استحسان المشاهدين اإلفاضة باألخبار عن الشخصيات الرسمية، وإطالة التعليق على ما تقوم 
كما وأبدى بعض المشاهدين عدم رضاهم . به من أعمال في سبيل تقدم الرياضة في األردن

  ".المجلة"عن وجود فقرات غير مسلية في 

ّرض نفسه لقنوات تلفزيونية يمكن تعليل اآلراء السابقة في أن المشاهد األردني ربما يع
لذلك قد يكون . من فقرات" المجلة"أخرى، وُيقارن بين برامجها الرياضية وبين ما تبثه 

وتحسين أداء مقدميها، وحثهم " المجلة"المشاهد راغبًا بنوعية فضلى من الفقرات، وبتطوير 
  ".المجلة"ر على النزول إلى المالعب والنوادي الرياضية األردنية، والتواصل مع جمهو

  )21(جدول رقم 

  " الرياضيةالمجلة"رها واحالشخصيات التي تالمقابالت و أفراد العيّنة حسب  آراءتوزيع

  الجنس  المجموع الكلي  إناث  ذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  لشخصيات المختارةا

يتم اختيار الشخصية 
  المناسبة لموضوع المقابلة

123  26.7%  81  28.6%  204  28.4%  

يتم التركيز على شخصيات 
  رياضية معينة في المقابالت

77  16.7%  41  14.5%  118  16.4%  

يتم التنويع باختيار 
  الشخصيات الرياضية للمقابلة

123  26.7%  81  28.6%  208  29%  

ندرة المقابالت مع 
الرياضيين األكاديميين 

  األردنيين

8  1.7%  2  0.7%  10  1.4%  

بالت مع ندرة المقا
  الرياضيين العرب

77  16.7%  41  14.5%  118  16.4%  

ندرة المقابالت مع الجمهور 
  واستفتاء رأيه

52  11.3%  37  13.1%  59  8.2%  

  %100  717  %100  283  %100  460  المجموع
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توزيع آراء أفراد العّينة حول المقابالت التي يجريها مقدمو ) 21(يبّين الجدول رقم   
وقد طلب الباحث منهم أن يختاروا ما يشاؤون من . صيات الرياضيةالبرنامج مع بعض الشخ

  .المتغيرات التي تتفق مع وجهة نظرهم

من المشاهدين يرون أّن %) 28.4(وتشير النتائج في الجدول إلى أن ما نسبته   
منهم %) 16.4(تختار الشخصية المناسبة لموضوع المقابالت التي تجريها، مقابل " المجلة"

من %) 29(ويجد ما نسبته .  ترّكز على شخصيات رياضية معّينة دون غيرهايجدون أنها
إّال . ُتنوع باختيار الشخصيات الرياضية التي تجري معها المقابالت" المجلة"أفراد العّينة أّن 

. ال تجري مقابالت مع رياضيين عرب إّال نادرًا" المجلة"منهم يرون أن %) 1.4(أن ما نسبته 
ال يبدون اهتمامًا كافة بالرياضيين " المجلة"هم أن القائمين على من%) 16.4(ويرى 

ويجد ما . األكاديميين في الجامعات األردنية، حيث ال يتم إجراء المقابالت معهم إال نادرًا
ال يجرون مقابالت كافية مع " المجلة"من أفراد العّينة أن القائمين على %) 8.2(نسبته 

" المجلة"ومع ذلك يمكن االستنتاج أن القائمين على . والمالعبالجمهور األردني في النوادي 
ويعطي بعض . يختارون شخصيات مناسبة أحيانًا لموضوع المقابلة، وأنهم ينّوعون االختيار

النسب في الجدول مؤشرًا إيجابيًا على القدرة باختيار الشخصية المناسبة للحوار والتعقيب 
ولكّن هذه النسبة ال تعفي ". المجلة" في برنامج على بعض الموضوعات المطروحة للنقاش

المجلة من االنتقاد المّوجه إليهم من بعض المشاهدين الذين يرون أّنها تركز "القائمين على 
ال تختار " المجلة"ورّبما انطلق هؤالء المشاهدون برأيهم هذا من أّن . على شخصيات معّينة

من أفراد العّينة، بأنه %) 28.4(عتقد ما نسبته وعندما ي. الشخصية المناسبة إلجراء الحوار
، فإن هذا ال يعني أّن أفراد العّينة اآلخرين "المجلة"يتم اختيار الشخصية المناسبة لموضوع 

" المجلة"من المشاهدين على %) 16.4(وعندما يأخذ ما نسبته . يشاطرونهم الرأي نفسه
 بذلك يعّبرون عن رغبتهم في معرفة ما تقصيرها في إجراء مقابالت مع رياضيين عرب، َفُهْم

يجري من أحداث على الساحة الرياضية العربية وفي تطوير الرياضة وتحسين صورة التقارب 
من المشاهدين بأن المجلة ال تهتم بما %) 1.4(ويمكن تفسير آراء . بين الرياضيين العرب

نيين وحملة البكالوريوس في فيه الكفاية بإجراء المقابالت مع األكاديميين الرياضيين األرد
قد يخشون " المجلة"الحقل الرياضي واالستماع إلى وجهة نظرهم، بأن القائمين على 

مقصرة " المجلة"من المشاهدين، أن %) 8.2(ويمكن تفسير آراء ما نسبته . المنافسة معهم
المشاهدين في إجراء المقابالت مع الجمهور في المالعب والنوادي الرياضية المختلفة، في أن 

من خالل نزول القائمين عليها إلى الميدان الرياضي، " المجلة"يرغبون بأْن تزداد جماهيرية 
) 13( آراء وتلتقي. واقترابهم من جماهيرها، مما يزيد بالتالي من مشاهدتها أسبوعيًا

 ذهب أربعة منهم إلى أبعد من ذلكيو". المجلة"مشاهدًا حول سطحية المقابالت التي تجريها 
  ".موجهة " ألنها " فاشلة "  المقابالت بأنها يصفونعندما 

أخيرًا ليس من الضروري أن ينظر إلى اآلراء السلبية حول المقابالت التي تجريها   
" بمنظار أسود، فقد ُيعزى كل ذلك إلى غيرة أصحاب تلك اآلراء على هذا " المجلة"



619   السلعوس" هاشممحمد"

وما يعزز ذلك . ار لمدى ارتباطهم بهالجماهيري الذي يريدون لـه التطور باستمر" البرنامج
هو أن الباحث قد لمس اهتمامًا وإقباًال ورغبة كبيرة لدى كثير من أفراد العّينة من الجنسين 

كما أعرب كثير منهم عن استعداده لإلجابة عن أية أسئلة أخرى . باإلجابة عن أسئلة االستبانة
  ". بالمجلة"لها عالقة 

  )22(جدول رقم 

تركز على " المجلة " حسب المناطق التي يجدون أّن فراد العينة من الجنسين أآراء توزيع 
  تغطية األنشطة الرياضية فيها

  الجنس  المجموع الكلي  إناث  ذكور

المناطق التي 
  "المجلة"تغطيها

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %7.1  65  %7  28  %7.2  37  تغطي كافة مناطق المملكة

على العاصمة بشكل تركز 
  أساسي

108  21%  98  24.6%  206  22.6% 

تغطي المناطق التي يوجد فيها 
  منشآت رياضية كبيرة

108  21%  98  24.6%  206  22.6% 

              :غير ذلك

تغطي النشاطات الرياضية 
 التي لها حضور حكومي

  أكثر من غيرها

108  21%  98  24.6%  206  22.6% 

تغطي النشاطات الرياضية 
  ية في المناسبات فقطاألردن

62  12.1%  34  8.5%  96  10.5% 

ال تغطي النشاطات الرياضية 
  في المدن الصغيرة والقرى

71  13.8%  32  8%  103  11.3% 

تهمل النشاطات الرياضية 
  في المخيمات

19  3.7%  10  2.5%  29  3.2%  

  %100  911  %100  398  %100  513  المجموع

د العّينة من الجنسين حسب المناطق التي توزيع آراء أفرا) 22(يبّين الجدول رقم 
وقد طلب الباحث منهم . تّركز على تغطية األنشطة الرياضية فيها" المجلة " يجدون أّن 

  .اختيار أكثر من متغير واحد، إذا كان ذلك يتفق مع وجهات نظرهم
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%) 7.1( أن ما نسبته ،)22(ُيالحظ من خالل قراءة النسب المئوية في الجدول رقم 
تغطي كافة أنحاء المملكة، في حين يجد ما نسبته " المجلة"المشاهدين يرون أن من 

تركز في تغطيتها اإلخبارية واإلعالمية على العاصمة " المجلة" أن ،من الجنسين%) 22.6(
وتقاريرها تتناول " المجلة" أن أخبار ، من المشاهدينتجد النسبُة نفسهاو. بشكل رئيس

وتتكرر النسبة نفسها . ناطق التي توجد فيها منشآت رياضية ضخمةالنشاطات الرياضية في الم
تغطي النشاطات الرياضية التي لها حضور حكومي " المجلة "مع المشاهدين الذين يرون أن

" المجلة" أن ألفراد العّينةمن المجموع الكلي %) 10.5(بشكل خاص، بينما يرى ما نسبته 
 وجميع من يمثل وجهة النظر السابقة .مناسبات فقطتغطي النشاطات الرياضية األردنية في ال

ويجد ما نسبته ". للمجلة"كان من المشاهدين الذين يعّرضون أنفسهم إما أحيانًا أو نادرًا 
ال تغطي النشاطات الرياضية في المدن الصغيرة " المجلة"من المشاهدين أن %) 11.3(

 النشاطات ُتهمل" المجلة"من الجنسين أن %) 3.2(والقرى، في حين يجد ما نسبته 
  .الرياضية في المخيمات، ويمثل هذا الرأي مشاهدون من المخيمات فقط

بتغطية النشاطات الرياضية خارج عمان " المجلة"تشير النتائج في الجدول إلى تقصير و
واربد، وأن تركيزها ينصب على العاصمة بشكل رئيس وعلى المناطق التي يوجد فيها منشآت 

لوجود منشآت " المجلة" في مقدمة أولويات انوهذا يعني أن عمان واربد تأتي. رياضية كبيرة
تغطي كافة " المجلة"من الجنسين أن %) 7.1(وعندما يرى ما نسبته . رياضية ضخمة فيهما

وتعكس التكرارات . مناطق المملكة، فإن ذلك أقرب ما يكون إلى األمنية منه إلى إبداء الرأي
فيما يتعلق بتغطية " المجلة" واضحًا من قبل القائمين على والنسب السابقة تقصيرًا

بما " المجلة"ولعل اهتمام . النشاطات الرياضية في جميع أنحاء المملكة بصورة متوازنة
 وإلى تطور ،يجري من نشاطات رياضية في عمان واربد عائد إلى أهمية تلك النشاطات

  . الرياضية هناك، وبخاصة في العاصمةالمرافق الرياضية فيها، إضافة إلى وجود النوادي

غير مهتمة بما يجري من " المجلة"من الجنسين بأن %) 11.3(إن رأي ما نسبته 
من الجنسين %) 3.2(أنشطة رياضية في المدن والقرى الصغيرة، باإلضافة إلى رأي ما نسبته 

عكس مطلبًا ال تولي اهتمامًا لما يجري من أنشطة رياضية في المخيمات، ي" المجلة"بأن 
من اهتمامها باألنشطة الرياضية في مختلف أنحاء " المجلة"ملحًا للمشاهدين بأن تزيد 

ضخمة أم ال، ألن من شأن ذلك أن يزيد رياضية المملكة، سواء ُوجد في البعض منها منشآت 
  .ومقدميها من الجمهور بشكل عام" المجلة"من اقتراب 
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  )23(جدول رقم 

  "المجلة الرياضية"بعض أفراد العينة من الجنسين حول برنامج توزيع مالحظات آراء 

  الجنس  المجموع الكلي  إناث  ذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  مالحظات المشاهدين

التكلف في االبتعاد عن 
أداء مقدمي 

  "البرنامج"

6  10%  4  12.5%  10  10.9%  

تغيير العمل على 
 "المجلة"مقدمي 

  جيًاتدري

6  10%  -  -  6  6.5%  

ضرورة إيفاد مقدمي 
في دورات " المجلة"

  تدريبية

6  10%  -  -  6  6.5%  

االهتمام بلغة مقدمي 
  "المجلة"

3  5%  1  3.1%  4  4.3%  

التزام مقدمي 
بالمالبس " المجلة"

  الرياضية

2  3.3%  -  -  2  2.2%  

" المجلة"تنوع فقرات 
  وزيادة الطرائف فيها

2  3.3%  6  18.7%  8  8.7%  

على استطالع آراء التركيز 
  "المجلة"الجمهور حول 

4  6.7%  -  -  4  4.3%  

االهتمام بتصوير زيادة 
األنشطة واألحداث 

  الرياضية األردنية

3  5%  -  -  3  3.3%  

عدم التركيز على لعبة 
  رياضية دون غيرها

6  10%  -  -  6  6.5%  
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تغطية األنشطة 
الرياضية األردنية دون 

  التحيز لمنطقة معينة

6  10%  -  -  6  6.5%  

وضع خط هاتفي مباشر 
" المجلة"لالتصال مع 
  في وقت البث

2  3.3%  -  -  2  2.2%  

زيادة االهتمام برياضة 
  المرأة والطفل المعاق

-  -  8  25%  8  8.7%  

اشتراك المرأة في 
  وبثها" المجلة"إعداد 

-  -  6  18.7%  6  6.5%  

عدم التأخر في نقل 
األخبار الرياضية 

  األسبوعية

1  1.3%  -  -  1  1.1%  

شرح قوانين بعض 
  األلعاب الرياضية

-  -  2  6.2%  2  2.2%  

استضافة نجوم 
  رياضيين عرب

5  8.3%  2  6.2%  7  7.6%  

التركيز على اإلنجازات 
الرياضية المحلية 

  والعربية

2  3.3%  -  -  2  2.2%  

توجيه اإلرشادات 
والنصائح للعناية 

  بالصحة العامة

-  -  3  9.4%  3  3.3%  

  %2.2  2  -  -  %3.3  2  ياضيةتعليم مهارات ر

 ضرورة التنسيق
 مع أقسام والتعاون

الرياضة في الجامعات 
  األردنية

4  6,7%  -  -  4  4.3%  

  %100  92  %100  32  %100  60  المجموع
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" مبحوثًا من الجنسين حول برنامج ) 92(إلى تجميع آراء ) 23(يشير الجدول رقم 
ة االستبانة ضمن المكان المخصص فيها ، حيث قاموا بكتابتها في نهاي"المجلة الرياضية 

وقد جمع الباحث هذه المالحظات وبوبها . إلبداء أية مالحظات يرغب المبحوثون في كتابتها
ومقدميها، " المجلة الرياضية "وتتناول هذه المالحظات). 23(ووضعها في الجدول رقم 

ن في أدائهم، يتكلفو" المجلة"من المشاهدين أن مقدمي %) 10.9(حيث يجد ما نسبته 
 "البرنامج"إلى أبعد من ذلك، حيث يطالبون بتغيير مقدمي %) 6.5(ويذهب ما نسبته 

ضرورة إيفاد مقدمي أيضًا من المشاهدين %) 6.5(في حين يجد ما نسبته . تدريجيًا
" المجلة"منهم بأن يهتم مقدمو %) 4.3(ويرى ما نسبته . في دورات تدريبية" المجلة"

بارتداء " المجلة"منهم بأن يلتزم مقدمو %) 2.2(كما ويطالب . ن فقراتهابلغتهم وهم يقّدمو
من المشاهدين %) 8.7(ويطالب ما نسبته ". للبرنامج"مالبس رياضية تنسجم مع الجو العام 

من الجنسين أن على %) 4.3(ويرى ما نسبته . وزيادة الطرائف فيها" المجلة"بتنويع فقرات 
بالجمهور واستطالع آراء أفراده حول فقرات  ،التصالاالهتمام بموضوع ا" المجلة"
 هااهتماممن " المجلة "تزيدمنهم رأيهم بأن %) 3.3(  وأبدى ما نسبته . ".المجلة"

بتصوير األنشطة واألحداث الرياضية األردنية، في حين يرتفع عدد المطالبين من الجنسين 
وتبلغ نسبة من يطالب بذلك على لعبة رياضية أكثر من غيرها، " المجلة"بعدم تركيز 

)6.5.(%  

بتغطية األنشطة الرياضية " المجلة"من الجمهور بأن تقوم %) 6.5(ويطالب ما نسبته 
من المشاهدين بأن يضع القائمون على %) 2.2(رى يو. األردنية دون التحيز لمنطقة معينة

 وتشير النتائج في كما. خطًا هاتفيًا مباشرًا لالتصال بهم أثناء تقديم البرنامج" المجلة"
الجدول إلى أن اإلناث أكثر مطالبة من الذكور بزيادة االهتمام برياضة المرأة والطفل المعاق، 

من مجموع %) 8.7( يشكلن ما نسبته من اإلناث%) 25(حيث تبلغ نسبة المطالبات بذلك 
يرتفع عدد ، كما وأفراد العّينة من الجنسين، ولم تجد اإلناث تأييدًا لذلك من قبل الذكور

وبثها، حيث تصل نسبة اإلناث " المجلة"اإلناث المطالبات باشتراك المرأة في إعداد 
من %) 1.1(ويطالب ما نسبته . هذا المطلب الذكور لم يؤيدفي حين %) 18.7(

مشاهديها باألخبار الرياضية األسبوعية " المجلة"المشاهدين وكلهم من الذكور بأن تزود 
  .لم تبد اإلناث أية مالحظة في هذا الصددو. عدم التأخر فيهابو

" المجلة" بأن تشرح المشاهدين وكلهم من اإلناثمن %) 2.2(ويطالب ما نسبته 
  أّن من المشاهدين%)7.6(وُيالحظ ما نسبته . لمشاهديها قوانين بعض األلعاب الرياضية

من %) 2.2(سبته ويطالب ما ن. نجومًا رياضيين من البلدان العربيةاستضافة " المجلة "على
كما يطلب .  بالتركيز على اإلنجازات الرياضية المحلية والعربية وكلهم من الذكور،أفراد العينة
إرشادات ونصائح " المجلة" بأن توجه اإلناث، وكلهم من ،منهم%)  3.3( ما نسبته 

عّينة من أفراد ال%) 2.2(كما ويطالبها ما نسبته . للمشاهدين بغية العناية بالصحة العامة
من %) 4.3(ويرى ما نسبته .  بتعليم المشاهدين مهارات رياضيةوكلهم من الذكور،
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 مع األقسام  والتعاونبالتنسيق" المجلة"المشاهدين وكلهم من الذكور فقط ضرورة أن تقوم 
  .الرياضية في الجامعات األردنية

ين من الجنسين، ظ من التكرارات والنسب المئوية في الجدول المذكور أن المبحوثُيالَح
حّد ذهب بعضهم إلى ي، و"المجلة" بمالحظاتهم على مقدمي نركزويومعظمهم من الذكور 

نتقد يرى البعض اآلخر ضرورة إيفادهم في دورات تدريبية، ويو.  بتغيير المقدمينالمطالبة
من في هذا الصدد وكان جميع المنتقدين . مشاهدون ومشاهدات آخرون لغة مقدمي البرامج

وقد يكون هؤالء المنتقدون أقدر من غيرهم على إصدار الحكم على . لتعليم الجامعيذوي ا
وقد الحظ الباحث أن المبحوثين الذين . أو ضعفها" المجلة"مدى قوة اللغة المستخدمة في 

، كانوا من الرياضيين "المجلة"يطالبون المقدمين بارتداء مالبس رياضية أثناء تقديم 
  .ن على شهادة بكالوريوس في الرياضة من إحدى الجامعات األردنية أو الحاصلي،الممارسين

ومما يدل على مدى اهتمام المشاهدين بما يطرحونه من أفكار ومالحظات أن بعض 
 كانت موجودة ضمن أسئلة االستبانة، ونهاكتبيالمقترحات أو المالحظات أو المطالب التي 

ى رغبة منهم في العمل على تحسين ولكن تكرارها من قبل بعض المشاهدين قد يدّل عل
وتطويرها، وبخاصة فيما يتعلق بالمقدمين وبمطالبة القائمين عليها بتنويع فقراتها، " المجلة"

زيادة المطالبة ب، إضافة إلى "المجلة"باستطالع آراء المشاهدين حول فقرات وبزيادة االهتمام 
كما . اناته هو وأسرته على حد سواءاالهتمام برياضة المرأة، والطفل المعاق للتخفيف من مع

أن النتائج تشير إلى اهتمام أفراد العينة من اإلناث بالرياضة النسوية، وبرغبتهن باشتراك 
وقد تعكس تلك المطالبة تضامنًا مع فكرة المساواة بين . وبّثها" المجلة"المرأة في إعداد 

وبخاصة من " المجلة"ة تقدم ، أو رغبة في رؤية وجوه جديد في الحقوق والواجباتالجنسين
  .المذيعات

وتدل المطالبة بعدم تأخر المجلة بنقل األخبار الرياضية المحلية والعالمية التي تجري 
خالل األسبوع، وبشرح قوانين بعض األلعاب الرياضية، إلى مدى اهتمام المشاهدين بالرياضة 

كيز على اإلنجازات الرياضية كما أن المطالبة باستضافة نجوم رياضيين عرب وبالتر. عمومًا
. المحلية والعربية، تدل على اهتمام المشاهد األردني بالرياضة العربية والرياضيين العرب

 والمطالبة ،للعناية بالصحة العامة" المجلة"وتدل المطالبة بتوجيه إرشادات ونصائح من قبل 
د لدور هذا البرنامج في  على األهمية التي يوليها المشاه،بتعليم المواطن مهارات رياضية

بالتنسيق مع " المجلة"أّما مطالبة المشاهدين بضرورة أن تقوم . النهضة الرياضية في األردن
" المجلة" فقد تعود إلى حرص أفراد العينة على تطوير ،أقسام الرياضة في الجامعات األردنية

  .وتحسينها إن هي اهتمت بآراء األكاديميين في الحقل الرياضي
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  : الدراسةنتائج

اعتمادًا على اآلراء والمالحظات التي أبداها المبحوثون، توصل الباحث إلى النتائج 
  :التالية

من حيث فقراتها ومقدميها هو طابع روتيني بحاجة إلى " المجلة الرياضية"إن طابع  .1
  .التجديد المستمر والوجوه الجديدة

األعمار ومن الجنسين على تحظى بإقبال المشاهدين من كافة " المجلة الرياضية"إن  .2
  .حد سواء ولو بشكل نسبي

إن وجود المنشآت والنوادي الرياضية في بعض المدن األردنية يزيد من عدد  .3
  .الممارسين للنشاطات الرياضية

 وأن مباريات كرة القدم بين ،"المجلة الرياضية"إن لعبة كرة القدم لها حصة األسد في  .4
  . التي تستقطب اهتمام الجمهوراألندية الرياضية من أكثر الفقرات

ال تقّدم طرائف رياضية أو أهداف العبي كرة القدم، وال تولي رياضة " المجلة"أن  .5
المرأة والمعاقين اهتمامًا كافيًا، كما أنها مقصرة باستضافة نجوم رياضيين من البلدان 

 .العربية، وبالتعاون مع أقسام التربية الرياضية في الجامعات األردنية

 .ال تعمل على تحسين أداء مقدميها من حيث الشكل والمضمون" المجلة"أن  .6

 .ال تختار الشخصية الرياضية المناسبة لموضوع الحوار" المجلة"أن  .7

ال تجري استطالعات للرأي حول فقراتها، كما ويندر أن تقوم باستضافة " المجلة"أن  .8
 .رياضيين من البلدان العربية

 . الرياضة العالمية على حساب الرياضة العربيةتقدم أخبارًا عن" المجلة"أن  .9

تمنح المشاهد وقتًا " المجلة"أن اإلعالنات التجارية التي يتم تقديمها أثناء بث فقرات  .10
  .لالستراحة، أو أنها تؤدي إلى نفوره منها، أو أنها تشّتت ذهنه وتضيع وقته

 يها وسرعة التعليق علإن الفقرات التي تدور حول الشخصيات الرياضية الرسمية األردنية .11
  .ال تحظى بإعجاب المشاهدين

تركز على النشاطات الرياضية في العاصمة بشكل خاص وفي المدن التي " المجلة"إن  .12
  .توجد فيها منشآت رياضية ضخمة
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  :التوصيات

  :يوصي الباحث بما يلي

ت كافة مناطق المملكة وال ينحصر اهتمامها بالمحافظا" المجلة الرياضية"أن تغطي  .1
  .الكبرى وخاصة محافظتي عمان واربد لوجود أندية ومنشآت رياضية ضخمة فيهما

بإعداد أفضل مما هي عليه اآلن، وأن تكون موادها مدروسة " المجلة"أن تحظى فقرات  .2
بدقة وشمول، بحيث ال ينصب االهتمام األكبر لها على لعبة رياضية دون غيرها، بل 

  .، نظرًا لتنّوع المشاهدين ورغباتهمةع الرياضيستحسن أن تشمل فقراتها مختلف أنوا

طرائف رياضية تزيد من متعة المشاهدين وإبعاد الملل " المجلة"أن تتضمن فقرات  .3
  .عنهم

بأخبار الرياضة العربية والعالمية إلى جانب األخبار الرياضية " المجلة"أن يزداد اهتمام  .4
  .المحلية

 ،ر الرياضة األردنية في مواقعهم المختلفة مع جماهيلقاءات ميدانية" المجلة"أن تجري  .5
  .األمثل إلى المستوى بها الوصول بهدفوتستطلع آراءهم واقتراحاتهم 

أن يكون نقل المباريات الرياضية التي تجري في األردن والوطن العربي والعالم مستمرًا  .6
 حّث ومنظمًا، بحيث يتم اإلعالن عن مواعيد تلك المباريات في الوقت المناسب، بهدف

  ".بالمجلة"المشاهد على مضاعفة اهتمامه 

وأقسام التربية الرياضية في مختلف " المجلة الرياضية"أن تتواصل اللقاءات بين  .7
 للبحث عن خامات جديدة ،الجامعات األردنية، الحكومية منها واألهلية وكليات المجتمع

  .تردف الحركة الرياضية بشكل دائم ومستمر

إجراء المباريات ب و،هتمام بالرياضة النسوية وبرياضة المعوقيناالأن تزيد المجلة من  .8
 ، باعتبارهم جزءًا من المجتمع، والعربي والعالمي،الدورية بينهم على المستوى المحلي

 .يحتاج إلى الرعاية الدائمة
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The “Sport Magazine” Program  

( A Survey Study from the Viewpoint of Jordanian Viewers ) 
  

Mohamad H. Salous, Department of Journalism and Mass Communication, 
Faculty of Arts, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 
Abstract 

  

This research discusses the reality of the Jordanian’s TV programme 
“Sport Magazine” through the viewer’s opinions of the items presented and 
the programme’s broadcasters. 

The youth group with ages between (16-35) years forms the majority of 
the examined viewers. 

The researcher attained a number of outcomes after he had studied and 
analyzed the examined opinions which can be employed in the development of 
the programme. The most important findings are those related to the viewer’s 
opinions about the magazine items, such as production, quality, presentation, 
the extent of responding to the viewer’s uses and gratifications in the field of 
sport and the breaks that the viewers like while viewing. 

The researcher pursued the descriptive methodology as one of the 
cornerstones of the scientific research and also it is convenient for the nature 
of the question of this study. 
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ميعاد دعوى اإللغاء في قـضاء محكمـة العـدل العليـا      
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  ملخص

م 1992لسنة ) 12(انون  محكمة العدل العليا رقم      من ق ) 24(يبدأ  الطعن باإللغاء طبقًا      
وقـد  . صـاحب الـشأن بـه    )تبليـغ (من تاريخ نشر القرارات اإلدارية في الجريدة الرسمية أو إعالن        

أضــاف القــضاء اإلداري  األردنــي إلــى هــاتين الوســيلتين وســيلة ثالثــة وهــي وســيلة العلــم اليقــين  
  .ل اإلثباتوله أن يتحقق من قيامه بجميع وسائ. بالقرار

وقد جرى القضاء اإلداري المصري علـى اعتبـار العلـم اليقـين بـإقرار المطعـون فيـه وسـيلة                     
أمــا مجلــس . احتياطيــة تقــوم مقــام اإلعــالن أو التفــسير فيمــا يتعلــق ببــدء ميعــاد الطعــن باإللغــاء  

 مقــام الدولــة الفرنــسي فهــو أكثــر تــرددًا أو تــشددًا فــي قبــول فكــرة نظريــة العلــم اليقينــي وقيامهــا
  .وقد هجر مجلس الدولة هذه النظرية. النشر أو اإلعالن 

ميعــاد رفــع الــدعوى مــن النظــام العــام، ومفــاد ذلــك انــه ال يجــوز االتفــاق علــى إطالتــه، وقــد 
. م1992لـسنة  )  12(مـن قـانون محكمـة العـدل العليـا األردنيـة رقـم         ) أ ر ب  /12(نصت المادة   

يومـًا مـن تـاريخ       ) 60(اء خطـي يقـدم إليهـا خـالل          على أن تقـام الـدعوى لـدي المحكمـة باسـتدع           
تبليغ القـرار اإلداري المـشكو منـه للمـستدعي أو مـن تـاريخ نـشره فـي الجريـدة الرسـمية أو بـأي                   
طريقة أخرى إذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ أو يفضي  بتبليغه لذوي                 

  .الشأن بتلك الطريقة

ن محكمـة العـدل العليـا تطبـق كقاعـدة         إعاد رفع دعـوى اإللغـاء، فـ       وفيما يتعلق باحتساب مي   
عامــة األحكــام الــواردة فــي قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة، وذلــك بمــا ال يتعــارض مــع طبيعــة     

  .من القانون نفسه) 23(وهذا ما نّصت عليه المادة . المنازعات اإلدارية 

نقطاعه، وتناولنا حـاالت االمتـداد      ويمتد ميعاد الطعن القضائي بسبب وقف مدة الطعن أو ا         
وبعـد ذلـك ، عرجّنـا أيـضًا إلـى آثـار انقـضاء          . في ضوء اجتهادات محكمة العـدل العليـا األردنيـة           

                                                           
*
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التي ال يتقيد الطعن فيها بميعاد وكـذلك حـاالت سـقوط الحـق فـي                ) الحاالت(الميعاد الستشاري   
 .رفع الدعوى خالل المدة

  :مقدمة عامة

وإّنهـا تتميـز   . ى قـضائية، تنـصّب الخـصومة فيهـا علـى قـرار إداري             إن دعوى اإللغـاء دعـو     
بأنها خصومة عينية تقوم على مخاصمة القـرار اإلداري، وفـي حالـة صـدور الحكـم باإللغـاء فإنـه         

ــة    ــى الكاف ــستوفي       . يكــون حجــة عل ــانوني، وأن ت ــب ق ــي قال ــدعوى ف ــصاغ هــذه ال ــشترط أن ت وي
 القانون لقبولها، ومن أهمها أن تحرك فـي موعـد           الشرائط الشكلية والموضوعية، التي اشترطها    

فــإذا افتقــدت . معــين يحــّدده القــانون وأن يكــون لــصاحبها مــصلحة مــّسها القــرار المطعــون فيــه   
الدعوى إحدى هذه الشروط، أو رفعـت بغيـر الـشكل الـذي رسـمه القـانون، قـضى فـي الـدعوى                       

  .بعدم القبول

غيــر مــستقرة تحــت رحمــة المخــاطبين بهــا، وال يتــصور أن تبقــى القــرارات اإلداريــة قلقــة و
مـن هنـا كـان البـد مـن      . يحركون دعواهم باإللغاء متى شاءوا، وحتى لو انتظروا إلى غير نهايـة   
فإذا فات هذا الميعـاد  . تحديد ميعاد، يكون لكل ذي مصلحة فيه ُيحّرك دعوى اإللغاء إذا شاء        

وتــستقر معــه األوضــاع والمراكــز  . وانقــضى دون تحريــك، أصــبح القــرار حــصينًا ثابتــًا ومــستقراً 
  .القانونية التي تنشأ عنه

وُيعدُّ ميعـاد دعـوى اإللغـاء مـن أهـم الـضمانات القـضائية لحمايـة المـوظفين واألفـراد مـن                       
  .تجاوز اإلدارة لمبدأ المشروعية أو لمقتضيات المصلحة العامة

لرسـمية أو مـن تـاريخ    يبدأ الطعن باإللغاء من تاريخ نشر القرارات اإلداريـة فـي الجريـدة ا     
وقـد أضـاف القـضاء األردنـي إلـى هـاتين الوسـيلتين وسـيلة ثالثـة وهـي             . تبليغها لصاحب الـشأن   

  .وله أن يتحقق من قيامه بجميع وسائل اإلثبات. وسيلة العلم اليقيني بالقرار

ًا وإّن العلم اليقيني بالقرار اإلداري يُسدُّ مـسّد التبليـغ والنـشر متـى كـان هـذا العلـم قاطعـ                  
وُترّد الدعوى شكًال إذا ُقّدمت بعد فوات المـدة القانونيـة         . في معرفة الطاعن بالقرار ومضمونه    

  .م1992من قانون محكمة العدل العليا لسنة ) 12(عمًال بالمادة 

وقد طّبقت محكمة العدل العليا األردنية فيما يتعلـق باحتـساب ميعـاد رفـع دعـوى اإللغـاء                   
وُيعـدُّ هـذا القـانون قانونـًا عامـًا،        .  قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة       القواعد العامة الواردة في   

  .فإذا تعارض نّصان عام وخاص يعمل بالنص الخاص

وتناولنـــا هـــذه . ويمتـــدُّ ميعـــاد الطعـــن القـــضائي بـــسبب وقـــف مـــدة الطعـــن أو انقطاعهـــا  
اهرة، الـتظلم   القـوة القـ   : الحاالت في ضوء اجتهادات محكمة العـدل العليـا األردنيـة، ومـن أهمهـا              

ــر مختــصة، ورد         ــى محكمــة غي اإلداري، طلــب اإلعفــاء مــن الرســوم القــضائية، ورفــع الــدعوى إل
التـي ال  ) الحاالت(وبعد ذلك عّرجنا إلى آثار انقضاء الميعاد وأهم االستثناءات        . الدعوى شكالً 
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عدمــة  القــرارات اإلداريــة الــسلبية والمــستمرة والمن    : يتقيــد الطعــن فيهــا بميعــاد محــدد، وهــي      
ــاد الطعـــن      ــفة وطلبـــات استـــصدار أوامـــر اإلفـــراج وظهـــور المـــصلحة بعـــد انقـــضاء ميعـ والكاشـ
والقــرارات اإلداريــة الــصادرة اســتنادًا لــصالحية مقيــدة، وكمــا عّرجنــا أيــضًا إلــى حــاالت ســقوط    

  .الحق في رفع الدعوة خالل المدة

لعـدل العليـا    ميعـاد دعـوى اإللغـاء فـي قـضاء محكمـة ا            " ونرى تقـسيم بحثنـا فـي موضـوع        
  . إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة"األردنية

  .بدء ميعاد دعوى اإللغاء ووسائله :المبحث األول

  .امتداد ميعاد الطعن القضائي وحاالت وقفه وانقطاعه: المبحث الثاني

وسقوط الحق في رفع ا آثار انقضاء الميعاد واالستثناءات التي ترد عليه: المبحث الثالث
  الدعوى خالله

 . وسقوطهميعاد دعوى اإللغاء ووسائله: المبحث األول

 تحديد طبيعة دعوى اإللغاء: تمهيد

  :سنتناول بإيجاز مقتضب التعريف بها وخصائصها وشروطها على النحو اآلتي

تقوم الدولة الحديثة على مبدأ المشروعية، ومقتضى هذا المبدأ أن تخضع جميع 
  .نون الساري المفعولالسلطات العامة في الدولة ألحكام القا

إن هيئات الدولة وحكامها ال يمارسون ما لهم من اختصاصات إال بمقتضى الدستور 
الذي يستمدون منه سلطاتهم بل ووجودهم في الحكم، وفي حدود ما يتضمن من مبادئ 

وعلى ذلك فإن ما تصدره الجهة اإلدارية من قرارات ال بد أن يكون بمقتضى . وأحكام
  ).1(وإال حق إلغاؤها والتعويض عّما تسببه من أضرار) الالئحة(ون والنظام الدستور والقان

  :التعريف بدعوى اإللغاء: أوًال

 بأنها دعوى – وتسمى أيضًا دعوى تجاوز حد السلطة –يمكن تعريف دعوى اإللغاء 
 وتعد هذه الدعوى. قضائية ترفع للمطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري صدر مخالفًا للقانون

أهم وسائل حماية المشروعية إْذ تؤدي إلى ترتيب البطالن كجزاء يصيب القرار المخالف 
  ).2(للقانون

  :خصائص دعوى اإللغاء: ثانيًا

تعتبر دعوى اإللغاء دعوى موضوعية أو عينية تقوم على مخاصمة القرار اإلداري غير 
ر عن الحقوق ويتولى القضاء فيها بحث مشروعية هذا القرار بصرف النظ. المشروع
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وذلك بخالف دعوى القضاء الكامل التي تعتبر دعوى شخصية أو . الشخصية للمدعي
  ).3(ذاتية

لقد نشأ الطعن باإللغاء منذ البداية سواء في فرنسا أو مصر : أنها دعوى قضائية
متمتعًا بصفة الدعوى القضائية، وذلك بعد مراحل تطور متعددة حتى استقر الوضع على 

ة القضائية لدعوى اإللغاء، وهذا ما استقر عليه الوضع في قضاء محكمة العدل تأكيد الطبيع
 ).4(العليا األردنية في ظل قوانينها المتعاقبة

يشترط لقبول دعوى اإللغاء مجرد وجود مصلحة شخصية مباشرة للمدعي تبرر طلب 
فع اإللغاء، على خالف دعوى القضاء الكامل التي يشترط لقبولها المساس بحق لرا

 ).5(الدعوى

دعوى اإللغاء تنتمي إلى قضاء المشروعية، فإذا ما ألغى القضاء قرارًا إداريًا لمجاوزة 
مرادفًا ) مجاوزة السلطة(وبهذا يكون اصطالح . السلطة فإن ذلك يعني أن القرار غير مشروع

نون وهذا هو المعنى الذي عليه الغالبية العظمى لفقهاء القا). عدم المشروعية(الصطالح 
 .وهو الرأي الُمسّلم به في مصر واألردن فقهًا وقضاًء. العام في فرنسا

للحكم في دعوى اإللغاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة، أما الحكم في دعوى القضاء 
 ).6(الكامل فإن حجيته نسبية تقتصر على أطراف النزاع

قيق المصلحة العامة أنها دعوى من النظام العام، والهدف من رفع دعوى اإللغاء هو تح
عن طريق حماية مبدأ المشروعية، ونتيجة لذلك ال يجوز لألفراد التنازل عنها، وإذا ما حصل 
مثل هذا التنازل فإنه يكون باطًال وال يمكن االحتجاج به؛ وذلك أن مناط المنازعة في دعوى 

 بين أطراف اإللغاء هو مخاصمة مشروعية قرار إداري، كما أن النزاع المثار ليس نزاعًا
متساوية، فالخصومة في دعوى اإللغاء ليست خصومة بين طرفين متكافئين بالمعنى المعروف 

  ).7(في الدعاوى األخرى بقدر ما هو اختصاص للقرار نفسه

  :شروط دعوى اإللغاء: ثالثًا

تعني شروط دعوى اإللغاء الشروط التي يجب توافرها في الدعوى لكي تكون مقبولة 
لعدل العليا األردنية، والتي يترتب على توافرها مباشرة المحكمة في فحص أمام محكمة ا

موضوع المنازعة، أما في حالة عدم توافرها فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى دون أن 
  .تتعرض لبحث موضوعها

وقد استقر الفقه والقضاء اإلداريان على تحديد شروط قبول دعوى اإللغاء في ثالثة 
شروط تتعلق بالقرار اإلداري المطعون فيه باإللغاء، وشرط وجود :  هيشروط أساسية
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وسوف تقتصر الدراسة على الشرط . مصلحة لرافع الدعوى، وشرط ميعاد قبول دعوى اإللغاء
  :ثالثة مطالبسنقسم هذا المبحث إلى و .األخير وهو موضوع بحثنا

  .اءموقف المشّرع األردني من ميعاد دعوى اإللغ: المطلب األول

األولى، : ني وللميعاد صورت،الميعاد هو األجل الذي يحدده القانون إلجراء عمل معين
أن يحدد القانون الميعاد الذي يجب أن يتم العمل خالله؛ فإذا انقضى هذا األجل، امتنع 

ويتمثل هذا النوع من المواعيد في الطعن في القرارات اإلدارية والطعن في . إجراء العمل
لثانية، أن يتطلب القانون القيام بإجراء معين خالل أجل معين قبل رفع الدعوى؛ وا. األحكام

ن إتمام هذا اإلجراء قبل انقضاء هذا األجل صراحة أو ضمنًا قبل رفع وفي هذه الحالة، يتعّي
  ).8(دعوى اإللغاء، وصورته التظلم اإلداري الوجوبي

حلتين مختلفتين، المرحلة مّر التشريع األردني بخصوص ميعاد الطعن القضائي بمر
األولى، مرحلة غياب التحديد التشريعي التي تبدأ من تاريخ صدور قانون تشكيل المحاكم 

 بغياب التحديد 1963 لسنة 38م إلى صدور القانون رقم 1952 لسنة 26النظامية رقم 
كام  فقد خلت أح،التشريعي لبدء تقديم دعوى تجاوز حدود السلطة لدى محكمة العدل العليا

هذا القانون من أية أحكام تشريعية تتعلق بالميعاد القانوني، لما ينطوي عليه من نتائج 
 لهذا قررت بأن يتعين على الطاعن أن يقدم دعوى ،خطيرة تهدد استقرار المراكز القانونية
 لطابع هذه الدعوى القضائية التي تتسم بطابع نظرًاتجاوز حدود السلطة في مدة معقولة 

  ).9(لاالستعجاالجدية و

وبقيت محكمة التمييز األردنية تنظر بصفتها محكمة عدل عليا في اختصاصها الذي 
 لعام 26كانت تحدده الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 

  .م1952

) ك(م، الذي أضاف الفقرة 1963 لسنة 38والمرحلة الثانية تبدأ بصدور القانون رقم 
إلى المادة العاشرة التي حددت ميعاد تقديم دعوى اإللغاء إلى محكمة العدل العليا األردنية 

وفي . بستين يومًا من تاريخ نشر القرار اإلداري المطعون فيه أو تبليغه إلى صاحب الشأن
 يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاءهنا حالة رفض السلطة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار 

  .شهر على تقديم الطلب إليها

، وبعد أن صدر 1989لسنة ) 11(وبدأت المرحلة الثالثة بصدور القانون المؤقت رقم 
هذا القانون تكون األردن قد أخذت بالنظام القضائي المزدوج، فهناك محكمة التمييز التي 

دارية التي تقف على رأس هرم المحاكم وهناك محكمة العدل العليا المختصة بالمنازعات اإل
 لسنة 12يكون محّلها قرارًا إداريًا نهائيًا، كما صدر بعد ذلك قانون محكمة العدل العليا رقم 

  م1992
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لسنة ) 12(من قانون محكمة العدل العليا األردنية رقم ) أ، ب/12(نّصت المادة وقد 
المحكمة من هذه المادة تقام الدعوى لدى ) ب، ج(مع مراعاة الفقرتين : "م، على أنه1992

يومًا من تاريخ تبليغ القرار اإلداري المشكو منه ) 60(باستدعاء خطي يقدم إليها خالل 
للمستدعي أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بأي طريقة أخرى إذا كان التشريع 

  )".10(ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة

ت التشريعات المقارنة التي تنظم القضاء اإلداري في الدول التي تأخذ بنظام وقد نّص
 فالمشّرع الفرنسي ،القضاء المزدوج كفرنسا ومصر صراحة على ميعاد رفع دعوى اإللغاء

أّما ). 11(حدد ميعاد رفع دعوى اإللغاء بشهرين من تاريخ نشر القرار اإلداري أو إعالنه
 من قانون مجلس الدولة 24دت المادة  حيث حّد،بستين يومًاالمشّرع المصري حدد المدة 

ميعاد رفع الدعوى ستين يومًا من تاريخ نشر القرار اإلداري المطعون فيه في الجريدة 
  ).12( إعالن صاحب الشأن بهآوالرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة 

لغاء هي ما يقتضيه الصالح العام  تحديد المدة التي يجوز فيها الطعن باإلمنوالحكمة 
. فترة طويلة مهددة باإللغاءلمن استقرار األوضاع اإلدارية وعدم بقاء القرارات اإلدارية 

وتتعلق مدة الطعن بالنظام العام فال يجوز االتفاق على مخالفتها، كما يمكن أن يثار الدفع 
  ).13(يره من تلقاء نفسهاالخاص بها في أية حالة تكون عليها الدعوى، وللمحكمة أن تث

بأنها تملك حق البحث في التباطؤ قبل إثارة هذه : "وقد قضت محكمة العدل العليا
النقطة من الخصم، ألن صفة االستعجال الواجب توافرها في القضايا اإلدارية هي أقرب ما 

ع كما يمكن إثارة هذا الدف). 14("هل المحددة للطعن في األحكام القضائيةتكون إلى الُم
أن : "وقضت المحكمة. تقديم الدعوى بعد فوات الميعاد، في أية مرحلة من مراحل الدعوىب

التقيد بمدة الطعن المقررة لسماع دعوى اإللغاء من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء 
  )".15(نفسها

 وسائل بدء ميعاد الطعن باإللغاء وموقف محكمة العدل العليا األردنية: المطلب الثاني
  امنه

حكمة العدل العليا رقم ممن قانون ) 24(يبدأ ميعاد الطعن باإللغاء طبقًا لنص المادة 
وقد . م من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعالن صاحب الشأن به1992لسنة ) 12(

أضاف القضاء اإلداري إلى هاتين الوسيلتين وسيلة ثالثة وهي وسيلة العلم اليقيني بالقرار 
  :نعرض دراسة لكل وسيلة من هذه الوسائل على النحو التاليوفيما يلي 
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  النشر: الفرع األول

فقد أقام المشّرع . تختلف بداية سريان ميعاد الطعن باإللغاء باختالف القرارات اإلدارية
لهذا نكون أمام بدايتين . األردني التفرقة بين القرارات اإليجابية وبين القرارات السلبية

  . من تاريخهما ميعاد الطعن بالسريانمختلفتين يبدأ

  )التنظيمية والفردية(القرارات اإلدارية اإليجابية : أوًال

إفصاح اإلدارة عن إرادتها "تعّرف محكمة العدل العليا األردنية القرار اإلداري بأنه 
الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واألنظمة، وذلك بقصد إحداث آثار قانونية متى 

  ).16"(ن ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًاكا

وبناًء . وقد يكون اإلفصاح إيجابيًا عندما تصنع اإلدارة قرارًا تنظيميًا أو قرارًا فرديًا
عليه، نميز بين القرارات اإلدارية التنظيمية والقرارات اإلدارية الفردية من حيث بدء سريان 

  :ميعاد الطعن باإللغاء على النحو اآلتي

  : التنظيميةاإلدارية القرارات -أ

وهي تلك التي تتضمن قواعد عامة مجردة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من 
وأن كثرة الحاالت وقلتها ال يغير من . األفراد، وال يهم في ذلك عدد الذين تنطبق عليهم

ما دام القرار قد حوى قاعدة عامة موضوعية تطبق ) القرار التنظيمي موضوع الطعن(طبيعة 
ومثال ذلك، أن القرار الخاص بتنظيم ). 17(شخاص معينين بأوصافهم ال بذواتهمعلى أ

فالقاعدة التنظيمية . اختصاص أمين عام الوزارة في وزارة قد يكون معروقًا سلفًا وبشخصه
  .التي يتضمنها هذا القرار تخاطب أمين عام الوزارة وليس فالنًا بالذات

  : القرارات اإلدارية الفردية-ب

التي تخاطب فردًا أو أفرادًا معينين بذواتهم أو حاالت معينة، وتستنفذ هي تلك 
موضوعها أو مضمونها بمجرد تطبيقها على الحالة أو الحاالت المذكورة، أو على الفرد أو 
األفراد المذكورين، ومن أمثلة القرارات الفردية، القرار الصادر بتعيين أحد األشخاص في 

  ).18( أو بإعطائه ترخيص أو سحبه منهوظيفة معينة أو بفصله منها

ويترتب على القرارات الفردية بأنه يمكن لألفراد التمسك به وبالحقوق التي تنشأ عنه 
بمجرد صدوره وحتى قبل علم المخاطبين به، إْذ ال معنى لتعطيل الحقوق التي تترتب عليه 

  ).19(إلى أن يتم اإلعالم به

الفردي، وترتيبًا على ذلك، فإن كل قرار فردي وقد يسمو القرار التنظيمي على القرار 
يجب أن يحترم القرار التنظيمي مهما كانت سلطة إصداره، ذلك ألن للقاعدة التنظيمية 
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قداستها واحترامها، وفي تطبيقها ضمان ألمن واستقرار معامالت األفراد والمساواة بينهم، 
داله بغيره، دون أن يكون ألي ويجوز لإلدارة في أي وقت تعديله أو إلغاؤه أو حتى استب
  ).20(شخص أن يتمسك باإلبقاء عليه أو االحتجاج بحقوق مكتسبة

إّن بدء سريان القرار في حق األفراد يختلف في القرار التنظيمي عنه في القرار الفردي، 
حيث يسري القرار التنظيمي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بينما ُينّفذ القرار الفردي 

  .ق الفرد من تاريخ إعالنه أو تبليغه أو علمه اليقيني بهفي ح

  :القرارات اإلدارية السلبية: ثانيًا

منه على أنه ) 11(م في المادة 1992 لسنة 12قد نص قانون محكمة العدل العليا رقم 
يعتبر في حكم القرار اإلداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه إذا "

  ".ترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بهاكان ي

األول أن تكون : يشترط لسالمة وصحة القرار اإلداري السلبي توفر شرطين أساسيين
اإلدارة ملزمة بإصدار قرار معين، وأن مصدر هذا االلتزام هو تلك القاعدة القانونية التي 

ن عادي أو نظام، والثاني واألخير، تفرض عليها إصدار مثل هذا القرار سواء وردت في قانو
أن ترفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه رغم أنها ُملزمة باتخاذه 

  ).21(قانونًا

ُيعتبر في حكم القرار اإلداري "وأكدت محكمة العدل العليا في حكم حديث لها بقولها 
 إذا كان يترتب عليها اتخاذه رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه

يومًا على تاريخ ) 30(بمقتضى التشريعات المعمول بها، وتبدأ مدة الطعن بعد انقضاء 
  ).22"(الطلب

وقد فّرق المشّرع بين القرارات اإليجابية والقرارات السلبية في بدء سريان ميعاد 
النشر في الجريدة : هماالطعن، فحدد للقرارات اإليجابية وسيلتان لبدء سريان ميعاد الطعن 

تاريخ تقديم : الرسمية، واإلعالن أو التبليغ الفردي، وحدد للقرارات السلبية وسيلة هي
  ).23(المستدعى طلبًا خطيًا للجهة المختصة لتتخذ القرار السلبي

وبعد بيان أهمية التفرقة بين تلك القرارات، سنتناول موقف محكمة العدل العليا األردنية 
بالنشر وتطبيقاته على القرارات اإلدارية التنظيمية والفردية وشروطه على النحو من المقصود 

  :.اآلتي

 .المقصود بالنشر وتطبيقاته على القرارات اإلدارية التنظيمية والفردية: أوًال

ولقد جعل القانون النشر بالجريد . المقصود بالنشر، هو إعالم الكافة بمسألة معينة
 ،لى علم الناس بمحتويات القرارات التي تصدرها الجهات اإلداريةالرسمّية قرينة قاطعة ع
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 ولكن إذا ،واألصل أن يترك لإلدارة اختيار وسيلة النشر التي ترى أنها تتالءم وعلم الكافة
حدد القانون وسيلة معينة للنشر وجب أن يتم النشر وفقًا للوسيلة التي بينها القانون، وتعين 

 غير التي نص  أخرىلتزم هذه الوسيلة؛ فإذا اتبعت اإلدارة وسيلةبالتالي على اإلدارة أن ت
  ).24(عليها القانون، كان النشر باطًال، وظل بالتالي ميعاد الطعن مفتوحًا

 من تاريخ نشرها في يجابيةميعاد الطعن القضائي في القرارات اإلدارية اإلسريان يبدأ 
 من 12من المادة ) أ(تنص الفقرة . الجريدة الرسمية أو من تاريخ تبليغها لصاحب الشأن
من هذه المادة تقام لدى ) ج(و ) ب(قانون محكمة العدل العليا، ومع مراعاة أحكام الفقرتين 

المحكمة باستدعاء خطي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بأي طريقة أخرى إذا كان 
  ".التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ

ضاء اإلداري بشأن واقعة نشر القرارات اإلدارية بين القرارات اإلدارية ز القمّيوُي
 اعتبر النشر هو وسيلة أساسية لبدء سريان ميعاد التنظيمية والقرارات اإلدارية الفردية، إْذ

الطعن في القرارات التنظيمية وهو ستون يومًا، ألن مثل هذه القرارات تتضمن قواعد عامة 
محدد من األفراد، في حين اعتبر اإلعالن أو التبليغ بالقرار هو مجردة تمس عددًا غير 

الوسيلة األساسية بالنسبة للقرارات الفردية، ألن مثل هذه القرارات تصدر في مواجهة أفراد 
محددين بأشخاصهم، وهذا يقتضي أن يتم إعالن صاحب الشأن بالنسبة للقرار الفردي حتى 

  ).25(يبدأ ميعاد الطعن بالسريان

 استقر اجتهاد محكمة العدل العليا في أحكامها الصادرة في ظل قوانينها السابقة قدو
على القانون الحالي على المساواة بين النشر واإلعالن في بدء سريان ميعاد الطعن دون 

  ).26(تحديد لمجال أي منهما بالنسبة للقرارات التنظيمية والقرارات الفردية

 على أن تاريخ نشر القرار اإلداري في الجريدة استقر اجتهاد محكمة العدل العليا
الرسمية يعتبر بداية لسريان الميعاد إذا كان النشر يتضمن فحوى القرار، فإذا نشر القرار فال 
يصار إلى تبليغ صاحب الشأن، ألن القانون افترض اطالع العامة على ما نشر في الجريدة 

اإلدارية العامة دون القرارات اإلدارية الفردية، الرسمية وال يقال أن النشر منحصر في القرارات 
من قانون تشكيل المحاكم النظامية ) 10(من المادة ) ك(ألن هذا القول ال يقّيده نص الفقرة 

  ).27(الذي جاء مطلقًا والمطلق يجري على إطالقه

من المادة العاشرة من قانون تشكيل ) ك(كما أكدت محكمة العدل العليا على أن الفقرة 
فيما عدا ما هو منصوص عليه في قانون خاص يكون ميعاد "لمحاكم النظامية تنص على أنه ا

رفع الدعوى إلى محكمة العدل العليا ستين يومًا من تاريخ نشر القرار اإلداري المطعون فيه 
أو تبليغه إلى صاحب الشأن وعليه فإذا لم يقم الدليل بأن المستدعين تبلغوا القرار المطعون 

 إنه نشر بالشكل القانوني ليقوم مقام التبليغ أو ذوي الشأن علموا بالقرار اإلداري علمًا فيه أو
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يقينًا بأن أطلعوا على أسباب القرار وفحواه بصورة يمكنهم من تحديد مركزهم القانوني 
ومضي الميعاد فال يرد القول بأن المستدعين تباطأوا في تقديم دعوى الطعن وإنها مقدمة 

  ).28("القانونيةبعد المدة 

أن نشر القرار التنظيمي في الجريدة الرسمية يعتبر تبليغًا : "أكدت محكمة العدل العليا
 ويكفي في اإلعالن الذي ينشر في الجريدة الرسمية بوضع المخطط التنظيمي ،قانونيًا للقرار

تعلق به موضع التنفيذ أن يشير إلى قرار اللجنة المطعون به وإلى رقم الحي والحوض الذي ي
المخطط المعلن عنه، لكي يعتبر تبليغًا قانونيًا إلى أصحاب األراضي الواقعة في ذلك الحوض 

 وأتفق مع بعض الفقهاء، على أن النشر وسيلة رسمية للعلم بالقرار وليس ُيعدُّ ).29"(والحي
  .والتبليغ هو الطريقة الطبيعية للعلم بالقرارات اإلدارية الفردية. تبليغًا للقرار

أن نشر القرار اإلداري في الجريدة الرسمية يعتبر بّينة : "كما أكدت محكمة العدل العليا
  ).30("على أن المستدعي قد علم به علمًا يقينيًا منذ تاريخ النشر

وقد يتطّلب المشّرع في بعض الحاالت نشر بعض القرارات الفردية في الجريدة الرسمية 
 قضت حيث ،نشر، ومثال ذلك نشر قرارات االستمالكنص على العمل بالقرار من تاريخ التو

أن نشر قرارات االستمالك في الجريدة الرسمية : "محكمة العدل العليا في حكم لها بقولها
 بالطرق العادية ما دام أن قانون االستمالك الشأنتعتبر تبليغًا قانونيًا دون حاجة لتبليغ ذوي 
بدأ مدة الطعن من تاريخ نشر القرار في الجريدة ذاته قد نص على التبليغ بواسطة النشر، وت

  )".31(الرسمية

أما قول وكيل المستدعين أن مدة التقادم ال : "كما أكدت محكمة العدل العليا بقولها
تاريخ تبليغ قرار مجلس من تحسب من تاريخ إعالن القرارين في الجريدة الرسمية وإنما 

ة من قانون االستمالك فقول ال يستند إلى الوزراء للمستدعين وفق أحكام المادة السادس
 أن نشر القرار في الجريدة الرسمية وفق أحكام المادة السابقة من أساس قانوني سليم؛ إْذ

القانون المذكور هي لغرض اطالع العامة عليه ليكون للمتضرر حق التظلم منه والطعن به 
 السادسة فهو كما يبدو لغاية لدى المراجع المختصة، أما التبليغ المبحوث عنه في المادة

  ).32"(التفاوض على الثمن مع أصحاب األرض أو واضعي اليد عليها ورفع يدهم عنها

 وسائل أخرى لنشر القرارات التنظيمية كالتعليمات اإلدارية، مثل  تحديدعلمشّرل كذلك
 العاّمةيلة التعليمات اإلدارية المعلنة في لوحة إعالنات الطلبة في الجامعات باعتبارها الوس

  ).33(إلعالم الطلبة
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  شروط النشر: ثانيًا

ومن خالل هذه الدراسة نستخلص أهم شروط النشر التي ُتعدُّ بداية لسريان الميعاد 
  :على النحو اآلتي

  .يجب على اإلدارة اتباع إجراءات شكلية لنشر القرار اإلداري .1

 تقول إنه إذا نص القانون والقاعدة العامة. يجب أن يكون النشر طبقًا ألحكام القانون .2
  .على وسيلة معينة للنشر، فيجب أن تتبع تلك الطريقة إال إذا نص القانون على غير ذلك

فإذا نص على وجوب تبليغ صاحب الشأن مثًال فإن نشر إعالن القرار بالجريدة الرسمية 
ون على وإذا نص القان. يكون غير جائز، وال يبدأ ميعاد الطعن إال بعد التبليغ الشخصي

وجوب نشر القرار في جريدتين محليتين فإن النشر في الجريدة الرسمية ال يغني عن تنفيذ 
  ).34(ما نص عليه القانون من هذه الناحية

يجب نشر إعالن إيداع مخطط التنظيم : "وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا بقولها
ن ويجب تبليغ هذا اإلعالن التفصيلي لالعتراض في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتي

إلى أصحاب األراضي المشمولة بالمشروع، وإن إجراءات النشر هذه هي من اإلجراءات 
الجوهرية التي يترتب عليها البطالن، وال يكفي لغايات إطالع ذوي الشأن على إعالن اإليداع 

  ).35(لشأننشره في الجريدة الرسمية فقط دون نشره في جريدتين محليتين وال تبليغ ذوي ا

البد أن يكشف النشر عن فحوى القرار بكامله، بحيث يتسنى لصاحب المصلحة أن 
يحيط به بصورة تامة ويلم به إلمامًا كامًال، أما إذا كان ما نشر مجرد تلخيص للقرار أو إذا 
ورد بعبارات عائمة خالية من أي مضمون مما ال يقوى معها صاحب الشأن على اإلحاطة 

 فإن النشر في هذه الحالة يكون غير ذي جدوى وال قيمة له في حساب ميعاد بتفاصيل القرار
  ).36(رفع الدعوى

يجب أن تنشر القرارات اإلدارية التنظيمية في الجريدة الرسمية باعتباره قاعدة عامة 
وقد يتطلب المشّرع في بعض الحاالت نشر بعض القرارات الفردية . مجردة يّطلع عليها العاّمة

وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا . ة الرسمية، ومثال ذلك نشر قرارات االستمالكفي الجريد
  .في كثير من قراراتها التي أشرنا إليها في الدراسة اآلنفة الذكر

فإذا أقدمت اإلدارة على . يجب أن يتم النشر عقب استيفاء القرار لكافة مراحله وشروطه
 أو تنسيبًا، أو صدر قرار من سلطة محلية نشر قرار لم يستوف شروطه، أو رفعت توصية

قبل أن تصادق عليه سلطة الوصاية، فإّن هذا النشر يغدو عديم القيمة وال يعتبر بحال بدءًا 
  .لسريان ميعاد الطعن

  
                                                           

  
  
  



640  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

  اإلعالن أو التبليغ: الفرع الثاني

واتهم  هو الطريقة التي تنقل بها اإلدارة القرار إلى علم فرد بعينه أو أفراد بذ:اإلعالن
والقاعدة هنا أن اإلدارة ليست .  الطريقة الطبيعية للعلم بالقرارات الضروريةوهو. من الجمهور

ملزمة باتباع وسيلة معينة لكي تبلغ الفرد أو اإلفراد بالقرار، فقد يكون ذلك عن طريق محضر 
لقرار أو عن طريق أي موظف إداري آخر؛ أو عن طريق البريد، وقد يكون تبليغ الفرد بأصل ا

  ).37(أو بصورة منه

 أن يحوي كافة عناصر القرار اإلداري ،ويشترط في اإلعالن ما يشترط في النشر
 ومقوماته وأسبابه، كما يشترط أن يفصح عن الجهة التي أصدرت القرار، والجهة التي توجه

  معهبصورة مختصرة تنفي فإن جاء اإلعالن ،اإلعالن، واألشخاص الموجه إليهم هذا اإلعالن
  ).38(العلم الكافي والنافي للجهالة، فإنه ال يعتد به ويظل باب الطعن مفتوحًا أمام الطاعن

يبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى اعتبارًا من تاريخ تسليم اإلعالن ألصحاب الشأن، 
 فال يجوز أن يتحمل ،تاريخ تصدير اإلعالن على اإلطالقال فالعبرة بتاريخ استالم اإلعالن، 

  ).39(التأخير الناشئ عن إهمال اإلدارة، أو هيئة البريد إذا أرسل عن طريقهاصاحب الشأن 

ال يرد القول ببطالن التبليغ : "وأكدت محكمة التمييز األردنية في حكم حديث لها بقولها
طالما أن المطلوب تبليغه بالذات وقع على صك التبليغ ولم يحضر الجلسة رغم انتظاره حتى 

 عليه، فإن إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي يتفق وأحكام ساعة متأخرة والمناداة
  )".40(القانون

من خالل هذه الدراسة نستخلص أهم المبادئ التي طبقتها محكمة العدل العليا األردنية 
  :في مجال اإلعالن أو التبليغ كوسيلة لبدء سريان ميعاد الطعن على النحو اآلتي

أن " شفويًا، فقد قضت محكمة العدل العليا األردنية  يمكن أن يكون التبليغ مكتوبًا أو:أوًال
كون شفهيًا، فإن العلم بالقرار تكون تحريريًا كما يصح أن تتبليغ القرارات اإلدارية قد 

ومن المبادئ القانونية إنه إذا لم ينص ) 41("علمًا يقينيًا يقوم مقام التبليغ التحريري
ا بأية طريقة، إذ يجوز تبليغها القانون على طريقة معينة للدعوة، جاز إجراؤه

  ).42(شفاهًا

 نشر القرار التنظيمي في الجريدة الرسمية يعتبر تبليغًا قانونيًا لذوي الشأن ومبدأ  إّن:ثانيًا
ن من الطعن إذا لم يتم لسريان مدة الطعن، ويكتسب القرار الدرجة القطعية ويتحّص

  ).43(الطعن به خالل المدة القانونية
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يثبت تاريخ تبليغ القرار المشكو منه للمستدعين فإن باب الطعن يبقى مفتوحًا  إذا لم :ثالثًا
  ).44(لهم وتكون الدعوى مقدمة منهم خالل الميعاد

 أكدت محكمة العدل العليا أن عدم تبليغ المستدعين بقرار رد اعتراضهما ال يشكل :ًارابع
  ).45(عيبًا يبطل القرار المشكو منه

أن يعتبر نشر القرار في الجريدة الرسمية على مة العدل العليا  استقر اجتهاد محك:سًاخام
  ).46(تبليغًا، ومبدأ لسريان مدة الطعن

 على عنوان لسّج درج القضاء على عدم اعتبار مجرد إرسال اإلشعارات بالبريد الُم:ًاسادس
لذات  ما لم يثبت أن هذه اإلشعارات قد سلمت إليه باال تبليغًا قانونيًا إالمطلوب تبليغه

 وهذا يؤكد أن التبليغ ).47(أو إلى شخص ينوب عنه قانونًا في استالم البريد الُمسّجل
  .يجب أن يكون خطِّيًا كقاعدة عامة، والتبليغ الشفوي استثناًء من تلك القاعدة

.  إن التبليغ ال ينتج آثاره القانونية إّال من تاريخ التبليغ الفعلي وليس من تاريخ إرساله:عًاساب
إن تاريخ تبليغ قرار ُمسّجل العالمات التجارية : "ا قضت محكمة العدل العليا بقولهاوبهذ

كما أوجبت أحكام نظام العالمات التجارية إلى الفرقاء يعني أن ميعاد االستئناف يجب أن 
  ).48(ل العالمات التجارية وليس من تاريخ صدورهسّجيبدأ من تاريخ تبليغ ُم

 وهذا ما قضت به ،غ واضحًا ومتضمنًا عناصر القرار اإلداري يجب أن يكون التبلي:ًاثامن
إن مجرد اإلعالن قد تضّمن رقم العالمة التجارية : "محكمة العدل العليا بقولها

المطلوب تسجيلها وصنف البضاعة التي تستعمل عليها ال يكفي العتبار اإلعالن قانونيًا 
 وذكر أن الطالب شركة أخرى ال ما دام اإلعالن قد أغفل رسم الشركة طالبة التسجيل

  ).49(عالقة لها بالطلب

 إن قواعد التبليغ قواعد إقليمية، ألن والية القضاء إقليمية والقواعد الالزمة :تاسعًا
:  وقد أكدت محكمة العدل العليا على هذا المبدأ بقولها،تكون إقليميةسلمباشرتها 

 داخل حدود المملكة وبالتالي فإن بأنه ال يجوز تطبيق القواعد المتعلقة بالتبليغ إّال"
اعتبار نشر اإلعالن بتسجيل الشركة في الجريدة الرسمية هو قرينة على التبليغ لكافة 

  ).50(ال يجوز أن يسري على الشركات التي تقيم في الخارجوالشركات األخرى، 

عاتق جهة  إّن عبء إثبات اإلعالن أو التبليغ الذي يبدأ به ميعاد الطعن يقع على :عاشرًا
ال يعتبر الكتاب المرسل بالبريد : "ا ما قضت به محكمة العدل العليا بقولهاذوه. اإلدارة

من مدير عام مؤسسة الضمان االجتماعي المتضمن إبالغ المستفيد بقرار لجنة تسوية 
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الحقوق التابعة لمؤسسة الضمان االجتماعي مجريًا لمدة الطعن ما لم يثبت استالم 
  )".51(كتاب وتاريخ استالمه لهالمرسل إليه لل

 إلثبات علم هما وسيلتان رسميتان وسيلةًال من النشر واإلعالن  يتضح أن ُكمما سبق
 وبالتالي وسيلة لبدء ميعاد الطعن باإللغاء، وأن المشّرع ،صاحب الشأن بالقرار محل الطعن

بالقرار المطعون األردني قد قرر بنص القانون أن يكون النشر كإعالن وسيلة إلثبات العلم 
  .فيه

  العلم اليقيني: الفرع الثالث

 جرى القضاء اإلداري المصري على اعتبار العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وسيلة
وذلك بالنظر إلى .  تقوم مقام اإلعالن أو النشر فيما يتعلق ببدء ميعاد الطعن باإللغاءاحتياطية

 ،للعلم، فإذا تحقق العلم بغيرهما، قام هذا مقامهاهما وسيلتان ) التبليغ(أن النشر واإلعالن 
على أن هذا العلم يجب أن يكون يقينيًا ال ظنيًا وال افتراضيًا، كما يجب أن يشمل المضمون 

 ومن ،)52(الكامل للقرار وأن يثبت هذا العلم في تاريخ محدد حتى يمكن حساب بدء المدة
م من القرار وتنفيذ اإلدارة له في مواجهة من االعتراف والتظلو العلم اليقيني  على ذلكأمثلة

  .صدر في حقه

دًا في قبول فكرة العلم اليقيني دًا أو تشّدأما مجلس الدولة الفرنسي فهو أكثر ترّد
وقيامها مقام النشر أو اإلعالن، وذلك ألن العلم يصعب أن يشمل تفاصيل القرار وأسبابه، كما 

 ومن األمثلة التي أخذ فيها مجلس الدولة ،أو اإلعالن في العلم المستفاد من النشر نأالشهو 
 عند صدور القرار، وكذلك اعترافه باستالم الشأنالفرنسي بفكرة العلم اليقيني حضور صاحب 

 ونرى أن مجلس الدولة الفرنسي هجر نظرية العلم اليقيني كونها تقصر من ).53(نسخة منه
  .ميعاد الدعوى إضافًة إلى كونها قصيرًة نسبيًا

ال تقتصر وسائل تبليغ القرار : "قضت محكمة العدل العليا في حكم لها بقولهاوقد 
اإلداري على التبليغ والنشر، وإنما تشمل العلم اليقيني، وللقضاء اإلداري أن يتحقق من قيامه 

ضم حي همالن إلى حي األمير ( حيث أن القرار المطعون فيه المتضمن ،بجميع وسائل اإلثبات
سبق وإن تقدم للطعن به أمام )  اسم همالن واستبداله باسم حي األمير حسنحسن وتغيير

 وصدر به قرار برد الدعوى شكًال ،محكمة العدل أشخاص آخرون من نفس الحي والعشيرة
يكون هذا القرار وآثاره شاملة لكافة سكان الحي من كان للتقديمها بعد المدة القانونية، 
م المستدعون في هذه الدعوى لعلمهم بالقرار الطعين وفحواه حاضرًا منهم أو غائبًا بمن فيه

 من مجلة األحكام العدلية إذ لو حكم بإلغاء 645،646بعد صدوره عمًال بأحكام المادتين 
 فتكون ،القرار فيها ألمتد أثره إلى سكان الحي وإن عدم إلغائه ينسحب أثره أيضًا عليهم

  ). 54( فوات المدة القانونيةالدعوى مستوجبة الرد شكًال لتقديمها بعد
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ويتعين العتبار علم صاحب الشأن علمًا يقينيًا منتجًا آلثاره القانونية في بدء سريان 
  .ميعاد الطعن القضائي أن يعلم علمًا يقينيًا ال افتراضيًا بوجود القرار اإلداري وبمضمونه

ني بالقرار اإلداري  العلم اليقيإّن: "فقد قضت محكمة العدل العليا في حكم لها بقولها
 ،يسدُّ مسدَّ التبليغ والنشر متى كان هذا العلم قاطعًا في معرفة الطاعن بالقرار ومضمونه

من قانون ) 12(رد الدعوى شكًال إذا قدمت بعد فوات المدة القانونية عمًال بالمادة وُت
  ).55(محكمة العدل العليا

 مقام التبليغ، ولما كان المستدعي بأن العلم اليقيني يقوم: "وقضت محكمة العدل العليا
قد تقدم باستدعاء إلى مجلس نقابة المحامين يطلب فيه الرجوع عن قراره السابق المتضمن 
شطب اسمه من سجل المحامين المتدربين فتكون دعواه المقامة بعد مضي المدة القانونية 

لعلم اليقيني كونها  ونرى أن مجلس الدولة الفرنسي هجر نظرية ا)".56(مستوجبة الرد شكًال
تقصر من ميعاد الدعوى، كما أن القضاء اإلداري المصري اعتبرها وسيلة احتياطية تقوم 
مقام اإلعالن أو النشر، في حين أن المشّرع األردني لم ينص عليها، وإنما أضاف القضاء 

سيلة العلم بالقرار وسيلة ثالثة وهي و) التبليغ(اإلداري األردني إلى وسيلتي النشر واإلعالن 
  .لذلك ال نرى مانعًا من أن يهجرها القضاء العربي أيضًا كما هجرها القضاء الفرنسي. اليقيني

  :ومن خالل هذه الدراسة نستخلص شروط العلم اليقيني على النحو اآلتي

إّن العلم اليقيني بالقرار اإلداري يسدُّ مسدَّ التبليغ والنشر متى كان هذا العلم كاشفًا في  -1
  . الطاعن بالقرار ومضمونهمعرفة

يجب أن يكون علم صاحب الشأن بفحوى القرار وأسبابه علمًا حقيقيًا ال ظنيًا وال  -2
  .وبناًء عليه، يقوم العلم اليقيني مقام التبليغ الشخصي. افتراضيًا

  : وتأسيسًا على ذلك، سنتناول إثبات العلم اليقيني وحاالته على النحو اآلتي

  ليقينيإثبات العلم ا: أوًال

إثبات النشر أو اإلعالن، وقد بّينت ذلك المحكمة اإلدارية  ءيقع على عاتق اإلدارة عب
ومن المسلمات في المجال اإلداري في مصر وفي فرنسا : "العليا في عبارات واضحة فقالت

 ولئن كان من ،أّن عبء إثبات النشر أو اإلعالن الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق اإلدارة
 عليها إثبات النشر ألن له طرقًا معينة، فإنه من العسير عليها نسبيًا إثبات اإلعالن لعدم اليسير

والقضاء اإلداري في مصر وفرنسا يقبل في هذه الخصوصية . تطلب شكلية معينة في إجراءاته
كل وسيلة تؤدي إلى إثبات حصول اإلعالن، فقد يكون ذلك مستمدًا من توقيع صاحب 

القرار أو صورته وأحيانًا يكتفي بمحضر التبليغ الذي حرره الموظف المصلحة على أصل 
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المنوط به إجراء التبليغ، ويجوز قبول إيصال البريد كقرينة يمكن إثبات عكسها إذا ما أرسل 
  .")57(التبليغ بكتاب عن طريق البريد

التقيد صوله دون حمن أية واقعة أو قرينة تفيد : "ويثبت العلم اليقيني بالقرار اإلداري
وللقضاء اإلداري في أعمال رقابته القانونية من قيام أو عدم . في ذلك بوسيلة إثبات معينة

رتب عليها من حيث كفاية العلم أو تقيام هذه القرينة أو تلك الواقعة، وتقدير األثر الذي ي
  )".58(قصوره وذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال

  إثبات العلم اليقيني وسائل: ثانيًا

ونذكر أهم هذه الحاالت من خالل تطبيقات محكمة العدل العليا األردنية لنظرية العلم 
  :اليقيني على النحو اآلتي

  . علم صاحب الشأن بفحوى القرار وأسبابه-أ

 على علم صاحب الشأن ويمكن إثبات العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد وتدلُّ
 العلم اليقيني إّن: " وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا في حكم لها بقولها،بهبالقرار وأسبا

الذي يقوم مقام التبليغ هو علم صاحب الشأن بفحوى القرار وأسبابه، وأن علم الوكيل بالقرار 
ال يشكل علمًا يقينيًا بالقرار بالنسبة للموكل إذ أن علم الموكل في مثل هذه الحالة هو علم 

 ومن المقرر أن العلم اليقيني الذي يقوم مقام التبليغ يجب أن يكون حقيقيًا ال ظنيًا افتراضي،
  ).59(وال افتراضيًا

أن كون المستدعي موظفًا في : " كما أكدت محكمة العدل العليا في حكم لها بقولها
رار وزارة الزراعة ويطلع على قرارات التفويض ال يكفي العتبار المستدعي بالذات عالمًا بالق

  )".60(علمًا يقينيًا ألن التبليغ أو العلم اليقيني يجب أن يكون حقيقيًا ال ضمنيًا وال افتراضيًا

إن تقديم الشركة المستدعية طلبًا إلدخالها : "وقضت محكمة العدل العليا بقولها
شخصًا ثالثًا في دعوى ُأخرى متعلقة بذات الموضوع يفيد علمها علمًا يقينيًا بالقرار 

  )".61(ن به بتاريخ تقديم طلبها للدخول كشخص ثالث في الدعوى السابقةالمطعو

وقد استقر االجتهاد على أن العلم اليقيني بالقرار اإلداري الذي يسدُّ مسدَّ التبليغ هو 
وهذا ما أكّدته محكمة العدل العليا في حكم حديث ). 62(العلم بمضمون القرار وأسبابه

جوابّية في دعوى سابقة تضمنت مضمون القرار المطعون تبليغ المستدعي الئحة : "بقولها
علم علمًا يقينّيًا بمضمون القرار ) المحامي(فيه في هذه الدعوى يفيد أن المستدعي 

م، وعليه فإّن إقامة 21/8/2002المطعون فيه وأسبابه وذلك بتلقيه الالئحة الجوابية في 
 المدة القانونية مستوجبة الرد م يجعلها مقدّمة بعد فوات10/10/2002الدعوى بتاريخ 

  )".63(شكًال
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  : المكاتبات والخطابات بين اإلدارة واألفراد-ب

أقرت محكمة العدل العليا بإمكان اإلدارة العامة إثبات العلم اليقيني خالل االستدعاءات 
التي يقدمها صاحب الشأن إلى اإلدارة العامة بصرف النظر عن ماهيتها شريطة أن تفيد وتدل 

إننا وعند : "وهذا ما قضت به محكمة العدل العليا بقولها. ة على علم الشخص بالقرارصراح
م قد 12/4/1994االطالع على محتويات ملف المستدعي الوظيفي يتبين انه كان بتاريخ 

تقدم باستدعاء إلى المدير العام يطلب فيه إعادة عالوة بدل العمل اإلضافي الموقوفة، إّال أن 
 وفي ضوء ما تقدم يتبين أن المستدعي قد علم علمًا يقينيًا .بة الطلبالمدير رفض إجا

م، وحيث أن الدعوى مقدمة بتاريخ 12/4/1994بالقرار المطعون به بتاريخ 
من قانون ) 12/1(م، أي بعد فوات المهلة القانونية المحددة في المادة 10/12/1994

  ).64"(محكمة العدل العليا فنقرر رد الدعوى شكًال

  :تنفيذ القرار اإلداري -ج

يعتبر القضاء اإلداري األردني تنفيذ القرار اإلداري دليًال على علم صاحب الشأن علمًا 
إنه في حالة ما إذا صدر قرار إداري من : "وقضت محكمة العدل العليا بقولها. يقينيًا بالقرار

صاحب الحق، واكتفى إحدى اللجان اإلدارية وتنّفذ هذا القرار ماديًا ولم يطعن به من قبل 
بتقديم تظّلماته إلى تلك اللجنة أو المرجع األعلى لها، فإن هذه التظّلمات تفيد بأن صاحب 

  )".65(هذا الحق قد علم آنذاك بفحوى القرار السابق، وهذا العلم يقوم مقام التبليغ

  : البيانات الخطية-د

يقيني بالقرار اإلداري بكافة لقرار اإلداري إثبات واقعة العلم اللمصدرة اليمكن لإلدارة 
فقد قضت محكمة . البينات المكتوبة، لتقديم الوكالة التي نظمها صاحب الشأن للطعن بالقرار

 المدعي يقينيًا بمضمون القرار المشكو منه بتاريخ تنظيمه الوكالة  علميعتبر: "العدل العليا
  ).66(لوكيله المحامي المحتوية على مضمون هذا القرار

  :هادة الش-هـ 

كما ". الشهادة من أدلة إثبات الحق"من القانون المدني األردني أن ) 72(أكدت المادة 
الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة "من القانون نفسه أن ) 79(أكدت 

  ".متعدية، واإلقرار حجة قاصرة على المقر

ه ال يجوز اإلثبات بالشهادة فيما على أن"قضت محكمة التمييز األردنية في حكم لها 
  ).67"(يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي
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ال يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا في أية : "كما أكدت محكمة التمييز األردنية بقولها
قضية باالستناد إلى شهادة شاهد فرد إال إذا لم يعترض عليها الخصم أو إذا تأيدت ببينة 

  ).68"(مادية أخرى

إن تقدير قيمة شهادة الشهود يعود لمحكمة : "لتمييز األردنية بقولهاوقضت محكمة ا
من قانون البّينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز التي ) 33(الموضوع عمًال بالمادة 

) 248(تنحصر وظيفتها بمراقبة قواعد االختصاص ومخالفة القانون واألصول عمًال بالمادة 
  ).69"(وقيةمن قانون أصول المحاكمات الحق

ويمكن إثبات العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد وتدل على علم صاحب الشأن 
يمكن إثبات حصول واقعة العلم : "وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا بقولها. بالقرار وأسبابه

  ).70"(اليقيني بالشهادة

م اليقيني بالقرار وتتولى محكمة العدل العليا األردنية تقدير مدى تحقق واقعة العل
وفي حالة عدم وجود نص ترجع هذه المحكمة إلى القواعد ). 71(وأسبابه بشهادة الشهود

العامة الواردة في القانون المدني، وقانون البّينات، وقانون أصول المحاكمات المدنية، وأحكام 
  .محكمة التمييز األردنية بهذا الشأن

ة بين شروط العلم اليقيني وطرق أو وسائل ومن خالل هذه الدراسة تكمن أهمية التفرق
  :إثباته على النحو اآلتي

 يشترط في العلم اليقيني أن يكون صاحب الشأن قد علم بفحوى القرار وأسبابه علمًا :أوًال
حقيقيًا ال ظنيًا وال افتراضيًا؛ في حين يجوز إثباته بجميع طرق اإلثبات على أن 

ة تدلُّ على علمه بالقرار وأسبابه، إْذ يستفاد العلم المستدعي قد علم بأية واقعة أو قرين
اليقيني من اعتراف المستدعي بعلمه بالقرار أو من خالل القرائن أو بالبينة الشخصية 
أو شهادة الشهود أو بالمكاتبات والخطابات بين اإلدارة واألفراد أو بالتنفيذ المادي 

  .للقرار اإلداري

م التبليغ الشخصي، فإذا اعترف المستدعي بأنه على علم بالقرار  يقوم العلم اليقيني مقا:ثانيًا
  .المطعون به علمًا يقينيًا، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ االعتراف

 إن إثبات العلم اليقيني أمر أساسي ال يسوغ للمحكمة اعتماده إذا لم يرد الدليل القاطع :ثالثا
ؤثر على سير القضية أمامها، وعليه على حصوله، فضًال عن النتائج الخطيرة التي ت

يعتمد قبول الدعوى أو ردها شكًال قبول الدخول بموضوعها، ويقع عبء إثبات العلم 
  .اليقيني على النيابة العامة اإلدارية ممثلة اإلدارة في الدعوى
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  امتداد ميعاد الطعن القضائي وحاالت وقفه وانقطاعه: المبحث الثاني

  :الث مطالب على النحو اآلتيسنتناول هذا المبحث في ث

  احتساب ميعاد رفع دعوى اإللغاء في ضوء التشريع األردني: المطلب األول

ميعاد رفع الدعوى من النظام العام، ومفاد ذلك إنه ال يجوز االتفاق على إطالته، إّال أن 
  )".72( في حاالت محددةهذا الميعاد قد يمتد أو يطول إلى أكثر من ستين يومًا

 ، تحقيق مصلحة عليادف الذي أراده المشّرع من إطالة الميعاد لستين يوم هوإّن اله
هي استقرار األوضاع اإلدارية وعدم تركها معّلقة واستهدافها للطعن باإللغاء وقتًا طويًال، و

وهذا ما يحرص . ألن من شأن ذلك أن يشيع الفوضى واالضطراب في المحيط اإلداري
  )".73(صلحة العامةالمشّرع على تجنبه حماية للم

غير أن المشّرع من ناحية والقضاء من ناحية أخرى استشعرا مدى التهديد الذي 
يحمله هذا الميعاد بالنسبة ألصحاب الشأن ممن لهم مصلحة في إلغاء القرارات اإلدارية غير 

اإللغاء من بطعن للذلك لم يتجه كالهما إلى اعتبار ميعاد رفع الدعوى المقرر ل. المشروعة
  ).74(واعيد السقوطم

وفيما يتعلق باحتساب ميعاد رفع دعوى اإللغاء فإن محكمة العدل العليا تطبق كقاعدة 
عامة األحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك بما ال يتعارض مع طبيعة 

نجد من قانون أصول المحاكمات المدنية ) 23(وبالرجوع إلى نص المادة . المنازعة اإلدارية
  :إنه ينص على ما يلي

 على الرغم مما ورد في أي قانون آخر إذا كان الميعاد مقدرًا باأليام أو بالشهور أو -1
بالسنين فال يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه األمر المعتبر في نظر 

ب أن القانون مجريًا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم األخير منه إذا كان يج
يحصل فيه اإلجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل اإلجراء، فال يجوز 
حصول اإلجراء إّال بعد انقضاء اليوم األخير من الميعاد، وإذا كان الميعاد مقدرًا 

  . بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم

لسنة بالتقويم الميالدي ما لم ينص القانون على غير  تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو ا-2
  .وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتّد إلى أول يوم عمل بعدها. ذلك

يومًا من تاريخ نشر القرار ) 60(وتطبيقًا لهذا النص يسري ميعاد الطعن على أساس 
 وال ،ر عدد أيام الشهرأو تبليغه أو علم صاحب الشأن به علمًا يقينيًا مع األخذ في االعتبا

يحسب اليوم األول من ميعاد الطعن وهو اليوم الذي تم فيه النشر أو حدث اإلعالن أو وقع 
 ،فيه العلم اليقيني من جانب صاحب الشأن، وإنما يبدأ سريان الميعاد من اليوم التالي لذلك
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لى أول يوم عمل اليوم األخير من الميعاد يوم عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إ وإذا صادف
من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص ) 23(بعد انتهاء هذه العطلة تطبيقًا للمادة 

  )".75(إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها: "على أنه

المدة التي تمنع من سماع " من القانون المدني األردني بأن 456 المادة نصوت
م ال يحسب اليوم األول فيها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها إّال إذا كان عطلة الدعوى باأليا

تعتبر : "وهذا ما أّكدته محكمة التمييز األردنية بقولها. "رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي
م عن الفعل الضار الذي تم بتاريخ 19/11/1988دعوى الضمان المقامة بتاريخ 

ليوم األخير من السنة الثالثة المحدودة للتقادم بمقتضى م أنها مقامة في ا18/11/1985
 من القانون 456 من األصول المدنية والمادة 23 مدني وتطبيقًا لنص المادة 272/1المادة 
  )".76(المدني

إّن أّيام العطل التي تحسب من : "وقضت محكمة التمييز األردنية في حكم لها بقولها
من قانون ) 23(ة هي أيام العطل الرسمية عمًال بالمادة مدة الطعن إذا جاءت في نهاية المد

إضافة إلى أن التمييز لم ) أحد الشعانين(أصول المحاكمات المدنية وليس من بين هذه األيام 
  )".77(يقدم في اليوم التالي النتهاء المدة المقررة إنما بعد ذلك بثمانية عشر يومًا

إذا صادف آخر يوم : "ديث نسبيًا بقولهاكما أكدت محكمة التمييز األردنية في حكم ح
من مهلة تقديم التمييز عطلة فال يحسب هذا اليوم من مهلة التمييز وتمتد المهلة إلى اليوم 
التالي ويكون التمييز المقّدم في اليوم التالي ليوم العطلة مقّدمًا من ضمن المدة 

  )".78(القانونية

ُيعدُّ قانون أصول المحاكمات المدنية : "اوقد أكدت محكمة التمييز األردنية في حكم له
قانونًا عامًا فيما يتعلق بمواعيد الطعن وابتداء سريان المّدة، في حين أن قانون المالكين 
والمستأجرين اعتبر تاريخ تبليغ اإلنذار العدلي للمستأجر مبدأ لسريان مدة دفع األجور 

 الخاص وهو قانون المالكين المطالب بها، فإذا تعارض نّصان عام وخاص يعمل بالنص
  ).79(وهذا ما استقر عليه االجتهاد". والمستأجرين

ويستفاد من أحكام محكمة العدل العليا أن قضاءها استقر على تطبيق هذه القواعد في 
إن كون : "احتساب بدء سريان ميعاد الطعن، ومن أمثلة ذلك ما قضت به المحكمة بقولها

 أيام تعطيل رسمي فإن ذلك يوجب تقديم الطعن في أول يوم نهاية مدة الطعن بالقرار صادفت
يلي العطلة عمًال بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أنه ال تحسب أيام 

  )".80(العطل الرسمية من المدة المقررة إذا جاءت في نهاية المدة
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  : وقف ميعاد الطعنتحاال: ثانيالمطلب ال

 فوقف سريان الميعاد ال يعني محو ،ائي بسبب وقف مدة الطعنيمتد ميعاد الطعن القض
، وإنما يعني أنه إذا زال سبب الوقف استأنف الميعاد مسيرته مكمًال الزمن منهما انقضى 

وبناء عليه، أّن هناك حالة واحدة يمتد فيها . الذي ثبت انقضائه قبل حدوث سبب الوقف
  .حالة القّوة القاهرةالميعاد ألسباب معّينة تؤدي إلى وقفه وهي 

  :القوة القاهرة

يترتب على كيفية حساب ميعاد الطعن نتائج هامة تتعلق بقبول أو عدم قبول دعوى 
اإللغاء شكًال، إذ ال بد أن ترفع الدعوى في الميعاد القانوني لكي تكون مقبولة، وأي خطأ في 

ب الشأن في رفعها، سقط حق صاححساب هذا الميعاد سواء في بدء مدته أو في نهايتها ُي
وبناء عليه سنتناول هذه الحالة في ضوء ) 81(حالة القوة القاهرة،وهي  حالة واحدة فيإّال 

  .اجتهادات محكمة العدل العليا األردنية

 كل عذر قهري يمنع صاحب - في مجال ميعاد دعوى اإللغاء-يقصد بالقوة القاهرة
 بتقدير هذا العذر ليرتب عليه وقف المصلحة من رفع دعواه إلى القضاء، ويستقل القضاء

  )".82(الميعاد

استقر القضاء اإلداري على اعتبار القوة القاهرة سببًا من أسباب وقف مدة الطعن، 
وكونها سبب من أسباب الوقف، يعني وقوف سريان ميعاد الطعن، واعتبارًا من وقوع القوة 

  ).83(تأنف الميعاد سريانه فإذا ما انتهت القوة القاهرة اس،القاهرة، وإلى أن تنتهي

 بمعناها المتفق - القوة القاهرةأنيجري مجلس الدولة الفرنسي منذ أمد بعيد على 
 تؤدي إلى وقف المدة، بحيث ال تبدأ المدة في السريان إّال بعد زوال هذه القوة -عليه

 داري اإلوقد اعتنق مجلس الدولة المصري هذا الرأي أيضًا، فقررت محكمة القضاء. القاهرة
اعتقال المدعي في الطور وهو معتقل بعيدًا بعدًا سحيقًا عن بلده، وليس فيه ما يوجد : "أن

في السجون األخرى من نظام يكفل للمسجونين أن يقوموا بما يريدون القيام به من إجراءات 
قانونية هو أمر يمكن اعتباره قوة قاهرة توقف من سريان الميعاد الذي يجوز له فيه 

م 1956احتالل مدينة بورسعيد أثناء العدوان الثالثي عام : "كما قضت بأن". )84(الطعن
  )".85(يعتبر من الظروف القاهرة التي من شأنها مد مدة الطعن

ويشترط في الحادث ليكون قوة قاهرة، طبقًا لقضاء محكمة التمييز األردنية، أن يكون 
القيام "تنفيذ االلتزام، أي غير متوقع الحصول، وأن يكون غير ممكن الدفع، وأن يجعل 

). 86( المضرور سبب آخر غير القوة القاهرةمستحيًال، وأن ال يكون خطأ" باإلجراء الالزم
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ويترتب على القوة القاهرة قطع مرور الزمن بصورة عامة دون تمييز بين طائفة وأخرى، 
  ).87(ويشمل ذلك كل الناس بال استثناء ألن المطلق يجري على إطالقه

ضت محكمة العدل العليا لمسألة امتداد الميعاد لسبب قاهر دون أن تستعمل وقد تعّر
عبارة وقف الميعاد وذلك من خالل بسط رقابتها على ما تقوم به اإلدارة من إجراءات في حالة 

ومسلك . عدم قيام أصحاب الشأن بتحديد الرخص الالزمة في المواعيد المحددة إداريًا لذلك
 األخذ بمبدأ امتداد المواعيد اإلدارية بسبب قاهر يدلُّ على أنها تأخذ محكمة العدل العليا في

من باب أولى بوقف ميعاد الطعن باإللغاء إذا أحاطت بصاحب الشأن عوامل قاهرة سلبته 
  ).88(القدرة على حرية التصرف

إذا كانت المدة القانونيـة للطعـن بقـرار    : "وقضت محكمة العدل العليا في حكم لها بقولها  
ــي  لج ــسكرية تنتهـــــ ــد العـــــ ــة التقاعـــــ ــاريخ  نـــــ ــاريخ   7/10/1970بتـــــ ــدعوى بتـــــ ــدمت الـــــ م وقـــــ

ــاد   12/10/1970 ــالرد لتقـــديمها بعـــد فـــوات الميعـ ــة بـ ــا تكـــون حقيقـ ــان  . م، فإنهـ ــا القـــول بـ أمـ
الحوادث التي وقعـت فـي األردن قـد حالـت دون وصـول كثيـر مـن المـوظفين إلـى مراكـز عملهـم                       

امتنــع معهــا تقــديم الــدعوى قبــل   " وة قــاهرةقــ"م، وإن ذلــك يــشكل 15/10/1970مــن تــاريخ 
م 3/10/1970انقــضاء الميعــاد فقــول غيــر وارد إذ أن الــدوام الرســمي قــد بــدأ فعــًال بتــاريخ      

تطبيقًا ألمـر الحـاكم العـسكري العـام وبـالغ رئاسـة الـوزراء، وأن المحكمـة أخـذت علمـًا قـضائيًا                        
أن المحكمـة اعتبـرت أن فتـرة مـا       وهكذا يـستفاد مـن هـذا الحكـم          ). 89("بهذه الواقعة الرسمية  

ي وقعت فيها أحداث أيلـول قـوة قـاهرة وتوقـف مـدة الطعـن       تم وهي الفترة ال   3/10/1970قبل  
  .القضائي

أن القرار القاضي بشطب السيارة من القيود النقضاء : "كما قضت محكمة العدل العليا
ون، إذ يشترط إلجراء سنة على انتهاء الرخصة دون تجديدها، ال يكون متفقًا وأحكام القان

  ).90("الشطب أن ال يكون عدم تجديد الرخصة خالل المدة القانونية ناشئًا عن قوة قاهرة

  ):91( من القانون المدني على ما يلي457نّصت المادة 

يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر المطالبة  -1
  .بالحق

  .مدة المقررةوال تحسب مدة قيام العذر في ال -2

وقف التقادم هو ميزة خولها القانون لبعض : "وقضت محكمة التمييز األردنية أن
األشخاص الذين يكونون في حالة تمنعهم من المراجعة القضائية بسبب عذر من األعذار 

وقد رّتب القانون . القانونية كالصغر والجنون والعته والغياب في ديار بعيدة والقوة القاهرة
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 التقادم منع سريان مدة التقادم مع سريانها ثانيًا بعد زوال السبب الذي دعا إليه، على وقف
  ).92("بحيث تزول نهائيًا المدة السابقة إلقامة الدعوى ويبدأ بعدها تقادم جديد

  حاالت قطع ميعاد الطعن: لثالمطلب الثا

ل ما قبله،  ميعاد الطعن بسبب انقطاع مدة الطعن، ويؤدي االنقطاع إلى محو كيمتدُّ
بمعنى انه إذا ما وقع سبب من أسباب االنقطاع، محى كل الزمن الذي يسبقه، ويبدء بعد 
زوال سبب االنقطاع، احتساب الميعاد كامًال، دون أي اعتبار للزمن السابق على سبب 
ع االنقطاع، وأّيًا كان السبب وقفًا أو انقطاعًا، فإن النتيجة المترتبة على ذلك إطالة ميعاد رف

  :سنتناول هذه الحاالت في أربعة فروع متتالية). 93(الدعوى

  التظلم اإلداري: الفرع األول

سنتناول المقصود به وشروطه والنتائج التي تترتب عليه وأهمية معيار التفرقة بين 
  :التظلم الوجودي والجوازي على النحو اآلتي

  :التظلم اإلداري: أوًال

 أن يتقدم صاحب الشأن الذي صدر -ميعاد الطعن كسبب لقطع -يقصد بالتظلم اإلداري
القرار اإلداري في مواجهته بطلب لإلدارة يلتمس فيه إعادة النظر في قرارها الذي يدعي 

  ).94(مخالفته لمبدأ المشروعية

إن التجاء صاحب الشأن إلى اإلدارة متظلمًا من القرار اإلداري الذي أّثر في مركزه 
قضاء طالبًا إلغائه يمكن أن يحل الكثير من المشاكل كما أن من القانوني مثل التجائه إلى ال

  .شأنه أن يخفف عن كاهل القضاء الكثير من األعباء

والتظلم اإلداري كأمر تقتضيه المصلحة العامة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج ال يمكن 
شروعية، فرقابة القضاء هي بصورة أساسية رقابة م. الوصول إليها عن طريق الطعن القضائي

ل القرار عّدوهذا يعني أن اإلدارة تستطيع أن ُت. أما رقابة اإلدارة فهي رقابة مشروعية ومالءمة
  ).95(أو تسحبه لمجرد عدم مالءمته

وإذا تظلم صاحب الشأن من القرار اإلداري إلى الجهة اإلدارية التي أصدرته أو إلى 
بدأ في السريان من جديد إّال من تاريخ الجهة الرئاسية فإن ميعاد الطعن القضائي ينقطع وال ي

  ).96(رفض اإلدارة للتظلم اإلداري المقدم إليها

م في معرض حديثها عن ميعاد رفع 1972 لسنة 47 من القانون 24وقد قضت المادة 
ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة اإلدارية التي أصدرت القرار أو : "الدعوى بأن

ويجب أن ُيبت في التظلم قبل مضي ستين يومًا من تاريخ تقديمه وإذا الهيئات الرئاسية، 
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سببًا، ويعتبر مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون صدر القرار بالرفض وجب أن يكون ُم
أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار 

  )".97(ريخ انقضاء الستين يومًا المذكورةالخاص بالتظلم ستين يومًا من تا

وفي األردن لم ينص المشّرع األردني على األحكام والضوابط الخاصة بالتظلم اإلداري 
الذي ينظمه القانون، وذلك على " بالتظلم اإلجباري"إّال في حاالت معينة وهو ما يسمى 

اري والجوازي سببًا لقطع ع المصري الذي اعتبر التظلم بنوعيه اإلجبخالف ما أخذ به المشّر
ميعاد الطعن، وأن التظلم قد يكون إجباريًا أو وجوبيًا، بمعنى أن المشّرع يلزم صاحب الشأن 
في حاالت محددة قانونًا باللجوء إلى الجهة اإلدارية بتظلم إداري مثل اللجوء إلى القضاء 

لم قد يكون اختياريًا أو ورفع دعوى اإللغاء، وهذا ما أخذ به المشّرع األردني، كما أن التظ
جوازيًا، بمعنى أن يملك صاحب الشأن حرية تقديمه أو عدم تقديمه حسبما يراه محققًا 
لمصلحته سواء كان الطلب خاصًا بتعديل القرار الصادر بحقه أو بسحبه، وهذا النوع من 

  ).98(التظلم لم يأخذ به المشّرع األردني

 تظلم صاحب في حاله اإلجباري واالختياري ويترتب على تطبيق التظلم اإلداري بنوعي
 من وإما ع سريان ميعاد الستين يومًا بحيث تبدأ مدة الطعن من جديد االشأن لإلدارة انقط

تاريخ إعالن صاحب الشأن برفض اإلدارة الصريح أو من تاريخ انقضاء الستين يومًا 
  .المنصوص عليه في القانون

إّن التظلم اإلداري الذي يقطع : " لها بقولهاأكدت محكمة العدل العليا في حكموقد 
ميعاد الطعن هو التظلم الذي يقدم ضد قرار قابل للتظلم منه، أي أنه يجب أن يكون هناك 
نص في القانون يجيز التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار أو إلى الجهة التي تملك سحب 

ت هي المرجع، أما إذا كان القرار نهائيًا هذا القرار أو تعديله أو إلى الجهات الرئاسية إذا كان
  )".99(بنص القانون فإن التظلم في هذه الحالة يصبح غير مجٍد وال منتج

التظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الذي "استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على أن 
  )".100(يقع ضد قرارات إدارية قابلة للتظلم بحكم القانون

التظلم الجوازي "ن لدى محكمة العدل العليا على أن اقضاء اإلداريكما استقر الفقه وال
كما أكدت في ). 101("ال يقطع مدة الطعن بالقرار المطعون فيه ما لم يرد نص على ذلك

ال يقطع مدة الطعن االعتراض المقدم من المستدعي لوزير الصحة على : "حكم لها بقولها
ر من حقيقة غّيردود على االعتراض ال ُيقرار تعديل وضعه الوظيفي، ألن ما يصدر من 

استقرار المركز القانوني بالقرار الصادر بحقه الذي يتعين عليه أن يطعن به ضمن مدة 
  )".102(الطعن
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إّن تكرار تقديم الطلبات : "كما أكدت محكمة العدل العليا في حكم حديث لها بقولها
مدة الطعن، فإذا كان المستدعي حول ذات الموضوع ورفضها من قبل اإلدارة ال يقطع سريان 

م بطلب إلعادته إلى وظيفته التي عزل منها استنادًا إلى قرار رئيس 1991قد تقدم عام 
الوزراء المتضمن إعادة الموظفين المعزولين من الخدمة ألسباب سياسية إلى وظائفهم، أثر 

يفة لم يكن ألسباب حيث تقرر رفض طلبه ألن عزله من الوظوإلغاء تعليمات اإلدارة العرفية، 
ه، فقد كان يتوجب عليه حينها الطعن بقرار عزله يسياسية وإّنما كان ألسباب مسلكية وظيف

تكون لمن الوظيفة، وحيث أن تكرار طلباته بإعادته إلى الوظيفة ال يقطع سريان مدة الطعن 
  )".103( مستوجبة الرد شكًال، فهيالحالة ُمقّدمة بعد مضي المدةفي هذه الدعوى 

اعتراض المستدعي على : "قد أّكدت محكمة العدل العليا في حكم حديث لها بقولهاو
قرار مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي بعدم معادلة شهادته يقطع مدة الطعن المقّررة، 
فإذا صدر قرار اللجنة برفض الطلب فيحق لمقدمه أن يطلب من اللجنة أن تقضي بذلك خالل 

ن يومًا، وعليه فإن االعتراض على القرار يقطع مدة الطعن وفقًا للمادة مدة ال تزيد على تسعي
  ).104("م، نظام معادلة الشهادات1986لسنة ) 23(من النظام رقم ) ب/8(

ونرى أن محكمة العدل العليا لم تأخذ بالتظلم الجوازي، بل أخذت بالتظلم الوجوبي 
وإن األخذ . اءان الفرنسي والمصريالذي ورد به نص في القانون خالفًا لما سار عليه القض

بالتظلم الوجوبي دون األخذ إلى جانبه بالتظلم الجوازي أمر ينطوي على قدر من التضييق 
على أصحاب الشأن من ناحية ويزيد من حجم القضايا التي تقع على كاهل المحكمة في وقت 

ناحية أخرى، وال قد يتم فيه حل المشاكل عن طريق التظلم الجوازي ولو بنسبة ضئيلة من 
يرد القول بأن في ذلك إطالة ألمد القضايا مادام وأن التظلم محصور أثناء فترة الطعن 

  .القضائي

  .شروط التظلم اإلداري: ثانيا

التي تؤدي إلى قطع مدة الطعن التظّلم اإلداري نستخلص من هذه الدراسة أهم شروط 
  :على النحو اآلتي

 الذي صدر القرار في مواجهته بعد صدور القرار اإلداري  يجب أن يتقّدم صاحب الشأن:أوًال
  .حتى تتمّكن اإلدارة من إعادة النظر في القرار والعودة إلى احترام مبدأ المشروعية

  . يجب أن يقّدم التظلم إلى الهيئة اإلدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية:ثانيًا

يومًا من تاريخ نشر القرار، أو تبليغ صاحب الشأن  يجب أن يقّدم التظلم خالل ستين :ثالثًا
  .نة للقراربه، أو تاريخ علمه علمًا يقينيًا بالعناصر األساسية المكوِّ
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قابلة الدارية اإلقرارات ال أن التظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الذي يقع ضد :رابعًا
  .للتظلم بحكم القانون

  .بيِّنًا األسباب التي بني عليها التظلمحدودًا وُم يجب أن يكون التظلم واضحًا وم:خامسًا

م إليها أو قّدوسع الجهة اإلدارية الُمبجديًا، بمعنى أن يكون  يجب أن يكون التظلم ُم:سادسًا
  . وأن يكون ذو نتيجةالسلطة الرئاسية لها، أن تعدِّل القرار أو تسحبه

  . التي تتطلبها دعوى اإللغاء ليس لزامًا على المتظلم مراعاة األسس القانونية:سابعًا

  النتائج التي تترتب على التظلم اإلداري: ثالثا

وبعد توضيح هذه الشروط، فإنه يترتب على تقديم التظلم إحدى النتائج القانونية على 
  ):105(النحو اآلتي

  .إّما قبول التظلم واستجابته طلب صاحبه وعندئذ يحل اإلشكال بين الفرد واإلدارة  - أ

 اإلدارة التظلم صراحة، وهنا يكون للمتظلم رفع دعوى اإللغاء خالل وإّما أن ترفض  - ب
 .ستين يومًا من تاريخ تبليغه بالرفض أو علمه يقينيًا بذلك

وإما أن تتخذ اإلدارة موقفًا سلبيًا إزاء التظلم فال تجيب عليه حتى إذا انقضت مدة -جـ 
لبي يحق معه لصاحب الشأن ثالثين يومًا من تاريخ تقديم التظلم اعتبر بمثابة قرار س

أن يقدم طعنه بالقرار المشكو منه خالل ستين يومًا من تاريخ انقضاء الثالثين يومًا 
  .المذكورة

 معيار التفرقة بين التظلم الوجوبي والتظلم الجوازي: رابعًا

وبعد دراسة مفهوم التظلم وأنواعه وشروطه والنتائج التي تترتب عليه، وما استقر عليه 
ن، البد أن نحدد معيار التفرقة بين التظلم الوجوبي والتظلم الجوازي اوالقضاء األردنيالفقه 

  :أو االختياري بسبب اختالف وتباين اآلثار القانونية المترتبة عليهما على النحو اآلتي

إن التظلم الوجوبي هو التظلم الذي نص عليه المشّرع بإلزام صاحب الشأن بتقديمه  -1
ين أن التظلم الجوازي يعطي صاحب المصلحة الحق بتقديمه أو لجهة اإلدارة، في ح

  .عدم تقديمه

إن التظلم الوجوبي الذي نّص عليه المشّرع هو الذي يقطع ميعاد الطعن، وهذا ما أخذ  -2
ع اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي الذي مبه المشّرع األردني وهذا منتقد ويتعارض 

  استقر على أن
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  ء من الرسوم القضائيةطلب اإلعفا: الفرع الثاني

استقر مجلس الدولة المصري والفرنسي على أن تقديم طلب اإلعفاء من الرسوم 
القضائية تمهيدًا لرفع دعوى اإللغاء يقطع ميعاد رفع الدعوى تبدأ مدة ستين يومًا جديدة 

 ،ةهذا أمر تقتضيه العدال. ابتداء من تاريخ إعالن القرار الصادر في طلب اإلعفاء من الرسوم
إذ لو لم يؤد طلب اإلعفاء من الرسوم إلى قطع ميعاد رفع الدعوى وتأخر صدور القرار في 
هذا الطلب إلى ما بعد انتهاء مدة الطعن لحرم صاحب الشأن دون ذنب من حقه في رفع 

  ).106(الدعوى

يتطلب رفع دعوى اإللغاء أمام محكمة العدل العليا سداد رسوم رفع الدعوى المنصوص 
من قانونها، إلى جانب ضرورة تقديم الدعوى عن طريق محام أستاذ ) 16(المادة عليها في 

من قانون المحكمة الذي يلزم رفع الدعوى باستدعاء موقع من ) 283(تطبيقًا لنص المادة 
 إّال أن صاحب الشأن ،محام أستاذ يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحكمة

  ).107(بًا اإلعفاء من الرسوم القضائية وندب محام لمباشرتهاقد يلجأ إلى المحكمة طال

وقد استقر القضاء اإلداري على أن تقديم طلب اإلعفاء من الرسوم القضائية أو 
المساعدة القضائية خالل ندب محام لمباشرتها وذلك تمهيدًا لرفع الدعوى، يقطع ميعاد 

 مدة الستين يومًا الجديدة بدءًا من الطعن القضائي بحيث تسقط المدة السابق سريانها لتبدأ
  ).108(تاريخ إعالن القرار الصادر باإلعفاء من الرسوم القضائية أو رفضه

من ) 172(يطبق حكم المادة : "أكدت محكمة التمييز األردنية في حكم لها بقولها
قانون أصول المحاكمات المدنية على طلب تأجيل الرسوم باعتبارها وردت في الفصل األول 

 الباب العاشر من القانون المتعلقة باألحكام العامة لطرق الطعن، وجاءت لتبين آثار تقديم من
/ 15(طلبات تأجيل الرسوم على المدد المحددة للطعون، وال يتعارض ذلك مع حكم المادة 

م التي تحكم هذه الطلبات من حيث صحة 1952 لسنة 4من نظام رسوم المحاكم رقم ) 1
اقتداره والجهة صاحبة الصالحية بالقيام بذلك وصالحية إصدار أمر من ادعاء المدعي بعدم 

خالل نظر أن يكون حالة دائمة، كما ال يشترط لقبول طلب التأجيل إرفاق الئحة الدعوى أو 
الطعن مع طلب التأجيل إذ يتوقف قبول طلب تأجيل الرسوم على صدور قرار من الجهة 

  ).109(صاحبة الصالحية

رات لمحكمة العدل العليا األردنية بشأن تقديم طلبات للمحكمة ولم نعثر على قرا
وإن قلة التطبيقات القضائية يرجع إلى انخفاض . لإلعفاء من الرسوم القضائية أو تأجيلها

  .الرسوم في الفترة السابقة
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    :رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة: الفرع الثالث

 نزاعات معينة يحددها القانون، اختصاص المحكمة هو سلطتها أو واليتها في نظر
سلطة المحاكم للحكم في قضية "ف فقهاء القانون المدني االختصاص بأنه ويعّر
  )".111(سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معينة: "أو أنه)" 110(معينة

 أو عدم  حقوقوظيفة تقرير وجود ال: "كما عّرف بعض الفقهاء االختصاص بأنه
 فقد تكون هذه الجهة محكمة أو جهة قضائّية )".112(انون لجهة ماوجودها التي يمنحها الق

أو غير قضائّية، وقد يكون تقرير الحق في شكل إصدار أمر القيام بعمل أو بعدم القيام بعمل 
وهناك أيضًا جهات إدارية يمنحها القانون وظيفة تقرير . أو في شكل االعتراف بوجود حق

  .الحقوق

. هما، القضاء العادي والقضاء اإلداريو ،مة بين جهتي القضاءقسَّإّن الوالية العامة ُم
من حيث طبيعة المنازعات إلى قضاء عادي وقضاء إداري يتمثل ينقسم فالقضاء بصورة عاّمة 
 الدينية والمحاكم الشرعية ، المحاكميا، وإلى جانب هذه المحاكملفي محكمة العدل الع

  )".113(ومجالس الطوائف الدينية األخرى

المحاكم : المحاكم ثالثة أنواع" من الدستور األردني على أن 99 المادة وتنص
 منه على أنه تعين أنواع 100كما تنص المادة . النظامّية، والمحاكم الدينّية والمحاكم الخاّصة

جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص 
  ".ء محكمة عدل علياهذا القانون على إنشا

وتبدأ مدة ستين . يؤدي رفع دعوى اإللغاء إلى محكمة غير مختصة إلى قطع مدة الطعن
 ومن تاريخ صيرورة هذا الحكم ،)114(يومًا جديدة من تاريخ صدور الحكم لعدم االختصاص

نهائيًا يبدأ من جديد حساب ميعاد الدعوى في حق المدعي والذي يلزم أن يقيمها أمام 
 وقد أصدرت المحكمة .العدل العليا خالل الميعاد القانوني ابتداًء من ذلك التاريخمحكمة 

م أقّرت فيه باعتماد تاريخ صيرورة 1981/ 6/ 27اإلدارية العليا المصرية حكمًا لها في 
وإنني أتفق مع اجتهاد هذه المحكمة وهو من تاريخ . الحكم نهائيًا ال بتاريخ صدور الحكم

  . نهائيًا وليس من تاريخ صدور الحكم لعدم االختصاصصيرورة هذا الحكم

 على االستمساك بالحق وعدم التباطؤ في ورفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة يدلُّ
ن أتقديم طلب اإللغاء األمر الذي يبرر األخذ بمبدأ قطع الميعاد نظرًا لرغبة صاحب الش

إّن المستدعي لم يتباطأ في : "ياوفي هذا تقول محكمة العدل العل. الواضحة في اقتضاء حقه
تقديمه لطلبه مدة تؤدي إلى اعتباره أنه أهمل ما يعتبره حقًا له في مراجعة محكمة العدل 
العليا، خاّصة بعد أن تبين أنه أمضى قسمًا من هذه المدة في مراجعة المحكمة لفسخ قرار 

  )".115(التحكيم
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إّن إقامة الدعوى لدى محكمة : "هاوقد أكدت محكمة التمييز األردنية في حكم لها بقول
ة سقوط الدعوى بمرور الزمن وهي السكوت غير ذات صالحية تقطع التقادم على اعتبار أّن عّل

  )".116(على الحق مّدة طويلة غير قائمة

ونتفق مع بعض المعلقين على قلة التطبيقات القضائية بهذا الشأن، وكذلك لم نجد من 
رأي، وذلك فإن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يعني النصوص ما ُيسعف األخذ بهذا ال

فوات المدة التي استغرقتها هذه الدعوى من أصل المدة المقررة للطعن وهي ثالثين يومًا، 
ة الشخص الذي رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة، بأنه غير راضي عن  تظهر نّيوقد

 على هذا القرار بشكل صريح وقاطع القرار بشكل صريح صادر بحقه، وأنه قد أبدى احتجاجه
ومثل هذا التفسير هو أمر مقبول ويمكن لمحكمتنا . عندما التجأ إلى القضاء طالبًا إلغاءه

نا أن موضوع اختصاص المحاكم وحدود صالحياتها هو مسيما إذا علال يه واألخذ به تبّن
بشكل قاطع أن موضوع شائك ودقيق ويصعب على اإلنسان العادي صاحب المصلحة أن يحكم 
  ).117(الموضوع الذي يطعن فيه هو من اختصاص محكمة بذاتها على وجه التحديد

  رد الدعوى شكًال: الفرع الرابع

 ويثور ،يترتب على كيفية حساب الطعن نتائج هاّمة تتعلق برد الدعوى اإللغاء شكًال
 أم إنها تقادمت  هل يجوز رفع دعوى جديدة أمام محكمة العدل العليا األردنية:التساؤل هنا

حسب مدة الطعن األصلية السارية من تاريخ القرار اإلداري؟ في مثل هذه الحالة تتجه 
  ).118(المحكمة إلى أن رد الدعوى ال يقطع مدة الطعن

:  وقد أكدت محكمة العدل العليا على ذلك في حكم حديث لها فقضت بقولها
العليا التي أعطت للمستدعي الذي من قانون محكمة العدل ) 23(المقصود من حكم المادة "

ت الدعوى ردت دعواه لغيابه عن المحاكمة الحق بتقديم دعوى جديدة إنما يكون إذا رّد
من ذات القانون، وعليه فإّن إقامة الدعوى السابقة وردها ) 12(خالل مدة الطعن في المادة 

 بالقرار المطعون فيه ال يقطع مدة الطعن وتكون إقامة الدعوى السابقة يفيد العلم اليقيني
  )".119(بتاريخ الوكالة المعطاة للمحامي إلقامة تلك الدعوى

إقامة المستدعيات دعوى سابقة : "كما أكدت محكمة العدل العليا في حكم لها بقولها
بذات الموضوع وذات الخصوم تّم رّدها يجعل هذه الدعوى ُمقّدمة بعد مضي المدة القانونية، 

من قانون محكمة العدل العليا يعطي الحق لوكيل ) 23(نص المادة وال يرد االحتجاج بأن 
المستدعين بإقامة الدعوى مجددًا فيما إذا تم رّدها لغيابه ذلك إّن إقامة الدعوى مجددًا 
يشترط أن يكون ضمن مهلة الطعن األصلية، كما ال يرد القول أن هناك مستدعيات عضوات 

دعوى األولى ذلك أن المستدعيات لم يقمن الدعوى باالتحاد النسائي لم يكن مشتركات بال
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بصفتهن الشخصية وإنما لكونهن عضوات باالتحاد وإن المستدعي االتحاد النسائي األردني 
  ).120"(يمثلهن وقد كان مستدعيًا بالدعوى األولى

 فمن ،ويبدو لنا أن موقف محكمة العدل العليا ال ينسجم مع مفهوم قطع التقادم وعّلته
 ،همل للمطالبة بحقهأن التقادم يسري في مواجهة صاحب الدعوى المقّصر أو الُمالمعروف 

وقد رأينا سابقًا أن رفع الدعوى إلى محكمة غير . فإذا انتفت العّلة ال ُمسوِّغ لسريان التقادم
كما يتفق هذا مع . مختصة يقطع التقادم، وينبغي أن يعامل رد الدعوى شكًال بالطريقة نفسها

لعدالة، حيث أن المدعي الذي وقع في خطأ إجرائي أمام محكمة العدل العليا ال اعتبارات ا
 عالوة على ذلك فإن ،همل برفعها أصًالي مثل مركز صاحب الدعوى الُمفينبغي أن يكون 

جتهادات القضائية لمحكمة التمييز في المواد المدنية يؤيد رأينا من موقف محكمة العدل الل
 بأن اجتهادات محكمة التمييز والمبادئ المستقرة في المرافعات المدنية العليا األردنية، علمًا

 وبناًء على . للحلول يستأنس به فيما لم ينص عليه قانون محكمة العدل العلياًال مصدرشكُِّت
ذلك، نقترح إصدار قانون أصول المحاكمات اإلدارية لمعالجة اإلجراءات لدى محكمة العدل 

رد الدعوى شكًال حالة من حاالت انقطاع الميعاد على غرار قانون العليا األردنية، وجعل 
  .أصول المحاكمات المدنية وهذا الموضوع محل خالف

ترد عليه وسقوط الحق في رفع  ي التآثار انقضاء الميعاد واالستثناءات: المبحث الثالث
  الدعوى خالله

  :سنتناول هذا المبحث في مطلبين متتاليين

 انقضاء آثار الميعاد واالستثناءات التي ال يتقيد الطعن فيها بميعاد آثار: المطلب األول
  محدد

يترتب على انقضاء ميعاد الطعن باإللغاء على القرار اإلداري دون رفع الدعوى بإلغائه، 
 فإن رفع صاحب الشأن الدعوى بعد ذلك، فإنها دعوى غير ،أن يصبح القرار نهائيًا حصينًا

بالنظام العام، بمعنى أنه يجوز للمحكمة بل عليها أن تتعرض له من  وهذا حكم متعلق ،مقبولة
 كما إنه ال يجوز االتفاق على اعتبار ،تلقاء نفسها، دون أن يدفع بعدم القبول من الخصوم

 وال يجوز كذلك التنازل عن الدفع ويجوز إبداؤه، في أي مرحلة ،الدعوى مقبولة بعد الميعاد
  ).121(تكون عليها الدعوى

تكون الدعوى مستوجبة الرد شكًال : "محكمة العدل العليا في حكم لها بقولهاوقضت 
 القانونية، وعليه وبما أنه ال يوجد في أوراق الدعوى ما يثبت أّن إذا قدمت بعد فوات المدة

الطاعن قد تبلغ القرار المطعون فيه أو علم به علمًا يقينيًا قبل أكثر من ستين يومًا من يوم 
تقديم طعنه، وبالتالي يكون الدفع بأن الدعوى حقيقية بالرد شكًال ألنها متعلقة بعد فوات 

  )".122(ب الردالمدة القانونية مستوج
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القاعدة العامة هي إذن أنه يترتب على فوات الميعاد أو المهلة المقررة للطعن باإللغاء 
إّال إن القضاء  ).123(عدم قبول الدعوى، وأن الدفع بعدم القبول يعتبر من النظام العام

اإلداري قرر عدة استثناءات على هذا األصل العام، وتشمل هذه االستثناءات القرارات 
القرارات اإلدارية السلبية، القرارات اإلدارية المستمرة، القرارات اإلدارية : االت التاليةوالح

المنعدمة، وحالة ظهور المصلحة بعد انقضاء ميعاد الطعن، وسحب القرارات اإلدارية غير 
 على النحو االستثناءاتالمشروعة أو المعيبة التي ال ترتب حقوقًا مكتسبة ألطرافها، وسنتناول 

  :آلتيا

  :القرارات اإلدارية السلبية: أوًال

القرارات اإلدارية السلبية هي وصف يطلق على ما تتخذه اإلدارة من موقف سلبي بشأن 
طلبات األفراد المقدمة إليها للحصول منها على أمر معين أو منفعة معينة، سواء أكان هذا 

سلبي عندما ُيعّبر اإلدارة عن واالستثناء أن يصدر القرار بشكل . الموقف بالمنح أو بالمنع
موقف سلبي، فهي ال ُتعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع األمر الواجب 

" االمتناع"عليها اتخاذ موقف بشأنه، وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في 
  ).124(عن إصدار قرار كان يتعّين عليها إصداره

ن على جواز الطعن في القرارات اإلدارية السلبية اوالقضاء اإلداريوقد استقر الفقه 
 نص قانون وقد) 125(يومًا) 60( خالل مدة ستين شأنها في ذلك القرارات اإلدارّية اإليجابية

يعتبر في حكم القرار اإلداري رفض الجهة "منه على أنه ) 11(محكمة العدل العليا في المادة 
تناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى المختصة اتخاذ القرار أو ام

من قانون محكمة العدل العليا ) ب/12(نص في المادة كما ، )126("التشريعات المعمول بها
في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن "نه أعلى 

يومًا من تاريخ تقديم ) 30(د انقضاء من هذه المادة بع) أ(المنصوص عليها في الفقرة 
 وحكمة المشّرع األردني من ).127("المستدعي طلبًا خطيًا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار

يومًا كما في مصر وسوريا هو أن ترجع اإلدارة عن ) 60(يومًا وليس ) 30(جعل المدة 
 اإلمكان الخصومات قرارها وتسحبه أو تلغيه في فترة قصيرة ولتجنيب اإلدارة واألفراد قدر

التي تخلقها المنازعات القضائية، وتخفيف العبء عن كاهل محكمة العدل العليا، قبل لجوء 
  .األفراد للطعن بإلغاء القرار باإللغاء أمامها

إن ميعاد رفع الدعوى لمحكمة العدل : "وقضت محكمة العدل العليا في حكم لها بقولها
، وفي الشأناإلداري المطعون فيه أو تبليغه إلى صاحب هو ستون يومًا من تاريخ نشر القرار 

حالة امتناع السلطة عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاء شهر من تقديم الطلب 
 دعوى الطعن بقرار مدير الجوازات العامة إّن: "كما أكدت في حكم لها). 128("إليها
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قيدة بميعاد ما دام أن الطاعن ثابت باالمتناع عن تجديد جواز سفر المستدعي تكون غير م
الجنسية وغير منازع فيها وسلطة اإلدارة في ذلك سلطة مقيدة بتوافر الشروط القانونية، فإذا 

  ).129("توافرت هذه الشروط لمنح الجواز وبالتالي تجديده فال تملك اإلدارة رفض الطلب

في حكم القرار اإلداري عتبر ُي: "وأّكدت محكمة العدل العليا في حكم حديث لها بقولها
رفض الجهة المختّصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب عليها اتخاذه 

يومًا على تاريخ ) 30(بمقتضى التشريعات المعمول بها، وتبدأ مدة الطعن فيه بعد انقضاء 
  .)130("الطلب

  :القرارات اإلدارية المستمرة: ثانيًا

د األثر مع الزمن، الذي ينتج عن امتناع اإلدارة تجّدو القرار ُمالقرار اإلداري المستمر ه
د إذا لم ُيحدد لها المشّرع مدة معينة يتعين عليها جّدعن اتخاذ موقف معين أو إصدار قرار ُم

اتخاذه خاللها، إذا في مثل هذه الحالة يعتبر امتناع اإلدارة بمثابة قرار إداري مستمر وعدم 
قرار إداري يصدر برفض الطلب بمثابة قرار إداري جديد يحق لصاحب انتهائها، واعتبار كل 

  ).131(الشأن الطعن فيه باإللغاء

إن وضع الشخص في قوائم : "وقضت المحكمة اإلدارية العليا المصرية بقولها
الحق ) الممنوع من السفر(الممنوعين من السفر بطبيعته قرار ذو أثر مستمر مما يجعل له 

لخارج، وكل قرار يصدر  ل السفرتستدعيه من القوائم في كل مناسبة في أن يطلب رفع اسم
  )".132(برفض طلبه يعتبر قرارًا إداريًا جديدًا يحق له الطعن فيه باإللغاء استقالًال

أن القرارات ذات األثر المستمر، : "وأكدت المحكمة اإلدارية العليا المصرية في حكم لها
 القرارين المطعون عليهما ينطويان على حرمان يجوز الطعن فيها في كل وقت، وحيث أن

فهما بهذه المثابة من القرارات المستمرة، التي . أبدي للمدعين من مزاولة حقوقهما السياسية
تحدث آثارها بصفة متجددة ودائمة، فمن ثم يجوز الطعن بهما، طالما بقي هذان القراران، 

  )".133(اءوذلك دون التقيد بالموعد المحدد لرفع دعوى اإللغ

شترط العتبار القرار من القرارات اإلدارية ُي: "وقضت محكمة العدل العليا في حكم لها
المستمرة أن يكون من حق اإلدارة إعادة النظر في موضوع القرار بناء على طلب جديد عند 

  )".134(ر الظروف التي استوجبت رفض الطلب األولتغّي

أن القرار بمنح المستدعين ترخيصًا : "وأكدت محكمة العدل العليا في حكم لها بقول
إلنشاء مصنع تعبئة المشروبات الغازية وعصير الفواكه شريطة أن ال تجري تعبئة هذه 
المشروبات في عبوات معدنية يعتبر من القرارات السلبية التي تبقي قائمة ومستمرة طوال مدة 

 وقد استقر االجتهاد على ،امتناع اإلدارة عن الترخيص بتعبئة المشروبات في عبوات معدنية
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أن من حق المستدعي أن يتقدم بطلب جديد في أي وقت لمنحه لترخيص خاليًا من الشروط 
وينبني على ذلك أن ميعاد رفع الدعوى يظل في هذه الحالة مفتوحًا ما دام ان . المذكورة

 وبالتالي ،إجراءات المستدعي ضده المتعلقة بشروطه بالنسبة للموضوع ما زالت جارية فعًال
  )".135(فإن الدفع بأن الدعوى قدمت بعد الميعاد يكون غير وارد في هذه القضية

وقد استقر االجتهاد على أن القرار اإلداري الصادر بناء على سلطة مقيدة ال يتقيد 
الطعن فيه بميعاد، وعليه فإن مصادرة جواز سفر المستدعين واستبدالهما بجوازات سفر 

 المستمرة التي يجوز الطعن فيها دون التقيد بميعاد وبالتالي يكون مؤقتة هو من القرارات
  )".136(الدفع بأن الدعوى مردودة شكًال لتقديمها بعد مضي المدة القانونية مستوجب الرد

ومن أمثلته قرار االعتقال أو التحفظ . القرار المستمر هو القرار متجدد األثر مع الزمن
 من هذه القرارات ال ينتهي أثره بانتهاء يوم معين، وإنما يظل إذْ  أن أّيًا. أو المنع من السفر

ساري المفعول إلى أن ينتهي القرار نفسه وتزول عنه قوته القانونية بعمل إداري أو تشريعي 
أو قضائي، وإضفاء صفة االستقرار على تلك القرارات بصورة أبدية من الخطورة 

و بحرمان من ميزة متجددة لمزاولة مهنة، فمثل ولنتصور قرارًا مقيدًا للحرية، أ). 137(بمكان
هذه اآلثار التي تتجدد باستمرار، ال يمكن القول بأنها ترتبط ارتباطًا أبديًا بالقرار األول، 
صريحًا كان أو ضمنيًا، كما هو الشأن بالنسبة إلى قرار بهدم منزل أو بفصل موظف أو 

 .بترقيته

 من حيث آثاره في مركز وسط بين القرار يرى بعض الفقهاء إن القرار المستمر، هو
الفردي الفوري، والقرار التنظيمي، من حيث أن آثاره ال يمكن أن تحدد ُمقدَّمًا وعلى صورة 
قاطعة، كما هو الشأن في خصوص القرار الفردي الفوري، بل أن آثار القرار الفوري 

لسبب، تعّين وقف آثاره المستمر، تظل مشروعة ما بقي ركن السبب قائمًا، فإذا زال هذا ا
فإذا امتنعت اإلدارة عن ذلك، كان امتناعها بمثابة قرار غير مشروع، يتعين على ". فورًا

فإذا رفضت اإلدارة الترخيص ألحد األفراد بمزاولة مهنة، ألسباب . القضاء اإلداري إلغاؤه
لتي بني عليها ولكن إذا زالت األسباب ا. قائمة وقت هذا الرفض، فإن قرارها يكون مشروعًا

قرار الرفض األول، كما لو استكمل الطالب الشروط، أو رد إليه اعتباره، فإن من حقه أن يعود 
ويصدق . إلى اإلدارة مرة أخرى، وأن يقايضها بخصوص موقفها منه على ضوء تغير األسباب

   ).138(هذا القول على القرارات الفردية المستمرة

  دمةنعالقرارات اإلدارية الُم: ثالثًا

 ألنها ،اكتسبت مسألة انعدام القرارات اإلدارية أهمية خاصة لدى المحاكم القضائية
 ومن ثم فقد ،تمكنها من التغلب على القاعدة التي تفرض عليها عدم التعرض ألعمال اإلدارة

توسعت فيها لدرجة كبيرة، فلم تكتفي بالفكرة الفقهية عن القرار المعدوم، بل أصبح القرار 
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في نظرها مرادفًا للقرار غير المشروع ثم تبلور هذا القضاء في الفكرة الحديثة المعدوم 
والتي من مقتضاها أن المحاكم القضائية هي الحامية الطبيعية لحريات األفراد وأموالهم، فكل 
اعتداء من اإلدارة على تلك الحريات أو األموال يجعل عملها من قبيل االعتداء المادي الذي 

  ).139(م القضائية بالنظر فيهتختص المحاك

هو الفقيه " انعدام القرارات اإلدارية"إن أول من حاول صياغة فكرة واضحة عن مفهوم 
نعدمة في  حيث يرى أن بعض أعمال اإلدارة تعتبر ُمLaferrier" الفريير"الفرنسي المعروف 

 عالقته حالة صدورها من شخص ليس له أية سلطة قانونية أو عالقة له باإلدارة، أو أن
له أصًال إصدار أية ّوخباإلدارة قد انقضت لسبب من األسباب أو ألن سلطته الوظيفية ال ُت

  ).140(قرارات

قرار مادي مشوب بعيب : "ويعّرف الكتاب الفرنسيون المحدثون القرار المنعدم بأنه
  ).141("جسيم ويتضمن اعتداًء على الملكية الخاصة أو على بعض الحقوق األساسية

نعدم االستثناء الثالث الذي أقّره المشّرع والقضاء اإلداري على ميعاد قرار الُمويمثل ال
 إذ جعل باب الطعن مفتوحًا في أي وقت دون التقيد بشرط ،الطعن المحدد لدعوى اإللغاء

من قانون محكمة ) ج/12( عليه المشّرع األردني صراحًة في المادة وهذا ما نّص. الميعاد
نعدمة في أي وقت دون ة بأن تقبل دعوى اإللغاء بالقرارات اإلدارية الُمالعدل العليا األردني

  .التقيد بميعاد

نعدم يخّول اإلدارة حق سحبه في أي وقت دون التقيد ومؤدى هذا النص أن القرار الُم
بميعاد الطعن المنصوص عليه في قانون محكمة العدل العليا وهو ستون يومًا من تاريخ 

  . وأن فوات ميعاد الطعن فيه ال يزيل عيبه،شكوالتبليغ بالقرار الم

القرار الذي يصدر عن : "نعدم بأّنهوقد عّرفت محكمة العدل العليا ألردنية القرار الُم
فرد عادي أو هيئه ليس لها أن تزاول هذا االختصاص أصًال، أو يصدر القرار عن سلطة في 

مًال من أعمال السلطتين ن من اختصاص سلطة أخرى كأن تتولى السلطة اإلدارية عأش
التشريعية أو القضائية، أو يصدر موظف قرارًا وهو غير مخّول بإصدار هذا القرار، ففي هذه 

 وإذا ما شاب القرار عيب بسيط فيكون القرار قابًال لإلبطال ،نعدمًاالحاالت يعتبر القرار ُم
نقضى موعد الطعن فيتحّصن  أما إذا ا،واإللغاء قضائيًا إذا قدم الطعن خالل المدة القانونية

  ).142"(القرار من السحب واإللغاء

هو القرار : "نعدم بأنهوفي حكم حديث عّرفت محكمة العدل العليا األردنية القرار الُم
الذي يصدر عن فرد عادي ليس له أي صفة عامة، أو عن سلطة إدارية في موضوع من 

سلطة إدارية أخرى ال عالقة لها اختصاص السلطتين التشريعية والقضائية أو أن يصدر عن 
به، كصدور قرار من وزير يتعلق بوزارة أخرى أو اعتداء موظف على اختصاص مجلس يملك 
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وحده حق إصدار القرار اإلداري، وليس ذلك القرار الصادر عن المساعد اإلداري لمدير 
ضافة إلى أن التربية والتعليم المتضمن إنذار المستدعي بلزوم التقيد بالدوام الرسمي باإل

للمساعد اإلداري وللمدير اإلداري ومدير المدرسة توقيع عقوبة اإلنذار بحق المستدعي إذا 
  )".143(اقتضى الحال وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزير التربية والتعليم

إّن محكمة العدل العليا قد بّينت في بعض أحكامها معيار مدى جسامة عدم المشروعية 
نعدمًا إذا كان مشوبًا بعيب جسيم، والقرار يعتبر القرار ُم: " اإلداريالتي تشوب بالقرار

  ).144(المشوب بعيب جسيم هو قرار فاقد لخصائصه وهو عديم األثر قانونًا

نعدم الذي يتقيد الطعن فيه بميعاد حسبما استقر القرار الُم: "وقضت في حكم آخر بأن
كون المخالفة فيه صارخة إلى حد يفقد معه عليه الفقه والقضاء اإلداريان، هو القرار الذي ت

  )".145(القرار طبيعته ويخرج من دائرة تطبيق األحكام للقرارات اإلدارية

أن القرار "وقد أخذ القضاء النظامي بهذا المعيار، فقد قضت محكمة التمييز األردنية 
ية ويجعله اإلداري الفردي الذي يكون فيه العيب بالغ الجسامة بحيث يجرد من صفته اإلدار

معدومًا، فإن المحاكم العادية في هذه الحالة تسترد كامل اختصاصها في مواجهته ومعاملته 
وتأسيسًا على ذلك يملك القضاء العادي اختصاصات واسعة )". 146(معاملة االعتداء المادي

النطاق، فهو ال يستطيع فقط أن يأمر بتعويض المتضرر ولكن له الحق في وقف الضرر 
مترتب، ويشمل ذلك سلطة الطرد من العمل وإعادة األمر إلى ما كان عليه وهدم المادي ال

  ".األعمال التي شّيدتها اإلدارة دون وجه مشروع

لقد استقر قضاء محكمة التمييز األردنية على أن المحاكم النظامية تملك تقرير 
آثارها بالنسبة  وأن تشل ،نعدمة عند نظرها في الدعاوي الحقوقّيةمشروعية القرارات الُم

  )".147(للخصم إذا كان العيب الذي يشوبها بالغ الجسامة

إّن المحاكم النظامية تملك الحق في : "كما قضت محكمة التمييز األردنية في حكم آخر
نعدم وأن تشل آثاره بالنسبة لموضوع الدعوى، وأن مثل هذا القرار ال بحث القرار الفردي الُم

  )".148(لقضاء اإلداري وال بانقضاء ميعاد الطعنيتحصن بعدم الطعن فيه أمام ا

ويرى بعض المعّلقين أن المحاكم النظامية تأخذ بالمعيار الذي أقّرته محكمة العدل 
  )".149(العليا في تقرير انعدام القرارات اإلدارية

على إنه من حق المحاكم النظامية أن : "وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز األردنية
 القرارات اإلدارية للتوصل إلى إصدار الحكم في المسائل الحقوقية المعروضة تتعرض لقانونية

عليها، وأن تشل آثارها بالنسبة لموضوع الدعوى التي أمامها دون أن تتعرض إلى القرارات 
  )".150(اإلدارية باإللغاء
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لقد توسع القضاء اإلداري في تحديد االنعدام مما حدا بجانب كبير من الفقه إلى القول 
 افتقار القرار اإلداري لركن اإلرادة ماه: إن انعدام القرار اإلداري يتحقق نظريًا في حالتين

نتيجة تخلف أحد شروط انعقاده، وحالة إصابة القرار اإلداري بعدم المشروعية الحسية نتيجة 
  ).151(مخالفة القواعد الدستورية والقانونية في الدولة

ردن على نفسها إنه ال يجوز أن تبحث في كون وقد أخذت محكمة العدل العليا في األ
  ).152(القرار منعدمًا أو غير  منعدم ما لم تكن مختصة أصًال بالنظر في الطعن المتعلق به

ومن هنا ال يلزم اإلفراد باحترام القرارات المنعدمة وفي وسعهم تجاهلها ألنها تكون 
م القانونية المشروعة، ومن مجرد عقبة مادية تقف في وجه ذوي الشأن في استعمال مراكزه

 أو اللجوء إلى ،حق األفراد التخلص من العقبات المادية بوسائلهم الخاصة إذا استطاعوا ذلك
 وفي هذه الحالة األخيرة ال يتقيد الطعن بميعاد الطعن المخصص أصًال للقرارات ،القضاء

  .ًا أو كليًا في أي وقتنعدم جزئياإلدارية، كما يحق لإلدارة من جانبها أن تسحب القرار الُم

نعدمة ال يتقيد الطعن فيها بميعاد القرارات اإلدارية الُم: "أكدت محكمة العدل العليا أن
من قانون محكمة العدل العليا، وعليه لما كانت المستدعية ) 12(وذلك عمًال بأحكام المادة 

ّددة بستين يومًا من قد علمت علمًا يقينًا بقرار إبعادها وتسفيرها، فتسري مدة الطعن المح
  )".153(تاريخ اإلبعاد

  القرارات الكاشفة: رابعًا

أجاز مجلس الدولة المصري الطعن في القرار اإلداري دون التقيد بمدة معينة إذا كان 
القرار كاشفًا من مركز مستمد من نص القانون، بحيث ال تتمتع اإلدارة بشأنه بسلطة 

لما كانت شهادة المعافاة في الخدمة : "ليا بأنه، فقضت المحكمة اإلدارية الع)154(تقديرية
العسكرية والوطنية شهادة كاشفة عن المركز القانوني للفرد في اإلعفاء من هذه الخدمة الذي 

 وأن هذه الشهادة تعتبر السند المسجل –يستمده من نص القانون ال من شهادة اإلعفاء 
يجوز للسلطة العمومية أن تصحح ما  فإذا ما صدرت مجافية للصواب فإنه –لحصول اإلعفاء 

وعلى ذلك يكون للفرد حق . ورد فيها من خطأ ولو جاء التصحيح بعد الميعاد القانوني
  ).155(الطعن على هذه الشهادة دون التقيد بميعاد الطعن

ومن أمثلتها اإلجراءات الخاصة بنشر أو إعالن القرار لوضعه موضع التطبيق، 
واإلجراءات التي تصدر لتأكيد قرار سابق طالما أنها لم تحدث واإلجراءات الخاصة بتنفيذه، 

آثارًا جديدة أو لم تضف عناصر جديدة إلى القرار األصلي تؤثر في المراكز القانونية للطاعن 
وتضر به، فالقرار الكاشف هو القرار الذي يصدر مؤكدًا لقرار سابق، ولم ينشئ أثرًا قانونيًا 

  ).156(في عالم القانون
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القرار اإلداري الذي يصدر مؤكدًا لقرار إداري : "كمة العدل العليا على أنقضت مح
سابق ال يكون خاضعًا ألية مرحلة اعتراضية أمام ذات المرجع الذي أصدره وال يعتبر قرارًا 
إداريًا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا، وعليه ولما كان طعن المستدعي ينّصب على 

اللجنة على ضوء االعتراض المقدم من المستدعي ولم ينّصب على القرار القرار المؤكد لقرار 
األول الذي قضى باعتبار الحالة التي دخل بها والد المستدعي إلى المستشفى الخاص ليست 
من الحاالت الطارئة فيكون رد الطعن لعدم اختصاص محكمة العدل العليا لهذا السبب وليس 

لعامة اإلدارية باعتبار أن الدفع بعدم االختصاص من النظام العام لألسباب التي أوردتها النيابة ا
  ).157"(وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها

القرار المؤكد لقرار سابق ال يعتبر قرارًا إداريًا قابًال : "وقد استقر االجتهاد على أن
 لم يتضمن تفسيرًا للطعن باإللغاء ما دام أنه لم يطعن بالقرار األول وطالما أن القرار المذكور

أو تعديًال في القرار السابق وعليه فإن كتاب وزير الصحة إلى مدير الجمارك والمتضمن 
التأكيد على القرار السابق الصادر من قبله بعدم التخليص على اإلرسالية العائدة للمستدعية 

  ).158"(ال يعتبر قرارًا إداريًا قابًال للطعن باإللغاء

إن تصحيح أوراق االمتحان وإعطاء العالمة على : "لعليا بقولهاكما أكدت محكمة العدل 
اإلجابة ال تحمل في طياتها أي عنصر من عناصر القرار اإلداري النهائي التنفيذي بالمفهوم 
القانوني وما هي إّال عملية فنية، وكذلك تصديق نتائج االمتحانات من قبل مجلس إدارة 

تنظيمية إلجراءات االمتحانات وال ترقى إلى درجة القرار المعهد القضائي فهي عملية تكميلية و
إضافة إلى وجود طرق أخرى غير الطعن لدى المحكمة لمراجعة عملية تصحيح . اإلداري

  ).159"(األوراق وتقدير العالمات أشارت إليها تعليمات منح الدبلوم في المعهد القضائي

ارات اإلدارية الكاشفة والقرارات من خالل هذه الدراسة نستخلص أهمية التفرقة بين القر
  :اإلدارية المنشئة على النحو اآلتي

إنَّ القرارات اإلدارية الكاشفة من الحاالت التي ال يتقيد الطعن به بميعاد محدد، على  -1
بستين يومًا وهو ميعاد ) 60(خالف القرارات اإلدارية المنشئة التي تحدد ميعادها بـ

  .دعوى اإللغاء

ارية الكاشفة ال ُتعدُّ قرارات إدارية قابلة للطعن أمام محكمة العدل إن القرارات اإلد -2
العليا، ألنها ال ترقى إلى مرتبة القرارات اإلدارية، كما هو الحال في القرارات اإلدارية 

 .المنشئة

إن القرارات اإلدارية الكاشفة ال توّلد أي أثر قانوني في عالم القانون، وعلى خالف  -3
 المنشئة التي يترتب عليها إحداث آثار قانونية، ويتجلى هذا األثر في القرارات اإلدارية
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 إلغاء مركز -جـ .  تعديل مركز قانوني قائم-ب.  إنشاء مركز قانوني-أ: ثالث صور
 .قانوني قائم

ُتعدُّ القرارات اإلدارية الكاشفة أعماًال مادية في حين ُتعدُّ القرارات اإلدارية المنشئة 
، بمعنى ذلك، أن العمل القانوني يختلف عن العمل المادي، فبينما يكون محل أعماًال قانونية

العمل المادي واقعة مادية معينة دون أن يحدث آثارًا قانونية، أي إنشاء حقوق والتزامات 
  .جديدة، فإن العمل القانوني البد أن يؤدي إلى إنشاء مراكز قانونية أو تعديلها أو إلغائها

  صدار أوامر اإلفراجطلبات است: خامسًا

تعود أوامر اإلفراج في أصلها إلى األوامر التي كان يصدرها الملك لموظفيه للعمل 
بموجب القانون نصًا وروحًا إلقامة العدل، ثم أصبحت في القرن التاسع عشر وسيلة في يد 

م 1679األفراد للمعارضة في الحبس غير مشروع، وعندما صدر قانون أوامر اإلفراج عام 
رر بموجبه لكل شخص أو آخر بالنيابة عنه أن يطلب اإلفراج عنه أو عن الموقوف داخل تق

 وسيلة لكل شخص موقوف سواء داخل 1816، إّال أنها أصبحت عام )160(بريطانيا
بريطانيا أو خارجها أن يطلب من المحكمة العليا اإلفراج عنه مهما كانت تهمته، وال تصدر 

 حينما ،)161(ا كان هناك مرجع آخر يحقق لطالبيها العدالةالمحكمة أوامر اإلفراج هذه إذ
كانت هذه الوالية معقودة لمحكمة العدل العليا في ظل قانون تشكيل المحاكم النظامية، كانت 
استصدار أوامر اإلفراج عن األشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع تسمع ما دام الشخص 

  ).162(موقوفًا دون التقيد بميعاد

ذلك، فإن الشخص الموقوف بوجه غير مشروع بناء على أمر إداري وتأسيسًا على 
يستطيع طلب استصدار أمر باإلفراج عنه من محكمة العدل العليا دون التقيد بميعاد الطعن 

 ال يخضع للطعن فيها لشرط  النهائية وقرار التوقيف هنا يعتبر من القرارات اإلدارية،باإللغاء
  ).163(الميعاد

أّن القرار الذي يجوز الطعن فيه باإللغاء " محكمة العدل العليا على ولقد استقر اجتهاد
  ).164"(هو القرار اإلداري النهائي التنفيذي

  -:والقرار اإلداري ال يكون نهائيًا إّال إذا تحقق فيه أمران

  . صدوره عن جهة إدارية تملك إصداره دون تعقيب عليها من جهة إدارية أعلى:أحدهما

ى نحو يكون من شأنه إحداث أثر قانوني معين، أي إنشاء أو تعديل أو صدوره عل: والثاني
ما تعبر عنه بعض األحكام بوصف القرار بأنه تنفيذي أو . إلغاء المركز القانوني للطاعن

وأحكام محكمة العدل العليا في األردن تنسجم كل االنسجام مع هذا . قابل للتنفيذ
  .القرار اإلداري النهائي
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محكمة العدل العليا النافذ المفعول جاء خلوًا من هذا النص مما جعل إال أن قانون 
المحكمة تخضع الدعوى فيها لميعاد الطعن، وقد لجأت المحكمة أحيانًا إلى قبول الطعن 

  .بالرغم من مضي المدة القانونية

إّن تخلف المستدعي عن الطعن بقرار "ولقد أكدت محكمة العدل العليا في حكم لها 
ال يفيد اإلذعان للقرار المطعون فيه، ألن اإلذعان الذي يوجب رد الدعوى هو أن التوقيف 

  ).165"(يقبل الطاعن بالقرار المطعون فيه قبوًال إراديًا صريحًا ال افتراضيًا

ويرى بعض المعلقين، ضرورة العودة إلى قبول الدعوى على النحو الذي كان معموًال به 
في ظل ظروف التوقيف لصاحب الشأن، فضًال عن أّن قرار في قانون تشكيل المحاكم النظامية 

  ).166(التوقيف يعتبر من القرارات المستمرة التي يتعين أن يبقى باب الطعن فيها مفتوحًا

  ظهور المصلحة بعد انقضاء ميعاد الطعن: سادسًا

شترط لقبول دعوى اإللغاء، توفر شرطين أساسيين في المصلحة الخاصة بالطاعن ُي
كون المصلحة شخصية ومباشرة، سواء كانت هذه المصلحة محققة أو محتملة، أم أن ت: هما

ن تتوفر المصلحة وقت رفع الدعوى وتستمر حتى الفصل في أكانت مادية أو أدبية، و
  .الدعوى

لقد أكد الفقه والقضاء : "قضت محكمة العدل العليا في حكم حديث نسبيًا بقولها
 أساسي لقبول دعوى اإللغاء، وهي تتحقق لدى اإلداريان أن المصلحة الشخصية شرط

الشخص الذي يمس القرار غير المشروع مركزه القانوني بحيث أن تكون للمستدعي مصلحة 
 وتقوم هذه المصلحة في تواجد المستدعي في مركز ،شخصية ومباشرة في إبطال القرار

اعن مصلحة مشروعة أي قانوني يؤثر فيه تأثيرًا مباشرًا، ويتعين من جهة أخرى أن تكون للط
  )".167(مبنية على مركز قانوني له قد مّسه القرار المطعون فيه

وقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على ضرورة توافر المصلحة وقت رفع الدعوى 
ال يتعين أن تتوافر المصلحة في : "وتستمر حتى الفصل فيها، فقضت في حكم لها بقولها

ى فحسب، بل ينبغي استمرار قيامها ما بقيت الدعوى قائمة دعوى اإللغاء عند رفع الدعو
  )".168(ولحين الفصل فيها نهائيًا

قد يتأخر اكتشاف صاحب الشأن لمصلحته في طلب إلغاء أحد القرارات اإلدارية الفردية 
إلى ما بعد فوات ميعاد الطعن فيه لتقدر إدراك هدف اإلدارة الحقيقي منه، بمعنى أن تكون 

فع الدعوى موجودًا أصًال ومنذ صدور القرار، إّال أن ظهورها لصاحبها تأخر المصلحة في ر
 وتحقيقًا للعدالة ولكون صاحب ،بفعل اإلدارة التي أخفت هدفها الحقيقي من إصدار القرار

المصلحة معذورًا في تفويت ميعاد الطعن فقد أجاز القضاء اإلداري في مثل هذه الحالة رفع 
 إّال أن صاحب الشأن قد ،من ظهور المصلحة بعد أن كانت خافيةدعوى خالل ستين يومًا 
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يكتشف المصلحة متأخرًا بسبب وجود دعوى أخرى معروضة على القضاء، وال تظهر 
المصلحة إّال عقب صدور الحكم القضائي في هذه الدعوى، وعندئٍذ يتم حساب ميعاد الطعن 

  ).169(من تاريخ صدور هذا الحكم

  رية الصادرة استنادًا لصالحية مقيدةالقرارات اإلدا:سابعًا

ويقصد بالصالحية المقيدة الحالة التي يتعين فيها على اإلدارة اتخاذ قرارات إدارية 
محددة سلفًا دون أن يكون لها دور في التقدير أو التأثير على مضمون هذه القرارات، بمعنى 

نحو والشكل الذي حدده أّن اإلدارة ملتزمة بممارسة صالحيتها واتخاذ قراراتها على ال
  .)170(القانون

). التقديرية(وسلطة اإلدارة ) المقيدة(يميز الفقه والقضاء اإلداريان بين سلطة اإلدارة 
حيث تكون سلطة اإلدارة مقيدة عندما يشترط المشّرع شروطًا معينة أو ظروفًا معينة لكي 

 ظروف وأوضاع معينة أو تمارس اإلدارة نشاطها، أو يلزمها بالقيام بعمل معين عند توافر
يحدد لها الوقت الذي تمارس فيه عملها، وعندئذ على اإلدارة أن تمارس سلطتها في الحدود 

  ).171(التي وضعها القانون وتلتزم بحكمه

ومن أمثلة االختصاص المقيد في التشريع والقضاء األردني اشتراط المشّرع شروطًا 
لزام اإلدارة بمنحها بعد توافر شروطها، فإذا معينة لمنح تراخيص لممارسة نشاطات معينة وإ

امتنعت اإلدارة عن منح الترخيص لصاحب الشأن الذي استوفى الشروط القانونية فإن قرارها 
وكذلك اشتراط المشّرع توافر شروط معينة . باالمتناع يكون معيبًا وقابًال للطعن فيه باإللغاء

عدل العليا في حكم لها في هذا المجال إلصدار جواز سفر، وهذا ما عّبرت عنه محكمة ال
إّن صالحية مدير األحوال المدنية والجوازات بإصدار جوازات السفر ودفاتر العائلة : "بقولها

أي أنه ملزم بإصدارها لكل من توافرت فيه الشروط القانونية دون أن يكون له ) سلطة مقيدة(
  ).172(صالحية تقديرية بهذا الخصوص

 كان معيبًا يبقى ساريًا ومحدثًا آلثاره ما دام القاضي لم يحكم والقرار اإلداري وإن
  ).173(بإلغائه، كما ال تفارقه قوة القرارات اإلدارية إّال إذا قضي بوقف تنفيذه أو إلغائه

إّن القرار اإلداري المخالف : "وقضت محكمة العدل العليا األردنية في حكم لها بقولها
صبح قطعيًا إذا لم يطعن به أو لم يلغ أو لم يسحب خالل للقانون والذي يكسب الغير حقًا ي

يفترض في القرار اإلداري إّنه صدر : "كما أكدت في حكم لها بقولها). 174(مدة الطعن
  )".175(صحيحًا وفي حدود الصالح العام ما لم يقم الدليل القاطع على خالف ذلك

ر اإلداري الصادر بناء على وقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا األردنية على أن القرا
ومن القواعد التي استقر عليها الفقه ). 176(سلطة مقيدة ال يتقيد الطعن فيه بميعاد
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والقضاء اإلداريين إنه ال يجوز سحب القرارات اإلدارية الفردّية بعد انقضاء ميعاد الطعن ما 
  ).177(لم تكن  تلك القرارات صادرة بناء على سلطة مقيدة

إذا كان اختصاص اإلدارة : "لعدل العليا األردنية في حكم لها بقولهاكما أكدت محكمة ا
مقيدًا فال يكتسب القرار المعين أية حصانة ضد اإللغاء، بحيث يجوز لإلدارة سحبه دون 
التقيد بميعاد، وعّلة ذلك إّن مثل هذا القرار ال ينشئ حقًا وإنما يقرر حقًا يستمده صاحب 

كان له أصل حق بموجبه، وليس القرار حينئٍذ إّال كاشفًا عن الشأن من القانون رأسًا وإن 
  )".178(الحق ال منشئًا له

إن سلطة مجلس العمداء في : "كما أكدت محكمة العدل العليا في حكم لها بقولها
الجامعة األردنية في منح الدرجات العلمية والشهادات في التخرج من كلية الهندسة 

من نظام منح الدرجات العلمية هي سلطة مقيدة ) أ/ 4(والتكنولوجيا بمقتضى المادة 
بنصوص آمرة حددت فيها سلطة اإلدارة في منح الدرجات العلمية وشهادات التخرج من كلية 
الهندسة والتكنولوجيا بتوفر شروط محددة بحيث لم تترك له حرية في التقدير بل فرض عليه 

ة أو عدم منحها، فإذا أخطأت بصورة آمرة التصرف على وجه معين بوجوب منح الشهاد
اإلدارة في تطبيق القانون عند ممارستها سلطتها المقيدة أو ثبت فيما بعد أن علم اإلدارة 

  ).179(كان معيبًا يجوز سحبه أو إبطاله في أي وقت دون التقيد بالميعاد القانوني

دل ونستخلص من هذه الدراسة أهم المبادئ والقواعد التي استقرت عليها محكمة الع
  : على النحو اآلتياستنادًا لصالحية مقيدةالعليا األردنية في القرارات اإلدارية 

استقر اجتهاد محكمة العدل العليا ألردنية على أن القرار اإلداري الصادر بناء على : أوًال
  ).180(سلطة مقيدة ال يتقيد الطعن فيه بميعاد

يدة ما هي إال قرارات كاشفة وليست إن القرارات اإلدارية التي تستند لصالحية مق: ثانيًا
  .منشئة لحق، وإنما مقررة له

  سقوط الحق في رفع الدعوى خالل المدة : المطلب الثاني

إّن حق الطعن بالقرار اإلداري قبل انقضاء المدة المحددة قانونًا يمكن أن يسقط في 
فيذ القرار اإلداري أوالهما هي حالة اإلذعان للقرار اإلداري، وثانيهما هي حالة تن: حالتين

  :ونتناولهما في فرعين متتاليين. تنفيذًا ماديًا

  حالــــــــــــــة اإلذعـــــــــــــان: الفرع األول

سنتناول مفهوم اإلذعان وحاالته التي يرد عليها إذعان وشروطه في ضوء اجتهادات 
  :محكمة العدل العليا األردنية على النحو اآلتي
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  :نمفهوم اإلذعا: أوًال

يقصد باإلذعان صدور موافقة من صاحب المصلحة على قرار إداري مّس مصلحته، 
  ).181(سواء كانت موافقة صريحة أو ضمنية

إذا لم يطعن في القرارات : "وقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا األردنية على أنه
تبر بمثابة قبول لها اإلدارية عادة خالل المدة التي حددها القانون فإن عدم االحتجاج عليها يع

  ).182"(أو إذعان بقبولها

  :الحاالت التي ال يرد عليها إذعان: ثانيا

  القرارات اإلدارية المنعدمة  - أ

وقد سبق دراسة هذه القرارات من خالل الحاالت التي ال يتقيد الطعن به بميعاد، 
  .ونتناولها هنا من حيث الحاالت التي ال يترتب عليها إذعان

إن مجرد طلب المستدعي من الوزير الموافقة على خروجه : "لعلياقضت محكمة العدل ا
من البالد لزيارة ابنه المريض ال يشكل إذعانًا لقرار العزل، ألن اإلذعان الذي ال تقبله الدعوى 

  ).183"(في حالة تحققه هو صدور قرار أو فعل من المستدعي يدلُّ على قبوله لقرار العزل

أما عن الدفع الثاني : "ي حكم آخر حيث ذكرت فيهوقد جاء قضاؤها أكثر وضوحًا ف
وهو أن الشركة المستدعية أذعنت للقرار المطعون فيه بأن سحبت األدوية من السوق الدوائي 

م تنفيذًا للقرارات السابقة فإنه بالنسبة لما ذكر من أن هذه القرارات 1983/ 3/ 3بتاريخ 
 ألنه من القواعد المقررة أن القرار المنعدم ال منعدمة فإن هذا الدفع يكون حقيقيًا بالرد وذلك

  ).184"(يلحق به إذعان

قبول الطاعن بالقرار المشكو منه مانع "وقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على أن 
  ).185"(من سماع دعوى اإللغاء ما لم يكن القرار اإلداري معدوما

   القرارات اإلدارية التنظيمية-ب

لقرارات اإلدارية التنظيمية، وفي هذا أكدت محكمة العدل وال يسري اإلذعان على ا
ال يرد الدفع بإذعان المستدعي للقرار اإلداري التنظيمي ألن الدفع بعدم : "الدولية بقولها

الطعن بالقرار اإلداري سبب رضوخ الطاعن له ال يشمل القرارات اإلدارية التنظيمية العامة إذْ  
  ).186(قرار فردي بمجرد تبليغه إلى شخص بوصفه ال بذاتهال ينقلب القرار التنظيمي إلى 
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ال تعتبر استقالة المستدعي من : "كما أكدت محكمة العدل العليا في حكم لها بقولها
وظيفته في وزارة العدل إذعانًا منه للقرار القاضي بفصله من المعهد القضائي إذْ  ال تنهض 

  ).187(االستقالة دليًال على اإلذعان

  ات اإلدارية المتعلقة بالوظيفة العامة القرار-جـ 

وال يسري مبدأ اإلذعان على القرارات اإلدارية المتعلقة بالوظيفة العامة باستثناء تلك 
المتعلقة بحقوق الموظف الذاتية في الوظيفة، بمعنى أن اإلذعان ال يسري على حقوق 

المقررة في القانون للوظيفة الموظف التنظيمية، أي إذا كان القرار ماسًا بالقواعد التنظيمية 
إن التحاق المستدعي بعمله األصلي بعد : "، وفي هذا تقول محكمة العدل العليا)188(ذاتها

إنهاء إعارته ال يعتبر إذعانًا لقرار إنهاء اإلعارة إذْ  أن عدم امتثاله لقرار النقل يجعله في وضع 
  ).189"(دمة المدنيةمن نظام الخ) 1/ أ/ 152(يفقده وظيفته وفقًا لحكم المادة 

  :شروط اإلذعان: ثانيًا

وطالما أن اإلذعان تصرف قانوني، فالبد أن تتوافر فيه الشروط الالزمة لسالمة األعمال 
  :القانونية، وسنتكلم عنها بإيجاز على النحو اآلتي

 أن يكون اإلذعان صادرًا عمن مّسه القرار اإلداري، فال يعتد بأي قبول صادر عن غيره -1
 كان وكيًال له أو ممثًال، وقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على أن اإلذعان حتى لو

للقرار اإلداري الذي ال تقبل معه دعوى اإللغاء هو كل ما يصدر عمن مّسه القرار 
  ).190(اإلداري من أفعال تجاه السلطة مصدرة القرار تدلُّ على موافقته

وهذا ما استقرت عليه محكمة العدل . فتراضيًا أن يكون إذعانًا صريحًا أو ضمنيًا ال ا-2
أن قبول ذي المصلحة للقرار المطعون فيه يجعل دعواه غير مقبولة : "العليا بقولها

ويكون اإلذعان صريحًا إذا ذكر ). 191"(سواء أكان القبول صريحًا أوضمنيًا
ني ، أما اإلذعان الضم)192"(ليس لي اعتراض عليه: "المستدعي في صك التبليغ عبارة

إنَّ استيفاء : "وفي هذا تقول محكمة العدل العليا. فيمكن استخالصه من ظروف القضية
الموظف لحقوقه المالية المترتبة له بسبب إنهاء خدماته يفيد إذعانًا لقرار إنهاء خدماته 

  ).193"(ما دام أن ذلك قد تم دون إبداء تحفظ باالحتفاظ بحق الطعن

وهذا ما أكدته ). 194( غير مشوبة بضغط أو إكراه أن يصدر اإلذعان عن إرادة حرة-3
إن تقديم المستدعي لكفالة حسن السلوك ال يعتبر إذعانًا : "محكمة العدل العليا بقولها

للقرار بتقديمها مادام أن ذلك قد تم تنفيذًا لقرار السلطة اآلمرة لقاء إطالق سبيل 
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 حرة ورضا حتى يعتبر المستدعي من الحفظ ولم يكن هذا التقديم صادرًا عن إرادة
 ).195"(إذعانًا مانعًا من الطعن

:  أن يكون الطاعن قد اطلع على أسباب القرار وعّلته، وفي هذا تقول محكمة العدل العليا-4
ال يقبل الدفع باإلذعان إذا لم يثبت أن المستدعي قد أذعن للقرار المطعون فيه "

 ).196"(هبالمعنى القانوني بأن اطلع على أسباب القرار وعّلت

 أن ال يكون اإلذعان معلقًا على شرط، فإذا كان القبول مشروطًا، ولم يتحقق هذا الشرط -5
فال ُيعتدُّ بالقبول، وجاز عندئذ لصاحب الشأن أن يطعن في القرار وال يكون الدفع بهذا 

 ).197(الشكل من اإلذعان مقبوًال ويرد الدفع في حال إثارته

أن قبول القرار المطعون به، قبوًال مشروطًا : "لعلياوقد استقر اجتهاد محكمة العدل ا
ال يعتبر إذعانًا لهذا القرار يمنع من حق الطعن به ألنه يشترط لصحة القبول أن تتوافر 
فيه الشروط الالزمة لسالمة األعمال القانونية من حيث تمامه عن رضا صحيح وعدم 

 ).198"(قبول باطًال وال حكم لهاقترانه بأية قيود، وإذا لم تتوفر هذه الشروط كان ال

، وقد قضت محكمة العدل )199( أن يكون اإلذعان بعد صدور القرار اإلداري ال قبله-6
إذا قبض الموظف ما يستحقه بعد قرار عزل األول الذي سحب فإن هذا : "العليا بأنه

 القبض ال يشكل إذعانًا لقرار العزل الثاني المطعون به، ذلك ألن اإلذعان الذي يسقط
الحق هو القول أو الفعل الذي يصدر عن الطاعن بعد علمه بالقرار ويفيد قبوله به، 

  ).200"(وهذا ال يتوفر بحق الطاعن الذي يقبض المبالغ قبل صدور قرار عزله

  التنفيذ المادي للقرار اإلداري: الفرع الثاني

دارية وسريانها  اإلتهناك مجموعة من القواعد األساسية الُمسلَّم بها بصدد نفاذ القرارا
وتنفيذها، يتعلق بعضها بالجهة الصادرة عنها وباألشخاص المعنيين بها، كما يتعلق بعضها 

وأهم هذه القواعد قاعدة . اآلخر بالنطاق الزماني والمكاني المخصص لسريانها ونفاذها
متكامًال ، ومؤداها التسليم بأنه بمجرد صدور القرار "النفاذ الذاتي والفوري للقرار اإلداري "

في أركانه مستوفيًا لشروطه مصدقًا عليه من الجهة المختصة نهائيًا بذلك، فإنه يكون نافذًا 
وعندئذ يصبح القرار . دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، إذ أن وجوده القانوني قد تكامل

حقوق قابًال للتنفيذ في مواجهة المخاطبين به، سواء بشكل ايجابي، بتمتعهم بما يقرره من 
  ).201(ومزايا مكتسبة، أو بشكل سلبي بتحملهم ما يفرضه من التزامات

وقد يعني تنفيذ القرار اإلداري وضع آثاره موضع التنفيذ سواء عن طريق اإلدارة 
  .مباشرة أو التنفيذ بواسطة اللجوء للقضاء
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اذ فالنف. يختلف نفاذ القرار اإلداري وسريانه قانونًا عن وضعه موضع التنفيذ المادي
القانوني للقرار اإلداري وسريانه يترتب بصورة تلقائية فور صدور القرار مستكمًال أركانه 

أما تنفيذ القرار اإلداري فيستحق عند تجسيد آثاره القانونية في الواقع العملي، . القانونية
 ولهذا يجب أن يزدوج النفاذ القانوني بتنفيذ. وذلك باتخاذ إجراءات مادية تالية إلصداره
والمحكمة ال تبسط رقابتها على القرار ) 202.(مادي ليتحقق التطابق بين القانون والواقع

اإلداري وقت رفع الدعوى ما دام قد أنتج كل آثاره، ألنه لن تكون هناك فائدة جدية للطاعن 
  ).203(من الحصول على حكم بإلغاء القرار المطعون فيه

ولى من قضائها مبدأ يقضي بأن تنفيذ لقد تبّنت محكمة العدل العليا في المرحلة األ
القرار اإلداري تنفيذًا من قبل اإلدارة يسقط حق الطاعن في الطعن ولو لم تنقِض المدة 

  :القانونية، وطبقت هذا المبدأ على نوعين من الدعاوي

 بمعنى أن تنفيذ قرار الهدم يسقط حق  الطاعن به إذْ  م القرار اإلداري القاضي بالهد:األول
ال تملك محكمة العدل العليا سلطة النظر في قرار الهدم مادام قد تم "أنه قضت ب
  ).204"(تنفيذه

ْ  أفرج عن المعتقل، وفي هذا تقول محكمة العدل العليا :الثاني  الطعن بقرار التوقيف إذ
تبين لنا أن قرار االعتقال قد نفذ بحق المستدعي وذلك بقضائه مدة االعتقال : "أيضًا

  ).205"(لذلك فان إصدار أي قرار بهذا الشأن لم يعد مجديًاالمحكوم بها، و

غير أن محكمة العد ل العليا أخذت تميل لحصر الدفع في نطاق ضيق بحيث إذا أمكن 
تالفي نتائج تنفيذ القرار وإعادة الحال إلى مثل  ما كان عليه قبل التنفيذ المادي، فال يحول 

عدت أن يكون التنفيذ المادي حائًال دون إلغاء التنفيذ دون إقامة الدعوى، ثم بعد ذلك استب
  ).206(القرار

أن القول بأن القرار المشكو منه قد : "وعلى هذا األساس قضت محكمة العدل العليا
ْ  أّن مجرد  نفذ وأصبح ال جدوى من متابعة الدعوى قول ال يستند إلى أساس سليم، إذ

ويظهر ). 207"(إذا كان هذا القرار معيبًاإنشاء البناء ال يمنع من الحكم بإلغاء قرار ترخيصه 
أن محكمة العدل العليا قد تبّنت هذه األفكار فرجعت عن مبدأ عدم قبول الطعن في حالة 

  ).208(تنفيذ القرار اإلداري تنفيذًا ماديًا

إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن : "ويتضح ذلك من حكمها الذي تقول فيه
اذ إجراء من شأنه إقرار الوضع القانوني المخالف أو تنفيذ القرار مبادرة جهة اإلدارة إلى اتخ

ال يحول دون طلب إلغاؤه بسبب من أسباب عدم المشروعية، ذلك الن المحكمة ال تبحث أن 
تهتم بما يترتب على هذا اإللغاء من نتائج سلبية أو إيجابية، هذا فضًال عن أن االستناد إلى 
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ة معناه أن في ُمكنة اإلدارة أن تضع القضاء أمام األمر الواقع التنفيذ في الدفع بعدم المصلح
  ).209(وتبطل مهمته وهو ما يهدر الرقابة القضائية

ونتفق مع بعض المعّلقين أن تنفيذ المادي يجب أن ال يحول دون طلب إلغاء القرار، ألن 
المخالفات من شأن األخذ بمبدأ امتناع طلب اإللغاء بقرار تم تنفيذه أن يوسع من مساحة 

القانونية وتكريس األوضاع المخالفة للقانون من جهة، ومن جهة أخرى فإن قضاء العدل العليا 
هو قضاء إلغاء يهدف إلى فحص مشروعية القضاء اإلداري، وليس من الجائز قطع الطريق 

 اإلدارية بداعي تنفيذها تنفيذًا ماديًا، تعلى القضاء ليصدر حكمه وبيان مشروعية القرارا
فضًال عن أنه يشكل تجاوزًا خطيرًا من اإلدارة على السلطة القضائية يتمثل بإهدار الرقابة 

وما يعزز وجهة النظر هذه هو أن القضاء اإلداري األردني لم يعد قضاء إلغاء فقط . القضائية
وإنما إلى جانب ذلك قضاء تعويض بموجب قانون محكمة العدل العليا النافذ المفعول حتى 

 إلى التعويض، وال يتسنى ذلك إذا لم ٌيصارتحال إعادة الحال إلى ما كان عليه بإلغاء إذا اس
  ).210(يسلك القضاء رقابته على مشروعية القرار اإلداري

  :الخاتمة

 من خالل الدراسة السالفة للبعدين النظري والتطبيقي لسريان ميعاد رفع دعوى اإللغاء
الستئناس بالقضاء اإلداري المصري الذي ُيعدُّ من في قضاء محكمة العدل العليا األردنية وا

، استخلصنا أهم النتائج واآلراء والمقترحات والمبادئ التي أهم وأسبق التجارب العربية
  :استقرت عليها اجتهادات محكمة العدل العليا األردنية على النحو اآلتي

لصيانة حقوق األفراد من  ُيعدُّ سريان ميعاد دعوى اإللغاء من الضمانات القانونية :أوًال
  .تجاوز خضوع السلطة اإلدارية ألحكام القانون الساري المفعول

لبدء سريان ) التبليغ( قد أضاف القضاء اإلداري األردني إلى وسيلتي النشر واإلعالن :ثانيًا
  .الطعن باإللغاء وسيلة ثالثة وهي وسيلة العلم اليقيني بالقرار

عدل العليا األردنية على أن تاريخ نشر القرار اإلداري في  استقر اجتهاد محكمة ال:ثالثًا
 كما ،الجريدة الرسمية يعتبر بداية لسريان الميعاد إذا كان النشر يتضمن فحوى القرار

  .ُيعدُّ بّينة على أن المستدعي قد علم به علمًا يقينيًا من تاريخ النشر

نشر القرار اإلداري التنظيمي في  استقر اجتهاد محكمة العدل العليا األردنية أن :رابعًا
  .الجريدة الرسمية يعتبر تبليغًا قانونيًا للقرار

بدأ ميعاد الطعن به يقع على عاتق جهة  إّن تقرير إثبات اإلعالن أو التبليغ الذي ُي:خامسًا
  .اإلدارة
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 إّن كالًّ من النشر واإلعالن يمثالن وسيلة إلثبات علم صاحب الشأن بالقرار محل :سادسًا
  .الطعن

 إّن العلم اليقيني بالقرار اإلداري يسدُّ مسدَّ التبليغ والنشر متى كان هذا العلم كاشفًا :سابعًا
  .في معرفة الطاعن بالقرار ومضمونه

 استقر اجتهاد محكمة العدل العليا األردنية بأنه يجب أن يكون علم صاحب الشأن :ثامنًا
  .ًا وال افتراضيًابفحوى القرار وأسبابه علمًا حقيقيًا ال ظني

 استقر اجتهاد محكمة العدل العليا األردنية بأنه بإمكان اإلدارة العامة إثبات العلم :تاسعًا
  .اليقيني من خالل المكاتبات والخطابات بين اإلدارة واألفراد

 يعتبر القضاء اإلداري األردني تنفيذ القرار اإلداري دليًال على علم صاحب الشأن :عاشرًا
  .ينيًا بالقرارعلمًا يق

 يمكن لإلدارة مصدرة القرار اإلداري إثبات واقعة العلم اليقيني بالقرار اإلداري :الحادي عشر
  .طرق اإلثباتبكافة 

سقط  ومن المتفق عليه فقهًا وقضاًء أن قبول ذوي المصلحة بالقرار اإلداري ُم:الثاني عشر
  .قبول صريحًا أو ضمنيًاحقه في رفع دعوى اإللغاء، ُيعدُّ إذعانًا سواء كان ال

 استقر الفقه والقضاء اإلداريين أن مواعيد السقوط ال تنقطع وال توقف وال :الثالث عشر
 إّال أن هناك حاالت يمتد فيها الميعاد ألسباب ،تمتد ألي سبب كان لتعلقها بالنظام العام

 اإلداري، القوة القاهرة، التظلم: معينة تؤدي إلى وقف الميعاد أو قطعه، ومن أهمها
طلب اإلعفاء من الرسوم القضائية ورفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة، ورد الدعوى 

  .شكًال

 لم ينص المشّرع األردني على األحكام والضوابط الخاصة بالتظلم اإلداري إّال :الرابع عشر
 وقد استقر ،في حاالت معينة وهو ما يسمى بالتظلم اإلجباري الذي ينظمه القانون

 محكمة العدل العليا األردنية على أن التظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الذي اجتهاد
يقع ضد قرارات إدارية قابلة للتظلم بحكم القانون، وإن التظلم الجوازي ال يقطع مدة 

  .الطعن بالقرار المطعون فيه ما لم يرد نص على ذلك

 القرار اإلداري دون رفع  يترتب على انقضاء ميعاد الطعن باإللغاء على:الخامس عشر
 إّال أن القضاء اإلداري قّرر عدة ،الدعوى بإلغائه، أن يصبح القرار نهائيًا حصينًا

: استثناءات على هذا األصل العام، وتشمل هذه االستثناءات القرارات والحاالت التالية
راج، نعدمة، وطلبات استصدار أوامر اإلفالقرارات اإلدارية السلبية والمستمرة والُم
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وحالة ظهور المصلحة بعد انقضاء ميعاد الطعن وسحب القرارات اإلدارية بناء على 
  .سلطة مقيدة

نعدمة هي  استقر اجتهاد محكمة العدل العليا األردنية أن القرارات اإلدارية الُم:السادس عشر
ح التي تبلغ فيها الجسامة درجة كبيرة يفقد معها القرار اإلداري صفته اإلدارية، ويصب

 وأن يتضمن هذا العمل اعتداًء على الملكية الخاصة أو على الحريات ،مجرد عمل مادي
  .األساسية

 إن القرار اإلداري المنعدم يتعلق بالنظام العام ولذلك يمكن أن يتصدى له :السابع عشر
  .القاضي اإلداري في أية مرحلة من مراحل الدعوى سواء إثارة الخصوم أو لم يثيروه

 استقر اجتهاد محكمة العدل العليا األردنية أن القرار اإلداري المنعدم ال يتقيد :الثامن عشر
الطعن فيه بميعاد وال ترتب أية آثار قانونية وال يرد عليه إذعان، ويجوز لإلدارة سحبه 

  .جزئيًا أو كليًا في أي وقت دون التقيد بميعاد

بين لنا أن هذه المحاكم تحذو  بخصوص المحاكم النظامية في األردن، فقد ت:التاسع عشر
حذو محكمة العدل العليا األردنية في تقرير انعدام القرارات اإلدارية في حالة العيب 

 ونرى في ذلك توسيعًا للضمانات القضائية ،الجسيم الذي يصيب أركان القرار اإلداري
  .لحريات وحقوق األفراد

القرارات اإلدارية دون التقيد بميعاد إذا كان اختصاص اإلدارة مقيدًا، يجوز سحب  :العشرون
  .الطعن

قت محكمة العدل العليا األردنية القواعد العامة الواردة في قانون  وقد طّب:الحادي عشرون
 لسنة 12 إذا لم تجد نصًا في قانون محكمة العدل العليا رقم أصول المحاكمات المدنية

  .م1962

ردنية أن رد الدعوى شكًال ال يقطع الميعاد،  ترى محكمة العدل العليا األ:الثاني والعشرون
ادم أو تقطع الميعاد استنادًا إلى قفي حين استقر اجتهاد محكمة التمييز بأنها تقطع الت

 وإّن هذا الموضوع محل نظر، ونحن نتفق ،من القانون المدني) 461، 460(المادتين 
وهكذا .  انقطاع الميعادمع الرأي الذي يرى أن رد الدعوى شكًال ُيعدُّ حالة من حاالت

يتضح أن كًال من النشر واإلعالن يمثالن علم صاحب الشأن بالقرار محل الطعن 
ع األردني قد قرر بنص القانون  المشّرّنإوبالتالي وسيلة لبدء ميعاد الطعن باإللغاء، و

  .أن يكون النشر كإعالن وسيلة إلثبات العلم بالقرار المطعون فيه
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  :الثالث والعشرون

  . االعتراض الذي يقطع المدة هو االعتراض الذي ينظمه القانون التظلم أوإّن)  أ

  . الذي لم ينظمه القانون ال يقطع مدة الطعنالتظلمإّن ) ب

فيما عدا ما هو منصوص عليه في قانون خاص يكون ميعاد رفع دعوى : الرابع والعشرون
 نشر القرار أو تبليغه لصاحب يومًا من تاريخ" 60"اإللغاء إلى محكمة العدل العليا 

 وفي حالة رفض السلطة اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار، كان من ،الشأن
الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واألنظمة، فإن الميعاد يبدأ من تاريخ انقضاء شهر 

  .على تقديم الطلب إليها

ين القرارات اإليجابية والقرارات فّرق قانون محكمة العدل العليا ب * :الخامس والعشرون
السلبية في بدء سريان ميعاد الطعن، حيث حدد للقرارات اإليجابية وسيلتان لبدء 

. النشر في الجريدة الرسمية، واإلعالن أو التبليغ الفردي: سريان ميعاد الطعن هما
لجهة وحّدد للقرارات السلبية وسيلة واحدة وهي تاريخ تقديم المستدعي طلبًا خطيًا ل

  .المختصة لتتخذ القرار الضمني

 إن القرارات اإلدارية الصادرة استنادًا لصالحية مقيدة ال يتقيد الطعن : والعشرونالسادس
  .فيها بميعاد

 إّن تقديم دعوى اإللغاء بعد فوات مدة الطعن تجعل الدعوى مردودة : والعشرونبعالسا
  .شكًال

المحاكمات اإلدارية على غرار قانون أصول  نقترح إصدار قانون أصول : والعشرونثامنال
 إذا لم يجد نصًا في ه علمًا بأن القاضي اإلداري يمكن أن يرجع إلي،المحاكمات المدنية

  .قانون محكمة العدل العليا

ُيعدُّ شرط ميعاد الطعن القضائي شرطًا متعلقًا بالنظام العام، لذا يملك  :التاسع والعشرون
لتصّدي لبحث مدى احترام هذا الشرط الشكلي من تلقاء نفسه القضاء اإلداري األردني ا

  ).211(في أية مرحلة من مراحل الدعوى دون أن يطلب منه الخصوم ذلك

اســتقر اجتهــاد محكمــة العــدل العليــا األردنيــة أن حــق الطعــن بــالقرار اإلداري قبــل  :ثالثـــــــونال
والهمـا هـي حالـة اإلذعـان،        أ: انقضاء المدة المحددة قانونـًا يمكـن أن يـسقط فـي حـالتين             

 القــرارات اإلداريــة  -أ: وأكــدت المحكمــة علــى الحــاالت التــي ال يــرد عليهــا إذعــان وهــي        
 القـــرارات اإلداريـــة المتعلقـــة بالوظيفـــة - القـــرارات اإلداريـــة التنظيميـــة جــــ -ب. المنعدمـــة

  .وثانيهما هي حالة تنفيذ القرار اإلداري تنفيذًا ماديًا. العامة
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Abstract 

Contestation of repeal according to the text of Article (24) of the High 
Court of Justice Law number (12) of the year 1992, commences from the date 
of  publishing the administrative decisions in the Official Gazette or from the 
date of notifying the concerned person. The Jordanian Administrative 
Judiciary added to these two methods a third way which is the certain 
acknowledgement of the decision, and it may scrutinize the observance 
means of evidence. The Egyptian Administrative Judiciary usually 
maintained that the certain acknowledgement of a decision used in approving 
what is being challenged as a precautionary measure that takes place in the 
statement or the clarification with regard to the commencement of the 
deadline of the quashing appeal. On the other hand, the French State Council 
is more hesitant or stringent in accepting the theory of certain 
acknowledgement and using it instead of publications or statements. 
Therefore, the Council disowned this theory. 

The deadline for Appeal Cases in General Practice means that it is not 
permissible concur its extension. The Act (12/A, B) of law number (12) of the 
Jordanian High Court of Justice for the year 1992 stated that cases must be 
filed at the Court in the form of a written appeal that must be presented to it 
within (60) days from the notice date of the protested administrative decision 
of the plaintiff or from the date of publication in the Official Gazette or by 
any other way providing that the legislation assert the implementation of the 
decision from that date by informing the concerned parties in such a manner. 

With regard to determining the quashing appeal deadline, the High 
Court of Justice must put into practice as a general rule the rulings 
mentioned in the rules of Civic Proceedings, in a manner that does not 
contradict the nature of the administrated conflicts, and this is what was 
stated in Article (23) of the same law. The quashing appeal deadline can be 
extended due to the suspension of the quashing period or its termination. We 
touched on extension situations  in light of the efforts of the Jordanian High 
Court of Justice, and following that we proceeded to the consequences of the 
deadline termination and exceptions of (cases) in which the appeal does not 
follow the deadline and in cases of revoking the right of litigation during the 
period. 
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  .546م، ص1974

القـــضاء اإلداري األردنـــي، المركـــز العربـــي للخـــدمات الطالبيـــة، : وي، علـــي خطـــارالـــشنطا) 9(
  .473-472م، ص1995عمان، 

  .م1992لسنة ) 12(من قانون محكمة العدل العليا األردنية، رقم ) أ، ب/12(المادة ) 10(

  .م21/7/1945من األمر الصادر في فرنسا بتاريخ ) 49(المادة ) 11(

  .م1972لسنة ) 47(انون مجلس الدولة المصري رقم من ق) 24(المادة ) 12(

  .315 صمرجع سابق،القضاء اإلداري، : الحلو، ماجد راغب) 13(

م، 1961، مجلــة نقابــة المحــامين،  10/4/1961عــدل عليــا أردنيــة، قــرار صــدر بتــاريخ   ) 14(
  .134ص

م، 1994م، مجلــة نقابــة المحــامين، 30/6/1993عــدل عليــا أردنيــة، قــرار صــدر بتــاريخ ) 15(
  .35ص

  .5م، ص1985، مجلة نقابة المحامين، 84/ 123عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 16(
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م، 1953 يونيـة، الـسنة الـسابعة،    4حكم محكمـة القـضاء اإلداريـة المـصرية، الـصادر فـي        ) 17(
  .1460ص

ــة      : الطمــاوي، ســليمان محمــد  ) 18( ــة، الطبع ــة، دراســة مقارن ــرارات اإلداري ــة للق ــة العام النظري
  .467 – 466م، ص1976ابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، الر

  .293القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص: كنعان، نواف) 19(

  .285 – 284القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص: كنعان، نواف) 20(

  .286القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص: كنعان، نواف) 21(

  .لة نقابة المحامينم، مج2002/ 185عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 22(

القرارات اإلدارية السلبية مـن المبحـث الثالـث         : المطلب األول : أنظر: لمزيد من التفصيل  ) 23(
  .من هذا البحث

دروس في القضاء اإلداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربـي،      : الطماوي، سليمان محمد  ) 24(
  .177م، ص1976القاهرة، 

  .225، صمرجع سابق، القضاء اإلداري: كنعان، نواف) 25(

ــم   ) 26( ــرار رقـ ــة، قـ ــا أردنيـ ــدل عليـ ــامين،  98/80عـ ــة المحـ ــة نقابـ . 1533م، ص1981، مجلـ
، 63/86وقرارهـا رقـم     . 501م، ص 1984، مجلة نقابة المحـامين،      30/84وقرارها رقم   

  .75م، ص1987مجلة نقابة المحامين 

  .501م، ص1983، مجلة نقابة المحامين، 30/82عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 27(

  .849م، ص1985، مجلة نقابة المحامين، 160/84عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 28(

  .339م، ص1972، مجلة نقابة المحامين، 148/71عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 29(

  .123م، ص1973، مجلة نقابة المحامين، 49/71عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 30(

  .1114م، ص1966، مجلة نقابة المحامين، 106/66 رقم عدل عليا أردنية، قرار) 31(

  .541م، ص1957، مجلة نقابة المحامين، 21/57عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 32(

  .1068م، ص1985، مجلة نقابة المحامين، 26/85عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 33(

، دار الثقافـة، عمـان،      بيـق القـضاء اإلداري بـين النظريـة والتط       : أبو العثم، فهد عبـدالكريم    ) 34(
  .266، ص2005األردن، 

  .71م، ص1965، مجلة نقابة المحامين، 65/ 79عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 35(
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ــثم، فهـــد عبـــدالكريم ) 36( ــابق،   : أبـــو العـ ــع سـ ــة والتطبيـــق، مرجـ القـــضاء اإلداري بـــين النظريـ
  .270ص

  .178 سابق، صدروس في القضاء اإلداري، مرجع: الطماوي، سليمان محمد) 37(

القـضاء اإلداري، عـالم الكتـب، دار الهنـا للطباعـة، الزقـازيق،            : أبو راس، محمـد الـشافعي     ) 38(
  .213م، ص1981مصر، 

  .1551القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص: العطار، فؤاد) 39(

  . 425م، ص2000، مجلة نقابة المحامين، 466/99تمييز حقوق أردنية، قرار رقم ) 40(

  .323م، ص1957، مجلة نقابة المحامين، 4/57يا أردنية، قرار رقم عدل عل) 41(

  .1231م، ص1981، مجلة نقابة المحامين، 47/80عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 42(

  .4378م، ص1997، مجلة نقابة المحامين، 176/97عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 43(

  .1485م، ص1984المحامين، ، مجلة نقابة 85/84عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 44(

  .485م، ص1990، مجلة نقابة المحامين، 68/86عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 45(

  .536م، ص1990، مجلة نقابة المحامين، 85/88عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 46(

  .893م، ص1989، مجلة نقابة المحامين، 32/88عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 47(

  .877م، ص1989، مجلة نقابة المحامين، 6/88دنية، قرار رقم عدل عليا أر) 48(

  .15م، ص1980، مجلة نقابة المحامين، 17/80عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 49(

  .4390م، ص1997، مجلة نقابة المحامين، 217/98عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 50(

  .40م، ص1993ن، ، مجلة نقابة المحامي56/91عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 51(

  .1209، ص125 بند - السنة الثانية-حكم المحكمة اإلدارية العليا) 52(

  .321، صمرجع سابق: القضاء اإلداري: الحلو، ماجد راغب) 53(

  .52م، ص1994، مجلة نقابة المحامين، 182/93عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 54(

، 693م، ص1994بـــة المحـــامين، ، مجلـــة نقا14/3/93عـــدل عليـــا أردنيـــة، قـــرار رقـــم  ) 55(
  .47م، ص2000، مجلة نقابة المحامين، 77/99وقرارها رقم 

  .1694م، ص1996، مجلة نقابة المحامين، 53/96عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 56(
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 مجموعة المبـادئ القانونيـة   - القضائية17 لسنة 558حكم المحكمة اإلدارية العليا، رقم     ) 57(
  .1045إلدارية العليا في عشر سنوات، صالتي قررته المحكمة ا

 مجموعة المبـادئ القانونيـة   - القضائية17 لسنة 558حكم المحكمة اإلدارية العليا، رقم     ) 58(
  .1045التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا في عشر سنوات، ص

  .2329م، ص1989، مجلة نقابة المحامين، 221/87عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 59(

  .595م، ص1980، مجلة نقابة المحامين، 46/77 عدل عليا أردنية، قرار رقم )60(

  .1184م، ص1972، مجلة نقابة المحامين، 77/72عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 61(

  .5م، ص1982، مجلة نقابة المحامين، 73/8عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 62(

  .2296م، ص2003قابة المحامين، ، مجلة ن49/2002عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 63(

  .3107م، ص1994، مجلة نقابة المحامين، 402/94عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 64(

  .18م، ص1979، مجلة نقابة المحامين، 40/78عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 65(

  .167م، ص1980، مجلة نقابة المحامين، 130/79عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 66(

  .338م ص1959، مجلة نقابة المحامين، 59/ 293ز حقوق أردنية، قرار رقم تميي) 67(

  .608م، 1953، مجلة نقابة المحامين، 53/ 119تمييز حقوق أردنية، قرار رقم ) 68(

  .299م، ص1988، مجلة نقابة المحامين، 85/ 758تمييز حقوق أردنية، قرار رقم ) 69(

  .32م، ص1994 مجلة نقابة المحامين، ،93/ 686عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 70(

  .483القضاء اإلداري األردني، مرجع سابق، ص: الشنطاوي، علي خطار) 71(

  .216القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص: أبو راس، محمد الشافعي) 72(

القـــضاء اإلداري ومجلـــس الدولـــة، الطبعـــة الرابعـــة، منـــشأة  : فهمـــي، مـــصطفى أبـــو زيـــد ) 73(
  .391م، ص1979ة، المعارف، االسكندري

 دار النهضة العربيـة،  - قضاء اإللغاء-رقابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة    : الجرف، طعيمة ) 74(
  .219م، ص1984القاهرة، 

محمـد  الـدكتور   : نظر أيضاً أ. من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني     ) 23(المادة   )75(
 الجـزء الثـاني، الطبعـة       - مقارنـة   دراسـة  -أصـول المحاكمـات المدنيـة     : عوض أحمد الزعبـي   

  .م2003األولى، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ص

  .1021م، ص1992، مجلة نقابة المحامين، 925/90تمييز حقوق أردنية، قرار رقم ) 76(
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  .296م، ص1995، مجلة نقابة المحامين، 1176/93تمييز حقوق أردنية، قرار رقم ) 77(

. 294م، ص 1996، مجلـة نقابـة المحـامين،        1048/96 رقـم    تمييز حقـوق أردنيـة، قـرار      ) 78(
  .2486م، ص1995، مجلة نقابة المحامين، 824/94قرار رقم : أنظر أيضًا

  .269، ص2000، مجلة نقابة المحامين، 2096/98تمييز حقوق أردنية، قرار رقم ) 79(

  .213م، ص1970، مجلة نقابة المحامين، 21/70عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 80(

  .234القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص: كنعان، نواف) 81(

  .323القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص: الحلو، ماجد راغب) 82(

  .216القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص: أبو راس، محمد الشافعي) 83(

 الـسنة   - مجموعة مجلس الدولة   - القضائية 4 لسنة   83حكم محكمة القضاء اإلداري رقم      ) 84(
  .647سة، صالخام

  .م1959 يناير عام 13حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر في ) 85(

  .186م، ص1963، مجلة نقابة المحامين، 78/63تمييز حقوق أردنية، قرار رقم ) 86(

  .1318م، ص1966، مجلة نقابة المحامين، 416/66تمييز حقوق أردنية، قرار رقم ) 87(

ــشوبكي، عمــر محمــد  ) 88( ــة،     -ريالقــضاء اإلدا: ال ــى، دار الثقاف ــة األول ــة، الطبع  دراســة مقارن
  .239-238م، ص2001

  .213م، ص1970، مجلة نقابة المحامين، 21/70عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 89(

  .884م، ص1969، مجلة نقابة المحامين، 47/69عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 90(

  . من القانون المدني األردني457المادة ) 91(

  .1527، ص1972، مجلة نقابة المحامين، 325/72مييز حقوق أردنية، قرار رقم ت) 92(

  .216القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص: أبو راس، محمد الشافعي) 93(

  .325القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص: الحلو، ماجد راغب) 94(

  .239 دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-القضاء اإلداري: الشوبكي، عمر محمد) 95(

ــود ) 96( ــافظ، محمـ ــضة العربيـــة،      : حـ ــسابعة، دار النهـ ــة الـ ــي األردن، الطبعـ ــضاء اإلداري فـ القـ
  .511م، ص1987القاهرة، 

  .م1972لسنة ) 47(من قانون مجلس الدولة المصري رقم ) 24(المادة ) 97(
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 ، القـضاء     ندة حّنا: وانظر أيضاً . 237القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص    : كنعان، نواف ) 98(
  .324م، ص1972ري في األردن، نقابة المحامين، اإلدا

  .18م، ص1979، مجلة نقابة المحامين، 45/78عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 99(

  .1407م، ص1983، مجلة نقابة المحامين، 70/83عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 100(

  .32م، ص1994، مجلة نقابة المحامين، 67/93عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 101(

  .35م، ص1994، مجلة نقابة المحامين، 143/93عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 102(

  .226م، ص2000، مدجلة نقابة المحامين، 284/99عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 103(

  .706م، ص2002، مجلة نقابة المحامين، 103/2001عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 104(

القــضاء اإلداري بــين النظريــة والتطبيــق، مرجــع ســابق،      : يمأبــو العــثم، فهــد عبــدالكر   ) 105(
  .282ص

  .333القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص: الحلو، ماجد راغب) 106(

  .م1992لسنة ) 12(من قانون محكمة العدل العليا األردنية رقم ) 16(المادة ) 107(

  .م1965 مايو عام 9حكم المحكمة اإلدارية العليا الصادر في ) 108(

م، 1997، مجلـــــة نقابـــــة المحـــــامين، 96/ 264تمييـــــز حقـــــوق أردنيـــــة، قـــــرار رقـــــم  ) 109(
  .3453ص

ــي، عــوض محمــد  ) 110( ــة، مرجــع ســابق، ص   : الزعب وأنظــر . 157أصــول المحاكمــات المدني
أصول المحاكمات في المواد المدنيـة والتجاريـة، طبعـة          : رزق الله أنطاكي  الدكتور  : أيضًا

  .230، ص1965دمشق، سادسة، مطبعة المفيد الجديدة، 

م، 1979أصــول المحاكمــات المدنيــة، طبعــة ثانيــة، مكتبــة مكــاوي، : أبــو الوفــاء، أحمــد) 111(
  .281بيروت، ص

 اختــصاص المحــاكم النظاميــة األردنيــة فــي المــواد غيــر الجزائيــة،   :موســى فهــد األعــرج) 112(
  .19م، ص1995 األردن، -الطبعة األولى، عمان

التنظــيم القــضائي وأصــول المحاكمــات المدنيــة فــي التــشريع  : ريممبــارك، ســعيد عبــدالك) 113(
  .58م، ص1996األردني، الطبعة األولى، الروزنا للطباعة، 

القضاء اإلداري األردني، الطبعـة األولـى، كليـة الحقـوق، جامعـة             : الغويري، أحمد عودة  ) 114(
  .170م، ص1997مؤتة، األردن، 

  .332م، ص1951، مجلة نقابة المحامين، 1/51عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 115(
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  .960م، ص1968، مجلة نقابة المحامين، 296/68تمييز حقوق أردنية، قرار رقم ) 116(

  .234م، ص1992القرار اإلداري، الطبعة األولى، اربد، : مساعده، أكرم عارف) 117(

  .239القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص: كنعان، نواف) 118(

: 794م، ص1996، مجلــة نقابــة المحــامين،   109/95دنيــة، قــرار رقــم   عــدل عليــا أر ) 119(
  .4239م، ص1997، مجلة نقابة المحامين، 406/96أنظر أيضًا قرارها رقم 

  .1620م، ص1996، مجلة نقابة المحامين، 118/95عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 120(

  .222القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص: أبو راس، محمد الشافعي) 121(

انظـر  . 612م، ص 1995، مجلـة نقابـة المحـامين،        16/94عدل عليا أردنية، قرار رقم      ) 122(
  .3107م، ص1995، مجلة نقابة المحامين، 402/94أيضًا قرارها رقم 

القــــضاء اإلداري، الكتــــاب الثــــاني، منــــشورات الجلبــــي     : عبــــدالوهاب، محمــــد رفعــــت  ) 123(
  .110م، ص2003الحقوقية، بيروت، لبنان، 

ــواف) 124( ــاننـ ــشر      :  كنعـ ــة للنـ ــى، دار الثقافـ ــة األولـ ــاني، الطبعـ ــاب الثـ ــانون اإلداري، الكتـ القـ
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 1945) مـايو (العدوان الفرنـسي علـى سـورية أيـار          
    * )دراسة وثائقية(والتدخل الربيطاني 

  
 .االردن قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة اليرموك، اربد،ريان، " محمد رجائي"

  

  2005/ 7 /20 وقبل للنشر في                              3/2005 /1   ستلم البحث فيا

  ملخص

ث دراسة تاريخية للعدوان الفرنسي الذي حدث على سورية طيلة شهر يتضمن هذا البح
من العام ) يونيو(، والتدخل البريطاني الذي حدث في األول من حزيران 1945عام ) مايو(أيار 

  .نفسه وأوقف هذا العدوان، وذلك باالعتماد على المصادر األولية، خاصة الوثائق البريطانية

إلى الحقائق التاريخية وإلقاء الضوء على األحداث وتهدف هذه الدراسة  للوصول 
  :السياسية والعسكرية والظروف التي تضمنها هذا البحث، وتأتي في محورين رئيسين 

ــاني      :األول  ــه، والث ــسوريين من ــة وأســبابه وموقــف ال ــسي، جــذوره التاريخي ــدوان الفرن : الع
  .ريخ سورية المعاصرالتدخل البريطاني، دوافعه وتداعياته ونتائجه، وبخاصة على تا

 :مقدمة 

ــين أعــوام        ــرًا مــا اعتــدت فرنــسا علــى ســورية، فيمــا ب ، فكانــت هــذه  1945 و 1920كثي
ــار      ــة  . ، أهمهــا1945) مــايو(االعتــداءات حلقــات متــصلة، ولكــن يبقــى عــدوان أي وهــذه األهمي

جــاءت مــن الطريقــة التــي تــم فيهــا إيقــاف هــذا العــدوان الــذي جــاء نتيجــة مباشــرة للتــدخل              
  .يطانيالبر

الهدف من هـذه الدراسـة، إلقـاء الـضوء علـى هـذا العـدوان، وذلـك محاولـة بالوصـول إلـى               
الحقائق التاريخية المتعلقة بجذوره التاريخية وٍأسبابه والظروف التي حدث فيهـا، والتـي تـشكل           
فــي مجموعهــا المحــور األول مــن البحــث، ثــم كــشف حقــائق التــدخل البريطــاني، وهــو التــدخل      

ساهمة مباشرة في إيقاف هذا العدوان، ذلك التـدخل الـذي كانـت لـه نتـائج مهمـة                   الذي ساهم م  
  .على استقالل سورية وتاريخها المعاصر، وهذا ما يشكل المحور الثاني من البحث

لقد تعرَّض الباحثون لهذا العدوان، ضمن ما تحدث هؤالء فيه عـن تـاريخ سـورية بـشكل                  
ادر التي اعتمـدوا عليهـا لـم تكـن مـصادر أوليـة، بيـد        عام، ولكن بقيت دراسته ناقصة؛ ألن المص 
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أّن هـــذه الدراســـة جـــاءت دراســـة وثائقيـــة بالدرجـــة األولـــى، مـــصادرها أوليـــة، شـــكلت الوثـــائق    
، كمـا اعتمـدت الدراسـة إلـى حـد مـا       **، وكـذلك الوثـائق الفرنـسية    *البريطانية عمودها الفقري  

  .  هذا العدوانعلى المذكِّرات التي كان أصحابها ممن عاصروا أحداث

_____________  

 Publicوهــي الوثــائق غيــر المنــشورة الموجــودة فــي لنــدن فــي دائــرة الــسجالت العامــة     *
Record Office وتختصر بـ P.R.O   (371)، تحت رقم العالم العربي والـشرق األوسـط ،

، وهـي عبـارة عـن تقـارير سياسـية أسـبوعية أو مراسـالت                (89)وتحت رقم سورية ولبنـان      
، (Political Officer)رقيات صادرة عن الضباط السياسيين البريطانيين في دمـشق  أو ب

وعن القنصلية البريطانية في دمشق، أو عن المفوضية البريطانية في بيروت بعد اعتراف             
 Spears)، أو صــــادرة عــــن بعثــــة ســــبيرس 1942بريطانيــــا باســــتقالل ســــورية عــــام 

Mission)ة البريطانية ، وكلها واردة إلى وزارة الخارجي(Foreign Office)  وتختصر بــ 
F.O.  

، "مـــذكرات الجنــرال ديجـــول عــن الحـــرب  "وهــي الوثــائق المنـــشورة التــي جـــاءت ضــمن       **
  . المجلد الثالث

Charles de Gaulle: War Memoirs, Documents, Vol. 3, London :1955-1960. 
                                   

   :1942 -1941 سورية عام النفوذ البريطاني في

 ُهِزمت فرنسا، وفرضت عليها ألمانيـا شـروط الهدنـة           1940عام  ) يونيو( حزيران   22في  
 )2( (Vichy)، وفي سورية قامـت حكومـة فيـشي     )1( (Petain)وقبلتها حكومة الماريشال بيتان    

، ولـم   )3 ((Dentz) المفوض السامي الفرنـسي وعينـت مكانـه الجنـرال دنتـز      (Puaux)بعزل بيو  
ــل الجنــرال ديجــول    حركــة فرنــسا  " بالهزيمــة، وتــزعَّم حركــة ُأطلــق عليهــا     (De Gaulle)يقب

  .، واعترفت به بريطانيا زعيما لها"الحرة

لم تعترف هذه الحركة بحكومة فيـشي، وأخـذت تعمـل علـى اسـتعادة أمـالك فرنـسا خـارج                     
هـا اإلسـتراتيجية المعروفـة    حدودها التي أصبحت تابعة لفيشي، وكان مـن ضـمنها سـورية ألهميت        

فحـــدثت الرغبـــة المـــشتركة عنـــد  ،)4(ولفوائـــدها العظيمـــة وشـــاركتها فـــي تلـــك النظـــرة بريطانيـــا 
الفرنــسيين األحـــرار وبريطانيــا للتـــدخل العــسكري لتحريـــر ســورية مـــن فيــشي وإزاحـــة النفـــوذ      

 لبريطانيــا األلمـاني، فــي الوقـت الــذي لــم يكـن فيــه الفرنــسيون األحـرار راغبــين فــي تـرك المجــال     
  .للعمل وحدها

، شـرعت قــوات الحلفــاء بغــزو سـورية ولبنــان، وكانــت فــي   1941) يونيــو( حزيــران 8فـي  
مجموعها مؤلفة من قوات بريطانية مع قوات استرالية وهندية، وقوات فرنسا الحرة، أما غالبية              
هــذه القــوات فكانــت بريطانيــة، وأصــبحت قــوات فيــشي فــي موقــف صــعب، خاصــة بعــد وصــول        
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ات بريطانية من العراق وأخرى من البحر المتوسط، ودخلـت القـوات المتحالفـة دمـشق فـي               نجد
، وتم التوقيع النهائي على الهدنة بين الوفدين الفيـشي والبريطـاني           1941) يونيو( حزيران   21

  .)5(1941) يوليو( تموز 14دون الفرنسيين األحرار في 

، 1941) يونيـو ( حزيـران  8سـورية فـي   في اليوم الذي بدأت فيه قوات الحلفاء، اجتيـاح      
  : أسقطت الطائرات منشورين 

، ممثـل الجنـرال ديجـول فـي القـاهرة، وفيـه          (Catraux)فرنسي بإمضاء الجنرال كـاترو       :األول  
  .إعالن يتضمن الوعد باستقالل سورية

يـه  ، السفير البريطاني في القـاهرة، وف (Miles Lampson)بيان وقعه مايلز المبسون  : والثاني
  .ضمان للوعد باالستقالل الذي أعطاه كاترو نيابة عن ديجول واشتراك بريطانيا بـه

، أصــدر ديجــول أوامــره بتعيــين كــاترو مفوضــًا ســاميًا   1941) يونيــو( حزيــران 24وفــي 
عامًا وقائـدًا عامـًا فـي سـورية ولبنـان، وبـذلك حـلَّ محـل دانتـز، وكـان الهـدف مـن هـذا التعيـين                           

حرار لوجودهم السياسي في سـورية، ومـن أجـل ذلـك كـان البـد مـن وجـود                 تثبيت الفرنسيين األ  
قواعد معينة تنظم العالقات الجديدة التي أصبحت قائمة على أثر الوجود العسكري والـسياسي     

  .البريطاني في بلد كان ضمن منطقة النفوذ الفرنسي

 الدولــة  وزيــر(Oliver Lyttelton)لــذلك جــرت مراســالت بــين ديجــول وأوليفــر ليتلتــون  
، وقــد جــاءت فيــه  )6( ليتلتــون–البريطــاني فــي مــصر، وعرفــت هــذه المراســالت باتفــاق ديجــول   

أمـور سياسـية وعـسكرية، أهمهـا قبـول الفرنــسيين للوجـود العـسكري والـسياسي البريطـاني فــي          
سورية، مع اعتراف بريطانيا بالوضع الخاص والمميـز لفرنـسا فيهـا، وتعهُّـد الـدولتين باسـتقالل        

  .)8(1941) سبتمبر( أيلول 27، الذي أعلنه كاترو في )7(سورية

اعترفــت بريطانيــا باســتقالل ســورية عقــب اإلعــالن الفرنــسي مباشــرة، وقــدمت اعترافهــا         
 (George VI)الكامــل بالدولــة الــسورية علــى شــكل رســالة بعــث بهــا الملــك جــورج الــسادس       

 2، وفــي )9(1941عــام ) رأكتــوب( تــشرين األول 27للــرئيس الــسوري تــاج الــدين الحــسني فــي  
، أول وزيـر مفـوَّض   (Edward Spears) عينت بريطانيا إدوارد سبيرس 1942) فبراير(شباط 

  .)10(لها في سورية ولبنان

ليتلتون، واالعتـراف البريطـاني باسـتقالل سـورية،     -والجدير بالذكر، أنه بعد اتفاق ديجول     
هذا الوجود على الوجود الفرنسي ذاته،      أصبح لبريطانيا في سورية وجود فعَّال ومؤثِّر، وطغى         

وهذا الوجود كان يتمثل في مجاالت سياسية وعـسكرية واقتـصادية، وأحـاط بكـل ذلـك، تمركـز                   
سبيرس في بيروت كوزير بريطاني لـه مطلـق الـصالحية يملـك فـي ِجْعبتـه أوراق رابحـة ال نظيـر            

  .لها
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 الــذي يــشكل فــي ســورية  هــذه األوراق الرابحــة تمثلــت بوجــود الجــيش البريطــاني التاســع 
ولبنـــان العـــدد األكبـــر فـــي جـــيش الحلفـــاء ومعـــه قـــوات هنديـــة وأســـترالية كجـــزء مـــن القـــوات      
اإلمبراطورية التابعة لبريطانيا، بينما كانت القـوات الفرنـسية الحـرة قـوات رمزيـة فقـط، والقيـادة                   

ليتلتـون،  -ولالعسكرية العليـا للحلفـاء كانـت فـي يـد البريطـانيين حـسب مـا جـاء فـي اتفـاق ديجـ                        
وبذلك نجحت بريطانيا بفـرض سـيطرتها العـسكرية علـى سـورية، وتمركـزت فـي كـل مكـان فيهـا                       

  .)11(بحجة الدفاع عنها ضد هجوم ألماني محتمل انطالقًا من جزيرة كريت أو من البلقان

إضــافة إلــى ذلــك، فقــد عينــت بريطانيــا ضــباطًا سياســيين فــي منــاطق ســورية كلهــا، وُعقــد 
، وقــد ســيطر علــى جميــع المنــاحي اإلداريــة   1942) مــايو( أيــار 23 و 22فــي مــؤتمر لهــؤالء 

المدنيــة والخــدمات العامــة فــي ســورية كالنقــل والجمــارك والبريــد والبــرق، حتــى تمــوين الــشعب 
السوري أصبح في أيدي البريطانيين، فبعد دخـول الحلفـاء سـورية، حـدث تحـسن ملمـوس فـي                    

منطقــة اإلســترليني، فأصــبح الوجــود االقتــصادي   الوضــع االقتــصادي، حيــث دخلــت ســورية فــي   
البريطاني في سورية وسـيلة ضـغط خاصـة عـن طريـق مـا ُسـمِّي بمركـز تمـوين الـشرق األوسـط                

(Middle East Supply Centre)) 12(.  

  : وعودة الحياة الدستورية1943 و 1942أوضاع سورية السياسية عامي 

ورية، فــــي ظــــل غيــــاب الحيــــاة بوجــــود الحــــسني رئيــــسًا للدولــــة الــــس1942تميــــز عــــام 
الدستورية، وكانت بريطانيا راضية عن ذلك، ولم تنتقد الخطوة الفرنسية، ألن ما يهم بريطانيـا               

  .)13 (في تلك الفترة، االستقرار وسيادة األمن فقط

وفــي هــذا العــام بــدأ يظهــر فــي ســورية، اتجــاه معــارض لهــذا النظــام الــسياسي، يتزعمــه         
، فقــد أخــذ القــوَّتلي بعــد خــروج فيــشي مــن )14("الكتلــة الوطنيــة"فــي حــزب " شــكري القــوَّتلي"

سورية يعمل على ترميم صفوف الكتلة الوطنية، مما شجع الكتلة على التحـرك، ووجـد القـوَّتلي             
ممــا أوجــد . فــي الوجــود البريطــاني خيــر معــين لـــه نحــو تغييــر األوضــاع الــسياسية فــي ســورية  

 ســورية، مــدركًا تــوفر اإلمكانيــات لــديهم، عكــس مــا أرضــية للتفــاهم مــع الــسلطات البريطانيــة فــي
  .كانت عليه عند الفرنسيين األحرار

، وضـع موضـع     1942) سـبتمبر (لذلك حصل تفاهم بين القـوتلي والبريطـانيين فـي أيلـول             
التنفيـــذ، ويتـــضمن عـــدم القيـــام بـــأي عمـــل ضـــد الحـــسني والحكومـــة الـــسورية القائمـــة، ليبقـــى  

يــث الحــرب دائــرة فــي كثيــر مــن الجبهــات وتأجيــل تغييــر الوضــع  االســتقرار قائمــًا فــي ســورية، ح
  .)15(السياسي حتى تسنح الظروف

، ونـتج عـن ذلـك    1943) ينـاير (وحدث أن ُتوفي الحسني في منتصف شهر كـانون الثـاني    
زوال األداة الرئيــسة التــي كانــت تحكــم فرنــسا بوســاطتها ســورية، فانهــارت بالتــالي دعامــة قويــة   

 به الحكومة السورية أثر ذلك، هو إصدار مرسوم أخذت فيـه علـى عاتقهـا      لها، وأول عمل قامت   
ــاة الدســتورية       ــى عــودة الحي ــة حت ــيس الجمهوري ــسلطات رئ ــام ب ــك منــع    )16(القي ، وهــدفها مــن ذل
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الفرنسيين من تعيين رئـيس للجمهوريـة خلفـًا للحـسني، وعـّدت هـذه الخطـوة فـي حينهـا خطـوة                        
  .ستوريةإلى األمام في سبيل إعادة الحياة الد

، أخـذت بريطانيـا تـضغط علـى الفرنـسيين فـي اتجـاه إعـادة الحيـاة                   1943ومع مطلـع عـام      
الدســتورية، وهــو المطلــب الــذي طالمــا ســعى إليــه الــسوريون، خاصــة الكتلــة الوطنيــة وزعيمهــا  
القـوَّتلي، ونجـح البريطـانيون فـي نهايـة األمـر وأثمـر ضـغطهم، لـثقلهم العـسكري والـسياسي فـي             

بالممثــل العــام لفرنــسا  "وخارجهــا، واضــطر الجنــرال كــاترو الــذي أصــبح يلقــب    داخــل ســورية  
 آذار 25، إلـى إعـالن عـودة الحيـاة الدسـتورية فـي       "المفـوض الـسامي  "بدل  " الحرة في الشرق  

وفــاة : ، والحقيقــة إن الــضغط البريطــاني أثمــر نتيجــة عــدة عوامــل أهمهــا       )17(1943) مــارس(
معركــة ( الميــدان العــسكري خاصــة فــي الــصحراء الغربيــة  الحــسني، واالنتــصارات البريطانيــة فــي

ــين ــباط ) العلمـ ــر(شـ ــة     1942) فبرايـ ــر البريطانيـ ــي النظـ ــين وجهتـ ــق بـ ــرًا حـــصول التوافـ ، وأخيـ
  .والقوَّتلي حول ذلك

بعد إعالن عودة الحياة الدستورية، تشكلت حكومـة سـورية برئاسـة عطـا األيـوبي، أجـرت                
فـــازت بهــا الكتلــة الوطنيــة فــوزًا مــؤّزرًا، وانتخـــب      ، 1943) يوليــو (انتخابــات فــي شــهر تمــوز     

ــسلطات البريطانيـــة علـــى           ــمنت موافقـــة الـ ــة قـــد ضـ ــة، وكانـــت الكتلـ ــوَّتلي رئيـــسًا للجمهوريـ القـ
مـــشروعاتها، فـــي الوقـــت الـــذي تمثـــل فيـــه الموقـــف البريطـــاني النهـــائي فـــي أن المـــسؤولين            

 أثنـاء إجـراء عمليـة االنتخابـات،      البريطانيين في سورية لن يساندوا الكتلة الوطنيـة مباشـرة فـي           
بل  سيقفون على الحياد، ال يعارضون أحدًا، ولكن في الوقـت نفـسه، أخبـر هـؤالء المـسؤولون                  
القــوَّتلي وبــصراحة، أنــه إذا وصــل هــو وحزبــه إلــى الــسلطة عــن طريــق انتخابــات حــرَّه، فــإّن             

  . )18(السلطات البريطانية جاهزة للتعاون معه

  : ومقدِّماتهأسباب العدوان الفرنسي

، سياســة العمــل )19(تبنَّــت الحكومــة الــسورية فــي عهــد القــوَّتلي برئاســة ســعدالله الجــابري  
على إنهاء االنتداب الفرنسي، وعدم االرتباط مع فرنـسا أو أيـة دولـة أخـرى بمعاهـدات، والنقـل                    

ل السريع للسلطات والصالحيات التي هي في يد الفرنسيين، وحـق سـورية فـي االسـتقالل الكامـ            
  .)20(مع السير مع تعهدات الحلفاء، والقبول فقط بمتطلبات الحرب

ولتطبيق هذه السياسة، كان البد من إزالـة التقييـدات التـي جـاءت فـي الدسـتور الـسوري                    
، التي تعطي المفوض الفرنسي الـصالحية فـي التـدخل الدسـتوري،     )116(والمتمثلة في المادة  

ــشتركة    ــصالح المـ ــادة المـ ــع   (Common Interests)وإعـ ــصلة مـ ــسورية ذات الـ ــي اإلدارة الـ  فـ
. )21(إدارة الجمارك والخدمات الماليـة واالقتـصادية، واسـتالم القـوات الخاصـة            : اللبنانيين ومنها 

ــام   ــة عـ ــادة    1944وفـــي نهايـ ــتطاعت حـــذف المـ ــة الـــسورية قـــد اسـ مـــن ) 116( كانـــت الحكومـ
التـــي تـــشير إلـــى الدســتور مـــن طـــرف واحــد وإعـــادة نـــشره دونهـــا، وبــذلك تـــم حـــذف المــادة     

ومــا تبقــى فقــط هــو مــسألة  . صــالحيات المفــوَّض الفرنــسي، وإلــى مــسؤوليات فرنــسا االنتدابيــة  
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القوات الخاصة، فقد ربطتها فرنسا بموضوع األمن وموضوع الجيش، وقـد ثبـت أّن الفرنـسيين       
لــم يكــن فــي نيــتهم نقــل هــذه القــوات إلــى الــسلطات الــسورية، واحــتج كــاترو علــى ذلــك بظــروف  

  .، بينما كان السوريون يصرون على استالمها ليجعلوا منها نواة الجيش الوطني)22(ربالح

ومن هنا انبعث الخالف الشديد حول قضية القوات الخاصة، وكـان المفوضـان الفرنـسيان           
 يــشترطان قبــول ســوريه لعقــد معاهــدة تحــالف مــع  (Beynet) ”بينيــه“كــاترو وخليفتــه الجنــرال 
ات الخاصة مع بقاء قيادتها في يدهم طيلة مدَّة الحـرب، مـع أن إعـالن      فرنسا، ليتنازلوا عن القو   

، قـد جـاَء فيـه الوعـد بإنـشاء جـيش       1941) سـبتمبر (االستقالل الذي أصدره كاترو في أيلول      
  .)23(وطني، وهذا الوعد لم يكن مرتبطًا بمعاهدة

رنسيين فـي  وحول موضوع المعاهدة، فإّن هذا الخالف كان يرتبط إلى حد كبير برغبة الف     
عدم التخلـي بـصورة نهائيـة عـن وضـعهم األساسـي كدولـة منتدبـة، والـسوريون لـم تكـن عنـدهم                    
الرغبة في بقاء االنتداب الفرنسي، وبالتالي االرتباط مع فرنـسا بمعاهـدة مهمـا كـان شـكلها، ألن           

اسـتقالل  االنتداب في رأيهم أن هذا االنتداب قد انتهى، وأنه ال فائدة من التحالف مع فرنـسا، و        
سورية أصبح معترفًا به من ِقبـل كثيـر مـن دول العـالم، وال يحتـاج اسـتقالل سـورية إلـى حمايـة                         

  .)24(فرنسية في ظل معاهدة

، ألن موضـوع القـوات      1945أخذ التوتر يزداد ما بين الفرنسيين والسوريين بقدوم عام          
الشعبية وضـغوط مجلـس   الخاصة لم ُيَحّل، وبقي مرتبطًا بموضوع المعاهدة، وازدادت الضغوط   

النواب على الحكومة الـسورية السـتالم القـوات الخاصـة، وعـدم االرتبـاط بمعاهـدة، وقـام الطلبـة             
السوريون بمظاهرات عنيفة في دمـشق وفـي المـدن الـسورية األخـرى، تـدعو إلـى إنـشاء جـيش            

جـراءات  وطني، وفي بعض األحيان كانت تهتف بشعارات مناوئه للفرنسيين، واتخذ الفرنسيون إ     
  .عسكرية خاصة للدفاع عن مؤسساتهم، وعن دار المندوبية في دمشق

وقـــد عـــّد الـــسوريون أن هـــذه اإلجـــراءات قـــد اتخـــذت دون مـــسوِّغ، وأرســـلت الحكومـــة   
السورية مذكِّرة احتجاج للفرنسيين، لكن هؤالء لـم يجيبـوا عليهـا، ممـا دعـا جميـل مـردم وزيـر                  

ــان23الخارجيــــة الــــسورية أن يــــستدعي فــــي   ، جميــــع الممثلــــين 1945) ينــــاير(ون الثــــاني  كــ
السياسيين في دمشق، ويسلمهم نسخة من مذكرة يدعو فيها إلى سـحب القـوات الفرنـسية مـن                  

ــي   ــشوارع، وفـ ــاني  24الـ ــانون الثـ ــاير( كـ ــاقش    1945) ينـ ــسوري ينـ ــابي الـ ــدأ المجلـــس النيـ ، بـ
تطلــب نقــل القــوات  الميزانيــة المقــررة للجــيش، وخــالل المناقــشة ألقيــت الخطــب المثيــرة التــي      

الخاصة إلى سلطة الحكومة السورية، والتأكيد على أّال تعقـد معاهـدة مـع فرنـسا، وأجـاب مـردم                 
بك أمام المجلس، أّن الحكومة تأخذ على عاتقها المـسؤولية الكاملـة فـي ذلـك، ووافـق المجلـس                    

ــة النيـــابي علـــى مـــشروع قـــانون يـــدعو الحكومـــة إلـــى نقـــل ملكيـــة القـــوات الخاصـــة إلـــى المل     كيـ
  .)25(السورية
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بعد هذه التطورات على الجانـب الـسوري، عقـدت الحكومـة الفرنـسية المؤقتـة فـي بـاريس                  
، اجتماعــًا لدراســة الوضــع األمنــي فــي ســورية، وأصــدرت عقــب ذلــك )26(برئاســة الجنــرال ديجــول

بيانــًا ذكــرت فيـــه أن فرنــسا هــي المـــسؤولة عــن األمـــن الــداخلي فــي ســـورية، خاصــة مواجهـــة         
 التــي نجمــت عــن المظــاهرات العنيفــة التــي انــدلعت بــشكل واســع فــي معظــم أنحــاء    االضــطرابات

  .سورية

 Terence)ونتيجــة للموقــف الفرنــسي، جــرت محــاوالت مــن قبــل المــستر تيــرنس شــون  
Shone)  خليفـــة المـــستر ســـبيرس فـــي هـــذا  -الـــوزير البريطـــاني المفـــوض فـــي ســـورية ولبنـــان 

اوضـات بـين الـسوريين والفرنـسيين، وتمثلـت هـذه            المنصب التخاذ جانب االعتـدال وإعـادة المف       
 شـباط  3المحاوالت باالتـصاالت المباشـرة بـين المـسؤولين البريطـانيين والـسوريين، بـدأت فـي             

 فــي اجتمــاع تــم بــين شــون والــرئيس الــسوري شــكري القــوَّتلي، نجــم عــن ذلــك 1945) فبرايــر(
، وعــّد الــسوريون أن  )27(صــةاالجتمــاع توضــيح المطالــب الــسورية وأهمهــا مــسألة القــوات الخا    

االتصال المباشر مع البريطانيين فرصة لتوضيح موقفهم ومن ثم الحصول علـى المـساندة لهـذا                
  .الموقف

 بـين الـرئيس   1945) فبرايـر (ثم حدث اجتماع آخـر فـي القـاهرة فـي أواسـط شـهر شـباط         
ــشل    ــستر تشرتـ ــسوري والمـ ــوَّت   (Churchill)الـ ــال القـ ــاني، وقـ ــوزراء البريطـ ــيس الـ ــد  رئـ لي بعـ

أن بريطانيا لـن تتخـذ إجـراءات فـي المـستقبل لفـرض معاهـدة مـن قبـل فرنـسا علـى                 "االجتماع  
 علــى 1936وإذا كــان الــسوريون قــد وافقــوا علــى عقــد معاهــدة مــع فرنــسا قبــل عــام   . ســورية

ــام      ــة عـ ــة العراقيـ ــدة البريطانيـ ــرار المعاهـ ــم اآلن 1930غـ ــسوريين–، إال أنهـ ــل  -أي الـ ــي ظـ  وفـ
  .)28("ال يوافقون على ذلكالظروف الحالية 

لكن هذه المحاوالت البريطانية لم تنجح في إجراء مفاوضات بين الفرنسّيين والـسوريين،             
فقد ظهر أن الفرنسيين أخذوا يستعملون أسلوب التسويف والمماطلة مـن أجـل كـسب الوقـت،        

رة،  أثــر عودتــه مــن القــاه 1945) فبرايــر( شــباط 21الــرئيس الــسوري فــي " بينيــه"فقــد قابــل 
، وكـان هـذان اللقـاءان قــد تمـا بتـشجيع مـن الــوزير       )فبرايـر ( شــباط 25وقابلـه مـرة أخـرى فـي     

الرئيس السوري أنـه سـيغادر مباشـرة    " بينيه"البريطاني المفوض، وفي هذا اللقاء األخير أعلم      
إلى بـاريس ليطَّلـع علـى وجهـة نظـر الحكومـة الفرنـسية حـول مقترحاتهـا لحـل المـشاكل المعلقـة                         

  .)29(لفرنسيين والسوريينبين ا

، والفشل في استئناف المفاوضات الفرنسية السورية ظهـر وكـأن           "بينيه"وفي أثناء غياب    
فرنــسا بقيــادة الجنــرال ديجــول، مــصممة علــى اســتعادة ســيطرتها علــى ســورية، والتراجــع عمــا    

 حـسب  اتخذته من قرارات سابقة، عّدتها تنازًال عن حقوقهـا فـي وضـع كانـت فيـه ضـعيفة، واآلن                  
اعتقاد ديجول أن فرنسا أصبحت قويـة، وأدرك ديجـول أيـضًا أن إعـادة هـذه الـسيطرة تـصطدم               

ــأثير الواضــح علــى مجــرى األحــداث فــي ســورية       ــامي : بعــاملين جديــدين كــان لهمــا الت األول تن
والثاني الوجـود البريطـاني فـي سـورية الـذي كـان       . الحركة الوطنية وتمسكها باالستقالل الكامل   
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وهـذان العـامالن كانـا يتفـاعالن بعـضهما بـبعض ويـؤثر              . ة واقعـة سياسـية وعـسكرية      يمثل حقيق 
  .كل منهما على اآلخر

، بـدأ الفرنـسيون يعملـون فـي اتجـاه الوقـوف أمـام هـذين العـاملين،                   1945منذ ربيـع عـام      
إلــى فرنــسا لتلقــي تعليمــات فرنــسية وصــياغة شــروط جديــدة، تــؤدي إلــى    ) بينيــه(وكــان ذهــاب 

الفرنـــسي فـــي ســـورية الســـتعادة االمبراطوريـــة الفرنـــسية، وإعـــادة فرنـــسا كقـــوة تنـــشيط الحكـــم 
  .استعمارية

إلـى بيـروت سـفينة      ) مـايو ( أيار   6ال يزال في باريس، فقد وصلت في        ) بينيه(وبينما كان   
حربية فرنسية، وأنزلت تعزيزات فرنسية إلـى الـشاطىء، وتحججـت الحكومـة الفرنـسية بـأن هـذه                   

 جنـدي، قادمـة السـتبدالها بمـا هـو موجـود، ولكـن ثبـت أن هـذه                    800دها  القوات التـي بلـغ عـد      
  .)30(القوات ما هي إال لتعزيز القوات العسكرية الفرنسية في المنطقة

وكان رد فعل الحكومة الـسورية علـى هـذا اإلجـراء الفرنـسي، تقـديم مـذكرة احتجـاج إلـى                 
أي فــي ) مــايو( أيــار 6فــي  (Ostrorog)المنــدوب الفرنــسي فــي دمــشق الكونــت أوســتروروغ    

ــذا        ــي هـ ــا فـ ــة معهـ ــة اللبنانيـ ــتركت الحكومـ ــسية، واشـ ــزات الفرنـ ــه التعزيـ ــلت فيـ ــوم الـــذي وصـ اليـ
االحتجــاج، وجــاء فــي المــذكرة التــي وقعهــا جميــل مــردم وزيــر الخارجيــة الــسورية، أن الحكومــة  

الل السورية ترى في هذا العمل مظهـرًا مـن المظـاهر التـي تمـس اسـتقالل سـورية، ذلـك االسـتق              
الذي اعترفت به مختلف دول العالم، وأن المبادئ والشروط التي يخضع لهـا نظـام نقـل وإمـرار               
الجيــوش بــسبب الظــروف الحربيــة فــي الــبالد المــستقلة ذات الــسيادة قــد آن لهــا أن تطبــق فــي     

  ".البالد السورية كي ال تؤخذ وتفاجأ من حين إلى آخر بمثل تلك القرارات المنافية لسيادتها

 بعثـت   1945) مـايو ( أيار   14قت الحكومة السورية هذه المذكرة بمذكرة أخرى في         وألح
بهــا إلــى الحكومــة الفرنــسية، بينــت فيهــا بجــالء للجانــب الفرنــسي أنهــا لــن تقبــل فــي المــستقبل       
دخــول جيــوش أجنبيــة أراضــيها أو مرورهــا علــى ظهــر بارجــة حربيــة دون ســابق موافقــة مــن           

لمذكرة تأكيد ما جاء في المذكرة السابقة من توضـيح لوجهـة            الحكومة السورية، وأعادت هذه ا    
ــى هنــري            ــسياق نفــسه، أدل ــسية، وفــي ال ــسورية حــول وصــول التعزيــزات الفرن نظــر الحكومــة ال
فرعــون وزيــر الخارجيــة اللبنانيــة بحــديث باســم الحكــومتين اللبنانيــة والــسورية دعمــًا لهــاتين           

سية جديـــدة دون موافقـــة الحكـــومتين إنـــه فـــي حـــال وصـــول قـــوات فرنـــ"المـــذكرتين جـــاء فيـــه 
  .)31("السورية واللبنانية تتخذ الحكومتان اإلجراءات التي تقتضيها الظروف

لكن الفرنسيين، واصلوا السير على الُخطَّـة المقـررة التـي رسـمت فـي بـاريس، فقـد وصـل                     
 جندي بكامل أسلحتهم، وذلك من     600 تعزيزات جديدة مؤلفة من      1945) مايو( أيار   17في  

 12قـد وصـل إلـى المنطقـة فـي         " بينيه"ون أخذ موافقة الحكومتين السورية واللبنانية، وكان        د
  .)32(، ولذلك نشأ اعتقاد بأن وصوله قد تزامن مع وصول هذه التعزيزات1945) مايو(أيار 
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  :الصدامات بين السوريين والفرنسيين 

، فعمـت المظـاهرات   عندما ُأعلن عن قرب وصول تعزيزات فرنسية إلى سـورية تـوتر الجـو    
كافة المدن الرئيسة وأغلقت المحال التجارية أبوابها وُأعلن االضراب العـام، وقـررت الحكومتـان               
الــسورية واللبنانيــة عــدم إجــراء مفاوضــات مــع الفرنــسيين تعبيــرًا عــن احتجاجهمــا، وســقط عــدة  

ية قــوات فرنــسيين قتلــى فــي عمليــات اغتيــال وقعــت فــي أمــاكن عــدة، فاتهمــت الــسلطات الفرنــس 
األمــن المحليــة بعــدم القيــام بواجباتهــا، وأصــدرت أوامرهــا للقــوات الفرنــسية بالتــدخل، وطالــب     

  .)33("ليناضل ضد الفرنسيين"الشباب السوري بتأليف جيش تحرير وطني 

، تــدهور الموقــف 1945) مــايو( أيــار 6وعنــدما وصــلت التعزيــزات الفرنــسية األولــى فــي  
 9ففـي   . بين  الطـرفين الـسوري والفرنـسي واقعـة ال محالـة            بصورة كبيرة، وأصبحت الصدامات     

، أخذت الدبابات الفرنـسية تجـوب شـوارع المـدن الـسورية وتطلـق نيرانهـا،                 1945) مايو(أيار  
وأرســلت بعــض قطاعــات الجــيش الفرنــسي للتمركــز فــي األمــاكن االســتراتيجية بالمــدن وشــرعت  

، )مـايو ( أيـار  9 الـذي أطلـق مـساء       تتحرش بالسكان، وُجرح بعض األهالي من جـراء الرصـاص         
متفجــرات علـــى بنــاء المجلــس النيـــابي الــسوري، فأحـــدثت     ) مــايو ( أيـــار 11-10وألقيــت ليلــة   

أضــرارًا، وأثبــت التحقيــق أن المعتــدين هــم مــن ضــباط الجــيش الفرنــسي، وأثــار الحــادث ســخطًا  
  .شديدًا في الرأي العام السوري

اسـتمرت االعتـداءات الفرنـسية علـى الـسوريين          ،  )مـايو ( أيـار  12وفي اليوم التالي أي فـي       
فــي دمــشق والمــدن الــسورية األخــرى، وفــي الالذقيــة حــاول بعــض رجــال الجــيش الفرنــسي رفــع  

) مــايو( أيــار 13العلــم الفرنــسي، مــن أجــل اســتفزاز الــسوريين، فقامــت الحكومــة الــسورية فــي     
لمثيـرة، وطلبـت بمعاقبـة    بإرسال مـذكرة إلـى الجانـب الفرنـسي احتجـت فيهـا علـى تلـك األعمـال ا            

إن الحكومة السورية تعلق أهمية على أن تطلـع دون أي تـأخير علـى         : "الفاعلين ختمتها بقولها  
  .)34("نتائج هذه المذكِّرة

لكن أعمال االسـتفزاز مـن الجانـب الفرنـسي زادت واشـتدت، فحـدثت الـصدامات الحقيقيـة                  
ن فيهـا فـي مواجهـة االسـتفزازات         ، وكان معظـم المـشاركي     1945) مايو( أيار   14في دمشق في    

وفي اليوم ذاتـه وافـق مجلـس النـواب الـسوري علـى قـانون               . الفرنسية سوريون من صغار السن    
ــة االســتقالل وجــاء فيــه     فــرض عقوبــات صــارمة علــى أي شــخص مهمــا كانــت عقيدتــه،        :حماي

جنبيـة  ويعتدي على الوحدة الوطنية، وعقوبات معينة على كل من يعمل من السوريين في قوة أ    
ــستنـزع منــه الجنــسية             ــم يتقــدم بطلــب ليتــرك هــذا العمــل ف داخــل أو خــارج ســورية، والــذي ل

  .والمقصود بذلك أفراد القوات الخاصة. )35(السورية وتصادر أمواله وأمالكه

 زاد 1945) مــايو( أيــار 17وبعــد وصــول التعزيــزات الثانيــة مــن الجنــود الفرنــسيين فــي   
رئيس الجمهورية السورية القوَّتلي بحضور جميل مردم وزيـر  الموقف سوءًا، فجرت مقابلة بين  

فــي هـذه المقابلــة أن فرنــسا  " بينيــه"المفــوض الفرنــسي، وأعلـن  " بينيـه "الخارجيـة الــسورية و  
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مــستعدة لتــسليم القــوات الخاصــة للحكومــة الــسورية، مــع الــتحفظ بــدرس أســاليب انتقــال هــذه       
تيازات تجارية وثقافية واسـعة وتـسهيالت للنقـل     القوات، وأن فرنسا تطالب مقابل ذلك منحها ام       

وقواعد عسكرية بحرية فـي لبنـان وجويـة فـي سـورية عـن طريـق عقـد اتفـاق، وكـان طبيعيـًا أن                          
يــستنكر الجانــب الــسوري هــذه المطالــب، وأن يرفــضها رفــضًا باتــًا، وأن يــأنف مــن الــدخول فــي   

أن يقـدم   ) بينيـه (لـسورية مـن     مباحثات مـع الفرنـسيين علـى أساسـها، وطلـب رئـيس الجمهوريـة ا               
 18فـي   ) بينيـه (مذكِّرة خطية رسمية إلـى وزارة الخارجيـة الـسورية بهـذه المطالـب، وفعـًال قـدم                   

  .)36( وثيقة تتضمن المطالب الفرنسية1945) مايو(أيار 

تتصل هذه المطالب بثالثة أنواع من المصالح الفرنـسية، ثقافيـة واقتـصادية واسـتراتيجية         
يــة التــي تهــم ســورية وفرنــسا يمكــن تحديــدها وضــمانها باتفــاق جــامعي، ويمكــن األمــور الثقاف: 

تحديــد األوضــاع االقتــصادية المتقابلــة وضــمانتها باتفاقــات مختلفــة يــنص عليهــا فــي موضــوع      
أما األوضاع االسـتراتيجية فتتـضمن قواعـد تمكـن مـن ضـمانة              . كهذا باألصول الدولية المعتادة   

 فـي مـا وراء البحـار، وعنـدما يـتم التفـاهم علـى هـذه النقـاط                طرق مواصالت فرنـسا وممتلكاتهـا     
توافق الحكومة الفرنـسية علـى نقـل القـوات الخاصـة إلـى الحكومـة الـسورية مـع االحتفـاظ بإبقـاء                 
هذه القوات تحت القيادة الفرنسية ما دامت الظروف ال تسمح بممارسـة القيـادة الوطنيـة عليهـا         

  .ممارسة تامة

إن هــذه االقتراحــات هــي "هــذه المطالــب بتعقيــب عليهــا جــاء فيــه قــد خــتم ) بينيــه(وكــان 
أكثـــر تحـــررًا وعقالنيـــة مـــن ناحيـــة مـــضمونها مـــن أي معاهـــدة عقـــدتها بريطانيـــا مـــع أي دولـــة  

اجتمــاع بــين  ) مــايو( أيــار 19وعقــد فــي اليــوم التــالي لتقــديم المــذكرة أي فــي       . )37("عربيــة
ــة اللبنانيـــة ووزيـــري  القـــوتلي رئـــيس الجمهوريـــة الـــسورية، وبـــشارة الخـــور   ي رئـــيس الجمهوريـ

علــى شــكل ) بينيــه(خارجيتهمـا فــي شــتورا بلبنــان، قــررا فيــه رفــض هـذه المطالــب التــي وضــعها   
مقترحات، ورفض إجراء مفاوضات مع الفرنسيين ألن المذكرة تتـضمن أسـسًا ال يمكـن قبولهـا،                

ــا مـــن أجـــل الم  -أي ســـورية ولبنـــان-وترفـــضان  ــة علـــى  أي ضـــغط يمكـــن أن يفـــرض عليهـ وافقـ
  .)38(ذلك

" بينيـه "، بعثـت الحكومـة الـسورية بمـذكرة جوابيـة إلـى              )مـايو ( أيار   20وفي اليوم التالي    
تستنكر فيها المطالـب الفرنـسية، وتـصرفيها علـى سـحب القـوات الفرنـسية جميعهـا مـن سـورية،                      

ي وتـسليم القــوات الخاصـة إلــى الحكومــة الـسورية، وأرســلت نـسخًا مــن هــذه المـذكرة إلــى ممثلــ     
  .)39(بريطانيا والواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي الدبلوماسيين في دمشق

تدهور الوضع في سورية بسرعة، وتحول إلى صراع مكشوف، وأصـبحت الحالـة الداخليـة           
مــــضطربة بــــشكل كبيــــر فــــي معظــــم المــــدن الــــسورية، وأغلقــــت المحــــالت التجاريــــة وانــــدلعت 

متظـاهرين مـن سـاحة المستـشفى الفرنـسي، فجـرح            المظاهرات في دمشق، وأطلقت النار على ال      
 جنـود فرنـسيين وجـرح آخـرون، وعلـى أثـر ذلـك اجتاحـت         3 من السوريين، وفي حلب قتل      24

الــسيارات العــسكرية الفرنــسية مدينــة حلــب ومــشطت الــشوارع بعــد إطــالق نــار كثيــف مــن قبــل    
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لمدينـة بالمدفعيـة،   ، باإلضافة إلـى قـصف ا     30 مدنيين وجرح    10الفرنسيين، مما أدى إلى قتل      
  .)40(مما زاد من الخسائر البشرية في الجانب السوري

وقـــد لـــوحظ أن ردود الفعـــل الفرنـــسية علـــى المظـــاهرات فـــي ســـورية، التـــي كـــان شـــعار    
ــذكرة        ــتنكار المـ ــه واسـ ــوَّتلي وحكومتـ ــد القـ ــيش وتأييـ ــتالم الجـ ــة باسـ ــا المطالبـ ــاهرين فيهـ المتظـ

ض مـا جـاء فيهـا، جـاءت علـى شـكل عنيـف، وأخـذت          ورف) المطالب الفرنسية (الفرنسية األخيرة   
طابعًا واضحًا من الحقد واالنتقام، لـذلك قامـت المنظمـات الـشعبية الـسورية بحـشد المـواطنين               
وإعدادهم لمجابهة الفرنسيين، وتشكلت في المدن قيـادات وطنيـة  ومـن ورائهـا فـرق مـن أبنـاء         

  .لى استعمال السالحالشعب، وأخذ الطالب من المستويات المختلفة يتدربون ع

لقــد تمخــض عــن ذلــك مقاومــة شــعبية ســورية عنيفــة فــي المــدن الــسورية، خاصــة دمــشق   
وحمص وحماه وحلـب، تـم فيهـا مهاجمـة القوافـل العـسكرية الفرنـسية ونـصب الكمـائن، وانـضم              
النواب في المجلس النيابي السوري إلى فرق المقاومة وحملوا السالح، ووضعوا أنفسهم تحـت         

 أيـار  21يادة الوطنيـة، وكـان المجلـس النيـابي الـسوري قـد عقـد جلـسة صـاخبة فـي                    تصرف الق 
 تكلم فيها جميل مردم وزير الخارجية السورية، أطلع فيها المجلس علـى الوضـع       1945) مايو(

الراهن وأجمل في كلمته تاريخ العالقات الـسورية الفرنـسية وسياسـة اإلرهـاق واالسـتغالل التـي                  
ا البالد،  وفي نهاية الجلسة أصدر المجلس عددًا مـن القـوانين تـسمح         جرت عليها منذ وصوله   

 60-18للحكومــة بإنــشاء قــوات أمــن جديــدة، ودعــوة المــواطنين الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين  
  .)41(سنة على حمل السالح

لقد أصبح واضحًا، بعـد عقـد المجلـس النيـابي هـذه الجلـسة، أن العـداء نحـو الفرنـسيين                      
في الوقـت الـذي كانـت فيـه المـصادمات الخطيـرة بـين الـسوريين والفرنـسيين فـي              قد بلغ ِذْرَوته    

كل مكان من سورية، وأصبحت المدن السورية مغلقة جراء حصارها من قبل القوات الفرنـسية،       
ــا روجيــه      القائــد األعلــى للقــوات الفرنــسية فــي    (Oliva Rogit)وعنــدها أصــدر الجنــرال أوليف

 22بتـاريخ   ) 24ل  (لى جميع وحدات الجـيش الفرنـسي تحـت رقـم            سورية ولبنان بالغًا سريًا ع    
، َعيَّن لها في هذا البالغ المواقع التي يجب أن تـرابط بهـا، وجـاء فيـه أيـضًا                  1945) مايو(أيار  

أن واجب فرنـسا العـسكري يقـضي بإبـادة جميـع العناصـر التـي تريـد إخـراج فرنـسا مـن سـورية                          
لسورية ومؤسساتها الثقافية كما يجب منع سـورية مـن   وأنه يجب احتالل جميع دوائر الحكومة ا     

االتصال بجميع الدول العربية المجاورة ويجب أن تدار البالد من قبـل حـاكم عـسكري فرنـسي،                   
ورسم في بالغه هذا أيضًا الُخطَّة الالزمة الحتالل دوائر الحكومة وقصر الرئاسـة ودور الـوزراء        

ة، ثــم يــتم بعــد ذلــك وحــسب مــا جــاء فــي الــبالغ،   والبرلمــان الــسوري ودوائــر الــشرطة والبلديــ 
احتالل دمشق احتالًال تامًا والقبض على خصوم فرنـسا، وأشـار روجيـه فـي بالغـه هـذا إلـى أن                      

  .)42(تعليمات خاصة قد ًأرسلت إلى باقي المدن السورية ليكون العمل مشتركًا وفي آن واحد

أنـه قـد وقـع فـي يـد الحكومـة       "ويقول خالـد العظـم فـي مذكِّراتـه عـن هـذا الـبالغ الـسري          
السورية بطريقة خاصة بعد نشره وكان معناه، احتالل سـورية عـسكريًا مـن جديـد حفاظـًا علـى                 
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شرف فرنسا وعلى األمن العام الذي يقع على عاتق الجيش الفرنسي حسب ما جاء في الـبالغ،                 
ة إلـى المحكمـة   كما أن أي مخالفة لألوامـر التـي جـاءت فـي المنـشور تـؤدي إلـى اإلحالـة الـسريع                   

  .)43("العسكرية

والبد أن نذكر هنا، أنه بعد وقوع هذا البالغ في يد الحكومة السورية، فقد قامت وزارة                 
 بــالرد علــى هــذا الــبالغ بمــذكِّرة أرســلتها إلــى    1945) مــايو( أيــار 24الخارجيــة الــسورية فــي  

ى عاتق الـسلطات    مندوب المفوض الفرنسي بدمشق، وألقت فيها بالمسؤولية في كل ما يقع عل           
  .)44(الفرنسية وحدها، ولكن الجانب الفرنسي امتنع عن تلقي هذه المذكرة

ومن أجل تصعيد الموقف حسب الخطة الفرنسية المقـررة فـي بـاريس، أصـدر روجيـه فـي          
 بالغًا ثانيًا إلى الفرنسيين، طلب فيه نقل العائالت الفرنسية مـن دمـشق    1945) مايو( أيار   26

وطلب منهم أّال يعرضوا أنفـسهم لألخطـار وعـدم التجـوال علـى انفـراد والـسير           إلى مطار المزة،    
جماعات مسلحة، ووصف السوريين في بالغه بأنهم معتدون وقتلـه ومـأجورين وأدوات فـي يـد                 
عصبة من السياسيين، وناشد الفرنسيين أن يصبروا بضعة أيـام، وقـد ال يتجـاوز صـبرهم بـضع        

سنــشرع فــي المجــزرة الكبــرى، فلــيكن كــل    : "طيــرة التاليــة  ســاعات، وخــتم بالغــه بالعبــارة الخ  
  .)45("واحد مستعدًا، فسنصفي الحساب كله في ضربة واحدة

لقد تحولت سورية بعد نشر هذا البالغ في اليوم نفسه الذي صـدر فيـه، إلـى جبهـة قتـال          
حقيقية يخوض فيهـا الـشعب الـسوري حـرب شـوارع وعـصابات مـع القـوات الفرنـسية ومـا تبقـى                        

يها مــن القــوات الخاصــة، بعــد أن أخــذت أعــداد منهــا تتــرك وحــداتها وتنــضم إلــى المقاومــة      لــد
الشعبية، وامتألت شوارع المدن السورية بالسيارات العسكرية الفرنـسية، وتـم تـدمير خـط سـكة           
الحديد عند حماة من قبل رجال المقاومة الشعبية حتـى يعطلـوا تحـرك القـوات الفرنـسية، كمـا                    

  .تف والتلغراف تمامًا بين المدن السورية جميعهاقطعت خطوط الها

 15، خـرج القطـار عـن الخـط فـي كوكـب علـى بعـد                1945) مـايو ( أيار   28-27وفي ليل   
مـــيًال شـــمال حمـــاة، وتعرضـــت الـــسيارات العـــسكرية الفرنـــسية إلطـــالق النـــار، وأصـــبحت حمـــاة  

لقــوات الفرنــسية، وحمــص هــدفين للمدفعيــة الفرنــسية وحــدثت خــسائر كبيــرة فيهــا، وعزلتهمــا ا 
  .)46(ولكن المتاريس التي أقامها السوريون منعت الفرنسيين من التغلغل داخلهما

  :1945) مايو( أيار 29اللحظة الحاسمة 

ثم جاءت اللحظة الحاسمة، وجاءت ترجمة حقيقية لمـا بيتـه الفرنـسيون فـي بـالغ روجيـه         
، وبالتـالي أصـبح العـدوان    "الـشروع فـي المجـزرة الكبـرى     "1945) مـايو ( أيـار    26الصادر في   

، 1945) مــايو(الفرنــسي علــى ســورية حقيقــة واقعــة، ففــي صــباح التاســع والعــشرين مــن أيــار      
رابطت المصفحات الفرنـسية أمـام المجلـس النيـابي الـسوري، وفـي الـساعة الثالثـة والنـصف مـن                      

سـعدالله  بعد ظهر هذا اليـوم، وجـه الجنـرال روجيـه إنـذارًا إلـى رئـيس مجلـس النـواب الـسوري                        
 يهدده فيه باالنتقام من المـواطنين الـسوريين الـذين يعتـدون             -رئيس الوزراء السابق  -الجابري،  
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على الجنود الفرنسيين ويطلب أن تقوم حامية البرلمان من رجال الشرطة والـدرك بتحيـة العلـم                 
بي، الفرنــسي عنــد إنزالــه فــي المــساء عــن دار أركــان الحــرب الفرنــسية المواجهــة للمجلــس النيــا   

ورفــض الجــابري اإلنــذار، وأوعــز إلــى قائــد الــدرك العــام بــأال تــستجيب قــوات الــدرك والــشرطة    
  .)47(إلنذار روجيه

وفي هذه اللحظات الحاسمة، تصرف رئيس المجلس النيـابي بـسرعة، فأرسـل إلـى النـواب                 
وجيـه،  جميعهم قراره بالغاء الجلسة، وبعدم الحضور إلى مبنى البرلمان، فقد أحـسَّ بمـا يبيتـه ر     

وفــي الــساعة الخامــسة والنــصف مــساًء، بــدأ الفرنــسيون بتطويــق المجلــس النيــابي بالمــصفحات 
ــة البرلمــان الــصغيرة  بــشجاعة         ــدبابات، التــي اقتحمــت حديقــة البرلمــان، فتــصدت لهــا حامي وال

. )48(وشـرف، وقتــل أفرادهـا، مــا عـدا واحــدًا نجـا بأعجوبــة، فـسرد وصــفًا كـامًال لتلــك المجــزرة      
لظروف؛ وألن دار الحكومة السورية كانت مطوقة بالقوات الفرنسية فقـد عقـدت هـذه    وفي تلك ا  

  .)49(الحكومة مع فريق من النواب اجتماعًا سريًا طارئًا في بيت أحد الوزراء وهو خالد العظم

وبعــد ســـاعة ونـــصف مــن هـــذه المجـــزرة أي فــي الـــساعة الـــسابعة مــساًء، بـــدأ العـــدوان     
 شامل عليها، بإطالق المدافع من المزة ومن ثُكنات القـابون،  الفرنسي على دمشق وذلك بهجوم 

وسلطت النيران الكثيفة على قلعة دمشق مركز قيـادة الـدرك الـسوري والـسجن المـدني وسـقط                    
العديــد مــن القتلــى والجرحــى فــي شــوارع المدينــة، وأبــشع مــا قامــت بــه القــوات الفرنــسية، كــان   

الشتراك مع رجال الدرك والشرطة يتـصدون لهـذه         ضربها للمستشفيات، وكان رجال المقاومة با     
ــة الوقــت، وفــي صــباح     ــار 30القــوات طيل  بــدأت الطــائرات الفرنــسية بقــصف   1945) مــايو( أي

دمــشق بعــد أن اســتطاع الثــوار الــسوريون الــسيطرة علــى جميــع المبــاني الحكوميــة والمجلــس      
 عن العالم الخـارجي، ومـا       النيابي والبلدية والمصرف السوري ودار الحكومة، وانقطعت المدينة       

حدث لدمشق، حدث لحماة وحمص وحلب، وأبدى الشعب العربي مقاومة عنيفة تجاه العدوان             
الفرنـسي علــى هــذه المــدن، فقــد اســتطاع رجـال المقاومــة الــشعبية محاصــرة بعــض المعــسكرات   

ــالقرب مــن جبــل العــرب ســيطرت قــوة ســورية علــى حاميــة تــضم           500الفرنــسية، وفــي درعــا ب
  .)50(جندي

  :التدخل البريطاني 

، فقـد  1945) أبريـل (بدأت بريطانيا تدرك خطورة الموقف فـي سـورية فـي شـهر نيـسان             
مــن حكومتــه وهــو فــي بــاريس، تعزيــزات عــسكرية إلــى ســورية، ووافقــت الحكومــة   ) بينيــه(طلــب 

ــك، فقــد وجــدت فــي طلــب       ــه(الفرنــسية علــى ذل ــة     )  بيني ــسا القــدرة علــى مواجه مــا يعطــي فرن
  .والوقوف أمام البريطانيينالسوريين 

ــرار الفرنــسي؛ ألنهــا رأت أن مجــرد          ــور إطالعهــا علــى الق اجتمعــت الحكومــة البريطانيــة ف
إرســال هــذه القــوات قــد يثيــر المتاعــب، واقترحــت أنــه فــي حــال صــممت فرنــسا علــى ذلــك، فــإن 

ندرية، الحكومة البريطانية تقترح توجيه المدمرات التي سـتحمل الجنـود الفرنـسيين نحـو اإلسـك               
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ومن هناك تتابع هذه القوات تحركها برًا باتجـاه سـورية وذلـك تحـت إشـراف ومراقبـة بريطانيـا،                     
 بإبالغ الحكومة الفرنسية هـذا  (Duff Cooper)وُكلِّف السفير البريطاني في باريس دوف كوبر 

  .)51(االقتراح، ولكن الفرنسّيين رفضوا ذلك

ني فـي بـاريس تعليمـات مـن حكومتـه لبحـث             تلقى السفير البريطـا   ) أبريل( نيسان   30وفي  
 علــى القلــق -بعــد رفــض االقتــراح البريطــاني الــسابق -المــسألة مــع ديجــول نفــسه، حيــث أطلعــه  

الذي يساور الحكومة البريطانية من جراء ما تقوم به فرنسا في سورية، كما أوضح له ما جـاء     
ي العـام مـن احتمـال انـدالع     في نصيحة الـوزير البريطـاني المفـوض فـي بيـروت والقائـد البريطـان        

اضطرابات شعبية نتيجة إلرسال التعزيزات العسكرية الفرنسية في الوقت الذي كانت تجري فيـه              
  .)52(المحاوالت البريطانية لتهدئة الموقف واستئناف المفاوضات بين الفرنسيين والسوريين

كرية فرنـسية  ، أنها قررت إرسال تعزيزات عس  1945) مايو( أيار   4لقد أعلنت فرنسا في     
 أيـار  6إلى سورية، ويظهر أن هذه التعزيزات كانت قد أرسلت فعًال فقد وصلت إلى بيروت فـي       

  . 1945) مايو(

وكانــت الحكومــة البريطانيــة وبــاقتراح مــن وزارة الخارجيــة البريطانيــة قــد أرســلت رســالة     
تـداد سـاحة    إن تعهـداتنا وواجباتنـا علـى ام       : "شخصية إلى ديجول من قبل تشرتـشل قـال فيهـا          

الــشرق األوســط تجعــل واجبنــا الــرئيس أن نقــوم بحمايــة طــرق االتــصال الحربيــة مــن التخريــب      
واالنقطاع، وهذا يحتم علينا عدم تجاهل ما يمكن حدوثه في سورية، مـن هـذا المنطلـق فإننـا                   
نرى أن إرسال تعزيزات فرنسية إلى سورية يمكن أن يعطي انطباعـًا أن فرنـسا تريـد أن تفـرض           

، جـاء فـي مـضمونها، بـأن     )تشرتـشل (في رسـالة علـى      ) ديجول(ة على السوريين، وأجاب     تسوي
سيعود إلى المنطقة بتعليمات تتعلق ببـدء المفاوضـات، ولكـن لـم يعـط أيـة إشـارة حـول                     ) بينيه(

  .وهذا يؤكد أن الفرنسيين تجاهلوا نصائح البريطانيين. )53(موضوع التعزيزات

لتعزيـزات العـسكرية، فقـد وصـلت تعزيـزات أخـرى فـي              لقد استمر الفرنسيون فـي إرسـال ا       
ــار 17 ــاع   )54(1945) مــايو( أي ــا اقن ــزات   ) ديجــول(، وحاولــت بريطاني ــأن وصــول هــذه التعزي ب

األخيـرة ســيعتبره الــسوريون شــكًال مــن أشــكال الـضغط علــيهم، خاصــة بعــد انقطــاع المفاوضــات   
جــول رفــض هــذه النــصيحة   بيــنهم وبــين الفرنــسيين، وســيكون لــذلك عواقــب وخيمــة، إال أن دي    

  .)55(األخيرة من بريطانيا

لقــد أدت هــذه التعزيــزات الفرنــسية إلــى حــدوث حالــة مــن القلــق عنــد البريطــانيين، فقــد      
أدركــوا أن الهــدف الحقيقــي لهــا فــرض الــشروط الفرنــسية علــى الــسوريين، وكــان أول رد فعــل      

، ذلـك البيـان الـذي    1945 )مـايو (بريطاني على ما كانت تقوم بـه فرنـسا منـد بدايـة شـهر أيـار             
أنها تنظر باهتمام إلى حالة     "وجاء فيه   . 1945) مايو( أيار   26أذاعته الحكومة البريطانية في     

القلق التي تنتشر هذه األيام األخيرة في سورية ولبنان وخاصـة فـي سـورية، وتأسـف ألن الجـو                    
ــة البري      ــسية، والحكوم ــزات العــسكرية الفرن ــشاور مــع   أصــبح مــضطربًا بإرســال التعزي ــة وبالت طاني
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الواليات المتحدة، واالتصال المباشر مـع الفرقـاء المعنيـين، تأمـل مخلـصة أن يتجنـب كـل عمـل                
  .)56("يضر بتسوية ودية

، عنـدما رابطـت المـصفَّحات الفرنـسية أمـام      1945) مـايو (وفي التاسع والعشرين من أيار  
لــوزراء فــي ســورية برقيــة مــن إنــذاره، تلقــى رئــيس ا) روجيــه(المجلــس النيــابي وقبــل أن يــصدر 

رئيس الوزراء البريطاني، ردًا على برقية كان قـد أرسـلها إليـه، لفـت فيهـا نظـره إلـى           ) تشرتشل(
فـي رده التلغرافـي علـى الحكومـة الـسورية بـذل       ) تشرتـشل (أعمال الفرنـسيين اإلرهابيـة، فنـصح        

  .)57(كل جهد للمحافظة على السكينة

، ووصول  1945) مايو( أيار   29سي على سورية يوم     وبالرغم من اشتداد العدوان الفرن    
التقـــارير الـــسياسية البريطانيـــة إلـــى وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة مـــن المفوضـــية البريطانيـــة فـــي  
بيــروت التــي أخــذت تــشير إلــى شــدة العــدوان الفرنــسي، فــإن مــا قــام بــه البريطــانيون حتــى تلــك 

وقفــون عــدوانهم، فلــم يحــرك ســاكنًا اللحظــة لــم يــصل إلــى المــستوى الــذي يجعــل الفرنــسيين ي 
 30لقـد بقيـت دمـشق حتـى ليلـة           "الجيش البريطاني، وقد اعترف ديجول بذلك، يقـول ديجـول           

تحـت قـصف المـدافع الفرنـسية، ومـا تـم حتـى تلـك اللحظـة فقـط هـو هدنـة قـصيرة                          ) مـايو (أيار  
يين، وفـي القـاهرة   سمحت بهـا القيـادة العـسكرية الفرنـسية إلجـالء الرعايـا البريطـانيين واألمـريك                

 القائــــد العــــام للقــــوات (Paget)ٍ الــــوزير البريطــــاني المفــــوض، وباجيــــت (Grigg)ظــــل جــــريج
البريطانيـــة فـــي الـــشرق األوســـط صـــامتين دون عمـــل شـــيء، وفـــي ســـورية فـــإن الجنـــرال بيلـــو   

(Pilleau)58( قائد الجيش البريطاني التاسع لم يحرك ساكـنًا(.  

، )مـايو ( أيـار  29ير مـن أجـل التـدخل بانتهـاء يـوم      لقد أصبح البريطانيون تحت ضغط كب     
 القنــصل البريطــاني فــي بيــروت باســم المــستر شــون       (Furlong)فقــد قــام الجنــرال فيرلــونج    

(Shone)           الوزير البريطاني المفوض بزيارة الرئيس القوَّتلي الـذي تزايـد اسـتياؤه مـن اسـتمرار 
ني أن دمـشق ُتـدمَّر ألن اإلنجليـز لـم يفـوا             الصمت البريطاني، لقد شكا القوَّتلي للقنصل البريطا      

  .)59(بوعودهم

ويذكر العظم في مذكراته أن القوَّتلي لم يكتـف بهـذا اللقـاء مـع فيرلـونج، وإنمـا اسـتدعى               
شون بنفسه وبلَّغه احتجاجًا شديد اللهجة على أعمال الفرنـسيين، فـي الوقـت الـذي توجـد فيـه              

طلب منه تدخل حكومته إليقـاف العـدوان الفرنـسي    قوات بريطانية تكفي إليقاف هذه األعمال، و 
وعاَد الوزير البريطـاني إلـى مفوضـيته فـي بيـروت وأرسـل فـي صـباح         . )60(ومعالجة األمر بسرعة  

 برقيـــة إلـــى حكومتـــه واصـــمًا فيهـــا أعمـــال الفرنـــسيين العدوانيـــة  1945) مـــايو( أيـــار 30يـــوم 
 لمدينة مفتوحة، ورفع طلـب  بالطيش والحمق، وطلب من لندن التدخل ووقف القصف الوحشي      

قــوات (قيــادة جميــع القــوات فــي المنطقــة    ) باجيــت(القــوَّتلي إلــى تشرتــشل، وطالــب أن يتــولى    
ال يستطيع إيقـاف القائـد الفرنـسي روجيـه عـن عدوانـه علـى الـشعب           ) بينيه(طالما أن   ) التحالف

شخـصي   نـداء    – أرسـل شـون برقيـة أخـرى          1945) أيـار ( مـايو    30السوري، وفي مساء يـوم      
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ــى إيــدن   ــة هــذا نــصه    (Eden)إل ــة البريطاني ــر الخارجي ــه الفرنــسيون فــي    : " وزي ــا يقــوم ب إن م
دمشق ال يقل عن اإلرهاب، وبعيدًا عـن القـصف العـشوائي، فـإن جنـودهم مـن الـسود والبـيض،                   
يتــصرفون كالمجــانين يمطــرون الــشوارع بالرصــاص، ولــم يــوفروا حتــى المركبــات التــي تحمــل      

إن مـن غيـر المفيـد النـداء إلـى الـسلطات الفرنـسية المـصرة علـى               " كمـا أكـد      ".العلم البريطاني 
ــد            ــى ســوء التنظــيم عن ــسابق إل ــرًا فــي ال ــسوريين، لقــد أشــرت كثي ــى ال كــسب حــرب شرســة عل
الفرنــسيين هنــا، حتــى ولــو كانــت لهــم ســيطرة علــى قــواتهم، فــإنهم ال يــستطيعون أو أنهــم لــن       

 أوشــكت علــى اإلنتهــاء اآلن، ولــيس هنــا شــك فــي أن    يعملــوا الــالزم لتطبيقهــا، الهدنــة القــصيرة  
الرعــب ســيبدأ ثانيــة، وفــي مقابلــة للتــو أجريتهــا مــع الــرئيس الــسوري وجــدت أولــى الــدالئل             
ــك ســيزداد ســاعة بعــد ســاعة، إذا فــشلنا فــي           ــا، وأن ذل والعالمــات علــى مــا يــشبه الحقــد علين

ي أضع هذا أمـامكم، وأرجـو مـن         ، إن ...التدخل، وأن ذلك بالتأكيد سيعم الشرق األوسط بأكمله       
  .)61("حكومة جاللة الملك السماح لقائد القوات البريطانية بالتدخل

سيطرت في لندن حساسية الوضع وخطورته على إصرار تشرتشل الـسابق مـن أنـه يجـب                 
أّال يتوقع أن تقوم القوات البريطانية وحدها في حمايـة الوضـع فـي تلـك المنطقـة دون دعـم مـن          

 حافظت بريطانيا على حيادهـا بالنـسبة لألحـداث فـي سـورية، لكـن بعـد قـصف                واشنطن، ولذلك 
، اقتنعـت  )نـداءه الشخـصي  (دمشق العنيف من قبـل المدفعيـة  الفرنـسية ورسـالة شـون األخيـرة            

الحكومــة البريطانيــة بــضرورة تــدخل القــوات البريطانيــة، فقامــت بخطــوة بريطانيــة جديــدة، ففــي 
 (Massigli) اســتدعي الــسفير الفرنــسي فــي لنــدن، ماســيجلي ،)مــايو(مــساء الثالثــين مــن أيــار 

لمقابلة تشرتشل بحضور إيدن وزير الخارجية البريطانية، وطلب مـن رئـيس الـوزراء البريطـاني          
إبــالغ حكومتــه وجــوب وقــف إطــالق النــار فــورًا فــي دمــشق، وفــي حالــة اســتمرار العمليــات مــن    

بالتــدخل، وأنــه ســيطلب مــن ) باجيــت( بقيــادة الجانــب الفرنــسي، فإنــه ســيأمر القــوات البريطانيــة
 رئيس الواليـات المتحـدة مـساندة هـذا القـرار، وناشـد المـسؤوالن                (Truman)الرئيس ترومان   

البريطانيــان الــسفير الفرنــسي بــأن يبــذل قــصارى جهــده تفــسير التــدخل البريطــاني علــى أســاس  
ــى الــشرق األقــصى      تشرتــشل واتــصل  ، وحــدث أن قــام رأســاً  )62(حمايــة خطــوط المواصــالت إل

للتــدخل واســتعادة النظــام ) باجيــت(بــالرئيس األمريكــي ترومــان وأخبــره أنــه يــستعد للطلــب مــن 
  .)63(وحماية خطوط المواصالت للحلفاء، وطلب دعمه لهذه الخطوة األخيرة

 لـم يـصل أي رد مـن ترومـان، فأصـدر تشرتـشل         1945) مـايو ( أيـار    31وفي عصر يـوم     
ــره إلـــى  ــولي ق) باجيـــت(أوامـ ــان، والطلـــب مـــن     لتـ ــورية ولبنـ ــاء فـــي سـ ــع قـــوات الحلفـ ــادة جميـ يـ

الفرنــسيين التراجــع إلــى الثكنــات وإخــالء الــشوارع فــي المــدن الــسورية مــن الجنــود الفرنــسيين،   
وفـــي الوقـــت نفـــسه أرســـل تشرتـــشل رســـالة إلـــى ديجـــول تمـــت قراءتهـــا أمـــام مجلـــس العمـــوم    

  : عصرًا هذا نصها 3.45البريطاني من قبل إيدن الساعة 

بــالنظر إلــى الوضــع المأســاوي الــذي نــشأ بــين قــواتكم ودولتــي ســورية ولبنــان، والقتــال  "
الـشديد الـذي انـدلع، فقـد أمرنــا مـع عظـيم األسـف، قائـد القــوات فـي الـشرق األوسـط للتــدخل            
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لصالح األمن في جميع أرجاء الـشرق األوسـط، بمـا يـشمل خطـوط المواصـالت الالزمـة للحـرب                   
طدام بين القوات البريطانية والفرنسية، نرجو مـنكم أن تـأمروا القـوات         مع اليابان، ولتجنب االص   

، وأضـاف أيـدن أمـام مجلـس العمـوم           "الفرنسية فورًا بوقف إطالق النار واإلنسحاب إلى ثكناتهـا        
لقــد أبــرق الــرئيس ترومــان إلــى تشرتــشل موافقتــه علــى األمــر الــذي أعطــي للقائــد  "البريطــاني، 

  .)64("العام في الشرق األوسط

، قـرارًا سـريعًا،   1945) مـايو (وكان ديجول قد اتخذ في منتصف ليلـة الثالثـين مـن أيـار              
بعد إطالعه على تقرير ما سيجلي، بعد ساعة واحدة مـن مقابلتـه لتشرتـشل وإيـدن فـي لنـدن،                  

فـي الوقـت الـذي الـتمس فيـه بيـدو          ) باجيت(بأنه يجب مقاومة جنود الجنرال      "وهذا القرار هو    
(Bidault)  أن يـضع  -أي ديجـول –خارجيته منه تجنب مثـل هـذا العمـل، ألنـه يجـب عليـه        وزير 

حـسب مـا جـاء فـي        –في اعتباره عدم كفايـة القـوات الفرنـسية فـي سـورية، وهنـا تراجـع ديجـول                    
العمل على وقف إطالق النار، وفي مرحلة ما لم يذكرها          ) بينيه( وسمح له الطلب من      -مذكراته

بذلك القرار الفرنـسي حتـى يخبـر المـسؤولين     ) ماسيجلي(ـالم  تم إعـ-ديجول في تلك المذكرات  
البريطانيين بذلك، إال أن الوقت كان قـد مـضى، فقـد اتخـذت الحكومـة البريطانيـة قرارهـا، وتـم                      
إعطاء حرية التصرف لباجيت، وتم إخبار مجلس العموم البريطاني من قبل إيدن، قبل أن يتـاح          

  .)65(فرصة لقاء إيدن) لماسيجلي(

 هنا، وحسب ما جاء في مذكرات ديجول، فـإن التـاريخ المـدون علـى البرقيـة التـي                    ونشير
 دقيقة، ولكن لم يـستلمها ديجـول إال   40أرسلت من تشرتشل إلى ديجول هو الساعة الثانية و   

، وادَّعــى ديجــول أن هــذا  1945) مــايو( أيــار 31فــي الــساعة الخامــسة مــن مــساء ذلــك اليــوم   
 امتنــع عــن  (Duff Cooper)) دوف كــوبر(بريطــاني فــي بــاريس  التــأخير حــصل ألن الــسفير ال 

تسليمها له، ولم يذكر ديجول سـبب ذلـك، كمـا لـم يـذكر أيـضًا الطريقـة التـي تـم فيهـا اسـتالمه                     
  .)66(لتلك البرقية

ــاريس، وأمــا فــي الجانــب اآلخــر وهــو مــا يتعلــق فــي منطقــة           هــذا مــا حــدث فــي لنــدن وب
ير بريطـاني، فإنـه فـي الـساعات األخيـرة مـن بعـد ظهـر         األحداث في سورية، وهذا ما يذكره تقر     

ــوم الخمــيس   ــار 31ي ــايو( أي ــرال  1945) م ــام الجن ــو(، ق ــد الجــيش التاســع البريطــاني    ) بيل قائ
ــرال الفرنـــسي     ــإعالم الجنـ ــورية بـ ــي سـ ــرابط فـ ــة  (Humblot)) همبلـــوت(المـ ــات المنوطـ  التعليمـ

 تلقـى تعليمـات مـن بـاريس، بأنـه لـن          بأنـه ) همبلـوت (بالتدخل البريطاني إلعـادة النظـام، وأجابـه         
يتصدى لهذا التـدخل فـي حـال وقوعـه، فـي الوقـت نفـسه كـان الـرئيس الـسوري قـد ُأبلـغ بقـرار                   

) مـايو ( أيـار    31التدخل البريطاني، وذلك في الساعة السادسة والربع من مـساء يـوم الخمـيس               
1945.  

فــي بيــروت إلــى وزارة ويــصف هــذا التقريــر البريطــاني المرســل مــن المفوضــية البريطانيــة  
الخارجية البريطانية، أن وقف إطالق النار تمامًا تمَّ في الـساعة العاشـرة والربـع مـن صـباح يـوم             

الفرنـسي األمـر بـذلك إلـى        ) روجيه(، بعد أن أعطى الجنرال      1945) يونيو( حزيران   1الجمعة،  
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يانـًا صـحفيًا حـول      من دمشق وطار إلى باريس وأذاع فيهـا ب        ) روجيه(قواته، وتبع ذلك أن خرج      
  .)67(ذلك

والجـدير بالــذكر، أنــه كــان يجـب علــى الفرنــسيين فــي سـورية أن يــأمروا القــوات الفرنــسية    
، ولكــن ذلــك لــم يحــدث، 1945) مــايو( أيــار 31بوقــف إطــالق النــار بعــد ظهــر يــوم الخمــيس   

واســتمرت القــوات الفرنــسية فــي إطــالق النــار طيلــة الليــل حتــى صــباح يــوم الجمعــة، واّدعــى            
المسؤولون الفرنسيون في سورية أن وقف إطالق النار لم يتم في حينه بـسبب أن هـذه القـوات     

، وصل باجيت إلى بيروت     1945) يونيو( حزيران   1وفي صباح   . كانت ال تزال تواجه تحديات    
ليشرف على الوضع العسكري حتى ينّفذ أوامر حكومتـه البريطانيـة، فوجـد أن القـوات الفرنـسية       

ــا العـــسكرية، عنـــدها ســـلَّم باجيـــت بـــصفته القائـــد العـــام للقـــوات    التـــزال مـــستمر ة فـــي عملياتهـ
: ، تتـضمن نقاطـًا عديـدة كانـت أهمهـا      )روجيـه (البريطانية في الشرق األوسط أمرًا مكتوبًا إلـى     

أنــه يجــب علــى القــوات الفرنــسية أن توقــف إطــالق النــار فــورًا، وإال فــإن المعــسكرات الفرنــسية     
ــه ال مــسوِّغ تحــت أي ظــرف مــن الظــروف أن يقــوم      ستقــصف مــن قبــل الجــيش    البريطــاني، وأن

الفرنـسيون بــإطالق النــار، ولــذلك فعلــى جميــع الفرنــسيين الــذين أقــاموا نقاطــًا لالســتطالع علــى  
ــوات       ــى القـ ــيهم، ويجـــب علـ ــار علـ ــاًال، وإال فـــسيتم إطـــالق النـ ــازل ان ينـــسحبوا حـ ســـطوح المنـ

سماح ألي جنـدي فرنـسي بـالخروج إلـى الــشارع     الفرنـسية أن تبقـى فـي ثكناتهـا، ويجـب عـدم الـ       
  .)68(دون إذن من باجيت نفسه

ــار  ) روجيــه(وبموجــب هــذا األمــر المكتــوب أوقــف      وبــدأت -كمــا جــاء أعــاله –إطــالق الن
القـــوات الفرنـــسية فـــي العـــودة إلـــى ثكناتهـــا تـــدريجيًا، ثـــم خرجـــت تلـــك القـــوات مـــع المـــدنيين     

 ومعظـم المـدن الرئيـسة إلـى معـسكرات خارجهـا،          الفرنسيين تحت الحماية البريطانية من دمشق     
ــبالد،           ــي مختلــف أنحــاء ال ــاط الحــساسة ف ــسة والنق ــاني الرئي ــة المب واحتلــت الوحــدات البريطاني

  .)69(وأصبحت مسؤولة عن األمن العام في سورية

ونشير هنا إلى أن تقريرًا سياسيًا بريطانيـًا أورد، أن حلـب بقيـت فيهـا قـوات فرنـسية فـي               
ذلك منطقــة العلــويين، وتركــز الفرنــسيون فــي نقطتــين رئيــستين همــا المــزة قــرب   جــزء منهــا وكــ

دمشق حيث كان فيها ألفي جندي فرنسي واألخرى رياق في البقـاع فـي لبنـان، وأن كثيـرًا  مـن                      
  )70 (.الجنود الفرنسيين اتخذوا طريقهم نحو بيروت

سلطات الــسورية وعلــى أثــر هــذه التطــورات األخيــرة، خاصــة وقــف إطــالق النــار، أبــدت الــ 
بـصفته القائـد العـام البريطـاني فـي الـشرق األوسـط، وأدركـت هـذه              ) باجيـت (التعاون الكامـل مـع      

الــسلطات أن الفرنــسيين اتخــذوا خيــار وقــف عــدوانهم علــى ســورية؛ ألنــه لــم يكــن لــديهم خيــار  
 فـي   آخر أمام التهديـد البريطـاني بالتـدخل عـسكريًا إذا لـم يـتم وقـف إطـالق النـار مـن جـانبهم،                        

الوقــت نفــسه كــررت الــسلطات الــسورية أيــضًا، وفــي تلــك الظــروف الجديــدة التــي أصــبحت فيهــا  
سورية أنها ترفض أي اقتراح يطلب إبقاء قوات فرنسية في سورية، وهـي لـن تـضمن سـالمتهم           

  .)71(حاليًا وال مستقبًال
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  :تداعيات التدخل البريطاني ووقف إطالق النار 

ى ســورية ووقــف إطــالق النـار مباشــرة حــدثت حالــة مــن  بعـد توقــف العــدوان الفرنــسي علـ  
) يونيـو (تبادل التهم بـين المـسؤولين الفرنـسيين والبريطـانيين علـى مـدى معظـم شـهر حزيـران             

1945.  

، عقـد ديجـول فـي بـارس مـؤتمرًا صـحفيًا جـاء كـرد عـام                   1945) يونيـو ( حزيـران    2ففي  
أن مـا  : " وكان أهم ما قال فيه   ،1945) مايو( أيار   31على برقية تشرتشل له في مساء يوم        

، سـببه وجـود جماعـات مـسلحة بأسـلحة بريطانيـة، كمـا        )مـايو (حدث في سورية في شـهر أيـار        
وقــال . أنــه وراء أحــداث هــذا الــشهر عــدٌد مــن العمــالء الــذين يعملــون لحــساب بريطانيــا أيــضاً 

خطيـر فـي العـداء      ، لتجنب تطـور     1945) مايو( أيار   30أنه أمر بوقف إطالق النار يوم       : أيضًا
ــه يـــوم   /اإلنجليـــزي ــة تشرتـــشل لـ ــار 31الفرنـــسي، ولـــذلك فـــإن برقيـ ــايو( أيـ لـــم ولـــن تغيـــر  ) مـ

  .)72("شيئًا

وفي هذا المؤتمر الصحفي، رفض ديجول اإلقتراح الذي كـان قـد عرضـه تشرتـشل عليـه               
في وقت سابق، حول الحل الـدولي للقـضية الـسورية، واقتـرح بـدًال مـن إجتمـاع ثالثـي فرنـسي                       

ريكي بريطاني، اجتماعًا رباعيًا يشترك فيه اإلتحاد السوفيتي لبحث موضـوع الـشرق األوسـط               أم
بكامله، أي ليس فقط وضـع سـورية ولبنـان، بـل وأوضـاع الـدول العربيـة األخـرى مثـل فلـسطين                       
والعــراق ومــصر، والتــي تهــم فرنــسا كثيــرًا، وقــد رفــضت كــل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة       

  .)73(القتراح واتهمتا ديجول باتباع سياسة الحل األسوأوبريطانيا هذا ا

فـي  ) كـوبر (وَأتبع ديجول مؤتمره الصحفي هذا باسـتدعائه الـسفير البريطـاني فـي بـاريس                
إننـا لـسنا فـي وضـع يـسمح          "، وعنَّفه بغضب وبكلمات فظَّة وقـاَل لـه          1945) يونيو( حزيران   4

خــدعتم الغــرب، إن مــا جــرى أمــر ال يمكــن لنــا بفــتح بــاب العــداء معكــم، ولكــنكم أهنــتم فرنــسا و 
  .)74("نسيانه

) يونيـو ( حزيـران    5خطابـًا مطـوًال أمـام مجلـس العمـوم البريطـاني فـي               ) تشرتـشل (وألقى  
، تحـــدث فيـــه بالتفـــصيل عـــن العـــدوان الفرنـــسي علـــى ســـورية، وتنـــاول فيـــه الكثيـــر مـــن 1945

تهامـات الفرنـسية لبريطانيـا،    األحداث التي حصلت في هذا الشهر، وانتهز الفرصـة ليـرد علـى اال        
مــن المؤســف أنــه إذا صــحَّ أن : "خاصــة مــا جــاء حــول إعــالن فرنــسا لوقــف إطــالق النــار فقــال 

 حسب مـا جـاء فـي مـؤتمره     1945) أيار( مايو 30ديجول كان قد أمر بوقف إطالق النار يوم  
حيح أن ، دون أن ُيعلــم لنــدن بــذلك فــورًا، لكــن الــص   1945) يونيــو( حزيــران 2الــصحفي يــوم  

دمشق كانت ال تزال تتعرض للقصف من قبل الفرنسيين حتى الحادي والثالثـين مـن شـهر أيـار                   
  .)75("بالرغم مما قاله ديجول) مايو(

ــة صـــحفية جـــرت فـــي   ــع  ) يونيـــو( حزيـــران 7وفـــي مقابلـ مـــن ) روجيـــه(فـــي بـــاريس، وسَّـ
آنفا وخاصة موضـوع    االتهامات الفرنسية للبريطانيين بشكل عام والتي كان قد لمح لها ديجول            
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، وأن "إنهـــم كـــانوا ال يعـــدون وال يحـــصون) "روجيـــه(العمـــالء البريطـــانيين، فقـــد قـــال عـــنهم 
، كــانوا معــروفين )مــايو(الــضباط البريطــانيين الــذين كــانوا فــي دمــشق أثنــاء أحــداث شــهر أيــار  

وما ، 1945) مايو( أيار 19لدى فرنسا وأنهم كانوا المحرضين على هذه األحداث، وأنه منذ           
 شـاحنة تـدخل مبنـى قلعـة دمـشق،           60بعد ذلك كانت الشاحنات العـسكرية البريطانيـة وعـددها           

ــة          ــع بدايـ ــل مـ ــذا العمـ ــزامن هـ ــد تـ ــسالح، وقـ ــزودة بالـ ــسورية مـ ــشرطة الـ ــادة الـ ــا قيـ ــي فيهـ والتـ
وأضـاف  . االضطرابات في جميـع أنحـاء سـورية وأصـبحت هـذه القلعـة مركـزًا لهـذه االضـطرابات                   

إن اإلضطرابات التي حصلت في دمـشق بـدءًا مـن           : "ؤتمر الصحفي قائًال    في هذا الم  ) روجيه(
كانت تتتم بتوجيه مـن قـوة أجنبيـة هـي بريطانيـا، والهـدف مـن ذلـك هـو إجبـار                      ) مايو( أيار   29

فرنسا على اإلعتراف بأنها ال تستطيع حفظ األمن والنظام في سـورية وحـدها، والبـد مـن دعـم                    
  .)76("بريطانيا لها كي يتم ذلك

لم تسكت بريطانيا أمام هذه اإلتهامات الفرنـسية، فقـد ردَّ عليهـا الـوزير البريطـاني كاسـي          
(Casey)  إن إتهـــام روجيـــه : "قـــائًال ) يونيـــو( حزيـــران 11 المقـــيم فـــي الـــشرق األوســـط فـــي

لبريطانيــا بوجــود عمــالء ومحرضــين بريطــانيين، إدعــاء كــاذب وغيــر صــحيح، وأن المــسؤولين    
 حـــاولوا كـــل جهـــدهم منـــع النـــزاع مـــا بـــين فرنـــسا   -شـــون وهـــولمز–ة البريطـــانيين فـــي ســـوري

،  وحــول دخــول شــاحنات عــسكرية بريطانيــة محملــة      "والحكومــة الــسورية والــشعب الــسوري   
إن هذه الشاحنات عنـد دخولهـا إلـى القلعـة          : "بالسالح إلى قلعة دمشق، قال الوزير البريطاني        

، ُسلِّمت هـذه الـشاحنات   1945) مايو( أيار 24 و 23لم تقدم أسلحة للسوريين، وأنه ما بين      
الفارغة للسوريين بموجب ترتيبات سابقة مـع الفرنـسيين، وقـد استفـسرت القيـادة الفرنـسية فـي             

  .)77("حينها عن هذه الشاحنات وقبلت التفسير البريطاني

 حزيـران  14وفي الـسياق ذاتـه، وفـي بيـان لتشرتـشل أمـام مجلـس العمـوم البريطـاني فـي                
أنني أرغب في انتهاز هذه الفرصة للقول مرة أخرى بأن بريطانيـا لـيس لهـا أي        : "قال  ) يونيو(

أطماع أو طموحات في سورية، وليس لديها أي هدف في الحلول مكان أصدقائنا فيهـا، أو أي                  
وختم ". مكان آخر في هذا العالم، وهذا ينطبق على الحالة في سورية بالنسبة للنفوذ الفرنسي             

فــي اللحظــة التــي يتفــق فيهــا الــسوريون واللبنــانيون مــع فرنــسا فإننــا   : "قولــه تشرتــشل بيانــه ب
  .)78("سنسحب قواتنا من هذه البالد

، افتــتح بيــدو وزيــر خارجيــة فرنــسا فــي بــاريس مناقــشة 1945) يونيــو( حزيــران 15فــي 
ــشارية    ــة االستـ ــي الجمعيـ ــورية فـ ــول سـ ــا  (Consultive Assembly)حـ ــا بريطانيـ ــل فيهـ ، حمَّـ

، وخـتم  )79(ما وقع من خسائر بشرية في الجانـب الفرنـسي، ونهـب للمتلكـات الفرنـسية               مسؤولية  
خطابه بأن أعلن أن حكومتـه حاولـت عبثـًا تمريـر اقتراحهـا علـى بريطانيـا  فـي إحالـة مـا حـدث                           
من نزاع في سورية علـى مـؤتمر لألربعـة الكبـار بريطانيـا وفرنـسا والواليـات المتحـدة واالتحـاد                   

  .)80(السوفياتي
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ــي      وع ــشارية فـ ــة االستـ ــي الجمعيـ ــاش فـ ــتؤنف النقـ ــدما اسـ ــران 19نـ ــو( حزيـ ــول ) يونيـ حـ
الموضـــوع نفـــسه، أطلـــق ديجـــول آخـــر محاولـــة فـــي الحـــرب الكالميـــة مـــع بريطانيـــا، فقـــد اتهـــم 
بريطانيــا بأنهــا حاولــت أن تــستقطب الــرأي العــام المعــادي للفرنــسيين فــي الــشرق األدنــى ضــد     

الــنفط التــي تمــر عبــر ســورية، واتهــم ديجــول اإلنجليــز   فرنــسا والتوطئــة للــسيطرة علــى أنابيــب  
 اسـتعانوا   -أي اإلنجليـز  –بأنهم كانوا يؤيدون مطالب السوريين ويحرضونهم على فرنسا وأنهم          

. بعـدد كبيــر مـن العمــالء الـذين كــانوا يحرضـون علــى تـسريع علميــة إخـراج فرنــسا مـن ســورية       
إن فرنـسا لـن تقبـل بـأي     : "إلستـشارية   وقال ديجول في نهاية الجلسة التـي شـهدتها الجمعيـة ا           
  .)81("شكل من األشكال ترتيب تسوية في سورية على حسابها

وجاء آخـر رد بريطـاني علـى االتهامـات الفرنـسية، التـي كانـت آخرهـا مـا جـاء علـى لـسان                 
 جاء فيه   1945) يونيو( حزيران   22ديجول أعاله، بيانًا رسميًا أذاعته الحكومة البريطانية في         

ألحــداث التــي حــصلت فــي ســورية، وســوء الفهــم الــذي أحــاط بهــا، وأدى إلــى التــدخل      إن ا: "
البريطاني، يجب أن ال يفسر على أنه تغيير في أهـداف الحكومـة البريطانيـة، التـدخل البريطـاني        
كان أمرا البد منه، ألن هذه األحداث كانت قد بـدأت تـؤثر علـى الـشرق األوسـط كلـه، وأخـذت                       

للحلفـاء، لـذلك أعطيـت التعليمـات للقائـد العـام فـي الـشرق األوسـط مـن             تعيق المجهود الحربـي     
أجل إعادة األمور إلى نصابها وتحقيق األمن والنظـام، وعنـدما تحقـق ذلـك إلـى حـد مـا، أصـبح                  
من الضروري أن تنسحب الوحدات العسكرية الفرنـسية التـي شـاركت فـي القتـال وأدت إلـى تلـك               

لمدنيين الفرنسيين أصبحوا في حالة خطر في هـذه المـدن         األحداث من المدن السورية، وألن ا     
  .)82(فكان البد من إجالئهم، وأنيط حفظ األمن فيها بالسوريين أنفسهم

  :نتائج التدخل البريطاني 

تتراجــع تــدريجيًا عــن مواقفهــا    1945) يونيــو(أخــذت فرنــسا فــي أواخــر شــهر حزيــران      
س تخـف حـدتها، ففـي بيـان لـديجول أمـام             السابقة، وبدأت لهجة المسؤولين الفرنسيين في بـاري       
، طالب بتأليف لجنـة محايـدة   1945) يونيو(الجمعية الوطنية الفرنسية في أواخر شهر حزيران     

  .)83(لتقوم بتحقيق عادل في مصدر األحداث، أو الوصول إلى تسوية ودية للخالف

) بينيــــه( مستــــشار (Ostrorog)عــــاد الكونــــت أســــتروروغ ) يونيــــو( حزيــــران 27وفــــي 
الـوزير البريطـاني المفـوض فـي        ) شـون (المفوض الفرنسي في سورية ولبنان من باريس، وقابل         

 28وفـي   . وصـفًا كـامًال وصـريحًا للحالـة فـي سـورية           ) شـون (بيروت فـي اليـوم نفـسه، وقـدم لـه            
، أعلـن أسـتروروغ أن الحكومـة الفرنـسية ومـن أجـل تحـسين الجـو، فإنهـا علـى                     )يونيو(حزيران  

وات الخاصــة إلــى الحكــومتين الــسورية واللبنانيــة، وإعطــاء تأكيــدات بــسحب    اســتعداد لنقــل القــ 
القوات الفرنسية في الوقت ذاته الـذي تنـسحب فيـه القـوات البريطانيـة، والبحـث فيمـا تبقـى مـن                 

  .خدمات المصالح المشتركة
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وبعـــد مباحثـــات مطولـــة بـــين الـــسوريين واللبنـــانيين والبريطـــانيين والفرنـــسيين، أعطيـــت   
 8ت للمفوض السامي الفرنـسي مـن قبـل الحكومـة الفرنـسية إلصـدار بيـان رسـمي فـي                      الصالحيا
ــوز  ــو(تمـ ــى       1945) يوليـ ــة إلـ ــوات الخاصـ ــل القـ ــى نقـ ــسية علـ ــة الفرنـ ــة الحكومـ ــضمن موافقـ ، تـ

كـان قـد تـم فعـًال نقـل تلـك          ) يوليـو (وفـي نهايـة شـهر تمـوز         . )84(الحكومتين الـسورية واللبنانيـة    
 الـسورية أشـار إلـى ذلـك وكـان هـذا النقـل قـد تـضمن هـذه           القوات وصدر تصريح مـن الحكومـة      

  .)85(القوات أفرادًا وقيادة إلى ملكية الحكومة السورية

لقد أصبح من الواضح أن هذه الخطوة التي تمت وهي نقل القوات الخاصـة إلـى الحكومـة         
مــن الـسورية، مـن النتـائج الهامـة التـي تحققـت بعــد إيقـاف العـدوان الفرنـسي علـى سـورية، لكـن             

، ولـم  1945ناحية أخرى، فإن معظم الفرنسيين كانوا قد انسحبوا مـن سـورية فـي صـيف عـام                 
تبق عندهم نية للتمترس فيها، وأوضح الجنرال بيلي قائد الجيش التاسـع البريطـاني أن القـوات              

  .)86(البريطانية ستتراجع هي األخرى إلى لبنان وتترك سورية

بيـة عـن سـورية أصـبح الموضـوع األكثـر أهميـة        معنى ذلك أن موضـوع جـالء القـوات األجن     
وهــو الموضــوع الــذي فرضــه الــسوريون علــى مجــرى األحــداث وارتــبط هــذا مــع نتــائج العــدوان  

 13الفرنــسي علــى ســورية وتوقــف هــذا العــدوان بالطريقــة التــي تــم فيهــا، وبالتــالي فــإن اتفــاق     
 هـو ذروة مـا نـتج عـن      ، وهـو االتفـاق المـرتبط بموضـوع الجـالء          1945) ديسمبر(كانون األول   

  .هذا العدوان وإيقافه

، وضــعت الحكومــة البريطانيــة والــسفارة  1945) ديــسمبر(ففــي مطلــع شــهر كــانون األول  
 كـــانون األول 13الفرنـــسية فـــي لنـــدن مـــشروع اتفـــاق يتعلـــق بـــسورية، تـــم التوقيـــع عليـــه فـــي   

ل، فقـد أقـر     فأمـا المحـور األو    . عسكري وسياسي :  وهو عبارة عن محورين      1945) ديسمبر(
الفريقان ُخطَّة جالء تدريجي متعادل للجنود الفرنسيين والبريطانيين عن سورية، وأمـا المحـور          
الثاني، أقر الفريقان ضمان االستقالل الذي ُوعدت به سورية واحترام هذا االسـتقالل وتـشجيع               

  .)87(الرخاء االقتصادي والتعاون مع الدول األخرى ضمن شروط األمن والسالم

 الجنــرال ديجــول مــن جهتــه علــى االتفــاق، شــريطة أن يعنــي انــسحابًا بريطانيــًا مــن     وافــق
سورية إلى فلسطين، بينما يبقى الفرنسيون وحـدهم فـي لبنـان، ولكـن الحكومـة البريطانيـة التـي               
عّدت نفسها مسؤولة عن استقالل سورية ولبنـان رفـضت ذلـك، وتطـابق ذلـك مـع تعزيـز للقـوات             

إلـى  ) أوليفـه روجيـه  ( جندي سنغالي مـع وصـول الجنـرال        200-150الي  الفرنسية في لبنان بحو   
دمشق، وكان ذلك الشرارة التي أطلقت األحداث من جديد، فُأعلن اإلضـراب العـام فـي سـورية،                  
واســتنكر كــل مــن االتحــاد الــسوفياتي والواليــات المتحــدة كالهمــا االتفــاق الفرنــسي البريطــاني،   

  .)88(لبريطانية فورًا عن كل سورية ولبنانوطالبا بجالء القوات الفرنسية وا

لقد كانت العقبة الكؤود أمام إجراء مفاوضات أخرى لوضع آلية لتنفيذ ما جـاء فـي اتفـاق                  
 هي وجود ديجول على رأس الحكومة الفرنسية، لكن حـدث           1945) ديسمبر( كانون األول    13
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طلقت مفاوضـات عـسكرية   ، فان)89(1946) يناير( كانون الثاني   20أن غادر ديجول السلطة في      
، وبعد ثالثـة أيـام تـم الوصـول إلـى      1946) مارس( آدار   1في باريس بين بريطانيا وفرنسا في       

 آذار  11اتفاق يقضي بسحب الجيوش الفرنـسية والبريطانيـة مـن سـورية، خـالل فتـرة تبـدأ مـن                     
 نيـسان  13، وقد تم الجالء فعليـًا عـن سـورية فـي        )90( )أبريل( نيسان   30وتنتهي في   ) مارس(
  . عيدًا قوميًا1946) أبريل( نيسان 17، وأقرت الحكومة السورية يوم 1946) أبريل(

  الخاتمة

إن انــدالع نيــران الحــرب العالميــة الثانيــة أدخــل ســورية فــي ظــل ظــروف جديــدة سياســية  
 وهــي الدولــة المنتدبــة علــى ســورية 1940وعــسكرية واقتــصادية، فــسقوط فرنــسا الــسريع عــام 

لفاء إليها واحتاللها وطرد فيشي منها بأغلبيـة مـن القـوات البريطانيـة وإعـالن      ودخول قوات الح  
، كل ذلك ساهم في إيجاد هذه الظـروف وكونـت مرحلـة تاريخيـة اختلفـت                 1941استقاللها عام   

  .عما كانت عليه سورية قبل نشوب هذه الحرب

 سياسـيًا  في ظل هذه الظروف، أصبح فـي سـورية ثـالث قـوى، الوجـود البريطـاني المـؤثر          
ــم تكــن حكومــة، والحركــة          ــسا الحــرة التــي ل وعــسكريًا، والوجــود الفرنــسي المــرتبط بحركــة فرن

  .الوطنية السورية المرتبطة بحزب الكتلة الوطنية تحت زعامة شكري القوتلي

ــا فــي ســورية مــن ثقــل            ــه بريطاني ــة، خاصــة مــا تمثل ــم تكــن متوازن ــثالث، ل هــذه القــوى ال
ضعيف، وعندما تحالفـت الكتلـة الوطنيـة مـع بريطانيـا حـدث       سياسي وعسكري، ووجود فرنسي    

انقالب واضح ومؤثر فـي ميـزان القـوى، ومـن خـالل هـذه المعادلـة الـسياسية حـاول الفرنـسيون                   
بزعامة الجنـرال ديجـول كـزعيم لحركـة فرنـسا الحـرة أوًال، ثـم كـرئيس لحكومـة فرنـسا منـذ عـام                 

ب الـساعة إلـى الـوراء كفـرض معاهـدة علـى             إعـادة عقـار   – بعد تحرير باريس من األلمان       1944
السوريين وابقاء القوات الخاصة في حوزتهم، وأمـام الـرفض الـسوري الـذي حـصل بعـد تنـامي                    

  .1945) مايو(الحركة الوطنية حدث العدوان الفرنسي على سورية في شهر أيار 

ي لكن هذا العدوان حدث، والوجود البريطاني الـسياسي والعـسكري فـي سـورية وحتـى فـ         
لبنان وفي البالد العربية المجاورة لـسورية، ونتيجـة للتحـالف مـا بـين بريطانيـا والكتلـة الوطنيـة                     
التي كانـت تمثـل القيـادة الـسياسية فـي سـورية، ولتحقيـق األهـداف االسـتراتيجية لبريطانيـا فـي                       
ســورية بــشكل خــاص والمنطقــة بــشكل عــام حــدث التــدخل البريطــاني الــذي أوقــف العــدوان           

  .1945) يونيو(دءًا من بداية شهر حزيران الفرنسي ب

لقد تبين من األفكار التي جاء بها هذا البحث أن هذا التدخل كانـت لـه نتـائج مهمـة علـى                 
ســــورية فتراجعــــت فرنــــسا عــــن مطالبهــــا وظهــــر موقفهــــا مضعــــضعًا فتخلــــت عــــن مخططاتهــــا   

، فكـان عـدوان أيـار    االستعمارية في سورية وخرجت القوات الفرنسية منها مع القوات البريطانية 
  . آخر عدوان تعرضت له سورية من قبل فرنسا1945) مايو(
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Abstract 

This research presents a historical study of the French aggression on 
Syria that lasted for the month of May 1945, and the British intervention on 
June first of the same year that stopped that aggression.  The research was 
conducted using primary resources especially British documents.  

The goal of the study is to identify and reach historical facts and to 
highlight the political and military events and conditions in that historical 
period and this will be achieved through two main dimensions.  The first is 
the French aggression, its roots, causes, and the Syrians, position regarding 
it; and the second is the British intervention, its motives, consequences, and 
results especially on contemporary Syrian history. 
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نشير هنا أن هذا الرجـل الداهيـة دخـل سـورية مـع الفرنـسيين األحـرار، وقبـل ذلـك           )10(
كان عضوًا في لجنة االرتباط الفرنسية البريطانيـة، وكـان الجنـرال ديجـول قـد ذهـب                  

ثـة   على طائرته ثـم أصـبح رئيـسًا للبع         1940) يونيو( حزيران   17إلى بريطانيا يوم    
، وذلك قبـل  (Spears Mission)البريطانية لدى حركة فرنسا الحرة، بعثة سبيرس 

ــاً  ــرًا مفوضــ ــه، المــــسألة الــــسورية   . أن يــــصبح وزيــ انظــــر ميــــشيل كريــــستيان دافيــ
، ترجمـة اللـواء جبرائيـل بيطـار     )سورية في ظـل الحـرب العالميـة الثانيـة     (المزدوجة  

  .351-350، ص )1984طالس للدراسات والترجمة والنشر، : دمشق (

)11( Hourani, Op. cit, P. 244               

(12) F.O 371/31473, E 3331/207/89, No. 8, weekly Political Summary, 
Syria and Lebanon, May 28, 1942                                                                         

: يتعلق بالوجود االقتصادي البريطاني، انظر وللتوسع في هذا الموضوع الذي 
    .264 – 63 و ص 253دافيه،المرجع السابق، ص 
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Damascus, 17th, October 1941                                                                                                        

، ويمثــل الــسياسّيين "الكتلــة الوطنيــة"كــان القــوَّتلي يمثــل جيــل الــشبان فــي حــزب    )14(
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امة القّوتلي، هذه الزعامة التـي أخـذت طريقهـا    قويًا في الكتلة الوطنية، ويعترف بزع 
  .1941منذ عام 

)15( Stephen Hemsly Longrigg, Syria and Lebanon under French 
Mandate (London: Oxford University Press, 1958), PP. 245. 

ونشير هنا إلى أن الحكومة السورية التي كانت قائمة فـي ذلـك الوقـت كانـت حكومـة        
) أبريـــل( نيـــسان 17رازي، فقـــد اســـتقالت حكومـــة حـــسن الحكـــيم فـــي  حـــسني البـــ

 وهي الوزارة التي    1942) أبريل( نيسان   18، وتشكلت حكومة البرازي في      1942
الحكــــيم، : ، انظــــر 1943) ينــــاير( كــــانون الثــــاني 8اســــتمرت فــــي الحكــــم حتــــى 

  .183، ص 2مذكِّراتي، ج

(16) F.O 371/35174. E. 615/27/89. No. 43. January 27, 1943. 
ونشير هنا إلى أن هذه الحكومـة كانـت حكومـة جميـل األلـشي وجـاءت بعـد حكومـة               

. ، وفي عهد هذه الوزارة توفي الحـسني       1943) يناير( كانون الثاني    8البرازي في   
  .184-183، ص 2انظر الحكيم، مذكراتي، ج
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(17) George Catraux, Dan la Bataile De Miditerranee, Egypt-Levant-
Afrique du nord 1940-1944 (Paris : Julliard, 1948), P. 332                                             
          

(18) F.O. 371/35176. E. 1708/27/89, Weekly Political Summary, No. 49, 
Syria and Lebanon, March 10, 1943          

، واسـتمرت فـي الحكـم حتـى     1943) أغـسطس ( آب 19تشكلت وزارة الجابري في      )19(
 14، وتشكلت بعدها وزارة فارس الخوري فـي         1944) نوفمبر( تشرين الثاني    11

) أبريــل ( نيــسان  7، واســتمرت فــي الحكــم حتــى    1944) نــوفمبر (تــشرين الثــاني  
) أغـسطس ( آب   4انيـة التـي اسـتمرت حتـى         ، حيث شـكل الخـوري وزارتـه الث        1945
  .191-186، ص 2الحكيم، مذكراتي، ج: ، وكلها وزارات كتلوية، انظر 1945

(20) F.O. 371/35196. E 8000/27/89. No.88. Syria and the Lebanon, 8th 
December 1943 Received in F.O. 22nd December 1943                                             
  

نــشير هنــا إلــى أن القــوات الخاصــة لــم تكــن مؤلفــة مــن وحــدات عربيــة فقــط، وإنمــا     )21(
أيـضًا مــن األقليـات الكرديــة والشركــسية واألرمنيـة، وضــباطها مـن الفرنــسيين وتتبــع     

  .القيادة الفرنسية مباشرة

(22) F.O. 371/40299. E. 344/23/89. Weekly Political summary, No. 91, 
Syria and the Lebanon, 29th December 1943 (Received in F.O. 
17th January 1944).                                                             

(23) Edward Spears, “The Middle East and our Policy there” Journal 
of the Royal central Asian”, February 7, 1945, P. 181.                                                                  

: ، بيـروت  1خالـد العظـم، مـذكِّرات، ج       : انظـر ولالطالع على تفاصيل هـذا الخـالف        
            .293-292الدار المتحدة للنشر، ص 

 تــاريخ إعــالن اســتقالل ســورية 1941) ســبتمبر(نــشير هنــا إلــى أنــه مــا بــين أيلــول  )24(
، اعترفــت الكثيــر مــن الــدول باســتقالل ســورية وتبادلــت       1945وحتــى نهايــة عــام   

التمثيل الدبلوماسي معها، حول هذه الدول وتاريخ اعترافها بهذا االستقالل، انظـر   
، أربــع ســنوات مــن 1947-1943) سأغــسط( آب 17تــاريخ أمــة فــي حيــاة رجــل : 

: دمـشق   (العهد الوطني، أنشأه وجمع وثائقه وأصوله هيئة من الكتـاب والمـؤرخين             
  .33-32، ص )1947دار اليقظة العربية، 

(25) F.O. 371/45553. E 1271/5/89, No. 147 Syria and Lebanon, 24th 
January 1945, Received 22nd February                                                                                          
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ــاريس محــررين لهــا مــن          )26( ــوا ب ــى أن الفرنــسيين األحــرار كــانوا قــد دخل ــا إل نــشير هن
يهـا   وأقـاموا ف 1944) أغـسطس ( آب  25الحكم النازي بقيادة الجنـرال ديجـول فـي          

  .حكومة مؤقتة بزعامة ديجول

(27) F.O. 371/45553. E 1400/5/89. weekly Political Summary, No. 149 
Secret, Syria and the Lebanon, 7th February 1945, (Received 28th 
February).                                                                    

(28) F.O. 371/45580. E. 1415/8/89, Records of Cairo Conference, 17 
February 1945; H.C. Debates, 5th Series, 408 (London, 1945) Col. 
: 1290                                                                          

(29) F.O. 371/45553. E 1824/5/89. Weekly political Summary, Secret, 
Syria and the Lebanon, No. 152, 28th  February 1945, (Received in 
F.O. 16th March).                                 

(30) F.O. 371/45554, E. 346/5/89. Weekly Political Summary, No. 162, 
Syria and the Lebanon, 8th May, 1945, (Received in F.O., 29th 
May).                                                      

، وهو فـي بـاريس فـي نهايـة     )بينيه(ونشير هنا أن هذه التعزيزات، جاءت بطلب من      
 آالف جندي، عنـدها قـرر       6، فقد كان لديه في سورية حوالي        )أبريل(شهر نيسان   

 بــنقلهم تقــوم) ثــالث كتائــب( رجــل 2500مجلــس الــوزراء الفرنــسي إرســال حــوالي  
وجان دارك على أسـاس كتيبتـان منهـا تبـديًال      (Mont Calm)مدمرتان مونت كالم 

  .400دافيه، ص : انظر . والثالثة للتعزيز

: لالطالع على نصوص هـاتين المـذكرتين وحـديث وزيـر الخارجيـة اللبنانيـة، انظـر                )31(
  .46ص -42، ص 1947-1943 آب 17تاريخ أمة في حياة رجل، 

(32) F.O. 371/45554. E. 7605/5/89., No. 164. Issued by British 
Legation, Beirut F.O. week ending 22nd May 1945     

  .403-402دافيه، ص  )33(

  .51، ص 1947-1943 آب 17تاريخ أمة في حياة رجل،  )34(

(35) F.O. 371/45554. E. 3775/5/89, weekly political summary No. 163, 
Syria and the Lebanon, for week ending 15th May, 1945, Received 
in F.O. 4th June.                               

  .43، ص 1947-1943 آب 17تاريخ أمة في حياة رجل  )36(

(37) Krik, The Middle East in the War, P. 295.                  
   .45، ص 1947-1943 آب 17تاريخ أمة في حياة رجل  )38(



719  ريان" محمد رجائي"

 

)39( F.O. 371/45554. E 7605/5/89. No. 164 Beirut, For week Ending 
22nd May 1945              

هذا الوصف لألحوال في سورية جاء على لسان تشرتشل رئيس الوزارة البريطانية             )40(
 ,H.C. Deb, 5 June 1945, 5th ser: انظـر  . أمـام مجلـس العمـوم البريطـاني    
Vol. 411, Coll. 691-693 

فـإن االضـطرابات التـي واجههـا الفرنـسيون      ) بينيـه (ونشير هنا إلى أنه حسب ادعاء   
فــي حلــب نظمــت مــن قبــل لجنــة ثوريــة كــان يرأســها إحــسان الجــابري شــقيق رئــيس 
الــوزراء الــسابق فــي ذلــك الوقــت ســعدالله الجــابري والتــي كانــت تتــألف مــن حــوالي   

للجنـــة تـــسلحوا بالخنـــاجر  عـــضو، وهـــؤالء الـــذين كـــانوا ينتمـــون إلـــى هـــذه ا 200
والبنادق والمسدسات، وقادوا المظاهرات التي جرت في حلـب، كمـا أن أفـرادًا مـن             
البوليس السوري والجندرمة شاركوا في هذه االضطرابات ولم يقوموا بواجبهم في           

  .الحفاظ على األمن في المدينة

صــحيفة  ونقلتهــا 1945) يونيــو( حزيــران 9تمــت فــي  ) بينيــه(مقابلــة صــحفية مــع  
 .Kirk, Op: نقًال عن . 1945) يونيو( حزيران 11-10 في (Figaro)الفيجارو 

cit, F.n. 3, P. 296.  
)41( F.O. 371/45554. E. 7605/5 /89. No. 164, 22nd May 1945. 

قـصة  : ولالطالع على نص القوانين التي أصدرها المجلس النيابي الـسوري، انظـر             
، )1962وزارة الثقافــة واإلرشــاد، : دمــشق  (،)كتــاب وثــائقي(الجــالء عــن ســورية 

  .61ص 

  :جاء نص هذا البالغ كامًال في التقرير البريطاني التالي  )42(

F.O. 371/45554. E 7606. No. 165, Issued by British Legation, Syria 
and the Lebanon,  Beirut, For week Ending 29th May 1945     

  .293، ص 1العظم، مذكرات، ج )43(

  .52، ص 1947-1943 آب 17تاريخ أمة في حياة رجل، : انظر  )44(

عــدوان فرنــسا علــى ســورية أيــار : لالطــالع علــى الــنص الكامــل لهــذا الــبالغ، انظــر  )45(
  .102، ص )1945دار إحياء الكتب العربية، : القاهرة  (1945وحزيران 

مـذكِّرة تحـتج فيهـا      ) مـايو ( أيار   26ونشير هنا إلى أن الحكومة السورية وزعت في         
انظـر نـص هـذه    .  الحليفـة والـصديقة فـي سـورية       الدولعلى هذا البيان على ممثلي      

  .48-47، ص 1947-1943 آب 17المذكِّرة في تاريخ أمة في حياة رجل، 



720  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

 

نــشير هنــا إلــى أن هــذا الوصــف للحالــة التــي كانــت عليهــا ســورية فــي ظــل العــدوان    )46(
، والمقاومــة الــشعبية ضــد الفرنــسيين  )ايومــ( أيــار 28 و 27 و 26الفرنــسي أيــام 

 .F.O. 371/45554. E. 7606/5/89. No. 165: جـاءت فـي التقريـر البريطـاني     
29th May 1945  

وأيضًا في بيان تشرتشل أمام مجلس العموم البريطاني وخاصة مـا جـرى فـي مـدن              
  : دمشق وحمص وحماة 

H.C. Deb. 5 June 1945, 5th Ser, Vol. 411, Coll. 691-693                                                                

دمـــشق، مطبعـــة اآلداب والعلـــوم، (جميـــل العلـــواني، نـــضال شـــعب وســـجل خلـــود،  )47(
  .75؛ قصة الجالء عن سورية، ص 373-372، ص )1973

  079قصة الجالء عن سورية، ص  )48(

  .293، ص 1العظم، مذكرات، ج )49(

نــا إلــى أن العــدوان الفرنــسي علــى المــدن الــسورية دمــشق وحمــص وحمــاه  نــشير ه )50(
والمقاومـة الـشعبية الـسورية التـي تـصدت لهـذا       ) مـايو ( أيـار    30 و   29وحلب أيام   

  :العدوان جاءت بالتفصيل في التقريرين البريطانيين التاليين

F.O. 371/45554. E 7605/5/89. No. 165, 29th May 1945; F.O 
371/45554. E. 7669/5/89, Weekly Political Summary, No. 166 Syria 
and the Lebanon, 5th June 1945, (Received in F.O. 29th June).    

  .400دافيه، ص  )51(

نشير هنا إلى أن تفاصـيل هـذه المقابلـة ومـا جـرى فيهـا مـا بـين الـسفير البريطـاني                      )52(
  :بريطاني التالي في باريس وديجول جاءت في التقرير السياسي ال

F.O. 371/45553. E. 3177/5/89. No. 161 weekly Political Summary, 
Syria and Lebanon, 1st May 1945 (Received 18th May).                                                                

) مــايو( أيــار 12الــذي كــان قــد وصــل إلــى ســورية فــي   ) بينيــه(هنــا إلــى أن نــشير  )53(
، قــد اســتند فــي تبريــره علــى وصــول هــذه التعزيــزات، أن البريطــانيين كــانوا 1945

قــد أرســلوا فــي األيــام الــسابقة فرقــة مــن القــوات البريطانيــة إلــى ســورية، مــع أن            
أن يوقـف  ) مـايو (ر  أيـا 6ديجول كان قد طلب فـي رسـالته الجوابيـة لتشرتـشل فـي               

  .Kirk, P. 296: انظر . إرسال هذه القوات

H.C.Deb. 5 June 1945, 5th ser Vol. 411. Coll 689-690 
(54) F.O.371/45554. E. 7605/5/89. No. 164 Issued by British Legation, 

Beirut, For week ending 22nd May 1945                                                                                         
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ــة      )55( ــية فـــي صـــميم األحـــداث العربيـ ــازي، عـــشر ســـنوات فـــي الدبلوماسـ نجيـــب األرمنـ
  .73، ص )1963دار الكتاب الجديد، : بيروت (والدولية 

  .54، ص 1947-1943 آب 17 في حياة رجل، تاريخ أمة )56(

(57) Charles de Gaulle, Memoires du Guerre, Documents, Vol. 3 
(London, 1955-1960), P. 188.                                                                                                         

(58)  F.O. 371/45566. E. 3536/5/89. Furlonge Interview, 2 June 1978.  
، وجاء خبر هذه المقابلة ومـا جـاء فيهـا فـي     300-299، ص  1العظم، مذكِّرات، ج   )59(

  .191، ص 2الحكيم، مذكِّرات، ج: انظر . مذكِّرات حسن الحكيم أيضًا

(60) F.O. 371/45566. E. 3498/5/89, Shone tel., 30 May 1945 
 30 الفرنــسية أصــدرت بيانــًا رســميًا فــي أواخــر مــساء يــوم   لحكومــةانــشير هنــا أن  )61(

، أشارت فيه إلى هـذه المقابلـة بالتفـصيل ومـا ذكـره المـسؤوالن          1945) أيار(مايو  
 Journal Officiel, Debates, 16 June: انظـر  . البريطانيـة للـسفير الفرنـسي   

1945, P. 1115.  
(62) F.O. 371/55568. E. 3675/5/89, Churchill tel., 30 May 1945  
(63) F.O. 371/45554, E. 4669/5/89. No.166. Syria and the Lebanon, 5th 

June 1945. (Received in F.O. 29th June).                                                                                        

(64)  De Gaulle, Documents, Vol. 3, P. 189 
(65) Ibid., P. 229  
(66) F.O. 371/45554. E. 4669/5/89, weekly Political Summary, No. 

1656, Syria and the Lebanon, 5th June 1945 (Received  InF.O, 29 
th June)                                                                       

 : نص هذا األمر المكتوب انظر علىلالطالع  )67(

 Journal Officiel, Debats, 16 June 1945, P. 1122; de Gaulle, 
Memories, Vol. 3, P. 191                                                                    
                                                  

(68) De Gaulle, Documents, Vol. 3, P. 250          
)69(   

(70) F.O.371/45554. E. 4669/5/89. No. 166, 5th June 1945  
(71) Ibid., 5th June 1945 
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(72) De Gaulle, Documents, Vol. 3, PP. 253-262 ; Le Monde, Paris, 4 
June 1945                      

  .410 ص ،دافيه )73(

(74) Duff Cooper, oldmen Forget, (London, 1955), P. 345; de Gaulle, 
Vol. 111, P. 192                                                                                                

(75)    The Times, London, 6 June, 1945                                                                                            
(76)   Mancherter Gardian, London, 8 June, 1945 
(77)   The Times, London, 12 June, 1945 

 ,H.C. Deb. 5th Ser, 14 June: لالطـالع علـى نـص هـذا البيـان كـامًال، انظـر         )78(
Vol. 411, Col. 1                   

 جريحًا، 30 قتيًال و 34، 1945) يونيو( حزيران   9الخسائر الفرنسية حتى    بلغت   )79(
التـي   (Local Troops) جريحًا فـي القـوات المحليـة    31 قتيًال و 27باإلضافة إلى 

  .Monde, 14 June 1945: انظر . كانت تعمل مع الفرنسيين

(80) Journal Officiel, Debats, 16 June 1945, PP. 1114-1118  
(81) Ibid, 20 June 1945, PP. 1142-1144                                                                                                 

(82) The Times, 23 June 1945   
  .78 ، ص 1 األرمنازي، عشر سنوات في الدبلوماسية، جنجيب )83(

(84) F.O.371/45554. E. 7607/5/89. No. 170, Political Summary for 
Period 27th June-July 10th 1945, Issued by British Legation, Beirut                                             

(85) F.O. 371/45554. E 5992/5/89; No. 173, Syria and Lebanon, weekly 
Political Summary, for week ending 31 st july (Received 17th 
August).                                                                                                                                           

(86) H.M. Sachar, Europe Leaves the Middle East, 1936-1954 (London, 
1974), P. 328.                                            

  :حول نص هذا االتفاق، انظر  )87(

E.A.Speiser, The United States and the Near East (Cambridge, 
1950), PP. 106-107                                                       

  .419دافيه، ص  )88(

(89) De Gaulle, Documents, Vol. 3, P. 276.                                                                                            
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  :في انظر نص هذا االتفاق  )90(

J.C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A 
Documentary Record 1914-1956, Vol. 2 Princeton, New Jersey, 
Toronto, London, NewYork : D.Van Nostrand and Company, Inc, 
1956), PP. 257-258.                                                                            
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  المصادر والمراجع

  :المصادر األولية: أوًال

  : األجنبية، وثائق وزارة الخارجية البريطانية –الوثائق غير المنشورة -أ

 F.O, Great Britain, Foreign Office (F.O), Public Record Office P.R.O, 371, 
Political Reports, Secret or confidential, prefixed “E” for Eastern 
Department. 

 
1941 : Syria and Lebanon (27316) 
1942 : Syria and Lebanon (31473) 
1943 : Syria and Lebanon (35174, 35176, 35196) 
1944 : Syria and Lebanon (40299) 
1945 : Syria and Lebanon (4553, 45554, 45566, 55 68) 
1945 : Records of Cairo conference (45580) 
1978 : Furlonge Interview (45560) 

 :الوثائق المنشورة -ب

  :العربية : أوًال

، أربــع ســنوات مــن العهــد الــوطني، أنــشأه   1947 – 1943 آب 17تــاريخ أمــة فــي حيــاة رجــل  
، )دار اليقظـــة العربيـــة: دمـــشق (يئـــة مـــن الكتـــاب والمـــؤرخين  وجمـــع وثائقـــه وأصـــوله ه
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 .االردن

  

  2005/ 8 /14 وقبل للنشر في                              4/2005 /24   ستلم البحث فيا

  ملخص

الدراسة إلى تحديـد مـدى العالقـة بـين ممارسـة النـشاط البـدني والتـوازن لـدى           هذة هدفت
قــسمت إلــى ،  ســيدة 76حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن   .  ســنة45الــسيدات البــدينات فــوق  

 38 تنتمـي إلـى الـسيدات البـدينات الممارسـات وعـددهن            )التجريبيـة (المجموعة األولى ، مجموعتين
 مراكز حيث كانت هـذة الـسيدات قـد    7سيدة في مراكز اللياقة البدنية في محافظة اربد وعددها         

ــة اشــهر قبــل بــدء هــذة الدراســة       ــتحقن بهــذة المراكــز لمــدة ال تقــل عــن ثالث ــا المجموعــة  . ال أم
ت غيــر الممارســات ألي نــوع مــن أنــواع      ســيدة يمــثلن البــدينا  38وعــددهن ) الــضابطة(الثانيــة

 .األنشطة البدنية

أن الـسيدات الممارسـات لألنـشطة البدنيـة لـديهن قـدرة معنويـة               ) ت(أظهرت نتـائج اختبـار      
  .اكبر في كل من التوازن الثابت  والمتحرك مقارنة مع غير الممارسات

يمكـن  ،  البدينات وقد خلصت هذة الدراسة إلى أن فقدان التوازن التي تعاني منه السيدات   
 .تنميتة من خالل ممارسة األنشطة البدنية

   مقدمة الدراسة

 طامية والتغير الملحوظ في نمنإن الحياة العصرية وارتفاع مستوى المعيشة في الدول ال
بدني وتغيير في العادات ل ذلك من انخفاض في مستوى النشاط اىترتب عليما ،الحياة اليومية

ومنها (Hypokinetic Diseases) ة الحركة ما يسمى بأمراض قل أدى إلى ظهور،الغذائية
 النقل وسائط الل مجهودًا بدنيًا اقل في العمل مستعمذالسمنة، حيث أصبح اإلنسان يب

 وصاحب ذلك تغير ، يجلس ساعات طويلة أمام التلفاز أو الكمبيوتروالمتعددة في تحركاته، 

                                                           
*

 ISSN (1023- 0165) .2006 حقوق محفوظة لجامعة اليرموكالجميع ©  



728  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

 وجبات الطعام مثلبات الطعام الغنية بالدهون اول وجنفي عاداته الغذائية فأصبح يكثر من ت
  . وغيرهاالسريعة

 أصبحت مشكله كبيرة يعاني  بهذا الصدد إلى أن البدانة)1996(أمير ونجاده ويذكر 
منها الكثير من الناس بسبب عالقتها بأمراض كثيرة تصيب اإلنسان وتهدد حياته، كما أن 

 من األمراض تزيد فيها احتماالت الوفاة عند هناك عالقة بين السمنة وفقدان الحياة، فكثير
 ،االصابه بالسمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم المزمن وبعض أنواع السرطان

إن زيادة الوزن   إلى)1990(  أبو صالح ويشير. ومرض المرارة الصفراوية،مرض السكريو
 من  زيادةافة ميلينلوغرام واحد عن الحد الطبيعي يتطلب من القلب أن يضخ الدم لمسيك

الشرايين واالوعيه الدمويه، ويسمى الوزن اإلضافي بالوزن الميت إذ انه ينافس أجزاء الجسم 
األخرى في الحصول على الغذاء بدون فائدة تذكر سوى إجهاد أجهزة الجسم وخاصة الدورة 

  .الدمويه

 أبو من وزن الجسم الكلي% 30 هي زيادة نسبه الدهون أكثر من والبدانة
يعي نتيجة بلطازيادة وزن الجسم عن حده  بأنها )2004 ( محيليها، ويعرف)1993(صالح

لمتناوله من الطعام اتراكم الدهون فيه، وهذا التراكم ناتج عن عدم التوازن بين الطاقة 
على ضرورة عدم الخلط بين ) 1993 ( أبو صالحويؤكد، والطاقة المستهلكة في الجسم
الدهون في  تعنى زيادة في نسبه الشحوم أو فالبدانة، البدانةح مصطلح زيادة الوزن ومصطل

لإلناث  تعتبر % 30للذكور و%  20الجسم،  فإذا زادت نسبة الدهون في الجسم عن 
أما زيادة الوزن فهي وزن الجسم الذي يزيد عن المعدل الطبيعي مقارنه مع حجم . سمنة

س، دون أي جنلة السنية ومن نفس الوطول األشخاص اآلخرين الذين يكونون في نفس المرح
اعتبار لنسبه الدهون في الجسم، لذلك فإن زيادة الوزن ال تعني ارتفاع نسبه الدهون في 

  . فقد تكون الزيادة في العضالت كما عند الرياضيين،الجسم

تحدث على أن البدانة  2004  ومحيلي1999  وملحم1990 ويتفق كل من أبو صالح
 فإذا كانت الطاقة التي تناولها الشخص المستهلكة، عن الطاقة لمتناولةانتيجة زيادة الطاقة 

 كانت الطاقة المتناولة اقل  أما إذا،أكثر من الطاقة المصروفة  ينتج عن ذلك زيادة في وزنه
من الطاقة المصروفة ينقص الوزن،  وإذا تساوت الطاقة المتناولة مع الطاقة المصروفة،  

 أن استهالك الطاقة يقل مع تقدم السن، )2000 (شرفيذكر و.  فهذا يعني ثبات في الوزن
كل عشر سنوات بعد سن األربعين وعند % 5-4 يقل بنسبه للمرأةفمعدل التمثيل األساسي 

 سعره حرارية يوميًا للحفاظ على وزنها، كما أن 1600يحتاج جسمها سوى  ال65سن 
 سعر حرارية  وكذلك فإن أداء 100انقطاع الطمث يقلل من حجم السعرات المطلوبة بحوالي

 سعر حرارية يوميًا أي أن 130النشاط الحركي للسيدات في هذه المرحلة العمرية يقل بحوالي
هلك مما يسبب زيادة في تتس  سعر حرارية يوميًا ال230هناك فائض سعرات حرارية حوالي 

أن أسهل الطرق  )2004(و)1993(  أبو صالحويتفق كل من، الوزن بحوالي كيلوغرام شهريًا
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 BMI أو (Body Mass Index)لتقدير السمنة هي ما يعرف بطريقه مؤشر كتلة الجسم 
  :وذلك حسب المعادلة ألتاليه

BMI =  فإذا كان الناتج) بالمتر المربع(الطول ÷ ) بالكيلو جرام(الوزن  

  )1(جدول 

 الوزن دون الطبيعي 2م/  كجم20أقل من 

 يالوزن الطبيع 2م/  كجم25-20من

 الوزن زائد عن الطبيعي 2م/  كجم30-25من

 سمنة متوسطة 2م/  كجم35-30من

 سمنة شديدة 2م/  كجم40-35من

 سمنة مفرطة جدا 2م/  كجم45-40من

 سمنة مرضية 2م/ كجم50-45من 

 تعتبر 2م/ كجم30انه إذا كان مؤشر كتله الجسم أقل من، )1993(  أبو صالحويؤكد
أظهرت ،كما  2م/ كجم30بر سمنه إذا زاد مؤشر كتله الجسم عنزيادة في الوزن بينما تعت

يعانون من ) 74-20(من البالغين بعمر % 34اإلحصائيات في الواليات المتحدة االمريكيه أن 
يعانين من زيادة الوزن أو البدانة ) 74-20(من البالغات بعمر% 27زيادة الوزن وأن 

)jan,2002 .( ويذكر)Verfaillie et al, 1997( أن األشخاص البدنيين يتعاملون مع العديد 
 ثقل الجسم ونقص اللياقة مركزمن المتغيرات إلحداث التوازن نتيجة للوزن الزائد مثل تغير

 والقوه، وظهور بعض اإلمراض كالسكري والتهاب المفاصل وأمراض القلب والرئة ةالبدني
ه واالنتفاخات هذا باالضافه والتي تؤدي إلى خلل في األعصاب وزيادة السوائل في االنسج
  حسنينوالتوازن كما عرفة.  إلى تأثير االدويه التي يتناولها المريض والتي تؤثر على التوازن

قدرة الفرد على االحتفاظ بوضع جسمي في الثبات والحركة مع السيطرة التامة هو  )1995(
القدرة على االحتفاظ   بأنه)1994(عالويعلى األجهزة العضوية عضليًا وعصبيًا، كما عرفة 

بثبات الجسم عند أداء أوضاع كما في الوقوف على قدم واحدة أو عند أداء حركات مثل 
 على )1994(  وعالوي)1995(  من حسنينكما اتفق كل، المشي على عارضة مرتفعة

والتوازن ) Static Balance(تصنيف التوازن إلى نوعين رئيسين هما التوازن الثابت 
والمقصود بالتوازن الثابت هو القدرة على ) Dynamic Balance(حركي الدينامكي ال

االحتفاظ بثبات الجسم دون سقوط أو اهتزاز عند اتخاذ أوضاع معينة مثل الوقوف على قدم 
أما التوازن الدينامكي أو الحركي فهو ، واحدة أو وضع الميزان أو الوقوف على الذراعين

للحصول على توازن جيد يجب أن يكون   و،اء أداء حركيالقدرة على االحتفاظ بالتوازن أثن
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 .مركز ثقل الجسم فوق مستوى قاعدة االرتكاز وهي ألمنطقه بين أسفل البطن ويبن القدمين
يختلف  و. )1994( غير متزن عالوي حاعدة االرتكاز يصبوعندما يتحرك الجسم خارج ق

ين بسبب التغير في ي البدنمركز الثقل من شخص ألخر ويختلف بشكل كبير عند األشخاص
كميه وموقع الدهون والتي غالبًا ما تتركز في الصدر والبطن لدى الرجال، أما عند النساء 
فتتركز في منطقه الحوض واإلرداف والفخذين لذلك فقد يضطر الشخص البدين إلى اخذ أو 

تراكم تكوين أوضاع جسميه خاطئه للمحافظة على التوازن مثل التقعر للخلف في حالة 
على أهميه تحسين التوازن للشخص البدين ) ( Wolf, 1996 ويؤكده البطننطقالدهون في م

معظم ف .من خالل زيادة ثقة الشخص بنفسه ومن ثم المحافظة على الوضعية ألمثاليه للجسم
تعود أجسامهم على وضعيه غير صحيحة أثناء الجلوس والوقوف والمشي واالنحناء تن ينيالبد

ه إلى تدريبات القوه والتوازن لتحسين وتقويه العضالت المسؤوله عن الوقوف هذا باالضاف
ويركز حسنين . لمربعه ألظهريه وعضالت البطنا الكبرى وةمثل الفخذية االماميه واالليوي

 على أن االتزان ال يكون في األوضاع الثابتة فقط وإنما في أثناء الحركة وبعد )1995(
لتوازن فان االتزان موجود أيضا عن طريق استرجاع التوازن الحركة، وأيضا بعد فقدان ا

وإذا كانت محصلة القوى العاملة على الجسم تساوي صفرا يكون الجسم في حالة . المفقود
توازن أو ثبات كما في وضع الوقوف أو الجلوس أو أي وضع من األوضاع الثابتة ، وإذا كان 

ط الجاذبية داخل قاعدة االتزان ،وإذا كان المطلوب هو االتزان والثبات  فيجب أن يقع خ
الهدف من التوازن هو القيام بحركة فيلزم تحريك خط الجاذبية إلى خارج قاعدة االتزان حتى 

 .تتم الحركة

 باألذى ه رئيسيه مع التقدم في السن، فهو يؤدي لالصا بويعتبر السقوط مشكلة
من % 1أن ) Grafmanseat, 1996(والصعوبات النفسية وحتى العزلة االجتماعية ويؤكد 

من كسور الورك ناتج عن السقوط، وتشير % 90وأن  حوادث السقوط ينجم عنها كسور ،
من الرجال،  الدالئل أن السقوط يزداد مع تقدم العمر، وترتفع نسبه حدوثه لدى النساء أكثر

ولكن  عام، 45أن الكسور أكثر شيوعًا لدى الرجال قبل سن الـ) (Seeman, 1995ويذكر
 عام بالنسبة للنساء فتزداد لديهن الكسور عما لدى 45يصبح األمر مختلف بعد سن الـ 

على أن الزيادة في التعرض     (Grisso etal, 1991)ويؤكد،  الذكور من نفس الفئة العمريه
للسقوط يزيد من مخاطر االصابه بالكسور، ومن العوامل التي تؤدي للسقوط وتزيد نسبته 

وعدم القدرة على الطبيعي   غير المشي الجسدية، واألمراض العصبية، وكما أن هي اإلعاقات
االحتفاظ بالتوازن المطلوب يزيد من إمكانية حدوث السقوط وبالتالي زيادة إمكانية اإلصابة 

وتكمن خطورة كسور الورك في أنها تعمل على زيادة  وخصوصا كسور الورك،  بالكسور
 ألف حالة كسر في الورك تحدث عالميًا 90أن كما اشار إلى  (Barret, 1995) نسبه الوفيات 

منهم يموتون خالل ستة اشهر، % 20منهم يصبحون معاقون إعاقة دائمة، و% 50وأن
 (Wolf,  1996) باالضافه إلى التكاليف المادية الباهظة جراء الكسور، وأكدت دراسة كل من 

ا يتعلق بها من إصابات يمكن تقليلها خطورة السقوط ومأن ) Verfaillie, 1997( ودراسة
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عن طريق نشاطات يتم من خاللها تحسين وتطوير القوه والتوازن من خالل تجارب أجريت 
 والمشي عند هؤالء نزاعلى المتقدمين في السن حيث أظهرت نتائجها تحسن كبير في التو

ديد من ت العاروقد أش،  أسبوع12األشخاص الذين شاركوا في برنامج تدريبي لمده 
ين هم أكثر عرضه لإلصابة ينأن األشخاص البد) (Corbeil et al, 2001مثل دراسة الدراسات 

ر من قليلي الدهن وأن أصحاب األوزان الزائدة لديهم احتماليه أكبر لإلصابة ثبالسقوط أك
وفي . بأمراض تأكل المفاصل وكذلك يعانون من احتماليه أكبر لحدوث الجروح واإلصابات

% 50 وجدت أن تمرينات التوازن قللت من احتماليه السقوط بنسبه )(Judge, 1993دراسة 
في الدراسة التي هدفت إلى  (Kimberly, 2000) كما اتفق.عند أشخاص متقدمين في السن

فحص تأثير تمارين المقاومة على التوازن والقوة الديناميكية وااليزوكينتكية للعضالت عند 
 32ملكن كثافة معدنية قليلة في العظم والتي استمرت لمدة النساء المسنات اللواتي ي

أظهرت نتائج هذة الدراسة أن النساء المسنات واللواتي يملكن كثافة معدنية منخفضة ، أسبوع
 وفي .يمكنهن أداء تمارين مقاومة بشدة عالية، وأظهرن تحسن جوهري في القوة والتوازن

التداخل بين القوه والبدانة واآلم الركبتين أشارت إلى )  (Clark, 2004 قامت بهادراسة
 480ين المتقدمين في السن وكان عددهم يوالتوازن، حيث أجريت على مجموعه من األمريك

 أشهر وكانت النتيجة أن المشاركين الذين كانوا 3رجًال وامرأة واستمرت الدراسة لمده 
كما ،ين يملكون عضالت قويه لديهم درجه معتدلة من التهاب العظم في الركبة هم أولئك الذ

 وعلى الرغم من بعض اآلالم في ،أن التوازن لدى األشخاص ذوي الوزن األقل أو المثالي
كما أشارت هذه . الركب سجل عالمات أفضل من التوازن لدى أصحاب األوزان الزائدة

ك في الدراسة إلى أهميه وفائدة التمارين كالسباحة في تحسين قوه عضالت الرجلين واثر ذل
 يذكر  و وبالتالي توازن وثبات أفضل عند الوقوف على القدمين،،الحفاظ على مفاصل صحية

من طالبات الجامعات في % 31أن ) 1995ر وزمالؤه، قمصي(نقًال عن   )1999( مملح
ت بشكل كبير لتصل فشمصر فإن البدانة ت وفي  .رات العربية المتحدة يعانين من البدانةااإلم
، وفي )60-18(ما بين سن % 30لسيدات المصريات فوق سن األربعين وبين ا% 84إلى 

 بلغت زيادة الوزن  فقدأما في المملكة العربية السعودية %).20(الرجال وصلت النسبة إلى 
أما في الرجال فبلغت زيادة %) 41-19(ومعدالت ألسمنه % 29-24لدى اإلناث حوالي 

  .)2004الوطن، مجلة  (%23-12 والسمنة 34- 26الوزن حوالي 

أنحاء الدول دون   في معظموالبدانةومن هنا نالحظ أن هناك ارتفاع في زيادة الوزن 
فالكل معرض ، السمنة ال تعرف جنس أو فئةف، التمييز بين دول نامية أو دول غير نامية

  . لإلصابة بها

   همية الدراسةمشكلة وا

ساليب لمجابهة الكثير من  أفضل الوسائل واألالتمرينات واألنشطة البدنيةتعتبر 
ها في محاربه أمراض العصر وراألمراض والوقاية منها، حيث زاد اهتمام الناس بالرياضة ود



732  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

.   والكثير من األمراض المزمنةةالحديث مثل البدانة، ضغط الدم، السكري، الجلطات الدموي
وجد أن معظم متابعة لكثير من حاالت البدانة في مراكز اللياقة البدنية، الومن خالل 

المشاركات والمنتسبات لهذه المراكز ال تستمر أو تنتظم في التدريبات لفترات طويلة، وذلك 
لعدم رضاهن عن النتائج التي تم تحقيقها في تخفيف الوزن خصوصًا المشاركات اللواتي 

  .يعانين من البدانة المفرطة

. ادة الوعي بفوائدها وزياألنشطة البدنيةوجاءت هذه الدراسة للتأكيد على أهميه 
ونظرًا لنقص الوعي لدى الكثير من المشاركات باهميه التمارين الرياضية وعدم اقتصارها 

 في األنشطة البدنية الدراسة للتأكيد على أهميه جاءت هذةعلى تخفيف الوزن فقط، فقد 
ونة الحفاظ على الصحة العامة، وزيادة مقاومه األمراض وزيادة قوه العضالت، وزيادة مر

المفاصل، والوقاية من هشاشة العظام وزيادة الكتل العظمية، هذا باالضافه إلى تحسين 
  .المشي والتوازن والتناسق، وبالتالي التقليل من السقوط وما يترتب عليه من مخاطر الكسور

 بسن اليأس األكثر عرضه لإلصابة ى سنه فما فوق أو ما يسم45 الفئة العمريه وتعد
وقد . شاشه العظام بسبب نقص هرمون االستروجينه في حاله إصابتهن ببالكسور خصوصًا

 أن معظم السقطات تحدث )Clark, 2004)() Seeman,1995  العديد من الدراساتأشارت
 تساهم في ذلك مثل  بعض العوامل التي وهناك،للنساء في هذا السن خصوصًا الوحيدات

 الروماتيزم مثل المزمنةاألمراض  ون،تشوه القدميونقص النشاط البدني، وضعف اإلبصار 
والتهاب المفاصل وضعف العضالت وفقدان كتلتها وهشاشة العظام وغيرها من األمراض التي 

 .تسبب عدم القدرة على االحتفاظ بتوازن الجسم

  أهداف الدراسة

  :يلي هدفت هذه الدراسة إلى ما

مجموعتين من البدينات ن التعرف على الفروق في التوازن المتحرك والتوازن الثابت بي
 .المشتركات في األنشطة البدنية وغير المشتركات

  تساؤالت الدراسة

في كل ، وغير المشتركات، هل يوجد فرق بين البدينات المشتركات في النشاط البدني
  .من التوازن المتحرك والثابت

  إجراءات الدراسة 

  :منهج الدراسة

ذو القياس البعدي لمالءمته ) السببي العلي المقارن( المنهج شبة التجريبي تم استخدام
  .ة الدراسةذطبيعة ه
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  عينة الدراسة

 من السيدات العشوائية سيدة تم اختيارهن بالطريقة 76تكونت عينة الدراسة من 
 38قسمت إلى مجموعتين، األولى .  سنة45اللواتي يعانين سمنة مفرطة وأعمارهن فوق 

بدنية عن طريق التحاقهن بأحد مراكز اللياقة البدنية، سيدة من الممارسات لألنشطة ال
  .سيدة من المجتمع المحلي) 38(والثانية من غير الممارسات 

  أدوات الدراسة

  .  استمارة معلومات شخصية-1

  . لقياس الوزن والطول.Seca scale نوع   ميزان طبي-2

 ).ACCUSPLIT ( نوعها  ساعة توقيت-3

 ,Rossiter( خطوة متسلسلة 20المشي من  )1987( شحاتة) اللقلق(اختبارات الدراسة-4
1995 

 طريقة أجراء الدراسة

تم قياس الطول ألقرب سم باستخدام مقياس متحرك لقياس الطول          
)PORTABLE STADIOMETER( كغم باستخدام الميزان 0.5، وقياس الوزن ألقرب 

  )Seca Scale, Germany(الطبي 

راكز اللياقة البدنية في محافظة اربد والتي تعقد فيها دورات  من مالعديدتم زيارة 
بدنية للسيدات واإلطالع على سجالتها من اجل اختيار أفراد عينة الدراسة للمجموعة اللياقة ل

 بناًء والبدينات سيدة من المتدربات في مراكز اللياقة البدنية 38اختيار وقد تم ، الممارسة
 استمرت فترة ث حي من هذه المراكزبطريقة عشوائيةودة على استمارات التسجيل الموج

 شهور تحت إشراف ومراقبة الباحثتان دون التدخل في محتوى وحجم 3 لمدة التدريب
 سيدة من المجتمع المحلي لم يمارسن أي نوع من  38اختيار ثم تم . التدريب المعطى لهن

) BMI(ب مؤشر كتلة الجسم  سنة وتم حسا0.5وتم تسجيل العمر ألقرب .  النشاط البدني
  )2( جدول رقم
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  ) 2(جدول رقم 

لدى السيدات  لمؤشر كتله الجسم) ت(ه يمابية واالنحرافات المعيارية وقسالمتوسطات الح
  المتدربات وغير المتدربات

 الداللة )ت(قيمه  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة

 3.3 35.1 المتدربات

 4.8 35.6 المتدرباتغير 
0.52 0.60 

بعد االنتهاء من القياسات االنثروبومترية تم إجراء اختباري اللقلق لقياس التوازن 
بان الصدق والثبات والموضوعية قد أعد لهذا االختبار،  )1987(ةالثابت، حيث يشير شحات

ض بكاملها تقف المتدربة على الرجل األكثر ثباتًا بالنسبة لها على األرويؤدى االختبار بان 
والرجل األخرى مرتكزة على سمانة الرجل الثابتة واليدين بثبات في الوسط وعند االستعداد 

  ماإذا و.فقد توازنهاوت حتى تهبط الرجل غير الثابتة البدء بالثبات ويتم التوقيت للمختبرة
  في المحاولة األولى تعطى محاولة أخرى إلعادة االختبار وتؤخذ أفضلالمختبرةأخفقت 

المحاولتين،  وبعد االنتهاء من هذا االختبار،  يتم اخذ االختبار الثاني والذي يمثل المشي 
خطوة تبدأ من ) 20(في خط مستقيم بوضع قدم مباشرة أمام األخرى في متسلسلة من 

 التوازن المتحرك، حيث تم مراقبة المشاركات خالل المشي، لقياس ذلكالكعب إلى المشط، 
، وإذا ما أخفقت المختبرة في  توازنهاالمختبرةطوة التي تفقد فيها اومن ثم تسجيل الخ

  .المحاولة األولى لالختبار تعطى محاولة ثانية إلعادة االختبار، ثم تحسب األفضل

 ).(Rossiter, 1995من قبل  استخدم هذا االختبار  تموقد

  التحليل اإلحصائي

) SPSS( للعلوم التربوية ةحصائي الحزمة اإلمتم االستعانة بالحاسب اآللي، وباستخدا
" ت"كما تم استخدام اختبار، لمعرفة المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة

)t-test (وقد تم اختيار ، لتحديد مستويات الداللة اإلحصائية بين المتوسطات للمجموعتين
  .(p ≤0.5) مستوى الداللة عند 

  عرض وتحليل النتائج

بان المتوسط الحسابي لقيم التوازن الثابت عند أفراد " ت"حليل اختبار أظهرت نتائج ت
بينما ) 5.96( وبانحراف معياري مقدارة) 50.01(عينة البحث بلغ عند المجموعة المتدربة 

وهي ) 9.40(وبانحراف معياري ) 11.12(بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الغير متدربة 
وهذا يشير إلى ) 6.47( المحسوبة" ت"وبلغت قيمة ) 2.0(ةالجد ولي" ت"أكبر من قيمة 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوازن الثابت بين المجموعتين، حيث كانت نسبة الفارق 
  %. 35بينهما

  )3(جدول رقم 

  )38=ن(الختبار التوازن الثابت" ت"ه يمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وق

المتوسط  المجموعة
 يالحساب

االنحراف 
 المعياري

 الداللة %الفرق  "ت"قيمه 

 5.96 50.01 المتدربات

 9.4 11.12غير المتدربات
6.47 35 0.00 

  )4(جدول 

  )38=ن(المتحركالختبار التوازن " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمه 

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة  % الفرق "ت"قيمه 

 4.79 15.67 المتدربات

 4.94 9.89 غير المتدربات
5.21 34 0.00 

إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والداللة ) 4(يشير الجدول رقم 
 المتحرك حيث يشير الجدول المذكور إلى أن المتوسط الحسابي ناإلحصائية في عنصر التواز

والمتوسط الحسابي لغير المتدربات ) 4.79(حراف معياري وبان) 15.67(للمتدربات كان 
وهي ) 5.21(المحسوبة " ت"وبالنظر إلى قيمة ) 4.94(وبانحراف معياري بلغ ) 9.89(كان 

وهذا يشير إلى وجود فروق معنوية حيث كانت نسبة ) 2.0(ةأعلى من قيمة ت الجد ولي
   %. 34الفارق بينهما

   مناقشة النتائج

اسة وهو التعرف على الفروق في التوازن الثابت والتوازن المتحرك في ضوء هدف الدر
بين مجموعتين من السيدات البدينات  المشتركات في األنشطة البدنية وغير المشتركات، 

 الحسابية للمجموعة المتدربة والمجموعة غير المتدربة،  نالحظ أن المتوسطاتوعند مقارنة 
زن الثابت بين المجموعتين ولصالح المجموعة األولى هناك فارقا معنويا في اختبار التوا

ويعتقد أن الفارق في نتائج اختبار التوازن الثابت بين المجموعتين قد يعود،  إلى ) المتدربة(
نمط الحياة الذي تعيشه كل من المجموعتين حيث تقوم المجموعة المتدربة بممارسة 
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لذي قد يكون له أثرًا إيجابيًا على زيادة قوة وا،  األنشطة البدنية  المقننة في مراكز التدريب
العضالت وزيادة عدد المجموعات العضلية العاملة األمر الذي أدى إلى تحسين صفة التوازن 

لديهن،  كما أن زيادة القوة العضلية ربما يزيد من عملية التحكم بالحركات وزيادة الثبات،  
 إلى ذلك من خالل الدراسات التي )Verfaillie, 1997(و ) Wolf,1996 (وقد أشار كل من 

تم أجراؤها على عنصر التوازن حيث أشارت هاتين الدراستين إلى تحسن كبير في التوازن 
 ويتفق ، أسبوع12المتحرك والمشي عند األشخاص الذين شاركوا في برنامج تدريبي لمدة

رينات حسنت  حيث وجدت هذه الدراسة أن التم( Gudge,1993) هذا مع ما جاء في دراسة
أما فيما %. 5التوازن لدى أشخاص متقدمين في السن وقللت من احتمالية السقوط بنسبة

يتعلق بالنتائج التي تم التوصل أليها في اختبار التوازن المتحرك، فقد اختلفت المتوسطات 
ولصالح المجموعة ) المتدربة وغير المتدربة(حيث كان هناك فارقا معنويا بين المجموعتين 

والتي ) Kimberly, 2000(و   )Gudge,1993( ويتفق هذا مع نتائج دراسة. متدربةال
أشارت إلى تحسن كبير في القوة والتوازن نتيجة للبرنامج التدريبي الذي خضعت لة النساء 

ومن خالل النتائج التي تم . المسنات والذي أدى إلى تحسن جوهري في القوة والتوازن
) المتدربة( أن األنشطة الرياضية التي خضعت لها المجموعة األولىتحقيقها فإنه يمكننا القول

قد أثرت بشكل واضح في عنصر التوازن والذي يعد عنصرًا من العناصر األخرى المكونة 
ويعتبر التحسن في عنصر التوازن إنجاز عال عند مثل هؤالء النساء، حيث . للياقة ألبدنيه

رطة والتي تحد من حركة وثبات أجسامهن، إضافًة تعاني هؤالء المشاركات من السمنة المف
إلى كون هؤالء المشاركات من المتقدمات بالسن إلى حد ما حيث تراوح عمر المشاركات ما 

 من المجتمع، حيث يحة  ومن المهم إدراك أهمية عنصر التوازن لهذة الشر،)60-45(  بين 
 في سيطرة ةمساعدالمن خالل يلعب التوازن دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة المرأة 

ع خطر السقوط منالمرأة على جسمها في حالة الثبات وفي حالة الحركة مما يعني تقليل أو 
وتزيد أهمية التوازن اذا ما كانت  .وما يترتب علية من كسور أو رضوض أو خلع وغير ذلك

 سقطة يمكن المرأة تعاني من مرض ترقق العظم والذي ينتج عنة الكسور في العظم عند اقل
أن تتعرض لها المصابة بهذا المرض،كما ال يخفي على احد الدور األساسي الذي يلعبة 
ممارسة النشاط البدني في عالج والوقاية من إمراض التقدم بالسن كالكولسترول، البدانة، 

  .ارتفاع ضغط الدم وغيرها
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  االستنتاجات

  :وصول إلى االستنتاجات التاليةمن خالل النتائج التي تم التوصل إليها أمكن ال

يوجد تأثير ايجابي لممارسة األنشطة البدنية على عنصر التوازن الثابت لدى السيدات .1
 .البدينات

 لدى السيدات  المتحركيوجد تأثير ايجابي لممارسة األنشطة البدنيةعلى عنصر التوازن.2 
  . البدينات

  التوصيات

  : التوصيات التاليةبناء على نتائج الدراسة أمكن استخالص

ممارسة األنشطة البدنية ضرورة ألفراد المجتمع بشكل عام والسيدات البدينات بشكل .1
 .والمتقدمات في السن تحديداخاص 

  .إجراء دراسات على أعمار وفئات مختلفة.2

 االهتمام ببرامج األنشطة البدنية وتثقيف أفراد المجتمع عن أهمية هذة البرامج وممارستها.3
 . على الصحة واللياقةظحفالل
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the relationship between 
physical activity and balance on obese woman aged 45 years. Seventy-six 
obese women volunteered to participate in the study. The subjects were 
divided into two groups; experimental group (38)   participated in a physical 
activity program for three months, and a control group consisted of 38.  

The t–test analysis revealed that the experiment group was significantly 
higher in statical and dynamic balance than the control one. 

Based on the result of this study, it is recommended that obese women 
participate in physical activity to elevate their static and dynamic balance. 
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املسجلني للمـساق الحـر الـذي تطرحـه كليـة الرتبيـة             
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 ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة الصعوبات التي تواجه طلبة جامعة اليرموك 
المسجلين للمساق الحر الذي تطرحه كلية التربية الرياضية في مجالي المدرس وطبيعة المادة 

  .التدريسية

ــاء قــام الباحــث باســتخدام المــنهج الوصــفي نظــرًا لمالءمتــه لطبيعــة الدراســة، حيــث تــ       م بن
 18األول معوقات خاصة بالمدرس وتكـون مـن   :  فقرة موزعة على مجالين  34استبانة مكونة من    

وبعــد التأكــد مــن  .  فقــرة16والثــاني معوقــات خاصــة بطبيعــة المــادة التدريــسية وشــمل    . فقــرة
مـن مجتمـع    % 47 طالبـة بنـسبة      146 طالبًا   186صدقها قام الباحث بتوزيعها على عينة قوامها        

  .الدراسة

وبعــد إجــراء العمليــات اإلحــصائية الالزمــة أظهــرت الدراســة أن درجــة الــصعوبات متوســطة   
بالنـسبة لطبيعـة المـادة التدريـسية وكـان          % 64.85بالنـسبة للمـدرس و      % 51.62حيث بلغـت    

مــن أهــم الــصعوبات المتعلقــة بالمــدرس إعطــاءه كــم كبيــر مــن المعلومــات فــي المحاضــرة الواحــدة  
بينمـــا أهـــم الـــصعوبات المتعلقـــة بطبيعـــة المـــادة  .  تعليميـــة مـــساعدةوعـــدم اســـتخدامه لوســـائل

التدريــسية اعتمــاد المــادة علــى الحفــظ، وكثــرة المــادة المعطــاة، وعــدم وجــود عالقــة بــين المــادة     
فــي حــين لــم تظهــر الدراســة أي فــروق دالــة إحــصائيًا عنــد مــستوى  . المعطــاة ومــواد التخــصص

α   05.0الداللة    مستويات متغيرات الدراسة سواء بين الذكور واإلنـاث فـي الـصعوبات               بين  ≥
بالمدرسين حيث أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في طبيعة المـادة       المتعلقة بالمادة   

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث باسـتخدام    .  لصالح الذكور  الدراسية بين الذكور واإلناث   
التنويع في أسلوب طـرح المـادة التدريـسية ومحتواهـا بمـا يتناسـب مـع               وسائل تعليمية مساعدة و   

االختالف في مستويات الطالب الذكور واإلناث، مع اإلشارة إلى عالقة العلوم الرياضية مـع العلـوم                
 .األخرى والربط بينهما، والتركيز على نوعية المعلومات المعطاة وليس على كميتها

                                                           
*
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  المقدمـة 

 األردنية مقصورًا على تزويد الطلبة بالحديث من العلوم، أو النـافع            لم يعد دور الجامعات   
من المعلومـات، أو االكتفـاء بتنميـة مواهـب الطالـب العلميـة، وتطـوير قدراتـه العقليـة، وتوجيهـه                 
مهنيــًا، أو تهيئتــه ليكــون مجــرد مــستقبل إيجــابي تنحــصر مهمتــه فــي تلقــي المحاضــرات، بــل أن    

ــة وف   ــا وتعــددت أغراضــها لتــشمل أيــضًا        رســالة الجامعــات التربوي ــة اتــسع نطاقه لــسفتها العلمي
اإلســهام فــي بنــاء شخــصية الطالــب وإعــداده إعــدادًا متكــامًال، ليكــون مــؤهًال لمواجهــة متطلبــات  
الحياة الحديثة والوفـاء بالتزاماتـه نحـو وطنـه، فقامـت الجامعـات حاليـًا بتـوفير اإلمكانـات الفنيـة                      

ــا   ــام طلبتهـ ــة، وشـــرعت أمـ ــا    والماديـ ــة، وبـــرزت منهـ ــددة مـــن النـــشاطات الالمنهجيـ ــاالت متعـ مجـ
ــاتهم، والتــي تعــد واحــدة مــن أهــم          ــًا لميــولهم وهواي النــشاطات الرياضــية التــي يمارســونها وفق
المجاالت التـي تـسهم فـي تحقيـق أهـداف الجامعـات ورسـالتها األكاديميـة، وقـد أضـحى الطالـب                       

ألهميـة النـشاط الرياضـي فـي تلـك الجامعـات         محور العملية التعليمية وهـدفها األساسـي، ونظـرًا          
فإنهــا عهــدت إلــى العديــد مــن الكــوادر البــشرية المؤهلــة لإلشــراف علــى هــذا النــشاط، ووضــع         
البرامج الرياضية الترويحية والتنافسية، ومتابعة الخطط المبرمجة وتنفيذ فعالياتهـا، وتعـد هـذه              

ذه البـرامج بـصورة فاعلـة، وبـدونها ال          الكوادر من أهم المدخالت التربوية التي تعتمد عليهـا هـ          
  ).1996(يمكن ألي نشاط تربوي أن يحقق طموحاته أو أهدافه بصورة الئقة، الكردي 

تأكيــده أن اإلنــسان يجــب عليــه أن  ) 1977" (رونيــة"نقــًال عــن ) 1986(ويــذكر جــودة 
  .يهتم ببدنه ضمن الحدود التي تتيح له استخدامه بثقة

ــة ا  ــسات التربويـ ــتم المؤسـ ــسليمة    وتهـ ــات الـ ــا بغـــرس االتجاهـ ــة أبنائهـ ــن تربيـ لمـــسؤولة عـ
عن طريق توفير الممارسة الفعلية والخبـرة        يتم   أن ذلك ) 1970" (راجح" واإليجابية، ويشير   

إلى أن االتجاهـات ال    " سكينر"الشخصية والترغيب والقدوة الحسنة والمثال الفعال، كما يشير         
 يحـيط بــه فـي البيئــة فقـط ولكــن عنـدما تتكــون     تنمـو عــن طريـق األخــذ والعطـاء بــين الفـرد ومــا    

  ).1970،راجح (فإنها تؤثر على مستقبلة  

  مشكلـة الدراسـة وأهميتـها

أن المواد الدراسية الحرة التي تطرحه كلية التربية الرياضية في أي جامعة تقوم على 
متكامل للفرد إيصال رسالة تهدف إلى تعميق الدور اإليجابي الذي تلعبه الرياضة في البناء ال

ذلك ال بد من العمل على التقليل من الصعوبات التي تواجه الطلبة الذين لوالمجتمع ككل، و
يسجلون هذه المواد لكي يزيد عدد الراغبين بتسجيلها ومن ثم الوصول إلى نشر وترويج 
المفاهيم الرياضية الصحيحة والتقليل من المدركات الخاطئة حول طبيعة التربية الرياضية 
وأهدافها وفوائدها، وبالتالي الشعور باالطمئنان واالستقرار النفسي والتكيف االجتماعي 

أن طبيعة العمل في المجال ) 1981(نقًال عن األبحر ) 1996(ويذكر الكردي . الجاد
الرياضي تتصف بمجموعة من العالقات المتشابكة التي تؤثر في تحقيق التوافق النفسي 



743  زياد مومني

القة الفرد مع مهنته، ونظام العمل والزمالء واإلدارة والرؤساء، فكلما والرضا المهني، ومنها ع
كان التوافق والرضا مع المهنة مرتفعًا، كلما كان األداء والعطاء والنجاح في العمل متميزًا، 
وعكس ذلك فإنه قد يؤدي إلى عدم الرضا أو السعادة عن المهنة، وهذا يسبب فقدان الثقة 

  .بالنفس

رياضية وإن كانت وسيلتها الحركة إال أن غايتها التربية، فمن خالل تعدد إن التربية ال
األنشطة والبرامج المعدة بنظام ودقة والمنفذة بقدرة وحكمة على أيدي مسؤولة ومؤهلة 

  ).1986(جودة . يةوتأهيًال يتناسب وأهدافها تتحقق العملية الترب

  :وتبرز اهمية هذه الدراسة مما يلي

 أهم الصعوبات التي تواجه طلبة جامعـة اليرمـوك المـسجلين للمـساق              تسليط الضوء على   .1
  .الحر الذي تطرحه الكلية

تزويــد المدرســين فــي كليــة التربيــة الرياضــية بالمعلومــات الكافيــة حــول الــصعوبات التــي       .2
 .يواجهها الطلبة للسعي في تذليل هذه الصعوبات

مساق الحر في الكلية وعالقتهـا  التعرف على الصعوبات التي يواجهها الطلبة المسجلين لل    .3
  .ببعض المتغيرات

  هـدف الدراسـة

ــة          ــى التعــرف علــى النــسبة المئويــة لدرجــة الــصعوبات التــي تواجــه طلب هــدفت الدراســة إل
جامعـــة اليرمـــوك المـــسجلين للمـــساق الحـــر الـــذي تطرحـــه كليـــة التربيـــة الرياضـــية فـــي مجـــالي  

  .المدرس وطبيعة المادة التدريسية

  :ةأسئلـة الدراسـ

  : الدراسة تم وضع األسئلة التاليةهدف من أجل تحقيق 

ما هي درجـة الـصعوبات التـي تواجـه طلبـة جامعـة اليرمـوك المـسجلين للمـساق الحـر الـذي             -1
  .تطرحه كلية التربية الرياضية والمتعلقة بالمدرس ؟

لـذي  ما هي درجـة الـصعوبات التـي تواجـه طلبـة جامعـة اليرمـوك المـسجلين للمـساق الحـر ا           -2
  .تطرحه كلية التربية الرياضية والمتعلقة بالمادة التدريسية ؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة وجود الصعوبات التي تواجه طلبة جامعة  -3
: اليرموك المسجلين للمساق الحر الذي تطرحه كلية التربية الرياضية تعزى لمتغيرات

  .المعدل التراكمي؟الجنس، مكان السكن، المستوى األكاديمي، 
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  :الدراسـات السابقـة

دراســـة هـــدفت الـــى فحـــص مـــا إذا كانـــت المـــشاركة فـــي  ) Finley,2003(وأجـــرى فينلـــي
  فالنوادي الرياضية تعمل على خلق مشاكل اجتماعية وأكاديمية للمشاركين وأيضا تحديـد كيـ    

 نادي رياضـي ،  يمكن حل هذه  المشكالت ، وتكونت عينة الدراسة من فريق الدراجين يتبعون          
أجابوا عن األسئلة المتعلقة بالمـشاكل التـي يواجهونهـا ، أظهـرت نتـائج الدراسـة أن الرياضـيين           
فــي المــستويات العليــا مجبــرين علــى التــضحية بــأدوارهم االجتماعيــة وهــذا يعــود لهــم فقــط عــن  

ي طريــق قــرارات يتخــذونها ، وهــذا ليختلــف مــع رياضــيين آخــرين يــتم إمــالء برنــامجهم اليــوم       
 بهذا البرنامج ، وكـذلك المـشاكل والـصعوبات األكاديميـة يمكـن              \عليهم وبدورهم عليهم التقيد   

أن يكــون نتيجــة طبيعيــة لمــشاركتهم الرياضــية ، كمــا أن الــدراجين الرياضــيون يعطــون األولويــة 
  .الرياضية على الرغم من تأثير هذا على تقدمهم

 التعرف علـى الـصعوبات التـي تواجـه     هدفت إلى ) 2003(وفي دراسة قام بها عبد الحق   
طلبــة قــسم التربيــة الرياضــية فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي مــساقات الجمبــاز ، وتكونــت عينــة  

طالــــب وطالبــــة ، وأظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن الــــصعوبات المتعلقــــة   ) 100( الدراســــة مــــن 
داللـة إحـصائية   كما أظهرت وجود فروق ذات      % ) 65( باإلمكانات ، جاءت في الترتيب األول       

فــي درجــة الــصعوبات المتعلقــة بعوامــل األمــن والــسالمة وطريقــة التــدريس لــصالح اإلنــاث ، فــي  
حــين لــم توجــد فــروق ذات داللــة احــصائية فــي درجــة الــصعوبات المتعلقــة بالمنهــاج واإلمكانــات 

  .والعوامل النفسية بين الذكور واإلناث

ف علـى الـصعوبات التـي تواجـه طلبـة      بدراسـة هـدفت إلـى التعـر        ) 1998(وقام القواسمة   
كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية بمساق الجمباز وإجراء مقارنة بهـذه الـصعوبات تبعـا             

 ) 120( للمتغيرات الجنس ، مـستوى المـساق ، الممارسـة للعبـة ، تكونـت عينـة الدراسـة مـن           
احـــث االســـتبيان كـــأداة لجمـــع  طالبـــا وطالبـــة تـــم اختيـــارهم بالطريقـــة العمديـــة ، واســـتخدام الب 

:  ، أظهــرت نتــائج الدراســة أن الــصعوبات كانــت متوســطة علــى مجــاالت الدراســة وهــي تالبيانــا
األمن والسالمة ، طريقة التـدريس ، المنهـاج  ، العوامـل النفـسية تـاله مجـال طـرق التـدريس ،                        

  .واحتل مجال األمن والسالمة المرتبة األخيرة

 بدراســة عنوانهــا ممارســة األنــشطة الالمنهجيــة ومــدى      )1998(قــام حمــدان والكــردي   
اإلقبال عليها لدى طلبة الجامعة األردنية، هدفت إلى تحديد أهم المعوقات التي تعوق ممارسـة               
األنشطة الالمنهجية الجامعية والمرتبطة بكل مـن العوامـل الشخـصية، ووقـت الفـراغ واإلمكانـات             

ــشطة والعوامــل اال    ــرامج واألن ــوفرة والب ــة المت ــصادية واالجتماعي ــة الدراســة مــن    . قت تكونــت عين
 وطالبــة مــن الجامعــة األردنيــة، وبعــد توزيــع أداة الدراســة وإخــراج النتــائج تبــين أن   ا طالبــ608

مـــنهم يـــشكون مـــن قلـــة     % 20.6مـــنهم تتعـــارض األنـــشطة مـــع أوقـــات فـــراغهم و      % 38.4
 المالعـب والتجهيـزات      يـذكرون بـأن قلـة      عينـة الدراسـة   من  % 16.1المشرفين على األنشطة و     
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هــي العــائق أمــام ممارســتهم لألنــشطة الالمنهجيــة وبعــضهم يــشكون مــن النــواحي االقتــصادية           
  واالجتماعية ومعارضة األهل، 

هــدفت إلــى استقــصاء اتجاهــات مفــاهيم الطالبــات الالعبــات   ) 1996(وفــي دراســة ألديــب 
ــشاط الرياضــية التنافــسي واستقــصاء بعــض المــشكالت واالتج       ــة التــي   نحــو الن اهــات االجتماعي

تعــوق مــشاركة الطالبــات فــي النــشاطات الرياضــية التنافــسية تــم بنــاء أداة قيــاس تــضمنت أربعــة   
ُبعــد ) د.  ُبعــد المعوقــات ) جـــ.  ُبعــد المفــاهيم ) ب.   ُبعــد االتجاهــات ) أ: أبعــاد رئيــسية هــي 

  .االتجاهات االجتماعية

واتي اشــتركن فــي بطولــة المــدارس   شــملت عينــة الدراســة فــرق الكــرة الطــائرة لإلنــاث اللــ   
 مــن أوليــاء أمــورهن، أشــارت  544 طالبــة و 272الثانويــة لمحافظــة عمــان، وبلــغ حجــم العينــة   

نتائج التحليـل اإلحـصائي إلـى وجـود اتجاهـات ومفـاهيم إيجابيـة لـدى الطالبـات المـشاركات فـي                 
لسلبية الـسائدة فـي     البرامج الرياضية التنافسية، رغم وجود بعض مظاهر التعصب واالتجاهات ا         

  .المجتمع نحو مشاركة الفتيات في الرياضة التنافسية

بدراسة هدفت إلى رصد أهم المشكالت التي واجهت طلبة قسم ) 1996(قام أبو عبيد 
  .التربية الرياضية في جامعة مؤتة خالل تطبيق التربية العملية، وبيان حدة هذه المشكالت

ي هذه الدراسة، واسـتخدم كـذلك االسـتبانة كـأداة      وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ف     
  . طالبًا وطالبة23لجمع البيانات من عينة الدراسة التي اختيرت بطريقة عمدية، وبلغ عددها 

وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن أكثــر المــشكالت حــدة كانــت عــدم قيــام المــشرف بإعطــاء  
المالبـــس الرياضـــية مـــن قبـــل  مالحظاتـــه وتوجيهاتـــه عنـــد كـــل زيـــارة ميدانيـــة، وعـــدم ارتـــداء   

التالميــذ، وعــدم تــوفر المراجــع العلميــة، وعــدم قيــام الطلبــة بتطبيــق عــدد كــاف مــن الحــصص،   
  .باإلضافة إلى عدم توفر األماكن المغلقة واألدوات واألجهزة لتنفيذ الدرس

وقد أوصى الباحث بضرورة إعطـاء المالحظـات والتوجيهـات مـن قبـل المـشرف عنـد كـل                   
ــارة ميدانيــ  ــوفير المراجــع العلميــة         زي ــزي الرياضــي، وت ــداء ال ــة علــى ارت ة، وضــرورة حــث الطلب

المتخصصة، وتوفير عدد كاف من الحصص لطلبة التربية العملية باإلضافة إلـى تـوفير األجهـزة                
  .واألدوات المناسبة لتنفيذ الدرس

، بهـــدف التعـــرف علـــى الـــصعوبات المهنيـــة التـــي  )1992 (وفـــي دراســـة قـــام بهـــا الزعبـــي
اجههــا معلمــو ومعلمــات التربيــة الرياضــية لمرحلــة التعلــيم األساســي فــي األردن اإلضــافة إلــى   يو

التعــرف علــى درجـــة هــذه الـــصعوبات تبعــًا لمتغيــرات الجـــنس، المؤهــل العلمـــي، الخبــرة، نـــوع        
مقيـاس  معلمـًا ومعلمـة وتـم اسـتخدام     ) 478(المدرسة، وتم إجراء الدراسة علـى عينـة قوامهـا        

ــصعوبات المهنيــ  ــى ســتة مجــاالت هــي     ) 79(ة المكــون مــن  ال تنفيــذ البــرامج،  : فقــرة موزعــة عل
التالميــذ، اإلشــراف التربــوي، اإلدارة المدرســية، النمــو المهنــي، واإلمكانــات الرياضــية، توصــلت   
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ــدبلوم والبكــالوريوس         الدراســة إلــى وجــود فــروق فــي الــصعوبات المهنيــة لــدى حملــة مؤهــل ال
  .ن الفروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتغيرات الجنس والخبرةلصالح حملة الدبلوم في حين لم تك

دراسة هدفت إلى التعرف على الـصعوبات التـي تواجـه طلبـة              ) 1990( وأجرى صويص   
كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية أثناء فترة التـدريب العملـي ، اشـتملت عينـة الدراسـة              

ــة التــدريب العملــي الــذين أ  : علــى مجمــوعتين   نهــوا مــادة التــدريب العملــي ،، والمجموعــة    طلب
الثانيـة مـن األسـاتذة والمـشرفين علـى التـدريب العملـي ، أظهـرت نتـائج الدراسـة أن الــصعوبات           
ذات الحــدة العاليــة تمثلــت فــي محــاور اإلمكانــات الماديــة واإلشــراف التربــوي ، بعــض المــشاكل  

  . لمدرسة الخاصة بتالميذ المدرسة ، وبعض المشاكل الخاصة بإدارة ا

ــدات، وآخــرون       ــا عوي ــي دراســة قــام به ــوان عــزوف الفتيــات عــن ممارســة     ) 1988(ف بعن
األنشطة الرياضية هدفت الدراسة إلى معرفـة أسـباب عـزوف الطالبـات فـي الجامعـة األردنيـة عـن               
ممارسة األنشطة الرياضية وقد حدد الباحثون ستة أبعـاد رئيـسية تـساهم فـي عـزوف الطالبـات                

البعـــد النفـــسي واالجتمـــاعي واألكـــاديمي واالقتـــصادي والـــديني  : ياضـــة وهـــيعـــن ممارســـة الر
  .والمعرفي وقد تم بناء فقرات لقياس كل بعد من األبعاد المذكورة سابقًا

تكــون مجتمــع الدراســة مــن الطالبــات الملتحقــات بالدراســة النظاميــة فــي الجامعــة األردنيــة  
 طالبـة مـن مـستويات      400م اختيـار     طالبـة حيـث تـ      5447م، وقد بلـغ عـددهن       85/1986لعام  

  .السنة األولى والثانية والثالثة والرابعة وبشكل عشوائي من مختلف كليات الجامعة

وقــد دلــت الدراســة علــى أن العوامــل الواضــحة التــي لقيــت دورًا كبيــرا فــي عــزوف أفــراد      
ل الـديني ثـم   العينة من طالبات السنوات األربعـة المختلفـة يمكـن أن تعـزى فـي أقواهـا إلـى العامـ          

االجتمـــاعي ثـــم االقتـــصادي وقـــد أوصـــى البـــاحثون بـــضرورة تعميـــق اتجاهـــات الطالبـــات نحـــو  
األنشطة الرياضية من خالل مواد دراسية تعطى لهن في مختلـف الـسنوات مـع تخـصيص أمـاكن                 

  .للفتيات بممارسة بعض أنواع الرياضة

ن على  يتي تواجه القائم  أظهرت النتائج أن أهم المشكالت ال     ) 1986(وفي دراسة الكردي    
هـــي مـــشكالت مرتبطـــة بالنظـــام  تنفيـــذ بـــرامج التربيـــة الرياضـــية وتحـــول دون تحقيـــق أهـــدافها 

ــادة أعــداد التالميــذ فــي الــصف           ــة الرياضــية األســبوعية، وزي ــة حــصص التربي التعليمــي مثــل قل
ياضـي، عـدم   الواحد، والمشكالت المرتبطة بالتالميذ مثل عدم التزام التالميذ بإرتـداء الـزي الر            

تشجيع أولياء األمور ألبنائهم على ممارسة األنشطة الرياضية، أما المشكالت المرتبطة بـالمعلم             
فهي عدم توفر الحوافز التشجيعية لتحقيق التوافـق المهنـي وإن المنهـاج ال يـساهم فـي إحـداث                    

  .عملية االبتكار واإلبداع للمعلم

ــي   ــى    ) 1985(أجــرى الكيالن ــدى معلمــي   المــشكالت الدراســة بهــدف التعــرف عل ــة ل مهني
التربية الرياضية بالمرحلة االبتدائية كما يعبر عنها المعلمـون، وقـد اشـتملت عينـة البحـث علـى                   

 معلمــًا ومعلمــة وقــد توصــل الباحــث إلــى أن هنــاك بعــض المــشكالت المهنيــة التــي تواجــه    103
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ــي للمعلــ       ــالنمو المهن ــا مــشكالت مرتبطــة ب ــة ومنه ــة االبتدائي م، ومــشكالت مرتبطــة  معلمــو التربي
بتنفيذ برامج التربية الرياضية، ومشكالت مرتبطة بإعداد المعلم، وبنظرة المجتمع للمهنة حيـث             

من المعلمـات أن تكـون مـادة التربيـة الرياضـية      %) 70(من المعلمين و%) 82(أفاد ما نسبته  
 وعــدم مــادة رســوب ونجــاح وإن عــدد الــصف الواحــد غيــر مناســب لتــدريس التربيــة الرياضــية،   

توفر األدوات واألجهزة الالزمة لتنفيذ منهاج التربية الرياضية وعدم تزويد المعلمـين بالنـشرات      
التربوية وعدم عقد دورات وندوات في مجال التربية الرياضية كما أن إدارة المدرسـة ال تـؤمن                 

  .بأهمية التربية الرياضية في إعداد التالميذ إعدادًا كامًال متزنًا

عـن معوقـات رياضـة الجمبـاز للبنـين لجمهوريـة مـصر        )1982(ام بهـا غريـب    وفي دراسة ق  
العربيــة بهــدف التعــرف علــى أهــم المعوقــات التــي أدت إلــى عــدم تقــدم رياضــة الجمبــاز وكــذلك      

أجريــت الدراســة علــى عينــة القطــاعين التعليمــي . التعــرف علــى األهميــة النــسبية لهــذه المعوقــات
ؤوًال مــن المــدربين واإلداريــين والحكــام وأعــضاء هيئــة   خبيــرًا مــس59واألهلــي واشــتملت علــى 

 العبـًا دوليـًا، اسـتخدم االسـتبيان لجمـع           17التدريب بكلية التربية الرياضية كما تـضمنت العينـة          
 – التخطــيط –اإلمكانــات : بيانــات البحــث وقــد أظهــرت النتــائج أن أهــم المعوقــات هــي بالترتيــب 

  . والحكام– األمور  أولياء– اإلداريين – اإلعالم –المدرب 

ــد الــسالم     ــي دراســة لعب ــى التعــرف علــى اتجاهــات طــالب كــل مــن       ) 1982(وف هــدفت إل
الكليات العملية والكليات النظرية نحو النشاط الرياضي والمقارنة بينهما، فقد اسـتخدم الباحـث         

طالـب وطالبـة مـن    ) 791(مقياسًا من تصميمه لتحقيق أهداف البحث وطبقه على عينـة قوامهـا      
لطــالب النظــاميين بالــصفين الثــاني والثالــث بالكليــات النظريــة والعمليــة بجامعــة القــاهرة، وقــد      ا

  :توصل الباحث إلى النتائج التالية

وجود فرق معنوي دال بين كل من طالب الكليات العملية من الذكور واإلناث في مقيـاس          *
  .االتجاهات نحو النشاط الرياضي لصالح الذكور

عنوي دال بين طالب الكليـات النظريـة مـن الـذكور واإلنـاث فـي مقيـاس                  عدم وجود فرق م     *
  .االتجاهات نحو النشاط الرياضي

عدم وجود فرق معنـوي دال بـين طالبـات كـل مـن الكليـات العمليـة والكليـات النظريـة فـي                          *
  .مقياس االتجاهات نحو النشاط الرياضي

ــة والكل      * ــات العمليـ ــالب الكليـ ــين طـ ــوي دال بـ ــرق معنـ ــود فـ ــاس   وجـ ــي مقيـ ــة فـ ــات النظريـ يـ
  .االتجاهات نحو النشاط الرياضي لصالح طالب الكليات العملية

وجود اتجاهات إيجابية نحو النشاط الرياضي لدى طالب العينة بشكل عام بدرجة تزيد   *
  .عن الطالبات في مقياس االتجاهات نحو النشاط الرياضي
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ولت المشكلة التي تواجه التربية  تناتبعد عرض الدراسات السابقة تبين أن هذه الدراسا
الرياضية بشكل عام والبرامج الرياضية، واختلفت هذه الدراسة عن غيرها بأنها تناولت 

  .المساق الحر الذي تطرحه الكلية والصعوبات التي تواجه الطلبة المسجلين لهذا المساق

  إجـراءات الدراسـة

  .نظرًا لمالءمته لطبيعة الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي :المنهج المستخدم  -أ

 اشــتمل مجتمــع الدراســة علــى الطلبــة المــسجلين للمــساق الحــر الــذي    :مجتمــع الدراســة  -ب
 393 طالبـًا و     338تطرحه كلية التربيـة الرياضـية فـي جامعـة اليرمـوك وقـد بلـغ عـددهم                   

  .طالبة من مختلف التخصصات

مــن مجتمـــع  %) 55(ب بنــسبة   طالــ 186اشــتملت عينــة الدراســة علــى     : عينــة الدراســة    -جـ
مـــن مجتمــع الدراســـة موزعـــة علـــى متغيـــرات  %) 37.2( طالبـــة بنـــسبة 146الدراســة و  

: المعـدل التراكمـي  / سنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعـة       : المستوى األكاديمي : الدراسة التالية 
مدينــة، قريــة،  : مكــان الــسكن % 76أعلــى مــن  % 76إلــى % 68مــن % 68أقــل مــن  

  :لجدول التاليوكانت ممثلة في ا

المستوى األكاديمي، : على متغيرات) ذكور وإناث(توزيع أفراد عينة الدراسة  ):A(جدول
  المعدل التراكمي، ومكان السكن

  مكـان السكـن  المعـدل التراكمـي  المستـوى األكاديمـي  الجنـس

  الذكور

)186(  

  )55(سنة أولى 

  )51(سنة ثانية 

  )49(سنة ثالثة 

  )31(سنة رابعة 

  )54% (68 من أقل

68-76) %76(  

  )56% (76أكثر من 

  )126(مدينة 

  )60(قرية 

  اإلناث

)146(  

  )41(سنة أولى 

  )45(سنة ثانية 

  )29(سنة ثالثة 

  )31(سنة رابعة 

  )30% (68أقل من 

68-76) %68(  

  )48% (76أكثر من 

  )93(مدينة 

  )53(قرية 

  332  :المجموع

تبانة كوســيلة لجمــع البيانــات المتعلقــة بالمعوقــات    تــم اســتخدام االســ :بنــاء أداة الدراســة  -د
ــة المــسجلين للمــساق الحــر الــذي تطرحــه كليــة التربيــة الرياضــية فــي         التــي تواجــه الطلب
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جامعــة اليرمــوك، وقــد تــم بنــاء االســتبانه باالعتمــاد علــى الدراســات الــسابقة التــي بحثــت    
خبــرة الباحــث كعــضو  بموضــوع المعوقــات فــي مجــال التربيــة الرياضــية، وباالعتمــاد علــى   
ــت االســتبانة مــن         ــة الرياضــية، تكون ــة التربي ــي كلي ــدريس ف ــة ت ــرة موزعــة علــى   34هيئ  فق

 فقـــرة، 18تمثـــل المعوقـــات المتعلقـــة بالمـــدرس وتكـــون مـــن      : مجـــالين، المجـــال األول 
 فقـرة  16تمثل بالمعوقات المتعلقة بطبيعة المادة التدريسية وتكون مـن        : والمجال الثاني 
  .يوضح ذلك) 1(والملحق رقم 

  : صـدق أداة الدراسـة

قام الباحث بعرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمـين مـن           للتأكد من صدق األداة     
 لهــم خبــرات مناســبة فــي مجــال تــدريس المــساقات    نحملــة درجــة الــدكتوراه والماجــستير الــذي  

ات وإعـــادة وقـــد تـــم االســـتفادة مـــنهم بتعـــديل بعـــض الفقـــر . الحـــرة للتربيـــة الرياضـــية وغيرهـــا
  .صياغتها وزيادة درجة وضوحها وشمولها للمجالين المدروسين

  :ثبـات أداة الدراسـة

لقيـاس االتـساق الـداخلي      تم تطبيق معادلة معامـل الثبـات كرونبـاخ ألفـا            للتأكد من الثبات    
  .مما يشير إلى معدل ثبات عالي) 0.93(، وبلغ معامل الثبات بين الفقرات

  :اسة على فقرات االستبانةتفريغ إجابات عينة الدر

ــة لإلجابــات عــن         ــدرجات والنــسب المئوي تــم اعتمــاد مقيــاس ليكــرت الخماســي لحــساب ال
ــة    ــتبانة، حيـــث أعطيـــت اإلجابـ ــرات االسـ ــشدة (فقـ ــات، 5) موافـــق بـ ــق( درجـ ــات، 4) موافـ  درجـ

  .درجة واحدة) غير موافق بشدة(درجتان، ) غير موافق( درجات، 3) محايد(

ــرات اال   ــع فق ــا أن جمي ــر عــن      كم ــا تعب ــصياغة ســلبية كونه ــت ب ــات الســتبانة كان التــي معوق
إزاء كل فقرة تحت ما يراه مناسـبًا مـن البـدائل       ) ×(ارة  شيواجهها الطلبة، وعلى الطالب وضع إ     

  .الخمس الموضوعة

أما بالنـسبة للنـسب المئويـة فقـد اعتمـد الباحـث التـدرج التـالي للتعبيـر عـن درجـة وجـود                  
  :معوقات تواجه الطلبة

  .بدرجة قليلة جدًا% 25 أقل من *

  .بدرجة قليلة% 45-25%* 

  .بدرجة متوسطة% 65-45.1%* 

  .بدرجة كبيرة% 80-65.1%* 

  .بدرجة كبيرة جدًا% 80أكثر من * 
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  :عـرض النتائـج ومناقشتـها

  :سيتم عرض النتائج ومناقشتها بناء على أسئلة الدراسة

ه طلبـة جامعـة اليرمـوك المـسجلين للمـساق          ما هـي درجـة الـصعوبات التـي تواجـ           :السؤال األول 
  .الحر الذي تطرحه كلية التربية الرياضية والمتعلقة بالمدرس

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئويـة واالنحرافـات             
  )1(المعيارية للمجال األول الذي يعبر عن الصعوبات المتعلقة بالمدرس، جدول رقم 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية للمعوقات المتعلقة   :)1(جدول 
  بالمدرس لكل فقرة من الفقرات والمجال ككل

االنحراف  الفقــرة  الرقـم
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

  %46.4  2.32  1.26  .عدم وضوح صوت المدرس  -1

  %47.8  2.39  1.12  .وتوضيحهاطرح األمثلة دون التركيز عليها   -2

  %47.8  2.39  1.19  .عدم التركيز على النقاط الهامة في وحدات المساق  -3

تكــوين حكــم نهــائي علــى الطالــب مــن خــالل االمتحــان    -4
  .األول

1.19  2.22  44.4%  

  %39.8  1.99  1.06  .عدم كفاءة المدرس في شرح المادة  -5

  %36.2  1.81  0.95  .عدم قدرة المدرس على ضبط المحاضرة  -6

  %65.4  3.27  1.23  .عدم استخدام وسائل تعليمية مساعدة  -7

  %53.6  2.68  1.18  .عدم االستيعاب الكافي أثناء المحاضرة  -8

  %52.8  2.64  1.13  .عدم التفاعل بين الطالب والمدرس  -9

  %56.2  2.81  1.23  .عدم اهتمام المدرس بتحضير الطلبة للمحاضرات  -10

  %51.4  2.57  1.20  .المدرس ألسئلة االختبارعدم تنويع   -11

  %52.4  2.62  1.27  .عدم مراعاة المدرس لظروف الطلبة  -12

  %54  2.70  1.26  .استخدام المدرس ألسلوب التلقين  -13

إعطــــاء كــــم كبيــــر مــــن المعلومــــات فــــي المحاضــــرة     -14
  .الواحدة

1.46  3.27  65.4%  

ر عـــدم تنظـــيم المـــادة بـــشكل جيـــد ممـــا يجعلهـــا غيـــ  -15
  .مترابطة

1.28  2.71  54.2%  

  %48.6  2.43  1.14  .الخروج عن مفردات المساق  -16
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االنحراف  الفقــرة  الرقـم
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

عـدم القـدرة علـى      (سرعة المحاضـر أثنـاء المحاضـرة          -17
  ).متابعة المدرس

1.34  2.99  59.8%  

  %53  2.65  1.11  .التركيز على موضوعات وإهمال أخرى  -18

51.62  46.46  12.34  الكلي   
%  

  .درجات) 5 (القيمة العظمى للفقرة*

  ).90(القيمة العظمى للمجال *

أن النسب المئوية التي تعبر عن درجة وجود معوقات ) 1(يتضح من الجدول رقم 
متعلقة بالمدرس لدى الطلبة المسجلين للمساق الحر الذي تطرحه كلية التربية الرياضية في 

رجة وجود بمعنى أن د%) 65.4-%36.2(جامعة اليرموك، أن هذه النسب تراوحت بين 
عدم قدرة ): 6(صعوبات تتراوح بين قليلة ومتوسطة ومرتفعة، حيث حصلت الفقرة رقم 

): 4(عدم قدرة المدرس في شرح المادة، ورقم ): 5(المدرس على ضبط المحاضرة، ورقم 
تكوين حكم نهائي على الطالب من خالل االمتحان األول، حصلت على نسب مئوية منخفضة، 

  .على التوالي%) 44.4، %39.8، %36.2(وكانت 

إعطـاء كـم كبيـر مـن        ): 14(عدم استخدام وسائل تعليمية مساعدة، و     ): 7(أما الفقرتان   
لكـل  % 65.4المعلومات في المحاضرة الواحـدة، فقـد حـصلتا علـى نـسبة مئويـة عاليـة وبلغـت                    

فقــرة فقــد حــصلت علــى نــسب مئويــة ) 13(أمــا الفقــرات األخــرى والبــالغ عــددها . مــن الفقــرتين
  .متوسطة

وهــي تعبــر عــن درجــة متوســطة مــن   ) 51.62(وقــد بلغــت النــسبة المئويــة للمجــال ككــل   
الـصعوبات التــي يواجههــا الطلبــة والمتعلقــة بالمــدرس، ولتقليــل حــدة هــذه الــصعوبات وإضــعاف  
دورها في التأثير على الطالب ال بـد للمدرسـين مـن التقليـل مـن اسـتخدام أسـلوب التلقـين فـي             

 كبيــر مــن المعلومــات فــي المحاضــرة الواحــدة واالســتعانة       جــم إعطــاء حشــرح المــادة، وعــدم  
بالوسائل التعليمية المساعدة التي توضح المادة المعطاة بصورة أفضل، وتنظيم المـادة بـشكل              

ــة وســـهلة التنـــاول   ــة   . جيـــد لتكـــون مترابطـ ــام يمكـــن القـــول بـــأن الـــصعوبات المتعلقـ وبـــشكل عـ
 فــي حــين أن بعــض الدراســات مثــل دراســة أبــو بالمــدرس لــم تــصل إلــى حــد تــصبح فيــه مــشكلة

أشارت إلى أن المعوقات التي تواجه طالب الجامعـة أثنـاء التطبيـق الميـداني أن     ) 1996(عبيد  
 ممـا يـؤدي إلـى ظهـور صـعوبات فـي أداء هـؤالء                المدرس ال يعطي توجيهات أو معلومات كافية      

ــة صـــويص    ــع دراسـ ــة مـ ــذه النتيجـ ــة واتفقـــت هـ ــار ) 1991(الطلبـ ــي أشـ ــود بعـــض  التـ ــى وجـ ت إلـ
  .المشكالت مع تالميذ المدارس
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 ما هي درجـة الـصعوبات التـي تواجـه طلبـة جامعـة اليرمـوك المـسجلين للمـساق                :السؤال الثاني 
  .الحر الذي تطرحه كلية التربية الرياضية والمتعلقة بطبيعة المادة الدراسية

مئوية واالنحرافات ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والنسبة ال
المعيارية للمجال الثاني الذي يعبر عن درجة الصعوبات المتعلقة بطبيعة المادة الدراسية، 

  ).2(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية للمعوقات المتعلقة   :)2(جدول 
  .بطبيعة المادة الدراسية لكل فقرة من الفقرات والمجال ككل

النسبة 
  المئوية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرقـم الفقــرة

عــدم إعطــاء الرياضــة األردنيــة حقهــا فــي  1.28  3.36  67.2%
  .المساق

1-  

  -2  .اعتماد المادة على الجانب الفلسفي  1.25  3.28  65.6%

عدم وجود عالقة بين هذه المادة ومواد  1.24  3.81  76.2%
  .التخصص

3-  

ــو  1.25  2.89  57.8% ــلبية مــــسبقة نحــ امــــتالك اتجاهــــات ســ
  .المساق

4-  

  -5  .عدم التجانس بين طلبة المساق  1.18  3.28  65.6%

  -6  .كثرة المادة المعطاة  1.20  3.98  79.6%

  -7  .اعتماد المادة على الحفظ  1.19  4.04  80.8%

تناول المادة لموضوعات ليس لها عالقـة  1.32  2.67  53.4%
  .بالرياضة

8-  

  -9  .تدني مستوى العالمات  1.15  3.23  64.6%

عــــدم توظيــــف المــــساق لخدمــــة الحيــــاة  1.29  2.95  59%
  .العامة

10-  

  -11  .تكرار وتداخل المعلومات في المادة  1.27  3.25  65%

  -12  .زيادة عدد الطالب في المساق  1.18  2.90  58%

  -13  .عدم تناول المادة للجوانب العملية  1.28  3.02  60.4%
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النسبة 
  المئوية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرقـم الفقــرة

  -14  .كثرة الجداول واألرقام في المادة  1.34  2.92  58.4%

  -15  .زخم المعلومات التاريخية  1.35  3.37  67.4%

احتــــواء المــــادة علــــى مــــصطلحات غيــــر  1.30  2.89  57.8%
  .واضحة

16-  

    الكلي   10.79  51.88 64.85%

  .درجات) 5(القيمة العظمى للفقرة *

  ).80(القيمة العظمى للمجال *

أن النسب المئوية للمعوقات المتعلقة بالمادة الدراسية ) 2(قم يتضح من الجدول ر
بمعنى أن درجة وجود الصعوبات تراوحت بين متوسط  %) 80.8 - %53.4(تراوحت بين 

اعتماد المادة على الحفظ، حيث ): 7(وعالية وكانت عالية جدًا بالنسبة لفقرة واحدة فقط هي 
فقرات التي حصلت على نسبة مئوية عالية أما ال%). 80.8(حصلت على أعلى نسبة مئوية 

عدم وجود عالقة بين ): 3(، والفقرة %)79.6(كثرة المادة المعطاة، بنسبة مئوية ): 6(فهي 
عدم إعطاء الرياضة ): 1(والفقرة %) 76.2(هذه المادة ومواد التخصص بنسبة مئوية 

  %).67.2(األردنية حقها في المساق بنسبة مئوية 

تنـاول المـادة لموضـوعات لـيس لهـا عالقـة        ): 8(مئوية فقد كانت الفقرة     أما أقل النسب ال   
ــة   ــسبة مئويـ ــة، بنـ ــرتين %) 53.4(بالرياضـ ــو    ): 4(والفقـ ــسبقة نحـ ــلبية مـ ــات سـ ــتالك اتجاهـ امـ

         احتواء المادة على مصطلحات غير واضحة، وكانت النسبة المئوية لكل منهما          ): 16(المساق،  
)57.8.(%  

وهــي تعبــر عــن وجــود درجــة   %) 64.85( للمجــال ككــل فقــد كانــت  أمــا النــسبة المئويــة 
متوسطة من الصعوبات التي تواجه الطلبة المسجلين للمساق الحـر الـذي تطرحـه كليـة التربيـة                  

  .الرياضية والتي تتعلق بطبيعة المادة التدريسية

ــى أن حــصول الفقــرة     اعتمــاد المــادة علــى الحفــظ أعلــى النــسب     ): 7(وتجــدر اإلشــارة إل
ئوية يدل على عـدم وجـود عمليـات اإلبـداع واالبتكـار فيهـا، وهـذا يتفـق مـع دراسـة الكـردي                          الم
ن على تنفيذ البرامج الحركيـة والمتعلقـة        يوالتي أوضحت المشكالت التي تواجه القائم     ) 1986(

بالمنهاج أنه ال يساهم في إحداث عملية االبتكار واإلبداع، ولكن طبيعة المادة المعطاة ال تلـزم                
إلـى أن أهـم     ) 1996(الب على الرجوع إلى مراجع إضافية في حين أشارت دراسة أبو عبيد             الط

 باإلضـافة إلـى مـا أشـارت إليـه          المشكالت المتعلقة بالمادة الدراسية عـدم تـوفر المراجـع العلميـة           
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التــي ) 01998إلــى وجــود صــعوبات فــي اإلشــراف ودراســة القواســمة  ) 1991(دراســة صــويص
  .ت في المنهاجأشارت إلى وجود صعوبا

هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي درجــة وجــود المقومــات التــي تواجــه   : الــسؤال الثالــث
طلبة جامعة اليرموك المسجلين للمساق الحر الذي تطرحه كليـة التربيـة الرياضـية تعـزى                

  .الجنس، مكان السكن، المستوى األكاديمي، المعدل التراكمي: لمتغيرات

  :ال تم ما يليولإلجابة عن هذا السؤ

إليجــاد الفــروق بــين الــذكور واإلنــاث فــي درجــة الــصعوبات التــي يواجههــا الطلبــة المتعلقــة            -أ
ــار       ــم تطبيــق اختب ــسية، فقــط ت ) 3(والجــدول رقــم  ) T. test(بالمــدرس والمــادة التدري

  .يوضح ذلك

ومستوى داللة ) ف(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة   :)3(جدول 
ائية للفروق بين الذكور واإلناث بالنسبة للمعوقات المتعلقة بالمدرس وطبيعة المادة إحص

  الدراسية

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

االنحراف  قيمة ف
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

الجنس   العدد   المجال

  ذكور  186  47.64  11.176

  ثإنا  146  44.95  13.569

0.22  1.51  

 المجموع  332  46.46  12.34

الــــــــــــــــــــصعوبات
المتعلقــــــــــــــــــــــــــة

  بالمدرس 

  ذكور   186  52.79  9.360

  إناث  146  50.71  12.305

0.008*  7.06  

 المجموع  332  51.88  10.79

الــــــــــــــــــــصعوبات
المتعلقــة بطبيعــة
 المادة الدراسية

  05.0 ≤دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ألفا ) ف(قيمة *

أنـه ال يوجـد فـروق بـين الـذكور واإلنـاث علـى مجـال                 ) 3 (يتضح من خـالل الجـدول رقـم       
 بمــستوى داللــة إحــصائية   1.51) ف(الــصعوبات المتعلقــة بمــدرس المــادة حيــث بلغــت قيمــة       

ــذكور واإلنــاث حــول الــصعوبات التــي         0.22 ــين آراء ال ، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ب
ليــة التربيــة الرياضــية فــي   يواجهونهــا والخاصــة بمجــال مدرســين المــواد الحــرة التــي تطرحــه ك     

  .جامعة اليرموك
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) 3(أما بالنسبة لمجال الصعوبات المتعلقة بطبيعة المـادة الدراسـية فيظهـر الجـدول رقـم          

ــة     ــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى الداللـ ــين الـــذكور واإلنـــاث  05.0 ≤أن هنـــاك فـــروق ذات داللـ  بـ
، فـي حـين     50.71بلغ المتوسط لإلنـاث      و 52.79ولصالح الذكور حيث بلغ المتوسط الحسابي       

، وقـــد كانـــت  0.008 وهـــي قيمـــة عاليـــة نـــسبيًا، وبداللـــة إحـــصائية      7.06) ف(بلغـــت قيمـــة  
المتوســطات الحــسابية تعبــر عــن نــسبة مئويــة بدرجــة متوســطة مــن حيــث وجــود معوقــات لكــال    

 أكثـر   إلـى وجـود اتجاهـات     ) 1982(وقد أشارت دراسـة عبـد الـسالم         . الطرفين الذكور واإلناث  
إيجابية عنـد الـذكور منـه عـن اإلنـاث فـي اإلقبـال علـى األنـشطة الرياضـية، أمـا الدراسـة الحاليـة                        
فقد أوضحت وجود درجـة معوقـات عنـد الـذكور أكثـر منـه عنـد اإلنـاث، كمـا أن دراسـة المغيـر                          

أشــارت إلــى وجــود معوقــات تواجــه اإلنــاث فــي المرحلــة الثانويــة بالنــسبة لألنــشطة           ) 1974(
ة من أهمهـا عـدم مناسـبة المـادة أو البـرامج الموضـوعة لميـول ورغبـات التلميـذات، إال                       الرياضي

أن جميع المتوسطات الحسابية تعبر عن نسبة متوسـطة مـن حيـث وجـود معوقـات علـى مجـالي                
  .المدرس وطبيعة المادة الدراسية

ــسكن       -ب ــان ال ــروق بــين مــستويات متغيــر مك ــة (إليجــاد الف ة حــول فــي آراء الطلبــ ) مدينــة، قري
الصعوبات التي يواجهونها في المواد الحرة التي تطرحه كلية التربية الرياضية في جامعـة              

 .T(اليرموك من حيـث مـدرس المـادة وطبيعـة المـادة الدراسـية، فقـط تـم تطبيـق اختبـار           
Test ( والجدول رقم)يوضح ذلك) 4.  

ومستوى الداللة ) ف(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة : )4(جدول 
بالنسبة للمعوقات المتعلقة ) مدينة، قرية(اإلحصائية للفروق بين مستويي متغير مكان السكن 

  . بالمدرس وطبيعة المادة الدراسية

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

االنحراف  قيمة ف
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

مكان  العدد
 السكن

  المجال

  مدينة 219  46.50  12.140

  قرية 113  46.37  12.771

0.62  0.242  

 المجموع 332  46.46  12.34

الــــــــصعوبات المتعلقــــــــة
  بالمدرس 

  مدينة  219  52.04  10.131

  قرية 113  51.56  11.996

0.074  3.204  

 المجموع 332  51.88  10.79

الــــــــصعوبات المتعلقــــــــة
 بطبيعة المادة الدراسية

  05.0 ≤ ألفا دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة) ف(قيمة *
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أنه ال يوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى         ) 4(يتضح من خالل الجدول رقم      

ــا   ــة ألف ــسكن     05.0 ≤الدالل ــان ال ــر مك ــين مــستويي متغي ــة ( ب ــة، قري ــات  ) مدين ــسبة للمعوق بالن
، وقــــد كانــــت 0.62، بداللــــة إحــــصائية 0.242) ف(المتعلقــــة بالمــــدرس حيــــث بلغــــت قيمــــة  

 وسـكان القريـة الـذي       46.50المتوسطات الحسابية متقاربة جدًا بين سكان المدينـة الـذي بلـغ             
 بمعنــى أنهــم يتفقــون علــى درجــة الــصعوبات التــي تــواجههم بالنــسبة للمــدرس عنــد   46.37بلــغ 

ات أخذهم للمواد الحرة التي تطرحـه كليـة التربيـة الرياضـية، وتجـدر اإلشـارة إلـى أن المتوسـط                     
كانت تعبر عن درجة مئوية متوسطة من الصعوبات كما أشرنا إليها فيما سبق، بحيث لـم تـصل      
إلى حد تصبح فيه مـشكلة جـديرة باالهتمـام بالنـسبة للمدرسـين الـذين يدرسـون المـواد الحـرة                

  .في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك

ــة إحــصائية عنــد  أيــضًا أنــه ال يوجــد فــرو  ) 4(كمــا يتــضح مــن الجــدول رقــم    ق ذات دالل

بالنـــسبة ) مدينـــة، قريـــة( بـــين مـــستويي متغيـــر مكـــان الـــسكن  05.0 ≤مـــستوى الداللـــة ألفـــا 
ــة      ــية، حيــــث بلغــــت قيمــ ــادة الدراســ ــة بالمــ ــات المتعلقــ ــصائية  3.204) ف(للمعوقــ ــة إحــ  بداللــ

، وهــذا يــدل 51.56 ولــسكان القريــة 52.04بلــغ المتوســط الحــسابي لــسكان المدينــة و0.074
علــى أنهــم يتفقــون فــي آرائهــم حــول الــصعوبات التــي يواجهونهــا عنــد أخــذهم للمــساق الحــر،         
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن جميـــع المتوســـطات الحـــسابية كانـــت تعبـــر عـــن درجـــة متوســـطة مـــن    
الــصعوبات التــي يواجههــا أفــراد عينــة الدراســة بالنــسبة للمــادة الدراســية عنــد أخــذهم للمــساق   

  .رحه كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموكالحر الذي تط

ــدريلت      ــة فانـ ــل دراسـ ــات مثـ ــارت بعـــض الدراسـ ــد أشـ ــي ) Vanderbilt) (1971(وقـ التـ
األمريكيــــة أن المــــستوى ) Utah(أجريـــت علــــى طلبــــة الجامعــــات والمعاهــــد فــــي واليــــة يوتــــا  

ــى أن وتجــدر اإلشــا . االجتمــاعي لألســرة ال يــؤثر علــى االتجاهــات نحــو النــشاط الرياضــي      رة إل
المـــستوى االجتمـــاعي لألســـرة يتـــأثر بمكـــان الـــسكن، وقـــد اختلفـــت دراســـة حمـــدان والكـــردي  

في طرحها ألهم الصعوبات التي تواجه طلبة الجامعة األردنيـة عنـد ممارسـة األنـشطة                ) 1988(
معارضــة األهــل وخاصــة بالنــسبة باإلضــافة إلــى الرياضــية حيــث ركــزت علــى النــواحي االجتماعيــة 

  .لإلناث

فـي آراء  ) سنة أولـى، ثانيـة، ثالثـة، رابعـة     (إليجاد الفروق بين مستويات المستوى األكاديمي       -جـ
الطلبة عن درجة الـصعوبات التـي يواجهونهـا فـي مجـالي الدراسـة فقـد تـم تطبيـق تحليـل                       

  .يوضح ذلك) 5(التباين األحادي والجدول رقم 
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ــاين األحــادي لمجــالي الــصعو     :)5(جــدول  ــل التب ــائج تحلي ــة بالمــدرس والمــادة   نت بات المتعلق
  )سنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة(التدريسية تبعًا لمتغير المستوى األكاديمي 

قيمة 
  ف

متوسط 
  المربعات

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

مصدر 
 التباين

  المجال

بين   3  176.2582  58.7527
 المجموعات

خالل   328 50220.1514  153.1102
 المجموعات

0.38  

  الكلي  331 50396.4096  

الصعوبات 
المتعلقة 
  بالمدرس

بين   3  727.6173  242.5391
 المجموعات

خالل   328 37783.5634  115.1938
 المجموعات

2.11  

  الكلي  331 38511.1807  

الصعوبات 
المتعلقة 
بطبيعة 
المادة 
  الدراسية

  852. ≤كون عندما ت0.05دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ألفا ) ف(قيمة *

أنــه ال يوجــد فــروق فــي متغيــر المــستوى األكــاديمي  ) 5(يتــضح مــن خــالل الجــدول رقــم 
بالنـسبة آلرائهـم حـول الـصعوبات التـي يواجهونهـا عنـد أخـذهم                ) سنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة    (

ذلــك علــى للمــساق الحــر الــذي تطرحــه كليــة التربيــة الرياضــية فــي جامعــة اليرمــوك ســواء كــان    
مــستوى مجــال الــصعوبات المتعلقــة بالمــدرس أم الــصعوبات المتعلقــة بالمــادة الدراســية، حيــث    

الجدوليـة لكـال المجـالين، بمعنـى أن الطـالب ال      ) ف(المحـسوبة أقـل مـن قيمـة      ) ف(كانت قيمة   
يختلفون في آرائهم حول درجة الـصعوبات التـي يواجهونهـا تبعـًا الخـتالف مـستواهم األكـاديمي                   

  ).ة أولى، ثانية، ثالثة، رابعةسن(

حـول اتجاهـات طلبـة جامعـة        ) 1980(وقد اختلفت هذه النتائج مـع نتـائج دراسـة يوسـف             
عــين شــمس نحــو النــشاط الرياضــي حيــث أظهــرت أن طلبــة الــسنة األولــى كانــت أكثــر مــن طلبــة   

  . وأن هناك فروقا ظاهرية بين هذه الفئاتالسنوات النهائية، الثالثة والرابعة

 بــأن جميــع الطلبــة مــن مختلــف المــستويات ال يوجــد  هــذه الدراســةن تفــسير نتــائج ويمكــ
لديهم أحكام مسبقة حول الصعوبات التي يمكن أن تواجههم في كال المجالين سواًء كانـت هـذه    
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األحكــام ســلبية أم إيجابيــة وبالتــالي كانــت آرائهــم عــن درجــة الــصعوبات متــشابهة كمــا الحظوهــا  
  . الذي تطرحه كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموكعند أخذهم للمساق الحر

، فــأكثر مــن %76، %68أقــل مــن (إليجــاد فــروق بــين مــستويات متغيــر المعــدل التراكمــي   -د
فــي درجــة الــصعوبات التــي يواجهونهــا الطلبــة عنــد أخــذ المــساقات الحــرة التــي      %) 76

بالمـدرس وطبيعـة المـادة    تطرحه كلية التربية الرياضـية فـي جامعـة اليرمـوك والتـي تتعلـق           
الدراسية، وطبيعة المادة الدراسية، فقد تم تطبيق تحليل التباين األحادي والجدول رقم            

  .يوضح ذلك) 6(

نتائج تحليل التباين األحادي لمجالي الصعوبات المتعلقة بالمدرس والمادة : )6(جدول 
  )الثة، رابعةسنة أولى، ثانية، ث(التدريسية تبعًا لمتغير المستوى األكاديمي 

متوسط  قيمة ف
  المربعات

مجموع المربعات درجات 
  الحرية

مصدر 
 التباين

  المجال

بين   2  344.7650  172.3825
 المجموعات

خالل   329 50051.6446 152.13227
 المجموعات

1.133 

  الكلي  331 50396.4096  

الصعوبات 
المتعلقة 
  بالمدرس

بين   2  116.333  58.1666
 المجموعات

خالل   329 38394.8475  116.7017
 المجموعات

0.498 

  الكلي  331 38511.1807  

الصعوبات 
المتعلقة 
بطبيعة 
المادة 
  الدراسية

  852. ≤ عندما تكون0.05دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ألفا ) ف(قيمة *

ية بـين مـستويات   أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحـصائ   ) 6(يتضح من خالل الجدول رقم      
عنـــد أفـــراد عينـــة  %) 76، أكثـــر مـــن %76-68، %68أقـــل مـــن (متغيـــر المعـــدل التراكمـــي 

الدراسة في آرائهم حـول الـصعوبات التـي يواجهونهـا عنـد أخـذهم للمـساق الحـر الـذي تطرحـه              
المتعلقــة بالمــدرس، والمتعلقــة  : كليــة التربيــة الرياضــية فــي جامعــة اليرمــوك، فــي كــال المجــالين  

الجدوليــة، بمعنــى أن ) ف(المحــسوبة اقــل مــن قيمــة ) ف(ة الدراســية، حيــث كانــت قيمــة بالمــاد
ــدلهم          ــتالف معـ ــًا الخـ ــا تبعـ ــي يواجهونهـ ــصعوبات التـ ــول الـ ــم حـ ــي آرائهـ ــون فـ ــالب ال يختلفـ الطـ

  .التراكمي
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وللكــشف عــن أثــر التفاعــل بــين جميــع متغيــرات أفــراد العينــة فــي درجــة الــصعوبات المتعلقــة    -هـــ
لقــة بالمــادة الدراســية فقــد تــم اســتخدام تحليــل التبــاين المتعــدد جــدول بالمــدرس والمتع

  .يوضحان ذلك) 8(، و)7(رقم 

نتائج تحليل التباين المتعدد للكشف أثر التفاعل بين متغيرات الدراسة عند : )7(جدول 
  جميع أفراد العينة بالنسبة للمعوقات المتعلقة بالمدرس

مستوى 
الداللة 
 االحصائية

قيمة ف ط متوس
  المربعات

مجموع 
  المربعات

درجات 
الحرية

  مصدر التباين 

  المستوى األكاديمي  3  26.879  8.960 0.060  0.98

  المعدل التراكمي  2  75.088 37.544 0.250  0.77

  مكان السكن  1  14.380 14.380 0.096  0.75

  الجنس  1  591.390 591.390 3.931  0.04

المعـدل× كاديمي  المستوى اال   6  216.280 36.047 0.240  0.96
  التراكمي

ــاديمي    3  686.308 228.769 1.521  0.20 ــستوى األكـ ــان× المـ مكـ
  السكن

 الجنس× المستوى األكاديمي   3  190.380 63.460 0.422  0.73

مكــــــان× المعــــــدل التراكمــــــي    2  614.413 307.206 2.042  0.13
  السكن

  الجنس× المعدل التراكمي   2  104.051 52.025 0.346  0.70

0.74  0.10.3   الجنس × مكان السكن   1  15.495 15.495

المعـدل× المستوى األكاديمي     6 1252.197 208.699 1.387  0.219
  مكان السكان× التراكمي 

المعـدل× المستوى األكاديمي     6  391.652 65.267 0.434  0.856
  الجنس× التراكمي 

ــاديمي    3  564.922 188.307 1.252  0.291 ــستوى األكـ ــ× المـ انمكـ
  السكن



760  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

مستوى 
الداللة 
 االحصائية

قيمة ف ط متوس
  المربعات

مجموع 
  المربعات

درجات 
الحرية

  مصدر التباين 

مكــــــان× المعــــــدل التراكمــــــي    2  159.156 79.553 0.529  0.590
  الجنس× السكن 

  المفسر  41 6771.260 165.153 1.098  0.323

    150.432 43625.150   المتبقي 290

  الكلي 331 50396.41 152.255    

α  05.0دالة إحصائيًا عند مستوى الدالة ) ف(قيمة * ≥  

تائج تحليل التباين المتعدد للكشف أثر التفاعل بين متغيرات الدراسة عند ن: )8(جدول 
  جميع أفراد العينة بالنسبة للمعوقات المتعلقة بطبيعة المادة الدراسية 

مستوى 
الداللة 
 االحصائية

قيمة 
  ف

متوسط 
  المربعات

مجموع 
  المربعات

درجات 
الحرية

  مصدر التباين 

0.66  0.529   مستوى األكاديميال  3  167.175 55.725

0.86  0.141   المعدل التراكمي  2  29.731 14.865

0.81  0.057   مكان السكن  1  6.040  6.040

0.058  3.635   الجنس  1  383.937 382.937

0.20  1.423 المعـــــدل× المـــــستوى االكـــــاديمي   6  899.565 149.928
  التراكمي

0.078  2.295 مكـــــــان× المـــــــستوى األكـــــــاديمي   3  725.338 241.779
  السكن

0.077  2.306   الجنس× المستوى األكاديمي   3  728.788 242.929

0.512  0.671   مكان السكن× المعدل التراكمي   2  141.386 70.693

0.194  1.651   الجنس× المعدل التراكمي   2  347.798 173.899
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مستوى 
الداللة 
 االحصائية

قيمة 
  ف

متوسط 
  المربعات

مجموع 
  المربعات

درجات 
الحرية

  مصدر التباين 

0.301  1.032   الجنس × مكان السكن   1  108.769 108.769

0.092  1.835 المعـــــدل× المـــــستوى األكـــــاديمي   6 1159.924 193.321
  مكان السكان× التراكمي 

0.751  0.574 المعـــــدل× المـــــستوى األكـــــاديمي   6  362.161 60.436
  الجنس× التراكمي 

0.147  1.799 مكـــــــان× المـــــــستوى األكـــــــاديمي   3  568.623 189.541
  السكن

0.462  0.775 مكــان الــسكن× المعــدل التراكمــي    2  163.357 81.679
  الجنس× 

0.20  1.842   المفسر  41 7956.841 194.069

    105.360 30554.340   المتبقي 290

    116.348 38511.181   الكلي 331

α  05.0دالة إحصائيًا عند مستوى الدالة ) ف(قيمة * ≥  

أنــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى       ) 8) (7(يظهــر مــن الجــدولين   
α  05.0  كنتيجــة للتفــاعالت بــين متغيــرات الدراســة الحاليــة حــول درجــة الــصعوبات التــي          ≤

يواجهها الطلبة عند أخذهم للمساقات التي تطرحه كلية التربيـة الرياضـية فـي جامعـة اليرمـوك،                  
  .سواء كانت متعلقة بالمدرس أم بطبيعة المادة الدراسية

  : النتائج

  :ل الباحث إلى االستنتاجات التاليةفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها توص

أهــم الــصعوبات التــي تواجــه الطلبــة عنــد تــسجيلهم للمــساقات الحــرة والخاصــة بالمــدرس    -1
  :هي

  .إعطاء المدرس كم كبير من المعلومات في المحاضرة الواحدة -أ  

  .عدم استخدام المدرس لوسائل تعليمية مساعدة -ب  
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ي ينــتج عنــه عــدم قــدرة الطــالب علــى متابعــة   ســرعة المحاضــر أثنــاء المحاضــرة والــذ -جـــ  
  .الدرس

  :أهم الصعوبات التي تواجه الطلبة والمتعلقة بطبيعة المادة الدراسية هي  -2

  .اعتماد المادة الدراسية على الحفظ -أ  

  .كثرة المادة المعطاة -ب  

  .عدم وجود عالقة بين المادة المعطاة ومواد التخصص -جـ  

حــصائية بــين الــذكور واإلنــاث فــي درجــة وجــود معوقــات حــول    وجــود فــروق ذات داللــة إ   -3
طبيعة المادة الدراسية ولصالح الذكور، في حين ال يوجد فروق بينهمـا حـول الـصعوبات               

  .المتعلقة بالمدرس

ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين مــستويات المتغيــرات األخــرى فــي درجــة وجــود   -4
  . الدراسية ام بالمدرسمعوقات سواًء المتعلقة بطبيعة المادة

  التوصيـات

  

  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي

  . المدرسين باستخدام الوسائل التعليمية المساعدةاهتمام.1

  ضرورة اعادة النظر بحجم المعلومات المعطاة للطلبة في المحاضرة الواحد. 2

ناسـب مـع االخـتالف فـي قـدرات         التنويع في أسلوب طرح المادة التدريسية ومحتواها بما يت         -3
  الطالب

  .اإلشارة إلى عالقة العلوم الرياضية مع العلوم األخرى في طرح المادة التدريسية. -4

  . عدم التركيز على كمية المعلومات المعطاة بل االهتمام بنوعيتها وأهدافها-5

الحـرة مطروحـة     اإلشارة إلـى مـستوى الرياضـة األردنيـة وتطلعاتهـا المـستقبلية كـون المـواد                   -6
  .من قبل كلية التربية الرياضية
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Abstract 

This study is intended to recognize the degree of obstacles which 
confront Yarmouk University students registering for elective courses in the 
faculty of sports education in the domain of professor and the nature of the 
matter of discipline. 

The researcher used the descriptive method in view of its accordance 
with the nature of the study; he designed a questionnaire of (34) items 
covering two domains: the first obstacles are related to professor and 
consists of (18) items. The second obstacles are related to the nature of the 
matter of discipline and contains (16) items. After he had verified it, he 
distributed it to the members of a sample of 186 students (male), 146 students 
(female) (47% of the study population). 

After he had carried out the necessary statistical operations, the 
researcher found that the degree of obstacles is medium that it was 51.62% 
for the professor and 64.85% for the nature of the matter of discipline. The 
fact that the professor is given a great deal of information in the same lecture 
and the dispensation of education assistant mean are considered as the most 
important obstacles related to professor while those which are related to the 
nature of the matter of discipline are learning by heart, excess of the given 
matter, absence of the relation between the p? matter and matters of 
specialty. This study didn’t illustrate any differences that are statistically 

significant at a  05.0 ≤  between levels of students, between boys and girls, 
in relation to the obstacles concerning the matter of discipline and in favor of 
boys. 

On the basis of the results of the study the researcher recommended the 
use of an educational assistant mean and diversification in the style of 
exposition of the matter of discipline and its content according to the 
difference between students, levels, boys and girls, and the emphasis on the 
relation of sports science with other sciences and the attachment between 
them and the concentration on the quality of given information not on their 
quantity. 
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  )1(ملحـق رقـم 

  بسم الله الرحمن الرحيم

  عزيزتي الطالبة           عزيزي الطالب 

ــين يــديك عــدد مــن الفقــرات التــي تتحــدث عــن         الــصعوبات التــي تواجــه طلبــة جامعــة     (ب
  ).الذي تطرحه كلية التربية الرياضيةاليرموك المسجلين للمساق الحر 

والمرجـو منــك قــراءة كـل فقــرة بعنايــة ودقـة واإلجابــة عنهــا بكـل صــدق وموضــوعية وفــق     
وذلـك بوضـع    ) موافـق بـشدة، موافـق، محايـد، غيـر موافـق، غيـر موافـق بـشدة                 (: التدرج التالي 

  .أمام الفقرة في المربع المناسب) ×(إشارة 

تعامــل بــسرية تامــة ولــن تــستخدم إال ألغــراض البحــث  علمــًا بــأن هــذه المعلومــات ســوف  
  .العلمي

  شاكريــن لكــم حســن تعاونــكم

  زيــــــاد المومـنـــــــي. د: الباحـث

  :معلومـات عامـة

   أنثى□   ذكر □  :    الجنـس-1

   رابعة□   ثالثة□   ثانية□   أولى□  :   المستوى األكاديمي-2

  :    التخصـص-3

   مخيم□   بادية□   قرية□  نة  مدي□   :  مكـان السكـن-4

  : (            )  المعدل التراكمي-5

  ال-ب    نعم-أ  : هل سبق أن درست مساق في التربية الرياضية-6

  ال-ب    نعم-أ      :هل تمارس نشاط رياضي معين-7
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  المتعلق بالدرس: المجال األول
غير 
موافق
بشدة

غير 
موافق

محايد موافق موافق
 بشدة

  الفقرة

  دم وضوح صوت المدرسع-1          
  .طرح األمثلة دون التركيز عليها وتوضيحها-2          
عدم التركيز على النقاط الهامة في وحدات -3          

  .المساق
تكوين حكم نهائي على الطالب من خالل -4          

  .االمتحان األول
  .عدم كفاءة المدرس في شرح المادة-5          
  .حاضرةعدم قدرة المدرس على ضبط الم-6          
  .عدم استخدام وسائل تعليمية مساعدة-7          
  .عدم االستيعاب الكافي أثناء المحاضرة-8          
  .عدم التفاعل بين الطالب والمدرس-9          
عدم اهتمام المدرس بتحضير الطلبة -10          

  .للمحاضرات
  .عدم تنويع المدرس ألسئلة االختبار-11          
  .لظروف الطلبةعدم مراعاة المدرس -12          
  .استخدام المدرس ألسلوب التلقين-13          
إعطاء كم كبير من المعلومات في المحاضرة -14          

  .الواحدة
عدم تنظيم المادة بشكل جيد مما يجعلها -15          

  .غير مترابطة
  .الخروج عن مفردات المساق-16          
عدم القدرة (سرعة المحاضر أثناء المحاضرة -17          

  ). متابعة المدرسعلى
  .التركيز على موضوعات وإهمال أخرى-18          
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  .المتعلق بطبيعة المادة: المجال الثاني
غير 
موافق
بشدة

غير 
موافق

محايد موافق موافق
 بشدة

  الفقرة

.عدم إعطاء الرياضة األردنية حقها في المساق-1          
  .اعتماد المادة على الجانب الفلسفي-2          
عدم وجود عالقة بين هذه المادة ومواد -3          

  .التخصص
  .امتالك اتجاهات سلبية مسبقة نحو المساق-4          
  .عدم التجانس بين طلبة المساق-5          
  .كثرة المادة المعطاة-6          
  .اعتماد المادة على الحفظ-7          
تناول المادة لموضوعات ليس لها عالقة -8          

  .بالرياضة
  .ني مستوى العالماتتد-9          
  .عدم توظيف المساق لخدمة الحياة العامة-10          
  .تكرار وتداخل المعلومات في المادة-11          
  .زيادة عدد الطالب في المساق-12          
  .عدم تناول المادة للجوانب العلمية-13          
  .كثرة الجداول واألرقام في المادة-14          
  .تاريخيةزخم المعلومات ال-15          
  .احتواء المادة على مصطلحات غير واضحة-16          

  



انحرافــات العمــود الفقــري لــدى طــالب قــسم علــوم   
  * الحاسوب في جامعة الريموك

  
  .االردن ،قسم علوم الرياضة، كلية التربية الرياضية، جامعة اليرموك، اربد، زياد الكردي

 .قسم علوم الرياضة، كلية التربية الرياضية، جامعة اليرموك، اربد، االردنجعفر طهماز، 

  

  2005/ 8 /16 وقبل للنشر في                              6/2005 /1  ستلم البحث في ا

  ملخص

 القواميــة للعمـود الفقــري األكثـر شــيوعًا   االنحرافـات  هـذه الدراســة إلـى التعــرف علـى    هـدفت 
كمـا  . سـنة ) 24-18( اليرمـوك فـي المرحلـة العمريـة          جامعـة لدى طالب قسم علوم الحاسوب في       

جـود عالقـة مـا بـين معـدل عـدد مـرات اسـتخدام جهـاز                   الدراسة إلـى التعـرف علـى مـدى و          هدفت
 ومعــدل طــول المــدة الزمنيــة، وطبيعــة الجلــوس أثنــاء االســتخدام وبــين وجــود بعــض  الحاســوب،
 وكـل   االنحرافـات وكذلك التعرف إلى العالقة بين انتشار تلك        .  القوامية للعمود الفقري   االنحرافات

 إلـى معرفـة قـيم    الدراسـة كمـا هـدفت هـذه    . يةمن العمر، والوزن،والطول، ومستوى السنة الدراسـ      
 ولتحقيـق .  عـن المـستوى الطبيعـي      وانحرافاتهـا زوايا االنحناءات األمامية والخلفية للعمود الفقري       

 للكشف عن االنحرافـات القواميـة للعمـود الفقـري       اختبارات خمسة   انهذه األهداف استخدم الباحث   
مــامي، واختبــار الحــائط، واختبــار الخــيط والثقــل،  لالنحنــاء األآدمــزوهــي اختبــار النظــر، واختبــار 

طالبًا من طالب قسم علوم     ) 497( مجمع الدراسة من     تكون وقد . الطبي جينوميتروأخيرًا جهاز   
طالبـًا،  ) 120(أمـا عينـة الدراسـة فقـد بلـغ قوامهـا           . الدراسـية الحاسوب ومـن مختلـف المـستويات        

 وقـد  . اختيارهـا بطريقـة طبقيـة عـشوائية     مجتمع الدراسـة تـم    أفرادمن  %) 24.1(وبنسبة بلغت   
 للعمـود  االنحرافـات القواميـة      أكثـر إن   : فيمـا يلـي    الدراسـة تمثلت النتائج التـي توصـلت إليهـا هـذه           

، وأقلها التقعـر    %)44.1(زيادة التحدب الظهري    : الفقري شيوعًا مرتبة تنازليًا على النحو التالي      
 الجـانبي انحراف تبسط الظهر، وانحراف االنحنـاء  انعدام الحاالت المصابة ب، و %)6.45(العنقي    

 عددعدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين كل من الطول والوزن، ومعدل        و ).Z(على شكل   
 ولمجموعـة مرات استخدام جهاز الحاسوب وبين االنحرافات القواميـة للعمـود الفقـري بـشكل عـام                 

 ومعـدل   الدراسية،مر، ومستوى السنة    وجود فروق ذات داللة احصائية بين كل من الع        و. واحدة
 االنحرافـات القواميـة   وبـين طول الفترة الزمنية، وطبيعة الجلـوس أثنـاء اسـتخدام جهـاز الحاسـوب          

 احـصائية بـين كـل مـن     داللـة وجـود فـروق ذات   و. للعمود الفقري بشكل عام، وكمجموعة واحدة  

                                                           
*
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الحاسـوب، والعمـر، والـوزن،       جهـاز معدل طـول الفتـرة الزمنيـة، وطبيعـة الجلـوس أثنـاء اسـتخدام                
 فقـد خلـصت   وختامـاً . الظهـري والطول، ومـستوى الـسنة الدراسـة وبـين انحـراف زيـادة التحـدب         

 والتــي جــرى استخالصــها فــي ضــوء نتــائج الدراســة،  التوصــياتهــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن 
ــوعي    ــوم الحاســوب فــي جامعــة اليرمــوك     القــواميوأبرزهــا ضــرورة نــشر ال  لــدى طــالب قــسم عل
 الجلــوس المناســبة، والمــدة الزمنيــة أثنــاء اســتخدام جهــاز   بطبيعــةوضــرورة نــشر الــوعي لــديهم  

  . ممارسة األنشطة الرياضيةعلىالحاسوب، وكذلك حثهم 

  :  المــقدمـة 

التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات ، وظهور الحواسيب أدى إلى  ثورة إحالل لآللة 
الروتينية والتي تتطلب جهدا بدنيا إلنجازها سابقا، وعلى محل اإلنسان في كثير من األعمال 

الرغم من أهمية هذا التقدم ومساهمته في تطوير مجاالت الحياة بجميع أشكالها المختلفة، إال 
استخدامه بصورة خاطئة أدى إلى اإلخالل في طبيعة العالقة الميكانيكية والديناميكية  أن

جة لهذا التقدم انتشرت انحرافات قواميه يصعب فيها ألجهزة وأعضاء الجسم الحيوية ، ونتي
أن العديد من االنحرافات القوامية ) Horvart, 1991( فقد أوضح. العالج وتزداد فيها اآلالم

كما . للجسم ال يمكن عالجها سوى بالتدخل الجراحي)  التكوينية(ذات الطبيعة البنائية 
ت القوامية قد تؤثر على الناحية النفسية إلى أن االنحرافا) Miller, 1991(وتشير دراسة 

عند المصابين، وبالتالي قد تؤثر على شخصيته وعلى المجتمع المحيط به، وعليه ال يجوز 
النظر إلى االنحرافات القوامية على أنها أمر بسيط، بل يجب االهتمام بها، وإيجاد السبل 

قري عادة باألوضاع والحركات ويتأثر شكل العمود الف. الكفيلة لعالجها والحد من تطورها
التي تقوم بها أجزاء الجسم المختلفة بالرغم من تعدد مفاصله، وعادة تتعاون العضالت 

وفي حالة ضعف هذا التعاون فإن اتزانه يختل فتظهر . المتصلة بها في المحافظة على اعتداله
العبء على العضالت االنحرافات في انحناءاته الطبيعية، ويحدث نتيجة لذلك أيضًا زيادة في 

الضعيفة ذاتها، مما يؤدي بالتالي إلى ظهور انحرافات أخرى في الجهة المضادة تعويضية 
  ). 1975خليل، وآخرون، (لالنحرافات األولى بغرض تخفيف العبء فتزداد الحالة سوءاًًَ 

إن االنحرافات القوامية التي تصيب العمود الفقري عديدة، تشمل استقامة الظهر، 
دة التحدب الظهري، وزيادة التقعر القطني، ونقصان التقعر القطني، واالنحناء الجانبي، وزيا

هذه االنحرافات تحدث خلال في التوازن والتكافؤ في شكل أو نمو أو حركة . والتقعر العنقي
العظام أو األربطة أو األنسجة أو العضالت أو األعضاء المختلفة في الجسم، وقد تغير من 

  ). 1995زهران، (كله أو بعض أجزاءه شكل الجسم 

لقــد اهتمــت العديــد مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة بدراســة القــوام للتعــرف علــى مــدى   
ــة    ــسم المختلفـ ــاطق الجـ ــة لمنـ ــات القواميـ ــشار االنحرافـ ــري، (وقامـــت . انتـ ــة ) 1975فخـ بدراسـ

الموســيقية للكــشف عــن مــدى انتــشار االنحرافــات القواميــة بــين طــالب وطالبــات كليــة التربيــة       
) 24-18(طالبــا وطالبــة فــي المرحلــة العمريــة ) 200(بالزمالــك، وقــد تــضمنت عينــة الدراســة  
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وللكشف عن االنحرافات القوامية استخدمت الباحثة فحوصات النظـر، واإلحـساس بلمـس             . سنة
العــضلة، وتحريــك العــضو تحــت االختبــار، والتفتــيش األمــامي الجــانبي الخلفــي ، وتوصــلت هــذه   

، %)48.5(بـروز الـذقن     :  إلى أن أكثر االنحرافات القواميـة انتـشارًا مرتبـة تنازليـًا هـي              الدراسة
، %)13(، انحنــاء جــانبي أيمــن  %)28.5(، تحــدب الظهــر  %)38.5(انحنــاء جــانبي أيــسر 
كمـا  ). Z(، وانعدام الحاالت المصابة بانحراف جانبي على شكل %)7.5(زيادة التقعر القطني   

وجود فروقات ذات داللة إحصائية بـين متغيـر الطـول وظهـور االنحرافـات               أظهرت الدراسة عدم    
القوامية، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بـين عـدد سـاعات التـدريب علـى اآلالت الموسـيقية                   

  . المختلفة وأنواع االنحرافات القوامية

والتــي هــدفت إلــى التعــرف علــى انحرافــات   ) 1994مجلــي، وعبــد الحــافظ،  (وفــي دراســة 
تـم اختيـار عينـة عـشوائية     . لعمود الفقري لدى طالب كليـة التربيـة الرياضـية بالجامعـة األردنيـة      ا

واسـتخدم الباحثـان للكـشف عـن       . طالبًا موزعين على مختلـف الـسنوات الدراسـية        ) 75(قوامها  
، وفحــص )الخــيط والثقــل ( فحــص النظــر، وفحــص بانكروفــت   -:االنحرافــات الفحوصــات التاليــة 

، وفحص آدمز لالنحناء األمامي ، وقد توصلت هذه الدراسـة إلـى أن            )الحائطفحص  (كرامبتون  
ــة الدراســة قــد بلغــت          ــراد عين ــدى أف ــات العمــود الفقــري ل ــسبة انتــشار انحراف كمــا %). 64(ن

توصــلت إلــى إن االنحنــاء الجــانبي الــصدري األيــسر كــان مــن أكثــر االنحرافــات شــيوعًا ونــسبته    
بــإجراء دراســة باســتخدام الجينــوميتر الطبــي علــى  ) 1996الكــردي، وقاســم، (وقــام %). 21(

لقيـــاس قابليـــة )  إناثـــا70 ذكـــورا، 70(مجموعـــة مـــن األصـــحاء الرياضـــيين وغيـــر الرياضـــيين  
وقــد أشــارت النتــائج إلــى أن  . مفاصــل الــورك وجــزأي العمــود الفقــري القطنــي والعنقــي للحركــة   

 أن مجــالي حركــة الرقبــة ووجــد. مجــال الحركــة يعتمــد علــى نــشاط وجــنس ومجموعــة الدراســة 
-كمــا وجــد أن حركــة االنثنــاء. الدورانيــة والجانبيــة يمــثالن اكبــر واصــغر قيمتــين علــى الترتيــب 

التقريب هـي اقـل حركـات    -التمدد تمثل اكبر حركة للعمود الفقري، بينما وجد أن حركة التبعيد 
  .مفصل الورك قيمة

ــوام بــسبب       ــات الق ــي اهتمــت بدراســـة انحراف  اســتخدام الحاســـوب قليلــة،   والدراســـات الت
إلى أن أبـرز المـشاكل الـصحية والتـي يواجههـا      ) ,Andersson  and  Chaffin 1999(وأشار 

ــة هـــي   ــراء الجلـــسة الخاطئـ ــة   : مـــستخدمو الحاســـوب جـ ــاد وشـــد عـــضلي، وألـــم فـــي الرقبـ إجهـ
كمــا ويــرى شــافن واندرســون أن وضــعية الجلــوس المثاليــة . والكتفــين، وأســفل الظهــر، والرســغ

.  درجـة  100-85 درجـات، وأن تكـون زاويـة ميـل الحـوض             10–5طلب امتداد الرقبة بزاويـة      تت
كما يجب أن تكون المنطقـة القطنيـة لألمـام، وعظمـة الـساق متوجهـة إلـى األرض وسـطح القـدم                       

  . على األرض
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من الموظفين يعانون من األلم أسفل %) 50( إلى أن أكثر من (Hedge,2002)يشير 
ميم والجلوس الخاطئ على كراسي العمل، والذي بدوره ينعكس سلبًا على الظهر بسبب التص

األبعاد االقتصادية والمتمثلة بقلة اإلنتاجية والمصاريف العالجية ومطالبات تعويضات 
الموظفين ويشير إلى أن الجلسة الخاطئة تعرض وبشكل كبير المنطقة القطنية في العمود 

ود دعامة للمنطقة القطنية أثناء الجلوس على وعليه يرى ضرورة وج. الفقري للتسطح
  . الكرسي وان تكون هذه الدعامة قابلة للتعديل

بدراسة هدفت إلى التعرف على التغيرات التي تحدث في ) Ravindra, et al, 2003(قام 
شكل العمود الفقري أثناء الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر في المكاتب، كما هدفت الدراسـة إلـى           

ولقـد  . زاوية بـين الفخـذ والجـذع للمحافظـة علـى القـوس القطنـي أثنـاء ذلـك الجلـوس                   تحديد ال 
ــة الدراســة    ــام      ) 20(شــملت عين ــومتير جــامبور تــسيف، حيــث ق شخــصًا، مــستخدما جهــاز جين

نقطـــة علــى العمـــود الفقـــري لغايـــات تحقيــق أهـــداف الدراســـة، وقـــد   ) 15(البــاحثون بتحديـــد  
ــاءات     ــى وجــود انحن ــاطق العمــود الفقــري،     توصــلت هــذه الدراســة إل ــة فــي كافــة من  تحــدب عالي

) ه105(وللمحافظة على القوس القطني يجـب أن تكـون زاويـة ميـل الفخـذ والجـذع علـى األقـل                      
  .أثناء الجلوس أمام جهاز الكمبيوتر

  : أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية القوام الخالي من أي انحرافات، والذي يعمل بدوره 
دة قدرة الفرد على القيام بمتطلبات الحياة بكفاءة وفاعلية، ويعزز من القدرة الوظيفية على زيا

وتعتبر االنحرافات القوامية التي تصيب العمود الفقري ذات تأثير . ألجهزة الجسم الحيوية
وعلى هذا . الرئتين والقلب واألمعاء وغيرها: سلبي واضح على األعضاء الداخلية للجسم مثل

إن أي خلل للعمود الفقري قد يؤدي إلى ضغط على األعصاب المغذية ألعضاء األساس ف
وأجهزة الجسم، حيث أن التغذية العصبية للعديد من هذه األعضاء واألجهزة تكون عن طريق 

  . الحبل الشوكي الموجود داخل العمود الفقري

م في نشوء أن محاولة اكتشاف هذه االنحرافات وتصحيحها ما أمكن قبل تفاقمها، يساه
جيل صحيح قوي قادر على مواكبة عصر التحدي والتكنولوجيا؛ جيل سليم معافى من 
األمراض واالنحرافات القوامية، وأن نتائج مثل هذه الدراسة قد تسفر عن دق ناقوس الخطر 
للتنبيه على مكمن الخطورة على قوام األفراد البالغين، وخاصة من يستخدمون جهاز الحاسوب 

  . ير صحيحة وسليمةوفق أسس غ

  :مشكلة الدراسة 

لقد اهتمت العديد من الدراسات العربية واألجنبية بدراسة القوام للتعرف على مدى 
وقد الحظ الباحثان شح الدراسات . انتشار االنحرافات القوامية لمناطق الجسم المختلفة

ت القوامية، الميدانية التي تدرس تأثير بعض الممارسات الخاطئة على وجود االنحرافا
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وخصوصًا تلك الممارسات التي ترتبط باستخدام الحاسوب، وما نشاهده اليوم من تطور هائل 
وسريع في تكنولوجيا الحاسوب ما هو إال دليل على أهمية استخدامه، إذا لم يعد هناك حقل 

وقد انحصرت الدراسات العلمية الخاصة . من حقول المعرفة إال و للحاسوب دور مهم فيه
قوام في الكشف عن انتشار االنحرافات القوامية للفئات العمرية المختلفة، وكذلك التعرف بال

أن محاولة اكتشاف . على تأثير برنامج عالجي مقترح لتحسين وتعديل االنحرافات القوامية
هذه االنحرافات وتصحيحها ما أمكن قبل تفاقمها، يساهم في نشوء جيل صحيح قوي قادر 

وبالتالي تأتي هذه الدراسة في بعض جوانبها . لتحدي والتكنولوجياعلى مواكبة عصر ا
لتسليط الضوء على طبيعة العالقة ما بين استخدام الحاسوب وظهور االنحرافات القوامية 

  . للعمود الفقري والعمل على توجيه أنظار المهتمين نحو هذه العالقة

  :أهداف الدراسة 

  : تهدف هذه الدراسة الى التعرف على

 االنحرافات القوامية للعمود الفقري األكثر شيوعًا لدى طالب قسم علوم الحاسوب الذكور -1
  .في جامعة اليرموك

 العالقة بين معدل عدد مرات استخدام جهاز الحاسوب، وطول المدة الزمنية في -2
استخدامه، وطبيعة الجلوس أثناء ذلك، ووجود بعض االنحرافات القوامية للعمود 

  . طالب قسم علوم الحاسوب الذكور في جامعة اليرموكالفقري لدى

العمر، والوزن، والطول، ومستوى السنة الدراسية :  العالقة بين بعض المتغيرات مثل-3
وبين شيوع بعض االنحرافات القوامية للعمود الفقري لدى ) أولى، ثانية، ثالثة، رابعة(

  .طالب قسم علوم الحاسوب الذكور في جامعة اليرموك

 معدل قيم زوايا االنحناءات األمامية الخلفية للعمود الفقري لدى طالب قسم علوم -4
  . الحاسوب الذكور في جامعة اليرموك

  تساؤالت  الدراسة

  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية

  ما هي أكثر االنحرافات القواميةً للعمود الفقري شيوعا لدى طالب قسم علوم الحاسوب-1
  .الذكور في جامعة اليرموك؟

 هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل عدد مرات استخدام جهاز الحاسوب -2
ووجود بعض االنحرافات القوامية للعمود الفقري لدى طالب قسم علوم الحاسوب 

  .  الذكور في جامعة اليرموك؟
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منية أثناء استخدام جهاز  هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل طول المدة الز-3
الحاسوب ووجود بعض االنحرافات القوامية للعمود الفقري لدى طالب قسم علوم 

  . الحاسوب الذكور في جامعة اليرموك؟

 هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين طبيعة الجلوس أثناء استخدام جهاز الحاسوب  -4
 طالب قسم علوم الحاسوب ووجود بعض االنحرافات القوامية للعمود الفقري لدى

  .الذكور في جامعة اليرموك؟

 هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من متغير العمر، والوزن، والطول، وشيوع -5
بعض االنحرافات القوامية للعمود الفقري لدى طالب قسم علوم الحاسوب الذكور في 

  .جامعة اليرموك؟

أولى، ثانية، ثالثة، (ن مستوى السنة الدراسية  هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بي-6
وشيوع بعض االنحرافات القوامية للعمود الفقري لدى طالب قسم علوم ) رابعة

  .الحاسوب الذكور في جامعة اليرموك؟

 ما هو معدل قيم زوايا االنحناءات األمامية الخلفية للعمود الفقري لدى طالب قسم علوم -7
  ليرموك؟ الحاسوب الذكور في جامعة ا

  منهجية الدراسة 

استخدم الباحثان المنهج الوصفي واتبعا األسلوب المسحي للكشف عن االنحرافات 
  . القوامية للعمود الفقري، وذلك لمالئمته لطبيعة الدراسة وأهدافها

  : مجتمع وعينة  الدراسة

الذكور في قسم علوم الحاسوب بكلية  اشتمل مجتمع الدراسة على جميع الطالب
سنة ) 24-18(ولوجيا المعلومات في جامعة اليرموك والذين تراوحت أعمارهم ما بين تكن

يبين أعداد الطالب في ) 1(والجدول رقم . 2004 -2003خالل الفصل الثاني الجامعي 
القسم المذكور موزعين حسب السنوات الدراسية، وحجم أفراد عينة الدراسة كًال حسب 

  . السنة الدراسية
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  )1 (جدول رقم

  توزيع أفراد مجتمع وعينة الدراسة حسب السنوات الدراسية

 المستوى العينة المجتمع

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 17.5 21 17.3 86 سنة أولى

 9.2 11 9.66 48 سنة ثانية

 23.3 28 23.34 116 سنة ثالثة

 50 60 49.7 247 سنة رابعة

 100 120 100 497 المجموع

  :   اإلجراءات

العمـر، الطـول، والـوزن،    : تم تطـوير اسـتمارة لجمـع البيانـات مـن قبـل الباحثـان تـضمنت                
ومستوى السنة الدراسية، وطبيعة األمراض التي سبق وأن أصيب بها الطالـب، وبيانـات متعلقـة                
باستخدام جهاز الحاسوب شملت معدل طول المدة الزمنيـة للفتـرة الواحـدة ومعـدل اسـتخدامه          

، وطبيعـة الجلـوس أثنـاء اسـتخدامه للحاسـوب، حيـث تـم          )…يوميًا، أسبوعياً (ب  لجهاز الحاسو 
ــة، وواحــدة صــحيحة، وبيانــات         تــوفير خمــس جلــسات مختلفــة، أربعــة منهــا تمثــل جلــسة خاطئ

وأخيرا البيانات المتعلقة باالنحرافـات     . تتعلق فيما إذا كان الطالب يمارس نشاطًا رياضيا معيناً        
وتـضمنت البيانـات المتعلقـة بالكـشف عـن االنحرافـات القواميـة للعمـود         القوامية للعمـود الفقـري    

الفقري ودرجة هذه االنحرافات لطالب عينـة الدراسـة، باسـتخدام فحـص النظـر، وفحـص آدمـز،                   
وفحص الخيط والثقل، وفحص الحائط، وجهاز الجينـوميتر الطبـي الـذي اسـتخدم لقيـاس زوايـا               

    -:وفق اآللية التالية) 1989أبو الرز، (لفقري وفق دراسة االنحناءات األمامية الخلفية للعمود ا

  :  تم تحديد النقاط التشريحية التالية على النتؤات الشوكية لفقرات العمود الفقري وهي-1

  ). الفقرة الحاملة(ابرز نقطة في مؤخرة الرأس :  النقطة األولى-

  ).ة في التجويف العنقيأعمق نقط(شوكة الفقرة العنقية الخامسة :  النقطة الثانية-

  )أبرز نقطة في نهاية التجويف القطني(شوكة الفقرة العنقية السابعة :  النقطة الثالثة-

  ). أبرز نقطة للخلف في التحدب الظهري(شوكة الفقرة الظهرية السابعة :  النقطة الرابعة-

  ) لقطنيأعمق نقطة في التجويف ا(شوكة الفقرة القطنية الخامسة :  النقطة الخامسة-
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  ). أبرز نقطة في أسفل الخط المنصف للظهر(شوكة الفقرة العجزية الرابعة :  النقطة السادسة-

 وضــع الجينــوميتر لقيــاس االنحنــاءات األماميــة الخلفيــة للعمــود الفقــري، بحيــث توضــع منقلــة  -2
  وتـسجيل ،الجهاز علـى امتـداد المؤشـر الثابـت لقيـاس زوايـا االنحنـاءات األماميـة الخلفيـة             

القراءات الظاهرة على الجهـاز عنـد وضـع مؤشـري الجهـاز علـى النقـاط الـسابق تحديـدها             
  ): 1989ابو الرز، (كما يلي 

  .  الزاوية األولى وضع المؤشرين على النقطتين األولى والثانية-

  .وضع المؤشرين على النقطتين الثانية والرابعة :  الزاوية الثانية-

  . رين على النقطتين الرابعة والخامسةوضع المؤش:  الزاوية الثالثة-

  . وضع المؤشرين على النقطتين الخامسة والسادسة:  الزاوية الرابعة-

تم استخرج قيم زوايا االنحناءات األمامية الخلفية للعمـود الفقـري بنـاء علـى مـا ورد فـي                  
  : كما يلي) 1989أبو الرز، (دراسة 

  ). الزاوية الثانية+ لى الزاوية األو (– 180=  زاوية التقعر العنقي-

  ). الزاوية الثالثة+الزاوية الثانية  (-180=  زاوية التحدب الظهري-

  ). الزاوية الرابعة+ الزاوية الثانية  (– 180=  زاوية التقعر القطني-

  )2(جدول رقم 

متوسط الزوايا الطبيعية لالنحناءات األمامية الخلفية للعمود الفقري واالنحرافات المعيارية 
  سنة) 24-18(للفئة العمرية من 

المستوى الطبيعي 
 بالدرجات

  االنحراف المعياري

 بالدرجات

  المتوسط

 بالدرجات

زوايا االنحناءات 
 للعمود الفقري

 الزاوية األولى 23 0.5 22.5-23.5

 الزاوية الثانية 12 0.82 12.82- 11.18

 الزاوية الثالثة 15.5 0.7 14.8-16.2

 الزاوية الرابعة 10.85 0.83 10-11.68

 زاوية التحدب الظهري 152.5 1.5 151-154

 زاوية التقعر القطني 157.2 1.2 156-158.4

 زاوية التقعر العنقي 145 1.8 146.8- 143.2



777  زياد الكردي و جعفر طهماز

  المعالجات اإلحصائية المستخدمة

) SPSS(تـــم تحليـــل النتـــائج باســـتخدام برنـــامج الحزمـــة اإلحـــصائية للعلـــوم االجتماعيـــة  
  : ولقد استخدم الباحثان المعالجات اإلحصائية التالية. ائجالستخراج النت

كأسـاليب وصـفية   :  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة   -1
  . لعرض نتائج الدراسة

لمعرفة األعداد والنـسب المئويـة لوجـود أو عـدم وجـود      ): cross tabs( الجداول القطاعية -2
  . لقوامية للعمود الفقري لمختلف متغيرات الدراسة المستقلةاالنحرافات ا

لدراســة الفروقــات بــين متغيــرات الدراســة المــستقلة فــي وجــود االنحرافــات  ): X²( واختبــار -3
  . القوامية للعمود الفقري

لمعرفــة العالقــات بــين بعــض متغيــرات الدراســة المــستقلة    :  معامــل ارتبــاط ســبيرمان للرتــب  -4
  .ات القوامية للعمود الفقريووجود االنحراف

لمعرفة العالقة بين متغيرات الدراسـة  ): Multiple Regression( تحليل االنحدار المتعدد -5
  .المستقلة مجتمعة ووجود االنحرافات القوامية للعمود الفقري
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  عرض النتائج  ومناقشتها

  :  المتغيرات العامة ألفراد عينة الدراسة-أ

الخصائص العامة ألفراد عينة الدراسة والمتمثلة بالعمر، والوزن ) 3( يبين الجدول رقم 
  . والطول

  )3(جدول رقم 

  )120=ن(توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر، والطول، والوزن 

 الخصائص التكرار النسبة المئوية

15%  

9.2%  

24.2%  

51.7% 

18  
11  
29  
62 

   19 < -18                )سنة(العمر 

                   19 - > 20  

                  20  - > 21   

                            ≤ 21  

15.8%  

33.3%  

45%  

5.8% 

19  
40  
54  
7 

  170             < )سم (الطول

                     170 – > 180  

                    180 – > 190       

                         ≤ 190   

10.8%  

33.3%  

33.3%  

16.7%  

4.2%  

1.75% 

13  
40  
40  
20  
5  
2 

  59-50            )كغم(الوزن 

                        60-69  

                        70-79  

                        80-89  

                        90-99         

                         ≤ 100  
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  : خدام جهاز الحاسوب النتائج المتعلقة باست-ب

، أبرز النتائج والمرتبطة بمعدل طول الفترة الزمنية، ومعدل )4(يبين الجدول رقم 
  .االستخدام، وطبيعة الجلوس أثناء استخدام جهاز الحاسوب

  )4(جدول رقم 

  )120= ن(توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات استخدام جهاز الحاسوب 

 تغيراتالم التكرار النسبة المئوية 

4.2%  

13.3%  

24.2%  

27.5%  

30.8% 

5  
16  
29  
33  
37 

>  1  

1->2  

2->3  

3->4            

≤ 4 

معدل طول المدة الزمنية 
لالستخدام في المرة 

 )ساعة(الواحدة 

89.2%  

10.8% 

107  
13 

         يوميًا

        أسبوعيًا

معدل استخدام جهاز 
 الحاسوب

20.8%  

79.2% 

25  
95 

         صحيحة

        خاطئة

طبيعة الجلوس أثناء 
 االستخدام

   النتائج المتعلقة بممارسة النشاط الرياضي -ج

  . ، النتائج المتعلقة بالممارسات الرياضية ألفراد عينة الدراسة)5(يبين الجدول رقم 

  )5(جدول رقم 

  ) 120=ن(ياضي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ممارسة النشاط الر

 الممارسة التكرار النسبة المئوية

 يمارس نشاط رياضي 26 21.7%

 ال يمارس نشاط رياضي 94 78.3%
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ال %) 78.3(أن غالبية أفراد عينة الدراسة وبنسبة بلغت ) 5(يتضح من الجدول رقم 
من أفراد عينة الدراسة فقط %) 21.7(يمارسون أي نشاط رياضي معين وباستمرار، وأن 

  .مارسون األنشطة الرياضيةي

   النتائج المتعلقة باالنحرافات القوامية للعمود الفقري -د

 ما هي أكثر االنحرافات القواميًة للعمود الفقري شيوعا لدى طالب قسم :التساؤل األول
  . علوم الحاسوب في جامعة اليرموك ؟

ة على التساؤل األول النتائج المتعلقة باإلجاب) 7(، والجدول رقم )6(يبين الجدول رقم 
  .للدراسة

  )6(جدول رقم 

التكرارات والنسب المئوية لالنحرافات القوامية للعمود الفقري لدى أفراد عينة الدراسة       
  )120=ن (

 االنحرافات القوامية للعمود الفقري التكرار النسبة المئوية

 موجودة 93 77.5%

 غير موجودة 27 22.5%

إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة يجلسون بطريقة خاطئة أثناء وقد تعزى هذه النتيجة 
كما قد تعزى هذه النتيجة إلى أن غالبية أفراد عينة . استخدام جهاز الحاسوب ولمدة طويلة

)). 5(، ورقم )4(انظر جدول رقم (الدراسة ال يمارسون أي نوع من األنشطة الرياضية 
%). 64(، حيث بلغت )1994جلي، وعبد الحافظ، م(وتتفق هذه النتيجة للدراسة مع دراسة 

النتائج المتعلقة بأنواع االنحرافات القوامية للعمود الفقري لدى أفراد ) 7(ويبين الجدول رقم 
  .           عينة الدراسة

  

  

  

  

  

  



781  زياد الكردي و جعفر طهماز

  )7(جدول رقم 

التكرارت والنسبة المئوية ألنواع االنحرافات القوامية للعمود الفقري لدى أفراد عينة 
  )120=ن(لدراسةا

 نوع االنحراف التكرار النسبة المئوية
  صدري أيمن-أ 2 2.15%
  صدري أيسر-ب 5 5.37%
  قطني أيمن-ج 2 2.15%
  قطني أيسر-د 2 2.15%

انحناء جانبي 
 ) C(على شكل 

  زيادة التحدب الظهري-2 41 44.1%
  زيادة التقعر القطني-3 12 12.9%
  القطني نقصان التقعر-4 8 8.6%

  التقعر العنقي-5 6 6.45%
  تبسط الظهر-6 ال يوجد ال يوجد

 )S( االنحناء على شكل -7 15 16.13%
 )Z( االنحناء على شكل -8 ال يوجد ال يوجد

إلى أن أكثر انحرافات العمود الفقري انتشارًا لدى أفراد عينة ) 7(ويشير الجدول رقم 
طالبًا من افراد ) 41(هري، حيث بلغ عدد المصابين الدراسة هو انحراف زيادة التحدب الظ

) 1991بدر، (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة %). 44.1(عينة الدراسة، وبنسبة مئوية بلغت 
وفي نفس الوقت لم تتفق . من حيث احتاللها المرتبة األولى من بين انحرافات العمود الفقري

وقد تعزى هذه االنحرافات لضعف ). 1994مجلي، وعبد الحافظ، (هذه النتيجة مع دراسة 
العضالت أو التعب البدني واإلرهاق المصاحب الستخدام جهاز الحاسوب لفترات طويلة من 

  . قبل أفراد عينة الدراسة

إلى عدم وجود حاالت من أفراد عينة الدراسة مصابة بانحراف ) 7(ويشير الجدول رقم 
انحراف االنحناء الجانبي على شكل تبسط الظهر، كما نالحظ عدم وجود حاالت مصابة ب

)Z .( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة) ،وقد يعزى ذلك إلى )1994مجلي وعبد الحافظ ،
  .سنة) 24-18(تشابه المرحلة العمرية المنتقاة 

هـل هنـاك عالقـة ذات داللـة إحـصائية بـين معـدل عـدد مـرات اسـتخدام جهـاز                      : التساؤل الثاني 
ات القواميــة للعمــود الفقــري لــدى طــالب قــسم علــوم     الحاســوب ووجــود بعــض االنحرافــ  

  الحاسوب في جامعة اليرموك؟

، النتائج ذات العالقة باإلجابة على هذا )9(والجدول رقم ) 8(يبين الجدول رقم 
  . التساؤل
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  )8(جدول رقم 

للفروقات بين معدل عدد مرات استخدام جهاز الحاسوب ووجود (X²) نتائج اختبار 
  )120=ن(ية في العمود الفقرياالنحرافات القوام

مستوى  يوميا أسبوعيًا المجموع
*الداللة

  X²قيمة 
المحسوبة النسبة

% 
التكرار النسبة

% 
التكرار النسبة

% 
التكرار

  المعدل        
  

 االنحراف 
0.619 0.247 2.15 2 - - 2.15 انحناء جانبي  2

 صدري أيمن
0.426 0.634 5.37 5 - - 5.37 ء جانبي انحنا 5

 صدري أيسر
0.619 0.247 2.15 2 - - 2.15 انحناء جانبي  2

 قطني أيمن
0.619 0.247 2.15 2 - - 2.15 انحناء جانبي  2

 قطني أيسر
0.784 0.075 44.1 41 4.3 4 39.8 زيادة التحدب  37

 الظهري
0.096 2.77 12.9 زيادة التقعر  9 9.7 3 3.2 12

 القطني
نقصان التقعر  8 8.6 - - 8 8.6 1.041 0.307

 القطني
0.381 0.767 6.45 6 - - 6.45  التقعر العنقي 6

 تبسط الظهر - - - - - - - -
0.739 0.111 16.1 15 2.15 2 13.98 االنحناء على  13

 )s(شكل 
االنحناء على  - - - - - - - -

 )z(شكل 
0.45 0.572 100 93 9.7 9 90.3  االنحرافات ككل 84

  α   ≥ 0.05ا عند مستوى الداللةدال احصائي* 

الى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 8(يشير الجدول رقم 
لمعدل عدد مرات استخدام جهاز الحاسوب على تواجد بعض االنحرافات ) 0.05 ≤ ∝(

%) 90.3(وقد يعزى ذلك إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة وبنسبة . القوامية للعمود الفقري
  .يستخدمون جهاز الحاسوب بمعدل يومي
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  )9(جدول رقم 

معامل ارتباط سبيرمان للعالقة بين معدل عدد مرات استخدام جهاز الحاسوب ووجود 
  )120=ن(االنحرافات القوامية للعمود الفقري 

  وجود االنحرافات القوامية *مستوى الداللة

 معدل عدد مرات االستخدام 0.009   0.45

  α   ≥ 0.05حصائيا عند مستوى الداللةدال ا* 

إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل عدد مرات ) 9(يشير الجدول رقم 
  . االستخدام لجهاز الحاسوب، وبين وجود انحرافات قواميه في العمود الفقري

ثناء هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل طول المدة الزمنية أ: التساؤل الثالث
استخدام جهاز الحاسوب ووجود بعض االنحرافات القوامية للعمود الفقري لدى طالب 

والجدول ) 10(ويبين الجدول رقم . قسم علوم الحاسوب الذكور في جامعة اليرموك؟
  .، النتائج ذات العالقة باإلجابة على هذا التساؤل) 11(

  )10(جدول رقم 

ول المدة الزمنية اثناء استخدام جهاز الحاسوب للفروقات بين معدل ط(X²) نتائج اختبار 
  )120=ن(ووجود االنحرافات القوامية في العمود الفقري

 طول المدة المجموع 4 ≥ 4<-3 3<-2 2<-1 1<
  الزمنية

  )ساعة(

  

 االنحراف

  

  

تكرار

  

  

 %نسبة

  

  

تكرار

  

  

%نسبة

  

  

تكرار

  

  

%نسبة

  

  

تكرار

  

  

 %نسبة

  

  

 تكرار

  

  

%نسبة

  

  

تكرار

  

  

نسبة
% 

  X²قيمة 

المحسوبة

مستوى 
 الداللة

انحناء جانبي
صدري أيمن

- - - - - - - - 2 2.15 2 2.154.563 0.24 

انحناء جانبي
صدري أيسر

- - - - - - - - 5 5.37 5 5.3711.704 0.020* 

انحناء جانبي
 قطني أيمن

- - 1 1.075 - - 1 1.075 - - 2 2.153.63 0.46 

انحناء جانبي
 يسرقطني أ

- - 1 1.075 - - 1 1.075 - - 2 2.153.629 0.46 

زيادة 
التحدب 
 الظهري

- - - - 10 10.5 15 16.13 16 17.22 41 44.114.13 0.007* 
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 طول المدة المجموع 4 ≥ 4<-3 3<-2 2<-1 1<
  الزمنية

  )ساعة(

  

 االنحراف

  

  

تكرار

  

  

 %نسبة

  

  

تكرار

  

  

%نسبة

  

  

تكرار

  

  

%نسبة

  

  

تكرار

  

  

 %نسبة

  

  

 تكرار

  

  

%نسبة

  

  

تكرار

  

  

نسبة
% 

  X²قيمة 

المحسوبة

مستوى 
 الداللة

زيادة التقعر 
 القطني

1 1.075 2 2.15 2 2.15 2 2.15 5 5.37 12 12.92.054 0.73 

نقصان التقعر
 القطني

- - - - - - 3 3.23 5 5.37 8 8.6 6.671 0.15 

 0.66 6.452.428 6 2.15 2 3.23 3 1.075 1 - - - -التقعر العنقي

 - - - - - - - - - - - - - -تبسط الظهر

االنحناء على
 )s(شكل 

1 1.075 3 3.23 6 6.45 5 5.37 - - 15 16.38.11 0.09 

االنحناء على
 )z(شكل 

- - - - - - - - - - - - - - 

االنحرافات 
 ككل

2 2.15 7 7.53 19 20.43 30 32.26 35 37.63 93 100 26.78 0.000* 

  α   ≥ 0.05دال احصائيا عند مستوى الداللة* 

الى وجود عالقة ذات داللة إحصائية لمعدل طول المدة ) 10(يشير الجدول رقم 
الزمنية أثناء استخدام جهاز الحاسوب على وجود بعض االنحرافات القوامية للعمود الفقري 

  :  النحو التاليوعلى

  ) 0.020(انحناء جانبي صدري أيسر عند مستوى داللة بلغ  -

  ) 0.007(زيادة التحدب الظهري عند مستوى داللة بلغ  -

وأظهرت البيانات التفصيلية ذات العالقة أن هذه النتيجة كانت لصالح الفئة التي تقضي 
 وقد تعزى هذه النتيجة . ساعات فأكثر، وبمعدل يومي أثناء استخدام جهاز الحاسوب4عادة 

إلى أن هذين االنحرافين يعتبران نتاجًا طبيعيًا للجلوس الخاطئ ولفترات زمنية طويلة أثناء 
من %) 33.35(استخدام الحاسوب من قبل أفراد عينة الدراسة حيث نالحظ من الجدول أن 

فأكثر أثناء  ساعات 3أفراد عينة الدراسة والمصابين بانحراف زيادة التحدب الظهري يقضون 
كما أن جميع أفراد العينة والمصابين باالنحناء الجانبي الصدري .  استخدام جهاز الحاسوب

) 10(كما يشير الجدول رقم .  ساعات فأكثر أثناء استخدامه4يقضون )  طالب5(األيسر 
إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية لمعدل طول المدة الزمنية سالفة الذكر، على شيوع 
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رافات القوامية للعمود الفقري بشكل عام وكمجموعة واحدة، حيث كان مستوى الداللة االنح
  ).0.0001(لذلك 

  )11(جدول رقم 

معامل ارتباط سبيرمان للعالقة ما بين طول المدة الزمنية ووجود االنحرافات القوامية للعمود 
  )120=ن(الفقري 

 االنحراف طول المدة الزمنية مستوى الداللة

 االنحناء الجانبي الصدري األيسر 0.24 * 0.009

 زيادة التحدب الظهري 0.29  *0.001

إلى أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية ولكنها ) 11(كما يشير الجدول رقم 
ضعيفة نسبيًا ما بين معدل طول الفترة الزمنية والتي يقضيها أفراد عينة الدراسة أثناء 

راف االنحناء الجانبي الصدري األيسر وانحراف زيادة استخدام الحاسوب وكل من انح
وعلى التوالي، ولقد بينت ) 0.29(، و )0.24(التحدب الظهري، حيث بلغ معامل االرتباط  

البيانات التفصيلية ذات العالقة، انعدام العالقة مع بقية االنحرافات األخرى، وكانت غير دالة 
  . إحصائيًا

قة ذات داللة احصائية بين طبيعة الجلوس أثناء استخدام هل هناك عال: التساؤل الرابع 
جهاز الحاسوب  ووجود بعض االنحرافات القوامية للعمود الفقري لدى طالب قسم 

  .علوم الحاسوب الذكور في جامعة اليرموك؟

  . ، النتائج ذات العالقة باإلجابة على هذا التساؤل)13(، ورقم )12(يبين الجدول رقم 
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  )12(رقم جدول 

للفروقات بين طبيعة الجلوس أثناء استخدام جهاز الحاسوب و وجود (X²) نتائج اختبار 
  )120=ن(بعض االنحرافات القوامية للعمود الفقري 

مستوى  صحيحة غير صحيحة المجموع
 الداللة

 X² قيمة 
المحسوبة  تكرارال %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة

 طبيعةالجلوس
 االنحراف 

0.464 0.535 2.15 2 2.15 2 - - 
انحناءجانبي 
 صدري أيمن

0.241 1.373 5.37 5 5.37 5 - - 
انحناء جانبي 
 صدري أيسر

0.464 0.535 2.15 2 2.15 2 - - 
انحناء جانبي 

 قطني أيمن

0.464 0.535 2.15 2 2.15 2 - - 
انحناء جانبي 

 قطني أيسر

0.003*  12.78 44.1 41 43.043 40 1.075 1 
زيادة التحدب 

 الظهري

0.05*   3.509 12.9 12 12.9 12 - - 
زيادة التقعر 

 القطني

0.133 2.256 8.6 8 8.6 8 - - 
نقصان التقعر 

 القطني

  التقعر العنقي - - 6 6.45 6 6.45 1.66 0.197
 

  تبسط الظهر - - - - - - - -
 

0.034*  4.511 16.13 15 16.13 15 - - 
االنحناء على 

 )s(كل ش

- - - - - - - - 
االنحناء على 

 )z(شكل 

0.001*  97.834 100 93 98.925 92 1.075 1 
االنحرافات 

 ككل

  α   ≥ 0.05دال احصائيا عند مستوى الداللة* 

الى وجود عالقة ذات داللة إحصائية لطبيعة الجلوس الخاطئة ) 12(يشير الجدول رقم 
بعض االنحرافات القوامية للعمود الفقري وعلى أثناء استخدام جهاز الحاسوب على وجود 

  : النحو التالي

  ). 0.003(زيادة التحدب الظهري وعند مستوى داللة بلغ  -
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  ). 0.034(عند مستوى داللة بلغ ) S(انحناء جانبي على شكل  -

  ). 0.05(زيادة التقعر القطني عند مستوى داللة بلغ  -

ادات السلوكية المرتبطة بالجلوس إن من أبرز أسباب زيادة التحدب الظهري هو الع
كما نالحظ من . الخاطئ، ويرافقه في أغلب الحاالت زيادة التقعر القطني كإنحراف تابع ووقائي

، وجود عالقة ذات داللة إحصائية لطبيعة الجلوس سالفة الذكر، )12(الجدول رقم       
حيث كان .  واحدةعلى وجود االنحرافات القوامية للعمود الفقري بشكل عام وكمجموعة

  ). 0.001(مستوى الداللة لذلك 

  )13(جدول رقم 

معامل ارتباط سبيرمان للعالقة ما بين طبيعة الجلوس وانحرافي زيادة التحدب الظهري 
  )120=ن)   (s(والتقعر القطني، وانحراف اإلنحناء الجانبي على شكل 

 االنحراف طبيعة الجلوس مستوى الداللة
 التحدب الظهريزيادة   0.63 *0.001
 زيادة تقعر قطني 0.37 *0.04
 )S(انحناء جانبي على شكل  0.21 *0.02

  α   ≥ 0.05دال احصائيا عند مستوى الداللة      * 

إلى أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية ما بين طبيعة ) 13(يشير الجدول رقم 
لتقعر القطني، واالنحناء الجانبي الجلوس انحراف زيادة التحدب الظهري، وانحراف زيادة ا

  .وعلى التوالي) 0.21(، و)0.37(، و )0.63(حيث بلغ معامل االرتباط ) S(على شكل 

هل هناك عالقة ذات داللة احصائية بين كل من متغير العمر، والوزن،   :التساؤل الخامس
اسوب والطول، وشيوع االنحرافات القوامية للعمود الفقري لدى طالب قسم علوم الح

  .الذكور في جامعة اليرموك؟

وشــيوع بعــض االنحرافــات القواميــة للعمــود     العمــر فيمــا يتعلــق بالعالقــة مــا بــين متغيــر   : أوًال
  .  بذلك ، النتائج المتعلقة)15(، ورقم )14(الفقري، يبين الجدول رقم 
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  )14(جدول رقم 

افات القوامية  للعمود للفروقات بين الفئات العمرية ووجود االنحر(X²) نتائج اختبار 
  )120=ن(الفقري

 19< -18 20 < -19 21< -20  24-21 المجموع
مستوى 
 الداللة

  X² قيمة 
  

نسبة  المحسوبة
% 

 تكرار
نسبة 

% 
 تكرار

نسبة 
% 

 تكرار
نسبة 

% 
 تكرار

نسبة
% 

 تكرار

   
  )سنة(العمر

  
 االنحراف

0.593 1.9 2.15 2 2.15 2 - - - - - - 
انحناء جانبي 

 ي أيمنصدر

0.55   2.1 5.37 5 4.295 4 1.075 1 - - - - 
انحناء جانبي 
 صدري أيسر

0.094  6.38 2.15 2 - - 2.15 2 - - - - 
انحناء جانبي 

 قطني أيمن

0.788  1.054 2.15 2 1.075 1 1.075 1 - - - - 
انحناء جانبي 

 قطني أيسر

0.003* 14.3 44.1 41 33.38 31 5.37 5 2.15 2 3.2 3 
ادة التحدب زي

 الظهري

0.73   1.296 12.9 12 8.6 8 2.15 2 1.075 1 1.0
75 1 

زيادة التقعر 
 القطني

0.217  4.44 8.6 8 4.3 4 4.3 4 - - - - 
نقصان التقعر 

 القطني

0.351  3.274 6.45 6 3.2 33  
 التقعر العنقي - - - - 3 3.23 

 تبسط الظهر - - - - - - - - - - - -

0.341  3.35 16.13 15 6.45 6 6.45 6 2.15 2 1.0
75 1 

االنحناء على 
 )s(شكل 

  - - - - - - - - - - - - 
االنحناء على 

 )z(شكل 

0.002* 43.55 100 93 63.46 59 25.8 24 5.37 5 5.3
7 5 

االنحرافات 
 ككل

  α   ≥ 0.05دال احصائيا عند مستوى الداللة  * 

ات داللة إحصائية ما بين متغير العمر و إلى وجود عالقة ذ) 14(يشير الجدول رقم 
- 21(، ولصالح الفئة العمرية )0.003(انحراف زيادة التحدب الظهري، وبمستوى داللة بلغ 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن غالبية هذه الفئة هم من مستوى السنة الرابعة، . سنة) 24
صهم، ومن البيانات والذين قضوا فترة كافية في استخدام جهاز الحاسوب لطبيعة تخص

يجلسون بطريقة خاطئة أثناء )  طالبًا75(التفصيلية ذات العالقة وجد أن غالبية هذه الفئة
يجلسون أمام جهاز الحاسوب يوميًا، وأن نصفهم يقضون )  طالبًا54(استخدام الحاسوب وأن 

  .  ساعات  أثناء استخدامه4أكثر من 

  



789  زياد الكردي و جعفر طهماز

عالقة بين متغير العمر ووجود وجود ) 14(ويمكن أن يستدل من الجدول رقم 
  ). 0.002(االنحرافات القوامية للعمود الفقري ككل، وهي دالة إحصائيًا بمستوى داللة بلغ  

  )15(جدول رقم 

  )120= ن (معامل ارتباط سبيرمان للعالقة ما بين العمر وانحراف زيادة التحدب الظهري 
  االنحراف العمر مستوى الداللة

 
  التحدب الظهريزيادة  0.29 *0.001

 

  α   ≥ 0.05دال احصائيا عند مستوى الداللة *      

أن هناك عالقة طردية ما بين العمر وانحراف زيادة ) 15(يتضح من الجدول رقم 
  .وهو دال إحصائيا) 0.29(التحدب الظهري، حيث بلغ معامل االرتباط لذلك 

  

عض االنحرافات القوامية للعمود وشيوع ب الوزن وفيما يتعلق بالعالقة ما بين متغير: ثانيًا
  . ، النتائج ذات العالقة باختبار ذلك )17(، ورقم )16(الفقري، يبين الجدول رقم 
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  )16(جدول رقم 
  ألثر الوزن على وجود االنحرافات القوامية للعمود الفقري (X²) ائج اختبار نت

  
 المجموع

  
  فأكثر100

  
90-99 

  
80-89 

  
70-79 

  
60-69 

  
50-59 

                
)كغم(الوزن 

  
   

مستوى 
 الداللة

  
 X² قيمة 

 المحسوبة
  نسبة
التكرار %

نسبة
التكرار %

  نسبة
التكرار %

  نسبة
التكرار %

  نسبة
التكرار %

  نسبة
التكرار %

  نسبة
التكرار %  االنحراف

  
0.223  

  
6.97 

  
2.15 

  
2 

  
- 

  
- 

  
1.075

  
1 

  
1.075

  
1 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

اء جانبي انحن
 صدري أيمن

  
0.959  

  
1.04 

  
5.37 

  
5 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
1.07 

  
1 

  
2.15 

  
2 

  
2.15 

  
2 

  
- 

  
- 

انحناء جانبي 
 صدري أيسر

  
0.523  

  
4.185 

  
2,15 

  
2 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
1.075

  
1 

  
- 

  
- 

  
1.075

  
1 

انحناء جانبي 
 قطني أيمن

  
0.523  

  
4.185 

  
2.15 

  
2 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
1.075

  
1 

  
- 

  
- 

  
1.075

  
1 

انحناء جانبي 
 قطني أيسر

  
0.023* 

  
13.00 

  
44.1 

  
41 

  
2.15 

  
2 

  
2.15 

  
2 

  
2.15 

  
2 

  
18.3 

  
17 

  
17.2 

  
16 

  
2.15 

  
2 

زيادة التحدب 
 الظهري

  
0.022*  

  
13.22 

  
12.9 

  
12 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
5.37 

  
5 

  
2,15 
 

  
2 

  
4.3 

  
4 

  
1.075

  
1 

زيادة التقعر 
 القطني
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0.688 

  
3.080 

  
8.6 

  
8 

  
- 

  
- 

  
1.085

  
1 

  
2.15 

  
2 

  
3.23 

  
3 

  
2.15 

  
2 

  
- 

  
- 

نقصان التقعر 
 القطني

  
0.59  

  
3.86 

  
3.45 

  
6 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
1.07 

  
1 

  
4.3 

  
4 

  
1.075

  
1 

  
- 

  
- 

 التقعر العنقي

 تبسط الظهر - - - - - - - - - - - - - - - -
  

0.511 
  

4.27 
  

16.13
  
15 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
4.3 

  
4 

  
5.37 

  
5 

  
3.23 

  
3 

  
3.23 

  
3 

االنحناء على 
 sشكل 

االنحناء على  - - - - - - - - - - - - - - - -
 zشكل 

  
0.292  

  
6.154 

  
100 

  
93 

  
2.15 

  
2 

  
4.3 

  
4 

  
17.22

  
16 

  
37.63

  
35 

  
30.1 

  
28 

  
8.6 

  
8 

االنحرافات ككل

  
  α   ≥ 0.05دال احصائيًا عند مستوى الداللة * 
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 وجود عالقة ذات داللة إحصائية ما بين متغير الوزن و إلى) 16(يشير الجدول رقم 
  : كل مــن

  )0.023(انحراف زيادة التحدب الظهري وبمستوى داللة بلغ  -

  )0.002(انحراف زيادة التقعر القطني وبمستوى داللة بلغ  -

كغم، حيث احتلت أعلى نسبة تمثيل في العينة، وعليه ) 79-70(ولصالح الفئة الوزنية 
عينة الدراسة ال يعانون من السمنة الزائدة والتي تؤدي إلى ضعف عضالت فمعظم أفراد 

البطن، وعليه فقد يكون السبب في حدوث هذا الضعف في عضالت البطن يكمن في طبيعة 
الجلسة الخاطئة لغالبية أفراد عينة الدراسة، ولفترات زمنية طويلة أمام جهاز الحاسوب، مما 

  . التحدب الظهري، وزيادة التقعر القطني لديهميساعد في تطوير انحرافي زيادة 

الى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية ما بين متغير ) 16(ويشير الجدول رقم 
  ). 0.292(الوزن وانحرافات العمود الفقري ككل، حيث بلغ مستوى الداللة 

  ) 17(جدول 

  )120=ن(قري معامل ارتباط سبيرمان بين الوزن واالنحرافات القوامية للعمود الف

  وجود االنحرافات القوامية *مستوى الداللة

 الوزن 0.15  0.694

  α   ≥ 0.05دال احصائيا عند مستوى الداللة       * 

إلى عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا ما بين الوزن وشيوع ) 17(ويشير الجدول رقم 
وهو غير دال ) 0.15(االنحرافات القوامية للعمود الفقري، حيث بلغ معامل االرتباط 

  . إحصائيا

  

وشـيوع بعـض االنحرافـات القواميـة للعمـود       الطـول  وفيما يتعلق بالعالقـة مـا بـين متغيـر     : ثالثًا
  . ، النتائج ذات العالقة بذلك)18(الفقري يبين الجدول رقم 
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  )18(جدول رقم 

للعمود الفقري للفروقات بين فئات الطول ووجود االنحرافات القوامية  (X²) نتائج اختبار 
  )120=ن(

180 <  -170 190 < -180 190≥ المجموع   )سم(الطول  170< 
 

مستوى 
 الداللة

 X² قيمة 
المحسوبة

النسبة 
 تكرار %

النسبة 
 تكرار %

النسبة 
 تكرار %

النسبة 
 تكرار %

النسبة 
 االنحراف تكرار %

0.055  
 7.813 2.15 2 1.075 1 1.075 1 - - - - 

بي انحناء جان
صدري أيمن

0.825  
 0.901 5.37 5 - - 3.22 3 1.075 1 1.075 1 

انحناء جانبي 
صدري أيسر

0.511  
 2.307 .15 2 - - 1.075 1 - 1 1.075 1 

انحناء جانبي 
 قطني أيمن

0.44  
 2.307 2.15 2 - - - - 1.075 1 1.075 1 

انحناء جانبي 
 قطني أيسر

0.979  
 0.191 44.1 41 2.15 2 20.43 19 15.7 14 6.45 6 

زيادة التحدب
 الظهري

0.123 5.87 12.9 12 1.075 1 9.675 9 1.075 1 1.075 1 
زيادة التقعر 

 القطني

0.884 0.652 8.6 8 - - 3.31 4 3.22 3 1.075 1 
نقصان التقعر

 القطني
0.30  
التقعر العنقي - - 4 4.37 2 2.15 - - 6 6.45 3.67 
 الظهرتبسط - - - - - - - - - - - -

0.613 1.81 16.13 15 1.075 1 5.37 5 5.37 5 1.310 4 
االنحناء على 

 )s(شكل 

- - - - - - - - - - - - 
االنحناء على 

 )z(شكل 

0.745  
 1.235 100 93 5.37 5 74.31 44 31.49 29 16.13 15 

االنحرافات 
 ككل

  α   ≥ 0.05دال احصائيا عند مستوى الداللة* 

الى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         ) 18(يشير الجدول رقم 
وقد يعزى ذلك إلى . ما بين الطول ووجود االنحرافات القوامية للعمود الفقري) 0.05 ≤ ∝(

 اقل من -180(ينتمون للفئة الطولية %) 74.31(أن غالبية أفراد عينة الدراسة وبنسبة 
والتي أشارت الى تأثير الطول في ) 1975فخري، ( دراسة وتتفق هذه النتيجة مع).  سم190

  .      تفاقم االنحراف القوامي
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أولـى،  (هل هناك عالقة ذات داللـة احـصائية بـين مـستوى الـسنة الدراسـية                 : التساؤل السادس 
وشيوع بعـض االنحرافـات القواميـة للعمـود الفقـري لـدى طـالب قـسم         ) ثانية، ثالثة، رابعة  

  .ور في جامعة اليرموك؟علوم الحاسوب الذك

  .النتائج المتعلقة بذلك) 20(ورقم ) 19(يبين الجدول رقم 

  )19(جدول رقم 

للفروقات بين مستوى السنة الدراسية ووجود االنحرافات القوامية للعمود ) X²( نتائج اختبار
  )120=ن(الفقري 

 اولى ثانية ثالثة رابعة المجموع

نة الس
الدراسية  

  
 

مستوى
الداللة

 X² قيمة 
 المحسوبة

النسبة 
% 

النسبة  تكرار
% 

النسبة  تكرار
% 

النسبة  تكرار
% 

النسبة  تكرار
 % 

 تكرار
 االنحراف

0.57 2.03 2.15 2 2.15 2 - - - - - - 
انحناء جانبي 
صدري أيمن

0.032
* 90.51 5.37 5 1.075 1 4.3 4 - - - - 

انحناء جانبي 
صدري أيسر

0.128 5.69 2.15 2 - - 1.075 1 1.075 1 - - 
انحناء جانبي 
 قطني أيمن

0.215 4.53 2.15 2 1.075 1 - - 1.075 1 - - 
انحناء جانبي 
 قطني أيسر

0.03 23.36 44.1 41 35.5 33 3.223 3 2.15 2 3.25 3 
زيادة التحدب

 الظهري

0.454 2.62 12.9 12 8.6 8 3.223 3 - - 1.075 1 
زيادة التقعر 

 لقطنيا

0.179 4.98 8.6 8 4.3 4 4.3 4 - - - - 
نقصان التقعر

 القطني
0.307 6.3 6.45 6 3.225 3 3.225 التقعر العنقي - - - - 3

تبسط الظهر - - - - - - - - - - - -

0.155 5.24 16.13 15 5.37 5 7.535 7 1.075 1 2.15 2 
االنحناء على 

 )s(شكل 

- - - - - - - - - - - - 
نحناء على اال

 )z(شكل 

0.000
* 48 100 93 61.3 57 26.88 25 5.37 5 6.45 6 

االنحرافات 
 ككل

  α   ≥ 0.05دال احصائيا عند مستوى الداللة* 

  



795  زياد الكردي و جعفر طهماز

إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية ما بين متغير مستوى ) 19(يشير الجدول رقم 
  : السنة الدراسية و كل من

  ).0.032(أليسر، حيث بلغ مستوى الداللة انحراف االنحناء الجانبي الصدري ا -

  ).0.03(انحراف زيادة التحدب الظهري، وبمستوى داللة بلغ  -

إلى وجود عالقة ذات داللة احصائية ما بين متغير ) 19(كما يشير الجدول رقم 
) 0.000(مستوى السنة الدراسية وانحرافات العمود الفقري ككل وبمستوى داللة بلغ 

 إن طالب هذا المستوى قد قضوا فترة زمنية دراسية طويلة 0 الرابعةولصالح مستوى السنة
مجلي، (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة . نسبيًا في استخدام جهاز الحاسوب وبشكل متواصل

، والتي أشارت إلى وجود فروقات في االنحرافات القوامية للعمود )1994وعبد الحافظ، 
  .الفقري تعزى لمستوى السنة الدراسية

  )20(ول  رقم جد

معامل ارتباط سبيرمان بين مستوى السنة الدراسية  ووجود االنحرافات القوامية للعمود 
  )120=ن(الفقري 

  االنحرافات القوامية للعمود الفقري مستوى الداللة

0.002*  
 

 مستوى السنة الدراسية 0.61

  α   ≥ 0.05دال احصائيا عند مستوى الداللة       * 

إلى ان هنالك عالقة إيجابية قوية ذات داللة إحصائية ما بين ) 20(م يشير الجدول رق
مستوى السنة الدراسية ووجود االنحرافات القوامية للعمود الفقري ككل، حيث بلغ معامل 

ونستطيع أن نستدل على انه كلما ). 0.002(وبمستوى داللة بلغ ) 0.61(االرتباط لذلك 
ظهور أنواع االنحرافات القوامية للعمود الفقري تقدم مستوى طالب عينة الدراسة، زاد 

وقد يعزى سبب هذه النتيجة إلى االختالف بين مستويات السنة الدراسية في طبيعة . لديهم
المهام والواجبات الموكلة إليهم، حيث يعتقد بأنها تصبح اكثر تعقيدًا من حيث المهارات 

لك يتطلب جهدًا متزايد، وساعات ولعل ذ. المطلوبة واكتساب المعرفة في علوم الحاسوب
  . عمل أطول

وتدل البيانات التفصيلية ذات العالقة  على وجود عالقة ايجابية وذات داللة إحصائية ما 
بين مستوى السنة الدراسية وكل من انحرافي االنحناء الجانبي الصدري األيسر، وزيادة 

وعلى التوالي وهو دال ) 0.35(و ) 0.12(التحدب الظهري، حيث بلغ معامل االرتباط 
  . وعلى التوالي) 0.000(، )0.042(إحصائيًا بمستوى داللة بلغ  
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 Multiple(نتائج تحليل اختبار االنحدار المتعدد ) 21(ويبين الجدول رقم 
Regression ( لدراسة العالقة ما بين المتغيرات المستقلة مجتمعة ككل وشيوع االنحرافات

  .القوامية للعمود الفقري

  )21(ل رقم جدو

 لدراسة العالقة ما بين المتغيرات المستقلة مجتمعة ككل R²نتائج اختبار االنحدار المتعدد 
  )120=ن(وشيوع االنحرافات القوامية للعمود الفقري 

معامل االنحدار 
 المتعدد 

 مستوى الداللة درجات الحرية  المحسوبةFقيمة 

0.88 100.76 8 0.0001*  
 

  α   ≥ 0.05عند مستوى الداللةدال احصائيا       * 

من نتائج وجود االنحرافات % 88، انه باستطاعتنا شرح )21(يتضح من الجدول رقم 
القوامية للعمود الفقري لعينة الدراسة عن طريق تأثير المتغيرات المستقلة للدراسة والمتمثلة 

ب، ومعدل عدد بالعمر، والطول، والوزن، ومعدل الفترة الزمنية في استخدام جهاز الحاسو
أي انه يمكننا . مرات االستخدام، وطبيعة الجلوس اثناء االستخدام، ومستوى السنة الدراسية

القول بوجود عالقة بين وجود االنحرافات القوامية للعمود الفقري  لدى عينة الدراسة 
  ).0.0001(والمتغيرات المستقلة، وهي عالقة دالة احصائيا؛ حيث بلغ مستوى الداللة 

 البيانات التفصيلية ذات العالقة، وجد الباحثان أن تأثير كل من  معدل الفترة ومن
الزمنية في استخدام جهاز الحاسوب، وطبيعة الجلوس اثناء االستخدام، كانت األكثر أهمية في 

  .شرح التغير في وجود االنحرافات القوامية للعمود الفقري  لدى عينة الدراسة

دل قيم الزوايا االنحناءات األمامية الخلفية للعمـود الفقـري، لـدى            ما هو مع  :  التساؤل السابع 
  طالب قسم علوم الحاسوب في جامعة اليرموك؟ 

لقد قام الباحثان وباستخدام جهاز الجينوميتر الطبي احتساب كل من زاوية التحدب 
الجدول رقم ويبين . الظهري، وزاوية التقعر القطني، وزاوية التقعر العنقي ألفراد عينة الدراسة

النتائج ذات العالقة بذلك، حيث يبين معدل قيم االنحناءات األمامية الخلفية للعمود ) 22(
  ).مقاسه بالدرجات(الفقري واالنحرافات المعيارية لدى أفراد عينة الدراسة 
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  )22(جدول رقم 

دى أفراد عينة معدل قيم االنحناءات األمامية الخلفية للعمود الفقري واالنحرافات المعيارية ل
  . باستخدام الجينوميتر) مقاسه بالدرجات(الدراسة 

 الزاوية األفراد المصابين األفراد غير المصابين

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 

 زاوية التحدب الظهري  145.2 3.7 152.73 1.5
نقصان عن  150.3 3.0 157.25

 الطبيعيالمستوى 
زاوية التقعر 

 القطني
1.26 

 
زيادة على  165.6 3.2

  المستوى الطبيعي

نقصان عن  140 2.8 145.00
 المستوى الطبيعي

زاوية التقعر 
 العنقي

1.000 

 
زيادة على  149 1.41

  المستوى الطبيعي

أن معدل قيم زاوية التحدب الظهري للمصابين  افراد عينة ) 22(يبين الجدول رقم 
أي في نطاق ) ه3.7±(، وبانحراف معياري بلغ  )ه145ر2(  قد بلغت الدراسة

وهذا يدل على اإلصابة الواضحة بانحراف زيادة التحدب الظهري، حيث يبلغ  ،)ه3.7±ه145.2(
وبما أن نتيجة معدل هذه ). ْه154 -ْه151(قياس هذه الزاوية في المستوى الطبيعي ما بين 

  . فهذا مؤشر على اإلصابة بانحراف زيادة التحدب الظهريالزاوية يقل عن المستوى الطبيعي، 

ومن البيانات التفصيلية ذات العالقة اتضح أن هناك عالقة ارتباط عكسية ذات داللة 
إحصائية ما بين معدل زاوية التحدب الظهري وكل من معدل طول المدة الزمنية أثناء 

) ( 0.42-(غ معامل االرتبــــاط استخدام الحاسوب، وكل من مستوى السنة الدراسية حيث بل
  . وعلى التوالي أيضًا) 0.001(و ) 0.007(وعلى التوالي، وبمستوى داللة بلغ  ) 0.51–

ومن هذه النتيجة قد يستدل على انه كلما زاد طول المدة الزمنية أثناء استخدام 
ية التحدب الحاسوب، وانتقل الطالب إلى سنة دراسية متقدمة، أدى ذلك إلى نقصان معدل زاو

  . الظهري عن المستوى الطبيعي، وبالتالي زيادة اإلصابة بانحراف زيادة التحدب الظهري

إلى أن زاوية التحدب الظهري لألفراد غير المصابين بانحراف ) 22(يشير الجدول رقم 
أي في نطاق ) ه1.5±(وبانحراف معياري بلغ ) ه152.37ْ(التحدب الظهري قد بلغت 

. وهذا القياس يقارب وبشكل كبير المستوى الطبيعي لقياس هذه الزاوية؛  )ه1.5±ه152.37(
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من األفراد %) 78(ويمكن االستدالل أيضًا من البيانات التفصيلية األخرى ذات العالقة، أن 
المصابين بانحراف زيادة التحدب الظهري ولديهم انحراف في زاوية التحدب الظهري يقل 

ن بطريقة غير صحيحة أثناء استخدام الحاسوب وهم من عن المستوى الطبيعي، يجلسو) ه5(
منهم يمارسون استخدام الحاسوب يوميًا، وان %) 73(مستوى السنة الدراسية الرابعة، وأن 

منهم ال يمارسون أي %) 97( ساعات في استخدامه، وان 3منهم يمضون أكثر من %) 61(
  . نشاط رياضي

، أنه في حالة )22(ني يشير الجدول رقم واما فيما يتعلق بمعدل زاوية التقعر القط
؛، فقد بلغ معدل هذه الزاوية  )ه158.4-ه156(نقصانها عن المستوى الطبيعي والذي يبلغ 

). ه3 ± ه150.3(أي في نطاق ) ه3ْ±(وبانحراف معياري بلغ ) ه150.3(لألفراد المصابين 
 يقل عن المستوى الطبيعي وهذا المعدل يدل على اإلصابة بانحراف زيادة التقعر القطني ألنه

  . لمعدل هذه الزاوية

ومن خالل البيانات التفصيلية ذات العالقة، اتضح أن هناك عالقة ارتباط عكسية وقوية 
) 0.62-(ما بين معدل هذه الزاوية ومستوى السنة الدراسية حيث بلغ معامل االرتبـــاط لذلك 

 خالل هذه البيانات التفصيلية، أن كما يمكن االستدالل من). 0.030(وبمستوى داللة بلغ 
من األفراد المصابين بانحراف زيادة التقعر القطني، ولديهم انحراف في زاوية هذا %) 83(

عن المستوى الطبيعي، يجلسون بطريقة غير صحيحة أثناء استخدام جهاز ) ه5ْ(التقعر يقل 
الستخدام بشكل منهم من مستوى السنة الرابعة ويمارسون هذا ا%) 67(الحاسوب، وان 

  . وأن ال احد منهم يمارس نشاط رياضي.  ساعات3يومي وبمعدل يزيد عن 

إلى إنه في حالة زيادة زاوية التقعر القطني عن المستوى ) 22(يشير الجدول رقم 
وهذا المعدل . ؛)53.2 ±5165.6(الطبيعي، فقد بلغ معدل هذه الزاوية لألفراد المصابين 

نقصان التقعر القطني ألنه يزيد عن المستوى الطبيعي لمعدل هذه يدل على اإلصابة بانحراف 
  . الزاوية

ومن خالل البيانات التفصيلية ذات العالقة، اتضح أن هناك عالقة ارتباط إيجابية وقوية 
بين معدل هذه الزاوية وكل من العمر ومستوى السنة الدراسية، حيث بلغ معامل االرتباط 

  . لكليهما، وعلى التوالي) 0.030(لة ، وبمستوى دال)0.75(، )0.76(

من األفراد المصابين بانحراف %) 50(كما تدل هذه البيانات التفصيلية على أن 
عن المستوى ) ه5ْ(نقصان التقعر القطني، ولديهم انحراف في زاوية التقعر القطني يزيد عن 

منهم %) 98( سنة، وهم من مستوى السنة الرابعة، وان 21الطبيعي تزيد أعمارهم عن 
 ساعات في استخدام الحاسوب ، وبمعدل يومي ويجلسون بطريقة غير 3يمضون أكثر من 

  . وأن ال أحد منهم يمارس أي نشاط رياضي. صحيحة أثناء هذا االستخدام
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إلى أن معدل زاوية التقعر القطني لألفراد غير المصابين ) 22(ويشير الجدول رقم 
أي في نطاق ) 51.16±(، وبانحراف معياري )5175.25(بانحراف التقعر القطني قد بلغت 

، وهذا القياس يقارب بشكل كبير المستوى الطبيعي لقياس هذه )51.16 ± 5175.25(
  . الزاوية

إلى أنه في حالة ) 22(واما فيما يتعلق بمعدل زاوية التقعر العنقي، يشير الجدول رقم 
فقد بلغ معدل هذه الزاوية  )5146.8 –5143.2(نقصانها عن المستوى الطبيعي والذي يبلغ 

). 52.8 ±5140(أي في نطاق ) ه2.8±(، وبانحراف معياري بلغ )5140( لألفراد المصابين
وهذا المعدل يدل على اإلصابة بانحراف زيادة التقعر العنقي عن المستوى الطبيعي لمعدل 

  . هذه الزاوية

تقعر العنقي عن المستوى إلى أنه في حالة زيادة زاوية ال) 22(يشير الجدول رقم 
وبانحراف معياري بلغ ) 5149(الطبيعي فقد بلغ معدل هذه الزاوية لألفراد المصابين 

هذا وإن دل فإنه يدل على اإلصابة بانحراف  . )51.41 ±5149( أي في نطاق) ه±1.41(
. انقصان التقعر العنقي، وذلك ألن معدل هذه الزاوية المقاسة يقل عن المستوى الطبيعي له

ومن خالل البيانات التفصيلية ذات العالقة، وجد الباحثان عدم وجود أي عالقة ارتباط دالة 
  .إحصائيا بين معدل زاوية التقعر العنقي  والمتغيرات المستقلة للدراسة

من األفراد المصابين %) 66(ولكن يمكن االستدالل من البيانات التفصيلية األخرى، أن 
في زاوية هذا التقعر عن المستوى ) 55(ولديهم انحراف يزيد عن بانحراف التقعر العنقي، 

من هؤالء األفراد المصابين يمضون %) 83(الطبيعي هم من مستوى السنة الرابعة، وان 
 ساعات في استخدام جهاز الحاسوب وبمعدل يومي تقريبًا، ويجلسون بطريقة 3أكثر من 

  . رياضيخاطئة أثناء هذا استخدام، وال يمارسون أي نشاط 

أن معدل زاوية التحدب الظهري لألفراد غير ) 22(كما نالحظ من الجدول رقم 
وهذه ) ه1±(، بانحراف معياري بلغ ) ه145(المصابين بانحراف التقعر العنقي قد بلغت 

  . النتيجة تقارب وبشكل كبير جدًا المستوى الطبيعي لقياس هذه الزاوية
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  االستنتاجات 

  . من أفراد عينة الدراسة اليمارسون اي نشاط رياضي% 78.4 إن ما نسبته -1

من أفراد عينة الدراسة يعانون من انحرافات في العمود الفقري، % 77.5 إن ما نسبته -2
  %.44.1وان اكثر االنحرافات انتشارًا التحدب الظهري وبنسبة بلغت 

دراسة الذين يستخدمون  تزداد نسب االنحرافات القوامية للعمود الفقري الفراد عينة ال-3
  .الحاسوب يوميًا

 افراد عينة الدراسة الذين يستخدمون الحاسوب لفترات زمنية طويلة تظهر لديهم -4
  .انحرافات االنحناء الجانبي الصدري االيسر وزيادة التحدب الظهري

 الجلوس الخاطىء يؤدي الى ظهور انحرافات زيادة التحدب الظهري وزيادة التقعر -5
  .القطني

سنة تزداد لديها انحرافات زيادة التحدب الظهري من ) 24-21( المرحلة العمرية من -6
  .المراحل السنية االقل

  . ليس للوزن تأثير على شيوع االنحرافات القوامية للعمود الفقري لدى أفراد عينة الدراسة-7

راد عينة   ليس للطول تأثير على شيوع االنحرافات القوامية للعمود الفقري لدى أف-8
  .الدراسة

 طلبة السنة الدراسية الرابعة اكثر عرضة لالصابة النحرافات االنحناء الجانبي الصدري -9
  .االيسر وزيادة التحدب الظهري

  

  :التوصيات

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحثان بما يلي

حاسوب من خالل إيجاد العمل على نشر الوعي القوامي لدى طلبة قسم علوم ال  -1
مساقات إجبارية تتناول تربية القوام والمحافظة عليه من حدوث االنحرافات، أو من 
خالل عمل مجالت حائط، وكتيب إرشادي وصور وملصقات بهدف توعية هؤالء الطلبة 
وإكسابهم عادات حركية وأوضاع قوامية تساعد في الحد من انتشار االنحرافات 

قري، وخاصة أثناء استخدام جهاز الحاسوب، او من خالل إقامة القوامية للعمود الف
دورات تدريبية للمدرسين في قسم علوم الحاسوب لتطوير المعلومات الصحية القوامية 

  .لديهم، والعمل على مساهمتهم بنشر الوعي القوامي لطلبتهم
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دوري توعية الطلبة الذين يستخدمون جهاز الحاسوب ولفترات طويلة بإجراء كشف   -2
طبي قوامي بحيث يتم الكشف عن أي انحرافات قوامية وعالجها في مراحلها المبكرة 
قبل أن تصبح في مراحل متقدمة يصعب عالجها إال بالجراحة، مع مراعاة ضرورة أن يتم 

  .التعاون والتنسيق في هذا المجال مع الجامعة

ي تلعب دورًا هامًا في الحد من     توعية الطلبة بأهمية االنشطة الرياضية وممارستها والت-3
  .انتشار االنحرافات القوامية للعمود الفقري

توضيح الطريقة الصحيحة للجلوس أثناء استخدام الحاسوب لمستخدميه، والتي تلعب   -4
  .دورًا مهمًا في الحد من انتشار االنحرافات القوامية للعمود الفقري

حاسوب وفق شروط تتواءم مع متطلبات تجهيز المختبرات المخصصة الستخدام جهاز ال  -5
توفير الكرسي الصحي المالئم والمناسب لعمر الطلبة وأوزانهم، : القوام السليم مثل

  .وأحجامهم، وتوفير اإلضاءة والتهوية المناسبة

توفير وسائل وأجهزة القياس والتقييم الخاصة بالقوام في مختبرات كليات التربية   -6
  .الرياضية في الجامعات

 استخدام جهاز الجينوميتر الطبي في البحوث والدراسات المشابهة والالحقة، وذلك لدقة -7 
نتائجه و إمكانية التعرف على زوايا االنحرافات القوامية للعمود الفقري ودرجاتها إن 

  .وجدت

 إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول موضوع االنحرافات القوامية للعمود الفقري -8 
 الجامعات األردنية وخاصة لطلبة كليات علوم الحاسوب وتكنولوجيا  وفي كافة

  :المعلومات وعمل مقارنات مع نتائجها هذه الدراسة ولكال الجنسين

 دراسة االنحرافات القوامية للعمود الفقري األكثر شيوعًا لدى طالبات قسم علوم -1
  .الحاسوب في جامعة اليرموك

على وجود االنحرافات القوامية للعمود ) الكراسي(راسية  دراسة أثر طبيعة المقاعد الد-2
  .الفقري

دراســة أثــر اســتخدام وســادة خلــف الظهــر أثنــاء اســتخدام جهــاز الحاســوب علــى وجــود        -3
  .االنحرافات القوامية للعمود الفقري

دراسة أثر  ممارسة األنشطة الرياضية على الحد من ظاهرة انتشار االنحرافات القوامية   -4
  .د الفقريللعمو

لمستويات السنوات الدراسية في الجامعات وأثرها على  ) Time series(دراسة تتبعية   -5
  .وجود االنحرافات القوامية للعمود الفقري
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Postural Deviations of the Spine for Computer Science 
Students at Yarmouk University 

 
Ziad Al-Kurdi, Deparment of Sports Sciences, Faculty of Physical 
Education, Yarmouk University, Irbid , Jordan. 

Jafar Tahmaz, Deparment of Sports Sciences, Faculty of Physical 
Education, Yarmouk University, Irbid , Jordan. 

 

Abstract 
This study aims to investigate the most common postural deviations of 

the spine for computer science students at Yarmouk University. Also, it tries 
to analyze the relationship between the postural deviations of the spine and 
the following variables: age, height, weight, nature of sitting, rate of using 
(daily, weekly, etc.), duration, and students, education level. In order to 
achieve the purpose of the study, the researchers used the following tests: 
posture test by vision, Adams forward bending, Bancraft test, Crampton - 
wall test, and the clinical Goiniometer. The data were collected from (120) 
students from the computer science department at Yarmouk University, and 
were analyzed by using (SPSS) package. The most salient findings of the 
study are the following: There are postural deviations of the spine for the 
sample with the percentage of (77.5%), and the highest postural deviations of 
the spine was  Hyper kyphosis with the percentage of (44.1%), and the lowest 
was Torticallis with the percentage of (6.45%).  

The study presents a set of recommendations, including the following : 
Computer science students at universities should be aware of the importance 
of postural knowledge for keeping their posture in the safe manner. 

Key Words: Postural Deviations of the Spine, Angles for the Postural, 
Deviation of the Spine. 

 

 

 

 

 

 

 

  



803  زياد الكردي و جعفر طهماز

  :المراجع باللغة العربية

تأثير برنامج مقترح للتمرينات البدنية على بعض القدرات . )م1989(. أبو الرز، حسين
رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية . الحركية واالنحرافات القوامية للمعوقين بدنيًا

  .التربية الرياضية، جامعة حلوان، القاهرة

القوامية لطالب التعليم الفني الصناعي في محافظة دراسة الحالة . )م1991(. بدر، كمال
  .رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية ،القاهرة، مصر. الجيزة

 - 6(معدل انتشار االنحرافات القوامية للمرحلة السنية . )م1975(. خليل، محمد؛ وآخرون
لثاني المؤتمر العلمي الدولي ا). التشخيص والعالج(سنة بمحافظة االسكندرية ) 11

  .جامعة االسكندرية، مصر. لرياضة المرأة

  .عالم الكتب، القاهرة. علم نفس النمو. )م1995(. زهران، حامد

االنحرافات القوامية لدى طالب شعبة التربية الرياضية بدور . )م1975(. فخري، سميحة
 جامعة. المجلد الثالث. )تاريخ الرياضة(بحوث المؤتمر العلمي . المعلمين بالقاهرة

  .المينا، مصر

قابلية مفاصل الورك وجزأي العمود الفقري القطني . )1996(. الكردي، زياد؛ وقاسم، وجيه
، العدد )23(، المجلد دراسات، الجامعة االردنية. والعنقي للحركة في االنسان السليم

  .  االردن-عمان). 2(

الفقري لدى طالب انحرافات العمود . )م1994(. مجلي، ماجد؛ وعبد الحافظ، عبد الحافظ
جامعة . ، العدد السابعمجلة التربية الرياضية. كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية

  . العراق-بغداد

 

 

 

 

 

 

 

 



804  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

  :المراجع األجنبية

Chaffin, D. B, & Andersson, G. B., (1999). Occupational Biomechanics, 3rd 
edition. New York: John Wiley & Sons. PP.355- 392. 

Horvart, M. (1991). Physical Education and Sport for Exceptional Students. 
Wm. C. Brown Publishers. Dubuque. 

Hedge, A. (2002). Ergonomic Seating: The Perfect Work Posture. Cornell 
University. November. USA. 

Miller, R. (1991). Health Status of Children, Counseling Specialty, and 
impact on Family Counseling, Unpublished P.hd thesis. University of 
Florida. DAI- A 52/ 03. 

Ravindra, S., Coonetilleke, Banna. Richard. (2003). Spinal Shape Changes 
Related to Posture for the Hong Kong  and Indian Populations. Applied 
Erogonomics. Vol 6 (3). 

 

 

 



األسـاس القــانوني لرجــوع املـؤجر علــى املــستأجر مــن   
  * الباطن في القانون األردني

  
 قسم القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة مؤته ، الكرك ، االردن، عبد الله الزبيدي

  

  2005/ 10 /9 وقبل للنشر في                              5/2005 /9   ستلم البحث فيا

  ملخص

 االساس القانوني لرجوع المؤجر على المستأجر من الباطن في القانون يتناول هذا البحث
ويهدف إلى بيان مدى صحة هذا األساس من الناحية القانونية، وقد تبين أن المشرع . األردني

االردني أعتمد الحلول الشخصي كوسيلة لرجوع المؤجر على المستأجر من الباطن لمطالبته بما 
وهذا الحلول ال يتالئم مع العالقات العقدية الناشئة عن . جر األصليله من حقوق في ذمة المستأ

 .االيجار من الباطن، ألنه يتناقض مع طبيعة وشروط الحلول بشكل عام

كما أن هذه الدراسة بينت البديل األنسب للحلول والمتمثل بالدعوى المباشرة، ألنها هي 
 التي تربط المؤجر بالمستأجر األصلي التي تتفق من الناحية القانونية مع طبيعة العالقات

 .والمستأجر من الباطن

و أخيرا فقد تم إلقاء الضوء على الخلط الذي وقع به المشرع االردني في عدم التمييز 
بين االيجار من الباطن والتنازل عن االيجار رغم اختالف كل منهما عن اآلخر، وهذا الخلط أثر 

لة للرجوع، بعكس ما فعلت كثير من التشريعات بدوره في اختيار الحلول الشخصي كوسي
  .المقارنة الحديثة

  مقدمــة 

يعتبر االيجار من أهم الموضوعات التي تمس مباشرة مقتضيات الحياة االقتصادية 
واالجتماعية للجماعة، شأنه في ذلك شأن البيع، فالمعامالت الكثيرة التي تتم داخل أي مجتمع، 

واذا .  الغالب وصف البيع احيانًا ووصف االيجار احيانًا أخرىوال غنى عنها، يصدق عليها في
كان البيع هو أداة التعامل المنتشرة التي تتيح للفرد الحصول على ملكية شيء لقاء ثمن نقدي 

، فإن االيجار هو اداة التعامل المنتشرة التي تتيح للفرد الحصول على منفعة شيء )عوض(أو 
 شك أن عقد االيجار يتلو البيع في ترتيب األهمية العملية فال. لقاء عوض معلوم هو األجرة

                                                           
*
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للعقود المدنية من حيث تأثيرهما على حياة الناس االقتصادية واالجتماعية وتوليدهما 
  . للمنازعات القضائية

ونظرًا لما تتميز به العالقات الناشئة عن االيجار من أهمية عملية فائقة لمساسها 
 أفراد المجتمع، فقد دأبت الدول منذ القدم على مختلف اتجاهاتها بمصالح السواد األعظم من

السياسية واالقتصادية على تنظيم أحكام هذه العالقات، واألردن كجزء من المجتمع الدولي لم 
  . يشذ عن باقي الدول

وبالرغم من ان االيجار من المواضيع التي عرفت قديمًا وحضيت باهتمام الباحثين في 
لعالم، اال انه في الواقع العملي ال يعدوا ان يفرز لنا باستمرار العديد من كثير من دول ا

المشاكل والتفصيالت الجديدة التي تحتاج إلى حل سليم في ظل فهم مستنير لمواد قوانين 
  . االيجار

والمتأمل في الحياة القانونية في األردن يالحظ أن االيجار بالرغم من أهميته لم ينل 
ي الالزم، والكتب والبحوث المتعلقة بهذا الجانب قليلة مقارنة ببعض الدول االهتمام الفقه

وال يفهم من هذا أن المشرع األردني لم يعالج مسائل االيجار اال . الشقيقة المجاورة لنا
حديثًا، بل على العكس فقد وجدت القواعد والنصوص التي تنظم عقد االيجار منذ نشوء 

حينما كان األردن جزءًا من الدولة العثمانية، كما وأن المجموعات الدولة األردنية، وقبل ذلك 
والمنشورات القضائية زاخرة باالحكام المتعلقة بااليجار، فالقصور ينحصر فقط في الجانب 

  . الفقهي

ويالحظ أن هناك عدم كفاية وعدم دقة في بعض المواد والنصوص المتعلقة بااليجار في 
لى وجه التحديد األساس الذي اعتمده المشرع األردني لرجوع التشريع األردني، ومن ذلك ع

المؤجر على المستأجر من الباطن، حيث خلط بين هذا المفهوم األخير وبين التنازل عن 
االيجار، وجعل رجوع المؤجر في حالة االيجار من الباطن يتم عن طريق الحلول الشخصي، 

وع على المستأجر من الباطن لمطالبته أي أن المؤجر يحل محل المستأجر األصلي في الرج
بما كان له في ذمة المستأجر األصلي، كما أن المستأجر من الباطن بدوره يحل محل 

  . المستأجر األصلي بما له من حقوق في الرجوع على المؤجر

ولم يتطرق المشرع األردني للرجوع في حالة التنازل عن االيجار، بل أنه لم يشر إلى 
راحة، إنما ذكر ذلك ضمنًا بنفس المواد التي تتحدث عن االيجار من الباطن حالة التنازل ص
  . وإعارة المأجور

واألساس الذي اعتمده المشرع األردني على النحو السابق محل نظر، ألن الحلول 
بشكل عام ال يتم اال بعد الوفاء بالدين للدائن، بحيث يحل الموفي بعد ذلك محل الدائن 

ا وفاه عنه، وهو أمر ال وجود له في العالقات الناشئة عن االيجار من لمطالبة المدين بم
  . الباطن
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من هنا، فقد رأينا من المفيد البحث في األساس القانوني لرجوع المؤجر على 
المستأجر من الباطن في القانون األردني، لنتمكن من تقييم مدى صحة هذا األساس، ونمهد 

 مشرعنا في عدم التمييز بين االيجار من الباطن والتنازل قبل ذلك لبيان الخلط الذي وقع به
  . عن االيجار

  : وعليه، فيمكن لنا أن نجمل األسباب التي دعت الى اختيار هذا الموضوع باآلتي

 :أوًال

 إن هذا الموضوع ينصب على جزئية دقيقة وهامة بنفس الوقت، خاصة اذا ما علمنا 
بكثرة داخل المجتمع األردني، كغيره من المجتمعات، بأن حاالت االيجار من الباطن موجودة 

فالبد من معرفة موقف التشريع األردني من االيجار من الباطن، ثم كيف عالج هذا التشريع 
  مسألة رجوع المؤجر على المستأجر من الباطن موضوع هذا البحث؟ 

 وال ينشيء فااليجار من الباطن عقد يتم بين المستأجر األصلي والمستأجر من الباطن،
في األصل عالقة بين هذا األخير والمؤجر، لذلك فالبد من سند قانوني يمكن بموجبه 

وقد تكفل . للمؤجر مطالبة المستأجر من الباطن بما له عند المستأجر األصلي، أو العكس
ولكن بالرغم من ان المشرع . القانون األردني ببيان هذا السند عند طريق الحلول الشخصي 

 حسم مسألة الرجوع، اال أن األساس الذي تبناه ال يتناسب مع العالقات الناشئة عن األردني
عقد االيجار من الباطن، ألن فيه خروج سافر على القواعد الكلية التي تنظم الحلول الشخصي 

فالحلول يشترط قبله الوفاء،  . ، سواء في التشريعات األردنية أم في التشريعات المقارنة
  .  متوفر في العالقة بين المؤجر والمستأجر األصلي والمستأجر من الباطنوهذا أمر غير

لذلك، فإن النصوص القانونية وإن كانت تحسم األمر من الناحية العملية، اال ان ذلك ال 
ينبغي أن يكون على حساب السياسة التشريعية التي تقتضي بناء النصوص بناًء سليمًا منسقًا، 

فبقاء . ب على القاعدة القانونية متفقًا مع طبيعة هذه القاعدةبحيث يكون الحكم المترت
النصوص األردنية المتعلقة باألساس القانوني لرجوع المؤجر على المستأجر من الباطن على 

. هذا النحو يشكل خلًال تشريعيًا يشوه التناغم واالنسجام في النظام القانوني الخاص بااليجار
انا الى اختيار موضوع البحث، لنتعرف على األقل على موطن وهذا هو السبب األول الذي دع

  . الخلل ونحاول اصالحه من خالل اقتراح البديل األنسب على مشرعنا الكريم

 :ثانيًا

 بخالف التشريعات –ترتيبًا على السبب األول الذي ذكرناه آنفًا، فإن التشريع األردني 
التنازل عن االيجار، بل دمجهما معًا ورتب  لم يفرق بين االيجار من الباطن وبين -الحديثة

عليهما نفس األحكام، بالرغم من ان هناك اختالف بينهما، ويرتب كل منهما آثارًا مختلفة عن 
  . اآلخر على ما سنبينه في متن هذا البحث
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وهذا المنحى الذي سلكه المشرع األردني يخلق ارباكًا للقضاء وصعوبة في تكييف 
باطن وحاالت التنازل عن االيجار، هذا فضًال عن حرمان اصحاب العالقة حاالت االيجار من ال

بشكل عام من االفادة من اآلثار القانونية التي تترتب على كال ) المؤجرين والمستأجرين(
من هنا، فإن التمييز بين االيجار من الباطن والتنازل عن االيجار وبيان اآلثار . النظامين

ى نحو يفسح المجال لذوي الشأن االفادة من هذه اآلثار ، ويسهل المترتبة على كل منهما عل
مهمة القضاء في الفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الجانب، هو مطلب تشريعي يقتضي 
تدخل المشرع للتمييز بينهما ووضع األحكام الخاصة بكل منهما كما فعلت كثير من 

بحث ويشكل سببًا آخرًا الختيار هذا التشريعات، وهذا أمر آخر أردنا توضيحه في هذا ال
  .الموضوع

 :ثالثًا

بالرغم من ان االيجار من المواضيع القديمة المتجددة تبعًا لتغير الظروف االقتصادية 
واالجتماعية، اال أنه ليس هناك دراسات وكتب كافية تعالج هذا الموضوع ضمن منظومة 

  . التشريعات المتعلقة بااليجار في األردن

ضافة الى قلة البحوث المتخصـصة التـي تتنـاول تفـصيل وتحليـل بعـض الجزئيـات                  هذا باال 
التي تثيـر مـشاكل فـي الواقـع العملـي، إمـا ألن المـشرع عالجهـا علـى نحـو معيـب، وإمـا ألنـه لـم                              

  . يعالجها أساسًا

لذلك، وتأسيسًا على ما سبق، فإن السبب الثالث الذي دعانا للبحث في هذا الموضوع 
بة في دراسة جزئية لم يعالجها مشرعنا بالشكل الصحيح على خالف كثير من ينطلق من الرغ

التشريعات المقارنة األخرى، وذلك بهدف االسهام في سد النقص في الدراسات المتعلقة بهذا 
  . الجانب في المكتبة القانونية األردنية

ون األردني ودراسة االساس القانوني لرجوع المؤجر على المستأجر من الباطن في القان
تثير الحيرة في تحديد الموضوعات التي نتناولها تحت هذا العنوان، فمن جهة، نجد أن 
األساس القانوني موضوع بحثنا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمسألة التمييز بين التنازل عن اإليجار 

في وااليجار من الباطن، ومن جهة ثانية ليس بمقدورنا أن نشير إلى هذه التفرقة األخيرة 
من هنا فقد آثرنا ابقاء العنوان كما . العنوان ألنها تؤدي إلى اطالة العنوان على نحو يشوهه

، "األساس القانوني لرجوع المؤجر على المستأجر من الباطن في القانون األردني"هو 
  : ونتناول فيه المسائل وثيقة الصلة به والتي ال تنفك عنه على النحو التالي

  :المبحث األول

ناول فيه موقف المشرع األردني من االيجار من الباطن والتنازل عن االيجار، ذلك أن نت
الخلط الذي وقع به مشرعنا في عدم التمييز بين هذين النظامين أثر بدوره في اعتماد دعوى 

من هنا . الحلول كأساس لرجوع المؤجر على المستأجر من الباطن، موضوع بحثنا برمته
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تفرقة بين االيجار من الباطن والتنازل عن االيجار كأساس ترتكز عليه تبدو اهمية دراسة ال
  . دراستنا لألساس القانوني في رجوع المؤجر على المستأجر من الباطن

  :المبحث الثاني

ونخصصه لبيان كيفية رجوع المؤجر على المستأجر من الباطن وفق النصوص  
  . المتعلقة بااليجار في القانون األردني

  ــث األولالمبحـ

  موقف التشريع األردني من االيجار من الباطن والتنازل عن االيجار

لقد اشرنا في مقدمة البحث الى أن دراسة األساس القانوني لرجوع المؤجر على 
 ترتكز على الموقف الذي اتخذه المشرع األردني من - عنوان بحثنا–المستأجر من الباطن 

يجار، فهذا الموضوع األخير هو الخطوة األولى والهامة في االيجار من الباطن والتنازل عن اال
  . سبيل معرفة ذلك األساس

ويبدو من المفيد والمنطقي ان نعطي نبذة عن مفهوم االيجار من الباطن والتنازل عن 
. االيجار واآلثار المترتبة على التميز بينهما قبل أن نستعرض موقف المشرع األردني منهما

نتناول في األول منهما ماهية االيجار من الباطن : لمبحث الى مطلبين وعليه سنقسم هذا ا
والتنازل عن االيجار واآلثار المترتبة على التمييز بينهما، ثم نخصص المطلب الثاني لعدم 

  . التميز بين االيجار من الباطن والتنازل عن االيجار في التشريع األردني

  المطلب األول

  والتنازل عن االيجار واآلثار المترتبة على التمييز بينهماماهية االيجار من الباطن 

سنحاول في هذا المطلب اعطاء القارئ فكرة عامة عن االيجار من الباطن والتنازل عن 
مفهوم كل منهما أوًال، ونتائج التفرقة بينهما ثانيًا، ثم اآلثار المترتبة على : االيجار من حيث

  . كل منهما ثالثًا

  اليجار من الباطن والتنازل عن االيجار مفهوم ا: أوًال

 حقًا شخصيًا - بحسب الرأي الراجح- يعتبر حق المستأجر في االنتفاع بالعين المؤجرة 
، لذلك يمكن التصرف في هذا الحق كله أو )350، ص1984فرج، (ليس لصيقا بصاحبه، 

وم بتأجيره من بعضه، بحيث يستطيع المستأجر التنازل عن حقه في االيجار آلخر، أو أن يق
غير انه هناك اختالف بين كل من االيجار من الباطن والتنازل عن االيجار، وهذا . الباطن

  . يقتضي منا بيان ماهية كًال منهما
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فالتنازل عن االيجار هو تصرف المستأجر بحقه في االيجار عن طريق البيع أو الهبة، 
خص آخر يسمى المتنازل له، فيحل هذا وذلك بنقل حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد الى ش

 ص ت،. دطلبه،(األخير محل المستأجر في هذه الحقوق  وااللتزامات في مواجهة المؤجر، 
434 .(  

فالمستأجر في هذا التصرف يتنازل عن حقوقه والتزاماته لشخص آخر، سواء بعوض أو 
وعليه، فالتنازل عن . بدون عوض، فيسمى المستأجر بالمتنازل والشخص اآلخر بالمتنازل إليه

االيجار هو تنازل عن الحق، أي يعتبر حوالة حق أو حوالة عقد، وفي ذات الوقت هو حوالة 
 .Pawlowski, 1995, P)دين، ألن المستأجر ينقل حقوقه وكذلك التزاماته للمتنازل اليه، 

المتنازل وما يميز هذا العمل أنه يصبح هناك عقد ايجار واحد يربط بين المؤجر و.   (172
اليه، ويخرج المستأجر من العالقة بعد أن نقل حقوقه والتزاماته للمتنازل اليه، 

  ) . 641 ص ت،.دالسنهوري،(

مرقس، (أما االيجار من الباطن، فهو ايجار جديد يكون فيه المستأجر االصلي مؤجرًا، 
جر من عقد يربط بين المستأجر األصلي والمستأ: ويمكن تعريفه بأنه). 567، ص 1985

الباطن، يقوم فيه األول بدور المؤجر لحقه في االنتفاع، كله أو بعضه للثاني، وذلك لمدة 
  . معينة مقابل قيام الثاني بما وجب عليه في هذا العقد

فااليجار من الباطن ال يقصد منه المستأجر التنازل عن حقه في االيجار، أو أن ينقل 
د تمكين شخص آخر وهو المستأجر من الباطن من حقوقه والتزاماته إلى الغير، وانما يقص

االنتفاع بالعين المؤجرة مدة معينة مقابل اجر محدد ويسمى المستأجر االصلي المؤجر من 
  ). 141 ص ت،.دمنصور،(الباطن، والشخص اآلخر المستأجر من الباطن، 

ستأجر ويوجد في حالة االيجار من الباطن عقدا ايجار، العقد األول بين المؤجر والم
االصلي، والثاني بين المستأجر األصلي والمستأجر من الباطن، بعكس التنازل عن االيجار 

   .(Driscoll, 1997, P.26)الذي ال يوجد به اال عقدًا واحدًا كما أشرنا سابقًا، 

وخالصة القول ان هناك اختالف بيَّن في مفهوم كل من االيجار من الباطن والتنازل عن 
  . يرجع الى اختالف طبيعة كال من العملينااليجار، وهذا 

  . نتائج التفرقة بين االيجار من الباطن والتنازل عن االيجار: ثانيًا

يترتب على اختالف مفهوم وطبيعة كًال من االيجار من الباطن والتنازل عن االيجار 
  : النتائج التالية

 فإن التنازل عن االيجار هو  من حيث نفاذ العمل القانوني في حق الغير، وبخاصة المؤجر،-أ
بمثابة حوالة حق وحوالة دين بنفس الوقت، ولذلك فال يصير نافذًا في حق الغير اال 
باتباع االجراءات المقررة لنفاذ الحوالة قبل الغير، وبصفة خاصة ال يسري في مواجهة 
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، 1970غو، تنا(، أو بقبوله له في ورقة ثابتة التاريخ، )بإبالغه(المؤجر اال باعالنه له 
  ) . 266ص 

 من القانون المدني األردني كيفية نفاذ الحوالة حيث 1015 و 996وقد بينت المادتين 
 وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال -2"نصت األولى في فقرتها الثانية على 
" أما المادة الثانية فنصت في فقرتها الثانية على " عليه موقوفه على قبول المحال له

وال تكون الحوالة نافذة في حق الغير اال باعالنها رسميًا للمحال عليه أو قبوله لها 
  ". بوثيقة ثابتة التاريخ 

أما االيجار من الباطن فهو ليس حوالة حق أو دين، بل هو ايجار جديد، يخضع ألحكام 
 ).664 صت،. دالسنهوري،(عقد االيجار، ويظل قائمًا الى جانب االيجار االصلي، 

وهنا البد من التنوية إلى أن المشرع األردني لم يجز االيجار من الباطن إال بموافقة 
المؤجر الخطية، وبالتالي فرضاء المؤجر يعد أمرًا ال غنى عنه لصحة االيجار من 

  . الباطن، وهذا ما سنوضحه فيما بعد

زل له بكل ماله من  التنازل عن االيجار ينقل فيه المستأجر حق االنتفاع ذاته الى المتنا-ب
حقوق وما عليه من التزامات ، وبالتالي يصبح هناك عقد ايجار واحد بين المتنازل اليه 

أما . والمؤجر وبنفس شروط وأوصاف العقد القديم الذي كان يربط المستأجر والمؤجر
في االيجار من الباطن فال يوجد فقط عقد ايجار واحد بين المستأجر األصلي 

جد بجواره عقد آخر بين المستأجر االصلي والمستأجر من الباطن والمؤجر، بل يو
  ). 274 ص ت،. دمطر،(وقد تختلف شروط هذا األخير عن االيجار االصلي، 

وقد أشارت محكمة التمييز األردنية الى هذه النتيجة بخصوص التنازل عن االيجار في 
غير من شأنه اخراج ان تنازل المستأجر األصلي عن االيجار لل: "حكم لها جاء فيه

المستأجر األصلي من العالقة العقدية التي قامت على االجارة االصلية وحلول المتنازل 
له في حقوق االجارة محله تجاة المالك المؤجر، وبالتالي فال يحق للمستأجر األصلي 
البقاء في المأجور أو التمسك بعقد االجارة االصلي بعد التنازل ألنه لم يعد طرفًا في 

  ). 27/10/1990قرار محكمة التمييز، تاريخ (، " العقد

 للمستأجر االصلي حق امتياز على ما في العين المؤجرة من منقوالت خاصة بالمستأجر -جـ
من الباطن، وهذا االمتياز غير مقرر للمستأجر على ما في العين المؤجرة من منقوالت 

  ). 288، ص1974العامري، (خاصة بالمتنازل إليه، 

يلتزم المستأجر األصلي بتسليم العين المؤجرة الى المستأجر من الباطن في حالة تصلح  -د
معها لالنتفاع بها، أما في التنازل عن االيجار فال يلتزم المستأجر االصلي نحو المتنازل 
اليه بشيء من ذلك، بل يلتزم فقط بنقل حقوقه الى هذا األخير كما هي، وتبعًا لذلك 

  ). 121، ص 1972عبد الرحمن، ( العين بحالتها وقت التنازل، يلتزم فقط بتسليم
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، أما االيجار )بيع أو هبة(وتجدر االشارة الى ان التنازل عن االيجار من أعمال التصرف 
من الباطن فهو من أعمال االدارة، ويشترط في األول اهلية التصرف، أما الثاني فيكفي 

   ). 167 صت،. دعمران،(فيه اهلية االدارة، 

  اآلثار المترتبة على االيجار من الباطن والتنازل عن االيجار : ثالثًا

اذا تم عقد التنازل عن االيجار أو االيجار من الباطن صحيحًا بين اطرافه، فإنه يترتب 
على كل منهما آثاره، وسنتناول اآلثار المترتبة على التنازل بين اطرافه المعنيين، ومن ثم 

ن الباطن، مع األخذ بعين االعتبار الى اننا لن نتناول آثار االيجار من نستعرض آثار االيجار م
الباطن في العالقة بين المؤجر والمستأجر من الباطن ألن هذا الموضوع هو محل بحثنا 

  . برمته، وسنعالجه بتوسع في المبحث الثاني

   اآلثار المترتبة على التنازل عن االيجار -1

  رتب فيها حقوق وواجبات بين اطراف ثالثة، يتولد عن التنازل عالقات تت
وهذه العالقات تنشأ بين المستأجر والمتنازل له، والمؤجر والمتنازل له، والمؤجر 

  . والمستأجر

   العالقة بين المستأجر والمتنازل له-أ

يحكم هذه العالقة العقد المبرم بينهما، فهو الذي يحدد حقوق والتزامات كل منهما، 
ة على هذا العقد احكام الحوالة، فتنتقل حقوق والتزامات المستأجر الى وتسري بصفة عام

في مركز البائع او المتبرع ) المتنازل(المتنازل له بمجرد انعقاد العقد، ويعتبر المستأجر 
بحسب ما اذا كان العقد بمقابل أو بدون مقابل، ويترتب على هذا ان المستأجر يلتزم بتسليم 

  . قد، وليس صالحه لالنتفاع كما هو الشأن في االيجار من الباطنالعين بحالتها وقت الع

وليس للمتنازل له ان يطالب المستأجر بتنفيذ االلتزامات التي تنشأ عن االيجار، ولكنه 
فقط يطالبه بالضمان الالزم، الن هذه االلتزامات تنتقل من المستأجر الى عاتق المؤجر 

ن التنازل بعوض ضمن المستأجر للمتنازل له وجود واذا كا. باعتبارها حقوق للمتنازل له
وقت اجراء التنازل، أما اذا كان التنازل بدون عوض  فان ) حق االيجار(الحق وصحته 

  ).461، ص2000سليم، (المستأجر ال يضمن شيئًا من ذلك، 

   العالقة بين المؤجر والمتنازل له عن االيجار -ب

ــة     ــازل عــن االيجــار حوال ــار ان التن ــه     باعتب ــن، ألن المــستأجر ينقــل حقوق ــة دي حــق وحوال
والتزاماته للمتنـازل لـه، فـإن هـذا األخيـر يـصبح مثـل المـستأجر األصـلي ويحـل محلـه، ويـصبح                         

ــازل       ــًا ومــدينًا مباشــرًا للمــؤجر، وبالتــالي يمكــن للمــؤجر أن يرجــع علــى المتن ــه بالــدعوى   دائن ل
ــد االيجــ        ــديون الناشــئة عــن عق ــأي مــن ال ــه  ب ــا أن    المباشــرة ليطالب ــدين، كم ــة ال ــًا لحوال ار طبق

لــه ان يطالــب المــؤجر بكــل الحقــوق الناشــئة عــن عقــد االيجــار االصــلي، مثــل تــسليم      للمتنــازل
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ــاجراء الترميمــات          ــة ب ــه المطالب ــم يكــن قــد ســلمها للمــستأجر األصــلي، ول العــين المــؤجرة ان ل
ــرض    ــضمان التعـ ــضرورية وبـ ــة،   الـ ــوب الخفيـ ــمان العيـ ــران،(وضـ ــدر و). 187 ص ت،. دعمـ تجـ

االشارة إلى أن المشرع األردني لم يفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين، بـل تكلـم عـن الحوالـة      
المطلقة والحوالة المقيدة مقتبسًا ذلك من الفقه اإلسالمي، وعالج أحكام الحوالة في المواد مـن         

شرع  مـن القـانون المـدني األردنـي، والـذي يبـدو أن االحكـام التـي فـصلها المـ                     1017 إلى   993
  . األردني في هذا الشأن تسرى على حوالة الدين أكثر من حوالة الحق

   العالقة بين المستأجر والمؤجر -جـ

لـه حقوقـه والتزاماتـه الناشـئة         بموجب التنازل عن االيجار، فإن المستأجر يحيـل للمتنـازل         
لك باعتبـار  لـذ . عن عقد االيجار، وال يعود له أية حقوق أو عليه التزامـات فـي مواجهـة المـؤجر      

الحوالــة حوالــة حــق، فــال تكــون نافــذة فــي حــق المــؤجر اال اذا قبلهــا أو اعلــن بهــا، وباعتبارهــا  
حوالة دين فانهـا ال تكـون نافـذة فـي حـق المـؤجر اال اذا قبلهـا، وهـذه هـي القواعـد العامـة فـي                      

 مـن القـانون    1015 و   996وقد اشارت المـادتين     . )463 و   462 ص   ت،. د سليم،(،  الحوالة
المحــال عليــه ولــه كــدائن،  لمــدني األردنــي الــى كيفيــة نفــاذ الحوالــة بنوعيهــا، فــي حــق المحــال   ا

  ). 6انظر ما تقدم، ص (، كمدين كما اسلفنا

وقبل اقرار المؤجر بالتنازل عن االيجار، سواء قبولـه فـي حوالـة الـدين ألنـه يـصبح دائنـا                   
 ة الحق باعتباره يـصبح مـدينا للمتنـازل     أو قبوله في حوال    اعالنه بالتنازل،  من وقت     له للمتنازل

 العقـد كـدفع االجـرة والمحافظـة علـى العـين             نله، فيظـل المـستأجر ضـامنًا اللتزاماتـه الناشـئة عـ            
ر قـ امـا اذا أ   . المؤجرة وردها في نهاية االيجار الى جانـب المتنـازل لـه باعتبـاره مـدينًا ال ضـامناً                  

ك مطالبة المستأجر بأي مـن االلتزامـات الناشـئة    له بعد ذل المؤجر التنازل عن االيجار فال يكون     
  ). 311، ص 1996الفضل، والفتالوي، (، عن عقد االيجار 

   اآلثار المترتبة على االيجار من الباطن -2

ينشئ االيجار من الباطن حقوق والتزامات متبادلـة بـين أطـراف ثالثـة، وسـنتكلم فـي هـذا              
ــين المــؤجر والمــستأجر ا     ــة ب ــام  عــن العالق ــر بالمــستأجر مــن      المق ــة هــذا األخي الصــلي، وعالق

  . الباطن كما نوهنا سابقا تاركين عالقة المؤجر بالمستأجر من الباطن للمبحث الثاني

   العالقة بين المؤجر والمستأجر -أ

ال يترتب على االيجـار مـن البـاطن انتهـاء عقـد االيجـار االصـلي بـين المـؤجر والمـستأجر                
 بينهمــا كمـا هــو، ممــا يترتـب عليــه بقــاء كـًال منهمــا ملتزمــا بمــا    األصـلي، بــل يبقــى العقـد قائمــاً  

ومــع ذلــك قــد تبــرأ ذمــة   ). 141 ص ت،. دمنــصور،(، وجــب عليــه لآلخــر بموجــب ذلــك العقــد   
  : المستأجر تجاه المؤجر في حالتين



814  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

  اذا صـدر مـن المـؤجر قبـول صــريح بااليجـار مـن البـاطن، فيمتنـع عليـه حينئــذٍ         :الحالـة األولـى  
ــ  ت،. دســــليم،(، ستأجر االصــــلي بااللتزامــــات المتولــــدة عــــن عقــــد االيجــــار مطالبــــة المــ

  ). 476ص

 اذا استوفى المؤجر االجرة مباشـرة مـن المـستأجر مـن البـاطن، دون أن يبـدي         :الحالة الثانية 
، خاصة اذا كانت االجرة التي يلتزم بها المستأجر من الباطن قبل المـستأجر             تحفظاتأية  

 بـه هـذا األخيـر قبـل المـؤجر، فـإن هـذا يعـد مـن قبيـل االقـرار                      األصلي ال تقل عما يلتـزم     
، ما وجـب عليـه للمـؤجر   مالضمني بااليجار من الباطن، مما يبرئ ذمة المستأجر االصلي      

  ). 432 ص ت،. دطلبه،(

وهــذه األحكــام ال وجــود لهــا فــي القــانون األردنــي النــه لــم يميــز بــين االيجــار مــن البــاطن   
  . سنبين في المطلب الثانيوالتنازل عن االيجار كما 

     عالقة المستأجر األصلي بالمستأجر من الباطن -ب

االيجار من الباطن هو ايجار جديد بين المستأجر األصلي والمستأجر من الباطن، يكون             
ــة     ــه فــي المنفع ــا األول مــؤجرًا لحق ، وقــد تختلــف شــروط هــذا العقــد عــن العقــد      )االيجــار(فيه

والمستأجر من الباطن اكثـر مـن مقـدار         لي  رة بين المستأجر األص   فمثًال قد تكون االج   . األصلي
االجرة بين المستأجر االصلي والمؤجر، غيـر انـه هنـاك رأي يـذهب الـى عـدم جـواز زيـادة مـدة                       
االيجار من الباطن عن مدة االيجار االصلي، تأسيسًا على ان المستأجر االصلي انما أجـر حقـه         

ويـذهب اتجـاه آخـر    .  االيجـار االصـلي انعـدم هـذا الحـق     للمستأجر من الباطن، فـان انتهـى عقـد     
 انه ليس هناك ما يمنـع ان يبقـى االيجـار مـن البـاطن صـحيحًا بـين طرفيـه رغـم ابرامـه لمـدة                  إلى

تزيد عن مدة االيجار األصلي، ويكـون غيـر نافـذ فـي حـق المـؤجر اال فـي حـدود مـدة االيجـار                          
 من الباطن الرجوع على المستأجر األصـلي        االصلي، ما لم يقبل استمراره، ومن حق المستأجر       

عن المدة الزائدة عن مدة االيجار األصلي اذا لم يقبل المؤجر استمرار االيجار من الباطن فـي     
  ). 423 ص ت،. د والفرج،185 ص ت،. دعمران،(، المدة الزائدة

تأجر ونعتقد ان الرأي األول هـو األكثـر موافقـة للواقـع، واألقـرب الـى الـصواب، ألن المـس                    
االصلي يؤجر حقه للمستأجر مـن البـاطن، فـإن انقـضى هـذا الحـق انقـضى معـه حـق المـستأجر             

  . من الباطن

 

  المطلب الثاني

  عدم التمييز بين االيجار من الباطن والتنازل عن االيجار في التشريع األردني

ن تبـين لنـا مـن خــالل مـا استعرضـناه فــي المطلـب األول أن هنـاك اخــتالف بـين االيجـار مــ         
 ماهيــة كــل منهمــا واآلثــار المترتبــة علــى كليهمــا، ممــا     حيــثالبــاطن والتنــازل عــن االيجــار مــن   
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وهنا يثـور التـساؤل حـول موقـف القـانون األردنـي مـن        . يجعلهما نظامين مستقلين عن بعضهما    
       هذين النظامين، فهل ميز المشرع األردني بينهما، وأفرد لكل منهما نصوصًا تتنـاول احكـام كـل 

  على حدة؟ منهما 

 ،ان اإلجابة على هذا التساؤل تقتضي منا بيان النـصوص األردنيـة المتعلقـة بهـذا الجانـب                
  . ومن ثم نرى موقف القضاء األردني من ذات المسألة

 أي نـص يتعلـق   1994 لـسنة  11لم يرد في قانون المـالكين والمـستأجرين األردنـي رقـم        
مـن  ) ج(مـن الفقـرة   ) 3(وى مـا ذكـر فـي البنـد     بااليجار من الباطن أو التنازل عن االيجـار ، سـ          

: على انـه يجـوز اخـالء المـأجور فـي أي مـن الحـاالت التاليـة        : "المادة الخامسة والذي جاء فيه 
 إذا أجر المـستأجر المـأجور أو قـسمًا منـه لـشخص آخـر أو سـمح لـه باشـغاله دون موافقـة                          -3

نـشور هـذا القـانون فـي الـصفحة      م(، "المالك الخطية أو أخاله لشخص آخـر دون تلـك الموافقـة          
  ). 1/8/1994 من الجريدة الرسمية في 1656

 من الباطن، أما الـشطر       رويتضح من الشطر األول من هذا النص ان المقصود هو االيجا          
األخير من نفس النص فيشير الى إخالء المأجور من قبل المـستأجر لـشخص آخـر، ويفهـم منـه          

  . االخالء يفيد معنى التنازلضمنيًا ان المقصود هو التنازل، ألن 

ومهمــا يكــن األمــر، فالبنــد الــسابق ال يتعلــق بمفهــوم االيجــار مــن البــاطن وال بأثــاره، بــل    
يجعل األصل هو عدم جواز االيجار من البـاطن، ونفـس القـول يـسري علـى التنـازل أو االخـالء                       

ذهبـــت اليـــه اال بموافقـــة المـــؤجر، وهـــذا الموقـــف الـــذي اتخـــذه المـــشرع األردنـــي يخـــالف مـــا   
  . التشريعات االخرى على ما سنبينه فيما بعد

وبـــالعودة الـــى نـــصوص القـــانون المـــدني األردنـــي التـــي تـــنظم االيجـــار، وبالتحديـــد تلـــك  
  : النصوص وثيقة الصلة بموضوعنا نجد النصوص التالية

ــادة  ــه ) 702(المـ ــره مـــن   عللمـــستأجر ان ي  ":تـــنص علـــى انـ ــأجور أو تمكـــين غيـ يـــر المـ
  ."النتفاع به كله أو بعضه بدون عوض اذا كان مما ال يختلف باختالف المستعملاستعماله وا

ال يجـوز للمـستأجر ان يـؤجر  المـأجور كلـه أو بعـضه        : "تـنص علـى انـه     ) 703(المادة  
فـــي : " علـــى أنـــه 704 كمــا تـــنص المـــادة  ." مــن شـــخص آخـــر اال بـــإذن المـــؤجر او اجازتـــه 

 يتقيد المستأجر بااليجارة أو االعارة أو التمكين بقيـود          الحاالت المبينة في المادتين السابقتين    
  ". المنفعة التي كان يملكها نوعًا وزمنًا

 يتكلم المشرع عن كيفية رجوع المؤجر علـى المـستأجر مـن           706 و   705وفي المادتين   
الباطن، وعن حالـة فـسخ عقـد االيجـار المبـرم مـع المـستأجر األصـلي والـذي يـؤدي بـدوره الـى              

عقــد المبــرم مــع المــستأجر الثــاني، وســيتم بحــث هــاتين المــادتين فــي المبحــث الثــاني   انقــضاء ال
  . تفصيًال
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 ، مـن المـادة الخامـسة مـن قـانون المـالكين والمـستأجرين              3ومن خالل تحليل نص البنـد       
ــصل الــى        704 و 703 و 702والمــواد  ــا ســابقا ن ــي المــشار اليه ــانون المــدني األردن  مــن الق

  : النتائج التالية

 األخيـر يـستفاد   ذا  ان المشرع األردني لم يشر صراحة الى التنـازل عـن االيجـار وانمـا هـ              :أوًال
مـن المـادة الخامـسة مـن قـانون المـالكين والمـستأجرين، حـين اضـاف          ) 3(من نص البند  

الى عبارة اذا اجر المستأجر المأجور عبارة أو أخـاله لـشخص آخـر، وكـذلك يـستفاد مـن            
ــادة   ــرت 702نـــص المـ ــي ذكـ ــن     التـ ــره مـ ــين غيـ ــأجور أو تمكـ ــر المـ ــستأجر ان يعيـ  ان للمـ
 مـن  -الـسابق تفيـد    ) 3(فاع به، وهذه العبـارة والعبـارة الـواردة فـي البنـد              نتاستعماله واال 
  .معنى التنازل عن االيجار –وجهة نظرنا 

 اشـترط ان تكـون اعـارة المـأجور     702ولكن يجب ان نالحظ ان المـشرع بموجـب المـادة      
  .أو التنازل عنه لشخص آخر بدون عوضمن قبل المستأجر 

وقد بينـا فيمـا مـضى ان التنـازل عـن االيجـار قـد يكـون بعـوض أو بـدون عـوض، فيأخـذ                            
ي فقـد قـصر االجـازة       نـ  امـا المـشرع األرد     ).5راجع ما تقـدم، ص       (صورة البيع أو الهبة ،    

لمنــع علـى الحالـة التـي يكـون فيهــا التنـازل بـدون عـوض، أي تبرعــي وال نـرى هنـاك مبـرر           
  . تنازل المستأجر عن حقه في االيجار بمقابل

 حالة االيجار من الباطن، النهـا تـنص علـى انـه     703ومن جهة أخرى، فقد تناولت المادة    
ال يجوز للمستأجر  أن يؤجر المأجور كله او بعضه، وكما نعلم فإن االيجـار مـن البـاطن            

   . (Driscoll, P. 133)، هو تأجير المستأجر حقه في االنتفاع بالعين المؤجرة

لذلك، فالمشرع  وإن لم يـذكر االيجـار مـن البـاطن صـراحة ، اال ان اشـارة الـنص اليـه ال                
  . لبس فيها

 لقد خلـط المـشرع بـين االيجـار مـن البـاطن والتنـازل عـن االيجـار واعـارة المـأجور، ولـم                 :ثانيًا
سابقة، وخاصـة   يراعي االحكام الخاصـة بكـل منهـا، وهـذا يبـدو واضـحًا مـن النـصوص  الـ                    

  .  التي تناولت الحاالت الثالث ودمجت بينهما في حكم واحد704المادة 

وكنا نتمنى ان يفرد المشرع نصوصًا اكثر لهذه الحـاالت، يبـين مفهـوم كـل منهـا صـراحة،                  
ويفــصل بــين االيجــار مــن البــاطن والتنــازل عــن االيجــار واعــارة المــأجور باحكــام مــستقلة   

وهـذا  . انونية، وتنسجم مع ما يرتبه من آثـار مختلفـة عـن غيـره             تتفق وطبيعة كل منهم الق    
 وخاصـة  ،االمر تستدعيه الضرورات العملية، نظرًا لكثرة وقوع هذه الحاالت فـي المجتمـع            

  . حالة االيجار من الباطن
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وأننا ندع المـشرع الكـريم الـى تالفـي الخلـط والقـصور والـنقص فـي هـذا الموضـوع، ألن                        
الهــا ال يخــدم المعنيــين مــن أفــراد المجتمــع ورجــال القــانون    بقــاء هــذه النــصوص علــى ح 

  . والقضاء

مــن المــادة الخامــسة مــن قــانون المــالكين  ) 3( ان المــشرع األردنــي بموجــب نــص البنــد  :ثالثــًا
والمستأجرين جعل االصل هو عدم جواز االيجار من الباطن  أو التنـازل عـن االيجـار اال            

ذلـك، واالسـتثناء علـى    وحـضر  لعامة هي عدم الجـواز   فالقاعدة ا . بموافقة المؤجر الخطية  
  . هذه القاعدة هو اجازة ذلك بموافقة المؤجر الخطية

 الى اجازة اعارة المأجور من قبل المـستأجر أو التنـازل عنـه كلـه                702وقد ذهبت المادة    
 امـا بالنـسبة   ،أو بعضه بدون عوض، وبالتالي فاألصل هو جواز ذلك بموجب هـذه المـادة        

  .  الى منعه اال بموافقة المؤجر703 من الباطن فقد ذهبت المادة لاليجار

ورغم تـضارب هـذه النـصوص، فـإن القاعـدة ان الخـاص يقـدم علـى العـام، وبالتـالي فـنص                        
من المـادة الخامـسة مـن قـانون المـالكين والمـستأجرين هـو نـص خـاص، وهـو             ) 3(البند  

البـاطن أو التنــازل عـن االيجــار اال   األولـى بـالتطبيق، وبموجبــه فإنـه ال يجــوز االيجـار مــن     
  . بموافقة المؤجر الخطية

وموقــف المــشرع األردنــي بخــصوص حــضر التنــازل عــن االيجــار وااليجــار مــن البــاطن اال  
ــة          ــشريعات العربي ــه اغلــب الت ــا ذهــب الي ــاير لم ــة، هــو موقــف مغ ــة المــؤجر الخطي ، بموافق

على المستأجر الـذي مـن حقـه     وال نرى مبرر لهذا الموقف، ألنه بمثابة قيد         ).1هامش  (
ــانون           ــضيه الق ــا يقت ــك وفــق م ــتم ذل ــا ي ــه طالم ــازل عن ــي االيجــار أو يتن ــه ف ــؤجر حق ، ان ي

  . ) 2هامش (

وخالصــة القــول ان النــصوص المتعلقــة بالتنــازل عــن االيجــار وااليجــار مــن البــاطن فــي           
 اخـرى، ولـم   التـشريع االردنـي يـشوبها  الـنقص والغمـوض احيانـًا وتخلـط بـين النظـامين احيانـاً          
  . تعالج احكامها بشكل مستقل، بل هي لم تتعرض ألية احكام باستثناء ما اشرنا اليه

بالـذات الـى مـا صـدر عـن محكمـة التمييـز األردنيـة             ووبالعودة الى احكام القضاء األردني،      
من أحكام  في هذا الشأن، نجد ان قرارات هذه المحكمـة بينـت الـى حـد مـا ماهيـة التنـازل عـن                 

ار وااليجار من الباطن وطبيعة كل منهمـا، فقـد ذهبـت فـي اكثـر مـن حكـم لهـا الـى انـه فـي                            االيج
ه محل المستأجر في جميع الحقوق وااللتزامات الناشـئة عـن     لالتنازل عن االيجار يحل المتنازل      

أمـا فـي حالـة قيـام المـستأجر بتـأجير المـأجور              .  ويضمن المستأجر تنفيذ التزامـه     ،عقد االيجار 
عالقة ما بين المؤجر والمستأجر األول خاضعة الحكام عقد االيجار األول ويحكم عقـد              فتبقى ال 

غيـر انـه ينبغـي    . )3هـامش  (، االيجار الثاني العالقة ما بين المـستأجر األول والمـستأجر الثـاني         
القول ان الخلط الذي وقـع فيـه المـشرع بـين االيجـار مـن البـاطن والتنـازل عـن االيجـار أثـر فـي                 
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مة التمييز في بعض األحوال، إذ أنها في بعض قرارات قليلة صـادرة عنهـا تـستعمل                 موقف محك 
  . )4هامش (، تعبير التنازل للداللة على االيجار من الباطن

وقد اكدت محكمة التمييز في عدة قرارات صادرة عنها على ضـرورة ان يـتم التـأجير مـن            
 مع نصوص القانون التي اشـترطت ذلـك         اال كان باطًال، تمشياً   والباطن بموافقة المؤجر الخطية     

  . )5هامش (، على نحو ما ذكرنا آنفًا

ــانون وال    ــا موقــف الق ــازل عــن االيجــار و   قــوبعــد أن بين ــي مــن التن اليجــار مــن  اضاء األردن
الباطن، البد من القول أن موقف المـشرع األردنـي فـي النـصوص الـسابقة يـشبه الموقـف الـذي                      

فتخــضع عالقــات االيجــار فــي   .   العالقــة مــن كــال النظــامين  اتخذتــه التــشريعات االنجليزيــة ذات 
 ،  1985 ، وقـانون سـنة       1927قانون المالك والمستأجر لـسنة      : انجلترا ألكثر من قانون منها    

  ). 6هامش (،  1995، ثم القانون األخير لسنة 1989، وقانون سنة 1988وقانون سنة 

يجار من الباطن والتنازل عن االيجـار       وهذه القوانين  السابقة تجمل االحكام المتعلقة باال       
معا، وال تفرق بين هذين النظامين في سياق نصوصها، حيث نجد أنهـا تـتكلم عـن االيجـار مـن                

ــازل عــن االيجــار     Sub-tenancy أو  ”Underletting“البــاطن   وبــنفس الوقــت تــشير الــى التن
“Assignment”    ــام ــة عليهمــا نفــس االحك ــه  .)7هــامش (، مطبق ــر أن الفق ــزي يــضع  غي  االنجلي

  .  (Thompson, 1995, P.129)، الحدود الفاصلة بين كال النظامين

  

  ث الثانيــالمبح

  كيفية رجوع المؤجر على المستأجر من الباطن في القانون األردني

تبين لنا في المطلب الثاني من المبحـث األول أن المـشرع األردنـي خلـط بـين التنـازل عـن                  
كمـا  .  اال بموافقـة المـؤجر الخطيـة    همـا ن، وجعـل القاعـدة عـدم جواز       االيجار وااليجار من الباط   

ونتيجـة لـذلك، فقـد    . انه اشار ضمنيًا الى التنازل عن االيجار ولم يبين ما يترتب عليـه مـن آثـار     
  . اعتمد اساسًا قانونيًا لرجوع المؤجر على المستأجر من الباطن دون التنازل عن اإليجار

: جوع المؤجر على المستأجر من الباطن من خـالل مطلبـين  وعليه، فإننا سندرس كيفية ر  
نخــصص األول منهمــا لرجــوع المــؤجر علــى المــستأجر بــدعوى الحلــول الشخــصي، أمــا الثــاني، 

  . نتناول فيه الدعوى المباشرة كبديل لدعوى الحلول الشخصي
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  المطلب األول

  رجوع المؤجر على المستأجر بدعوى الحلول الشخصي

ــا برمتــه، الن دراســتنا تنــصب علــى االســاس القــانوني     يعتبــر هــذا الموضــو  ع جــوهر بحثن
لرجوع المؤجر علـى المـستأجر مـن البـاطن فـي القـانون األردنـي، ولـذلك فقـد اسـتلهمنا عنـوان                     

 مـدني اردنـي التـي اشـارت الـى كيفيـة رجـوع المـؤجر             705هذا المطلب مـن خـالل نـص المـادة           
 هـذه المـادة البـد مـن التـذكير بـأن قـانون         على المستأجر من البـاطن، وقبـل أن نـستعرض نـص           

 لـم يتطـرق لاليجـار مـن البـاطن والتنـازل            1994 لـسنة    11المالكين والمستأجرين األردني رقـم      
  لـه من المادة الخامـسة الـذي اشـرنا   ) ج(من الفقرة ) 3(عن االيجار باستثناء ما ورد في البند     

مـن العـودة الـى القواعـد العامـة التـي       وإزاء هذا الوضـع البـد   . )10راجع ما تقدم ، ص  (،  سابقا
 من هـذا القـانون تـنص علـى          705تنظم عقد االيجار في القانون المدني، حيث نجد ان المادة           

إذا اجـــر المـــستأجر المـــأجور بـــإذن المـــؤجر فـــإن المـــستأجر الجديـــد يحـــل محـــل    : "مـــا يلـــي
  ". ولالمستأجر األول في جميع الحقوق وااللتزامات المترتبة بمقتضى العقد األ

وهذا النص يشير بوضوح الى حالة االيجار من الباطن، ألنه يتحدث عن تـأجير المـأجور                
مــن قبــل المــستأجر األصــلي، ممــا يعنــي نــشوء عقــد ايجــار مــن البــاطن بــين هــذا األخيــر وبــين   

  ). المستأجر من الباطن(المستأجر الجديد 

 إلـى ان المـستأجر الجديـد        ويبدو هذا النص مبهمًا ومحيرًا للوهلـة األولـى، إذ انـه يـشير             
يحل محل المستأجر األول  في جميع الحقوق وااللتزامات المترتبة بمقتضى العقد األول، وقد              
يفهم من هذا أن األمر يتعلق بحوالة حق  وحوالة دين، ولكن بما أننـا عرفنـا أن مـدلول الـنص                       

ه حوالـة الحـق وحوالـة    يتعلق بااليجار من الباطن، وليس سواه، فان هذا  األخيـر ال يتـصور فيـ          
  . الدين

راجـع مـا    (،  فحوالة الحق وحوالة الدين تكون في حالة التنازل عن االيجار كما بينا سابقا            
 الن التنازل عن االيجار هو تنازل عن حـق االيجـار نفـسه مـن طـرف المـستأجر         ). 6تقدم، ص   

 الناشئة عن العقد األصـلي،  األصلي للمتنازل اليه، وبالتالي فينقل األول للثاني حقوقه والتزاماته    
ه محل المستأجر األصلي في هـذه الحقـوق وااللتزامـات فـي مواجهـة                ل فيحل تبعًا لذلك المتنازل   

  . )8هامش (، المؤجر

أما االيجار من الباطن فهو ايجار جديد يكون فيه المستأجر األصلي مـؤجرًا، وال يقـصد                
ل حقوقــه والتزاماتــه الــى المــستأجر مــن المــستأجر منــه التنــازل عــن حقــه فــي االيجــار أو أن ينقــ

، الباطن، بل يقصد تمكين هذا األخير من االنتفاع بالعين المؤجرة مدة معينة لقاء اجر محدد                
وبالتالي ال توجد في هذه الحالة حوالة حـق وحوالـة   .  )51 و   50، ص   2003السيد خلف،   (
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عقديــة جديــدة بينــه وبــين   ديــن، ألن المــستأجر األصــلي يبقــى محتفظــًا بــصفته، وتنــشأ عالقــة     
  . المستأجر من الباطن، وبنفس الوقت تبقى عالقته بالمؤجر بموجب العقد األصلي قائمة

 ال يمكن فهمه على انه حوالة حق وحوالة دين، مـع أن       705لهذا، فإن ظاهر نص المادة      
مشرعنا كان بمقدوره تالفى ذلك من خالل صياغة النص بصورة اكثـر دقـة ووضـوح تبعـده عـن          

  . أي لبس أو غموض

و نابعـة مـن عـدم تمييـز المـشرع           حـ  علـى هـذا الن     705ونؤكد هنا أن صياغة نـص المـادة         
  . في النصوص السابقة عليها بين االيجار من الباطن والتنازل عن االيجار

وما دمنا قد توصلنا الى استبعاد فكرة حوالـة الحـق وحوالـة الـدين فـي عالقـة المـستأجر             
 العكـس، فإنـه ال يبقـى أمامنـا الـى القـول بـأن المقـصود مـن نـص المـادة                        من الباطن بـالمؤجر أو    

لــه مــن    هــو حلــول المــستأجر الجديــد محــل المــستأجر االصــلي بــنص القــانون  بكــل مــا     705
حقــوق ومــا عليــه مــن التزامــات فــي مواجهــة المــؤجر، بمعنــى أن هــذا األخيــر أيــضا يلتــزم فــي        

 به في مواجهة المستأجر األصـلي، ويطالبـه ايـضا    مواجهة المستأجر من الباطن بما كان ملتزماً    
بكل ما كان له من حقوق في ذمتـه ، بمـا فـي ذلـك األجـرة، ويرجـع عنـد مطالبتـه بهـذه الحقـوق                       

 مـن القـانون المـدني    705بموجب دعـوى الحلـول الشخـصي اسـتنادا الـى مـا تقـضي بـه المـادة           
  . األردني

الحلـــول، فالحوالـــة هـــي نقـــل الـــدين وتجــدر اإلشـــارة الـــى ان هنـــاك فـــارق بـــين الحوالــة و  
والمطالبــة بــه مــن ذمــة المحيــل الــى ذمــة المحــال عليــه ان كانــت حوالــة ديــن، ونقــل الحــق مــن       

وبالتـالي ففـي الحـالتين هـي تنـازل او      ). 9هـامش  (، له، ان كانت حوالة حق    المحيل الى المحال  
نقــل للــدين أو الحــق، لــذلك فالتنــازل  عــن االيجــار هــو حوالــة حــق أو حوالــة عقــد وفــي الوقــت 

  . )6راجع  ما تقدم ص(، ذاته حوالة دين سواء عن طريق البيع أو الهبة

 شـيء  أما الحلول فيقصد به عمومًا التبديل والتغيير في عالقة قانونية، فإن تم باستبدال   
بـــأخر، كـــان الحلـــول عينيـــًا، وان حـــدث بـــاحالل شـــخص مكـــان آخـــر اعتبـــر الحلـــول شخـــصيًا،   
والحلول الشخـصي بهـذا المفهـوم العـام، يمكـن اطالقـه علـى سـبيل حالـة يـستبدل فيهـا شـخص                         
، بأخر في عالقة قانونية أيًا كانت طبيعة هـذه العالقـة وأيـا كـان مـصدر هـذا التبـديل أو التغييـر          

  . )24، ص 2001المنجي، (

 الــضيق عنــدما ينــتج عــن الوفــاء بــدين بواســطة    ىوالمقــصود بــالحلول الشخــصي بــالمعن 
الغير، سواء كان ملزمًا بهذا الوفاء أو غير ملزم به، ويكـون معنـاه عندئـذ حلـول الغيـر المـوفي             

محمــود عبــد الــرحمن، (، بالــدين محــل الــدائن المــوفى لــه فــي الرجــوع علــى المــدين بــه أصــًال   
  . )11صت، .د

  : لذلك، فهناك فارق بين الحوالة والحلول يكمن في عدة نواحي نذكر منها
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 ان الحوالة تنطوي على المضاربة، ألن من يبيـع الحـق يخـشى أن ال يـستطيع المـدين الوفـاء               -أ
بــه، فهــو بــذلك يفــضل أن يبيعــه بأقــل مــن ثمنــه بــدًال مــن أن يــضيع عليــه كلــه، فهــو إذًا         

مــا مــن يــشتري الحــق فهــو يــضارب علــى مالئــة المــدين    يــضارب علــى اعــسار المــدين، وأ 
  . بحيث يحصل  على كل الحق الذي اشتراه بأقل من قيمته

أما الحلول  فهو بعيد عن فكرة المضاربة، وهو بالنسبة للدائن وفاء، وبالنسبة للموفي 
يعتبر الحلول أثرًا مترتبًا على عمل غيري، هو انه أدى  الدين عن غيره، وهو بهذا 

  .  جميًال للمدين ويفك عسرتهيسدي

 في الحوالة يجب تحقق رضاء الدائن، وتوافر اهلية التصرف، وال تكون الحوالة نافـذة قبـل                  -ب
أمــا فــي الحلــول فــيمكن أن يتحقــق  . المــدين أو الغيــر اال اذا قبلهــا المــدين أو أعلــن بهــا 

  . لول قبول لنفاذهبغير رضاء الدائن، مع االكتفاء بأهلية تلقى  الوفاء، وال يستلزم الح

 فــي الحوالــة التــي تكــون بعــوض  يــضمن المحيــل وجــود الحــق المحــال بــه وقــت الحوالــة،      -جـــ
أمــا فــي الحلــول فــال  . وبــذلك يكــون للمحــال لــه أن يرجــع علــى المحيــل بــدعوى الــضمان   

). 32، ص   1954حجـازي،   (يرجع الموفي على الدائن اال بـدعوى دفـع غيـر المـستحق،              
ردنــي ان تكــون الحوالــة أرفاقــًا محــضًا، أي بــدون عــوض، وذلــك  وقــد اشــترط المــشرع األ
 مــن القــانون المــدني األردنــي، وفــي اعتقادنــا أن هــذا   1000/6حــسبما جــاء فــي المــادة  

  . الشرط ال داعي له، الن الحوالة في الغالب تكون بعوض 

ممــا ســبق نــستنتج ان الحلــول المقــصود فــي إطــار رجــوع المــؤجر علــى المــستأجر مــن        
له في ذمة هذا األخيـر مـن    ن، هو حلول المؤجر محل المستأجر األصلي للمطالبة بكل ما        الباط

المــستأجر مــن البــاطن، وهــو حلــول شخــصي ألن المــؤجر يحــل محــل المــستأجر األصــلي، أي      
  . )24 ص ت،. دالمنجى،(، بمعنى إحالل شخص محل شخص آخر

نجـد أنهـا تتحـدث عـن      مـدار حـديثنا فـي هـذا المطلـب،           705وبالرجوع الى نـص المـادة       
) المـستأجر االصـلي   (محـل المـستأجر األول      ) المـستأجر مـن البـاطن     (حلول المستأجر الجديـد     

فــي جميــع الحقــوق وااللتزامــات بمقتــضى العقــد األول، وبمفهــوم المخالفــة فــإن المــؤجر بــدوره     
يحــل محــل المــستأجر األصــلي فــي مطالبــة المــستأجر مــن البــاطن بمــا لــه مــن حقــوق بمقتــضى    

قد األصلي، وبنفس الوقت يلتزم قبل المستأجر مـن البـاطن بمـا كـان ملتزمـًا بـه فـي مواجهـة                    الع
  ). 10هامش (، المستأجر األصلي

وهــذا ال يعنــي خــروج المــستأجر األصــلي مــن العالقــات العقديــة الناجمــة عــن االيجــار مــن 
 األول ).6راجــع مــا تقــدم ص  (البــاطن، بــل هــو يبقــى موجــودًا ، ألنــه طــرف فــي عقــدين معــًا ،   

يربطه بالمؤجر، وهو العقد األصلي، والثاني يربطه بالمـستأجر مـن البـاطن، وكـل مـا هنالـك أن          
المؤجر والمستأجر من الباطن يحالن محله حلوًال قانونيًا في مطالبـة بعـضهما الـبعض مباشـرة                 

  . بما لهما من حقوق متبادلة
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علـى الحلـول الـواردة فـي        وقد صدرت بعـض االحكـام عـن محكمـة التمييـز األردنيـة تؤكـد                 
  .  من القانون المدني705المادة 

 مــن القــانون المــدني علــى عقــد   705ال تطبــق أحكــام المــادة  : "فقــد جــاء فــي حكــم لهــا 
 وبنـاء  ،االيجار المبـرم قبـل سـريانه ألن العقـود تخـضع للقـانون الـذي كـان نافـذًا  حـين ابرامهـا             

د االيجار ان يطالب المستأجر الفرعي ببدل       على ذلك فليس للمالك  الذي لم يكن فريقًا في عق          
  . )11هامش(، "االيجار ، ألن االجرة التي يستحقها هي المترتبة بذمة المستأجر األصلي

 علـى عقـود سـابقة علـى     705ورغم أن هـذا الحكـم يؤكـد علـى عـدم سـريان نـص المـادة             
محـــل المـــستأجر صـــدور القـــانون المـــدني، اال انـــه يـــستفاد منـــه ان المـــؤجر ال يمكنـــه الحلـــول 

االصــلي فــي مطالبــة المــستأجر الفرعــي بــاالجرة الن العقــد المبــرم لــم يكــن خاضــعًا لــنص المــادة 
 هي التي تخول المؤجر الحلول محل المستأجر االصـلي فـي            705 ، أي بمعنى أن المادة       705

  . الرجوع على المستأجر من الباطن

المـستأجر الفرعـي الجديـد      بأنـه يحـل     "كما جاء في حكم آخر صـادر عـن نفـس المحكمـة              
محـل المــستأجر األصـلي فــي جميـع الحقــوق وااللتزامــات المترتبـة بموجــب العقـد االصــلي وفقــًا      

وال يجـــوز ان يملـــك مـــن الحقـــوق اكثـــر ممـــا كـــان .  مـــن القـــانون المـــدني705الحكـــام المـــادة 
  . )12هامش(، للمستأجر األصلي

 بـدوره محـل المـستأجر     يحل أيـضاً   ويستفاد من هذا الحكم بمفهوم المخالفة، ان المؤجر       
 ,Pettit)، االصلي في مطالبة المـستأجر مـن البـاطن بمـا لـه  مـن حقـوق بمقتـضى العقـد األول         

1981, P.279) .  

ويثــور الــسؤال حــول الــسبب الــذي دعــا مــشرعنا الــى تبنــي دعــوى الحلــول الشخــصي فــي 
  ؟  705رجوع المؤجر والمستأجر من الباطن على بعضهما بموجب المادة 

لإلجابة عن هذا التساؤل نقول أن المشرع األردنـي جعـل األصـل هـو عـدم جـواز االيجـار           
 ، من الباطن كقاعدة عامة خالفًا لما ذهبت اليه كثير من التـشريعات االخـرى كمـا ذكرنـا سـابقا         

 وبالتــالي، فــإن االســتثناء هــو جــواز االيجــار مــن البــاطن بموافقــة         ).12راجــع مــا تقــدم ص   (
ة، وعليه فإن االيجار من الباطن حتى يكون صحيحًا وغيـر مخـالف للقـانون البـد                 المؤجر الخطي 

 قيــام عالقــة مباشــرة بــين   إلــىأن يكــون بعلــم وموافقــة المــؤجر الخطيــة، وهــذه الموافقــة تــؤدي  
المؤجر والمستأجر من الباطن تماما كما هـي العالقـة التـي تـربط المـؤجر بالمـستأجر االصـلي،                    

 من المؤجر والمستأجر من الباطن ان يطالب اآلخر بحقوقـه مباشـرة،            ويترتب على ذلك أن لكل    
 دور المستأجر االصلي فـي هـذه الحالـة طيلـة فتـرة عقـد االيجـار مـن البـاطن، ولكنـه ال                         يويختف

يخرج مـن العالقـات العقديـة الناشـئة عـن العقـد األصـلي والعقـد الجديـد، بـل يبقـى طرفـا فيهـا،                    
حـل محلـه لمطالبـة المـؤجر بحقوقـه، وهـذا األخيـر ايـضا يحـل          اللهم أن المستأجر من البـاطن ي  
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 Barnes and( ،محلــه فــي مطالبــة المــستأجر مــن البــاطن بمــا لــه مــن حقــوق بــنص القــانون    
Harper, 1982, P. 578 (  .  

 علـى حلـول المـستأجر مـن         705ونتيجة لذلك فقد نص المشرع األردني بموجـب المـادة           
يـع الحقـوق وااللتزامـات المترتبـة بموجـب العقـد األول،             الباطن محل المـستأجر االصـلي فـي جم        

األمر الذي يترتب عليه رجـوع المـؤجر علـى المـستأجر مـن البـاطن  لمطالبتـه بااللتزامـات التـي                
  . كان ملتزمًا بها المستأجر األصلي، وذلك بموجب دعوى الحلول الشخصي

قـة المـؤجر الخطيـة، بـل     ر التأجير من الباطن بـدون مواف      ظولو أن المشرع األردني لم يح     
رض، ألمكــن المــستأجر األصــلي تــأجير حقــه باالنتفــاع بــالعين  فــ كمبــدأ عــام علــى ســبيل الهاجــاز

ــة بـــين هـــذا األخيـــر       ــالي ال تقـــوم عالقـ المـــؤجرة لمـــستأجر جديـــد بـــدون علـــم المـــؤجر، وبالتـ
وحينئــذ ال يمكــن  . )659 صت،. دمــرقس،(، والمــستأجر مــن البــاطن النعــدام التعاقــد بينهمــا   

القول بـأن للمـستأجر مـن البـاطن مطالبـة المـؤجر بتنفيـذ التزاماتـه الناشـئة عـن العقـد األصـلي،                         
كااللتزام بتسليم العـين المـؤجرة وصـيانتها وبـضمان انتفاعـه بهـا انتفاعـًا هادئـا، وبـنفس الوقـت                      
ــه لعــدم وجــود عالقــة  بينهمــا، اللهــم اال القــوانين التــي         ــه بتنفيــذ التزامات  لــيس للمــؤجر مطالبت
، اعطت للمؤجر دعوى مباشرة فـي الرجـوع علـى المـستأجر مـن البـاطن لمطالبتـه بـاألجرة فقـط                     

  . )في نفس الصفحة) 1( ، وكذلك الهامش 12انظر ما تقدم ص (

 705رض الــسابق، فإنــه ال يتــصور الحلــول الشخــصي الــذي نــصت عليــه المــادة  فــوفــي ال
المـشرع األردنـي للتـأجير مـن البـاطن         ر  ظـ أردني، لذلك فنص هذه المادة األخيرة جاء نتيجـة لح         

بـــدون موافقـــة المـــؤجر الخطيـــة، وعنـــد حـــصول هـــذه الموافقـــة تنـــشأ عالقـــة بـــين المـــؤجر            
، والمــستأجر مــن البــاطن يرجــع فيهــا كــل منهمــا علــى األخــر بموجــب دعــوى الحلــول الشخــصي  

(Gray, 1987, P. 528).   

ــد     ــى نــص البن ــالعودة ال ــانون    ) 3(وب المــالكين والمــستأجرين  مــن المــادة الخامــسة مــن ق
 من الباطن أو التنازل عن االيجار بدون موافقة المؤجر الخطيـة يعطـي              التأجيراألردني نجد أن    

المــؤجر حــق طلــب اخــالء المــأجور، وهــذا االلتــزام المفــروض علــى المــستأجر األصــلي  التــزام    
  . (Barnes and Harper, P. 575)، باالمتناع عن عمل

ن محكمــة التمييــز األردنيــة بــأن تــأجير المــستأجر جــزءًا مــن وقــد جــاء فــي قــرار صــادر عــ
الخطيـــة، وتكـــون دعـــوى المالـــك  ) المـــؤجر االصـــلي(العقـــار المـــأجور يـــستلزم موافقـــة المالـــك  

  . )13هامش (، في محلها وموافقة للقانون) 3/جـ/5(باالخالء استنادًا ألحكام المادة 

رجــوع المــؤجر علــى المــستأجر مــن واألســاس القــانوني الــذي تبنــاه المــشرع األردنــي فــي 
 مدني أردني يـشبه  705الباطن، أو العكس والمتمثل بدعوى الحلول الشخصي بموجب المادة        

  .  ذات الموضوعفي القانون االنجليزي  الذي ذهب اليهموقفال
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فمــواد التــشريعات اإلنجليزيــة المنظمــة لاليجــار بــصفة عامــة تتحــدث عــن حلــول المــؤجر    
  . )14هامش(، هل في الرجوع على المستأجر من الباطن أو المتنازل محل المستأجر األصلي

 محــل المــستأجر لولكــن القــانون االنجليــزي وان كــان يــشير الــى حــق المــؤجر فــي الحلــو 
االصلي على نحو يشبه موقـف القـانون األردنـي، اال انـه يجعـل الحلـول الشخـصي هـو االداة أو                 

، ه أو المستأجر من البـاطن للى كل من المتنازل الوسيلة التي يستخدمها المؤجر في الرجوع ع      
(Burn, 1986, P. 464-471) .       بينما القانون األردني نص علـى الحلـول فـي حالـة االيجـار مـن

الباطن فقط ولم يتطرق للتنازل عن االيجار، وقد اكدت احكام محكمة التمييز األردنية على أنـه             
حـق وحوالــة ديـن، وهــذا هـو الــذي يتفـق مــع     فـي حالـة التنــازل  عـن االيجــار نكـون أمــام حوالـة      

  . )7راجع ما تقدم ص (،  سابقا على نحو ما بيناهطبيعة التنازل عن االيجار

 مـن القـانون المـدني    706وقبل أن ننهي هذا المطلب البد أن نشير إلى مـضمون المـادة    
  . األردني وذلك استكماًال للحديث في ذات الموضوع

اذا فـسخ عقـد االيجـار المبـرم مـع المـستأجر األول كـان                : " على أنـه   706وتنص المادة     
  ". لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور

ويتبين من نص هذه المـادة بأنـه إذا فـسخ عقـد االيجـار األصـلي ، فإنـه تبعـا لـذلك يحـق                          
. أجر مــن البــاطنللمــؤجر فــسخ عقــد االيجــار مــن البــاطن واســترداد العــين المــؤجرة مــن المــست

وهذا يعني ان بقـاء االيجـار مـن البـاطن  رهـين باسـتمرار عقـد االيجـار االصـلي، فينتهـي حتمـا                        
بانتهائـــه، فـــإذا فـــسخ عقـــد االيجـــار األصـــلي بحكـــم القاضـــي أو بالتراضـــي، إلخـــالل المـــستأجر   

ــه، ســقط تبعــاً   ــاطن قائمــًا ب        بالتزامات ــو كــان المــستأجر مــن الب ــاطن، ول ــه االيجــار مــن الب ــاء ل وف
  .)15هامش (، التزاماته الناشئة عن عقد االيجار من الباطن

 على أن المستأجر االصلي قد أجر حقه المستمد من االيجـار  706ويؤسس نص المادة   
ت، .دســليم، (، االصــلي للمــستأجر مــن البــاطن، فــإذا انتهــى االيجــار االصــلي انعــدم هــذا الحــق   

  . )474ص

ــع مــضمو      ــي تعطــي الحــق للمــؤجر    705ن المــادة ولكــن نــص هــذه المــادة ال يتفــق م  الت
ــه          ــاطن، أو العكــس، ألن ــالحلول محــل المــستأجر األصــلي فــي الرجــوع علــى المــستأجر مــن الب ب
بموجب هذه المادة األخيـرة يـصبح المـؤجر طرفـًا ثالثـًا فـي عالقـة االيجـار مـن البـاطن، ويرجـع                         

 ,Hayton)، لشخـصي هو والمستأجر من الباطن على بعضهما بنص القانون بموجب الحلـول ا 
1982, P. 335).  ومــا دام األمــر كــذلك فكيــف لنــا أن نتــصور بــأن فــسخ عقــد االيجــار األصــلي

خالل المستأجر االصلي بالتزاماته يـؤدي إلـى فـسخ عقـد االيجـار مـن البـاطن، بـالرغم مـن أن                       إل
  المستأجر من الباطن يقوم بأداء التزاماته نحو المؤجر بدون تقصير؟ 

حــق المــستأجر مــن   علــى ال يتفــق مــع منطــق األمــور، ألن فيــه افتئــات      إن هــذا التــصور  
البــاطن، فهـــو مــرتبط بعقـــد ايجــار مـــع المـــستأجر األصــلي بمعرفـــة وموافقــة المـــؤجر الخطيـــة،      
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وبالتالي ال يجوز أن يتحمل وزر ما يرتكبه المستأجر االصلي مـن اخطـاء قـد تـؤدي إلـى فـسخ                      
والفــسخ .  المتفــق عليـه بالـشكل زاماتـه نحــو المـؤجر   عقـد االيجـار األصــلي، مـا دام انـه ينفــذ الت    

المقصود بهذه المادة ال عالقة  به بانتهاء مدة عقد االيجـار االصـلي، فـإذا كـان لـيس مـن حـق                        
من مدة سريان العقـد األصـلي، ألن سـلطته          المستأجر  األصلي أن يؤجر من الباطن لمدة أكثر        
ــة المــؤجر ال       ــة بموافق ــه فــي المنفع ــأجير حق ــة لعقــد االيجــار    قــوتفــي ت م اال فــي الحــدود الزمني

 اال انه وبعد توافر شروط عقد االيجار مـن البـاطن، وحلـول              ).9راجع ما تقدم ص      (االصلي ، 
كل من المؤجر والمستأجر من الباطن محل المستأجر االصلي في الرجـوع علـى بعـضهما، فـال                   

فـسخ عقـد االيجـار االصـلي،        يجوز حينئذ فسخ عقد االيجار من البـاطن بمـشيئة المـؤجر تبعـًا ل              
الن المؤجر قبل االيجار من الباطن خطيًا، وقامت عالقـة حلـول شخـصي بموجـب القـانون بينـه                

فالبد حتـى يقـوم بالفـسخ أن يكـون       .(Riddall, 1988, P. 370) ،وبين المستأجر من الباطن
  . قد صدر خطأ من هذا االخير وليس من المستأجر األصلي

م، فإننــا نتمنــى علــى مــشرعنا الكــريم تــدارك الخلــل الموجــود فــي   وتأسيــسًا علــى مــا تقــد 
 وتصحيح محتواها لتصبح متعلقة بتحديد مدة عقد االيجار من الباطن تبعـًا لمـدة          706المادة  

 .عقد االيجار األصلي، وليس فسخ عقد االيجار من الباطن تبعًا لفسخ العقد األصلي

  المطلب الثاني

  ل الشخصي كبديل للحلوةالدعوى المباشر

تبــين لنــا مــن خــالل المطلــب الــسابق أن الطريــق الــذي رســمه المــشرع األردنــي لرجــوع       
المؤجر على المستأجر مـن البـاطن، أو العكـس يتمثـل فـي الحلـول الشخـصي بموجـب القـانون،                      

  : الذي قرره المشرع تأثر بدوره بأمرينوهذا الحلول 

ار مـن البـاطن والتنـازل عـن االيجـار بـشكل        ان المشرع األردني لم يميز بين االيجـ    :األمر األول 
  . واضح يتفق مع طبيعة كل منهما

 أن المشرع أيضا لم يجـز االيجـار مـن البـاطن كقاعـدة عامـة اال بموافقـة المـؤجر                      :األمر الثاني 
  . الخطية

وهـــذا المنحـــى يـــدفعنا للتـــساؤل عـــن مـــدى مالئمـــة الحلـــول الشخـــصي كأســـاس لرجـــوع  
  طن، أو العكس في القانون األردني، وما هو البديل االنسب؟ المؤجر على المستأجر من البا

إن اإلجابة على هذا التساؤل تـشكل محـور حـديثنا فـي هـذا المطلـب، وعليـه البـد بدايـة                       
من الرجوع الى القواعد العامة في القانون المدني لنتعـرف علـى مـا إذا كـان مـشرعنا قـد وضـع                 

خاللـه تحديـد مفهومـه وطبيعتـه، بحيـث يمكـن       حكمًا عامًا بشأن الحلول الشخصي نـستطيع مـن        
  . تبعًا لذلك معرفة مدى مالئمة الحلول الشخصي لرجوع المؤجر على المستأجر من الباطن
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وبالرجوع الى القواعد العامة ال نجد نصًا يتناول الحلول في االطار العقدي بـشكل عـام،                
 مــن 288ر فــي المــادة بــل نجــد إشــارة الــى ذلــك عنــد الحــديث عــن المــسئولية  عــن فعــل الغيــ    

  القانون المدني، وكـذلك عنـد تنظـيم قـضاء ديـن الغيـر كأحـد تطبيقـات الفعـل النـافع فـي المـادة                     
309 .   

ولمـن أدى الـضمان أن يرجـع بمـا دفـع،      : " على ما يلي288من المادة  ) 2(فينص البند   
 288دة وهــذا البنــد يــأتي كــأثر مترتــب علــى الــشطر األول مــن المــا     " علــى المحكــوم عليــه بــه  

ــًا أو اتفاقــًا رقابــة شــخص بــسبب قــصره أو حالتــه         والــذي يقــضي بقيــام مــن وجبــت عليــه قانون
عالقـة  (له على شخص آخر سلطة فعلية فـي رقابتـه وتوجيهـه            أو لمن كان   ،العقلية أو الجسمية  

. بــأداء مبلــغ الــضمان المحكــوم بـــه علــى مــن أوقــع الــضرر مــن هــذه الفئـــات          ) المتبــوع بالتــابع  
ــد وبموجــب الب ــة أو        ) 2(ن ــولى الرقاب ــا ان  يكــون مت ــسابق يكــون مــن حــق المــوفي، وهــو ام ال

 للمــضرور، هالمتبــوع، الرجــوع بــدعوى الحلــول الشخــصي علــى مــن أحــدث الــضرر بمــا أداه عنــ 
  . فيحل محل الدائن المضرور في مطالبة  محدث الضرر  من تلك الفئات بما أداه عنه

 دين غيره بأمره كـان لـه الرجـوع علـى اآلمـر              من أوفى : " فتنص على أن     309أما المادة   
ــم          ــه ســواء اشــترط الرجــوع عليــه أم ل ــدائن األصــلي فــي مطالبتــه ب ــه، وقــام مقــام ال بمــا أداه عن

 وواضـح أن هـذه المـادة والمـادة الـسابقة عليهـا         ). مـدني أردنـي    299قـارن المـادة     (،  " يشترط
حـل الـدائن المـوفى لـه فـي الرجـوع       أيضًا تتعلقان بحالة الوفاء مع الحلـول، أي حلـول المـوفي م         

 ت،. د محمـود عبـد الـرحمن،     (،  ولـذلك فـالحلول يكـون بـسبب الوفـاء         . على المدين الموفى عنـه    
  . )770ص 

وإذا كان مشرعنا لم يضع نصًا يتعلق بالحلول  في نظرية العقـد بـشكل عـام،  فإنـه أورد         
 الواقعة ضـمن المـواد      926تطبيقات لها عند تنظيم بعض العقود، ومن ذلك ما ورد في المادة             

يجوز للمـؤمن أن يحـل محـل المـؤمن لـه      : "التي تنظم عقد التأمين، حيث جاء في هذه المادة     
بما دفعه من ضمان عن ضـرر فـي الـدعاوى التـي تكـون للمـؤمن لـه قبـل مـن تـسبب فـي الـضرر                       

 مــا لــم يكــن مــن احــدث الــضرر غيــر المتعمــد مــن أصــول   ،الــذي نجمــت عنــه مــسئولية  المــؤمن 
  ... " فروع المؤمن لهو

تحل محل المؤمن له المـضرور  ) المؤمن(ويستفاد من نص هذه المادة ان شركة التأمين   
  . بما دفعته له في الرجوع على المتسبب بالضرر، وهذا بال شك وفاء مع الحلول

ومن كل المواد السابقة يتضح أن الحلول يتم بعد الوفاء، بمعنـى أن المـوفي يحـل محـل                   
بما أداه عنه للدائن، ويـتم ذلـك عـن          ) هنالموفى ع (في الرجوع على المدين     ) موفى له ال(الدائن  

  ). 16هامش (، طريق الحلول الشخصي
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لـه صـفة مزدوجـة فهـو يعتبـر وفـاء للحـق بالنـسبة للـدائن،           ولذلك، فإن الوفاء مـع الحلـول    
ن الـذي لـم   وبنفس الوقت ينقل هـذا الحـق مـن ذمـة الـدائن الـى ذمـة المـوفي فـي مواجهـة المـدي            

  . )30 صت،. دالمنجي،(، يوفه بنفسه، بل وفاه عنه غيره في مقابل ان يحل محل الدائن فيه

وألن الوفــاء مــع الحلــول خــروج علــى القاعــدة العامــة التــي تقــضي بقيــام المــدين بالوفــاء      
للدائن، تعين اال يؤخذ به في غيـر الحـاالت التـي نـص عليهـا المـشرع، فـال يجـوز القيـاس علـى                          

لحـاالت، ويجـب حتـى يكـون الحلـول صـحيحًا  أن نكـون بـصدد وفـاء صـحيح، ألن الوفـاء                         هذه ا 
الباطل ألي سبب من أسباب البطالن ال يترتب عليه حلول الموفي محل الموفى له فـي الرجـوع                   

  . )31 صت،. دالمنجي،(، على الموفى عنه

جر مــن وبــالرجوع الــى حلــول المــؤجر محــل المــستأجر االصــلي فــي الرجــوع علــى المــستأ 
الباطن، أو العكس، نجد أن هـذه الحالـة فيهـا خـروج علـى طبيعـة الحلـول برمتـه، حيـث أن هـذا                          
األخيــر ال يكــون صــحيحًا اال اذا كــان هنــاك وفــاء للــدين، بــل أن الوفــاء هــو الــشرط الجــوهري     

  . للحلول

 مـدني أردنـي التـي تقـضي بحلـول المـستأجر مـن البـاطن محـل                 705وبالتالي، فإن المادة    
تأجر االصلي في الرجوع على المؤجر أو العكس تتنـاول حالـة تتنـاقض مـع طبيعـة الحلـول                المس

وشرطه الجوهري، فما هو الوفاء الذي قام به المستأجر من الباطن للمؤجر حتى يمكن القول                
بــه المــؤجر نفــسه حتــى يحــل  أنــه يحــل محــل المــستأجر األصــلي، أو مــا هــو الوفــاء الــذي قــام  

   في الرجوع على المستأجر من الباطن؟ محل المستأجر األصلي

 الــسابقة، أنــه حلــول بــدون  705يتبــين مــن تحليــل طبيعــة الحلــول الــذي تتناولــه المــادة    
وفاء،  أو على األقل حلول سابق للوفاء الـذي يمكـن أن يـتم بعـد رجـوع المـؤجر والمـستأجر                      

كن التسليم به، ألن   من الباطن على بعضهما، وفي كال الحالتين هو خروج على المألوف وال يم            
الوفاء شرط سابق للقيام بالحلول الشخصي، وهذا ما تؤكده كل النصوص التي ذكرناها بشأن              

  ).21 و20راجع ما تقدم ص (، الحلول سابقًا

 مــدني أردنــي أساســًا  705وتأسيــسًا علــى مــا تقــدم، فــإن الحلــول الــذي اعتبرتــه المــادة    
هما، هــو مــن قبيــل الخطــأ الــذي وقــع بــه    لرجــوع المــؤجر والمــستأجر مــن البــاطن  علــى بعــض   

وقـد يكـون   . مشرعنا الكـريم، وال يـتالئم مـع كـل القواعـد العامـة والخاصـة التـي تتنـاول الحلـول              
، المــشرع األردنــي تــأثر فــي هــذا الموقــف بمــا ذهــب اليــه النظــام االنجليــزي فــي هــذا الــشأن            

(Maudsley, 1975, P. 420). يل األنــسب لحلــول  ونعتقــد أن الــدعوى المباشــرة هــي البــد
المــؤجر محــل المــستأجر األصــلي فــي الرجــوع علــى المــستأجر مــن البــاطن أو العكــس، ذلــك أن   
المستأجر األصلي هو الذي يبرم عقد االيجار من الباطن بموافقة المـؤجر، وهـذا األخيـر لـيس                  

لما كـان  طرفًا اصيًال في العقد، فالعقد يتم بين المستأجر األصلي والمستأجر من الباطن، واال      
  ). 6راجع تعريف االيجار من الباطن فيما تقدم ص (،  من الباطناسمه ايجارًا
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وما دام المؤجر لـيس طرفـًا فـي عقـد االيجـار مـن البـاطن، فلـيس هنـاك عالقـة بينـه وبـين                
ًال، لـذلك فـال يـستطيع مطالبتـه بـشيء إال وفقـًا لـسند قـانوني، وهـذا              اصـ المستأجر مـن البـاطن      
دعوى غيــر المباشــرة التــي رســمها القــانون لرجــوع الــدائن علــى مــدين          الــسند يتمثــل فــي الــ   

المدين، بحيث يستطيع المؤجر أن يستعمل حقوق مدينه المـستأجر األصـلي فـي الرجـوع علـى                 
غيـر أن الـدعوى غيـر المباشـرة قـد      . المستأجر من الباطن، ونفس الشيء بالنسبة لهـذا األخيـر         

ء األجـرة، ذلـك أن حـق المـؤجر فـي رفعهـا ينـشأ عنـد             ال تكون كبيرة الفائدة للمؤجر فـي اقتـضا        
 المستأجر األصلي عن مطالبـة المـستأجر مـن البـاطن بـاالجرة، واذا حكـم للمـؤجر فيهـا                     ستقاع

ضـد المــستأجر مــن البــاطن، فــإن حــصيلة الـدعوى تــدخل فــي الــضمان العــام لــدائني المــستأجر   
  ). 83، ص 1999الفار، (، االصلي وال يستقل بها المؤجر

.  للدائن بالرجوع على مدين المـدين بالـدعوى المباشـرة   امتيازًافقد يقرر المشرع  لك،  لذ
وفــي إطــار عالقــة المــؤجر بالمــستأجر مــن البــاطن، فــإن الــدعوى المباشــرة هــي البــديل للحلــول 
ــلي         ــستأجر األصـ ــين المـ ــة بـ ــات القائمـ ــي العالقـ ــر فـ ــذا األخيـ ــروط هـ ــوافر شـ ــدم تـ ــصي لعـ الشخـ

  .ؤجروالمستأجر من الباطن والم

وقـــد ذهبـــت التـــشريعات الحديثـــة الـــى تقريـــر دعـــوى مباشـــرة فـــي رجـــوع المـــؤجر علـــى   
المستأجر من الباطن، وذلك بعد أن نظمت أحكام االيجار من الباطن وميزت بينه وبـين التنـازل                 

 األصـل العـام هـو جوازهمـا مـا لـم يوجـد شـرط مـانع بالعقـد المبـرم  بــين            جعلـت عـن االيجـار، و  
  . )17هامش (، ألصليالمؤجر والمستأجر ا

ونـــدع مـــشرعنا الكـــريم بـــأن يحـــذو حـــذو هـــذه التـــشريعات ويـــنظم االيجـــار مـــن البـــاطن 
ن والتنــازل عــن االيجــار بأحكــام مــستقلة لكــل منهمــا، ويجعــل القاعــدة  العامــة  جوازهمــا، ويمّكــ

المؤجر مـن الرجـوع علـى المـستأجر مـن البـاطن بموجـب الـدعوى المباشـرة والتـي ال تقـرر اال                        
لمــؤجر فــي الرجــوع علــى المــستأجر مــن لفهــذه الــدعوى األخيــرة تحقــق ضــمان .  خــاص بــنص

الباطن لمطالبته باألجرة مباشرة، فيـستقل المـؤجر بـاألجرة لنفـسه وال تمـر فـي ذمـة المـستأجر                     
ــر    ــذا األخيـ ــي هـ ــائر دائنـ ــه سـ ــلي، وال يزاحمـ ــار،(، األصـ ــليم،90 ص ت،. دالفـ  ص ت،. د ، وسـ

481.(  

 فــي  مباشــرة للمــؤجر فــي الرجــوع علــى المــستأجر مــن البــاطن  وهكــذا فــإن تقريــر دعــوى 
  :  يحقق فائدتين في آن واحد هماالقانون األردني

 مدني أردني، والذي ال يتناسب مـع      705 التخلص من مبدأ الحلول الذي ورد في المادة          :أوًال
 بـشكل  طبيعة العالقات الناشئة عن االيجار من الباطن، وال يتناسب أيضًا مع فكرة الحلول   

عــام التــي تناولهــا مــشرعنا فــي مواضــع عــدة، ســواء  فــي القواعــد العامــة أم فــي القواعــد    
وبالتــالي  فــالحلول وإن كــان يحــل مــشكلة الرجــوع مــن الناحيــة    . الخاصــة بــبعض العقــود 

العملية اال ان  ذلك ال ينبغي أن يكون على حساب السياسة التشريعية التـي تقتـضي بنـاء            
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 يـشكل تـشوه     ه علـى حالـ    705 خلل، وبقـاء نـص المـادة         يشوبهالنصوص بشكل سليم ال     
  . حيحةالبد من تص

 إن الــدعوى المباشــرة تحقــق امتيــازًا للمــؤجر فــي الرجــوع علــى المــستأجر مــن البــاطن،   :ثانيــًا
ــه المــشرع    ــا يهــدف الي ــة العالقــات الناشــئة عــن       ،وهــو م ــع طبيع ــًا م  وتقريرهــا يتفــق تمام

المـشرع فـي بعـض الحـاالت الخاصـة، مثـل تقريـر حـق                االيجار من الباطن اسوة بما فعلـه        
لعمــال المقــاول الــذين يــشتغلون فــي تنفيــذ مقاولــة فــي رفــع دعــوى مباشــرة علــى صــاحب    

 فقـرة هــ مـن قـانون العمـل           15المادة  (،  المشروع للمطالبة بما يستحق لهم قبل المقاول      
  . )1996األردني لسنة 

 

  ةـــالخاتم

حـث األول مـن هـذا البحـث أن هنـاك فـارق بـين االيجـار             تبين من خالل ما درسناه في المب      
 ســواء مــن حيــث طبيعــة كــل منهمــا، أو مــن حيــث مــا يترتــب   ،مــن البــاطن والتنــازل عــن االيجــار 

 فااليجار من الباطن  هو تـأجير لحـق المـستأجر فـي االنتفـاع بـالعين المـؤجرة                .عليهما من آثار  
زل عـن االيجـار فهـو نقـل لحـق االيجـار       الى شخص آخر يسمى المستأجر مـن البـاطن، أمـا التنـا        

وااليجــار مــن البــاطن ال . عــن طريــق البيــع أو الهبــة، ويــتم بطريــق حوالــة الحــق وحوالــة الــدين  
يلغـــي وجـــود عقـــد االيجـــار االصـــلي، بـــل نكـــون أمـــام عقـــدان احـــدهما، وهـــو األصـــلي، يـــربط   

البـاطن، أمـا فـي      المستأجر األصلي بـالمؤجر، واآلخـر يـربط المـستأجر األصـلي بالمـستأجر مـن                 
حالة التنازل فان الحق فـي االيجـار ينتقـل بطريـق الحوالـة مـن المـستأجر االصـلي الـى المتنـازل                       

  . ه بالمؤجرله، وينتهي العقد األول وال نكون اال امام عقد واحد يربط المتنازل ل

ر وقد اتضح لنا أن المشرع األردني لم يفرق بين االيجار من الباطن والتنـازل عـن االيجـا                 
بــشكل واضــح وجلــي، بــل أورد نــصوصًا مقتــضبه دمــج فيهــا أحكــام كــال النظــامين معــًا وخلــط        
بينهمــا، وجعــل القاعــدة العامــة هــو منــع االيجــار مــن البــاطن والتنــازل عــن االيجــار اال بموافقــة      

  . المؤجر الخطية، بخالف مسلك اغلب التشريعات الحديثة

ني أساسًا لرجوع المستأجر مـن البـاطن        وترتب على هذا الخلط، ان اعتمد المشرع األرد       
 مــن القــانون المــدني  705والمــؤجر علــى بعــضهما يتمثــل بــالحلول الشخــصي بموجــب المــادة    

  . األردني، وهذا الموضوع كان محور حديثنا  في المبحث الثاني، وهو جوهر موضوعنا برمته

و العكـس،  ولـم    مـن البـاطن أ     فالقانون األردني بين كيفية رجوع المؤجر علـى المـستأجر           
واالسـاس الـذي اعتمـده      . ه والمؤجر في حالة التنازل عن االيجار       ل يتطرق للعالقة بين المتنازل   

مشرعنا  في حالة االيجار من الباطن والذي يقضي برجوع المؤجر على المستأجر مـن البـاطن         
، أو العكــس بــدعوى الحلــول الشخــصي هــو محــل نظــر، ألن  الحلــول يكــون بعــد الوفــاء للــدائن 

بحيث يحل الموفي محل الدائن في الرجوع على المدين، وهذا األمر غير متصور في العالقـات      
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ــود وفـــاء       ــاطن، لعـــدم وجـ ــار مـــن البـ ــئة عـــن االيجـ ــاء المـــؤجر     الناشـ ــى االقـــل الن وفـ ، أو علـ
ــاطن لبعــضهما يكــون بعــد حلــول كــل منهمــا محــل المــستأجر االصــلي فــي          والمــستأجر مــن الب

 األمــر ال يتفــق مــع طبيعــة الحلــول بــشكل عــام، ألن األصــل أن يــتم    الرجــوع علــى اآلخــر، وهــذا 
  . الوفاء اوًال ثم بعد ذلك يحل الموفي محل الدائن في الرجوع على المدين

 مـدني أردنـي، ويـستبدل الحلـول        705ونتيجة لذلك،  فقد اقترحنا ان يلغـي نـص المـادة             
 المـؤجر والمـستأجر مـن البـاطن     ا أن يرجـع موجبهـ الوارد فيها بالـدعوى المباشـرة التـي يمكـن ب         

علـــى بعـــضهما مباشـــرة بـــنص القـــانون، فهـــذه الـــدعوى األخيـــرة هـــي التـــي تتناســـب مـــع طبيعـــة 
العالقات الناشئة عن االيجار من البـاطن، وتعطـي للمـؤجر، وهـو لـيس طرفـًا  فـي عقـد االيجـار                        

رة، وبهـذا فهـي   من الباطن، الحق في الرجوع على المستأجر من الباطن مباشرة لمطالبته بـاألج         
له امتيازًا  في التقدم على سائر دائني المـستأجر األصـلي، الن    تشكل  ضمانًا للمؤجر، وتحقق 

المؤجر يستوفي بموجبهـا االجـرة مباشـرة مـن المـستأجر مـن البـاطن وال تمـر بذمـة المـستأجر            
  . األصلي

 نجملها بما وترتيبًا على ما تقدم نخلص الى مجموعة من النتائج والتوصيات تستطيع ان
  : يلي 

 لعـدد   لقد خلط المشرع األردني بين االيجـار مـن البـاطن والتنـازل عـن االيجـار وخـصهما                  :أوًال
ــا نــدع         قليــل مــن النــصوص ال تكفــي لبيــان احكامهمــا األساســية، وفــي هــذا الــصدد، فإنن
مــشرعنا الــى تمييــز االيجــار مــن البــاطن عــن التنــازل وبيــان أحكــام كــل منهمــا علــى نحــو      

تناسب مع طبيعته وآثاره، وزيـادة عـدد المـواد التـي تعـالج هـذين النظـامين علـى            يل  مستق
نحو يفسح المجال للتعرف علـى ماهيـة وطبيعـة وآثـار كـل منهمـا ، ممـا يـساهم فـي إزالـة                    

  . الغموض الذي يكتنفهما امام المهتمين والمشتغلين بالقانون والقضاء

 والمــادة ، مــن قــانون المــالكين والمــستأجرين 5 جعــل المــشرع األردنــي بموجــب المــادة  :ثانيــًا
 من القـانون المـدني األصـل العـام هـو عـدم جـواز االيجـار مـن البـاطن والتنـازل عـن               703

االيجار اال بموافقة المؤجر الخطيـة، وهـذا المنحـى يختلـف عـن موقـف اغلـب التـشريعات          
 فلـيس مـن    ،ألردنـي الحديثة، ونؤكد هنا بأنه ليس هناك ما يبرر هـذا التقيـد فـي القـانون ا                

العدل حرمان المستأجر  من التصرف بحقه في االنتفاع بالعين المؤجرة أو تأجيره لغيـرة               
ولــذلك فإننــا نأمــل مــن مــشرعنا أن . طالمــا يــتم ذلــك  وفــق بنــود عقــد االيجــار وشــروطه 

يلغي نص هاتين المادتين، ويجعل األصل جواز االيجار من الباطن والتنازل عن االيجار،              
  .  االتفاق على خالفهاءوا شناألمر إلرادة طرفي عقد االيجار، ولهم إويترك 

 من القـانون المـدني األردنـي األسـاس القـانوني لرجـوع المـؤجر                705 لقد حددت المادة     :ثالثًا
ــازل عــن االيجــار        ــة التن ــم تتعــرض لحال ــاطن ول ــل هــذا   . علــى المــستأجر مــن الب وقــد تمث

تأجر من البـاطن والمـؤجر محـل المـستأجر          األساس بالحلول الشخصي، بحيث يحل المس     
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وهـذا الحلـول يتنـاقض مـع القواعـد           . االصلي في الرجـوع علـى بعـضهما بموجـب القـانون           
التي تنظم  الحلول بشكل عام، سواء من حيـث طبيعتـه أم شـروطه، ولـذلك فقـد اوجـدت               

هنـا نقتـرح    و.  حًال عمليًا ال يتفق مع القواعد الكليـة المتعلقـة بمبـدأ الحلـول              705المادة  
 خاص يقرر للمؤجر دعـوى  ص ، واستبداله بن705على مشرعنا ايضًا الغاء نص المادة      

مباشرة في الرجوع على المستأجر من الباطن، ألنها تتناسب مع طبيعـة العالقـات الناشـئة                 
  . عن االيجار من الباطن، وتخدم مصالح المؤجر والمستأجر من الباطن

فقنـا فيمـا نـسعى اليـه، وحـسبنا أن نـسينا أو أخطئنـا ان        وأخيرًا نـدع اللـه أن نكـون قـد و         
  . الكمال لله وحده
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Abstract 

This research deals with  the issue of the legal basis of landlord’s return 
to the sub-tenant under the Jordanian law. It aims at pointing out the extent 
of the legality of this basis. It was shown that the Jordanian legislator has 
relied on the personal subrogation as a means of the lessor’s returning to the 
sub-tenant to demand him his rights which the original lessee was obligated 
with. And this subrogation does not suit the contractual relationships raised 
from sub-tenancy because it contradicts the nature and conditions of the 
subrogation in general. 

In addition, this study outlines the most proper alternative for 
subrogation represented by the direct case which  conforms with the nature 
of the legal relationships that bind the landlord with the tenant and the sub-
tenant. 

Finally, the study sheds light on the confusion that the Jordanian 
legislator has caused in not distinguishing between the sub-tenancies and the 
assignment of lease, despite the differences between them, and this confusion 
has an effect on the choice of the privity of estate as a means of returning, in 
contrast with the approach adopted by most comparative legislations. 
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  الهوامش

:  من القانون المدني المصري التي تنص علـى        593انظر على سبيل المثال المادة      )  *(
ــازل عــن االيجــ   "   مــاار او االيجــار مــن البــاطن، وذلــك عــن كــل    للمــستأجر حــق التن

 التقنــين  االتجــاهقــارن بــنفس" فــاق بغيــر ذلــكتاســتأجرة أو بعــضه، مــا لــم يقــض اال 
والتقنــين ) 775(و التقنـين المـدني العراقــي مـادة    ) 560(المـدني الـسوري المــادة   

  ). 584(وتقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة ) 592(المدني الليبي المادة 

وقد ذهب القانون االنجليزي الى اشتراط موافقة المـؤجر علـى االيجـار مـن البـاطن                 )  2(
 انظــر علــى ســبيل  ،والتنــازل عــن االيجــار علــى نحــو يــشبه موقــف القــانون األردنــي    

 المثال 

(3) Land Lard and Tenant Act 1988. Article 
 مـن  1285ى الـصفحة   منشور علـ 373/85انظر قرار محكمة التمييز االردنية رقم    )  3(

 2347 صــفحة 845/90وكــذلك قــرار رقــم   . 1987مجلــة نقابــة المحــامين لــسنة  
  . 1992 لسنة 1085 صفحة 30/91وكذلك قرار رقم . 1990لسنة 

 مـن  1021 منشور علـى الـصفحة   495/83انظر قرار محكمة التمييز األردنية رقم    )  4(
 330/84لمحكمــة رقــم   قــارن قــرار نفــس ا   .1984مجلــة نقابــة المحــامين لــسنة    

  . 1985 لسنة 510صفحة 

 لـسنة   1002 صـفحة    479/80انظر علـى سـبيل المثـال قـرار محكمـة التمييـز رقـم                )  5(
ــم    . 1981 ــة رقـ ــرار نفـــس المحكمـ ــارن قـ ــفحة 581/81قـ ــسنة 546 صـ . 1982 لـ

  . 1999 لسنة 1888 صفحة 934/98وقرار رقم 

(6)   See Land Lord and Tenant Act, 1927, 1985, 1988, and Common 
land (Rectification of Registers), Act 1989 . and Land Lord and 
Tenant (Covenants ) Act 1995.  

(7)   See Land Lord and Tenant Act 1988, Article 1 and 3 . Also See 
Land Lord and Tenant Act 1995, Article 28 .  

  . كام المتعلقة بالتنازل بشكل موسعوقد فصل هذا القانون األخير االح

 مــن 89 منــشور علــى الــصفحة 485/85انظــر قــرار محكمــة التمييــز األردنيــة رقــم  )  8(
ــسنة    ــة المحــامين ل ــة نقاب ــازل      . 1986مجل ــان عقــد التن ــه ب ــذي جــاء فــي حيثيات وال

ينطوي على حوال حق بالمنفعة وحوالة الثمن باالجرة التي تتطلب اتفـاق األطـراف             
  .  محيل ومحاله له ومحال عليه–الثالثة 
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الحوالـة نقـل   : " من القـانون المـدني األردنـي التـي تـنص علـى أن            933انظر المادة   )  9(
 قـارن قـرار محكمـة        ."الدين والمطالبة به مـن ذمـة المحيـل الـى ذمـة المحـال عليـه                

 مـن مجلـة النقابـة لـسنة         350 منشور على الصفحة       546/93التمييز األردنية رقم    
1994 .  

 1285 منـشور علـى الــصفحة   373/85راجـع قـرار محكمـة التمييـز االردنيــة رقـم      )  10(
 والـــذي اشـــارت فيـــه الـــى كيفيـــة حلـــول المـــؤجر  1987مـــن المجلـــة النقابـــة لـــسنة 

والمستأجر من الباطن محل المستأجر االصلي فـي الرجـوع علـى بعـضهما بموجـب                
  . ي من القانون المدني األردن705المادة 

 1410 منـشور علـى الــصفحة   145/88رار محكمـة التمييـز االردنيــة رقـم    راجـع قـ  )  11(
  . 1989من مجلة النقابة لسنة 

 2516 منـشور علـى الـصفحة        1246/92انظر قرار محكمة التمييز االردنية رقـم        )  12(
  . 1994من مجلة النقابة لسنة 

 1888 منــشور علــى الــصفحة 934/98انظـر قــرار محكمــة التمييــز األردنيــة رقــم  )  13(
   . 1999من مجلة نقابة المحامين لسنة 

(14)  See Land Lord and Tenant Act 1988, Section 3.  

Also see land lord and Tenant (Covenants) Act 1995, Section 5.  

ويفهـــم مـــن المـــواد الـــسابقة أن المـــؤجر يحـــل حلـــوًال  شخـــصيًا محـــل المـــستأجر   
 أو المــستأجر مــن البــاطن   (Assignee)يــه االصــلي فــي الرجــوع علــى المتنــازل ال    

(Underlett) أو (Sub-lett)   ــصي ــالحلول الشخــ ــك بــ ــدعى ذلــ  Personal) ويــ
Subrogation) أو (Privity of estate) .   

 مـن  1285 منشور على صـفحة      373/85انظر قرار محكمة التمييز االردنية رقم       )  15(
لـى أن فـسخ عقـد االيجـار      والـذي اكـدت  فيـه ع   1987مجلة نقابة المحامين لـسنة    

بموجـب  ) االيجـار الثـاني   (االول يعطى المؤجر حق فـسخ عقـد االيجـار مـن البـاطن               
   . 706المادة 

 مــن القــانون المــدني الفرنــسي والتــي تــشيران 1251 والمــادة 1249قــارن المــادة ) 16(
 المرجـــع -مـــذكور فـــي محمـــود عبـــد الـــرحمن محمـــد . الـــى الحلـــول بـــسبب الوفـــاء

 مــن القــانون المــدني 326 و 324كــذلك قــارن المــادتين  . 30  و29 ص-الــسابق
  . المصري حيث تتحدثان عن الوفاء مع الحلول

 مــن تقنــين 264، والمــادة  مــدني فرنــسي1753المــادة  انظــر علــى ســبيل المثــال ) 17(
 595 والمـادة    ، مـن القـانون المـدني المـصري        596 المـادة    االلتزامات السويـسري،  
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، والمـــادة  563  المـــادة والتقنـــين المـــدني الـــسوري ،يبـــيمـــن القـــانون المـــدني الل 
  .  من القانون المدني العراقي 776/2
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 ودوره االجتمــاعي فــي العــصر  الفنــيطبيعــة العمــل
  * اإللكرتوني

  
 .االردن ،اربد ،اليرموكجامعـة ، الفنونكلية  ،قسم الفنون التشكيلية، خالد الحمزة

  

  2005/ 11 /21 وقبل للنشر في                             17/5/2005   ستلم البحث فيا

  ملخص

فـي  طرائق الجديدة في اإلنتـاج والنـشر   يعته وللطب للفنيناقش هذا البحث ضرورة تفحص ا 
 فـي الحيـاة كوسـيط قـادر علـى حمـل             همن أجل الوقوف علـى مـدى أهميـة دور         العصر اإللكتروني   

 النسبة األعظم من المتلقـين لألعمـال   الرسائل والتواصل مع المتلقين بفعالية في وقت أصبحت فيه       
 طغيـان   البحـث إلـى إن     ويـشير . متنوعةسائط  نسخها المحمولة على و   االتصال ب على  تعتمد  الفنية  

دفع إلـى إنتـاج صـور فـي         ت ةة متعاظم اهإلى شر أدى  تصال في عصرنا قد     الالصورة على وسائل ا   
يطرح البحث في هـذا الـسياق أسـئلة بخـصوص محتـوى العمـل الفنـي                 و .عملية استنساخ النهائية  

التطـورات   مـع    وال شـك أنـه    . جتماعيالفنان ألداء دور    افرصة  و، نظرتنا إلى تلقي الرسائل الفنية    و
العمل الفني في وسائل االتـصال المرئيـة   مواصفات وطبيعة  تختلف   الحاصلة في النسخ اإللكتروني   

 وكـذلك قـدرة الطابعـات       تهشاشـ  وبرامجـه و   رجهـاز الكمبيـوت    و آلـة التـصوير   و حسب قدرة الماسح  
لمنتجـة الكترونيـا أو التقليديـة     وذلـك سـواء فـي األعمـال الفنيـة ا     والخامات المستعملة فـي الطباعـة   

ويخلـص البحـث إلـى أنـه ينبغـي علـى الفنـان فـي هـذه الحالـة أن يحـصل                       .  التي تعرض الكترونيـا   
تدريبا وخبرة مناسبة لطبيعة عمله ويتمثل ذلك فـي التعامـل مـع البـرامج الفنيـة العديـدة وتقنيـات                      

ــي ال      ــة بمحــددات العمــل الفن ــا مــن معرف ــا يتبعه ــشر وم ـــاره  التنفيــذ والن ــة وبآثـ ـــونية واألخالقي قان
باربـارا  ويتطرق البحث إلى بعض األمثلة كأعمـال  . االجتماعيـة وبكيفيــة تلقيه من النواحي النفسية   

بيجــي ديجــز  ومــشاريع  Genny Holzerأعمــال جنــي هــولزر  وBarbara Krugerكروجــر 
Peggy Diggsأصــبحت مرهونــة  ويــرى الباحــث بــأن مــشروعية وفاعليــة وجــود الفنــان  . الفنيــة

وذلك من أجـــل أن يتمكن الفنـــان مـن التفاعـل مـع القـضايا              ، بكونه فيلسوفا وباحثا واتصاليا معا    
  .اإلنسانية المعاصرة وفهمها ومن ثم تقديمها فنــيا في سياقات تضمن تحقيق أهدافه
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  :تـقـديم

ة علـى منـاح شـتى       يتميز العصر الذي نعيش فيه بسطوة وسائل اإلنتاج والنشر اإللكتروني         
بالمعطيـات  ، باعتبـاره منتجـا ثقافيـا    ، ويؤثر الفن ويتأثر .من الحياة وخصوصا الجوانب الثقافية

وعليه فإنـه ال بـد لـه مـن أن يتفاعـل ويعكـس هـذه الـسطوة                   ،  للعصر الذي ينتج فيه    تكنولوجيةال
وجيــة حيــث كــان منــذ نــشأته بــالتطورات التكنول ويمكــن القــول بــأن الفــن قــد ارتــبط. االلكترونيــة

وبمـا أن هـذا البحـث    . مبادرا أو مشاركا في ابتكارها أو مستخدما لها وفقا لطبيعتـه وألغراضـه            
ال يتجه إلى تتبع ذلك االرتباط بين الفن والتطورات التكنولوجية عبر التاريخ فإنه يمكن االكتفـاء   

 نهايـة القـرن التاسـع       باإلشارة إلى أن هـذا االرتبـاط قـد تجلـى بـين الفـن والمنجـزات العلميـة فـي                    
تركت األبحاث الجارية فـي تلـك الفتـرة فـي فيزيـاء وكيميـاء اللـون أثرهـا فـي لوحـات                       لقد  . عشر

ح الفنـانون   توتبعا لذلك لقد ف   .  أبعد األثر في تأسيس الحداثة في الفنون       االتأثريين التي كان له   
آفاقا جديدة لمجـاالت تكنولوجيـة أخـرى        بعدهم    أتى ومنالتأثريون  

*
لقـد حـصل مـع التقـدم       و.  

حـتم علـى الفـن    تو. المضطرد للعلوم ارتباك في العالقة بين التكنولوجيا والفن في فتـرات الحقـة         
بسبب التغيرات االجتماعية واالقتصادية الكبرى فـي عالمنـا وتفـاقم التكنولوجيـا أن يعيـد النظـر                 

 علــى قــضيتين  لــذا فــإن هــذا البحــث يركــز    .  فــي طبيعتــه وأن يتفاعــل معهــا إنتاجــا وتوصــيال     
ــه ب   ، متــصلتين ــى طبيعــة الفــن وعالقت ــاول األول  واالستنــساخ اإللكترونــي ومــا   تقنيــات اإلنتــاج تتن

القـضايا االجتماعيـة واإلنـسانية      ب الفـن بفعاليـة      ارتبـاط   أما القضية الثانية فتتناول     . يستجد فيها 
إللكترونـي مـن   ال شـك بـأن هـذا التطـور التقنـي ا         . اآلخذة في التبلـور والتـضخم فـي هـذا العـصر           

يتركــا أثرهمــا فــي قــد جهــة وتوجــه الفــن إلــى االنغمــاس فــي الــدور االجتمــاعي مــن جهــة أخــرى   
 الفنـون إلـى الـوعي    ه وقت وصلت فيـ   أننا نعيش في   ،في هذا السياق  ، ويرى البعض . طبيعة الفن 

عــين عليهــا تيرســالة رمزيــة وبوســاطته بــذاتها كوســائط متنوعــة وكنظــام وســيط يــشكل إنتاجهــا  
  . (Jameson, 1999, P. 162)اتخاذ موقف من الوضـع الـذي تحتلـه مـادة المجـال نفـسه       كذلك

ينبغــي، والحــال هكــذا، أن تــتفحص هــذه الفنــون طرائقهــا الجديــدة فــي اإلنتــاج والنــشر وكــذلك     
   .مدى أهمية دورها في الحياة كوسيط قادر على حمل الرسائل والتواصل مع المتلقين بفعالية

 : بين الحداثة وما بعدهاطبيعة الفن وتلقيه

العمــل " المثيــرة والمــؤثرة Walter Benjaminكانــت إعــادة قــراءة مقالــة فــالتر بنيــامين 
وبالتـالي أخـذ عنوانـا     ، أحد البواعـث وراء هـذا البحـث       ، " الميكانيكي اإلستنساخالفني في عصر    

بوظيفتــــه موازيــــا لعنــــوان تلــــك المقالــــة مــــع اســــتبدال كلمــــة الميكــــانيكي بــــاإللكتروني وربطــــه   
أن العمــل الفنــي بــفيــه يؤكــد رأي مهــم لــه فــي تلــك المقالــة الــذي  نبــدأ بفحــص لــذا. االجتماعيــة
 ,Benjamin)تقانإمن استنساخه مهما بلغت عملية " اآلن"و " هنا"يفتقد إلى الـ المستنسخ 

                                                           
التي أعتمد فيها على في أعماله و   Surat الفنان سوراه يعتبر العض التقنية التي اتبعها *

 .د بعيد لفكرة شاشة التلفاز الملونجلمسات من ألوان تمتزج على شبكية عين الرائي ك
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2004, P. 3) .     وبالرغم من توجهاته االجتماعية التقدمية بخصوص الفن وتلقيـه إال أنـه يعـد  
الــذي يمثـل وجهـا مـن أوجــه    وال غرابـة فـي هـذا الحكـم     . هـذا الفقـد نقيـصة ال يمكـن تعويــضها    

عمــل علــى توســيعها مــن ثــم و  Roger Fry روجــر فــراي ها لــدى أســس تبلــورتة التــيثــاالحد
وإذا كانت نظريات الحداثـة قـد   . Clement Greenbergوفلسفتها ونشرها كليمنت جرينبيرغ 

ي الذي قام بـه كـل مـن هـذين المنظـرين وغيرهمـا إال أنهـا كـذلك قـد            ظهرت جليا في النقد الفن    
فـإذا مـا نظرنـا فـي        . شملت التطورات الحديثة لتاريخ الفـن حيـث اتـضحت فيـه علـى أكمـل وجـه                 

و " هنـا " الــ    ه يبنـى علـى    سنجد أنـ  ، في معظم ما أنتج منه في القرن العشرين       ، تاريخ الفن كعلم  
يبرز الزمـان والمكـان     و .في مجال التعليم األكاديمي   ،  األقل على، مناهجه األكثر انتشارا  " اآلن"

فريــدا  العمــل الفنــي كــون خــصوصية يظهــرانساســيان أمحــددان باعتبارهمــا فــي هــذه المنــاهج  
والنقــد الفنــي  ويمكــن القــول بــأن تــاريخ الفــن   . "متــى" و"أيــن"ـ مــن خــالل ارتباطــه بــ وأصــيال 

هــو ويــد أحــد معطيــات الحداثــة األساســية  علــى تأكواإلنتــاج الفنــي نفــسه قــد تعاضــدت جميعــا  
 وتفرد العمل الفني وما يتعلـق بـه مـن           المتميز بحثها الحثيث عن أسلوب الفترة وأسـلوب الفنان      

 عـن النقلـة التـي    Arthur C. Dantoيتحدث آرثر سـي دانتـو   . لمسة الفنان المباشرة في العمل
 لنقلة بين سـردي جورجيـو فـازاري       حصلت من القديم إلى الحداثة فيقول بأن التغير الحاصل وا         

Giorgio Vasar  ستعمالية إلى أعمال فنية وجرينبيرغ هي نقلة بين األعمال الفنية بأبعادها اإل
ويــضيف بــأن النقــد قــد انتقــل تبعــا لــذلك بطــرق تناولــه مــن تأويــل األعمــال مــن حيــث     . بــذاتها

ــا   أي مـــن الداللـــة إلـــى  ،أي انتقـــل مـــن المعنـــى إلـــى الكينونـــة ، موضـــوعاتها إلـــى وصـــف ماهيتهـ
منذ ستينيات القـرن  عموما   وقد عكست األعمال الفنية  . (Danto, 19997, P. 108)التركيب

التاسع عشر حتى ستينيات القرن العشرين تقريبا هذه النظرة مما نتج عنه التركيـز علـى طبيعـة              
لتلقـي أيـضا التـي      وترك هذا األمر أثره في عملية ا      . الصورة الشكلية بعيدا عن المحتوى األدبي     

 ال تتم بشكل كامـل وحقيقـي إال بحـضور المتلقـي أمـام العمـل الفنـي                   ،في زعم الحداثة  ، أصبحت
 .مباشرة

 ولكــن ، كبيــرة اجتماعيــة واقتــصادية وسياســية تغيــرات فــي القــرن العــشرينصــابت العــالمأ
ينـة علـى    بـدرجات متبا  تأثيرهاظهر  والتي،حاسم منذ ستينياتههذه التغيرات بشكل بعض  ظهر  

للداللــة علــى إال " مــا بعــد الحداثــة "مــصطلح ظهــور  مــا كــانو. لحيــاةنظــرة اإلنــسان لنفــسه ول
 ســواء فــي مختلــف  مجــاالت الحيــاة -مــع االرتبــاط معهــا علــى نحــو مــا -تجـاوز مرحلــة الحداثــة  

كان على مستوى الحياة اليومية لعامة الناس أو علـى مـستوى اإلبـداع اإلنـساني فـي المجـاالت               أ
وبخصوص الفن يقول دانتـو بـأن أنظمـة الفـن االستحـضاري التقليـدي وبعـدها                 . رية والفنية الفك

أنظمــة الفـــن الحــديث قـــد تآكلـــت علــى األقـــل بــشكل لـــم يعـــد لهــا دور تلعبـــه فــي إنتـــاج الفـــن       
ولقـد تحـول الفـن مـن بـصري إلـى سـلوكي حيـث يـنغمس          .  (Danto, 1997, P. 48)المعاصـر 

وأصـبحت األعمـال الفنيـة تـدعو المتلقـي إلـى       .  فـي سـياق سـلوكي    الفنان والعمل الفني والمتلقي   
 إن   . (Asccut, 2003, P. 110)تكاريـة جـسميا وعاطفيـا ومفهوميـا    إلباالنغمـاس فـي الخبـرة ا   

لوضـع جديـد   منهم قـد هيـأ    وعدد الذين يتابعون أو يهتمون باألعمال الفنية بشرازدياد عدد ال  
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 النـسبة األعظـم    وقـد أصـبح واضـحا أن      . عمال الفنيـة  لم يكن معروفا من قبل بخصوص تلقي األ       
األمـر الـذي     تحملهـا نسخها من خالل وسائط     االتصال ب على  تعتمد  من المتلقين لألعمال الفنية     

بــسبب شــيوع   و. مــع األعمــال الفنيــة ذاتهــا    ، بــالمعنى التقليــدي  ، ا مباشــر  اتــصاال فيــه ال يكــون  
يمكـن القـول    و . (Bicket, 2004, P. 6)ستنـساخ أصـبح  الفـن يـرى فـي سـياقات متعـددة       الا

كذلك بأن هذا المفهوم التقليدي بخصوص االتصال المباشر قد تغيـر نظـرا للتغيـرات الحاصـلة            
هـذا بخـصوص    . في طبيعة األعمال الفنية التي خرجت بـشكل أو بـآخر عـن بعـض أطـر الحداثـة                  

فنيــة المعاصــرة والتــي  أمــا األعمــال ال ، )وغيرهمــا، التــصوير، النحــت(األعمــال الفنيــة التقليديــة  
أصبحت اإللكترونـات مادتهـا وأداتهـا ووسـيلة نقلهـا فقـد تغيـرت طبيعتهـا وتغيـرت كـذلك طبيعـة                      

مواصـفات   أخـذت   فـي النـسخ اإللكترونـي   لتـي حـصلت   التطـورات ا  مـع   و .عملية تلقيها وسـياقاتها   
وئي  الـض  حـسب قـدرة الماسـح     تختلـف   صورة العمل الفنـي فـي وسـائل االتـصال المرئيـة             وطبيعة  

Scanner    روقــدرة جهــاز الكمبيــوت   الكمبيــوتر ، أو قــدرة آلــة التــصوير إذا كــان العمــل خــارج 
عنـد  ويختلـف العمـل الفنـي كـذلك       . وبرامجه ذات الـصلة فـي حالـة إنتـاج العمـل الفنـي بواسـطته               

العـــرض وفقـــا لقـــدرات شاشـــة العـــرض وعـــدد وحـــدات اإلضـــاءة وقوتهـــا فـــي وحـــدة المـــساحة 
بين الحجم األصلي للعمل وحجم شاشة العرض ومـدى التـصغير أو التكبيـر           ثم النسبة   ، المربعة

 وال بد مـن اإلشـارة هنـا إلـى     . إذا كان قد أنتج خارج الكمبيوتر  الحاصل في صورة العمل الفني    
أن هذه القضايا قديمـة حديثـة معـا تالزمـت مـع جميـع وسـائط طباعـة كتـب تـاريخ الفـن الملونـة                       

 األصلي بخصوص المساحة والتقنيـة  عمليث نسبة دقتها مقابل ال    الشرائح الملونة من ح   إنتاج  و
إن بنيــامين عنــدما تحــدث عــن فقــدان العمــل المستنــسخ لحــضوره لــم . والحــضور أمــام المتلقــي

فالعمل الفني اآلن لـه حـضوره ولكـن هـذا الحـضور      " لمعطيات العصر اإللكتروني تكن لديه رؤيا  
   ."(Asccut, 2003, P. 347) البطوليةيتمثل في كوامنه الفكرية وليس في شخصيته 

الـبعض يطلـق    الـذي جعـل      ،تصال فـي عـصرنا    النقولة عبر وسائل ا   م طغيان الصورة ال   إن 
دفع إلـى إنتـاج صـور ونـسخ عـن الـصور ونـسخ              تـ  ةة متعاظم اهإلى شر أدى   ، عصر الصورة  يهعل

ة ثقافيــة ولقــد أوجــد هــذا الوضــع حالــ. عــن نــسخ الــصور وهكــذا إلــى عمليــة استنــساخ النهائيــة 
بثقافــــــــة الملــــــــصق والزخرفــــــــة   Fredric Jamesonجيمــــــــسون فريــــــــدريك يــــــــسميها 
 ويقصد بذلك هيمنة المرئي بشتى أغراضه من دعاية . (Jameson, 1999, P. 171)المسيطرة

تبرز في هـذا الوضـع الثقـافي أسـئلة مـشروعة بخـصوص               .وإعالن وترفيه على الثقافة المعاصرة    
لحد الذي وصلنا إليه في غمرة الفيضان المعلوماتي في نظرتنـا إلـى             ما ا  -1: مثلالفني  المنتج  

تكــاء اإلعــالم واإلعــالن ا هــل يــشكل -2تلقــي الرســائل وعلــى وجــه الخــصوص األعمــال الفنيــة؟  
ألن يـؤدي دورا      وهل هنـاك فرصـة أمـام الفـن         -3 تصال على المرئي عبئا ثقيال على الفنان؟      الوا

  أهميته في هذا اإلطار؟وجتماعي الالدور اموقع هو  وما -4ما في هذه الحال؟ 

صبحنا نعرف اليوم من األبحـاث المعمقـة فـي مجـال علـوم ونظريـات الداللـة والتلقـي              ألقد  
خـتالف األشـخاص وكـذلك      الأن للمتلقي نـصيبا كبيـرا فـي التفـسير والتأويـل الـذي يتنـوع وفقـا                   

ويمكـن  .  يـتم فيـه التلقـي      وقات مختلفة وكذلك للسياق الذي    أوفقا لحاالت الشخص الواحد في      
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، ا انه قد برزت في خضم تلك األبحاث، خصوصا المعاصرة منهـ            إلى اإلشارة في هذا الخصوص   
. نظريات تلقي بالمسؤولية على عاتق الرائي وذلك في مواجهة الحداثة التي ركزت علـى المرئـي        

 Suzi Gablikتؤكـد سـوزي جابلـك    وهناك وجهات أخرى حاولت التوفيق بالجمع بينهما حيـث  
 ,Gablik)أن المعنى ليس في المرئي وال في الرائي ولكنه في العالقة بينهما، في هذا الصدد، ب

1991, P. 151) .            فقـد أصـبح المتلقـي مـشاركا أو متعاونـا ويـرتبط مـع المبـدع فـي اسـتخراج 
ل وفي هذه العملية يصبح الفن ناجحـا فقـط عنـدما يتـيح التلقـي الناقـد مـن قبـ                    ، المعني في الفن  

ــي يمكــن االســتفادة مــن أنظمــة      . (Bicket, 2004, P. 3)المــشاهد  وفــي العــصر اإللكترون
ــة بحيــث يــؤثر فيهــا مــن خــالل اســتجابات المتلقــين لتلــك          ــة المادي الكمبيــوتر فــي األعمــال الفني
األعمــال وتتغيــر بنــاء علــى ذلــك مــع االســتفادة مــن العلــوم األخــرى كالكيميــاء والفيزيــاء وعلــم       

وينقلنا هذا إلى إشكاليات الرسالة نفسها ومـا     .(Asccut, 2003, P. 127 ) النفس واالتصال
 في هناك إشكاًال  بأن Joseph Margolisمارجولوس جوزيف ولقد الحظ . تتضمنه من معان 

 تتحـرك بـذاتها فـي لعبـة مفتوحـة           االتالمدلول عليها في ما بعـد الحداثـة التـي هـي عبـارة عـن د                
 " . (Jameson, 1999, P. 96)ت الثقافيـة واالجتماعيـة الـسابقة   طلقـة وتتغـذى علـى المنتجـا    

لتقــدم لنــا تنظيــرا جماليــا قائمــا علــى  ، وعلــى مــا يبــدو كــان ال بــد مــن انتظــار مــا بعــد الحداثــة 
بعـد أن أعــادت تكنولوجيـا المعلومـات إلـى الــصورة مكانتهـا الخليقـة بهـا فــي        ، الـصورة ال الكلمـة  

والحال هكذا  تثار أسئلة كثيرة حـول نـسخ           .)515ص  ، 2001، علي" (دنيا التمثيل الرمزي  
 -2؟  العمـل الفنـي غيـر ممكـن التحقـق          هل ما زال التشابه التام بين نسخ         -1: العمل الفني مثل  

 فـي  ذات طبيعة خاصة" فرادة " أن وهل يعني ذلك-3وقبل ذلك ما هو كنه التشابه المطلوب؟       
 -5فـرادة مـع اإليمـان بعالميـة لغـة الـصورة؟        وكيـف تتفـق هـذه ال   -4الفن أصبحت مطلبا ملحا؟    

 ,Magolis)   أيـضا؟ وليسجمـار الحـظ  وهل يصبح للعمل المستنسخ فرادتـه ومـصداقيته كمـا    
1999, P. 114)              إجابـة جيمـسون فـي هـذا الـسياق قـد تكـون مفيـدة وذلـك عنـدما يقـول لقـد 

وأصـبحت  ، قـت والـذاكرة   تعبنا ومللنا من الذاتيـة بمعناهـا الكالسـيكي التـي تتطلـب عمقـا فـي الو                 
ال يوجـد   .(Jameson, 1999, P. 115) فـي العـيش علـى الـسطح لفتـرة مـن الوقـت       ةلـدينا رغبـ  

فرق اآلن في عصر االستنساخ الرقمي بين األصلي والنسخة فـي أي وسـيط فـي مجـاالت الفـيلم              
متـشابهة  إنه في النسخ المعتمد على التقنيات الرقمية تخرج النسخ          . واإللكترونيات واالتصاالت 

وإذا لـم   ، ونحن فـي عـصر أصـبح فيـه النـسخ فنـا ومـع ذلـك ظـل مفهـوم الحـضور مقاومـا                        . تماما
يكــن بــالمعنى المــادي قطعــا فإنــه ينبغــي إعــادة تــشكيله ليعــايش الهجــوم المنطقــي الــذي أتــى بــه   

أم فـي  ، أم في رمز، ل هذا الحضور؟  هل يتشكل في فكرة غير مادية   تشكأين ي . العصر الرقمي 
معين؟ طبعا تستحيل اإلجابة الوافية عـن هـذه األسـئلة اآلن بـسبب الـسياق التكنولـوجي                  تمظهر  

أو فـي نـسيج   ، ويمكن القول بأن الحضور اآلن يكمن في التوقف أثناء الكالم . اآلخذ في التبلور  
، إنه يكمن في أصالة اللحظـة عنـدما نـرى   . أو في شريط الفيديو، الورقة الخارجة من آلة النسخ    

-Davis, 2004, PP. 1)أو نعكـس الـشيء ولـيس فـي الـشيء ذاتـه      ، أو نكرر،  أو نقرأ،أو نسمع
8).    
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ستنــــــــساخ يـــــــدمر شــــــــهادة العمــــــــل التاريخيــــــــة وبالتــــــــالي  اليقـــــــول بنيــــــــامين بــــــــأن ا 
 الشهادة التاريخية ذا كانتإعما  ويمكن لنا أن نتساءل . (Benjamin, 2004, P. 4)مصداقيته

يبـدو  . إلى وثائق وشـهادات الـزمن الماضـي       " التاريخية"ا  في عصرنا تماثل تلك التي في نظرتن      
 فنيـا   كيـف يـشهد عمـال   .  مـن الكبـر إلـى الـصغر    تـدرج  بوحدات زمنية ت   هذه الشهادة مرتبطة  أن  

 الــذي يحتمــل انــه يعــود إلــى   مــثالLascauxير الجــداري فــي كهــف الســكو  ومــن التــص(بــدائيا 
كيـف  وبعد ذلك    عام؟   آالفى خمسة   على فترة تاريخية تمتد عل    ) م. عام ق  15.000-10.000

بــال ،  تــدخل مــسألة الــشهادة؟ قــرن مــا ألفيــة أويتوقــع مــن أعمــال فنيــة أن تكــون شــهادات علــى 
معرفتنـا  تعتمد إلى حد كبيـر علـى   النظرية التطورية للتاريخ وكأحد العوامل األساسية في    ،شك

  علـى تلـك النظريـة يـزعم أن    ونلحظ أن تـاريخ الفـن المعتمـد       .المتزايدة بما هو اقرب إلينا زمنا     
شـهر ثـم    علـى   سـنة معينـة ثـم       إلى أن تكون على      ، قرن ما  من أن تكون على   تنتقل  شهادة العمل   

التطـور فـي مـدى الـزمن الـذي      قـد يكـون    . األعمال الفنية الحديثـة   بعض  يوم بعينه كما في     على  
 ،بـشكل عـام   ، خ الفـن   والتي أكدها تـاري    دليال على أن فكرة الشهادة فكرة حداثية      تزعمه الشهادة   

 تـم   حديثـة أو قديمـة قـد   وندرك بأن هناك أعماال فنية. في نظرته الحداثية لتطور الفن وفتراته 
ولكننــا ال نــستطيع تحديــد تلــك الثــواني وال الكيفيــة التــي إنتاجهــا أو نــسخها فــي ثــوان معــدودة 

 جـزء يـسير   فـي مـا  تحديد زمـن حـصول حـدث    في عصرنا لقد أمكن و .تمت فيها العملية الفنية 
من الثانية بشهادة بصرية مناسبة على األقل للتسجيل العلمي الدقيق وقـد ال تعنـي شـيئا لـدى                   

ــا   ــادي لهـ ــي العـ ــي(المتلقـ )26-25ص ص ، 2001، علـ
*

ــضروري أن تختلـــف    .  ــن الـ ــه فمـ وعليـ
. التي تقدمها النسخة الفنية عن تلك الشهادة التي للعمل األصلي بمعناهـا التقليـدي      " الشهادة"

غيــر مناســبة لوحــدة بمعناهــا التقليــدي " لفريــدا"يتــصف بهــا التــي " التاريخيــة"ظهــر أن إذن ي
 ا ومفهومهـ  ة الـشهادة التاريخيـة    عـ بيلذا ينبغي أن تختلف ط    . الزمن الكبيرة جدا أو الصغيرة جدا     

)2006، الحمــزة( للــزمن  إلدراكــه وفقــامــن عــصر إلــى آخــر 
*

إن الميــديا الرقميــة والمحوســبة . 
 ليـست مجـرد أداة معقـدة توسـع مـدى التـصوير والنحـت وغيرهمـا بـل يمكنهـا            وأنظمة االتـصال  

 )اآلن دعم مغامرة إبداعية جديدة ومختلفة تماما عن أي من تلـك المجـاالت الفنيـة المـستقرة     
Asccut, 2003, P. 245.(  تغيــر الفكــر فــي عــصرنا إلــى غيــر إســتاتي ألن تكنولوجيــا     لقــد

ــى وحــدات صــغيرة جــدا         ــا ســحقه إل ــزمن حيــث أصــبح بإمكانه وأن "، المعلومــات قــد طوعــت ال
ــة    ــه مـــن خـــالل نمـــاذج المحاكـــاة الرقميـ ــه وتمزجـ " )202ص ، 2001، علـــى. (تكمـــشه وتطيلـ

                                                           
أحمد زويل في الوصول إلى وحدة الفيمتوثانية وهي واحد على ألف تريليون من نجح  *

الثقافة العربية وعصر  ، أنظر نبيل على. الثانية واستعملها في آلته للتصوير الفائقة السرعة
 .26-25 ص ص مرجع سابق، المعلومات

ة في العالقة بين نظريلالفن والقبض على الزمن الحاضر ثم إطالقه؛ مقدمات " أنظر بحثنا  *
المجلس الوطني للثقافة ، 1العدد ، 35المجلد ، عالم الفكر" ،الزمن والتغير في مفهوم الزمن

 .الكويت، والفنون واآلداب
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 خـصوصا إذا مـا ارتـبط        وينبغي كـذلك أن يتغيـر مفهـوم الـشهادة تلـك وفقـا لطبيعـة العمـل الفنـي                   
  . بالتكنولوجيا اإللكترونية كأداة ومادة إنتاج

  :لدور االجتماعي للفنا 

واتـساع قاعـدة    ،  إن العالقة بين تطور وانتشار اإلنتاج واالستنساخ اإللكترونـي مـن جهـة            
إن هـذه العالقـة تؤهـل الفـن     . التلقي لمجاالت الفن المتعددة من جهـة أخـرى هـي عالقـة وطيـدة              

ويحتم مثل هذا الوضع االلتفات إلى الدور االجتماعي للفن         . ون مؤثرا في حياة المجتمع    ألن يك 
الــذي يمكــن لــه أن يلعبــه فــي عــصرنا الــذي تفاقمــت فيــه قــضايا اجتماعيــة ذات آثــار كبيــرة فــي    

الـذي أدرك مـدى      بنيـامين     إلـى  ،في هذا الـسياق   ، نعود مرة أخرى  . حاضر اإلنسانية ومستقبلها  
. من جهة والجانب التدميري للموروث الثقافي من جهة أخـرى         لالستنساخ  اعية  خطورة االجتم ال

. جتماعيـة اليامـه ويقـول بإمكانيـة الكـشف عـن شـروطها ا            أإنه ينعى انحسار الخبرة المتفردة فـي        
رتباط الوثيق بالطقس الشعائري سواء أكـان الـديني         اليقول بأن فرادة العمل الفني تبحث عن ا       و

ــ ــالفن الخــالص      ". انيطقــس علمــ "نيوي دأو ال الفــن "ولقــد رد الفــن علــى التــصوير الــضوئي ب
ويـضيف  . جتماعيـة والموضـوع  الوأوجد الفن الهوته الخاص وانحسر اتـصاله بالوظيفـة ا   " للفن
 تحقــق تحــول ثــوري للوظيفــة لكحــرر العمــل الفنــي وتواجــده الطفيلــي وبــذقــد ستنــساخ الابــأن 

د يكون في هذا اإلهمال للموضوع وتبعا لـذلك  ق . (Benjamin, 2004, P. 6)جتماعية للفنالا
الوظيفة االجتماعية للفن تـشخيص دقيـق لخصيـصة وعلـة الفـن الحـديث معـا فـي النـصف األول                      

وقد بدأت كتابات الفنانين المتقدمين والنقاد ومنظمي المعـارض فـي نهايـة    . من القرن العشرين 
ن ومتلقيه وهـو الموضـوع الـذي        الستينات من القرن العشرين تظهر قلقهم بخصوص وظيفة الف        

ــة واألســبقية           ــأثيرا باقتــضاب شــديد حيــث أعطــت األهمي ــة ت ــر نظريــات الحداث ــه أكث تعاملــت مع
   . (Harrison, 2001, P. 90)المطلقة للموضوع الجمالي

عـين ويظهـر آثـار لمـسته فيـه قـد       مكونـه يمثـل عمـل فنـان      إن فرادة العمل الفني من حيث  
د الفن مثـل  ضحركات أثارتها كذلك   و 1916لهم دوشامب منذ عام     أثارها المفاهيميون ومن قب   

قد أثيـرت   العمل الفني   إن فكرة فرادة    . تصاريين في منتصفه  إلخدادا في بداية القرن الماضي وا     
 ,Godfrey, 1998) وعورضت كما ظهر في األعمال الفنية في المجاالت التقليدية والمفاهيميـة 

PP. 6-7). عمـل علـى   تم الن خصائص العمل  الفني في الحداثة قد  ويوضح ذلك أن واحدة م
 بأن الفن قد حقـق مـن خـالل تركيـزه علـى الـشكل والتقنيـة تطـورات         ينبغي أن نذكر و. تقويضها

وال ينكر أحد أن الفن المعاصـر قـد اسـتفاد مـن تلـك التطـورات الـشكلية الحاصـلة              . مهمة فيهما 
ته للموضـوعات التـي تناولهـا ولكنـه سـخرها         في الفن الحديث إلى ابعد مدى ووظفها في معالجا        

وتنبه بنيامين إلى أن سياق تلقي العمل الفني في عصر استنساخه هو ما يؤكد عليـه      . ألغراضه
 حوالتـــي ستـــصب) يقـــصد الجماليـــة(برزهـــا الوظيفـــة الفنيـــة أالعمـــل مـــن جملـــة وظـــائف جديـــدة 

نبأ به نلحظه في كثير من وال شك بأن ما ت.  (Benjamin, 2004, P. 7)هامشية في المستقبل
فــن العقــود الثالثــة األخيــرة مــن القــرن المنــصرم وذلــك فــي بــروز المحتــوى والتــساؤل عــن فنيــة   
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العمل الفني المنغمس اجتماعيـا وبيئيـا وسياسـيا بـالمعنى الواسـع المـنعكس علـى سـلوك النـاس                    
 قيمـــة هـــذه لقـــد اتجـــه الـــبعض إلـــى التأكيـــد علـــى. جتماعيـــة بـــين البـــشرالاليـــومي والعالقـــات ا

هــل هــو فــن؟ روح الفــن  "كمــا فــي كتــاب نينــا فيلــشن، المعنــون بـــ    التوجهــات وأهميتهــا الفنيــة  
   ." (Felshin, 1995)النشط

 مـدى  ، وإمكان تعامـل الفـن مـع بعـضها يطـرح التـساؤل عـن        تماعيةالجإن تفاقم الحاجات ا   
كتابهـا المـذكور   خل  تقـول فيلـشن فـي مـد    .مناسبة مجاالت فنية معينة لتلبية مثل هذه الحاجـات    

هـو فـي أشـكاله وطرقــه عملـي وال يتوجـه إلـى المنــتج أو        Activist Art نـشط إن الفـن ال "آنفـا  
. …ويأخذ مكانه عادة في مواقع عامة وليس في سياق الوسائل التي يتبعها عـالم الفـن               ، الشيء

ــات اإلعالنـــات والملـــصقات وإعالنـــ     ــالم الـــشائعة مثـــل لوحـ ــا تقنيـــات اإلعـ ات ويـــستخدم معظمهـ
الحــافالت والطــرق والــصحف وتــستبدل فــي إيــصال رســائلها األهــداف المعتــادة لتلــك الــسبل            

 تطــور بعـض الفنــانين منـذ الــستينات أن   قــدولقــد اعت."  (Felshin, 1995, P. 10)التجاريـة 
ذلــك  الفنــانون زيــد فــي المــشاركة الثقافيــة وقــد تفحــص      وانتــشارها يالتكنولوجيــا اإللكترونيــة  

 وال شك في إن تقنيات اإلعالم المعاصرة على عالقة وطيدة . (Felshin, 1995, P. 13)بالفعل
 .بالنسخ االلكتروني مما يجعله وسـيلة ال نظير لهـــــا فـي اإلنجـــــاز ضـمن هـذه التوجهـات الفنيـة                   

وحدد البعض مواصفات المحتوى في مثل هذا الفن وجاذبيته ليحقق أهدافـه حيـث نـرى دعـوة             
 الفــن الجمــاهيري دفــاع الــوعي ويــضرب فــي  داخــل أرواح أولئــك الــذين   إلــى أن يتخطــى دانتــو

   . (Danto, 2001, P. 8)يصوتون ويتظاهرون ويجابهون

إن مهمة الفن أن يـنهض بـالوعي وأن يـربط بـين الـذاتي والعـام وأن يتواصـل مـع اآلخـرين                
علــى وإذا لــم يكــن الفــن حــامال لــشيء مــا ويعمــل     . وأن يــتفحص المحتــوى وطريقــة التوصــيل  

توصيله فهو ليس جيدا أي أن الفنان غير مدرك لحاجـات اآلخـرين أو أنـه ببـساطة غيـر مكتـرث         
 والحقيقــة أن هنــاك مــشكلة فــي إعــداد الفنــان فقــد أشــارت   . (Lippard, 1995, P.124)بهــا

تعـارض كالسـيكي يقـع بـين الفنـان وبـين        " إلـى أن هنـاك   Lucy R. Lippardلوسـي آر ليبـارد   
وتظهر خيبـة أمـل تـضرب الفنـانين المنغمـسين اجتماعيـا       . ا تعلم في المدارس محددات الفن كم  

ــا تعلمــوه وعــدم مناســبته لمــساعدتهم فــي توصــيل            ــدما يأخــذون فــي التأكــد مــن ضــحالة م عن
    . (Lippard, 1995, P.161)أفكارهم المهمة إلى الناس

. هنـا لنـا  يـدة  جتماعي للفـن مف ال لتفعيل الدور اJean Fisherوصفة جين فيشر قد تكون 
تقول فيشر بأن هذا الدور يتمثل ليس من خالل الموضوعات التي يطرحها الفن فحـسب ولكـن                 

خــسران لقاعــدة التــام  االخــتالففــي إذ أن  عــن الــسائد كليــةســتعمال لغــة مناســبة ال تختلــف  اب
وتقتــرح أن .  يــتفهم طبيعــة العالقــة مــع المتلقــيإيجــاد رابــطمــن خــالل يتمثــل كــذلك  و،تــصالالا
قوم الرسالة على دعابة ساخرة تتـيح رؤيـة العـالم مـن زوايـا مختلفـة ومـن خـالل اسـتيالء مـرن                 ت

ــيمن   ــام مهـ ــردات نظـ ــى مفـ ــينعلـ ــا  معـ ــب بهـ ــشر( والتالعـ ــر   و  .)2002، فيـ ــارا كروجـ ــل باربـ عمـ
Barbara Kruger ي تتبــع أســاليب التــسويق واإلعــالن فهــ لــيس ببعيــد عــن هــذه اإلســتراتيجية
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ق إذن أنــا ّوَستــأنــا أ"ومــن أعمالهــا .  فــي نفــس الوقــت اخر منهــيــث تــسير مــع نظامهمــا وتــس  ح
 مــن النـــوع  اإنهـــ" (Gablik, 1991, P. 39). ســـتغير حياتــك "و، " اشــتريني "و" موجــود 

وتبــدو . لمتفاعــل اجتماعيــا إذ أن بهــا تعليقــا علــى ثقافــة االســتهالك واســتراتيجيات التــسويق    ا
ي يعتبرهــا درســا مــن دوشــامب كــذلك والتــ  مفيــدةThomas Lawsonنــصيحة ثومــاس لوصــن 

Duchamp                      عندما يقول بأن أحد أهم الدروس المـستفادة منـه هـو أن الفنـان الـذي يرغـب فـي 
ــي التقبــل     ــدة عليــه أن يتــصرف       الكــسولإيجــاد إقــالق حاســم ف ــذوق الــسلبي كالميــاه الراك  وال

  .بطريقــة منحرفــة إلــى أقــصى درجــة ممكنــة حتــى إلــى النقطــة التــي تبــدو مهــددة لموقفــه هــو             
 ناســبةكــون الفــن األكثــر م  ت قــد فنــون التــي تــستخدم الوســائل اإللكترونيــة إنتاجــا ونــسخا       الو

 فـي عـصر االستنـساخ اإللكترونـي ووسـائل االتـصال المتطـورة لديـه         فـن وال .لعصرنا بعـد الفـيلم   
فرصة كبيرة للظهـور فـي سـياقات جديـدة لـم تـتح لـه مـن قبـل بمثـل هـذه الـسعة والمرونـة ممـا                  

ــه أن يكــو  ــر  يمكن ــي هــولزر   اعمــأ. ن مــستفزا ودافعــا علــى التغيي ــة جين  Jenny Holzerل الفنان
يـدعوك الـضجر   : " وفيـه جملـة تقـول   1978 التي ظهر منها واحـد فـي عـام          Truismsالحقائق  

تمثل على انغماس الفن في مجتمعه واستعمال وسائل إ نتاج ونـسخ  " ألن تقوم بأشياء جنونية  
 (Lippard, 1995, P.161) وعرض إلكتروني

*
.  

ــن  ــا  إذا أراد الفـ ــشط اجتماعيـ ــن    النـ ــد مـ ــال بـ ــؤثرا فـ ــون مـ ــوم أن يكـ ــدقائق  أن يقـ ــى الـ علـ
 المبالغـة   جانـب كبيـر مـن     فيـه   عالميـة الرمـوز     القول ب إن  .  الخاصة بكل مجتمع   والتفاصيل الثقافية 

يقونيـة اصـطالحية بقـدر إذ     أل ويؤكـد لوتمـان بـأن العالمـات ا         .سطورة عليها وهي نظرة تغلب األ   
وتـصبح غيـر قابلـة لـإلدراك خـارج      ، مكن لنـا قراءتهـا بـسهولة إال ضـمن سـياق ثقـافي واحـد          ال ي 

 القــراءة أنــه فيمــا بعــد ه ويــساعد علــى هــذ  .)13ص ، 2001، لوتمــان (حــدود ذلــك الــسياق
ــانون    ــم يعــد الفن ــة أو     "الحداثــة ل يقتبــسون المــواد والموتيفــات والتفاصــيل مــن الثقافــة الجمعي

ـــ وفــي نفــس الوقــت تــستوعب الثقاف  ،نهــم يــدمجونها فــي أعمــالهم  فحــسب بــل إ الجماهيريــة  ة ـــــــ
." (Jameson, 1999, PP. 63-4)الجماهيريـة أعمـالهم  

*
 لمـ عإن هـذا الـدمج يعـزز مـضامين ال     

                                                           
ضربت كلمة جنونية في زجاج النافذة التي وضع عليها الملصق وهشم الزجاج وأتلفت  *

بات على سيارة متحركة في لقد أنتجت أعمالها تلك في وقت االنتخا. جوانب من الملصق
وعلى اللوحات اإللكترونية في ميدان التايم ، وعلى لوحات إعالنات الطرق دوليا، المدينة

Time Squareوفي بعض ، وعلى علب الكبريت، وعلى القمصان ،   في مدينة نيويورك
إنها بال شك تعمل على اضطراب وغضب وتثير التفكير في دور الفن . األماكن العامة

 .Lucy R. Lippard, ibid, P. 140أنظر  . دعايةوال
لقد تم اختفاء  الفوارق بين الثقافة العليـا والثقافـة الـشعبية فـي عـصرنا علـى عكـس مـا             *

كان في الفن الحديث حيث فرق بينهمـا ورأى بـأن وظيفتـه هـي الحفـاظ علـى مجـال              
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ــدوره        ــه ل ــى تأديت ــؤدي إل ــا ي ــه مم ــه مــن مجتمع ــي ويقرب  مــشاريع بيجــي ديجــز   وقــد تكــون . الفن
Peggy Diggsقـضايا  نـاقش  إنهـا ت . ل المهمـة فـي هـذا االتجـاه    من األعمـا  اجتماعيا ة المنغمس

حــوداث الــسيارات التــي تحــدث للــشباب وكــذلك العنــف المنزلــي والتمييــز ضــد المــرأة وغيرهــا،    
وتركـز ديجـز علـى    . تـصاليه مختلفـة تـنغمس فـي الحيـاة اليوميـة للنـاس       اوذلك من خالل وسـائل     

ل القمــصان وعلــب الحليــب لــك الوســائل كالمطبوعـات التــي تظهــر علـى أشــياء يوميــة مثـ   تبعـض  
وعلى طاوالت الطعام في المطاعم والملصقات في محطات قطارات اإلنفاق واللوحات اإلعالنيـة            

ــت    .(Phillps in Felshin, 1995, PP. 283-308)فــي الطــرق   ــسيس كولبي ــول فران  يق
Frances Colpitt         م بأن الفن لم يعد معبرا عـن أفكـار فـي حالـة عزلـة ولكـن عـن اتـصال بالعـال .

ــسعينيات         ــي التـ ــبح فـ ــد أصـ ــو قـ ــسوف فهـ ــو الفيلـ ــستينيات هـ ــي الـ ــان فـ ــوذج للفنـ ــان النمـ وإذا كـ
ويبدو أن األمر قد وصل من التعقيد حـدا يتطلـب فنانـا    .  (Godfrey, 1998, P. 416)الباحث

وفــي عــصر تفــاقم المــشاكل االجتماعيــة مــن جهــة  . علــى نفــس المــستوى مــن التعقيــد والتكامــل 
كتروني ووسائل االتصال المتطورة وما ترتب عليها من تنوع في طبيعـة            وشيوع االستنساخ اإلل  

ينبغــي أن يجمــع الفنــان أكثــر مــن ذلــك بحيــث يكــون فيلــسوفا      ، التلقــي ومدتــه مــن جهــة أخــرى   
وذلك من أجل أن يتمكن من التفاعل مع القضايا اإلنسانية المعاصـرة وفهمهـا     ، وباحثا واتصاليا 

  .تضمن تحقيق أهدافهومن ثم تقديمها فنيا في سياقات 

  

                                                                                                                             
أنظـر  ، ى والـدنيا الخبرة الحقيقية مقابل البيئة المحيطة من الثقافـة التجاريـة الوسـط      

Fredric Jameson, PP. 63-4.   
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Abstract 

This paper discusses the necessity for art to scrutinize its nature and the 
new ways in publishing and distributing of cultural materials in this age. This 
process will show its importance in communicating effectively its content 
with its beholders at a time that most of them come into contact with art more 
than often through its copies in the media. The paper shows that we live in 
overwhelming production of images in the media which press on unlimited 
request for copies and copies of copies with no end. In this context several 
questions dealing with the content of the artwork, our view toward receiving 
artistic messages, and the opportunity for the artist to take social 
responsibility are put forward. No doubt that the nature of the artwork is 
changed today because of the electronic media used in producing and 
displaying artworks. The paper concludes that it is very serious for the artist 
to get trained and experienced in matters of artistic computer programs, 
techniques of production and publishing, the copy rights and ethical 
limitations, the social results, and the perception of artworks in terms of 
psychological aspects. There are examples of artworks given such those of 
Barbara Kruger, Genny Holzer, Peggy Diggs. The researches see that the 
effective artist, in this situation, needs to be a philosopher, a researcher, and 
a communicator at the same time. This is because of the serious crisis facing 
humanity that the artist should deal with effectively. 
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  لألردن باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  السياحيتحديد المؤشر المناخي

  

  جامعة اليرموك، أربد، االردنقسم الجغرافيا، كلية اآلداب، محمد بني دومي، 

قسم األنثروبولوجي، كلية األثار واألنثروبولوجي، جامعة اليرموك، أربد، ، عبد الله الشرمان
  األردن

  

  ملخص

شتقاق قرائن مناخ سياحية لألردن استخدمت هذه الدراسة نظم المعلومات الجغرافية ال
مثل هذه القرائن يمكن ان تساعد صناع القرار في صناعة السياحة . وعلى المستوى الشهري

أعتمدت الدراسة . والسواح االجانب على التخطيط بشكل أفضل لمحطاتهم السياحية األخيرة
 موزعة  محطة رصد جوي16من ) 2002-1993(على بيانات الرصد الجوي لعشرة سنين 

) 1972(ومعادلة أشري ) 1985(تم استخدام معادلة ميكوفسكي . على معظم مناطق المملكة
بالرغم من وجود اختالفات معيارية في قيم . الستخراج قرائن المناخ الشهري بعد ترميزها

القرائن المناخية السياحية إال أن هذه القيم ظلت مؤكدة على انه في األردن أماكن مناسبة 
ة في أي وقت من السنة ان تم أنتقائها بعناية، حيث أن اقل قيمة قرينة في الخارطة للسياح

  .6هي ) السنوية(التراكمية 
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During the whole year, none of the areas in Jordan is rated below 6, 
which means that Jordan is favorable for tourism at any time of the year (fig. 
16). This in turn expands the visitors' choice and overcomes the impact of 
climate on tourism. Jordan is internationally known as a large archaeological 
museum, which in turn would not affect the desires of the visitors or tourists 
when climate is considered. Previous knowledge on the TCI's will offer better 
tourism arrangements especially for the international tourists who in the first 
place come to enjoy the natural and archaeological settings of the country and 
then to know our cultural heritage that extends back to thousands of years. 

 
Fig. (16): The TCI of the 12 months. 

Conclusions 

The Model of the physical components of climate for the last ten years 
in Jordan points to a country that is suitable for tourism activities at any time 
of the year. Although the model ignored the social and economic factors of 
the destinations, it bears enough information for the international tourists on 
what they would encounter in their destinations, so arrangement could be 
made in advance. On the sustainable development level, stakeholders of the 
tourism industry should take into consideration such a TCI model. On the 
other hand, interested researchers have to bear in mind how to incorporate 
social and developmental factors in these models. 
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Fig. (14) The TCI of November. 
 

 
Fig. (15) The TCI of December. 
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Fig. (12) The TCI of September. 

 
Fig. (13) The TCI of October. 
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August the hottest month in Jordan shows possible tourism activities in 
the eastern heights and marginal tourism activities in the Jordan Valley (fig. 
11). Compared to August, September shows areas of excellent tourism 
activities with no areas rating marginal (fig. 12). The middle and northern 
parts of Jordan are the ideal areas for tourism in October as well as the 
heights of Shoubak in the south (fig. 13). November is another suitable 
month for tourism where the whole country is rated good to ideal (fig. 14). 
December as one of the coldest months shows excellent tourism in the Aqaba 
region and the Jordan Valley, while the eastern heights are marginal (fig. 15). 

 

 
Fig. (11) The TCI of August. 
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Fig. (9) The TCI of June. 

 
Fig. (10) The TCI of July. 
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During April all of Jordan shows excellent and ideal tourism (fig. 7) and 
continues to do so in May except for the eastern parts of the country (fig. 8). 
These months usually witness very high waves of locals seeking excursions.  
June shows that the country enjoys suitable tourism activities except for the 
desert (fig. 9); those who plan, for example, to visit Azraq Basin during this 
month might encounter unpleasant feelings. In July visitors who plan to camp 
in Wadi Rum or to be at the Aqaba beach are not advised to do so (fig. 10) 
due to the extreme heat.  

 
Fig. (7): The TCI of April. 

 
Fig. (8) The TCI of May. 
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Fig. (5) The TCI of February. 
 

 
Fig. (6) The TCI of March. 
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The TCI surface map of January shows a maximum value of 8 at the 
southern tip of the Dead Sea; it also shows a very good tourism activity in the 
southern and northeastern parts of the country (fig. 4). The same 
phenomenon is seen in February but with more exaggerations (fig. 5). During 
March, the areas of marginal tourism activity are getting restricted but still 
show very restricted areas of ideal tourism activity (fig. 6). Even in the colder 
winter months there are still areas in Jordan that enjoy comfortable tourism 
activities. 

 
Fig. (4): The TCI of January. 
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Fig. (2) The geographical distribution of the main and transition climatic 
regions in Jordan. Modified after (Shehadeh, 1991). 
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Fig. (3) The TCI of the 16 stations. 
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Results and Discussion 

The results of the TCIs are shown in the following table for all stations 
and per month. 

Table (6) 

The TCI of the 16 stations per month. 
 Station Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 

Baqura 5 7 8 9 7 7 5 5 5 6 8 7 

Deir Alla 6 7 8 8 8 6 5 5 6 6 7 7 

Ghor Safi 8 8 9 9 8 5 5 5 5 6 8 8 

Irbed 5 4 6 9 9 9 7 7 9 9 8 6 

Er-Rabbah 5 5 6 9 9 9 8 8 9 9 8 6 

Shoubak 5 5 6 8 9 9 9 8 9 9 7 6 

Jordan University 4 5 5 8 9 9 7 8 9 9 8 5 

Salt 4 5 6 8 9 9 8 8 9 9 8 5 

Aqapa Airport 6 8 8 8 9 9 5 4 5 7 8 8 

Ras Muneef 4 4 4 8 9 8 9 8 9 8 7 4 

Amman Airport 5 4 6 8 9 8 7 5 8 9 9 5 

Mafraq 6 6 7 8 8 8 7 8 8 9 8 6 

Safawi 6 6 8 9 7 8 6 6 7 8 6 6 

QAI Airport 5 6 7 9 8 7 7 7 7 9 8 8 

Ma'an Airport 6 7 7 9 8 8 7 7 8 8 8 6 

Al Jafer 6 7 8 9 8 8 7 6 6 8 8 7 

 

In all stations, most of the values of the TCI are above 4, indicating an 
acceptable tourism activity all over Jordan despite the month except for 6 
stations, which account for 37.5%. The TCI of January is rated acceptable 
and more except for the stations of Jordan University, Salt and Ras Muneef. 
The TCI of February is also rated acceptable and more except for Irbid, Ras 
Muneef and Amman Airport. Ras Muneef continued to be rated marginal in 
March and December while Aqaba Airport is rated marginal in August. The 
very good, excellent and ideal climate for tourism are reported in April and 
May all over the country. 
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humidity, 20% to precipitation, 20% to insulation and 10% to wind speed. 
The lower weights of the last three variables consider international tourists 
who in their homelands adapted to extreme rainfall, wind speed and short 
daytimes. The above formula was applied globally and proved to be effective 
(Mieckowski, 1985). 

Table (5) 

A classification scheme for mapping TCI's after Mieckowski (1985). 

Numerical value of indices Code Description 

90-100 9 Ideal  

80-89 8 Excellent  

70-79 7 Very good 

60-69 6 Good  

50-59 5 Acceptable  

40-49 4 Marginal 

30-39 3 Unfavorable  

20-29 2 Very unfavorable 

10-19 1 Extremely unfavorable 

0-9 0 Impossible  

 

Using the Inverse Distance Weighting (IDW) as an interpolation 
method, a TCI surface map was created for each month from January to 
December. After creating 12 TCI surface layers, map algebra was used to 
create a layer that points to TCI at any time of the year: 

Annual TCI = the layers of (January + February + March + April + May + 
June + July + August + September + November + 
December)/12………………………………..... (2). 

The division by 12 ensures a final TCI layer classified from 0-9 as in 
table 5. 
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Table (4) 

The rating system for precipitation, sunshine and wind speed after 
Mieckowski (1985). 

Rates R S W 

5.0 0.0-14.9mm 10 hours or more < 2.88 km\hr 

4.5 15.0-29.9mm 9 hours-9 hours 59 
minutes 

2.88-5.75 km\hr 

4.0 30.0-44.9mm 8 hours-8 hours 59 
minutes 

5.76-9.03 km\hr 

3.5 45.0-59.9mm 7 hours-7 hours 59 
minutes 

9.04-12.23 km\hr 

3.0 60.0-74.9mm 6 hours-6 hours 59 
minutes 

12.24-19.79 km\hr 

2.5 75.0-89.9mm 5 hours-5 hours 59 
minutes 

19.80-24.29 km\hr 

2.0 90.0-104.9mm 4 hours-4 hours 59 
minutes 

24.30-28.79 km\hr 

1.5 105.0-119.9mm 3 hours-3 hours 59 
minutes 

- 

1.0 120.0-134.9mm 2 hours-2 hours 59 
minutes 

28.80-38.52 km\hr 

0.5 135.0-149.9mm 1 hours-1 hours 59 
minutes 

- 

0.0 150.0mm or more Less than 1 hour > 38.52 km\hr 

The day time comfort index (cld) is composed of the maximum daily 
dry bulb temperature (MXDT) and the minimum daily relative humidity 
(DMRH). The daily comfort index (cla) is composed of the mean daily dry 
bulb temperature (MNDT) and the mean daily relative humidity (MRH). The 
indices of cld and cla were calculated using the thermal comfort rating 
system for the tourism climatic index after Ashrae (1972), which used an 
optimal score of 5. To calculate the TCI we used the formula of Mieckowski 
(1985), where: 

TCI = 4cld + cla + 2R + 2S + W ……………………………… (1). 

 The optimal rating of each variable is 5 yielding a TCI of 100. The TCI 
then and for each month was transformed into a code from 0-9 as shown in 
the rating system below and joined with the spatial database created 
previously. In formula (1), a weight of 50% is devoted to temperature and 
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Table (3) 

An example of January database and the TCI components with their ratings, 
where TCI is tourism climate index on a scale of 100 and TCIc is the same 
index but on a scale of 10. 

Station MXDT MNDT MDT cld MiRH DMRH cla R S W TCI TCIc 

Baqura 18,9 8,58 13,7 3,5 61 82 2,5 1,5 3 4 59 5 

Deir Alla 19 11,2 15,1 3,5 62 68 3 2,5 3 3,5 63 6 

Ghor Safi 21,3 10,7 16 4,5 47 59 3 4,5 2,5 5 80 8 

Irbed 13,2 5,01 9,09 3 61 79 2 1,5 2,5 3,5 51 5 

Er-Rabbah 12,4 3,41 7,88 2,5 53 90 2 2,5 3 4 54 5 

Shoubak 9,63 -1,2 4,2 2,5 53 77 2,5 2,5 3 3,5 54 5 

Jordan 
Univ. 10,7 3,06 6,87 2,5 77 75 2,5 1 3 4 49 4 

Salt 10,9 5,17 8,03 2,5 70 77 2 1 2,5 3,5 45 4 

Aqapa 
Airport 20,3 9 14,6 2,5 42 62 2,5 5 3,5 4,5 68 6 

Ras Muneef 8,06 2,64 5,35 2,5 72 91 1,5 0,5 2,5 2,5 40 4 

Amman 
Airport 12,5 4,19 8,35 2,5 59 73 2 3 2,5 3,5 53 5 

Mafraq 12,9 2,6 7,75 2,5 50 81 2 4 3 4 60 6 

Safawi 14 2,72 8,34 2,5 39 68 2 4,5 3 3 60 6 

QAI Airport 13,6 1,81 7,69 1,5 59 78 2 4 3 3 50 5 

Ma'an 
Airport 13,5 1,78 7,65 2,5 57 66 2 5 3,5 3 64 6 

Al Jafer 14,9 1,24 8,05 3 40 71 2 5 3 4 68 6 

 

The following systems (table 4) were used in rating precipitation, 
sunshine duration and wind speed: 
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Fig. (1) The Locations of the meteorological stations. 

 

Methods 

Climate in tourism studies is indirectly incorporating the dimensions of 
time and space together, which could be better handled using GIS. As GIS 
becomes an efficient tool in tourism studies in general, few studies employed 
it in tourism climatology. For this reason we employed GIS in evaluating the 
relationship between climate and tourism in Jordan to obtain a Tourism 
Climate Index (TCI) without any bias. 

The spatial database in table 2 was exported into the GIS program as 
points (Arcview 8.3), and then spatially joined with the meteorological 
database as attribute data. From the joint database we created 12 other 
databases for the months from January to December for all of the 
meteorological stations. An example is shown in table 3 below. 
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Table (2) 

The meteorological stations, where PGE is Palestine Grid East coordinates 
and PGN is Palestine Grid North coordinates. 

 

Station name PGE PGN 

Baqura 205520 1227600 

Deir Alla 208760 1178190 

Ghor Safi 196200 1051300 

Irbed 229800 1218400 

Er-Rabbah 220300 1075500 

Shoubak 204400 993800 

Jordan University 235300 1154600 

Salt 218600 1160700 

Aqapa Airport 152088 885901 

Ras Muneef 220900 1193400 

Amman Airport 242900 1153400 

Mafraq 264000 1194700 

Safawi 367800 1185800 

QAI Airport 245300 1126100 

Ma'an Airport 220700 956200 

Al Jafer 266400 967600 
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d)  Bwk: cold and dry desert, appears in the northern and western Badia. 
The annual average of temperature is less than 18C.ْ 

E)  Bsh: desert semiarid and hot, appears in the northern and middle of the 
Jordan Valley. The annual average temperature is more than 18C.ْ  

F)  Bsk: desert semiarid and cold, appears in the margins of eastern 
mountains. The annual average temperature does not exceed 18C.ْ  

Data 

Two types of data were collected for the purpose of accomplishing this 
study: meteorological and spatial data. The meteorological data includes 
maximum daily temperature, mean daily temperature, wind speed, minimum 
daily humidity, mean daily humidity, sunshine duration, and precipitation on 
a monthly scale. The meteorological data spans the period from 1993-2002. 
The spatial data includes the east and north coordinates of the meteorological 
stations using Palestine Grid (PG). 

Table(1) 

The components of the meteorological data. 

 Data type Abbreviation Unit of measurement 

Maximum daily temperature MXDT Degrees  

Mean daily temperature MNDT Degrees  

Mean monthly wind speed W Km\hr 

Minimum daily relative 
humidity 

DMRH Percent  

Mean daily relative humidity MRH Percent  

Mean monthly sunshine duration S Hours  

Mean monthly precipitation  R Millimeters  

Daytime comfort index cld - 

Daily comfort index cla - 

The above data were collected from 16 stations by the Department of 
Meteorology in Jordan and covers most of the country (fig. 1). This, 
consequently, ensures a full climate coverage of the country and more 
accurate interpolation of the data using  GIS. 
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communication). For this reason a well-designed Tourism Climate Index will 
maintain a steady flow of tourists into the country. 

As the relationships between climate and tourism have been clearly 
understood, this study aims at creating tourism climate indices on a monthly 
scale for Jordan. These indices would aid tourist managers and agencies in 
their future plans. The outcomes that will be are achieved maximum tourist 
coverage year around and better economic outcomes. As Jordan enjoys varied 
geography and climate patterns, we hypothesize that Jordan has different 
monthly indices, which in turn expand the choice of destinations.  

Geography and climate of Jordan 

Jordan is a relatively small country that is situated at the junction of the 
Levantine and Arabian areas of the Middle East. It lays between 29° 33′ to 
32° 55′ North and 35 ْ to 38 ْ 45′ East. Jordan occupies an area of 
approximately 89,000 km2, and has a diverse terrain and landscape; this 
diversity is usually found only in large countries. The highland areas have 
essentially a Mediterranean climate with a hot and dry summer and a cool 
and wet winter, marking two prominent, short, and transitional seasons. 
However, about 90% of the total area of the country can be described as 
having a desert climate with less than 200mm of rain annually (Shehadeh, 
1991). Jordan can be divided into three main geographic and climatic areas: 
the Jordan Valley, the mountain heights plateau, and the eastern desert or 
Badia region. 

Regarding variations in the relief of Jordan, the area is classified by 
Koppen into three main climatic regions: 

a) Moderate climate, dry summer (Mediterranean climate (Cs)). 

b)  Moderate climate, tropical, dry (desert climate (Bw)). 

c)  Semi-arid (steppe climate (Bs)). 

Figure 2 shows 6 transitional climatic regions (Shehadeh, 1991): 

a)  Csb: cold moderate, appears in the mountains of Ras-Muneef and Al-
Shoubak. The hottest month does not exceed 22C.ْ 

b)  Csa: hot moderate, appears in Irbid and Salt. The annual average of 
temperature is around 22C.ْ 

c)  Bwh: hot and dry desert, appears in the eastern and southern Badia 
regions and in Gohr Al-Safi. The annual average of temperature is more 
than 25C.ْ 
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1990; Manning, 1994; O’Riordan, 1998; Wall, 1998; Gossling, 2002; Lise 
and Tol, 2002) to forecast the consequences and to better manage the 
situation at a regional level (de Freitas, 2003). Recent studies on tourism 
climatology have focused on using tourism climate indices for evaluating the 
relationship between climate and tourism (Becker, 2000; Morgan et al., 2000; 
Moya, 2001; Scott and McBoyle, 2001) and heavily relied on the study by 
Mieczkowoski (1985) that considers air temperature, wind speed, sunshine 
duration, and humidity in establishing a suitable climate index for tourism. 

In Jordan, one study has been conducted so far that dealt with 'Tourism 
Climate Index' (Shehadeh, 1985). This study utilizes a modified application 
of the physiologic classification of climates after Terjung (1966). The study 
depended on data from a number of meteorological stations for the period 
from 1966-1980 to produce estimated surface maps manually. This and such 
studies would be more effective using the modern information technology of 
Geographic Information System (GIS) and the interactions of the physical 
components of climate. 

Unfortunately few studies employed GIS particularly those dealing with 
tourism climatology, which through predictive modeling would temporally 
and spatially identify the areas of best climate index for tourists. The 
components of climate indices can be easily interpolated and then 
transformed into digital layers that a GIS system can efficiently manipulate 
and at the same time establish spatial relationships among them. Getting 
these layers into GIS and through a proper spatial modeling would result in a 
climate index map that identifies areas of high rating tourism activity; this 
approach actually has never been done before. Such modeling is very 
effective in countries with large areas like North America, Canada and 
Australia, but it is also effective in countries with small areas enjoying 
different climate regimes and varied geography like Jordan. Generally 
speaking, the use of GIS in tourism research is previously proved to be very 
effective, especially, on the management level (Magablih and Al-Shorman, 
2004) 

The interest in the relationship between tourism and climate in the 
region goes back to the 1960s and 1970s (Bar-On, 1969 and Bar-On, 1975). 
Despite the fact that the Mediterranean climate is one of the best climates for 
developing tourism industries because it has regional variations, Jordan, for 
example, is known to have a diverse geography and, consequently, diverse 
climate regimes. These variations actually stretch the choices of suitable 
destinations albeit seasonality. The knowledge on how these variations alter 
the comfort of tourists will then initiate effective tourism management. 

As climate in Jordan varies mostly on a seasonal scale as well as the 
variation in tourists' demand, it is expected to have fluctuations in tourism 
flow either on the local and the international level (Magablih, 2004: personal 
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Abstract 

This study utilizes Geographic Information System to create tourism 
climate indices for Jordan on a monthly scale. Such indices would help 
stakeholders in tourism industry and international tourists to plan wisely for 
their destinations. The study depends on a 10-year meteorological data 
(1993-2002) from 16 meteorological stations distributed all over the country. 
The tourism climate index formula and the rating system were used after the 
work of Mieczkowoski (1985) and Ashrae (1972). Although there are 
significant monthly variations of the TIC's results, they still assert that 
Jordan is suitable for tourism at any time of the year, where the area with the 
lowest tourism climate index in the cumulative (yearly) layer is 6 and above. 

Introduction  

Although tourism is considered one of the largest and fastest growing 
industries in the world, it has been always subjected to instability due to 
many factors. One of the uncontrolled factors is climate, which in many cases 
limits the duration and quality of tourism season (McEniff, 1992; Uysal et al., 
1994; Wilton and Wirjanto, 1998; Baum and Lundtorp, 2001; Ferandez-
Morales, 2003) and, consequently, affects income (Loomis and Crespi, 
1999). Also, international tourists may not know what a climate regime they 
would encounter at their destinations especially when their visits are time-
fixed (Mieckowski, 1985), which necessitates the need for more work at this 
level. 

Starting in the 1960s, researcher conducted studies on tourism 
climatology which dealt with a wide array of topics like summer-winter 
comparisons (Rackcliffe, 1965), geography (Selke, 1963; Terjung, 1968; 
Matley, 1975; Wheeler, 1996), management (Yau, and Chan, 1990), tourism 
demand (Jorgensen and Solvoll, 1996; Agnew and Palutikof, 2001), economy 
(Balazik, 2001), energy consumption (Becken and Simmons, 2002; 
Bohdanowicz, 2002), natural resource disasters (Fritsch, 2003) and the 
impact of global climate change on this industry (Lipiski and M’cBoyle, 
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  أثر السياحة على االقتصاد األردني

  

   جامعة اليرموك، اربد، االردن كلية االقتصاد،قسم االقتصاد،، أحمد الريموني

   جامعة اليرموك، اربد، االردن كلية االقتصادد،قسم االقتصا، حسن النادر

  

  ملخص

ولتحقيـق هـذا   . تهدف هذه الدراسة إلى فحص أثر أهمية  السياحة على االقتصاد األردنـي          
ــين      ــسنوية بـ ــات الـ ــتعمال البيانـ ــم اسـ ــدف تـ ــوذج   ، )م2002-1970(الهـ ــتخدام النمـ ــك باسـ وذلـ

ولقـد تـم تقـدير نتـائج     . وعمليـة التغّيـر  الديناميكي اللوغاريتمي الخطـي والـذي ُيرّكــز علـى الـزمن            
   .(2SLS)الدراسة باستخدام طريقة المربعات المزدوجة 

نتــائج أن لقطــاع الــسياحة دورًا مهمــًا فــي االقتــصاد األردنــي مــن خــالل زيــادة  الوقــد بينــت 
  .وتيرة النمو االقتصادي وخلق الوظائف وزيادة تحصيالت العمالت األجنبية

يقية فـي ُمعـادالت النمـوذج المختزلـة جـودة التنبـؤ وصـحة اإلشـارات                 كما بينت النتائج التطب   
  %.1باإلضافة إلى معنوية معامل االنحدار عند المستوى اإلحصائي

ــن االســتهالك واالســتثمار         ــل م ــي لك ــاطؤ الزمن ــيم التب ــضًا أن ق ــة أي ــائج التطبيقي وبينــت النت
 إيجابّيــًا فـي االقتـصاد األردنـي     وصافي الضريبة الحكومية وصادرات السياحة السابقة تلعـب دوراً    

  . دورًا سلبيًا في النشاط االقتصادي)التباطؤ الزمني(بينما تلعب واردات السياحة السابقة 

وقــد جاءت نتائج هذه الدراسة منسجمة بشكل عام مع نتائـج الدراسات السـابقة في هذا 
  .الموضوع
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Appendix: Table (3) 

Data Derivation 
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X
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1970 228.4 4.9 2.15 80.7 30.3 1.74 0.65 1.00 0.201 1.420 
1971 242.2 6.4 2.64 83.2 35.8 2.20 0.95 0.90 0.23 2.02 
1972 281.6 8.3 2.95 101.2 42.6 2.99 1.26 0.90 0.37 2.80 
1973 310.1 10.7 3.45 119.5 46.2 4.12 1.59 1.40 0.48 3.73 
1974 385.7 17.3 4.49 146.6 65.8 6.52 2.95 1.50 1.77 7.03 
1975 435.9 35.7 8.19 204.6 82.6 16.76 6.76 1.80 3.37 19.16 
1976 547.4 68.9 12.54 262.5 107.6 32.92 13.49 2.50 6.24 42.74 
1977 676.4 95.0 14.4 337.9 142.3 48.66 20.49 3.40 8.47 63.80 
1978 779.3 104.3 13.38 361.5 158.5 48.37 21.21 6.60 8.59 61.39 
1979 981.0 133.3 13.59 515.6 187.9 70.07 25.54 9.70 11.23 80.11 
1980 1180.3 154.9 13.12 563.2 226.1 73.89 29.66 11.80 15.82 93.94 
1981 1469.3 180.8 13.31 647.1 309.2 86.13 41.15 15.90 20.80 128.95 
1982 1701.1 183.5 10.79 693.6 362.2 74.84 39.08 20.50 17.11 123.28 
1983 1828.7 183.1 10.01 705.3 400.6 70.60 40.10 25.70 16.03 110.44 
1984 1981.4 173.2 8.74 720.8 415.0 63.00 36.27 23.70 22.82 93.63 
1985 2020.2 204.2 10.11 805.7 440.8 81.46 44.56 29.80 25.81 108.63 
1986 2163.6 186.3 8.61 981.3 514.4 84.49 44.29 37.50 19.42 73.20 
1987 2208.6 196.4 8.89 965.9 531.5 85.87 47.25 32.50 22.12 81.39 
1988 2264.4 230.8 10.19 1054.0 544.4 107.40 55.47 27.00 33.10 104.19 
1989 2372.1 314.6 13.26 1102.3 565.5 146.16 78.98 30.80 70.82 163.10 
1990 2668.3 339.8 12.73 1120.1 744.0 142.59 94.71 33.30 77.95 219.69 
1991 2855.1 216.0 7.57 1234.3 828.8 93.44 62.74 31.80 45.31 129.48 
1992 2493.0 314.4 9.00 1348.7 1168.9 121.38 105.20 37.30 57.04 199.26 
1993 3811.4 390.2 10.24 1623.1 1176.3 166.21 120.45 32.80 70.79 252.27 
1994 4190.6 406.4 9.70 1504.2 1246.4 145.91 120.90 38.10 72.01 229.17 
1995 4773.0 462.5 9.69 1697.5 1450.9 164.49 140.59 46.40 97.34 251.00 
1996 4912.2 527.2 10.73 1799.0 1430.6 193.03 153.50 53.60 111.57 326.58 
1997 5137.6 548.8 10.68 1775.0 1395.0 188.86 148.99 70.00 113.98 309.13 
1998 5609.8 548.5 9.78 2078.7 1529.1 203.30 149.55 108.70 102.34 265.43 
1999 5767.3 564.0 9.78 2039.5 1617.4 199.46 158.18 140.50 102.82 257.72 
2000 5992.1 512.4 8.55 2054.1 1610.1 175.62 137.66 155.20 92.41 278.68 
2001 6358.8 496.1 7.93 2192.3 1718.6 173.85 136.28 171.00 107.24 273.88 
2002 6590.8 557.4 8.46 2289.1 1752.1 193.66 148.23 173.50 130.12 298.76 

Source:  

The same previous sources and the derived data made by the authors as noted 
in  the model explanation.   
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Appendix: Table (2) 
Arrivals and Departures by Nationality (In Thousands), and Jordan’s Tourism 
Sector Facilities 

Jordanians 
 Arabs Foreigners Total Jordan’s Tourism Facilities 

Year 
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1970 307.80 325.2 206.0 198.3 95.8 95.0 609.6 618.5 92 1448 3396      
1971 341.80 362.5 223.0 209.7 33.9 32.7 598.7 604.9  94 1544 3603      
1972 345.20 379.7 244.0 240.2 48.1 42.4 637.3 662.3  99 1556 3639      
1973 448.10 464.5 258.6 249.0 49.2 43.3 755.9 758.8  102 1567 3747      
1974 547.90 583.4 350.0 306.1 204.9 191.5 1102.8 1081.0  105 1660 3887      
1975 615.30 654.7 437.5 366.6 270.3 244.7 1323.1 1266.0  119 2048 4674      
1976 633.20 715.3 746.0 617.2 316.7 307.6 1695.9 1640.1  131 2287 5251      
1977 653.90 754.7 739.5 616.1 201.3 193.8 1594.7 1564.6  145 2853 6082      
1978 615.60 584.6 734.7 615.4 260.3 202.9 1610.6 1402.9  170 3640 7650      
1979 741.70 719.9 1075.0 1044.9 236.7 244.9 2053.4 2009.7  156 3689 7613      
1980 633.20 642.9 1213.2 1036.8 406.4 366.1 2252.8 2045.8  170 4372 9037 2953     
1981 731.80 669.5 1124.6 1139.1 363.4 373.9 2219.8 2182.5  177 5001 10562 3352      
1982 625.40 694.3 1616.3 1510.2 281.3 300.9 2553.0 2505.4  219 6373 12693 4088     
1983 682.50 706.6 1463.1 1401.9 290.8 256.3 2436.4 2364.8  223 7168 14273 4886     
1984 694.30 697.7 1284.0 1273.7 281.0 259.0 2259.3 2230.4  226 7056 14042 4845  6624   
1985 909.70 893.6 1561.2 1518.7 287.7 276.3 2758.6 2688.6  223 5479 10179 4318  6771   
1986 837.80 963.3 1603.7 1546.0 293.3 294.2 2734.8 2803.5  215 6929 13735 4807  6704   
1987 1027.4 1212.4 1603.6 1584.3 293.3 326.3 2924.3 3123.3  220 7181 14229 5021  6352   
1988 1135.7 1269.1 2071.4 2060.7 317.6 356.5 3524.7 3686.3  219 7265 14308 5698  7565   
1989 1107.0 1190.9 1926.5 1783.0 339.9 334.7 3373.4 3308.6  223 7458 15134 6102  8011   
1990 1276.5 1143.2 2075.1 1959.1 558.9 580.6 3910.5 3682.9  224 7576 15302 6174  8252   
1991 893.90 858.60 1963.3 1778.8 264.4 238.1 3121.6 2875.5  223 7592 15624 6254  8453   43.0 
1992 1090.6 1079.1 2862.1 2674.3 380.6 330.0 4333.3 4083.7  241 8083 16315 6398  8868  40.1 
1993 1089.6 1128.1 2677.2 2600.0 421.6 391.3 4188.4 4119.4  254 8384 16791 5107  8105  47.0 
1994 1142.6 1072.3 2758.1 2616.2 467.1 440.0 4367.8 4128.5  262 8680 17360 5290  8652  50.3 
1995 1104.6 1127.3 2619.2 2549.5 657.8 662.1 4381.6 4338.9  274 8848 17696 5518  16065  52.6 
1996 1102.7 1140.5 2465.7 2327.6 698.1 707.4 4175.5 4266.5  324 11493 22735 6947  15196  46.8 
1997 1198.4 1233.1 2384.3 2209.9 683.5 669.3 4112.3 4266.2  336 12109 23777 7815  16598  43.6 
1998 804.80 830.96 1438.8 1358.3 321.6 304.1 2557.5 2551.1  380 13704 27050 8510  17550  38.0 
1999 1283.10 1346.9 2650.2 2594.2 652.7 705.5 4586.0 4646.8  422 16181 31765 9378  20569  35.0 
2000 1452.30 1562.5 2568.1 2292.7 747.2 724.7 4767.5 4579.9  418 15800 34433 9200  21515  37.4 
2001 1599.20 1627.0 2243.4 2240.6 775.5 544.5 4618.1 4077.2  472 19200 37385 11400  22900  30.5 
2002 1723.30 1755.2 2860.6 1778.1 641.1 672.1 5235.0 4540.3 462 19400 40250 10300  21500 32.0 

Mean 1627.70 1728.3 3284.9 1929.0 631.1 549.7 5542.7 4360.0          

Source:  

Central Bank of Jordan, Yearly Statistical Series (1964-1993 special issue 
1994). 

Central Bank of Jordan , Monthly Statistical Bulletin, Vol. (35), No.(8), 
August 1999.  

Central Bank of Jordan , Monthly Statistical Bulletin, Vol.(40), No.(6), June 
2004. 

Ministry of Tourism  (Annual Reports) Jordan. 
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1996 4912.2 131.15 3924.29 1039.80 3043.6 527.2 270.40 256.80 10.73 20.20 59.14 53.60 1.4104 265.20 5.2 0.00 0.709 493.9 10.05% 
1997 5137.6 135.10 4149.74 1067.20 2908.1 548.8 282.20 266.60 10.68 19.04 51.87 70.00 1.4104 268.40 4.8 0.00 0.709 510.4 9.93% 
1998 5609.8 139.29 4242.8 1046.38 2714.57 548.5 250.40 298.10 9.78 18.65 48.39 108.7 1.4120 274.80 4.90 0.00 0.708 532.4 9.49% 
1999 5767.3 140.10 4052.34 1051.35 2635.21 564.0 251.90 312.10 9.78 18.23 45.69 140.5 1.4120 282.60 4.90 0.00 0.708 543.2 9.42% 
2000 5992.1 141.04 4248.51 1080.82 3259.40 512.4 274.30 238.10 8.55 18.04 54.39 155.2 1.4120 274.40 4.58 0.00 0.708 602.0 10.05% 
2001 6258.8 143.60 4358.50 1352.37 3453.73 496.1 297.80 198.30 7.93 21.61 55.18 171.0 1.4120 253.50 4.03 0.00 0.708 650.3 10.39% 
2002 6590.8 146.16 4509.30 1538.10 3531.48 557.4 296.40 261.00 8.46 23.34 53.58 173.5 1.4120 278.90 4.11 0.00 0.708 654.0 9.92% 
Mean         9.84 13.79 54.36       - 10.81% 

 

Source:  

Central Bank of Jordan, Yearly Statistical Series (1964-1993 special issue 1994)  

Central Bank of Jordan,  Monthly Statistical Bulletin, Vol. (40), No. (6), June 2004. 

Ħ International Monetary Fund, International Financial Statistics, book year 1997. 

ψ Estimates of the Committee for the valuation of Economic situation in Jordan.    



 

Appendix: Table  (1) 
Jordan’s Economic Indicators  

Y
ea

r 

G
ro

ss
 D

om
es

tic
 

Pr
od

uc
t a

t M
ar

ke
t 

Pr
ic

es
 

1
C

on
su

m
er

 P
ric

e 
In

de
x 

19
90

=1
00

 
2 

R
ea

l G
ro

ss
 D

om
es

t 
Pr

od
uc

t 3
=(

1/
2)
X 

10
0 

3 

D
om

es
tic

 e
xp

or
ts

 
4 

Im
po

rts
 

5 

To
ur

is
m

 re
ve

nu
e 

(r
ec

ei
pt

s)
 

6 
To

ur
is

m
 e

xp
en

di
tu

re
s 

(p
ay

m
en

ts
) 

7 
N

et
 to

ur
is

m
 b

al
an

ce
 a

 
ne

t t
ou

ris
m

 in
cr

ea
se

 
8=

6-
7 

To
ur

is
m

 in
co

m
e/

 G
D

P 
9=

(6
/1

)X
10

0 

Ex
po

rt 
G

 
10

=(
4/

1)
X

10
0 

Im
po

rts
/ G

D
P 

11
=(

5/
1)

X
10

0 

B
al

an
ce

 o
f c

re
di

t 
fa

ci
lit

ie
s e

xt
en

de
d 

to
 

to
ur

is
m

 se
ct

or
 

Ex
ch

an
ge

 ra
te

 U
.S

/J
D

 
Ħ

 

V
al

ue
 a

dd
ed

 to
 

to
ur

is
m

 se
ct

or
 a

t 
cu

rr
en

t p
ric

e 
V

al
ue

 a
dd

ed
/ G

D
P 

at
 

cu
rr

en
t p

ric
e 

x1
00

 
ψ

 

D
um

 

Ex
ch

an
ge

 ra
te

 JD
/U

S 

Tr
ad

e,
 R

es
ta

ur
an

ts
 a

nd
 

H
ot

el
s 

Sh
ar

e 
of

 T
ra

de
, 

R
es

ta
ur

an
ts

 a
nd

 
H

ot
el

s i
n 

G
D

P 

1970 228.4 17.32 131.71 9.32 65.9 4.9 9.40 -4.50 2.15 4.08 28.85 1.00 2.8000 - 0.0 1.00 0.357 22.2 9.72% 
1971 242.2 18.11 1337.38 8.82 76.6 6.4 9.70 -3.30 2.64 3.64 31.63 0.90 2.8000  0.0 1.00 0.357 23.0 9.50% 
1972 281.6 19.12 1472.80 12.61 95.3 8.3 11.30 -3.00 2.95 4.42 33.84 0.90 2.8000  0.0 0.00 0.357 25.7 9.13% 
1973 310.1 21.37 1451.10 14.00 108.2 10.7 11.30 -0.60 3.45 4.51 34.89 1.40 3.0390  0.0 1.00 0.329 28.1 9.06% 
1974 385.7 25.53 1510.77 39.50 156.5 17.3 17.40 -0.10 4.49 10.24 40.58 1.50 3.1745  0.0 1.00 0.315 32.3 8.37% 
1975 435.9 28.57 1525.73 40.10 234.0 35.7 33.80 1.90 8.19 9.20 53.68 1.80 3.3030  0.0 0.00 0.303 56.9 13.05% 
1976 547.4 31.83 1719.76 49.60 339.5 68.9 40.10 28.80 12.59 9.06 62.02 2.50 3.0211  0.0 0.00 0.331 64.6 11.80% 
1977 676.4 36.45 1855.69 60.30 454.4 95.0 42.20 52.80 14.04 8.91 67.18 3.40 3.1746  0.0 0.00 0.315 84.8 12.54% 
1978 779.3 39.03 1996.67 64.20 458.8 104.3 63.60 40.70 13.38 8.24 58.87 6.60 3.4130  0.0 0.00 0.293 90.3 11.59% 
1979 981.0 44.54 2202.51 82.60 589.5 133.3 89.70 43.60 13.59 8.42 60.09 9.70 3.3898  0.0 1.00 0.295 115.1 11.73% 
1980 1180.3 49.49 2384.93 120.10 716.0 154.9 107.90 47.00 13.12 10.18 60.66 11.80 3.2415  0.0 0.00 0.308 149.2 12.64% 
1981 1469.3 53.32 2755.63 169.00 1047.5 180.8 121.60 59.20 12.31 11.50 71.29 15.90 2.9498  0.0 0.00 0.339 214.5 14.60% 
1982 1701.1 57.26 2970.83 158.60 1142.5 183.5 131.30 52.20 10.79 9.32 67.16 20.50 2.8450  0.0 1.00 0.351 253.2 14.88% 
1983 1828.7 60.18 3038.72 160.10 1103.3 183.1 132.40 50.70 10.01 8.75 60.33 25.70 2.6918  0.0 0.00 0.371 257.9 14.10% 
1984 1981.4 62.43 3137.79 261.10 1071.3 173.2 146.50 26.70 8.74 13.18 54.07 23.70 2.4691  0.0 0.00 0.405 288.6 14.57% 
1985 2020.2 64.34 3139.88 255.30 1074.5 204.2 166.40 37.80 10.11 12.64 53.19 29.80 2.7192  0.0 0.00 0.368 289.4 14.33% 
1986 2163.6 64.34 3362.76 225.60 850.2 186.3 155.20 31.10 8.61 10.43 39.30 37.50 2.9061  0.0 0.00 0.344 273.5 12.64% 
1987 2208.6 64.23 3438.58 248.80 915.5 196.4 150.70 45.70 8.89 11.27 41.45 32.50 2.0395  0.0 0.00 0.490 269.1 12.18% 
1988 2264.4 68.05 3305.69 324.80 1022.5 230.8 178.30 52.50 10.19 14.34 45.16 27.00 2.0964 108.20 4.8 1.00 0.477 257.2 11.36% 
1989 2372.1 86.05 2756.65 534.10 1230.0 314.6 242.40 72.20 13.26 22.52 51.85 30.80 1.5432 150.10 6.3 0.00 0.648 180.6 7.6% 
1990 2668.3 100.00 2668.30 612.30 1725.8 339.8 223.10 116.70 12.73 22.95 64.68 33.30 1.5038 166.80 6.3 1.00 0.665 216.8 8.13% 
1991 2855.1 108.21 2638.48 598.60 1710.5 216.0 191.90 24.10 7.57 20.97 59.91 31.80 1.4815 98.90 3.5 1.00 0.675 254.7 8.92% 
1992 3493.0 112.49 3105.16 633.80 2214.0 314.4 238.10 76.30 9.00 18.14 63.38 37.30 1.4472 146.80 4.2 0.00 0.691 278.7 7.97% 
1993 3811.4 116.20 3280.03 691.30 2453.6 390.2 239.10 151.10 10.24 18.14 64.38 32.80 1.4205 192.80 5.1 0.00 0.704 317.2 8.32% 
1994 4190.6 120.36 3481.72 794.00 2362.6 406.4 275.30 131.10 9.70 18.95 56.38 38.10 1.4265 195.10 4.7 0.00 0.701 377.0 9.00% 
1995 47173.0 123.17 3751.56 1004.50 2590.3 462.5 294.50 164.7 9.69 21.74 56.06 46.40 1.4104 234.20 5.1 0.00 0.709 463.3 9.71% 
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imported products. But at the same time, Jordan should not excessively 
be reliant on local products.  

8. Finally, tourism imports in Jordan are highly significant and have a 
negative driving force in the economic growth. The reason behind this is 
that Jordan has an open economy and is heavily dependent on imported 
goods and services for the tourist needs. Moreover, the high import 
component in the composition of related consumption and investment 
expenditures was due to weaknesses in the domestic production sector. 
In the light of this problem, Jordan has to reduce this negative impact (of 
imported goods and services for tourist needs) on the balance of 
payment, by substituting national products for imported goods and 
services whenever it is possible, to alleviate imports and to integrate the 
tourism sector into the economy. 
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plans. This will encourage certain types of consumption and, 
subsequently, increase production in specific industrial sectors. 

Since, the main objective of development policies in the tourism sector 
is to ensure sustained growth by matching supply as closely as possible 
to international demand, any shortages of certain products could cause 
an inflationary process, which can be spread over the whole economy. 
This inflationary risk is high in Jordan because the tourism supply is still 
generally inelastic. 

4. In the light of the fact that the private domestic investment role in 
tourism is small, Jordan has to encourage tourism activities and channel 
domestic investment in the direction of greater integration with tourism 
activities, through a judicial application of the encouragement of the 
investment law and the provision of proper incentives, such as credit, 
interest rate and taxation policy. 

5. Since government expenditure on tourism infrastructure is considered 
one of the essential parts of tourism advancement and since Jordan has 
to compete with other neighboring countries, the government of Jordan 
should maintain the political will to transform the tourism industry 
facilities and maintain the optimum level of visitors in line with the 
absorptive capacity of the tourist level. 

Furthermore, the government has to improve the quality of tourist 
products through reasonable investment in public utilities and 
infrastructure improvements in the tourism sector facilities in line with 
the budget deficit. 

6. Given that the labor market in Jordan is limited and Jordan still suffers 
from a high level of unemployment, Jordan should place a great 
importance on the effect of the inflow of international tourists. But the 
shortage of trained personnel in the tourism sector, specially in areas of 
marketing, planning and administration, could aggravate more problems. 
Therefore, the government should concentrate on personnel training 
because it is considered an important feature of tourism development. 

For this, Jordan should improve the quantity, quality and the 
effectiveness of Jordan’s training program and keep up the traditional 
warmth and friendliness in order to maintain the consumer satisfaction 
through quality control on personal training.  

7. Despite the fact that tourism exports in Jordan are considered a positive 
driving force in the economic growth, its impact still remains limited. 
Thus, Jordan has to focus its effort on attracting tourists from other 
countries in order to increase its foreign currency reserves.  

Moreover, it is important for Jordan to increase the size of export 
products by introducing policies that favor local products over the 
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average   mounted to 54.36% during the same period. At the same time, the 
tourism sector in Jordan is also responsible for the direct employment of 
almost 2.15% of the labor force in 2002. 

With respect to the result of the reduced form equation, the model 
performed quite well in terms of prediction and yielded the correct signs, and 
its coefficients are found statistically significant at 1% level. 

The empirical results also showed that lagged tourism consumption 
played an important role in the Jordanian national economy. While, the 
lagged investment variable played a little impact on the Jordanian national 
economy.  

Furthermore, the empirical results showed that the lagged net 
government tax played a positive role in the Jordanian national economy. 

With regard to the export of tourism lagged one year, the empirical 
results indicated that there is a positive relationship between Jordan’s tourism 
exports lagged one year and the GDP.  

Finally, the empirical result indicated that there is an inverse relationship 
between tourism imports of lagged one year and the Jordan’s GDP. 

 

Recommendations: 

In the light of the empirical findings of the study, one would emphasize 
the following recommendations: 

1. First of all, the country should work together with other countries and 
should try to achieve and maintain a political, economic and social 
stability in order to encourage foreigners to spend more money in Jordan 
than Jordanians spending in foreign countries, and such a policy should 
be taken in harmony with the globalization trend. 

2. Following the concern of the World Tourism Organization and the 
effects of tourism on environmental and ecological sites, Jordan has to 
protect and reduce the negative effects of tourism by preserving the 
environment tourism sites. 

3. Since Jordan relies heavily on the service sectors, the tourism sector 
should be planned to grow in harmony with the national economy, so as 
to minimize the negative spillover effects. Therefore, Jordan has to 
adopt a comprehensive plan in order to integrate the expansion of the 
tourism sector with the economy as a whole and to maintain an effective 
absorptive capacity level. 

Furthermore, Jordan should adopt an overall policy which links tourism 
development plans with social mentality and economic development 
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Therefore, a proportion of the tourism revenues will leak directly out of 
the economy in the form of imports. These imports may be in the form of 
food and beverage that the tourist consumes and that are not provided locally. 
Moreover, most services are provided to the tourism sector by individuals or 
firms which are located outside the economy. The money paid to persons 
outside Jordan can not have any further role in generating economic activities 
with Jordan’s economy and, thus, the value of tourist expenditures that 
actually circulates in the local economy is immediately reduced.  

One should say that Jordan is still heavily dependent on imported goods 
and services needed for foreign tourism because of the inefficiency of its 
productive sectors which cannot produce these types of goods and services. 
As a result, the effect of the foreign tourism on the balance of payments is 
reduced, a reason why it is important for Jordan to substitute domestic 
product for imports whenever it is possible.   

Conclusion: 

The study indicated that tourism has been growing rapidly in the last 
few decades all over the world, and its influence and contribution have 
become one of the economic growth sources, employment, and foreign 
exchange earnings for the host national economy. 

The study reviewed the literature of the tourism impact on the national 
economy, using  different types of estimated models. In spite of the existence 
of problems and weaknesses associated with the economic impact model, the 
literature on tourism showed a positive impact on different economic aspects. 

In Jordan, the tourism sector has registered a noticeable development 
and achievements during the last few decades. Thus, it has made a 
contribution to the Jordanian economy through expansion of economic 
growth, generating job opportunities and increasing foreign exchange 
earnings which, subsequently, have mitigated the burden of trade and balance 
of payment deficit. 

More specifically, Jordan’s tourism industry had experienced a notable 
growth in the number of tourist visitors. Tourism data analyses showed that 
the tourism sector in Jordan constitutes 8.4% of the GDP in 2002 and 
promises a reasonable source of Jordan’s revenue. The study also showed 
that the total credit facilities extended by commercial banks to tourism had 
witnessed a rapid increase by an average growth rate of 17.48% during the 
period of the study. 

Moreover, the impact of tourism on the foreign trade sector in Jordan 
has witnessed a noticeable growth in terms of volume and value during the 
same period. 

With regard to the export sector, the proportion of the export in GDP on 
average  mounted to 13.79%, while the share of the import in GDP on 
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utilization of numerous tourism potentials such as historical, archaeological, 
religious and other numerous tourist sites in the country. The implementation 
of the investment law and the willingness and ability of the government to 
create an environment for investment had encouraged backward and forward 
linkages with other sectors of the economy. For example, the government 
was under pressure to improve infrastructure, such as airports, roads, seaports 
and passenger berths along with any other products or tourist facilities 
needed to be maintained, developed, and sometimes protected.   

Since the net government tax revenue takes the effect of both 
government expenditure and government tax on tourism, one should state 
that the government is interested in tourist employment multipliers and 
government tax income multipliers. However, the tax multiplier varies and 
depends on how government revenues are collected. The government of 
Jordan, for example, collects most of other taxes via import duties. The more 
imports which are needed for the construction of hotels and their operation, 
the more taxes are collected. Governments that rely mostly on income taxes 
may experience a different tax revenue multiplier. Countries where tax 
evasion is widespread have smaller tax income multipliers. Jordan, like most 
less developed countries, may levy high import duties because of the 
difficulty of collecting other forms of taxes. 

The income from tourism taxes is significant for many places. Jordan 
like other countries, imposes taxes on tourists in one form or another. Sales 
taxes on food and beverage, gasoline taxes, room taxes, and landing fees at 
airports and the departure tax are examples. Indeed, many such taxes find 
their way into general funds and are used for a variety of purposes.  

With regard to the foreign sector, the study indicates that an increase in 
the export of one lagged year increased the demand for domestic goods and 
services. In this context, the empirical results show that there is a positive 
impact of  Jordan’s tourism lagged exports on GDP. A one percent (1%) 
increase in the Jordan’s tourism export lagged leads to an increase of 0.07% 
in the GDP. This impact, by all means, is considered very small due to the 
fact that tourism export still remains relatively small in terms of the GDP, 
and its impact also depends on its production capacity and its elasticity, 
which is influenced by geographical, economical, political, technical 
efficiency and its level of development. 

Finally, the empirical results indicate that there is an inverse relationship 
between the tourism imports of lagged and Jordan’s GDP. A one percent 
(1%) increase in tourism imports lagged leads to a decrease of 0.59% in the 
gross domestic product of Jordan. This is a natural result, since Jordan like 
other less developed countries relies heavily on imported goods and services 
needed for tourism purposes. 
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 Analysis of the Empirical Results: 

The results of the reduced form equation over the period 1970-2002, 
using the 2SLS, indicate that the model performs quite well in terms of 
prediction, represented in the goodness of fit and the (F). Statistics and 
yielding the correct signs, and its coefficients are statistically significant at 
the  1% level of confidence.  

With regard to tourism consumption, the estimated results of the lagged 
variable in the reduced form equation show that tourism consumption plays 
an important role in the Jordanian economy. Indeed, a one percent (1%) 
increase in the lagged year consumption in tourism will lead to an increase of 
1.48% in the national economy. 

This result does not come as a surprise because habit persistence in 
consumption was prevailed. This argument was also emphasized by Brown 
(1952), who argued that the influence of the past consumption is  continuous 
and not a peak, and consumption in general in one period is always 
influenced by the consumption in the previous period. Whereas, the current 
consumption will be the outcome of the past decisions and past observations 
of the consumption behavior. Therefore, the lagged value at Ct-1 implies some 
dynamic reaction in the system.  

The result also indicates that there is a very small positive impact of the 
lagged investment on the national economy. One percent (1%) increase in the 
investment in the tourism sector will lead to an increase of 0.06% in the 
national economy. This is the case since the private investment in tourism in 
Jordan is still limited and characterized by fluctuation in receipts, returns on 
investment cannot be guaranteed, and the demand for tourism is still sensitive 
to political and economic fluctuations in the region. 

Moreover, the impact of investment on tourism in the Jordanian 
economy is small because the study itself concentrated only on local 
investment represented by the credit facilities extended by the commercial 
banks to this sector. For this, the level of profit in this sector is relatively low 
and is influenced by the cost and the availability of labor and other factors. In 
this context, skilled labor shortage and their higher wage rate depressed profit 
prospects and subsequent future investment. In addition, the nature of the 
local investment in tourism depends largely on imported factor inputs, which 
are characterized by high cost affecting the level of profits, and generating 
pessimism about future investment in this sector.  

The empirical results of the lagged net government tax revenue showed 
a positive impact on the national economy, through the direct and indirect 
effects. A one percent (1%) increase in this variable will affect the national 
economy by one percent. This result sounds reasonable because government 
spending can accelerate the economic activities in the tourism sector through 
diversity in the tourist market and by raising the quality and quantity of  the 
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LogNT =  -0.24  -  0.073 Log GDP + 0.78  LogNTt-1  ……… (3) 

     (-0.38)   (-0.67)                  (8.29)       

    R2 = 0.88    ,  R-2  = 0.87,  FT=110.5,  Dw  = 1.898  

           

LogX =  -4.28   +   0.86 Log GDP +  0.34  LogXt-1  ……..…….… (4) (*) 

      (-1.78)     (1.95)                  (1.03) 

    R2 = 0.974    ,   R-2  = 0.97 , FT=343.66,  Dw  = 1.88  

      

LogM =   -1.26   +   0.63 Log GDP + 0.27  LogMt-1  …………… (5) (*) 

      (-0.64)     (2.06)                  (0.79) 

    R2 = 0.964     R-2  = 0.96 , FT=239.5,  Dw  = 1.90    

________________________ 
(*)   Ar(1) = corrected for the first order autocorrelation.            

Reduced Form: 

 

Log GDP =  3.3 + 1.51 LogC+ 0.12LogI+ 0.37LogNT + 0.06 Log X – 0.63 
LogM  ..….(6) 

    (7.0)   (6.37)          (2.64)        (6.73)             (0.56)            (4.05)   

    R2 = 0.988    ,  R-2  = 0.987  , FT=483.2, Dw  = 1.81                             

By substituting the result of equations (1-5) in the reduced equation …(6) , 
then the final equation is:    

LogGDP = 3.3 + 1.51(-0.89+0.62LogGDP+0.29 LogCt-1)+ 

 0.12 (-6.48+1.2LogGDP +0.14LogIt-1)+ 

    0.37 (-0.24-0.073LogGDP+0.78 LogNTt-1)+ 

 0.06 (-4.28+0.86 Log GDP + 0.24 LogXt-1)- 

 0.63 (-1.26+0.63 Log GDP +0.27 LogMt-1) 

Log GDP  = 5.59+1.48 LogCt-1 +0.06 Log It-1+ 1.0 LogNTt-1+0.07    LogXt-1 – 
0.59 LogMt-1   

 (7.0)   (6.37)         (2.64)           (6.73)          (0.56)                   (4.05) 

     R2    = 0.988,   R-2  =  0.987,        FT =   483.2,       DW = 1.81 
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NTt-1      = Net government expenditure on tourism lagged one year. 

X  = Tourism exports represented by the ratio of tourism income to GDP 
each year multiplied by the total export of each year. 

Xt-1 = Tourism exports lagged one year. 

M = Tourism imports represented by the ratio of tourism income to GDP 
each year multiplied by Jordan’s import each year. 

Mt-1 = Tourism imports lagged one year. 

Ut    = The error terms. 

 

However, the dynamic characteristics of elasticities are very important 
when we analyze the impact of tourism on the national economy (Pindyck 
and Rubinfeild, 1981). The model has a five-equation system in five 
endogenous variables, C, I, NT, X and M with five predetermined variables 
Ct-1,  It-1,  NTt-1, Xt-1 and Mt-1. The system, in fact, is similar to the version of 
Samuelson-Hicks’s  multiplier-accelerator model.  

The fact of the matter is that all the first five equations are over 
identified and the last equation is exact and all the equations were estimated 
using Two Stage Least Square (2SLs). In the first stage, the endogenous 
variables were regressed against all exogenous variables in the model. In the 
second stage, the structural equations were estimated using the predicted 
values of the first stage as an instrument in place of the right  hand 
endogenous variables. 

The model used a time series data for the year 1970 to 2002.  Note also 
that because the model is specified in the logarithmic form, the value of all 
coefficients in the reduced form represents long run elasticities and the 
multipliers, as well. The value of the elasticity in this model also depends on 
how much time is allowed to elapse after the exogenous variables have 
changed.  

The Results: 

The estimated results (with the T. ratio in parentheses) of the first stage, 
are as follows:  

LogC  =  (-0.89)  + 0.62 Log GDP + 0.29  logCt-1  ………….… (1) (*) 

        (-0.59)     (2.0)                   (0.80)     

    R2 = 0.98    ,  R-2  = 0.978  ,  FT=455,  Dw  = 1.858       

LogI =  -6.489  + 1.21 Log GDP + 0.14  logIt-1  ……………...… (2) 

     (-3.73)    (4.0)                   (0.69) 

    R2 = 0.907    ,  R-2  = 0.90   ,   FT=141.6,  Dw = 2.06   



 Ahmad Al-Raimony  &  Hasan El-Nader 

 

71

a dependent variable among explanatory variables, then it is called an 
Autoregressive model  (known as dynamic model) since they portray the time 
path of the dependent variable in relation to its past values. 

However, many econometricians used lag independent variables and 
lagged dependent variables in their estimated equations. This is due to 
imperfect information, adjustment cost technical and technological reasons, 
the existence of contracts by the institutions, habit formation and an inertia. 
Furthermore, the importance of lagged dependent variables could arise 
because of either expectation lags and adjustment lags or possibly both 
(Gujarati, 2003). 

Therefore, the impact of tourism on the national Jordanian economy can 
be specified in the log-linear form as follows:  

LogC = Co + C1 LogGDP + C2 LogCt-1 + Ut ……………….….  (1) 

LogI = Io + I1 LogGDP + I2 LogIt-1 + Ut ……………………….  (2)    

LogNT = NTo + NT1 LogGDP + NT2 LogNTt-1 + Ut ………….  (3)    

LogX = Xo + X1 LogGDP + X2 LogCt-1 + Ut ………….……….  (4)    

LogM = Mo + M1 LogGDP + M2 LogMt-1 + Ut ……..………….  (5)   

LogGDP = αo+α1 LogC+α2 LogI+α3 LogNT+α4LogX+α5LogM+Ut …...(6)    

Where the expected signs of the coefficients are as follows:  

C1 and C2 > 0; I1, and I2>0; NT1 and NT2>0, X1 and X2 >0; M1 and M2<0; 
and the expected signs of the coefficient in the reduced form equation are as 
follows: α0, α1, α2, α3, and α4 >0 while α5  <0 

Where: 

C  =  Tourism consumption represented by tourism receipts. 

GDP  =  Gross Domestic product at current prices. 

Ct-1    =  Tourism consumption lagged one year. 

 I = Investment in tourism represented by Credit Facilities   extended by 
commercial banks to tourism Sector.   

It-1   =  Investment on tourism lagged one year. 

NT= Net government expenditure on tourism sector which is represented by 
the ratio of tourism income to GDP each year multiplied by the 
difference between total      government expenditures and the 
government revenue each year. The ratio of tourism in Jordan to GDP 
reflects the contribution of the tourism sector in GDP, and this ratio is 
considered as an important method to derive the required data.  
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social pollution. Cultural changes could also be fuelled by commercialization 
of cultural customs, religion and traditional ceremonies. It may also lead to 
an increase in activities deemed to be socially undesirable such as 
prostitution, aids, drugs, gambling, conflict and crimes (Pearce, 1995) .   

At the same time, social unrest may be caused by the employment of 
non-residents in managerial and professional jobs carrying greater control 
and better salaries than those jobs available to the local community. This may 
lead to resentment and ultimately rejection of foreign tourists by local 
residents. (Mathieso, and Geoffry, 1982 p. 174) . 

Finally, the environmental impacts of tourism activities are noticeable in 
most recipient countries. On the one hand, tourism in Jordan contributes to 
the preservation and conservation of the national heritage  (cultural and 
historical resources). This is represented by the renovation, excavations and 
maintenance of the archaeological city of Jarash, Petra and Um Qais as well 
as purchasing of antiquities and constructing Jordanian archaeological 
museums and encouraging community beautification of these areas. The aims 
of these projects in general were to develop tourist sites such as Um Qais, 
Wadi Rum, Aqaba, Petra and Zai, Dibbin/ Eshtafina and Ajloun, to increase 
the inflow of foreign tourists and to encourage domestic and regional Arab 
tourism, as well as prolonging their stay. 

On the other hand, tourism brings several environmental disadvantages 
such as increased litter, congestion, noise, air pollution and competition 
among users over agricultural land resources (Richardson 1991, p17). 
Moreover, there are also other disadvantages represented by the damage of 
the natural environment, notably the urbanization of natural sites, the 
development of excess infrastructure on roads, motor ways and the 
contamination of rivers and beaches, as well as the excessive concentration of 
high rise hotels along beach fronts. This phenomenon is seen at the Aqaba 
Beach.   

Dynamic Model: 

The study will analyze the multiplier under dynamic rather than 
comparative static conditions to study the impact of tourism on the Jordanian 
economy. Indeed this type of model was not applied before in Jordan. The 
dynamic model focuses on time and, therefore, on the process of change. 
Peston (1982) argues that a correct characterization of the economic system 
must be in  dynamic terms because the external forces to which the system is 
subject are changing through time. The interaction of endogenous variables 
takes time to work themselves out. Therefore, a lag structure between  
dependent and independent variables should be included in order to capture 
the dynamic process of change (Thomas, 1985) .   

Lardaro (1992) emphasized that when a regression analysis involves  
time series data and when the model includes one or more lagged value of       
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in price will occur. Therefore, a continuous increase in price will in turn 
affect Jordan’s competitiveness abroad. 

With regard to the import of tourism on the national budget, tourism 
activities bring money to local Jordanian communities from outside. They 
contribute to state tax revenue. The inflow of money constitutes an income to 
the proprietor and labor force, as well as corporate profits, dividends, interest, 
and rent. The new money can be found in business receipts from tourist 
purchases (Ritchie, Goelder and Charles, R. 1987) .  

At the state level, tourism becomes an important source of 
Governmental revenue, which may be one of the reasons why governments 
are eager to encourage its development.  

In contrast, Government expenditures on tourism and other related 
activities such as seaports, airports, roads, telecommunications, water 
distribution networks, electricity, gas, water disposal and treatment systems 
and health services and equipment, constitute the largest burden on Jordan’s 
budget. This cost is relatively high in Jordan because of the shortage of 
economic resources and the weakness of the role of  the private sector. 

In light of the high competitiveness and similar characteristics of 
tourism in the region, Jordan should provide a high standard of service and 
equipment comparable to other countries’ facilities.  

Another major problem still facing Jordan is the lagging Government 
revenues behind the government expenditure; this causes a budget deficit. 
The deficit is usually financed by borrowing from domestic and foreign 
sources. Subsequently, borrowing from abroad has become increasingly 
costly because of the  rising interest on funds borrowed and repayment of the  
principal. 

With regard to sociocultural impacts, Jordan, like most developing 
countries, is very sensitive to the sociocultural effects of the inflow of foreign 
tourists. On the one hand, tourism interaction has the potential for broading 
education and  knowledge and increasing international peace and 
understanding. It provides a cultural exchange between hosts and the visitors 
as well as an exchange of new ideas, which may create  new attitudes towards 
different cultures. This, however, reduces linguistic, social, religious, and 
racial barriers and improves understanding and appreciation of one’s own and 
extraneous social-cultural elements (Cohen 1995 and Harris and Nelson 
1993) .  

On the other hand, tourism activities may equally cause friction because 
of differences of culture and lifestyle. However, tourism activities may 
equally cause misunderstanding, stereotyping, xenophobia, and 
demonstration effects (which involve change in consumption habits, fashion 
change and acquisition of luxury items). It creates crowding congestion and 
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average of 54.36% ) [see Appendix, Table (1)]. This high percentage is 
mainly due to the inefficiency of Jordan’s production sector, which cannot 
produce goods and services needed by the tourist arrivals. 

With regard to the impact of tourism activities on Jordan’s price level, 
the component of tourism activities constitutes a considerable weight in the 
cost of the living index in Jordan. Jordan should be aware of the influence of 
these activities on the general price level of goods and services. Its effect 
depends on how much it contributes to the Jordanian national income. The 
impact also depends on the inflow of tourists to certain tourism geographical 
areas (such as Aqaba, the Dead Sea, Jarash, Petra, etc.) The inflow of tourists 
to these areas could affect the land prices (because of the new instructors’ 
development),  and these areas could face a land price  speculation which 
also affects agricultural,  industrial and social users.  [see Aappendix, Table 
(1)].  

Furthermore, the rising of demand caused by tourists has led to a 
shortage in certain products such as fish, meat, fruit and accommodation. The 
result was an inflationary trend, which spread over the whole economy. This 
inflationary process is relatively higher in Jordan because the supply of these 
items is inelastic and is often met by imported goods. Subsequently, this will 
leak out the foreign currencies, and then the high price would lead to  high 
pressure on employers to increase their salaries and wages. Since tourism is a 
service industry and its employment depends on the needs of tourist inflow, 
tourism inflow has a vital role in creating new job opportunities through 
direct and indirect employment. Also, tourism is considered a labor intensive 
industry and can employ a large number of semi-skilled and unskilled 
workers such as attendants, porters, waiters, gardeners, desk clerks and 
drivers. 

Moreover, the tourism industry can create jobs in two other ways: 

First:  Immediate jobs through employing local citizens in hotels, 
restaurants and entertainment and tourist services. 

Second: Through multiplier effects such as banking employees, financial and 
related services, and trade service.  

 

In general, the number of employees in tourism activities increased from 
6624 in 1984 to 21500 in 2002, or an average growth rate of (7.17%) during 
the 1984-2002. The tourism sector in Jordan is also responsible for the direct 
employment for almost 2.15% of the labor force in 2002  [see Appendix,    
Table (4)]. 

However, the rise in the demand for labor in tourism would eventually 
create an inflationary pressure in wages. Subsequently, an inevitable increase 
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It is also important to indicate that the economic impact of tourists 
expenditure on the Jordanian economy represented by a rising share of 
restaurants and hotels in GDP. This share has risen from (9.72%) in 1970 to 
(9.93%) in 2002 or an average share of 10.81% during the same period [see 
Appendix Table (3)]. This high percentage indicates the performance of the 
direct contribution of the tourism sector in the expansion of economic 
activities. Moreover, the full impact of tourism on the economy could be 
much greater because of the forward and backward linkage with other sectors 
in the economy. 

With regard to investment in the tourism sector, the sector had witnessed 
significant development in many tourism activities such as hotel capacity, 
airport, roads, restaurants, seaport passengers, berths, Dead Sea coast and 
archeological sites. The total public and private investment in the tourism 
sector amounted to 78.1 million JDs during the period 1972-1984, while the 
total investment amounted to 298.6 million JDs during 1993-1997 (Ministry 
of Planning, 1997). 

Also, tourism has a major impact on the capital market. Almost all 
investment in the tourist industry has been partly financed by local business, 
through saving and domestic resources and the other part financed by foreign 
borrowing. 

The balance of credit facilities extended by commercial banks to 
tourism, hotels and restaurants had increased from 1.0 million JDs in 1970 to 
(173.5) million in 2002 (Central Bank of Jordan 2003). This represents an 
average growth rate of 17.4% during the period [see Appendix Table (1)]. 

Concerning the impact of tourism on the Jordanian international trade, 
tourism trade remains an important part of foreign trade policies, because 
international tourism has the same, or even greater impact on international 
payments. Its impact depends on the country’s production capacity, which is 
a function of geographical, economical, political, technical and social 
characteristics and its level of development. 

However, trends in Jordan’s international trade and international tourism 
have revealed a rapid growth in volume and value since 1970 [see Appendix, 
Table (2)]. Tourism receipts in the form of foreign exchange still play a 
crucial element in reducing the deficit of the balance of payments and the 
proportions of exports in GDP between 1970-2002, which ranged between 
4.82 to 23.34% or an average mean of 13.79%. The share of receipts 
generated by international tourist arrivals to Jordan ranged between 2.15% to 
8.4% for the same period or an average mean of 9.34%   [see  Appendix, 
Table (1)]. 

 At the same time, one could notice that the proportion of import to GDP 
is so high (ranging between 28.85% to 53.58% during the same period or an 
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For the above reasons, the number of tourists has increased noticeably in 
the Jordan case, i.e., from 0.6096 million in 1970 to 5.5727 million in 2002 
(see Appendix, Table 2). 

Despite that, Jordan still faces many problems. One of these problems is 
the vast majority of hotels, restaurants and souvenir shops located in four 
areas (Amman, Aqaba, the Dead Sea, and Petra), and international visitors 
and local employment in tourism are found in these four areas. 

Another main concern is that international tourism is a technologically 
advanced activity. In this regard Jordan is lagging behind in terms of 
transferring compatible technology, adapting to a new technology, financing 
and training staff, and integrating technology in the national economy. 

Tourism development in Jordan is strongly correlated with the 
fluctuation in tourism receipts. This instability has been responsible for the 
shortage of tourism development projects except for a few investments in 
tourist business sectors by the private sector. The reason behind this is that 
private sectors are reluctant to undertake ventures where returns on 
investment cannot be guaranteed, and because the demand for tourism is still 
sensitive to the political and economic fluctuation in the region. Another 
challenge to Jordan’s tourism is the existence of the same characteristics in 
the Israeli-Palestinian tourist market. Therefore, Jordan must attract from 
other developed nations. In addition, Jordan has to compete with Israel and 
Egypt, which are less expensive in terms of touring groups.   

Moreover, the tourism industry in Jordan is dominated by foreign 
investment, which is considered a major factor contributing to the substantial 
leakages of tourism earning out of Jordan. Thus, foreign investors may have 
less commitment to stay in Jordan, especially during difficult economic and 
political times. 

Finally, there is a growing concern among Jordanians that Jordan is 
becoming overdependent on tourism and there may be substantial economic, 
socio-cultural, and environmental costs associated with its continued 
expansion.  

However, the economic impact of international tourism on the Jordanian 
economy will be determined by the type of infrastructure and superstructure 
which Jordan needs to invest in the appropriate backward and forward 
tourism industry, that links tourism development plans with social and 
economic plans. 

Moreover, the influence of international tourism is important and 
extends to several fields of economic activities. The figure on the growth of 
visitors to Jordan is impressive, but receipts from tourism have risen even 
more rapidly than tourism expenditures [see Appendix Table (1)].  
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2- The development in the international transport, particularly air transport, 
and telecommunications have contributed to the fall in the cost of long 
distance travel. 

3- The progress in the field of financial facilities and the advancement of 
international banking results in more tourists to the country. 

4- The relative proximity of Jordan to neighboring Arab Gulf Countries 
encourages Arabs from Gulf Countries, which constitutes a high 
proportion of the total tourist arrivals (e.g., 59.2% in 2002) (see 
Appendix Table (2)). Its proximity also encourages Jordanians working 
abroad to visit Jordan, especially for the short haul visit., i.e., during the 
Eid holidays. 

5- The relative connection of relatives and friends has encouraged visitors 
to visit Jordan especially in summer.  

 

Furthermore, Jordan has a small open economy and the service sector 
constitutes 71.9% of the Gross Domestic Product (GDP) at Constant prices in 
2002 (Central Bank of Jordan, Annual Report, 2002). Because of this high 
participation, the service industry in Jordan is considered the main sector. 
However, tourism industry has experienced a notable growth in the number 
of tourist visitors. Recently, the tourism sector in Jordan constitutes 8.46% of 
GDP in 2002 and promises a substantial source of Jordan’s revenues. [For 
more details, see Appendix Table(1)]. The reason behind this high 
participation is mainly due to the following internal factors:  

1- Jordan enjoys a moderate climate especially in winter and summer.  

2- The government and the private sector always attempt to diversify the 
tourist market, and to raise the quantity and quality of the utilization of 
numerous tourism potentials such as historical, archaeological, religious, 
and numerous tourist sites in the country.   

3- The implementation of the new investment law encouraged development 
in private tourist sectors such as hotels capacity, restaurants, etc., and 
governmental tourist sectors such as airports, roads, and seaport 
passengers, berths, etc.  

4- The relative political stability has also played a role in boosting the 
inflow of tourists, but the uprising of Palestinian (Intifatha) of 2000 has 
negatively affected tourism in the last three years. 
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However, non-expatriate tourists were found to constitute only a small 
proportion of the total tourism numbers. These groups spent more on food 
and beverage with relatively higher flow-on effects. Expatriate expenditures, 
on the other hand, focused on the retail and wholesale sector and on the local 
transport with relatively lower flow-on effects.  

Another study was performed by Ayres (2000). He focused on the role 
of tourism in Cyprus by using an analytical approach. The study indicated 
that the tourism sector in Cyprus had played a direct and indirect impact on 
job creation, foreign exchange earning and economic growth. It also showed 
that there is a growing awareness of problems on the dependency and 
concern for the social, cultural and environmental cost imposed by tourism. 
Finally, the study concluded that tourism in Cyprus must be prepared to be 
flexible, innovative and responsive to future emerging market trends.  

Finally, the role of tourism in the economic development in Jordan was 
analyzed by Ta’amneh (2001). His analysis aimed to exhibit the 
characteristics and obstacles encountering the tourism sector. The study 
showed the improvement stages and the effects of tourism revenues on the 
national economic variables. 

The study also showed that tourism is one of the most important sectors 
that gain foreign currency,  in addition to its contribution to GDP which is 
10% during the study period and computed the tourism expenses multiplier in 
Jordan which is 2.32.  

A Descriptive Analysis:  

Generally speaking, researchers argued that there are two main effects of 
tourism on the national income, namely, the direct and indirect effects. The 
direct effect is represented by foreign tourist expenditures, which create more 
employment and increase the number of suppliers in different tourism 
sectors. The return on employment and suppliers can also be reflected in 
terms of better salaries and payments The indirect effects are, however, 
represented by the work on infrastructure, communications, transport 
facilities, accommodation and procurement. 

In the Jordan case, one would argue that the increase of foreign tourist 
expenditure does not always bring about an increase in the national 
production. This is because Jordan still imports food products and durable 
goods which are  necessary for tourism needs, still dominated by foreign 
tourism enterprises. 

Moreover, the demand for tourism activities in Jordan are influenced by 
the following external factors:  

1- High income and demographic changes, and social and educational 
work patterns have increased and stimulated the desire for leisure travel. 
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surrogate for conventional input-output models. This suitability is due to 
factors such as cost and lack of data, which cannot always be used in  small 
nations or regions to develop a data base suitable for plans of tourist 
development. 

Another empirical study was performed by Kottke (1988)  using a linear 
programming model of the New London county tourism industry. This model 
estimated the potential economic impact of tourism growth in a community. 
The model was also applied to three different projected tourism growth 
situations. The empirical results for each situation provided additional 
information which demonstrated the usefulness of identifying varying 
economic impacts due to varying conditions. However, the model shows 
promise of being an operational procedure for evaluating the alternative 
tourism development proposals at a particular level.   

AL-Ma’aita (1991) studied the impact of tourism in Jordan, addressing a 
wide range of issues, such as the institutional structure of tourism and the 
interaction between the tourism sector and other sectors of the economy. The 
researcher also dealt with the policy of investment in the tourism sector. A 
regression model of tourism income expenditure multiplier and demand was 
used. 

He concluded that tourism income in Jordan would generate roughly 
twice increase in GDP. The results of the demand model showed the 
importance of the income per capita variable, the exchange rate variable and 
the national stability variable. Other variables namely Egypt relative price, 
travel cost, promotional effect and price index in Jordan show various 
degrees of importance according to the nature of the geographical area, the 
degree of familiarity with the Jordanian economy, and the accuracy of the 
data. 

Susan (1996)  carried out a study to estimate the demand functions of the 
Jordanian tourism by six countries using the input-output table. The main 
findings indicated that investment in the tourist sector has a positive impact 
on the Jordanian output. The study also showed that tourist personal income, 
the cost of tourism in Jordan, the exchange rate of the Jordanian Dinar and 
the tourism investment in Jordan, have no effect on the quantity of tourism. 
Whereas, the impact of the peace process, which provides security and 
stability in the region, was very obvious.    

Gamage and King(1999)  analyzed the economic effect of both migrants 
and non-migrants on the Sri Lankean economy. They used the input and 
output analysis in order to compare the initial and the flow of migrants and 
non-migrants on the economic effects of tourism spending by two different 
types of tourists. The two samples surveyed revealed that different 
expenditures priorities are evident between the two groups. 
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circumspection in assessing the potentialities of tourism promotion as a 
means of solving the economic problem of developing countries. 

An empirical model was also constructed by Sinclair and Stucliffe 
(1982) in order to measure the behaviour and changes in tourist expenditure 
in the Spanish province of Malaya, which may be used to measure the 
Keynesian income multiplier values at Sub-national levels of the analysis.  

They paid particular attention to the importance of analyzing the 
relationship between the nature of multiplicand and the definition of income. 
At the same time, they presented a multiplier formula, which has taken into 
account the first and the second round effects for different definitions of the 
income. 

However, the study concluded that the calculated multiplier values 
differed over time and between different types of tourist expenditure. It also 
noted that the multiplier values were lower than those calculated in many 
previous studies carried out at sub-national levels of the analysis. This is due 
to the fact that most of those studies failed to include all of the relevant first 
and second propensities in their multiplier formula and, subsequently, the 
impact of income generation. 

An analytical study of the impact of tourism on the economic 
development was examined by Archer (1982) using tourism multipliers, 
which involve the origin and evolution of the multipliers, their misuse, 
strengths, weaknesses and limitations. He stressed that despite the 
weaknesses and limitations, the multiplier analysis is still a powerful and 
valuable tool for analyzing the impact of tourism, and if not abused, a 
multiplier analysis can provide a wealth of useful data for policy makers. 

In this field, Archer (1985) studied both the traditional economic impact 
and the role of market information implication on Mauritius economy. He 
argued that such an analysis (market information) would be a useful method 
of maximizing the impact of tourism in a small country. 

He concluded that different impacts may arise from different countries 
tourist expenditures. This can be reflected by different average economic 
impacts on destination areas. Such information is of considerable value for 
marketing purposes.   

A modified version of the Archer tourism multiplier model is used by 
Milne (1987) to derive differential multipliers at both the sectoral and firm 
scales, for the Cook Islands tourist industry and ancillary sectors. He argued 
that the differential multiplier analysis of a tourist industry’s sectors and 
firms must be added to the analysis of tourist expenditure patterns if the 
overall of  the economic impact of tourism on a region is to be ascertained. 
The results reveal that smaller, locally owned establishments generate more 
local income, employment and gross government revenue than their larger, 
overseas controlled counterparts. The model is shown to be a highly suitable 
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Because tourism is not a clearly identifiable industry, it is really a part of 
many different sectors and involves many different products, and because it 
is defined more by who purchases services or what is purchased (e.g., 
restaurants sell meals to both tourists and local residents) (Francois and 
Becheral 1995) . 

Furthermore, tourism economic contribution in terms of sales income 
and employment cannot be computed, because it is not well defined in 
government statistical reports. Besides, tourism in Jordan lacks a systematic 
reliable and complete data on the contribution of tourism activities.  

There are also many statistical problems in Jordan which exist in this 
sector such as statistical data weaknesses, which occur with other sectors that 
experience a large proportion of sales to tourists.  Apart from that, tourism is 
still an intensive industry that creates many jobs; (many of these jobs are 
undocumented, while other jobs are part-time or seasonal). 

Literature Review: 

The concept of the impact of tourism on the national economy was 
firstly introduced by J.K. Keynes (1936).  He argued that new money 
entering an economy in what form-investment, government grants, or 
expenditures, workers’ remittances working abroad, or tourist expenditures 
(on accommodation, food and beverage, transport, etc.) stimulates the 
economy, not once but several times as it is re-spent. This is called the 
multiplier effect.  

Kahn R. F. (1931) had also developed the idea that  economic growth 
resulted from investment, which creates employment and income for the 
future. He emphasized that tourism receipts from abroad are considered as an 
export for the host country. They can be considered an injection into the 
national economy and any increase adds to the economic growth of the host 
country. But the level of the economic growth depends on the size of 
leakages (i.e., saving, tax, imports). 

Within the last few decades, the promotion of tourism has gained a 
prominent place in many development plans. However, doubts have been cast 
on previous attempts to analyze its contribution to development. In this 
context, an empirical work was done by Diamond (1973) who constructed 
two analytical models which consist of a set of balance equations, analogous 
to an input-output system, but admitting some components of final demand, 
in order to remedy the obvious defects in its contribution to the economic 
development. 

This model was applied to a Turkish situation. The model’s findings 
suggest that the usual argument for tourism promotion in an overall 
development strategy should only be accepted in the Turkish case with 
certain reservations. The analysis suggests the need for greater 
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economically developed countries, it has become an integral component of 
life style and has become a global industry with producers and consumers 
througout the world (Lundbero et al, 1995) .   

Tourism research indicates that the influence of factors such as 
technology, demography and life style pattern will dramatically alter the 
tourism industry in the new millennium (Goeldner, 1972) . Social 
demographic changes and higher power spending also created a change in 
tourism values (Hall and Weiler, 1992). 

Therefore, tourism has become a major component of the economic 
prosperities of almost all countries. In this context, it has been accounted that 
there were 25 million tourist arrivals globally in 1950s, and this had risen to 
494 million by 1996. Consequently, receipts from tourism have grown more 
rapidly from less than $2.0 billion to $423 billion over the same period.  

On the other hand, the growth of tourism receipt has been far in excess 
of the growth of other commercial services. In 1966, tourism receipts were 
almost twice as fast as the international trade in commodities and more than 
twice as fast as other commercial services at the same period. Accordingly, 
one could say that tourism has become the fastest growing sector of all 
economic activities. The WTO has estimated that tourism currently counts 
for 6% of the global GNP and  3% of the consumer expenditures and 
employs over 200 million people worldwide (World Travel and Tourism 
Council, September 1997). With regard to developing countries, tourism 
could be promoted to solve some of their pressing problems. It has proved a 
means of relieving  growing unemployment and foreign exchange shortages 
(Harrison, 1992). 

The Objective of the Study: 

In the light of the rapid increase in the role of the tourism industry in 
different national economies, the paper tends to examine the impact of the 
tourism sector on the Jordanian economy by using the multiplier technique. 

Also, the paper tries to set the records straight by examining the nature 
of tourism multipliers, their origins, their evolution, their misuse weakness, 
their strengths and their limitations. This would provide valuable information 
for policy makers and planners that may be used to implement and enhance 
the role of tourism. 

Study Problems: 

Tourism economic contribution was not clearly recognized because 
economic base theories have tended to focus on the economic development 
sectors such as agriculture, resource extractions and manufacturing. Such 
basic activities stimulate economic growth and income by exporting jobs, 
while tourism economic contributions are lumped with other services. 
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Abstract 

The study examines the impact of Tourism on the Jordanian economy, 
using annual data over the period 1970-2002. The study applies the Log-
linear dynamic model, which focuses on time and the process of change. The 
results of the model were estimated by the (2 SLS) technique. 

The data analysis showed that the tourism sector made a significant 
contribution to the Jordanian economy through the expansion of economic 
growth, generation of job opportunities and an increase in foreign exchange 
earnings. 

The empirical results show that the reduced form equation Model 
performed quite well in terms of predicting and yielding the correct signs and 
their coefficients are statistically significant at the 1% level. 

The results also showed that the lagged tourism consumption, the lagged 
investment variable, the lagged net government tax and the lagged tourism 
exports played a positive role in the Jordanian economy, while the lagged 
tourism imports had a negative effect on the Jordanian economy. However, 
the results in general are consistent with those of previous studies on this 
subject.    

Introduction 

During the last few decades, economies throughout the world have 
undergone extensive economic and social transformation. One of the most 
significant and conspicuous changes is the increased consumer spending on 
services. In developing countries, the service sector is responsible for around 
40% of the GDP, while in developed countries, it is responsible for 65% 
(World Tourism Organization, WTO,  1977) . Tourism as a service based 
industry has been partly responsible for the service sector growth. Since 
tourism is no longer considered as a luxury commodity confined to 
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بـالقوانين الــضريبية والــرأي المؤيـد للمكلــف، حيــث أن رأي المحاســب المؤيـد للمكلــف كــان أكثــر    
  .    أهمية وتأثير على تجنيب تعرض المكلفين لعقوبات ضريبية مختلفة
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آراء مدققي الحسابات حول أسباب لجوء مكلفي ضريبة الدخل األردنيين 
  للحصول على خدمات ضريبة متخصصة

  

  .قسم المحاسبة، كلية االقتصاد، جامعة اليرموك، اربد، األردن، عبير الخوري

  .قسم المحاسبة، كلية االقتصاد، جامعة اليرموك، اربد، األردن، وجمال بدور

  

  ملخص

ريبة دورًا هامــًا فــي مــدى التــزام مكلفــي الــضريبة بــالقوانين الــضريبية    يلعــب محاســبي الــض 
حيــث أن محاســبي الــضريبة هــؤالء يــؤثروا تــأثيرًا إيجابيــًا أو ســلبيًا علــى  .  الــسائدة فــي الدولــة

سلوك المكلفين في دفـع ضـريبة الـدخل المـستحقة علـيهم بـشكل خـاص و منـع التهـرب الـضريبي                      
عوبات التــي يواجههــا المكلفــين فــي فهــم القــوانين الــضريبية    إن الــضغوطات  والــص.  بــشكل عــام

.  أدت إلى لجوئهم إلى محاسبي الضريبة للحصول على مـساعدة ونـصائح مهنيـة مختلفـة               ، السائدة
وبهذا فـإن العالقـة بـين المكلفـين ومحاسـبي الـضريبة تلعـب دورًا هامـًا فـي منـع التهـرب الـضريبي                     

تهدف هـذه الدراسـة إلـى معرفـة الـدور الـذي يلعبـه         .ضريبيةوفاعلية عملية التحصيل لإليرادات ال
وتعتبـر هـذه الدراسـة      ، محاسبي الضريبة في منـع التهـرب الـضريبي مـن قبـل المكلفـين فـي األردن                 

األولــى مــن نوعهــا فــي معرفــة األســباب التــي تــدفع المكلفــين إلــى لجــوئهم إلــى محاســبي الــضريبة    
وقـد اسـتخدمت هـذه الدراسـة المـنهج الكمـي فـي         .للحصول على مساعدة ونصائح مهنيـة مختلفـة  

 محاســب قــانوني 131جمــع البيانــات مــن خــالل توزيــع اســتبانه علــى عينــه الدراســة المكونــة مــن  
والــسبب فــي اختيــار عينــة . مــرخص يعملــون فــي مختلــف مكاتــب التــدقيق المحاســبي فــي األردن 
، دقيق المختلفـة التـي تقـدمها   الدراسة هذه يعود إلى إن هذه المكاتـب  باإلضـافة إلـى خـدمات التـ           

وأشارت نتائج الدراسة إلى اعتبـار أن جميـع األسـباب     .فأنها تقوم بتقديم خدمات أخرى ضريبية
التي تدفع المكلفين للجوء إلى محاسبي الضريبة مهمة مـن وجهـة نظـرهم للحـصول علـى مـساعده         

عـرض المكلفـين إلـى    تجنـب ت "حيـث أظهـرت النتـائج إلـى أن      .أو نـصائح مهنيـة وضـريبية مختلفـة    
تخفـيض  "و " الخبرة الكبيرة لمحاسبي الضريبة بالقوانين الضريبة الـسائدة      "و  " عقوبات ضريبة 

هــي مــن أهــم األســباب التــي تــدفع المكلفــين للجــوء إلــى  " مبلــغ الــضريبة المــستحق عــل المكلفــين
 والخبـرة   باإلضافة إلى عدم وجـود تـأثير ذو داللـة إحـصائية للعمـر والجـنس               .  محاسبي الضريبة 

ومــن جهــة .  العمليــة للمحاســبين علــى أســباب لجــوء المكلفــين إلــيهم لطلــب المــساعدة الــضريبية   
أخرى فقد أشارت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحـصائية بـين بيئـة العمـل للمحاسـبين و                   

كمـا   ".تجنب تعرض المكلفين إلـى عقوبـات ضـريبة  والمـسائلة مـن قبـل دائـرة ضـريبة الـدخل          "
ارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحـصائية بـين رأي المحاسـب المهنـي الملتـزم                   وأش
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potential capabilities to deliver better services to the client which is a very 
important dimension that should attract the attention of both tax researchers 
and academics alike.  The domain of this research is a significant one as the 
importance of the role of tax practitioners in tax compliance environment is 
growing, not simply because the numbers of returns they prepare and file are 
growing, but because they serve as a crucial intermediary between tax 
authorities and taxpayers.   
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As Table 7 illustrates, the results were, with one exception, not 
significant for the reasons engaging professional help.  The results were 
significant for the fifth reason ” To avoid tax penalties being imposed”, 
which means that risk seeking tax ranked avoiding tax penalties as being 
more important to clients, than conservative tax practitioners.  In general, the 
tax judgement of tax practitioners in terms of risk taking behaviour does not 
affect their perceptions regarding the importance of the reasons engaging a 
professional help.  

Conclusion 

The findings from the theoretical part in this study revealed that there is 
a growing need for the study of tax practitioners and their role in tax 
compliance environment, in particular, their relationship with taxpayers. 

The results, on the one hand, revealed that practitioners agreed that all of 
the reasons would be factors that clients would take into account.  The items 
of  “To avoid tax penalties being imposed”, “My specialist knowledge is 
greater than the client’s” and “to save money on taxes” were the most 
important reasons for seeking tax assistance.   

On the other hand, the respondents do not have a strong opinion 
regarding three related items: “ to reduce the client’s chances of being 
investigated”, “To reduce the client’s worry of getting his/her tax return 
wrong”, and “ the fee is good value for the service received”.  This result 
indicates that all dimensions of the technical tax advice are important reasons 
for seeking advice from tax practitioners which imply that there is a growing 
tendency between tax clients in Jordan to turn to third parties in order to 
facilitate their tax assessment.  Tax practitioners are viewed as the principal 
link for the majority of taxpayers.  Tax practitioners are thus in a position to 
influence the level of compliance activity observed by the tax authority in 
Jordan.  In addition, no significant differences between responses were found 
based on age, gender and years of experience while significant differences in 
responses were just found based on working environment for two of the 
reasons.   

Furthermore, this study revealed that only the fifth reason ” To avoid tax 
penalties being imposed” was significant on respondents' judgment behavior 
for which means that risk seeking tax ranked avoiding tax penalties as being 
more important to clients, than did conservative tax practitioners.   

It has been recognised that identification of discrepancies between 
clients’ and tax practitioners’ perceptions of tax services may help 
practitioners in developing methods to better serve their existing clients.  
Furthermore, it will also help tax practitioners in improving the marketing of 
their services to potential clients.  In particular, this study would encourage 
academics to give more attention to the taxpayer-tax practitioner relationship 
through realisation of the key role played by tax practitioners and their 
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This section analyses if risk-taking attitude affects respondents’ 
judgments on the reasons clients engage professional help.  Judgment 
behaviour is grouped into five levels, with the largest concentration of 
respondents from the total sample population belonging to be neutral in 
making their tax judgment  (about 48.1 percent).  The next concentration of 
respondents (comprising 21.4 percent) was conservative in their tax judgment 
behaviour.  The rest of the responses were as follows: risk seeking (19.8 
percent), very conservative (9.2 percent) and very risk seeking (1.5 percent).  

Table 7 presents an analysis of judgement behaviour in relation to the 
respondents’ perceptions of the importance of the reasons why clients engage 
professional help.  The sample was partitioned into two groups according to 
their tax judgements in terms of risk taking behaviour. This partitioning 
resulted in 40 subjects as conservative and 91 subjects as risk seeking.  The 
split is done as follows: conservative, 40 subjects consist of very 
conservative, 12 subjects; and conservative, 28 subjects. Risk seeking, 91 
subjects consist of neutral, 63 subjects, risk seeking, 26 subjects and very risk 
seeking, 2 subjects. 

Table (7) 

Means and (Standard Deviations) of Importance of Reasons Engaging 
Professional Help by Judgement Behaviour 

Judgment Behavior 
Reasons 

Conservative n 
=  40 
Mean 
(SD) 

Risk Seeking   
n= 91 
Mean 
(SD) 

F-statistic P-value 

My specialist 
knowledge is greater 
than the client’s. 

4.20 
(.97) 

4.23 
(.89) .033 .856 

 

To reduce the client’s 
worry of getting his/her 
tax return wrong. 

3.92 
(.99) 

4.17 
(.86) 2.128 .147 

To save money on tax 3.50 
(1.08) 

3.38 
(1.05) .437 .510 

To save time and effort 4.10 
(.95) 

4.34 
(.70) 2.594 .110 

To avoid tax penalties 
being imposed 

3.65 
(1.05) 

4.12 
(.88) 7.048 .009* 

To reduce the client’s 
chances of being 
investigated. 

3.55 
(1.19) 

3.37 
(98) .779 .379 

The fee is good value 
for the services 
received. 

3.50 
(1.97) 

3.88 
(1.05) 2.496 .117 

*Significant at p<0.05 
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These subjects had ten or less years of experience.  In contrast, the 37 
subjects designated as having a high experience of more than ten years of 
experience. 

Table (6) 

Means and (Standard Deviations) of Importance of Reasons Engaging 
Professional Help by Tax Experience 

Tax Experience 
Reasons 

Low    
n =  94 
Mean 
(SD) 

High   
n = 37 
Mean 
(SD) 

F-statistic P-value 

My specialist knowledge 
is greater than the client’s. 

4.13 
(.89) 

4.46 
(.84) 3.783 .054 

 
To reduce the client’s 
worry of getting his/her 
tax return wrong. 

4.05 
(.99) 

4.22 
(.63) .851 .358 

To save money on tax 3.33 
(1.13) 

3.67 
(1.05) 2.579 .111 

To save time and effort 4.26 
(.76) 

4.30 
(.88) .074 .786 

To avoid tax penalties 
being imposed 

4.02 
(.98) 

3.86 
(.89) .708 .402 

To reduce the client’s 
chances of being 
investigated. 

3.39 
(1.04) 

3.51 
(1.09) .343 .559 

The fee is good value for 
the services received. 

3.73 
(1.13) 

3.89 
(1.02) .540 .464 

As Table 6 illustrates, the results were not significant for the reasons 
engaging professional help, which means that the years of tax experience of 
tax practitioners do not affect their perceptions regarding the importance of 
the reasons engaging professional help.  In spite of  the results which show 
no statistical significance for the reasons engaging professional help at 0.05 
level, the first reason 'my specialist knowledge is greater than the client’s' 
was significant at 0.10 level.    

To sum up, the subjects’ responses to the reasons that clients engage a 
professional help were compared on the basis of working environment, age, 
years of experience, and gender.  No significant differences in responses were 
found based on age, gender and years of experience; significant differences in 
responses were just found based on working environment for two of the 
reasons. 

To answer the third research question, Table 7  presents a statistical 
analysis of variance (ANOVA) on what the relationship is between the 
judgement behaviour of tax practitioners and the reasons why tax payers 
engage professional help.  
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Thirdly, an analysis was performed to see whether age affects 
respondents’ judgements on the reasons clients engage professional help.  
Table 5 presents a statistical analysis of the age in relation to the respondents’ 
perceptions of the importance of the reasons why clients engage a 
professional help.  The sample was partitioned into two groups according to 
their age, with the young and old being compared.  This partitioning resulted 
in 104 subjects as young and 27 subjects as old.  The split is done as follows-
young, 104 subjects consist of under 25 years, 28 subjects; between 26-35 
years, 57 subjects and between 36-45 years, 19 subjects.  Old, 27 subjects 
consist of between 46-55 years, 12 subjects and over 55 years, 15 subjects. 

Table (5): 

Means and (Standard Deviations) of Importance of Reasons Engaging 
Professional Help by Age 

Age 
Reasons 

Young 
n =  104 
Mean 
(SD) 

Old     
n = 27 
Mean 
(SD) 

F-statistic P-value 

My specialist knowledge 
is greater than the 
client’s. 

4.19 
(.89) 

4.33 
(.88) .538 .464 

 

To reduce the client’s 
worry of getting his/her 
tax return wrong. 

4.07 
(.97) 

4.22 
(.64) .619 .433 

To save money on tax 3.39 
(1.15) 

3.56 
(.97) .446 .506 

To save time and effort 4.23 
(.84) 

4.41 
(.57) 1.065 .304 

To avoid tax penalties 
being imposed 

4.04 
(.99) 

3.74 
(.76) 2.094 .150 

To reduce the client’s 
chances of being 
investigated. 

3.46 
(1.03) 

3.30 
(1.14) .526 .470 

The fee is good value for 
the services received. 

3.74 
(1.16) 

3.93 
(.87) .603 .439 

As Table 5 illustrates, the results were not significant for the reasons 
engaging  professional help, which means that the age of tax practitioners 
does not affect their perceptions regarding the importance of the reasons 
engaging a professional help.  Fourthly, tax experience is examined.  Table 6 
presents a statistical analysis of the tax experience in relation to the 
respondents’ perceptions of the importance of the reasons why clients engage 
a professional help.  The sample was partitioned into two groups according to 
their years of experience, with the lowest and highest groups being compared. 
This partitioning resulted in 94 subjects classified as having low experience.  
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As Table 3 illustrates, the results were not significant for the reasons 
engaging a professional help, which means that the working environment of 
tax practitioners does not affect their perceptions regarding the importance of 
the reasons engaging a professional help.  The fifth reason “to avoid tax 
penalties being imposed”, (p = .026), means that tax practitioners in small 
firms are more likely to agree that clients come to them to avoid tax penalties.  
The sixth reason " to reduce the client's chances of being investigated", 
(p=.007), means that tax practitioners in big firms are more likely to agree 
that clients come to them to reduce their chances of being investigated. 

Secondly, gender is examined. Tables 4 presents a statistical analysis of 
the gender in relation to the respondents’ perceptions on the importance of 
the reasons why clients engage  professional help. 

As Table 4 illustrates, the results were not significant for all the reasons 
engaging professional help, which means that the gender of tax practitioners 
does not affect their perceptions regarding the importance of the reasons 
engaging a professional help. 
Table (4): 

Means and (Standard Deviations) of Importance of Reasons Engaging 
Professional Help by Gender 

Gender 
Reasons 

Male  n 
= 124 
Mean 
(SD) 

Female   
n = 7 
Mean 
(SD) 

F-statistic P-value 

My specialist 
knowledge is greater 
than the client’s. 

4.22 
(.88) 

4.29 
(1.11) 

.039 .845 
 

To reduce the client’s 
worry of getting his/her 
tax return wrong. 

4.10 
(.91) 

4.00 
(1.00) 

.087 .768 

To save money on tax 3.39 
(1.12) 

4.14 
(.90) 

3.085 .081 

To save time and effort 4.28 
(.78) 

4.00 
(1.00) 

.839 .361 

To avoid tax penalties 
being imposed 

3.99 
(.95) 

3.86 
(1.07) 

.116 .734 

To reduce the client’s 
chances of being 
investigated. 

3.43 
(1.05) 

3.43 
(1.27) 

.000 .998 

The fee is good value 
for the services 
received. 

3.78 
(1.09) 

3.86 
(1.34) 

.037 .848 
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technical tax advice are important reasons for seeking advice from tax 
practitioners which imply that there is a growing tendency between tax 
clients in Jordan to turn to third parties in order to facilitate their tax 
assessment.  Tax practitioners are viewed as the principal link for the 
majority of taxpayers.  Tax practitioners are thus in a position to influence the 
level of compliance activity observed by the tax authority in Jordan.         

In order to answer the second research question to determine if socio-
demographics variables had any significant effect on respondents’ 
judgements on the reasons clients engage professional help.   

Firstly, firm size is examined.  Table 3 presents astatistical analysis 
(descriptive statistics and ANOVA results) of the working environment in 
relation to the respondents’ perceptions on the importance of the reasons why 
clients engage a professional help.  The sample was partitioned into two 
groups according to their working environment.  This partitioning resulted in 
95 subjects classified as from big firm and 36 subjects classified as from 
small firms. The split of big firm vs. small firm is done as follows- big firm, 
95 subjects consists of Big four accounting firms, 69 subjects; practice with 
national coverage, 7 subjects; and tax consultancy, 19 subjects.  Small firm, 
36 subjects consist of legal practice, 7 subjects; regional/local practice, 17 
subjects; sole practitioner, 5 subjects and other, 7 subjects. 

Table (3): 

Means and (Standard Deviations) of Importance of Reasons Engaging 
Professional Help by Working Environment. 

Working Environment 
 
Reasons 

Big Firm 
N = 95 
Mean 
(SD) 

Small Firm 
N = 36 
Mean 
(SD) 

F-statistic P-value 

My specialist knowledge is 
greater than the client’s. 

4.27 
(.78) 

4.08 
(1.13) 

1.20 .275 

To reduce the client’s worry 
of getting his/her tax return 
wrong. 

4.17 
(.81) 

3.91 
(1.13) 

2.01 .158 

To save money on tax 3.37 
(1.11) 

3.59 
(1.13) 

.967 .327 

To save time and effort 4.24 
(.73) 

4.33 
(.96) 

.344 .558 

To avoid tax penalties being 
imposed 

3.86 
(1.0) 

4.28 
(.74) 

5.059 .026* 

To reduce the client’s 
chances of being 
investigated. 

3.58 
(1.0) 

3.03 
(1.08) 

7.516 .007* 

The fee is good value for the 
services received. 

3.76 
(1.14) 

3.83 
(1.03) 

.121 .729 

* Significant at p<0.05 
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Table (2): 

Percentage and Frequency of Respondents’ perceptions of the reasons that 
personal tax clients engage  professional help (N=131). 

 
Statement 

Not 
Important 

At All 
(1) 

Not 
Important

 
(2) 

Neutral 
 

(3) 

Important
 

(4) 
 

Very 
important

(5) 

Mean SD 

My specialist 
knowledge is 
greater than 
the client’s 

- 
(0) 

5.3 
(7) 

14.5 
(19) 

32.8 
(43) 

47.3 
(62) 4.22 .89 

To save 
money on tax 

1.5 
(2) 

4.6 
(6) 

13.7 
(18) 

42.7 
(56) 

37.4 
(49) 4.10 .91 

To reduce the 
client’s 
chances of 
being 
investigated 

5.3 
(7) 

13.7 
(18) 

33.6 
(44) 

27.5 
(36) 

19.8 
(26) 3.43 1.12 

To avoid tax 
penalties being 
imposed 

.8 
(1) 

3.1 
(4) 

7.6 
(10) 

45.8 
(60) 

42.7 
(56) 4.27 .79 

To reduce the 
client’s worry 
of getting 
his/her tax 
return wrong. 

.8 
(1) 

7.6 
(10) 

19.1 
(25) 

38.2 
(50) 

34.4 
(45) 3.10 .96 

The fee is 
good value for 
the services 
received. 

4.6 
(6) 

13 
(17) 

33.6 
(44) 

32.8 
(43) 

16 
(21) 3.43 1.05 

To save time 
and effort 

4.6 
(6) 

10.7 
(14) 

14.5 
(19) 

42.7 
(56) 

27.5 
(36) 3.78 1.10 

In general, the practitioners agreed that all of the reasons would be 
factors that clients would take into account. The item of “To avoid tax 
penalties being imposed” was rated the highest. The mean was 4.27 with over 
88% of the respondents ranking this as an important or very important reason 
for engaging professional help.  Respondents also ranked highly the second 
important reason for engaging professional help “My specialist knowledge is 
greater than the client’s” with a mean of 4.22. This further indicates that 
taxpayers are primarily interested in filing a correct tax return as viewed by 
the respondents. The respondents ranked the items “to save money on taxes” 
and “ to save time and effort” as the third and fourth reasons for engaging a 
professional help. The means were 4.10 and 3.78, respectively.  

On the other hand, the respondents do not have a strong opinion 
regarding three related items: “ to reduce the client’s chances of being 
investigated”, mean = 3.43; “To reduce the client’s worry of getting his/her 
tax return wrong”, mean=3.10 and “the fee is good value for the service 
received”, mean = 3.43.  This result indicates that all dimensions of the 
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Table 1 above also shows that the largest concentration of respondents 
from the total sample population belongs to the JACPA (about 53.4 percent) 
in which the respondents are practising members of professional institutions.  
The next concentration of respondents (comprising 21.4 percent) comes from 
AICPA. 

Data Collection 

A total of 200 copies of the survey questionnaires were distributed.  At 
the time of distribution, the questionnaires were numbered and a record of 
these numbers was kept to enable the researchers to count the number of 
questionnaires filled by each auditing company for comparative purposes.  
The data collection process lasted for four weeks starting at the beginning of 
July 2004.  Out of the 200 distributed questionnaires, 131 were returned with 
a response rate of (65.5%).  

In this study, 60% of the completed responses were received within the 
first two weeks, 25% in the third week and 15 % in the last week.  The T-Test 
was used to compare the means of the first 50 responses received in the first 
week with the last 50 responses received in the final week.  The data suggest 
that there are no significant differences between the two groups of 
respondents.  

The respondents’ answers to the question regarding the reasons why 
clients engage professional help did not significantly differ between the two 
groups.  For example, differences in the mean response to the question 'to 
reduce tax penalties’ had a t value of 1.68 (df = 49; p = 0.115).  As to the tax 
practitioners’ judgment behaviour on whether they are ‘conservative or risk 
taking’ did not significantly differ between the two groups (t = 8.985; df = 
49; p = 0.067).  Since the results indicated that there is no significant 
difference between the responses of the early respondents and the late 
respondents (proxies for non-respondents), it is inferred that a non-response 
bias is not a problem with the sample selected in this part of the research.   

The statistical data analysis techniques used in this study are frequency 
analysis, reliability analysis and analysis of variance (ANOVA).   

Findings and Discussion  

In order to answer the first research question, the respondents were 
asked to indicate the reasons why client engage professional help.  These 
respondents were asked to indicate the extent of their support for a number of 
reasons.  This part of the questionnaire includes reasons to be rated on a five 
point Likert scale whereby the respondents were expected to give their 
opinions in terms of very important (VI), important (I),neutral (N), not 
important (NI) and not important at all (NIA), The results are presented in 
Table 2. 
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Table (1): 

 Summary Characteristics of Socio-Demographic Variables 
 Response 

 
Frequency Percent 

Employment Big 4 accounting firm 69 52.7 
 Practice with national 

coverage 
7 5.3 

 Legal Practice 7 5.3 
 Tax Consultancy 19 14.5 
 Regional/Local practice 17 13.0 
 Sole practitioner 5 3.8 
 Other 7 5.3 
Mean = 2.63    
Experience  Under 5 years 60 45.8 
 5-10 years 34 26.0 
 11-15 years 16 12.2 
 16-20 years 10 7.6 
 Over 20 years 11 8.4 
Mean = 2.07    
Gender Male 124 94.7 
 Female 7 5.3 
Mean = 1.05    
Age Under 25 28 21.4 
 26-35 57 43.5 
 36-45 19 14.5 
 46-55 12 9.2 
 Over 55 15 11.5 
Mean = 2.46    
Professional 
Institute(s) 

Jordanian Association of 
Certified Public Accountants 
(JACPA) 

70 53.4 

 Arab Society of Certified 
Accountants (ASCA) 

9 6.9 

 American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA) 

28 21.4 

 Other 24 18.3 
Mean = 2.46    

* N = 131 

Tax experience is grouped into five levels, with the largest concentration 
of respondents from the total sample population belonging to the under 5 
years bracket (about 45.8 percent).  The next concentration of respondents 
(comprising 26 percent) comes from the 5-10 years bracket.  
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exceeds the minimum requirements, thereby demonstrating that scales are 
internally consistent and have an acceptable reliability value in its original 
form. 

 

Subject Characteristics 

Checking the characteristics of subjects is important in any study, which 
is useful for ensuring that various characteristics of the total population are 
well represented in the sample population.  In studies on tax compliance 
behaviour, it is important to obtain socio-demographic information about the 
subjects who participated in the study.  These variables are an integral part of 
tax research and may be useful in explaining any inconsistent findings in the 
literature. This view is supported by Beron et al. (1992). 

The research instrument includes five socio-demographic items eliciting 
responses as to the respondent’s gender, age, experience, working 
environment (employment) and professional affiliation. 

A summary of respondents’ socio-demographical characteristics is 
presented in Table 1 below, which presents the sample socio-demographic 
characteristics of respondents.  

With respect to gender, 95 percent of the respondents were male and 
with 5 percent females.  This is representative of the total population (JACA 
members) where the total population is made up of males. 

The analysis of age for the sample population reveals that the largest 
group of subjects (43.5 percent) comes from the 26-35 year age bracket.  This 
is also representative of the total population, with the largest concentration of 
age in the 26 to 35 years bracket (40 percent) (JACA Statistics, 2004).  The 
age range, under 25 years (21.4 percent) appears to be representative of the 
total population, which is 23 percent.  Therefore, this distribution of ages in 
the sample compares favourably with the JACA Statistics. 
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questionnaire1 consisted of three parts seeking both factual and attitudinal 
data of the perceptions of tax practitioners of why tax clients in Jordan 
engage professional help .  It provides data about: 

1. the socio-demographical characteristics of the respondents including 
working environment, length of tax experience, tax judgement 
behaviour, gender, age  and professional institution in which they are 
practising members. 

2. the tax practitioners’ perceptions of why clients in Jordan engage 
professional help.   

3. the respondents’ opinions regarding their judgment behaviour to 
whether they are conservative or risk seeking.   

The second and third parts of the questionnaire were based on 
Christensen’s (1992) survey questionnaire on quality and tax services with 
minor modifications based on the jury’s suggestions.   

In addition to the socio-demographic data of respondents, the 
questionnaire in this study included two question formats: (1) questions in 
which the respondents were instructed to show the extent of their agreement 
or disagreement on a five-point Likert scale ranging from 5 for ‘very 
important’ to 1 for ‘not important at all’. (2) one question in which 
respondents were instructed to determine their judgment behaviour on a five-
point Likert scale ranging from 5 for ‘very risk seeking’ to 1 for ‘very 
conservative’. 

The questionnaire went through a careful process to assure validity prior 
to distribution.  The attitude statements were identified and constructed with 
care to ensure that they were correctly interpreted by subjects since the 
interpretation of the results would depend on the correct interpretation of the 
statements. To minimise ambiguity, most attitudinal statements in the 
questionnaire were adapted from previous research where they have been 
vigorously tested.   

The predictive validity was checked through calculating the correlation 
coefficient between the tax practitioners’ judgment behaviour and the 
summated scale of the reasons why clients engage professional help.  The 
resulting coefficient was 0.71 with a significant level at 0.01 confirming the 
predictive validity correspondence between the two variables.  

Internal consistency is assessed through Cronbach alpha which is  based 
on the average correlation of items within a test if the items are standardized 
(Coake, and Steed 2001, p. 33).  The Cronbach alpha value for the reasons 
why clients engage professional help was found to be 0.623.  The value 

                                                           

1 The final version of the questionnaire can be requested from the authors. 
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themselves.  The research evidence to date suggests that tax practitioners may 
contribute to compliance where the law is unambiguous, but where the law is 
ambiguous, they actively work to exploit the “grey” areas for their clients.  
This section has introduced the importance of tax practitioners in taxpayers’ 
compliance process presenting the significance of their role in building a 
better relationship with their clients and tax agencies as well. 

Research Methodology, Sample, and Instrumentation 

This research relies mainly upon answering the research questions by 
logical empiricism, a positivist approach.  Survey methodology is adopted for 
the purpose of assessing the tax practitioners’ opinions on why clients in 
Jordan engage professional help quantitatively.  Chan et al. (1996, p. 11) 
claims that  

 “A greater amount of research attention has been paid to the contextual 
variables than to behaviour variables.  Innovations are made by people. As 
such, their attitudes and behaviour do matter”.  

The population of the study consisted of all (610) members of the 
Jordanian Association of Certified Accountants (JACA) who are working at 
different auditing companies in Jordan which provide non-audit services (viz. 
tax services) to clients.  A convenience sample of 200 members were chosen. 
Out of the 200 distributed questionnaires, 131 were returned with a response 
rate of (65.5%).    

The researchers have resorted to the drop-and-collect method.  They 
contacted the directors of the auditing companies where members of the 
sample are working to obtain permission to implement the field study and ask 
for help in distributing the questionnaire.  The researchers or one of volunteer 
researchers1 was to drop the survey at the audit companies and to distribute 
the survey to the auditors who work there.  Three days later the volunteer 
researchers returned to these auditing companies to collect the filled 
questionnaire.  

The questionnaire was developed and modified to suit the Jordanian 
situation with the assistance of personnel from JACA and different academic 
institutions.  Three Jordanian professors reviewed the questionnaire prior to 
piloting it on a sample from the some of the audit companies.  The piloted 
sample was excluded from the sample.  According to some of the 
observations obtained from the academic staff and piloted sample, some 
modifications were made in the questionnaire.  The final version of the 

                                                           

1 Under a full supervision from the researchers, 20 students from Yarmouk 
University have only helped in distributing and collecting the 
questionnaire. 
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magnifying the “enforcer effect” and muting the “exploiter effect”.  
However, they suggest that an indirect effect could arise in which tax 
preparers would increase the price of their services thus discouraging their 
use and increasing non- compliance.  

The tax practitioner literature suggests that tax practitioners, in fact, play 
dual roles.  For example, research concluded by Duncan et al. (1989) and Pei 
et al. (1992) indicates that tax practitioners gave conservative advice to their 
clients.  Therefore, they help to “enforce” tax law.  Other researchers (Kaplan 
et al. 1988; Ayres et al. 1989; Erard, 1990) assert that tax practitioners play a 
negative role in the tax compliance process as their studies found 
practitioners to be “exploiters” of the tax law.  These conflicting results are 
clarified by the findings of Klepper et al. (1991), which suggest that tax 
practitioners play dual roles, depending on the ambiguity of the tax law.  In 
ambiguous tax situations, tax practitioners tend to recommend aggressive 
positions; in unambiguous tax situations, they tend to enforce the tax law.  In 
a similar vein, Blumenthal and Christian (2002) report that tax practitioners 
have a significant effect on taxpayer behaviour as they prepare the majority 
of individual income tax returns. They conclude that tax practitioners are 
advocates for their clients.  

Erard (1993) states that individuals often find it advantageous to seek 
assistance from experts in response to complex social rules and obligations; 
"experts may facilitate compliance with social rules and obligations by 
reducing their clients' legal uncertainties and by lowering the time and 
anxiety costs associated with compliance" (p. 163).   Erard (1993) argues that 
tax practitioners possess the means to exert an extraordinary influence on the 
tax compliance process because tax practitioners' knowledge of tax rules and 
enforcement procedures far exceeds that of ordinary taxpayers, and they are 
directly responsible for preparing nearly one-half of all individual returns.  

Given the above discussion, it is evident that tax practitioners play a key 
role in the compliance process of taxpayers.  Because of tax practitioners’ 
technical tax knowledge, professional experience and familiarity with the 
administration of the tax law, it seems that taxpayers rely heavily on tax 
practitioners’ tax assistance. Rationales for the growing tendency to use tax 
practitioners include the wish to have the return prepared correctly, to reduce 
the chances of being audited, to save time and effort, to reduce uncertainty 
and to pay the least tax required (Hite and McGill, 1992). 

Empirical research suggests that tax practitioners help taxpayers to 
reduce tax liabilities (Long and Caudill, 1987).  These reduced tax liabilities 
could be related to tax practitioners taking advantage of ambiguous features 
of the tax law (Klepper and Nagin, 1989). 

The role of tax practitioners is crucial. Not only will they act as a 
channel of communication between the taxpayer and the tax agency, but they 
will also be likely to influence the very form and content of tax laws 
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their role as that of client advocate, and, therefore, have an incentive to 
recommend reporting positions that are more or less aggressive as the client 
wishes". (p. 232).   

The Use and Influence of Tax Practitioners   

Taxpayers are bewildered by the complexity of tax laws and the 
uncertainty of enforcement.  To cope with this, taxpayers frequently rely 
upon the guidance of experts.  Furthermore, the ever-changing and 
increasingly complex tax environment has caused a large number of 
individuals to seek assistance from a tax practitioner.  In the USA, Internal 
Revenue Service (IRS) data shows that approximately 65 percent of all but 
the simplest tax returns are professionally prepared (IRS, 1994).  In Australia, 
75- 80 percent of the annual tax returns have paid preparer assistance.  In 
UK, approximately 47 percent rely on practitioner assistance.  

Recent theoretical research has begun to explore the various roles played 
by tax practitioners.  Scotchmer (1989) and Beck et al. (1989) consider their 
role in reducing taxpayers’ uncertainty of their legal obligations.  Scotchmer 
(1989) emphasises the effect of tax advisors on tax compliance and states that 
because reporting requirements are complex and sometimes ambiguous, 
many taxpayers do not know their true taxable incomes when they file their 
tax returns.  Uncertain taxpayers may simply make a best guess and risk 
either reporting more tax than necessary or being penalised for paying less 
than the legally required amount.  Alternatively, uncertain taxpayers may pay 
a better- informed third party to prepare a return that reflects his or her best 
guess.  

In contrast, Reinganum and Wilde (1991) explore their value in reducing 
the time and anxiety costs associated with tax return preparation and tax 
audits.  They developed a model, which emphasises the pure service aspects 
of tax practitioners, their potential for lowering the costs to taxpayers of 
filing returns and facing the risk of detection.  In other words, they 
incorporate the tax practitioner in their tax compliance model, but do so by 
modelling the practitioner as a service provider.  Their taxpayer knows the 
tax law but chooses to delegate preparation of the return to the practitioner 
because the opportunity cost of self-preparing the return is greater than the 
practitioner's fee.  Reinganum and Wilde (1991) find that "the effect of 
practitioners on the voluntary reporting behaviour of taxpayers and on the 
enforcement behaviour and expected net revenues of the tax agency can be 
quite complex" (p. 180). 

Slemrod (1989) examines the usefulness of tax practitioners in 
uncovering legal ways to reduce tax liabilities, while Klepper et al. (1991) 
investigate their ability to exploit ambiguous features of the tax code to 
reduce taxpayer penalties for non-compliance.  Klepper et al. (1991) report 
that an increase in preparer penalties would have the desired effect of 



 Abhath Al-Yarmouk “Hum. & Soc. Sci.” 36

diligence.  Consultation with an advisor usually insures the taxpayer against 
more severe criminal fines for tax evasion. 

Risk advice, the third function of tax practitioners, emphasises 
knowledge of tax agency administrative practices, detection probabilities, and 
sanctioning practices rather than knowledge of tax regulations.  In providing 
risk advice, practitioners advise clients on such matters as what reports are 
least likely to be challenged, and which types of income are likely to be 
ignored by the tax agency. 

Scotchmer (1989) reports that it is necessary to understand the 
incentives and optimal responses of taxpayers and tax preparers, and the 
services provided by third parties include filling out forms, resolving the 
taxpayer's uncertainty of tax treatment of ambiguous or confusing tax issues, 
planning tax payments or investments to minimise tax liability and 
representing taxpayers before the tax agency in case of audit. 

Purdie and Roberts (1995) state that tax clients now are no longer 
content with a tax accountant who is merely a technical tax expert, but they 
are looking for a business advisor.  As a consequence, firms are placing 
increasing emphasis on tax consulting and planning engagements rather than 
more routine compliance engagements.  In addition, practitioners are being 
encouraged to be more “proactive” in anticipating client needs, rather than 
waiting for the client to request assistance.  Clients are asking their tax 
accountants to continuously monitor and provide advice for their business 
and to apply cutting- edge industry specific knowledge and advice.  Also, 
clients want that advice communicated in a style that is clear and concise.  
Purdie and Roberts (1995) note that tax clients also expect a tax accountant to 
be a practice manager.  "Clients are looking for tax accountants who will 
approach them with new ideas for tax savings and business opportunities 
rather than tax accountants who sit by the telephone waiting to leap into 
action only when and if the client calls.  Clients also are placing increasing 
importance on the clarity, style, and frequency of communications from their 
tax accountant regarding technical and business advice" (p. 137).  

Phillips and Sansing (1998) view the tax practitioner as an expert 
information provider.  "Under this view, the practitioner's primary role is to 
resolve uncertainty concerning the tax treatment of particular items" (p. 3).  
Two other analytic papers address the role of the tax practitioner as an expert 
information provider.  Beck et al. (1996) analyse a model in which the use of 
a tax practitioner eliminates tax law uncertainty.  Melumad et al. (1994) 
analyse a model in which the use of a practitioner reduces, but does not 
eliminate, tax law uncertainty.  Phillips and Sansing (1998) state that both 
papers treat tax practitioners as non-strategic players.   In contrast, they view 
the tax practitioner as not only an expert information provider, but also as a 
strategic player.  Cuccia et al. (1995) summarise the conventional "non- 
strategic" view of tax practitioners as follows: "Tax preparers generally see 
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Previous Studies 
Many studies have also examined various reasons taxpayers engage tax 

practitioners (Long and Caudill, 1987; Collins et al., 1990).  Given tax 
practitioners’ greater technical knowledge, professional experience and 
familiarity with the administration of the tax law relative to ordinary 
taxpayers, there is a tendency for taxpayers to shift the burden of accurate 
filing to tax practitioners.   

The Role of Tax Practitioners 

Emphasising the role of tax practitioners in tax compliance, Roth et al. 
(1989) state that tax practitioners are sought out specifically to discuss tax 
matters and they frequently affect the actual risks and rewards of compliance, 
transmit values, and affect the costs of compliance.  Tax practitioners affect 
taxpayers’ tax schemas by interpreting compliance requirements and offering 
judgements about the consequences of various actions.  There are three 
services that tax practitioners explicitly provide: return preparation, tax 
advice, and risk advice.  Each of these services has potentially different 
effects on taxpayer compliance.   

Return preparation, the first function of tax practitioners, is where 
practitioners are expected to collect from taxpayers all necessary information 
and to complete returns with all required forms and schedules.  It is expected 
from a practitioner to sign it and to act on behalf of the client within his or 
her interpretation of the law.  

Tax advice, the second function of tax practitioners, is where 
practitioners apply their knowledge of the tax regulations to advise clients on 
favourable but legal interpretations of those regulations, and they are also 
expected to make use of the extensive knowledge of tax laws, discretion, and 
diligence on their clients’ behalf.  In other words, practitioners resolve the 
taxpayer’s uncertainty of tax treatment of ambiguous or confusing tax issues, 
and they plan tax payments or investments to minimise tax liability.  The role 
of tax practitioners has expanded to include advising on financial 
management, planning the timing of tax incidences, and liaising with lawyers 
on the interpretation and application of tax laws (Marshall et al., 1997).  

Ruth et al. (1989) note that advice may be provided at the time of filing 
or throughout the tax year, to help clients structure their transactions in 
advance so as to minimise tax liability.  Providing advice may include 
developing novel legal arguments to support favourable interpretations of a 
complex regulation that may apply to a particular transaction.  If these 
arguments are not accepted by the tax agency, civil penalties may be assessed 
and, in this way, tax advice may lead to non-compliance through 
disagreements between the advisor and the tax official over interpretations of 
complex regulations, as well as through a practitioner’s ignorance or lack of 
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1986).  This increased demand, coupled with an ever-expanding tax 
compliance gap (US Congress, 1990), mandates the study of tax practitioners 
and their role in compliance.  

Thus, depending upon the motivations of taxpayers, the technical 
knowledge and professional experience of tax practitioners can be used to 
improve compliance, or alternatively to undermine it.  The general question 
arising is the perceptions of tax practitioners on why clients engage 
professional help?  More specifically, what are the reasons tax clients seeking 
tax assistance? What is the influence of socio-demographic variables on the 
reasons clients engage a professional help to determine if these variables 
affect the importance of reasons that clients engage professional help? 

Research Objectives 

This study investigates a very important area of research to both 
academics and tax practitioners alike.  Since the 1970s, research into tax 
compliance has escalated, with both governments and academics devoting 
significant attention to the issue.  In response to that growth, Jackson and 
Milliron (1986) published a comprehensive study reviewing and synthesising 
the findings of tax compliance studies conducted prior to 1986.  Jackson and 
Milliron (1986) highlighted the role that tax practitioners play in the 
compliance behaviour of taxpayers, and identified it as an area largely 
unexplored by researchers.  Furthermore, they commented on the ability of 
tax practitioners to exert either a positive or negative influence on taxpayer 
compliance, and called for future researchers to explore thoroughly this 
potentially significant relationship.  

However, this study aims to investigate the tax practitioners perceptions 
on why clients in Jordan engage professional help.  This objective is 
premised on the fact that tax practitioners are the principal link to the tax 
system for the majority of taxpayers.  Understanding the motivations 
associated with tax practitioner use will augment the accounting literature by 
providing information relevant to the technical knowledge and professional 
experience of tax practitioners which can be used to improve compliance or 
alternatively to undermine it.  It is, therefore, imperative that this study 
empirically investigate the attitudes of tax practitioners. 

More specifically, the study investigates the following research 
questions: 

1. What are tax practitioners’ perceptions of why clients engage 
professional help? 

2. What is the influence of socio-demographic variables on the reasons 
clients engage a professional help? 

3. What is the relationship between the judgement behaviour of tax 
practitioners and the reasons why tax payers engage professional help?    
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Overseas studies suggest that the estimated loss in revenue through non-
compliance is very significant, and this loss is seen to impose a very real cost 
on society as a whole (Collins et al., 1992; Hite, 1989 and Jackson and 
Milliron, 1986).  The cost to the United States economy due to taxpayers not 
fully complying with their obligations is estimated to be around US$ 127 
billion (Worsham, 1996).  Obviously this lost revenue is substantial and 
research is needed so that  policymakers may have a clearer picture of tax 
non-compliance and the range of options available to them.  The tax gap in 
the US was $113 billion in 1992, which is approximately 10% of the total 
taxes collected.  In the UK the tax gap for 1994 is estimated to be between 
27-36% of the total amount of taxes collected.  The total amount of revenue 
collected in 1994 amounted to £148 billion.  The tax revenue to the total 
revenue in Jordan is approximately 12%, which indicates the negative effect 
of not complying with the tax law (Central Bank of Jordan, 2002).  
Unfortunately, the amount of tax revenue lost as a result of not complying 
with the tax law in Jordan is not easily measured.   Attempting to improve tax 
compliance is, therefore, a major priority for Jordanian Income Tax 
Authority.   

Governments seek to encourage taxpayers to comply and they enact 
legislation to enable the tax authority to enforce compliance.  In voluntary tax 
systems the ethics and the attitudes of taxpayers and tax professionals are of 
utmost importance.  Studies such as Tyler (1986) suggested that 
governmental authorities can function effectively only when citizens approve 
of policies enough to willingly comply with them.  Schmolders (1970) 
maintained that the success of an income tax depends on co-operation.  In 
Jordan, JITA sets out two main objectives as a strategic plan for achieving 
voluntary compliance.  The first strand is to design simple and secure 
procedures that are easy for the public to understand and that minimise the 
opportunities for errors and abuse.  The second one is to help taxpayers get it 
right through publishing the Taxpayer Charter with the Self-Assessment Tax 
Returns.  The theme is clearly that taxpayers should expect to be treated 
fairly and efficiently by the JITA, in return for honesty and compliance.   

The introduction of a self-assessment system in Jordan from 1982 gives 
taxpayers more control over their affairs by shifting responsibilities from the 
JITA to the taxpayer.  Apart from increasing administrative efficiency, self-
assessment was an expression of confidence by the Jordanian government’s 
move to fostering a voluntary taxpaying culture.  The system, however, 
brought its own costs to taxpayers.  The burden of keeping appropriate 
income/expense records and computing their tax bases and liability has led to 
considerable numbers of taxpayers seeking advice from tax practitioners.  
Furthermore, increased complexity of the tax system, audit anxiety, and time 
constraints are likely to increase the demand for professional tax assistance 
(Hite and McGill, 1992; Yankelovich et al., 1984; and Jackson and Milliron, 
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Introduction 

The role of tax practitioners is worthy of research as more and more 
taxpayers turn to third parties in order to facilitate their tax assessment. In 
Jordan, more than 30%1 rely on practitioner assistance.  It has been 
suggested that professional advisors can play a central role in the whole 
system of tax compliance and in the transmission and translation of legal 
rules and meanings for the taxpayer (Cain, 1980; Danet et al., 1980).  In fact, 
tax practitioners play dual roles; they are “enforcers” in unambiguous 
situations and “exploiters” in ambiguous contexts (Klepper et al., 1991). 

“Three things in life are for definite: Death, Taxes, and Mankind’s 
pursuit to evade both” (Klepper and Nagin, 1989, p. 1).  The role that tax 
practitioners2 play in the compliance behaviour of taxpayers is an area 
largely unexplored by researchers.  Very little research has been conducted in 
Jordan, with the majority of existing studies having been undertaken in the 
United States and Australia.   Possibly due to reasons of access and/or its 
sensitive nature, the role of tax practitioners has been under researched 
empirically in Jordan. 

Tax practitioners are well placed to exert a positive or negative influence 
on the attitudes of taxpayers themselves to the payment of tax and to tax 
compliance generally.  Roth et al., (1989) observed that tax practitioners are 
central characters in tax compliance in that they provide a network through 
which information and values with regards to tax matters are distributed 
throughout the community.  The self-evident point has also been made where 
tax practitioners are seen as the principal link to the tax system for the 
majority of taxpayers (Jackson and Milliron, 1986; Klepper and Nagin, 
1987).  Tax practitioners are thus in a position to influence the level of 
compliance activity observed by the Jordanian Income Tax Authority (JITA). 

As research on the role of tax practitioners in Jordan tax compliance 
environment is minimal, this study is important because it helps explain tax 
practitioners perceptions on why tax clients engage professional help to 
prepare their personal tax return.  The study also examines the influence of 
socio-demographic variables on the reasons clients engage a professional 
help.  Investigating the role of Jordanian tax practitioners is therefore 
important.  

                                                           

1  This was provided in an E-mail from Jordanian Income Tax Authority to 
the researchers in November 2003. 

2 “Tax practitioners” Lawyers, accountants, and others who prepare tax 
returns or advise clients about tax matters (Roth et al., 1989), while, in 
Jordan accountants prepare tax forms for client.  
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Abstract 

Tax practitioners have an important role to play in the whole system of 
tax compliance, both from the view of the taxpayer and in respect of the 
definitions of acceptable levels of tax compliance.  Tax practitioners are well 
placed to exert a positive or negative influence on the attitudes of taxpayers 
themselves to the payment of income tax and to tax compliance generally.  
The compliance burdens have led many taxpayers to seek advice from tax 
practitioners.  Therefore, the relationship between client expectations and the 
tax practitioner’s role in tax compliance is crucial for the effectiveness of the 
tax collection system.  This study extends prior research on the role of tax 
practitioners in the tax compliance environment by virtue of being the first 
such study in Jordan.  A survey has been used to assess tax practitioners’ 
perceptions of the importance of specific tax services.  The subjects include 
131 certified auditors who are practising members  of different Jordanian 
auditing companies.  Nowadays companies in Jordan receive a wide set of 
non-audit services such as tax return preparation.  Therefore, these subjects 
provide tax services to their clients in addition to the regular auditing 
services.  The results revealed that practitioners agreed that all of the 
reasons would be factors that clients would take into account.  The items of  
“To avoid tax penalties being imposed”, “My specialist knowledge is greater 
than the client’s” and “to save money on taxes” were the most important 
reasons for seeking tax assistance.  In addition, no significant differences in 
responses were found based on age, gender and years of experience while 
significant differences in responses were just found based on working 
environment for two of the reasons.  Furthermore, the results revealed that 
only the fifth reason ” To avoid tax penalties being imposed” was significant 
on respondents' judgment behavior for which means that risk seeking tax 
ranked avoiding tax penalties as being more important to clients, than did 
conservative tax practitioners.   
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