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  .ئمة المراجع والمصادر في نهاية البحثقا

تعد قائمة بالمصادر والمراجع المنشورة في نهاية البحث حسب التسلسل الهجائي السم المؤلف العائلي،   •

  .بحيث تذكر المراجع العربية أوًال، وتليها المراجع األجنبية

  :إذا كان المرجع كتابًا يكتب هكذا  •

  .1966، القاهرة، دار المعارف، العصر العباسي األول. ضيف، شوقي    

  :وإذا كان المرجع بحثًا في دورية يكتب هكذا  •

، المجلد األول، العدد الثاني مجلة مجمع اللغة العربية األردنيحول تعريب العلوم، . سعيدان، أحمد سليم
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 جزائية األردنيت الالتوقيف في قانون أصول املحاكما بطالن
   1961لسنة  9املعدل رقم  

*  

  .األردن -باحث، عمان محمد شبلي العتوم، 

  

  16/9/2010 وقبل للنشر                                2/3/2009  ستلم البحث فيا

  ملخص

ن جـزاٌء يترتـب علـى العمـل اإلجرائـي الـذي ال يتـوفر فيـه شـرط أو          العمل اإلجرائي المحور الذي تقوم عليه نظرية البطالن، والبطاليعد 

مـن   َاوبما أن التوقيف الذي يتمثل بحجز حرية المشـتكى عليـه لمـدة معينـة لحـين إنهـاء أعمـال التحقيـق، يعـد واحـد          . أكثر من شروط صحته

شـروط منهـا الموضـوعية ومنهـا الشـكلية، وجميعهـا الزمـة        األعمال العمل اإلجرائية التـي قـد يـرد عليهـا الـبطالن، فقـد أحاطـه المشـرع بـبعض ال         

 بوصـفها لصحته ويجب مراعاتها تحت طائلة البطالن، ذلك أن التوقيف يتعارض مع بعض المبادئ القانونية التي حـرص المشـرع علـى مراعاتهـا     

الحالة االجتماعية والنفسية والبدنية للمشتكي ضمانات للحرية الفردية، مثل افتراض البراءة وأصل حرية اإلنسان، ولما فيه من خطورة تالمس 

عليه، هذه الحالة بحاجة إلى ضمانات تحيط بالمشتكى عليه لمنع تعسف سلطة التوقيف في استخدامه، كونه يعد من أعمـال التحقيـق التـي لهـا     

  .مبرراتها القانونية من حيث خدمة مصلحة التحقيق

قيف بشكل خاص كنتيجة لتخلف واحد أو أكثر من هذه الشـروط الالزمـة لصـحته، التـي     والمشرع األردني لم يعالج موضوع بطالن التو

 نص عليها المشرع دون النص على جزاء مخالفتها، إال أن عدم مراعاة هذه الشروط يرتب البطالن استنادًا إلى نص المـادة السـابعة مـن قـانون    

راءات الجزائيـة بشـكل عـام وسـطحي، وقـد أيـد الباحـث مـا توصـل إليـه فـي            أصول المحاكمات الجزائية، التي عالجت موضوع البطالن فـي االجـ  

  .دراسته ما استقر عليه بعض الفقه، وما تم التوصل إليه من أحكام قضائية سواء أردنية أم غير أردنية، إضافًة لبعض التشريعات المقارنة

د من اآلثار، سواء في التوقيف نفسه من حيـث بطالنـه   فإذا ما تقرر بطالن التوقيف لتخلف بعض أو كل شروطه، فإن ذلك يرتب العدي

طـل فهـو   وبطالن كافة االجراءات التي تمت أثناء التوقيف الباطل، أو في االجراءات الالحقة له والمرتبطة به استنادًا على قاعدة ما بنـي علـى با  

 . باطل
 

Invalidity of Pre-Trial Detention in the Amended Jordanian Code of 
Criminal Procedure No. 9, 1961 

Mohammad Shibli Al Otoom,  Researcher, Amman- Jordan. 

Abstract 
     The procedural work is the axis upon which the theory of nullification and the consequent invalidity penalty 
procedural work which is not available when one or more of its conditions. Since the remand, which mean the 
detention of the defendant for a certain period until the end of the investigation, is one of the most important 
procedure that may be subjected for nullification, it was surrounded by the legislature to certain conditions, 
objectivity and formal, that all are necessary for its lawful and must be observed under penalty of nullity. 

     This came as the remand is in inconsistent with some legal principles that concern the legislator to be taken into 
account as a guarantee of individual freedom, such as the presumption of innocence and the origin of human 
freedom, and because of the danger of contact with the social, psychological and physical health of the 
complainant, so this situation needs to be safeguards surrounding with guarantees on it to prevent abuse of the 
power of remand to use it, as it is one of the investigative work is justified in terms of the legal interest of the 
investigation. 

     The Jordanian legislator did not address subject of the remand nullification, in particular as a result of failure of 
one or more of its conditions, stipulated by the legislature without providing for a penalty violated, but the non-
observance of these Terms arrange nullification based on the text of Article VII of the Code of Criminal Procedure, 
which addressed the issue of nullification in criminal proceedings in general, researcher has used the achievements 
of the jurisprudence and the judiciary, and some comparative legislation in this area. 

     So if nullification is decided for the failure of some or all of its conditions, it arranges many effects, in both, the 
remand itself in terms of the void and null and void all actions taken during the falsehood remand , or in subsequent 
actions, and associated with it based on the base of what is built on falsehood is false. 
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 :مقدمة

تثير نظرية البطالن أهمية واسعة في مجال تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية، خصوصًا في نطاق العمل 

رتب على العمل اإلجرائي غير اإلجرائي، إذ أن العمل اإلجرائي يعد المحور الذي يقوم عليه البطالن، ألن البطالن جزاًء يت

وبتعدد واختالف أنواع العمل اإلجرائي يتعدد البطالن، فهناك البطالن في القبض إن لم . الصحيح أو المخالف لشروطه

يستوف القبض الشروط التي أرادها المشرع له، وهناك البطالن في االستجواب، والبطالن في التحقيق، والبطالن في الحكم، 

  .لتوقيف، وغيرها من أشكال العمل اإلجرائيوالبطالن في ا

ومن األعمال اإلجرائية التوقيف الذي يحاط بشروط الزمة لصحته، لما ينطوي على هذا اإلجراء من خطورة تالمس 

 الحالة االجتماعية والنفسية والبدنية للمشتكى عليه، ولكونه يتقاطع مع بعض المبادئ القانونية التي حرص المشرع وابتداًء من

الدستور مراعاتها باعتبارها ضمانات للحرية الفردية، مثل افتراض البراءة وأصل حرية اإلنسان، إال أنه بالمقابل يعد التوقيف 

جزًء من أعمال التحقيق التي لها مبرراتها القانونية من كونها تخدم مصلحة التحقيق، لذا أوجب المشرع توافر بعض الشروط 

  .الالزمة لصحة هذا العمل

هذه الشروط منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكلي، وفي أحوال معينة قد يترتب البطالن على مخالفة بعضها، وقد 

ال يترتب على مخالفة البعض اآلخر، ومشرعنا األردني لم يعالج موضوع بطالن التوقيف كنتيجة لتخلف واحد أو أكثر من هذه 

ذلك من المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تعد  الشروط بشكل مستقل، إال أنه يمكن التوصل إلى

المادة الوحيدة التي تحدثت عن بطالن االجراءات الجزائية، وعالجته بسطحية بعيدًا عن التفصيل وإيضاح معالم البطالن لكل 

إال أن الباحث إضافًة للمادة السابعة  اجراء، فجاءت قاصرًة عن تأسيس نظرية واضحة المعالم لبطالن االجراءات الجزائية،

المذكورة، قام باالستعانة بما تم تجميعه من مواقف وآراء فقهية، وأحكام قضائية سواًء أردنية أم مصرية وبعض األحيان 

 .السورية، وقدر اإلمكان، لتوضيح وبلورة مسألة بطالن التوقيف

طالن بشكل كامل وواضح المعالم، وبطالن التوقيف بشكل تبرز أهمية هذا الموضوع لعدم بلورة المشرع لنظرية الب

كذلك لعدم معالجة الفقه مسألة بطالن التوقيف، . ولندرة وشح األحكام والسوابق القضائية التي تقرر بطالن التوقيف. خاص

لمحاكمات وهذا يتطلب الوقوف على شروط التوقيف في قانون أصول ا. فانصبت الدراسات على التوقيف نفسه دون بطالنه

الجزائية األردني، ومعرفة الصفة القانونية لهذه الشروط فيما إذا كانت جوهرية أو غير جوهرية، ومعرفة مدى معالجة المشرع 

  .األردني لموضوع بطالن التوقيف وآثاره، ومسلك محكمة التمييز األردنية فيما يتعلق بالتوقيف، والمعالجة الفقهية له

  :بدراسة مفهوم بطالن التوقيف من خالل المباحث التاليةبناء على ذلك قام الباحث 

  التعريف بالتوقيف والبطالن في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني: المبحث األول •

 بطالن التوقيف لتخلف شروطه: المبحث الثاني •
 بطالن التوقيف كأثر لبطالن إجراء سابق وآثار بطالن التوقيف: المبحث الثالث •

  التوقيف والبطالن في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني: ولالمبحث األ

للتعرف على مفهوم التوقيف ومفهوم البطالن البد من تقسيم ذلك إلى مطلبين، األول للتعرف على مفهوم التوقيف في 

  .قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني، والثاني لمعرفة مفهوم البطالن بشكل عام

  التوقيف في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني: المطلب األول

وهنا البد من تقسيم هذا المطلب إلى فرعين األول للبحث في مفهوم التوقيف ، والثاني للتمييز بينه وبين بعض 

  ).أوامر التكليف بالحضور واإلحضار(االجراءات المشابهة له 

 مفهوم التوقيف: الفرع االول

التوقيف، فيعرفه البعض أنه سلب المشتكى عليه حريته مدة من الزمن تحددها مقتضيات اختلف الفقه في تعريف 

"التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون
)1(

، ويعرفه البعض اآلخر أنـه ايداع المشتكى عليه السجن خالل فترة التحقيق 

كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي المحاكمة
)2(

.  
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ف يعد من إجراءات التحقيق وليس من إجراءات االستدالل، فالفقه يجمع على خلو مرحلة نستنتج من ذلك أن التوقي

من عناصر القهر واإلجبار، فهي تهدف إلى البحث عن المعلومات والدالئل والقرائن،  -خالفًا لمرحلة التحقيق-جمع االستدالالت

اجبارأما مرحلة التحقيق فتهدف إلى الكشف عن الحقيقة، وتنطوي على عناصر 
)3(

، والتوقيف كاجراء من هذه المرحلة يهدف 

إلى ضمان سالمة التحقيق، من خالل وضع المشتكى عليه تحت رقابة المحقق، وعدم تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى 

أو التاثير على الشهود
)4(

 .، وغير ذلك من مبررات سيتم تناولها

الية في العمل اإلجرائي، فهو يتعارض مع قرينة البراءة أو مبدأ قرينة ويعد التوقيف من اإلجراءات ذات الخطورة الع

البراءة، الذي فيه أن المشتكى عليه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات صادر عن محكمة مختصة ومشكلة تشكيًال 

إال في حاالت استثنائية، إعماًال  صحيحًا وفقًا للقانون، لذلك انتقد بعض الفقه التوسع بأمر التوقيف وطالب بعدم اللجوء إليه

لقرينه البراءة
)5(

إال أن التأكيد على قرينة البراءة يعد تأكيدًا نظريًا فقط، وتطبيقيًا ال أثر له، فالتوقيف يعد خرقًا وهدرًا . 

لها
)6(

وقيف ، فهو يتصف بالحبس وحجز الحرية قبل ثبوت التهمة الموجهة للشخص الموقوف، بذلك فهو يختلف عن الت

النهائي
)7(

.  

يعد التوقيف كذلك من اإلجراءات الماسة بالحرية، فهو قيد على حرية المدعى عليه، ذلك ما حدا بالمشرع إلحاطته 

بشروط تعد ضمانات تستلزمها خطورة اتخاذ مثل هذا اإلجراء
)

8
(

، فالدستور األردني ابتداًء أحاط الحرية الشخصية وسالمة 

أنه ال يجوز أن يوقف احد أو ) 8(من الدستور أن الحرية الشخصية مصمونة، والمادة ) 7(لمادة الجسد بالحماية، إذ نصت ا

 يحبس إال وفق أحكام القانون
)9(

.  

  التمييز بين التوقيف وبعض االجراءات المشابهة: الفرع الثاني

عوة واإلحضار والتوقيف قد تتشابه مذكرة التوقيف مع كل من مذكرتي الدعوة واإلحضار، وللتمييز بين مذكرات الد

  :البد من التفريق بين مذكرة الدعوة ومذكرة اإلحضار أوًال، ثم تمييزهما عن مذكرة التوقيف

  تمييز مذكرة الدعوة عن مذكرة اإلحضار: أوًال

)10(من حيث طريقة التنفيذ •
: 

العام الذي طلبه، وال يحق مذكرة الدعوة تقوم على دعوة المشتكى عليه للحضور طليقًا في وقت معين إلى مقر المدعي 

أما مذكرة اإلحضار فهي أمر قضائي صادر . للمكلف بإبالغها أن يستعمل أي نوع من أنواع الجبر واإلكراه تجاه المدعى عليه

إلى مأموري السلطة العامة بتأمين حضور المدعي عليه أمام المدعي العام، يستعين المكلف بانفاذها بالقوة المسلحة، إذا لم 

  .لها المشتكى عليه أو حاول الهرب يمتثل

 :من حيث وقت االستجواب •

عليه الذي جلب من يدعى بموجب مذكرة دعوة وجب على المدعي العام استجوابه في الحال ودون تأخير، أما المشتكى 

بمذكرة إحضار فيستجوبه القاضي خالل أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة
)11(

ن أن ، وإذا انقضت هذه المهلة دو

يستجوب وجب على رئيس النظارة سوقه إلى المدعي العام الستجوابه
)12(

.  

  )13( تمييز مذكرة الدعوة ومذكرة اإلحضار عن مذكرة التوقيف: ثانيًا

تبين سابقًا أن مذكرة الدعوة ومذكرة اإلحضار تهدفان فقط إلى تأمين مثول المشتكى عليه أمام المدعي العام، وال 

أما مذكرة التوقيف فهي األمر القضائي الذي . ساعة) 24(ال بموجب مذكرة اإلحضار ولمدة ال تتجاوز تجيزان حجز حريته إ

يصدر بناء على مطالعة النيابة العامة لمأموري القوة العامة، بحق المشتكى عليه بجناية أو جنحة، تستوجب قانونًا الحبس أو 

ف لمدة معينةعقوبة أشد منه، تتضمن القبض عليه وايداعه محل التوقي
)14(

.  

  البطالن في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني: المطلب الثاني

عرف قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني نظرية البطالن مؤخرًا، والبحث في ذلك يستدعي تعريف البطالن بشكل 

  .حكمة التمييز األردنية فيهعام أوًال، ثم الوقوف على موقف المشرع األردني منه ثانيًا، وأخيرًا مسلك م
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  التعريف بالبطالن: الفرع االول

يعد البطالن جزاًء اجرائيًا يرد على العمل اإلجرائي الذي يخالف بعض أو كل شروط صحته، فيهدر آثاره القانونية 

المعتادة في القانون
)15(

خلف شرط أو أكثر من ، فهو بطبيعته جزاٌء اجرائي ألن قانون اإلجراءات هو الذي ينظمه ويرتبه لت

شروط العمل اإلجرائي التي تطلبها المشرع صراحة أو ضمنًا، سواء تعلق بمضمون اإلجراء أو بالشكل الذي يصاغ فيه، 

وسواء وردت أحكام اإلجراء في قانون اإلجراءات الجنائية أم في قانون العقوبات
)16(

كذلك فهو جزاٌء اجرائي من حيث المحل . 

راء الجنائيإذ أن محله هو اإلج
)17(

.  

ويعني البطالن بذلك عدم ترتيب األثر القانوني الذي نصت عليه القاعدة اإلجرائية، ألنه يتسبب بعدم استكمال العمل 

اإلجرائي لشروط صحته أو شكله أو صيغته أو الكيفية التي نص عليها القانون، فيصبح اإلجراء مع هذه الحالة وما يترتب عليه 

قيمة قانونية من إجراءات غير ذات 
)18(

.  

البطالن المطلق والبطالن النسبي، فالمطلق هو البطالن الذي يترتب على مخالفة : ويقسم البطالن الى نوعين هما

القواعد الخاصة باالجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، أما البطالن النسبي فهو جزاء مخالفة القواعد الجوهرية التي ال 

امتتعلق بالنظام الع
)19(

.  

في أن يكون العمل اإلجرائي جوهريًا، وهو العمل الذي يترتب على تخلفه عدم تحقيق الغاية منه،  ًاإذ أن هناك فرق

والعمل غير الجوهري الذي ال يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية منه، أو الذي لم يوجب القانون مراعاته، وإنما جعل أمر 

ال يضع عادًة معيارًا يميز بين اإلجراء الجوهري وغير الجوهري، بل يترك للقاضي ذلك  مباشرته جوازيًا، علمًا بأن المشرع

اعتمادًا على علة التشريع، بحيث إذا كان الغرض من اإلجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المشتكى عليه أو غيره 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية من ) 7(مادة من الخصوم كان جوهريًا ويترتب على مخالفته البطالن، وهذا ما أكدته ال

أما إذا كام الهدف من العمل مجرد . أن البطالن جزاء يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري

إرشاد وتوجيه فالعمل غير جوهري وال يترتب على عدم مراعاته البطالن
)20(

.  

إلجراءات أو األعمال اإلجرائية المتعلقة بالنظام العام، فكان أولها مباشرة اإلجراءات هذا وقد أورد جمهور الفقهاء أمثلة ل

التي تمس بسالمة الجسم واعتبارها أمرًا محظورًا على اإلطالق
)21(

.  

  مسلك قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني في البطالن: الفرع الثاني

  :"الجزائية األردني السند الشرعي للبطالن والتي نصت على مايلي تعد المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات

يكون اإلجراء باطال إذا نص القانون صراحة على بطالنه، أو شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من  .1

  .اإلجراء

ي الدعوى أو اذا كان البطالن راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو واليتها للحكم ف .2

باختصاصها النوعي أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى 

 .وتقضي به المحكمة ولوبغير طلب
يزول البطالن إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحًة أو ضمنًا، وذلك باستثناء الحاالت التي يتعلق فيها البطالن  .3

 .عامبالنظام ال
ال يترتب على بطالن اإلجراءات بطالن اإلجراءات السابقة له أمام اإلجراءات الالحقة به فال تكون باطلة إال إذا كانت  .4

  ".مبنية على اإلجراء الباطل

  :باإلطالع على نص المادة المذكورة نجد أن مسلك المشرع األردني كالتالي

من قانون أصول المحاكمات  227قرة الثانية من المادة النص صراحة على البطالن في بعض الحاالت، مثل الف .1

تعيين مترجم لمن ال يجيد اللغة العربية (الجزائية التي رتبت البطالن عند عدم مراعاة أحكام الفقرة األولى منها 

، وهذا هو مذهب البطالن القانوني)وتحليفه اليمين القانونية
)22(

. 

ة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام، ومثال ذلك أنه ال يجوز اثبات واقعة عن مخالفة صيغ ًاحالة أن يكون الفعل ناتج .2

من قانون أصول المحاكمات الجزائية،  152بالرسائل المتبادلة بين المشتكى عليه ومحاميه وفقًا لنص المادة 
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لرسائل من نفس القانون أجازت للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة ا 352بالرغم من أن المادة 

والجرائد، وهذا هو البطالن الذاتي الذي ينص فيه القانون على بعض حاالت البطالن على سبيل التمثيل، ويترك 

للقاضي تقدير البطالن بموجب معايير معينة
)23(

. 

بصراحة بين حاالت البطالن المتعلقة بالنظام العام، الذي تقضى به يضًا أن المشرع األردني لم يميز نالحظ أ .3

مة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، والذي ال يجوز التنازل عنه، وبين البطالن النسبي المحك

المتعلق بالمصلحة الخاصة، الذي ال تثيره المحكمة من تلقاء نفسها إن لم يتمسك به أو يثيره صاحب الشأن، علمًا 

من قانون أصول  48المادة : النصوص مثلبأن المشرع قد نص على البطالن المتعلق بالنظام العام في بعض 

 24المحاكمات الجزائية التي تتضمن العهد بصالحيات المدعي العام للضابطة العدلية ما عدا االستجواب، والمادة 

من نفس القانون التي تتحدث عن عدم جواز فصل القاضي في دعوى كان بها مدعيًا عامًا، ويالحظ على النص أن 

ال يجوز بدًال من كلمة يبطلالمشرع استخدم كلمة 
)24(

.  

  مسلك القضاء األردني في البطالن: الفرع الثالث

إن محكمة التمييز األردنية أخذت بالبطالن الذاتي، إال أنه لم يكن هناك مصدر محدد في مسلك المحكمة لتبني معيار 

معين يمكن االستناد عليه لتمييز العمل الجوهري عن غير الجوهري لتقرير البطالن
)25(

القول أن المحكمة اعتمدت  ، لكن يمكن

أو صيغة الوجوب الذي تتسم به القاعدة القانونية، فإذا كانت الصيغة وجوبية أو آمرة تكون القاعدة جوهرية ًامعيار
)26(

.  

  بطالن التوقيف لتخلف شروطه: المبحث الثاني

نص على بعض شروط التوقيف الموضوعية بمراجعة نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أن المشرع اكتفى بال

والشكلية، ولم نجد ما ينص صراحًة على بطالن التوقيف عند تخلف أي شرط من شروطه
)27(

، لذا يقوم الباحث بتقسيم 

دراسة بطالن التوقيف
)28(

إلى بطالن بسبب تخلف الشروط الموضوعية للتوقيف أوًال، وبطالن بسبب تخلف الشروط الشكلية  

  .له

  بطالن التوقيف بسبب تخلف الشروط الموضوعية: ولالمطلب األ

يطلب المشرع شروطًا موضوعية لصحة العمل اإلجرائي بشكل عام، يترتب على تخلفها أو أحدها بطالن االجراء
)

29
(

 ،

التحقق من وقوع جريمة محددة بنص القانون، وجود شخص مسؤول : من هذه الشروط التي تتمثل بـ ًاوأورد الفقه بعض

، األهلية اإلجرائية، المحل، والسببجزائيًا
هذه الشروط تتشابه إلى حد كبير مع الشروط الموضوعية التي سيوردها  .)30(

الباحث للتوقيف كعمل اجرائي، ويعود الفرق إلى بعض اآلراء ووجهات النظر الفقهية في النظرة للشرط الواحد إن كان شرطًا 

فإن هذا التقسيم هو عمل نظري بحت، فجميع الشروط شكلية كانت أو موضوعية موضوعيًا أو شكليًا، إال أنه في هذا أو ذاك 

  :وشروط التوقيف الموضوعية ندرسها كالتالي. ُتعد شروطًا أساسية

)31(السلطة من حيث .1
 :التي تأمر به 

 :هناك جهتان تمتلكان سلطة التوقيف هما، النيابة العامة ومحكمة الموضوع
أصول ) (111(ف من صالحية النيابة العامة، فقد نصت الفقرة األولى من المادة يعد التوقي :النيابة العامة •

للمدعي العام في دعاوي الجنايات والجنح أنه يكتفي بإصدار مذكرة حضور على أن يستبدلها بعد " ):جزائية

بعد " : )أصول جزائية) (114(، كذلك الفقرة األولى من المادة ..."استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف 

من نفس ) 2(، وكذلك الفقرة ..."استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف 

يجوز للمدعي العام أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ) 1(على الرغم مما ورد في الفقرة :" المادة

  ...".في األحوال التالية 

أن أعضاء دائرة المخابرات العامة يعتبرون من مأموري :" ى قراراتها بقولهاوقد أكدت محكمة التمييز ذلك في إحد

بغض  –الضابطة العدلية ذوي االختصاص الخاص، وأن القاء القبض على متهم واالحتفاظ به في دائرة المخابرات العامة 
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ضاء النيابة العامة، وعليه فإن ال يشكل توقيفًا، ألن التوقيف إجراء تحقيقي مرهون حصرًا بأع -النظر عن صحته من عدمه

"االحتفاظ وإن كان صحيحًا من الناحية القانونية إال أن ال سند له من الواقع كونه من صالحية النيابة العامة
)32(

.  

تجدر اإلشارة إلى أن سلطة المدعي العام في التوقيف هي سلطة اختيارية أو جوازية حسب ظروف الدعوى
)33(

، وعلة 

خروجًا عن األصل أو الحرية، فيصدر المدعي العام قرار التوقيف بناء على سلطته التقديرية وظروف  ذلك أن التوقيف يعد

بعد استجواب المشتكى عليه يجوز ):" أصول جزائية) (114(الدعـوى، ويستدل على ذلك من الفقرة األولـى من المادة 

  ...".للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف 

أصول ) (123(الواردة في المادة ) من اسندت له جريمة جنائية(كمة التمييز في تعليقها على عبارة هذا ما أكدته مح

من قانون أصول المحاكمات الجزائية أشارت إلى أن المدعي العام مخيرًا بين أن يصدر ) 114(أن المادة :" بقولها) جزائية

وى وبيناتها، كما يكون مخيرًا بعد انقضاء مدة التوقيف بين قرارًا بتوقيف المشتكى عليه أو عدم توقيفه وحسب ظروف الدع

"تجديد التوقيف عند الضرورة أوعدم تجديدها واإلفراج عن المشتكى عليه دون كفالة
)34(

.  

والقاضي أيضًا يجوز له ممارسة هذه الصالحية بعد إحالة ملف الدعوى إليه، فقد قررت الفقرة  :محكمة الموضوع

إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكى عليه بعد انتهاء المدد :" أنه) أصول جزائية( 114الرابعة من المادة 

من هذه المادة وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظرالدعوى،  1المبينة في الفقرة 

عليه أو وكيله واالطالع على أوراق التحقيق أن  وللمحكمة بعد االطالع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى

  ...".تقرر تمديد مـدة التوقيـف

من ) 123(الواردة في المادة ) من اسندت إليه جريمة جنائية(أن عبارة :" وقد أشارت محكمة التمييز إلى ذلك بقولها

يه جريمة جنائية، قد جاءت شاملة لجميع قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني، المتعلقة بطلب تخلية سبيل من اسندت ال

الطلبات المتعلقة بدعوى جنائية قبل احالتها للمحكمة، الطلب المقدم بدعوى بعد احالتها إلى المحكمة بقرار : الحاالت التالية

"من المدعي العام والنائب العام، وكذلك الطلب المقدم بدعوى جنائية بعد صدور الحكم فيها من أول درجة
)35(

الحظ من ، ون

  .الحالة الثانية أنه طالما جاز تقديم طلب تخلية السبيل أمام المحكمة فإن المحكمة ضمنيًا تمتلك سلطة التوقيف

بذلك فإن قرار التوقيف إذا ما صدر من غير الجهة المخولة به كان إجراء باطًال ال يرتب ما أراده القانون له من آثار 

ويجعله قرارًا معيبًا
)36(

.  

 ):السبب القانوني(ب التوقيف من حيث سب .1

تأتي أهمية السبب من كونها ليست فقط ضمانة للمتهم، وإنما وقاية للهيئة القضائية فتسلم من مظنة االستبداد
)37(

 ،

أن التوقيف يكون في الجرائم الجسمية، وفي حال قيام : ويكمن سبب التوقيف في ثالثة بنود يدرسها الباحث تباعًا وهي

  .)38( عرقلة اجراءات التحقيق، وتوافر دالئل على ربط المشتكى عليه بالجريمة مبررات لضمان عدم

 جسامة الجريمة: البند األول

األصل العام في التوقيف جوازيته إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى عليه معاقبًا عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين 

أو بعقوبة جنائية مؤقتة
)

39
(

قط على الجرائم ذات األهمية لخطورته، فقصر المشرع التوقيف ف
)40(.  

أنه ال يجوز توقيف المشتكى عليه إذا كانت الجريمة المسندة :" يؤكد ذلك أحد قرارات محكمة التمييز الذي ينص على

"إليه عند ثبوتها تستوجب الغرامة فقط
بالتالي يجوز التوقيف في الجرائم التي ال تستوجب أو ال يكون حكمها الغرامة  ،)41(

فقط، إنما يتعدى ذلك إلى الحبس، وفيما يتعلق بالبطالن فإن قرار التوقيف يكون باطًال إذا ما صدر بخصوص جريمة 

  .تستوجب الغرامة فقط عند ثبوتها كعقوبة على ارتكابها

، وذلك إال أنه يجوز للمدعي العام أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه إذا كان الفعل معاقبًا عليه بغير ما سبق

على الرغم :" أنه) 114(في حاالت معينة وردت في قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 

إذا كان الفعل . أ: يجوز للمدعي العام أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في األحوال التالية) 1(مما ورد في الفقرة 

إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، . ب. اء أو اإليذاء غير المقصود أو السرقةالمسند إليه من جرائم اإليذ
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على أن يفرج عنه إذا كان الفعل المسند إليه معاقبًا عليه بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وقدم كفيًال يوافق عليه المدعي 

  ".العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك

  رات تتعلق بضمان عدم عرقلة اجراءات التحقيقمبر: البند الثاني

تتنوع المبررات من حالة إلى أخرى، فقد تكون الخشية من طمس معالم الجريمة أو العبث بأدلتها من ناحية، وقد تتمثل 

في الخوف من تأثير التوقيف المحتمل على الشهود ودفعهم إلى تغيير شهادتهم
)42(

ما ، وقد تكون الخشية من فرار المتهم، ك

قد نجد مبررًا للتوقيف في دواعي حماية شخص المشتكى عليه خصوصًا في جرائم القتل، إذ أن تركه طليقًا لحين موعد 

محاكمته قد يؤدي إلى االنتقام من ذوي المجني عليه، وبالتالي فإن األمر متروك للجهة التي تملك إصدارة لتقدير توافر هذه 

المبررات
)43(

.  

، وتصب جميعها في مصلحة التحقيق وكشف حقيقة الجرائم، فالمشرع األردني لم يذكر )44(لفقههذه المبررات أوردها ا

مفهوم المبررات بالتحديد، إال أنه جعل من مصحلة التحقيق والمحافظة على سيره وسير المحاكمة واألمن العام مبررات 

45(للتوقيف
(

قد أشارت ) أصول جزائية( 114األولى من المادة ، فبالنسبة لمصلحة التحقيق على سبيل المثال، نجد أن الفقرة 

لها عند الحديث عن صالحية المدعي العام بإصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه بعد استجوابه لمدة ال تتجاوز خمسة 

  .عشر يومًا، وأجازت له تجديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك

فقد أكدت على مفهوم المبرر عندما  -لم تذكر في أحكامها أمثلة للمبررات رغم أنها  -ولمحكمة التمييز دور في ذلك 

إذا كان لمحكمة االستئناف أن تصدر قرارًا وقتيًا بإعادة المشتكى عليه الذي :"... علقت على قرار لمحكمة االستئناف أنه

جرم المسند اليه من جرائم العرض التي لم ُأخلي سبيله من قبل محكمة الجنايات الكبرى بالكفالة إلى التوقيف، باعتبار أن ال

يتم مصالحة بها أو تنازل، وقد يؤدي إخالء سبيل المشتكى عليه بالكفالة إلى اإلخالل باألمن العام، ثم عادت محكمة 

االستئناف بعد يومين من القاء القبض عليه وإعادته للتوقيف، بفسخ قرار توقيفه واخالئه بالكفالة، فإن كل ذلك مشروط 

"وجود المبرر فإذا انعدم المبرر فقد قرار المحكمة شرعيتهب
)46(

.  

، التي )أصول جزائية( 123أما مفهوم سير التحقيق والمحاكمة واألمن العام فقد ورد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة 

مها الشخص الموقوف تتضمن عدم إخالء سبيل أي شخص أسندت إليه جريمة جنائية، وأنه يجوز للمحكمة التي سيحاكم أما

  .أن تقبل في ظروف خاصة تخلية سبيله بالكفالة، إذا رأت أن ذلك ال يؤثر في سير التحقيق والمحاكمة وال يخل باألمن العام 

حول هذا المفهوم علقت محكمة التمييز على إحدى قرارات محكمة الجنايات الكبرى المتمثل برفض إخالء سبيل المميز 

"ر الرفض في غير محله طالما أن ظروف الدعوى ال تستوجب استمرار توقيف المميزأن قرا:"... بالكفالة
)47(

.  

في قضاء النقض السوري نجد أن محكمة النقض السورية قد أوردت أمثلة صريحة للمبررات، عندما أقرت أن التوقيف 

في الخوف من هرب المشتكى عليه عند  يعد أمرًا تقديريًا للقاضي وفق األسباب واألهداف التي ارادها المشرع، والتي تتلخص

تنفيذ الحكم الذي قد يصدر بحقه مستقبًال، أو طمس معالم الجريمة بإغواء الشهود أو باتفاق المشتكى عليه مع شركائه، 

حتى لو كان صاحب مكان إقامة دائمة وال يفكر بالهرب، أو كون الجرم يمس مصلحة عامة، وبالتالي فإن السير على هذه 

من قبل القاضي أو الجهة المختصة بالتوقيف ال يهدد بطالن أي اجراء الحاالت
)48(

.  

  توافر دالئل على ربط المشتكى عليه بالجريمة: البند الثالث

يجوز للمدعي العام أن يصدر مذكرة توقيف بحق :" ، أنه)أصول جزائية) (114(ذكرت الفقرة األولى من المادة 

الفعل المسند إليه معاقبًا عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين أو بعقوبة جنائية مؤقتة  المشتكى عليه بعد استجوابه، إذا كان

، مما يدل على أن صالحية المدعي العام في إصدار مذكرات التوقيف ..."وتوافرت الدالئل التي تربطه بالفعل المسند إليه

  .ه والفعل المسند إليهترتبط بمدى توافر الدالئل التي تثبت عالقة السببية بين المشتكى علي

والدالئل التي تبرر إصدار مذكرات التوقيف هي تلك العالمات المستفادة من ظاهر الحال، التي ُتحدد على مستوى 

احتمال ورجحان ارتكاب المشتكى عليه للجريمة احتماًال حقيقيًا، ويختص المحقق بتقدير هذه الدالئل، إضافة إلى رقابة 

ابتها على قرار التوقيف، المتمثلة بإلغاء القرار وما يترتب عليه من إجراءات إذا لم تكن الدالئل محكمة الموضوع أثناء رق

كافية للتوقيف
)49(

.  
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 :صدورها بعد االستجواب .1

يشترط في مذكرة التوقيف إصدارها بحق المشتكى عليه بعد استجوابه، فإن لم يستجوب أو كان استجوابه باطـًال يبطل 

50(التوقيف تبعًا لذلك
(

بعد استجواب المشتكى :" علـى ذلك بقولهـا) أصول جزائية( 114، وقد نصت الفقرة األولى من المادة 

، ويالحظ أن هذه المادة لم تشترط مع هذه الحالة سماع أقوال ..."عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف

وعلة هذا الشرط أن قرار التوقيف تقديري للمدعي العام ومن  المجني عليه أو المدعي المدني بل أقوال المشتكى عليه فقط،

ثم يتعين عليه أن يستمع إلى أقوال المشتكى عليه لكي تتجمع لديه عناصر تقدير مالئمة لهذا األمر
)51(.  

كما ال يشترط أن يتم التوقيف فور االنتهاء من االستجواب، بل قد يكون هناك فاصل من الوقت، والسبب من 

قبل التوقيف هوتقدير أدلة االتهام ومدى كفايتها للتوقيف، وإتاحة الفرصة للمتهم لتفنيد االدلة واقناع المحقق  االستجواب

ببراءته
)52(.  

لم نجد في قرارات محكمة التمييز ما يشير بشكل مباشر إلى بطالن التوقيف المترتب على بطالن االستجواب، إال أنه 

) 63(المادة :" ، من أن)أصول جزائية) (63(مييز الذي يعلق فيه على المادة يمكن استخالص ذلك من قرار محكمة الت

ساعة من إمهاله لتوكيل محام، وأن المادة ) 24(أوجبت على المدعي العام التحقيق مع المشتكى عليه بعد ) أصول جزائية(

ساعة من توديعه من قبل ) 24(من ذات القانون أوجبت على المدعي العام استجواب المشتكى عليه في ظرف ) 100(

من القبض عليه، وأن عدم ) ساعة 24القانون القديم والحالي (ساعة ) 48(الضابطة العدلية المفروض عليهم توديعه خالل 

وهي عبارة لم يرد  -) باالحتفاظ بالمشتكى عليه(مراعاة ذلك ال من الجهات االمنية وال من المدعي العام الذي أصدر قرارًا 

ولمدة شهر، يجعل هذه اإلجراءات غير قانونية، ولما كان حجز حرية  -ي قانون أصول المحاكمات الجزائية النص عليها ف

المميز من تاريخ وضعه تحت التحفظ وحتى تاريخ توقيفه من المدعي العام وهي بحكم التوقيف، فيجب احتسابها وتنزيلها من 

ة، وحتى ال يضار المميز من خطأ لم يساهم هو فيه، وتصحيحًا للخطأ العقوبة المحكوم بها على المميز تطبيقًا لمبدأ العدال

"في إجراءات التحقيق
)53(.  

لحرية المشتكى عليه ال يعد توقيفًا إال بعد  حجزمن هنا نالحظ أن التوقيف ال يكون إال بعد االستجواب، فما يكون فيه 

ة بدون استجواب، وجب تصحيح الخطأ من خالل االستجواب لكي يحتسب من مدة الحكم، ولما كان هناك احتجاز لحري

بالتالي فإن ذلك يؤكد أن التوقيف ال يجوز إن لم . احتساب ذلك االحتفاظ من مدة العقوبة بعد اعتباره توقيفًا بالمعنى القانوني

  .يكن هناك استجواب، وإن حصل التوقيف بدون استجواب فإنه يعد باطًال

دون استجواب المشتكى عليه استثناًء كما في حالة هربه، فتصدر المذكرة بدون إال أنه يجوز أن يصدر أمر التوقيف 

استجواب، ويتم تأخير االستجواب إلى حين إلقاء القبض عليه، وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية من أن هذا االجراء ال 

يترتب عليه بطالن مذكرة التوقيف
)54(

ي موظف من موظفي الضابطة العدلية أل):" أصول جزائية( 99وفي ذلك نصت المادة . 

في . 2. في الجنايات. 1: أن يأمر بالقبض على المشتكى عليه الحاضر الذي توجد دالئل كافية على اتهامه في األحوال اآلتية

 إذا كانت الجريمة جنحة معاقبًا عليها. 3. أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر

في جنح . 4. بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعًا تحت مراقبة الشرطة أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة

  ".السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة اآلداب

ه االجابة على األسئلة الموجهة له من المحقق أثناء التحقيق، وذلك بجامع ويلحق بالهرب حالة ان يرفض المشتكى علي

تعذر االستجواب في الحالتين، إال أنه يشترط أن يكون امتناع المشتكى عليه عن اإلجابة بغير عذر، فإن كان بعذر كأن يتمسك 

المشتكى عليه بحضور محاميه الذي اختاره وفقًا للقانون فإن التوقيف يكون باطًال
)55(

.  

وهنا البد من اإلشارة إلى االستثناءات التي تحول دون بطالن االستجواب أو التوقيف المترتب عليه حال رفض المتهم 

عندما يمثل المشتكى عليه أمام . 1):" أصول جزائية(63اإلجابة على األسئلة إال بحضور محاميه،  فقد نصت عليها المادة 

عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهًا إياه أن من حقه أن ال يجيب عنها إال  المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو

بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محام أو لم يحضر محاميًا في مدة أربع 

بسبب الخوف من ضياع األدلة وبقرار معلل سؤال  يجوز في حالة السرعة. 2. وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه

. 3. المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له بعد ذلك اإلطالع على إفادة موكله
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العام  إذا أدلى المشتكى عليه بإفادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمته ويصدق عليها المدعي

والكاتب، وإذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب االمتناع 

من هذه ) 3(و )2(و )1(يترتب على عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات . 4. ويصادق عليها المدعي العام والكاتب

  ".لمشتكى عليهالمادة بطالن اإلفادة التي أدلى بها ا

 :من حيث المدة .2

 :يرى الباحث أن من المالئم تقسيم فكرة المدة كشرط للتوقيف إلى جزئين

 :، ويشمل حالتينتوقيف المدعي العام  -أ 

خمسة عشر يومًا مدة التوقيف :" على أن) أصول جزائية) (114(تنص الفقرة األولى من المادة : األولى •

، فيجوز للمدعي العام أن ..."هر في الجنايات وشهرين في الجنحقابلة للتجديد بحيث ال يتجاوز ستة أش

يصدر بحق المشتكى عليه مذكرة توقيف لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا، ويجوز له تجديدها كلما اقتضت 

  .مصلحة التحقيق ذلك، على أال يتجاوز التجديد ستة أشهر في الجنايات وشهرين في الجنح

لمسند إلى المشتكى عليه معاقبًا عليه باإلعدام أو االشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال إذا كان الفعل ا: الثانية •

المؤبد، ويشترط مع هذه الحالة أن تتوافر الدالئل التي تربط المشتكى عليه بالفعل المسند عليه، وهنا على 

لضرورات استكمال  لةخمسة عشر يومًا تجدد عدة مرات مماثالمدعي العام إصدار مذكرة توقيف بحقه لمدة 

التحقيق
)56(. 

 توقيف المحكمة  -ب 

على خالف ما ورد في الحالتين السابقتين في توقيف المدعي العام، يفرج عن المشتكى عليه ما لم يتم تجديد مدة 

التوقيف في أحوال أخرى تقتضيها مصلحة التحقيق، وذلك من خالل الزام المدعي العام بعرض ملف الدعوى على المحكمة 

ختصة، التي لها بعد اإلطالع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله، واإلطالع على أوراق الم

التحقيق أن تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة ال تتجاوز شهرًا في كل مرة، بشرط إال يزيد مجموع التمديد مدة شهرين، أو أن 

و بدونهاتقرر المحكمة اإلفراج عن الموقوف بكفالة أ
)57(

.  

تتمثل أهمية تحديد مدة التوقيف من كونها ضمانة خاصة لحماية الحرية الفردية، وتتوافق مع قرينة البراءة من جهة، 

ومن جهة أخرى تساهم في تحقيق سرعة االجراءات الجزائية، ألن اإلطالة غير المبررة في التوقيف تعني التأخير غير المبرر 

 ، الذي يشكل اعتداء على حق المشتكى عليه في المحاكمة خالل مدة معقولةفي سير االجراءات الجزائية
)58(

.  

فيما يتعلق بقرارات محكمة التمييز حول المدة القانونية للتوقيف، لم نجد في القرارات ما يميز بين المدد حسب نوع 

:" حدى القرارات حيث تقول المحكمةالجريمة، أو ما يقرر بطالن التوقيف لتجاوز المدة، إال أنه يمكن استخالص ذلك من إ

لقد ثبت للمحكمة أن إفادة المميز قد تم ضبطها بعد انقضاء خمسين يومًا من تاريخ القبض عليه، وأن مثل هذا اإلجراء ... 

ادة يكون قد وقع مخالفًا للقانون، ألن االحتفاظ بالمقبوض عليه لهذه المدة الطويلة لدى األجهزة األمنية خالفًا ألحكام الم

من ذات ) 113(من قانون أصول المحاكمات الجزائية، باإلضافة إلى أن ذلك يعد عمال تعسفيًا على مقتضى المادة ) 100(

القانون، فهو يثير الشك بصحة وسالمة اإلجراءات التي اتخذت خالل تلك المدة، وال تؤثر هذه المخالفة في النتيجة التي 

لمميز أمام المحكمة بضبط العبوة موضوع الدعوى في منزله، وهذا دليل مستقل عن توصل إليها الحكم المميز إذا اعترف ا

  .، فيظهر من هذا القرار أنه رتَّب البطالن على تجاوز المدة عندما اعتبر ذلك عمًال تعسفيًا)59("هذا اإلجراء المخالف للقانون

إذا أوقف المشتكى عليه بموجب :" على أنه) أصول جزائية(113ويأتي ذلك بالتوافق مع النص القانوني إذ تنص المادة 

مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو يساق إلى المدعي العام وفقًا لما ورد في 

المادة السابقة اعتبر توقيفه عمًال تعسفيًا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في 

  ".انون العقوباتق

إال أنه بالمجمل يمكن القول بأن محكمة التمييز أكدت على إجراءات التوقيف من حيث المدة وصالحية التمديد ضمن 

بين أن يصدر قرارًا بتوقيف  مّخيرأن المدعي العام :" األصول القانونية، حيث أكدت محكمة التمييز في إحدى أحكامها على
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يمة جنائية بناًء على شكوى في دعوى لم تحال إلى المحكمة، لمدة ال تتجاوز خمسة عشر المشتكى عليه المنسوب له جر

يومًا أو عدم توقيفه، كما يكون مخيرًا بعد انقضاء مدة التوقيف بين تجديد التوقيف لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا عند 

"الضرورة، أو عدم تجديدها واإلفراج عن الموقوف دون كفالة
)60(.  

ؤكد على مفهوم التقيد بالمدة المحددة قانونًا، متى كان التوقيف صادرًا عن المحكمة، أن محكمة التمييز قضت ومما ي

"أنه ال يجوز للقاضي تأخير أمر اإلفراج عن المشتكى عليه يومًا واحدًا بعد انتهاء مدة توقيفه:" بـ
)

61
مما يدل على أن  ،)

فإن تم تجاوزها فإننا نكون أمام إجراءات تفتقد القيمة القانونية المفترضة فيها  التوقيف محدد قانونًا بمدد ال يجوز تجاوزها،

  .أي باطلة

كما أن الباحث يرى أن تجاوز المدة يرتب البطالن انطالقًا من أن احترام المدد القانونية للتوقيف والتقيد بها يعد من 

، وبالتالي بطالن اإلجراء الذي اتخذها بطالنًا )صول جزائيةأ( 7النظام العام، األمر الذي يجعل من تجاوزها خرقًا للمادة 

  .متعلقًا بالنظام العام

 من حيث المحل .2

ويقصد به الشخص محل التوقيف، فهناك أشخاص ال يجوز توقيفهم، وإذا ما تم توقيفهم فإن ذلك يعد اجراًء باطًال، 

فمثًال بعض التشريعات قد ال يجيز توقيف الحدث
)62(

أصول المحاكمات الجزائية األردني يطبق على الحدث ما ، ولكن قانون 

، ألنه وحسب المادة المادة السابعة من قانون األحداث األردني )63(أصول جزائية) 114(يطبق على البالغ، سندًا الحكام المادة 

فإن األصول اإلجرائية تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة إلى أي حدث محكمة أحداث، بالتالي  1968لسنة  24رقم 

المتبعة في المحكمة المعنية ُتطبق على الحدث والبالغ على السواء، مع مراعاة قانون األحداث وأحكامه المتعلقة باألحداث، 

  .مثل ما يتعلق بفئة الولد التي ال تفرض عليها أية عقوبات جزائية وبالتالي عدم توقيفهم

العقاب على الولد من أجل األفعال التي يقترفها إال أنه . 1:" داث على أنهمن قانون األح 21وحول ذلك نصت المادة 

. تسليمه إلى أحد والديه او الى وليه الشرعي، أو ب. أ: تفرض عليه تدابير الحماية من قبل المحكمة على الوجه التالي

من هذه المادة للقاضي أن ) 1(الفقرة  مع مراعاة ما ورد في. 2. تسليمه إلى غير ذويه. تسليمه الى أحد أفراد أسرته، أو ج

  ".يضع الولد تحت إشراف مراقب السلوك مدة التقل عن سنة وال تزيد على خمس سنوات

ويتمتع الحدث أيضًا بضمانة حصر حاالت التوقيف وتمديده وإطالق سراحه بحكم القانون، فقد نصت المادة الرابعة من 

فالحاكم ". األحداث في دار تربية األحداث وتنحصر سلطة توقيفهم في القضاء يتم توقيف: "قانون األحداث على ذلك بقولها

ويمّثُل حجزًا , اإلداري ال يمتلك الحق في توقيف الحدث، بالتالي فإن حجز الحدث دون قرار قضائي يعد مخالفًا للقانون

  .للحرية دون وجه حق فيستوجب المساءلة القانونية

 لتخلف الشروط الشكلية ألمر التوقيف بطالن التوقيف: المطلب الثالث

تثير الشروط الشكلية الشكوك حول ترتيب البطالن لتخلفها أو أحدها من حيث أهميتها وإمكانية التمييز بينها فيما اذا 

كانت شروط جوهرية يترتب البطالن لتخلفها، أو كانت تنظيميه وإرشادية فال يترتب البطالن على مخالفتها، لذلك ولمعرفة 

ى ارتباط البطالن بهذه الشروط قمنا بدراسة البطالن لتخلف هذه الشروط من خالل تقسيم هذه المطلب إلى أربعة فروع، مد

األول لدراسة بطالن التوقيف لتخلف الشروط الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني مع االستدالل بأحكام 

ع المقارن، والثالث في القضاء المقارن، وأخيرًا دراسته في الفقه المقارن، وذلك من محكمة التمييز، والثاني لدراسته في التشري

باب اظهار الخلل في معالجة مشرعنا لموضوع بطالن التوقيف لتخلف الشروط الشكلية، مقارنًة بالتشريع والفقه والقضاء 

  .المقارن

  ل المحاكمات الجزائية األردنيبطالن التوقيف لتخلف الشروط الشكلية في قانون أصو: الفرع االول

: البيانات التي أوجبها القانون في مذكرة التوقيف، مثل(أوجب القانون صياغة العمل اإلجرائي بالشكل الذي حدده له 

). اسم المتهم، ولقبة، وصناعته، ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ األمر، وتوقيع من أصدره، والختم الرسمي

أن األصل في اإلجراءات الصحة طالما بوشرت حسب القانون، فإن لم يصاغ بالشكل الذي أراده القانون فإن هذا فالقاعدة 
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ولتقرير البطالن على تخلف الشروط الشكلية يجب على القاضي التفرقة بين العمل اإلجرائي الجوهري . األخير ال يأخذ به

وغير الجوهري كما سبق وأن ذكرنا
)

64
(

 :شكلية في أمر التوقيف فهيأما الشروط ال. 

 :إبالغ المتهم .1

يبلغ :" حيث أوردت) أصول جزائية( 117يجب إبالغ الموقوف بأمر توقيفه وأسبابه، وهذا ما نصت عليه المادة 

  ".المشتكى عليه بمذكرات الحضور واإلحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها 

 :شكل مذكرة أو أمر التوقيف من حيث .2

أن يوقع على : اشترط المشرع شكلية معينة ألمر التوقيف الصادر من الجهة التي تملك إصداره تتمثل بعدة شروط هي

مذكرة التوقيف المدعي العام الذي أصدرها، ويختمها بخاتم دائرته، ويذكر فيها اسم المشتكي عليه وشهرته وأوصافه المميزة 

(بقدر اإلمكان ونوع التهمة
65(

يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب إصدارها، ونوعه، والمادة القانونية كما يجب أن . 

 التي تعاقب عليه، ومدة التوقيف
)66(

.  

بمطالعة النصوص القانونية التي أوردت تلك الشروط لم نجد ما يتحدث عن البطالن بصورة صريحة أو ضمنية، ولمعرفة 

روط، البد من التمييز فيما إذا كانت هذه الشروط تمثل اجراءات جوهرية أو مدى إمكانية تطبيق نظرية البطالن على هذه الش

ال، ففيما يتعلق بالشرط األول وهو إبالغ المتهم، نجد أن هذا اإلبالغ يعد ضمانة أساسية للمشتكى عليه وصيانة لحق الدفاع 

المقدس
 ًا كما استقر عليه الفقهوما يتعلق بضمانات المشتكى عليه وحق الدفاع يعد اجراًء جوهري ،)67(

وبالتالي فإن  ،)68(

  .مخالفة هذا الشرط يرتب البطالن لتعلقه بإجراٍء جوهري

أما الشرط الثاني المتعلق بشكل مذكرة التوقيف، لم نجد له أية تطبيقات عملية أو قانونية بخصوصة، وهنا يكون 

  .بالبطالن أو عدمه، وحسب سلطته التقديرية القاضي أمام المعايير التي تميز االجراء الجوهري عن غيره ليحكم

تجدر اإلشارة إلى أنه مثلما ال يوجد ما يتعلق ببطالن التوقيف لتخلف شروطه، وباألخص الشكلية، في قانون أصول 

من هنا يعيب الباحث على المشرع . المحاكمات الجزائية، لم نجد أيضًا في قرارات محكمة التمييز ما يدل عليه أو يشير له

ذا التجاهل، خصوصًا مع تبلور نظرية البطالن، فما يضير بالمشرع لو انه أكد عند النص على شروط التوقيف بإضافة عبارة ه

واحده فقط، تتضمن أن اغفال هذه الشروط يرتب بطالن التوقيف كإجراء، أو لو قام بتخصيص فقرة من مادة يحدد فيها 

ولماذا ينص المشرع على نموذج أو شكل معين وبيانات مطلوبة في . دد لهااألعمال أو الشروط الجوهرية أو وضع معيار مح

  .أمر التوقيف، إذا ما رتب جزاًء لعدم االلتزام بها والتقليل من شأنها؟

  بطالن التوقيف لتخلف الشروط الشكلية في التشريع المقارن: الفرع الثاني

مشرع صراحة على بطالن أمر التوقيف إذا لم تتوافر فيه بالرجوع إلى التشريع المقارن، نجد بعض حاالت ينص فيها ال

أو أكثر من الشروط الشكلية التي أرادها المشرع له، ففي التشريعات العربية مثًال نجد أن المشرع المصري ، وحسب  ةواحد

عام المصري إلى ، بشأن ضمانات التوقيف الموجة من النائب ال2006لسنة  10ما جاء في الكتاب الدوري للنائب العام رقم 

)69( اعضاء النيابة
، للبدء 2006لسنة  145، بعد التعديل الذي طرأ على قانون اإلجراءات الجنائية المصري في القانون رقم 

حيث ورد نص صريح على بطالن التوقيف أو التوقيف وما يترتب . في تنفيذ التعديالت ومراعاة ضمانات الحبس االحتياطي

شكلية، عندما تحدث الكتاب في البند الثالث عن تسبيب أمر التوقيف وتنفيذه من خالل سبعة عليه عند تخلف الشروط ال

تحريره على نموذج يوقعه عضو النيابة العامة : فقرات حددت الشكل الذي يجب أن يكون عليه أمر الحبس االحتياطي، وهي

ة للمتهم، والعقوبة المقررة لها، واألسباب التي بني المعني وكاتب التحقيق، وبصمه بختم النيابة، وبيان نوع الجريمة المسند

  .عليها األمر، وإبالغه للمتهم، وذلك حتى ال يكون أمر الحبس عرضه للبطالن وبطالن ما يترتب عليه من إجراءات

ت من قانون اإلجراءا 292أما التشريعات غير العربية، نجد أن المشرع االيطالي قام بالشيء نفسه عندما نصت المادة 

الجنائية االيطالي صراحًة على بطالن أمر التوقيف، حيث أوجبت أن يتضمن األمر الذي ينص على تطبيق تدبير 

المعلومات العامة عن المشتكى عليه أو ما يصلح للتعريف عليه، ووصف محضر للواقعة، : على) كالتوقيف مثًال(تحفظي

إال اعتبر األمر باطًالواإلشارة للنصوص القانونية التي يعتقد أنها انُتهكت، و
)70(.  
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  موقف القضاء المقارن من بطالن التوقيف لتخلف الشروط الشكلية: الفرع الثالث

في أحكام القضاء المقارن نجد أن محكمة النقض الفرنسية قد قضت بعدم بطالن مذكرة التوقيف التي ال تتضمن 

) 72(ذلك من حيث أن الواقع العملي قد يظهر خطورة عالية ، وينتقد الباحث)71(البيانات الكافية إلثبات شخصية المدعى عليه

لتخلف الشروط الشكلية التي قد تقارب الخطورة الناجمة عن تخلف الشروط الموضوعية للتوقيف، مثل احتمالية توقيف 

قوع في أشخاص آخرين غير المشتكى عليهم كمأجورين، أو قد يؤدي ذلك بالقائمين على إدارة المؤسسات العقابية إلى الو

الغلط، مما يستدعي أن تكون البيانات المطلوبة في أمر التوقيف مثبتة تثبيتًا صحيحًا، وتحت إشراف الجهة التي أصدرتها، 

بمطابقة ذلك مع الوثائق الشخصية للمشتكى عليه، وأن عدم تقرير البطالن لمخالفتها قد يؤدي إلى العبث بالمذكرات وربما 

  .على الهاتف -ولو بدون سوء نية -تعديلها 

رغم ذلك يرى الباحث أن القضاء والتطبيق العملي الفرنسيين يختلفان تمامًا عما هو عليه الواقع في بلداننا العربية، 

خصوصًا في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي، إذ يفترض بالقضاء الفرنسي الثقة العالية والخبرة من حيث عدم وقوعه في غفلة 

  .ستجد من حاالت ومشكالتعن عالج ما قد يظهر وي

مثاًال على ترتيب أو عدم ترتيب البطالن لتخلف الشروط  -وإن كان غير متفق معه  -كما يرى الباحث في هذا القرار 

الشكلية للتوقيف، فليس الهدف من الدراسة هو المطالبة بترتيب البطالن، ولكن دراسة مدى تأثر التوقيف وشروطه بالبطالن، 

وهذا ما يقابله الصمت في تشريعاتنا وتطبيقات محاكمنا وكتبنا . ية البطالن، سواء تم اإلقرار به أم الومدى معالجة نظر

  .الفقهية

  موقف الفقه من بطالن التوقيف بسبب تخلف الشروط الشكلية: الفرع الرابع

الموضوع كانت معالجة أو  من خالل البحث في المواقف الفقهية حول البطالن بشكل عام، تبين أن المعالجة الفقهية لهذا

(إشارة بسيطة
  .)74( وتظهر أن مخالفة شروط التوقيف الشكلية تعرض أمر التوقيف للبطالن ،)73

  :ففي الفقه المصري تبين وجود اتجاهين في بطالن التوقيف لتخلف الشروط الشكلية

  :االتجاه األول

نية الالحقة لتوقيف المشتكى عليه، من خالل إخطار يجيز لقاضي التحقيق تصحيح األخطاء التي يكتشفها في الحالة المد

مسؤول المؤسسة العقابية بالتصحيح في السجالت
)75(

، ويؤكد هذا االتجاه على وجوب الذهاب مع النص القانوني الذي 

عته يشترط وجود مجموعة من البيانات العامة في األوامر التي تتضمن اجراءات احتياطية ضد المتهم، مثل اسمه ولقبه وصنا

ومحل إقامته والتهمة الموجهة اليه، إال أنه ليس من الضروري أن يشتمل االمر كل البيانات الخاصة بالمشتكى عليه ومطابقتها 

للواقع، ويكتفى لصحة األمر أن يحدد المشتكى عليه من خالل المعلومات المتوفرة تحديدًا نافيًا للجهالة، بحيث ال يخلط بينه 

عة فيكفي ذكرها إجماًال، والتوقيع والختم ضروريان لضمان صدور األمر من المحقق، والتاريخ لحساب وبين غيره، أما الواق

المواعيد
)76(

وينتقد الباحث هذا الموقف إذ أن واقع التطبيق العملي وما يزخر به من مشكالت قد ال تقدره أقالم الفقه في . 

  .بعض األعمال مثلما تبلوره وتثريه في أخرى

  :ثانياالتجاه ال

يعتبر أن كل ما يرد في الدستور يعد من النظام العام
الذي -وبالتالي فإن مخالفة أي شرط من شروط التوقيف  ،)77(

  .تستوجب بطالنه بطالنًا متعلقًا بالنظام العام -حظي باهتمام دستوري

أو يشير على بطالن  ومثلما لم نجد في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وال في قرارات محكمة التمييز ما يدل

التوقيف بسبب تخلف شروط الشكلية، لم نجد ذلك أيضًا حتى في المراجع الفقهية، فاكتفى الفقه بالحديث عن بطالن العمل 

اإلجرائي بشكل عام، ولم يحدد فيما إذا كان أي شرط من شروطه يعد عمًال جوهريًا أو ال، باستثناء ما سبق من اتجاهات 

من هنا يدعو الكاتب للباحثين والفقهاء لعدم االنهيال بالكتابة والشرح المتكرر لما هو موجود، بل . في الفقه المصري فقط

  .عليهم البحث والكتابة والشرح لكل ما هو مستجد، وكل ما لم يعالجه القانون بالنص أو الفقه السابق في مؤلفاته
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  بطالن التوقيفبطالن التوقيف كأثر لبطالن إجراء سابق وآثار : المبحث الثالث

للحديث عن آثار بطالن التوقيف يجب البحث أوًال في كون بطالن التوقيف نفسه قد يكون أثرًا لبطالن إجراء سابق 

  .وباطل مثل االستجواب، ثم دراسة اآلثار المترتبة على بطالن التوقيف

  مدى صحة التوقيف المترتب على بطالن االستجواب: المطلب االول

ما سبق الحديث عند الشروط الموضوعية أن يأتي بعد االستجواب، الذي يعرف أنه توجيه االتهام يشترط بالتوقيف ك

للمشتكى عليه، عن طريق مجابهته ومناقشته تفصيليًا بالتهم المسندة إليه وباالدلة المختلفة ضده، ليؤكدها فينقلب إلى 

 اعتراف، أو ينفيها فيصبح وسيلة دفاع
)78(

.  

انات تستوجب بطالن كل ما ارتبط به من إجراءات الحقه، وألن قواعد االستجواب من النظام فاالستجواب محاط بضم

العام مقررة للمصلحة العامة، فعلى المحكمة أن تقضي ببطالنه من تلقاء نفسها
)79(

، وذلك إعماًال لقاعدة ما بني على باطل فهو 

 باطل، فاإلجراء الباطل يبطل االجراءات الالحقة المرتبطة به
)80(

  .أصول جزائية) 7(من المادة ) 4(، وهذا هو نص الفقرة 

فإذا تقرر بطالن االستجواب تبطل اإلجراءات التي ترتبت عليه وكانت أثرًا مباشرًا له، وأهم ما يترتب على االستجواب 

دعي العام والتي االعتراف الذي يدلي به المشتكى عليه أثناء االستجواب الباطل، كذلك قرارات التوقيف التي يصدرها الم

 تعقب االستجواب الباطل
)81(

.  

وقد توصل الباحث الى ذلك عند الحديث عن شرط التوقيف بعد االستجواب، ومن قرار محكمة التمييز الذي علق على 

أوجبت على المدعي العام استجواب ) أصول جزائية) (63(المادة :" ، الذي نص على أن)أصول جزائية) (63(المادة 

ساعة من توديعه من قبل الضابطة العدلية، وأن عدم مراعاة ذلك ال من الجهات االمنية وال من ) 24(ه في ظرف المشتكى علي

"يجعل هذه اإلجراءات غير قانونية) باالحتفاظ بالمشتكى عليه(المدعي العام الذي أصدر قرارًا 
)82(

.  

  اآلثار المترتبة على بطالن التوقيف :المطلب الثاني

  .اآلثار إلى آثار تتعلق بالتوقيف نفسه أوًال، وآثار تتعلق باالجراءات الالحقة للتوقيف أو المترتبة عليهوهنا يجب تقسيم 

  آثار تتعلق بالتوقيف نفسه: الفرع االول

من خالل البحث تبين أن بعض اآلثار الناتجة عن بطالن التوقيف قد تتمثل أو تدور حول التوقيف نفسه، وتوصل 

  :اآلثار وهيالباحث إلى بعض هذه 

  بطالن االجراءات التي اتخذت أثناء التوقيف الباطل: أوًال

فإضافة إلى بطالن التوقيف الذي لم تراع فيه شروط صحته، فإن االجراءات التي اتخذت والمشتكى عليه موقوف توقيفًا 

باطًال تبطل هي األخرى
)83(

، وهذا ما أشار له الفقه والقضاء المصري
)84(

.  

  سبيل الوجوبياخالء ال: ثانيًا

في حاالت معينة قد يتبين فيها للجهة التي تمتلك إصدار مذكرة التوقيف، أو الجهات التي تراقب قرارات تلك الجهات 

األولى، انعدام مبررات وشروط التوقيف، األمر الذي قد يفهم منه وجود توقيف باطل، أوجب القانون عندها على هذه الجهات 

  .ليهاإلفراج فورًا عن المشتكى ع

فالنائب العام يلعب دورًا رقابيًا على قرارات المدعي العام ومتابعتها، إال أنه وعلى الرغم من وصول درجة الرقابة هذه 

إلى مستوى اعتبارها الغية إذا لم يصادق عليها النائب العام، سواء كانت قرارات المدعي العام بمنع المحاكمة أو بإسقاط 

ؤثر في قرارات التوقيف، إذ تبقى مذكرة التوقيف ذات مفعول إلى أن يصدر النائب العام قراره في الدعوى الجنائية، فإنها ال ت

الدعوى
)

85
(

انتفاء شرط وجود الجريمة أو (، فالمدعي العام بعد انتهاء التحقيق إذا ما تبين له أن الفعل ال يؤلف جرمًا 

انتفاء شرط توفر الدالئل على (عليه هو الذي ارتكب الجرم ، أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى )جسامتها كسبب للتوقيف
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، يقرر منع محاكمة المشتكى عليه، أما إذا تبين له أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو )جرمية المشتكى عليه كسبب للتوقيف

النائب العام بالعفو العام يقرر إسقاط دعوى الحق العام، وفي جميع الحاالت ترسل اضبارة الدعوى فورًا الى
)86(

 .  

فإذا وجد النائب العام أن القرار في محله، عليه خالل ثالثة أيام من وصول إضبارة الدعوى إليه أن يصدر قرارًا 

بالموافقة على ذلك القرار، ويأمر بإطالق صراح المشتكى عليه إذا كان موقوفًا، أما إذا رأى أن القرار في غير محله، وأنه 

خرى في الدعوى يأمر بإعادة اإلضبارة إلى المدعي العام إلكمال تلك النواقصيجب اجراء تحقيقات أ
)87(

.  

، يحيل المشتكى عليه إلى المحكمة المختصة، )ليست سبب للتوقيف(فإذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة 

  .)88(رويأمر بإطالق سراحه إن لم يكن موقوفًا لسبب آخ

عليه وبعد إرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام إذا وجد النائب العام أن الفعل ال  أما في حالة الظن على المشتكى

يؤلف جرمًا أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم أو أن األدلة غير كافية يقرر فسخ قرار المدعي العام 

تقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام يسقط الدعوى العامة، ويأمر ويمنع محاكمة المشتكى عليه، أما إذا تبين له أن الجرم سقط بال

باخالء سبيل المشتكى عليه إن لم يكن موقوفًا لسبب آخر
)89(

.  

مما يعني أنه إذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام بالتوقيف في غير محله ومخالف لشروط التوقيف التي نص 

 مشتكى عليهعليها المشرع فإنه يقرر اإلفراج عن ال
)90(

.  

أنه ال يجوز للقاضي تأخير أمر اإلفراج عن المشتكى عليه يومًا :"... ومما يؤكد ذلك أيضًا ما قضت به محكمة التمييز

"واحدًا بعد انتهاء مدة توقيفه
)91(

  .، مما يؤكد على أن التوقيف محدد قانونًا بمدة معينة ال يجوز تجاوزها

باعتباره من األعمال التحقيقية السابقة على المحاكمة، يكون الدفع به أمام محكمة  تجدر اإلشارة إلى أن بطالن التوقيف

الموضوع التي أحيلت اليها الدعوى، وال يجوز إثارته ألول أمام محكمة التمييز، وهذا ما جاء في إحدى أحكام محكمة النقض 

يسوغ الدفع ببطالن تحقيق النيابة العامة ألول مرة  أن عدم الدفع ببطالن التحقيقات السابقة على المحاكمة ال:"... المصرية

"أمام محكمة النقض
)92(

، والدفع ببطالن التوقيف شأنه في ذلك شأن الدفوع
المتعلقة بمصلحة المجني عليه مثل القبض،  )93(

لتمييزفالقبض يكون الدفع به أمام محكمة الموضوع التي أحيلت إليها الدعوى، وال يجوز إثارته ألول أمام محكمة ا
)94(

.  

  احتساب مدة التوقيف الباطل من مدة الحكم عند الحكم بالحبس: ثالثًا

من نتائج الحكم ببطالن التوقيف، احتساب مدة التوقيف الباطل المخالف للقانون، وتنزيلها من العقوبة المحكوم بها على 

أن عدم مراعاة :"... ه قرار محكمة التمييزوهذا ما أشار ل. المشتكى عليه إذا ما جرت إدانته والحكم عليه بعقوبة السجن

ساعة من توديعه، وإصدر قرار باالحتفاظ ) 24(الجهات االمنية أو المدعي العام شرط استجواب المشتكى عليه في ظرف 

بالمشتكى عليه يجعل هذا اإلجراء غير قانونية، وألن حجز حرية المميز من تاريخ وضعه تحت التحفظ وحتى تاريخ توقيفه من 

المدعي العام تعد بحكم التوقيف، يجب احتسابها وتنزيلها من العقوبة المحكوم بها على المميز تطبيقًا لمبدأ العدالة، وحتى ال 

"يضار المميز من خطأ لم يساهم هو فيه، وتصحيحًا للخطأ في إجراءات التحقيق
)95(

.  

  مالحقة مصدر أمر التوقيف بجريمة حجز الحرية الشخصية: رابعًا

بل الصالحيات الممنوحة للنيابة العامة في التوقيف، نجد أن تجاوز أعضاء النيابة لصالحياتها أو التعسف في مقا

استعمال حقها يعرضها للمساءلة الجزائية، فمثًال استمرار احتجاز المشتكى عليه بعد صدور األمر باالفراج عنه أو اطالق 

 ةصراحه يعرضه للمالحقة بجرم حرمان الحرية الشخصي
)96(

.  

ساعة دون أن يستجوبه أو يساق إلى  24إذا ُأوِقف المشتكى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من 

)112(المدعي العام وفقا لما ورد في المادة 
)97(

، اعتبر توقيفه عمًال تعسفيًا، ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية 

الشخصية
)98(

 عقوباتالمنصوص عليها في قانون ال 
)99(

.  

إن :"... وقد أيدت محكمة التمييز ذلك كما سبق وأن ذكر الباحث في إحدى قرارات المحكمة التمييز الذي ورد فيه

ضبط إفادة المميز بعد انقضاء خمسين يومًا من تاريخ القبض عليه، واالحتفاظ بالمقبوض عليه لهذه المدة الطويلة لدى 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأن ذلك يعد عمال تعسفيًا على مقتضى ) 100( األجهزة األمنية يخالف أحكام المادة



 1311  محمد العتوم

وال تؤثر هذه . من ذات القانون، وهو يثير الشك بصحة وسالمة اإلجراءات التي اتخذت خالل تلك المدة) 113(المادة 

محكمة بضبط العبوة موضوع الدعوى في منزله، المخالفة في النتيجة التي توصل إليها الحكم المميز إذا اعترف المميز أمام ال

"وهذا دليل مستقل عن هذا اإلجراء المخالف للقانون
)100(

كما يستفاد من هذا القرار أن التوقيف إن لم يكن مرتبطًا ومؤثرًا . 

  .في اإلجراءات الالحقة به فإن بطالنه ال يؤدي إلى بطالن هذه اإلجراءات

  ات الالحقة للتوقيف أو المترتبة عليهآثار تتعلق باالجراء: الفرع الثاني

إذا تقرر بطالن اجراء لتعذر إعادته وتصحيحه، وجب إسقاطه وإهدار قيمته القانونية،  وعدم األخذ بالدليل الذي 

استمد منه، أي بمعنى تجريده من آثاره القانونية وبالتالي بطالن كل ما يتلوه من اجراءات تستند عليه، ألن ما بني على باطل 

 وتجريد االجراء الباطل من أثره ال يقطع تقادم الدعوى ألن التقادم أثر قانوني ال يترتب إال على االجراء الصحيح. هو باطلف
)101(

.  

فالقاعدة أن البطالن باعتباره جزاء اجرائي ال يمتد أثره إال إلى االجراءات التالية له والمترتبطة به
وهذا ما نصت  ،)102(

أن بطالن االجراء ال يرتب بطالن االجراءات السابقة، أما الالحقة فال تكون ):" أصول جزائية) (7( من المادة 4عليه الفقرة 

، بالتالي فإن االجراءات التي ترتبط بالتوقيف وتكون الحقه له تبطل بمجرد "باطلة إال إذا كانت مبنية على االجراء الباطل

  .بطالنه

  الخاتمة والتوصيات

فهوم التوقيف كإجراء من اجراءات التحقيق الذي تقوم به النيابة العامة، ومفهوم البطالن بذلك نكون قد وقفنا على م

بشكل عام، وبطالن التوقيف بشكل خاص، ذلك حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني، الذي أدخل البطالن مؤخرًا 

لها المشرع للمتهم من خالل النص على شروط مع إبراز أهمية وخطورة التوقيف كاجراء، والضمانات التي كف. إلى نصوصه

  .يجب مراعاتها عند اتخاذه من قبل النيابة العامة ممثلة باالدعاء العام

وتبين من خالل الدراسة أن للتوقيف شروط موضوعية وأخرى شكلية، اظهرت تنظيم المشرع لهذا االجراء، الذي تطلب 

وقد . وهو إن انتفت هذه الشروط أو أحدها أصبح اجراٌء باطًال. منه توافر هذه الشروط كضمانات لتحقيق الغاية المرجوة

تمت دراسة موضوع بطالن التوقيف من خالل تطبيق بعض أحكام محكمة التمييز الشحيحة في هذا المجال، واالستعانة بالفقه 

  .والقضاء المقارن إن أمكن في بعض الحاالت

ن التوقيف لتخلف شروطه، فكان منها ما يتعلق بالتوقيف نفسه باعتباره قد تترتب إذا ما تقرر بطال ًاكما أن هناك آثار

اجراء باطل، وبطالن االجراءات التي تمت أثناء فترة التوقيف الباطل، واالجراءات الالحقة والمرتبطة به، وتبين أنه إذا ما 

وقيفًا باطًال مقاضاة تلك السلطة ظهر أن هناك توقيف باطل نتيجة لتعسف السلطة التي تأمر به كان للشخص الذي أوقف ت

بجريمة حجز الحرية كما وردت في قانون العقوبات، وبالمجمل كان أبرز هذه اآلثار هو إخالء السبيل الوجوبي وإطالق صراح 

  . المشتكى عليه بكفالة أو بدون كفالة

  :وإننا نوصي في هذا المجال بما يلي

وضوحًا من خالل تحديد البطالن المتعلق بالشروط الشكلية أو دعوة المشرع لتنظيم مفهوم البطالن بشكل أكثر  .1

الموضوعية، والنص على البطالن عند النص على كل إجراء وشروطه، كذلك توضيح بطالن التوقيف بشكل 

خاص، من حيث بلورة الشروط واإلجراءات الجوهرية عن غيرها فيما يتعلق بالتوقيف، وخصوصًا مع تبلور نظرية 

  .جراءات الجزائية في العديد من التشريعاتالبطالن في اال

دعوة المشرع األردني األخذ باالعتبار عند التعديل، اعتماد أو النص على معيار واضح ومحدد لتمييز االجراءات  .2

عن بعضها، لترتيب البطالن على مخالفتها كلها أو بعضها، كذلك التمييز بوضوح بين حاالت البطالن المتعلق 

وبين البطالن النسبي المتعلق بالمصلحة الخاصة، مع تحديد حاالت البطالن لمخالفتها، علما بأن بالنظام العام، 

  .المشرع قد نص على البطالن المتعلق بالنظام العام في بعض النصوص لكنه اغفل معيار التحديد

عدم توافر  دعوة المشرع عند التعديل النظر الى شكل مذكرة التوقيف وأهميته، والنص على البطالن حال .3

  .شروطه، أو اإلشارة إلى إمكانية تصحيحها، إذا لم تكن مخالفة شروطها ال تستوجب البطالن
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دعوة محكمة التمييز لتكون أكثر وضوحًا في تبني معيار واضح ومحدد يمكن االستناد عليه لتمييز العمل  .4

  الجوهري عن غير الجوهري لتقرير البطالن

ي معالجة نظرية البطالن في التشريع والقضاء والفقه األردني، إلى األخذ دعوة الفقه بسبب النقص الحاصل ف .5

  .باالعتبار هذه المسألة وإعطائها جانب من األهمية في الدراسات والبحوث العلمية

 :المراجع

  :الكتب والمجالت والتشريعات

 .1توزيع، عمان، طشرح قانون أصول المحاكمات الجزئية، دار الثقافة للنشر وال، 1992حسن، ، الجوخدار .1

لدراسات والنشر والتوزيع، أصول االجراءات الجزائية، مجد المؤسسة الجامعية ل، 1997سليمان،  ،عبدالمنعم .2

  .بيروت

  .1أثر اإلجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم، دار وائل للنشر، عمان، ط، 2006 ،سميح، المجالي .3

 .1جراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، طالحق في سرعة اال، 2004شريف، ، كامل .4

لسنة دار المعرفة  174األحكام المستحدثة في قانون االجراءات الجنائية في ضوء القانون ، 1998عادل، ، العليمي .5

  .ط.س، د.الجديدة، االسكندرية، د

، المكتبة القانونية، )2ج(زائيةمجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الج، 2002عبدالقادر،  ،االلوسي .6

 .1دمشق،ط

  .ط.البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، االسنكندرية، د، 1996، ، عبدالحكمفودة .7

 .ط.شرح القواعد العامة لالجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، د، 2006عبدالرؤوف، ، مهدي .8

  .ط.أحكام قانون االجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، د ، 2000 عدلي أمير،، خالد .9

سمير عالية، منشورات الحلبي : النظرية العامة في التوقيف االحتياطي، تقديم، 2004عمرو واصف، ، الشريف .10

  .1الحقوقية، بيروت، ط

 .جامعية، االسكندريةائية، دار المطبوعات الالمبادئ العامة في قانون االجراءات الجز .1999 عوض محمد،، عوض .11

 .1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني المعدل رقم  .12

 .1998لسنة  8قانون المطبوعات والنشر األردني رقم  .13

 .1960لسنة  16قانون العقوبات األردني المعدل رقم  .14

  .1ار الثقافة، عمان، طشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، د، 2008كامل، ، السعيد .15

بشأن ضمانات التوقيف الموجة من النائب العام المصري إلى  2006لسنة  10الكتاب الدوري للنائب العام رقم  .16

  .أعضاء النيابة

  .1998، 1995، 1982، 1966: مجلة نقاية المحامين، األعداد .17

 .ط.االسكندرية، داالجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، ، 2005محمد زكي، ، أبو عامر .18

 .ط.قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، د، 2000محمد صبحي، ، نجم .19

  .1ضمانات الحبس االحتياطي، منشأة المعارف، االسكندرية، ط، 2007محمد علي، ، سويلم .20

 .1ة، عمان، طالوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقاف، 2005محمد علي، ، الحلبي .21

 .2شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية، القاهرة، ط، 1988محمود نجيب، ، حسني .22
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  .ط.البطالن في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، د، 1993مدحت محمد، ، الحسيني .23

 .1الحلبي الحقوقية، بيروت،  ط دروس في أصول المحاكمات الجزائية، منشورات ،2002مصطفى، ، العوجي .24

 .ط.قانون اإلجراءات الجنائية، منشأة المعارف، االسكندرية، د، 1987معوض، ، عبد التواب .25

 .منشورات مركز عدالة .26

 .ط.التوقيف المؤقت والرقابة القضائية، الجامعة األردنية، عمان، د، 1985نائل عبدالرحمن، ، صالح .27

ات في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الفكر للطباعة والنشر، محاضر، 1997، نائل عبدالرحمن، صالح .28

 .1عمان، ط

، منشور في )7/1/2009: زيارة بتلريخ(دراسة حول قانون األحداث األردني، عمان، ، 2004سهير، الطوباسي،  .29

 www.nour-atfal.org/studies/wmview.php?ArtID=80 - 16k :الموقع

  

  :الرسائل واالطروحات

قابلة، الشرعية في االجراءات الجنائية، رسالة ماجستير، الدار العلمية الدولية للنشر ودار الثقافة للنشر حسن م .1

 .1، ط2003والتوزيع، عمان، 

عبداإلله الحباشنة، التوقيف واخالء السبيل في القانون األردني واالتفاقيات الدولية لحقوق االنسان، رسالة  .2

 .2006، ماجستير في جامعة عمان العربية

لورنس حوامدة، الدفوع في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني، رسالة دكتوراة، جامعة عمان العربية  .3

  .2008للدراسات العليا، عمان، 

 .1، ط2000ن، عمان، .لؤي حدادين، نظرية البطالن في قانون أصول المحاكمات الجزائية، د .4

  :الهوامش

                                                           

. 287ط، ص.، د1993مدحت محمد الحسيني، البطالن في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، )  (1

، دار 1998لسنة  174يمي، األحكام المستحدثة في قانون االجراءات الجنائية في ضوء القانون عادل العل: كذلك

  .42ط، ص.س، د.المعرفة الجديدة، االسكندرية، د

سمير عالية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، : عمرو واصف الشريف، النظرية العامة في التوقيف االحتياطي، تقديم)   (2

  .31، ص1، ط2004

  .50ط، ص.، د2008إدريس عبدالجواد بريك، التوقيف وحماية الحرية الفردية، دار الجامعة الجديدة، ليبيا، )  (3

  .125ط، ص.، د2000عدلي أمير خالد، أحكام قانون االجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، )  (4

، 1997، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، سليمان عبدالمنعم، أصول االجراءات الجزاية  (5)

  .211ط، ص.د

األول يرى عدم وجود هدر أو تعارض ألن عبء اثبات التهمة يقع على عاتق جهة التحقيق، وفي : وفي ذلك اتجاهين)  (6

تعطيل نص يجيز التوقيف بحجة فترة التوقيف يكون المشتكى عليه بريء حتى تثبت إدانته، كما ال يمكن لجهة التحقيق 

احترام قرينة البراءة، وأن قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم تقتصر على فترة المحاكمة وليس مرحلة التحقيق التي فيها 

أما االتجاه الثاني فيرى أن هناك تعارض، ألن الحبس يقطع صلة . يكون الشك ضد مصلحة المتهم، وبالتالي ال تعارض

قوف بعائلته ويوقف نشاطه، وقد يلحق به أضرارًا يتعذر جبرها، ويلحق به اعتداًء على حريته المشتكى عليه المو
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الشخصية، وأنه يمكن اللجوء إلى اجراءات أقل ضررًا وشدًة تحقق مصلحة التحقيق، مثل اإلستعانة باألسورة اإللكترونية 

إدريس عبدالجواد بريك، : انه بدًال من توقيفه، التي توضع بيد المشتكى عليه للتعرف على مك)المستخدمة في فرنسا(

  .47-45مرجع سـابق، ص

  .44ط، ص.، د1985نائل عبدالرحمن صالح، التوقيف المؤقت والرقابة القضائية، الجامعة األردنية، عمان، )   (7

  .421، ص1، ط1992حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزئية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، )   (8

تجدر اإلشارة إلى أن الحرية الفردية مصونة أيضًا على المستوى العالمي، فقد حظيت باهتمام العديد من المنظمات )   (9

والمؤسسات الدولية وتظمنتها اإلعالنات واالتفاقيات والمواثيق الدولية، فقد جاء في إعالن حوق اإلنسان والمواطن 

السابعة منه على أنه ال يجوز اتهام شخص أو القبض عليه أو حبسه أو دخول مسكنه إال في المادة  1789الفرنسي لعام 

في المادة  1948في في الحدود واألوضاع التي رسمها القانون، وهذا ما أكده اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 

إدريس عبدالجواد : دة التاسعة، انظرالثانية والتاسعة منه، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الما

  .33-31بريك، مرجع سابق، ص

  .420حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص)  (10

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني) 112(من المادة ) 1(الفقرة )  (11

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني) 112(من المادة ) 2(الفقرة )  (12

  .421خدار، مرجع سابق، صحسن الجو)  (13

كانت هذه المدة غير محددة في السابق، واآلن تم تحديدها بموجب التعديل الذي طرأ على قانون أصول المحاكمات )  (14

  .الجزائية، وسيتم الحديث عنها عند شروط التوقيف

: كذلك. 337، ص2، ط1988محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، )  (15

  .373ط، ص .، د2000محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

  .374محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص )   (16

  .9ط، ص.، د1996عبدالحكم فودة، البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، االسنكندرية، )   (17

  . 354محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)   (18

حسن مقابلة، الشرعية في االجراءات الجنائية، رسالة ماجستير، الدار العلمية الدولية للنشر ودار الثقافة للنشر )   (19

  .214-212، ص1، ط2003والتوزيع، عمان، 

  .390-388محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص )   (20

  .290لحلبي، مرجع سابق، صمحمد ا)   (21

  .381، وص375-374محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص : كذلك. 338محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)   (22

تجدر اإلشارة أن المشرع األردني قد وقع في خلط بنسبته الجوهرية . 339محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)   (23

كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات : ة اشكاليات في التطبيقللعيب وليس لإلجراء، إال أن ذلك ال يثير أي

  .798، ص1، ط2008الجزائية، دار الثقافة، عمان، 

  .384محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص )  (24

لورنس حوامدة، الدفوع في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني، رسالة دكتوراة، جامعة عمان العربية للدراسات )   (25

  .48-44، وللتوسع في ذلك انظر المرجع نفسه ص45-44، ص2008العليا، عمان، 
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  .805كامل السعيد، مرجع سابق، ص)   (26

مما يؤكد بطالن اإلجراء لتخلف الشروط الشكلية تعريف جانب من الفقه للبطالن، أنه جزاء اجرائي يترتب على )   (27

جوهري، سواء تعلق بمضمون وجوهر اإلجراء أو تعلق بالشكل  اإلخالل بأحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جزائي

  .283، ص1، ط2005محمد علي الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، عمان، : الذي صيغ فيه

علق وحقيقة لم يزودنا المرجع الفقهي األردني بأية تفاسير ومواقف لما يت. 289مدحت الحسيني، مرجع سابق، ص)   (28

ببطالن التوقيف، لذلك تم االستناد على الفقه المصري في ذلك، مع االستناد على بعض أحكام محكمة التمييز األردنية 

  .الشحيحة في هذا المجال

، ص 1، ط2006سميح المجالي، أثر اإلجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم، دار وائل للنشر، عمان، )  (29

  .391-390صبحي نجم، مرجع سابق، ص  محمد: ، كذلك398

وقد اعتبر البعض في . 26ط، ص.، د1990عبدالحميد الشواربي، البطالن الجنائي، منشأة المعارف، االسكندرية، )   (30

تقسيمه لشروط التوقيف أن السبب والمحل هما فقط ما يمثل الشروط الموضوعية للتوقيف وباقي الشروط يندرج تحت 

لية، ذلك على أساس تعلقها بالجانب الموضوعي للجريمة وفاعلها، أو بمعنى آخر ارتباطها بقانون مفهوم الشروط الشك

محمد علي سويلم، ضمانات الحبس : العقوبات، وأن الشروط الشكلية هي تلك التي ترتط بقانون االجراءات الجنائية

  .48، ص1، ط2007االحتياطي، منشأة المعارف، االسكندرية، 

عمرو واصف الشريف، مرجع : عض من السلطة المختصة بالتوقيف أحد الشروط الشكلية وليس الموضوعيةجعل الب)   (31

، إذ أن المؤلف درس موضوع السلطة المختصة بإصدار القرار بالتوقيف تحت عنوان الشروط الشكلية 259سابق، ص

ط الشكلية قد ال يؤدي توخي بعضها وتثور أهمية هذا التقسيم خصوصًا في مجال دراسة البطالن أن الشرو. للتوقيف

إلى بطالن العمل االجرائي، والباحث ال يتفق مع هذا االتجاه من باب عدم التقليل من أهمية السلطة المختصة بالتوقيف 

ودراستها تحت بند الشروط الشكلية، لما لهذه السلطة والصالحية المعطاة لها من أهمية كبيرة في مجال العمل 

رة التوقيف كأحد هذه األعمال باعتباره استثناء على قرينة البراءة، ولما فيه من خطر ومساس بحرية االجرائي، ولخطو

من الشروط الموضوعية التي يترتب البطالن فور  -مع التأكيد على ذلك  -اإلنسان، األمر الذي يستدعي اعتباره 

 .مخالفتها

  .منشورات مركز عدالة 9/9/1998تاريخ  380/1998الفقرة األولى من تمييز جزاء رقم )   (32

 .421حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص   (33)

من مجلة نقابة المحامين  172المنشورعلى الصفحة رقم  1/1/1998تاريخ  156/1982تمييز جزاء رقم ) 2(فقرة )  (34

1982.  

  .1982بة المحامين من عدد مجلة نقا 172المنشورعلى الصفحة رقم  156/1982تمييز جزاء رقم ) 1(الفقرة )   (35

  .398سميح المجالي، مرجع سابق، ص )   (36

  .599محمد زكي ابو عامر، االجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية ، ص)   (37

  .422حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص )   (38

المقابل يجوز للمدعي العام استرداد ب .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني 114الفقرة األولى من المادة )   (39

مذكرة التوقيف في الجرائم الجنحية إذا كان ذلك ال يؤثر على حسن سير اجراءات التحقيق االبتدائي، شريطة تعيين 

نائل عبدالرحمن : المشتكي مكان اقامة له ضمن دائرة عمل المدعي العام من اجل تبليغه باالجرائات التي قد تصدر عنه

  .299، ص1، ط1997ات في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، صالح، محاضر

  .43عادل العليمي، مرجع سابق، ص)   (40
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  .1966من مجلة نقابة المحامين  288، المنشورعلى الصفحة رقم 91/1965تمييز جزاء رقم ) 2(الفقرة )  (41

  .49نايل عبدالرحمن صالح، مرجع سابق، ص)  (42

  .212سليمان عبدالمنعم، مرجع سابق، ص)  (43

بعض القوانين مثل اللبناني أورد حاالت تبرر إصدار مذكرات التوقيف على سبيل المثال ال الحصر، لوضعها أمام سلطة )  (44

التوقيف توجهها عند اتخاذ قرارها، فمن الممكن أن تظهر ظروف أخرى غير المنصوص عليها تبرر توقيف المدعى 

فالمهم هو توافر أسباب جدية تبرر التوقيف باعتباره اجراء يمس بالحرية الفردية ويشكل اعتداء عيها، لذا يجب  عليه،

  .202مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص: رده إلى أحوال مشروعة تبرر اتخاذه

  .398سميح المجالي، مرجع سابق، ص)  (45

من عدد مجلة نقابة المحامين  1033شورعلى الصفحة رقم ، المن24/1/1998تاريخ  754/1997تمييز جزاء رقم )  (46

1998.  

  .منشورات مركز عدالة 24/12/1997تاريخ  765/1997الفقرة الثالثة من تمييز جزاء رقم )   (47

، المكتبة القانونية، دمشق، )2ج(عبد القادر االلوسي، مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية )   (48

  .785-784، ص 1ط، 2002

  .53عبد اإلله الحباشنة، مرجع سابق، ص )   (49

،  1999عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون االجراءات الجزائية، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية،)   (50

  .433ص

  .288مدحت الحسيني، مرجع سابق، ص)   (51

  .578محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص)   (52

من مجلة نقابة المحامين  2841، المنشورعلى الصفحة رقم 30/4/1995:، تاريخ148/1995مييز جزاء رقم ت)   (53

1995.  

  .791عبد القادر األلوسي، مرجع سابق، ص)   (54

  .433عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص)   (55

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني 114من المادة  3أنظر الفقرة )   (56

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني 114أنظر الفقرة الرابعة من المادة )   (57

  .210، ص1، ط2004شريف كامل، الحق في سرعة االجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، )   (58

  .منشورات مركز عدالة 9/9/1998تاريخ  380/1998الفقرة الثالثة من تمييز جزاء رقم )   (59

  .1982من مجلة نقابة المحامين  1722، المنشورعلى الصفحة رقم 156/1982تمييز جزاء رقم ) 2(الفقرة )   (60

  .1966من عدد مجلة نقابة المحامين  288، المنشورعلى الصفحة رقم 91/1965تمييز جزاء رقم )  (61

يا الصحافة والمطبوعات والنشر، مثل قانون ومثل األحداث هناك الصحفيين، فبعض القوانين ال تجيز التوقيف في قضا)  (62

أنه ال يجوز التوقيف نتيجة إبداء  42من المادة و ، حيث نصت الفقرة1998لسنة  8المطبوعات والنشر األردني رقم 

  .الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير
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، )7/1/2009: زيارة بتلريخ(، 21-20، ص2004سهير الطوباسي، دراسة حول قانون األحداث األردني، عمان، )  (63

  www.nour-atfal.org/studies/wmview.php?ArtID=80 - 16k  :منشور في الموقع

  .26-25عبدالحميد الشواربي، مرجع سابق، ص)   (64

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني 115المادة )  (65
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  ):14/12/2009:زيارة بتاريخ(مشارك على شبكة االنترنت، إلى أعضاء النيابة، منشور في موقع جوريسبيديا القانون ال

http://ar.jurispedia.org/index.php                             

  .77-76محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص)   (70

 .264عمرو الشريف، مرجع سابق، ص)   (71

أنها قد تكون محل انتهاك في التطبيق العملي، لعدم التوقيف وشروطه ينص عليها في قانون االجراءات الجزائية، إال )   (72

محمد زكي ابو عامر، مرجع سابق، : وجود الضمانات القانونية الحترامها، ولغياب الرقابة الحقيقية على أوامر التوقيف

  .597ص

ية على أكد بعض الفقه المصري أن البطالن يلحق بالتوقيف أو التوقيف عند تخلف شروطه الموضوعية والشكل)   (73

  .289مدحت الحسيني، مرجع سابق ص: السواء

  .298نائل عبدالرحمن صالح، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص)   (74

  .264عمرو الشريف، مرجع سابق، ص)   (75

  .426-425عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص)   (76

  .396، ص2006ات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، عبدالرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لالجراء)   (77

  .419محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص )   (78

  .420محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص)   (79

  .355محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)   (80

حاكمات الجزائية، لؤي حدادين، نظرية البطالن في قانون أصول الم: كذلك. 494كامل السعيد، مرجع سابق، ص )  (81

  .450، ص 1، ط2000ن، عمان، .د

من عدد مجلة نقابة  2841، المنشورعلى الصفحة رقم 30/4/1995، تاريخ 148/1995تمييز جزاء رقم )   (82

  .1995المحامين

يكون  قد يتم التوقيف قبل االستجواب، وتقوم سلطة التحقيق باجراء االستجواب أثناء فترة التوقيف، فهذا التوقيف)   (83

باطًال، وبالتالي بطالن االستجواب الذي تم أثناء التوقيف الباطل، علة ذلك أن التوقيف يعد من مبطالت االستجواب أو 

عبدالحميد الشواربي، مرجع سابق، : عيوبه، فهو يمثل جانب من اإلكراه المادي الذي يؤدي إلى بطالن االستجواب

  .248ص
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  .409ص عبدالرؤوف مهدي، مرجع سابق،)   (84

عبداإلله الحباشنة، التوقيف وإخالء السبيل في القانون األردني واالتفاقيات الدولية لحقوق االنسان، رسالة ماجستير )   (85

  .41-40، ص2006في جامعة عمان العربية، 
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  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية 131المادة )   (88
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  .768ط، ص.، د1987المعارف، االسكندرية، 
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  .807كامل السعيد، مرجع سابق، ص: كذلك. 354محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)   (101

  .397محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص )   (102



  الصحية لدى ناشئي املنتخبات ستوى الثقافةدراسة تحليلية مل

   العربية للمبارزة بالسيف 
*  

  .األردنالزرقاء، جامعة البلقاء التطبيقية،  ،كلية الزرقاء الجامعية، إياد عقلة مغايرة

 .األردنالكرك، كلية علوم الرياضة، جامعة مؤتة، ، علي شحادة أبو زمع

  28/6/2010 وقبل للنشر                                  20/5/2009  ستلم البحث فيا

  ملخص

إلى مسـتوى الثقافـة الصـحية، ومصـادر الحصـول عليهـا لـدى ناشـئي المنتخبـات العربيـة للمبـارزة             معرفةهدفت هذه الدراسة 

قـد تكونـت   بالسيف، باإلضافة إلى تحديد الفروق في مستوى الثقافة الصـحية تبعـًا للجـنس وجنسـية المـدرب والعمـر التـدريبي، و       

العبة من المشاركين في البطولة العربية الخامسة عشـرة للناشـئين   ) 24(العب و) 46(العب والعبة بواقع ) 70(عينة الدراسة من 

مجـال  (فقـرة موزعـة علـى أربعـة مجـاالت هـي      ) 53(وتـم اسـتخدام االسـتبيان كـأداة للدراسـة التـي اشـتملت علـى          ،2008في عمان 

فقرات لقياس مصـادر الحصـول علـى    ) 8(إضافة إلى ) ية، مجال التغذية، المجال النفسي االجتماعيالتدريب، مجال الصحة الشخص

ــاين         المعلومــات الصــحية، وقــد تــم معالجــة البيانــات باســتخدام المتوســطات واالنحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة وتحليــل التب

دراسـة أن مسـتوى الثقافـة الصـحية كـان عاليـًا بشـكل عـام،         أظهرت نتائج ال. لتحديد مصادر الفروق) REGW(األحادي واختبار 

هنالك فروق دالة إحصائيا تبعـا لمتغيـر الجـنس أو جنسـية المـدرب، بينمـا كـان هنالـك فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى             تكن لم و

مصدر للحصـول علـى    لمتغير العمر التدريبي ولصالح فئة أكثر من خمس سنوات، كما أظهرت نتائج الدراسة أن المدرب يعد أعلى

  . المعلومات الصحية، وأوصى الباحثان بضرورة إجراء االختبارات الدورية لالعبين مع ضرورة االحتفاظ بسجل خاص لكل العب

   .بالسيف الثقافة الصحية، المبارزة: المفتاحية الكلمات

  

An analytical Study of Health Education of Arab Juniors’ National 

 Teams Players in Fencing 
 

Eyad Maghaereh, Al- Balqa' Applied University, Jordan. 

 Ali Shhadeh, Faculty of Sport Sciences, Mutah University, Jordan. 

Abstract 

This study aimed at identifying the level of health education, and access to the sources of the Arab 
juniors’ national teams of fencing. Furthermore it aimed, to identify differences in the level of health 
education according to sex, nationality of the coach and training experience. The study sample 
consisted of (70) players: (46 male and 24 female) of the tournament participants in the fifteenth session 
of the Arab juniors in Amman 2008. A questionnaire was used as an instrument of the study, which 
included (53) paragraphs distributed on four areas:  training, personal health, nutrition, 
psychosociology and (8) items to measure the sources of the health information. The data were dealt 
with by using averages, standard deviations, percentages, one-way ANOVA test and the unilateral 
REGW to identify the sources of differences. Results of the study showed that the level of health 
education was high in general, while there were no statistical differences in function due to the variable  
of sex or nationality of the coach, while there was a statistically significant difference attributable to the 
variable age group in the in terest of  training more than five years. The results of the study also showed 
that the coach is the highest source for health information: The researchers concluded that there is a 
need to conduct periodic tests of the players with the need to maintain a record of each particular 
player. 

Keywords: Health Education, Fencing. 
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 :مقدمة

العبـين ومـدربين   (االنجاز الرياضي شعار كبير يرفعه الجميع في عالم الرياضـة التنافسـية حيـث انـه الهـاجس األول للجميـع       

لمتطلبـات الالزمـة لـذلك باالعتمـاد علـى التكامـل فـي كافـة         االنجاز ال بـد أن تتـوافر كـل ا    وفي خضم هذا السعي لتحقيق ،)ودول

إلـى أن اإلنجـاز الرياضـي    ) 2007مغـايرة، (وفـي هـذا المجـال يشـير      ،النـواحي البدنيـة والمهاريـة والخططيـة والنفسـية والتغذويـة      

، وال يمكـن اسـتثناء أي   يعتمد على تكامل الحالة التدريبية وكل ما يساهم في إظهار كافة طاقات وقدرات الالعب يـوم المنافسـة  

  .جزئية مهما قل شأنها

ومما ال شك فيه أن اغلب النواحي سابقة الذكر تحتاج إلى وجود سلوك صحي سـليم نـابع مـن ثقافـة صـحية عاليـة، حيـث        

أن الثقافة تساعد على تهذيب السلوك فعلى سبيل المثال الالعب ذو الثقافة الصحية الجيدة يكون مؤهل لإلتيان بسـلوك صـحي   

وممــا ســبق نســتطيع القــول بــأن الثقافــة الصــحية لالعــب مرتبطــة     . قــويم بشــكل أفضــل مــن أقرانــه ذوي الثقافــة األقــل مســتوى    

بالســلوك أثنــاء التــدريب والمنافســة وفــي العالقــات مــع المــدرب والــزمالء وكــذلك لهــا ارتبــاط بســلوك الالعــب وعاداتــه المرتبطــة    

  .واالجتماعية لالعببالتغذية ومثلها في ذلك الحالة االنفعالية 

وتشمل الثقافة بصورة عامة مجموع ما يتعلمه الفـرد مـن أنمـاط النشـاط اإلنسـاني المكتسـبة والموروثـة اجتماعيـا، ومنهـا          

من سلوك يشترك فيـه   أالقيم واالتجاهات والعادات والتقاليد والمعتقدات التي تنظم العالقات بين األفراد والتكنولوجيا وما ينش

تـؤثر الثقافـة فـي تشـكيل شخصـية الفـرد والجماعـة مـن خـالل المواقـف الثقافيـة المتعـددة ويـتعلم الفـرد عناصـر                 .عأفراد المجتم

عبــد الحفــيظ  (الثقافــة أثنــاء عمليــة نمــوه االجتماعيــة فتحــدد الثقافــة الســلوك االجتمــاعي للفــرد والجماعــة عــن طريــق التنشــئة        

  ).2004وباهي،

ية تربط بين التربية الصحية والتربية البدنية حيـث كالهمـا يهـتم بتنميـة الفـرد تنميـة       وتجدر اإلشارة إلى أن هناك عالقة قو

 وتعـد ). 2001ابـو نمـرة،  (شاملة متزنة، وكذلك فـأن كالهمـا جـزء مـن التربيـة العامـة والتـي تسـعى إلـى التكامـل فـي تنميـة الفـرد             

بـدون االعتنـاء التـام    ذ أي برنامج تدريبي بشـكل سـليم   الحالة الصحية لالعب هي محور العملية التدريبية حيث انه ال يمكن تنفي

بالحالة الصحية لالعب، حيث أن إهمال الجوانب الصحية لالعب فـي العمليـة التدريبيـة يـؤدي إلـى إعاقـة الالعبـين فـي ممارسـتهم          

كـون سـببا فـي اعتـزال     بالمستوى الرقمي، فهي تقلل من إنتاج الالعب البـدني والمهـاري، وقـد ت    ءللتدريب والمنافسات، واالرتقا

  .الالعب مبكرا

أن إحــراز النتــائج والحصــول علــى مراكــز متقدمــة فــي البطــوالت والمحــال الدوليــة لهــو مرهــون بمــدى الــوعي بأهميــة كافــة   

ــدريب والمنافســة وكــذلك            ــزة واألدوات الخاصــة بالت ــة واألجه ــى التحتي ــوفير البن ــدريب وت ــااللتزام بالت ــة ب الجوانــب لالنجــاز متمثل

وهــذا يظهــر أهميــة النــواحي الصــحية فــي   ،ة علــى الجوانــب الصــحية لالعــب ســواء كانــت بدنيــة أو نفســية أو اجتماعيــة  المحافظــ

إلـى أن التربيـة الصـحية شـأنها كشـأن      ) 1999عليـوة، (االنجاز ومدى أهميـة االهتمـام بالتربيـة الصـحية وفـي هـذا المجـال يشـير         

ات، واالتجاهـات أي انهـا تسـتهدف تغييـر مـا فـي الفـرد نفسـه مـن حيـث آراؤه،           التربية من كافة نواحيها تعنى بالمعلومات، المهار

العمليـة التــي تتــرجم فيهــا الحقـائق الصــحية إلــى أنمــاط   "سـلوكه واتجاهــه، ويظهــر ذلـك مــن خــالل تعريــف التربيـة الصــحية بأنهــا    

  .سلوكية صحية سليمة على صعيد الفرد، العائلة، المجتمع والبيئة المحيطة

ية المفاهيم والعادات الصحية وتأثيرها على السلوك الصحي للفرد، فـال بـد مـن التطـرق إلـى عمليـة تعلـم هـذه         ونظرًا ألهم

المفاهيم والعادات الصحية حيث أن العادات والسلوكيات تنبثق عن معلومات يحصل عليهـا الالعـب مـن مصـادر مختلفـة وبنسـب       

عادات الالعب الصـحية مـن خـالل تقـديم المعرفـة والمعلومـات لالعـب        متفاوتة، ومن هذه المصادر المتوقع أن تشارك في تكوين 

ــة    ــل المختلفـ ــي المراحـ ــية فـ ــررات الدراسـ ــة    ،المقـ ــالم المختلفـ ــائل اإلعـ ــموعة (وسـ ــة، المسـ ــروءة ،المرئيـ ــد   )المقـ ــذا يؤكـ ــي هـ ،وفـ

وهـذا مـا يـؤدي إلـى     أن للتعليم الرسمي ووسائل اإلعالم الدور الرئيس في الحصول على المعلومات الصحية ) 2005القدومي،(

إلـى أن مـا يقدمـه التلفزيـون     ) Coulter,2001(كـذلك تشـير دراسـة    . وجود تباين من مجتمع ألخر فـي مسـتوى الـوعي الصـحي    

ــديانا              ــة إن ــد الشــباب فــي والي ــوعي الصــحي عن ــادة ال ــى المعلومــات الصــحية وزي ــي الحصــول عل ــي يعــد المســاهم األول ف المحل

   .األمريكية

ــادة عــدد        ) Shephard,1996(وقــد أظهــرت دراســة    ــاز وزي ــد مــن العــادات الصــحية مثــل تخفيــف مشــاهدة التلف أن العدي

ساعات وتغير عادات األكل بين الوجبات وممارسة نشاط البدني تؤدي إلـى المحافظـة علـى الـوزن      8-7ساعات النوم لتصل إلى 
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ــوزن بشــكل ســليم وصــحي    ــدال فــي ت    .أو فقــدان ال ــام اإلفطــار، واالعت ــاول طع ــات واالبتعــاد عــن التــدخين    كمــا أن تن ــاول الوجب ن

  .والمشروبات الكحولية واالهتمام بالنظافة الشخصية يساهم في الحصول على حياة صحية سليمة

الـى انـه كلمـا زادت معـارف الرياضـيين الصـحية كلمـا زادت خيـاراتهم فـي اختيـار           ) .Kunkel, et al., 2001(كمـا ويشـير   

توعيــة، ويــرى ايضــًا ان البــرامج التعليميــة الصــحية التــى تقــدم لطلبــة المــدارس تســاهم فــي  الكميــات الغذائيــة المناســبة وكــذلك ال

  تكوين معارف تساعدهم في تحديد احتياجاتهم التغذوية وكذلك توجههم نحو السلوك الصحي القويم 

) Kunkel, and Luccia,2001؛ Jacobson,2001؛ Coulter,2001( وقــد خلصــت نتــائج العديــد مــن الدراســات مثــل

والتي تمحورت حـول النـواحي والعـادات الصـحية إلـى أن المحافظـة علـى الصـحة بجوانبهـا          ) Coakley,1998(، )1999هترية،(

المختلفــة تتطلــب ترجمــة المعلومــات والمعــارف إلــى ســلوكيات حيــث أن العديــد مــن البشــر وخاصــة الرياضــيين لــديهم كــم مــن         

كثــر مــن جهــة ولكــن نجــد أن بعضــهم ورغــم هــذه الحصــيلة مــن المعلومــات المعلومــات والمعــارف الصــحية والتــي اكتســبوها مــن أ

لديهم فأنهم ال يسلكون السلوك الصحي السليم، ولهذا السـبب فـأن المؤسسـات واإلفـراد ذوي العالقـة مـع الرياضـيين ال بـد أن         

سـلوك ممـا ينشـىء لديـه      يؤكدوا دائمًا على ضرورة إثراء معلومات الالعب الصحية وحضه علـى أن يحـول هـذه المعلومـات إلـى     

حيـث يشـير إلـى أن معظـم الالعبـين مثقفـون صـحيًا، وغيـر واعـين صـحيًا           ) 2005القـدومي، (ويؤكد هذا . عادات صحية ايجابية

فعلى سبيل المثال اإلحماء، وعلى الرغم من معرفتهم بأهميتـه مـن الناحيـة الفسـيولوجية، النفسـية وكـذلك الوقايـة مـن اإلصـابات          

 .نهم أحيانا يقومون باللعب بدون إحماء كاف مما يساهم في حدوث اإلصاباتالرياضية، نجد أ

وتتميز رياضة المبارزة بخصوصية من حيث المالبس واألدوات المسـتخدمة فـي اللعبـة، حيـث أن المالبـس المسـتعملة فـي        

تتحمـل قـوة ضـغط ال تقـل      رياضة المبارزة ذات مواصفات خاصة بحيث تؤمن الحماية واألمن والسالمة لالعب فهـي معـدة بحيـث   

وكـذلك فـأن    ،نيـوتن وكـذلك القنـاع، وهـذا ألنهـا تسـتخدم أداة تكـون مؤذيـة إذا لـم يـتم التعامـل معهـا بشـكل صـحي               1600عـن  

تطور مستوى الالعب في رياضة المبارزة يحتـاج إلـى مجهـود عـالي وتكـاتف كافـة الجوانـب للوصـول إلـى المسـتويات العليـا، مـع             

والـذي بـدوره يسـاند    ) التـدريبي، الصـحي، التغـذوي، واالجتمـاعي النفسـي     (لجاني الصحي السـلوكي لالعـب   التركيز على أهمية ا

  .التدريب المهاري في تطوير قدرات الالعب

  :مشكلة الدراسة

ال شك ان التطور المتسارع في كافة مناحي الحيـاة بشـكل عـام والرياضـة بشـكل خـاص لـم يكـن مجـرد صـدفة وانمـا جـاء             

والدراسات العلمية والعملية المتعمقة، والسعي الحثيث للتطور والتقدم، ولما كان الالعب هو المحـور الـرئيس فـي    نتيجة للبحث 

هــذا المجــال فقــد تــم اجــراء العديــد مــن الدراســات واالبحــاث، كمــا تــم اســتخدام الوســائل والطــرق المختلفــة بهــدف االرتقــاء         

ــة المتكاملــة لتطــوير      بمســتوى الفــرد الرياضــي الــى اعلــى المســتويات، وحيــث ا     ــًا مــن العملي ن الســلوك الصــحي يعــد جــزءًا هام

الرياضــي واالرتقــاء بالمســتوى العــام لــه، فــإن االهتمــام بإكســاب الالعبــين مفــاهيم وســلوكيات صــحية ايجابيــة يعــد امــر غايــة فــي   

هم بشـكل كبيـر فـي تشـكيل     الى ان تمتع الالعبين بمعلومات ومعارف صحية تس) Kunkel,  et al., 2001(االهمية، حيث يشير 

بضــرورة اكســاب الالعبيــين معلومــات   )et al,2007 Dunn(ســلوكة الصــحي ممــا يــدعم تتطــوره وتقــدم مســتواه، كمــا اوصــى    

عمـل الباحثـان فـي مجـال المبـارزة االردنيـة       ومـن خـالل   . صحية حول التغذية وخياراتهـا وتثقـيفهم بهـدف دعـم سـلوكهم الصـحي      

والعربية سواء في مجال التدريب او التحكيم او التدريس فقد شعرا بضرورة الوقوف على مدى امـتالك العبـي المبـارزة للتقافـة     

التــي  ويعــود ذلــك لقلــة الدراســات) التدريبيــة، الصــحة الشخصــية، التغذويــة، االجتماعيــة النفســية (الصــحية مــن مختلــف جوانبهــا 

تناولـت هـذا    ال يوجـد أي دراسـة عربيـة    البـاحثين تناولت السلوك الصحي لـدى العبـي المبـارزة بشـكل خـاص، ففـي حـدود علـم         

الموضوع بالتحديد، وعليه فقد شعرا بالحاجة الى اجراء دراسة بهدف تحليـل السـلوك الصـحي والتعـرف علـى مسـتوى الثقافـة        

التعــرف علــى مصــادر هــذه المعلومــات لــديهم، بهــدف التعــرف علــى مكــامن القــوة      الصــحية لــدى العبــي المبــارزة العــرب وكــذلك   

   .وتعزيزها والتعرف على مكامن الضعف لمحاولة وضع الحلول المقترحة لعالجها مما يسهم في تطويرالمبارزة العربية

  : أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة التعرف إلى

 .العربيةمستوى الثقافة الصحية لدى ناشئي المبارزة  .1

 .الفروق في مستوى الثقافة الصحية لدى ناشئي المبارزة العربية تبعًا للجنس .2
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 .الفروق في مستوى الثقافة الصحية لدى ناشئي المبارزة العربية تبعًا لجنسية المدرب .3

 .الفروق في مستوى الثقافة الصحية لدى ناشئي المبارزة العربية تبعًا للعمر التدريبي .4

 .صادر الحصول على المعلومات الصحية لدى ناشئي المبارزة العربيةالتعرف على أكثر م .5

  :تساؤالت الدراسة

 .ما هو مستوى الثقافة الصحية لدى ناشئي المبارزة العربية .1

 .هل يوجد فروق داله إحصائيا في مستوى الثقافة الصحية لدى ناشئي المبارزة العربية تعزى لمتغير للجنس .2

في مستوى الثقافة الصحية لدى ناشئي المبارزة العربية تعزى لمتغير جنسية هل يوجد فروق داله إحصائيا  .3

 .المدرب

هل يوجد فروق داله إحصائيا في مستوى الثقافة الصحية لدى ناشئي المبارزة العربية تعزى لمتغير العمر  .4

 .التدريبي

  .ما هي أكثر مصادر الحصول على المعلومات الصحية لدى ناشئي المبارزة العربية .5

  :لدراسات السابقةا

دراسة هدفت إلى التعرف على واقع الوعي الصحي لدى العبي أندية كرة القـدم الجزائريـة   ) 2009(أجرى مفتاح وسديرة 

إضافة إلى تحديد الفـروق فـي مسـتوى الـوعي الصـحي بـين أنديـة الشـمال والجنـوب الجزائـري، ولتحقيـق ذلـك اجريـت الدراسـة               

عة بالتساوي على أنديـة الجهتـين وبتحليـل نتـائج االسـتبانة التـي وزعـت علـى عينـة الدراسـة           العب موز) 100(على عينة قوامها 

واضحة فـي مسـتوى الـوعي الصـحي بـين العبـي الشـمال الجزائـري والعبـي الجنـوب الجزائـري وقـد أوصـت               ًاتبين أن هناك فروق

اســة فــي كــل المســتويات الدراســية وكــذلك الدراســة بجملــة مــن التوصــيات أهمهــا إدراج ثقافــة الــوعي الصــحي ضــمن منهــاج الدر

 .التأكيد على ضرورة أن تلعب وسائل اإلعالم السمعية والبصرية وخاصة المحلية الدور المنوط بها لنشر ثقافة الوعي الصحي

ــرى  ــة) 2007Debra Dunn,(واجـ ــةبهـــدف ا دراسـ ــين  لمقارنـ ــة بـ ــيلة المعرفيـ ــلوكيات والمواقـــف الحصـ ــة والتغذ او السـ يـ

تم مسح الرياضيين من الذكور واإلناث من جميـع األلعـاب    ساوثرن بامريكا،في جامعة  المنتسبين الى الفرق الجامعيةللرياضيين 

معرفــة الغذائيــة لمســتوى ا وبحثــت الدراســة عــام، 24الــى  18بلغــت اعمــارهم بــين   )190= ن (وكــان عــدد العينــة   الرياضــية

وقـد اسـتخدم اسـتبيانة قيـاس الـوعي الصـحي كـأداة للدراسـة وقـد           .وخيارات الغـذاء الصـحي   ،ومصادر المواد الغذائية ،الحالية

علـى الـرغم مـن انخفـاض الحصـيلة المعرفيـة        أظهرت النتائج أن مستوى السـلوك الصـحي التغـذوي لـدى أفـراد العينـة كـان عاليـاً        

واوصـت الدراسـة   .لصالح االناث الجنس تبعا لمتغيراختالفات كبيرة في المعرفة الشاملة الرياضيين  سةقد وجدت الدراو. لديهم

  . بضرورة توضيف مختص بالتغذية مع الفرق الجامعية وكذلك ضرورة تثقيف الالعبين بالتداخالت التغذوية

صــحي، ومصــادر الحصــول علــى   بــإجراء دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى مســتوى الــوعي ال    ) 2005(كمــا قــام القــدومي  

المعلومــات الصــحية لــدى العبــي األنديــة العربيــة للكــرة الطــائرة، إضــافة إلــى تحديــد الفــروق فــي مســتوى الــوعي الصــحي تبعــًا         

العب من المشاركين فـي بطولـة األنديـة العربيـة الثانيـة      ) 90(لمتغيري الخبرة والمؤهل العلمي لدى الالعبين، تكونت العينة من 

فــي األردن، وقــد اســتخدم اســتبيانة قيــاس الــوعي الصــحي كــأداة للدراســة وقــد أظهــرت النتــائج أن مســتوى الــوعي        والعشــرين 

الصحي لدى أفراد العينة كان عاليًا، إضافة إلى وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين مجـاالت الـوعي الصـحي، حيـث كـان أعلـى          

ا لم تكن الفروق دالة تبعًا لمتغيري الخبـر والمؤهـل العلمـي، وأظهـرت     مجال المجال االجتماعي والتحكم بالضغوط النفسية، بينم

النتائج أن وسائل اإلعـالم أعلـى مصـدر للحصـول علـى المعلومـات الصـحي لـدى الالعبـين، أوصـى الباحـث بتوجيـه الالعبـين إلـى               

  .إجراء فحص طبي شامل كل سنة على األقل

لـى الحصـيلة المعرفيـة لـدى مـدربي الكاراتيـه فـي األردن حيـث         والتـي هـدفت إلـى التعـرف ع    ) 2003(وفي دراسـة الحـوري   

مـدربًا تـم اختيـارهم بالطريقـة العشـوائية ولمختلـف الـدرجات، واسـتخدام اإلسـتبيان          ) 91(إجريت الدراسة على عينة مكونة مـن  

  .رجة ضعيفةكأداة لجمع البيانات وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الحصيلة المعرفية لدى المدربين كانت بد
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دراسة هدفت إلى التعـرف علـى مسـتوى الثقافـة الصـحية لـدى الطلبـة فـي نهايـة المرحلـة األساسـية            ) 2001(واجرى العلي

العليا في المدارس الحكوميـة فـي جنـين، إضـافة إلـى تحديـد أثـر متغيـرات الجـنس، مكـان اإلقامـة، مسـتوى تعلـيم الوالـدين عنـد                

ة العلـوم علـى مسـتوى الثقافـة الصـحية لديـة، وقـد أظهـرت النتـائج وجـود فـروق دالـة             الطالب ومستوى تحصيل الطالـب فـي مـاد   

إحصائيا في مستوى الوعي الصحي تبعًا لمتغير الجنس، ومكان اإلقامة، ومستوى التعلـيم للوالـدين، ومسـتوى تحصـيل الطالـب      

جـود منهـاج مسـتقل للتربيـة الصـحية فـي       واوصـت الدراسـة بضـرورة و   . في مادة العلوم على مستوى الثقافة الصحية عند الطلبة

  .المدارس كباقي المواضيع الدراسية

بإجراء دراسة بهدف التعرف على السلوك الصحي لسباحي المنافسـات االردنـين والسـباحين العـرب     ) 1999(وقامت هترية

تبعـًا لمتغيـر الجـنس وكـذلك      المشاركين بالدورة العربية التاسعة، وكذلك التعرف على الفروق في السلوك الصحي بين السـباحين 

الســباحين يعــد ايجابيــًا ولــم تظهــر الدراســة فــروق دالــة    ) اردنــين وعــرب(، أظهــرت النتــائج إن ســلوك )اردنــين وعــرب(الجنســية 

إحصائيا تبعًا لمتغير الجنس، كذلك لم تظهر فروق دالة إحصائيا في مستوى السلوك الصحي بين السـباحين العـرب والسـباحين    

  .ت الدراسة بضرورة االهتمام بالسلوك الصحي للسباحين أثناء التدريب والمنافسةاالردنين وأوص

) 1999(وفي دراسة بهدف التعرف على السلوك الصحي لالعبي بعض المنتخبات القومية المصـرية والتـي أجراهـا األمـين     

سـتبيان كـأداة للدراسـة وأظهـرت     سنة وقـد اسـتخدم اال  ) 27 -21(العبًا تراوحت أعمارهم بين ) 120(وقد اشتملت العينة على

نتائج الدراسة إلى أن أهم السلوكيات الصحية لدى عينة الدراسة المتعلقة بالتغذية هي محاولة تعويضـهم للطاقـة المفقـودة بعـد     

التدريب واختيار الغـذاء علـى أسـاس المجهـود المبـذول وقيمتـه الغذائيـة والعنايـة بنظافـة الشـعر واالسـتحمام وتبـديل المالبـس              

بعد التدريب تعد أهم السلوكيات على مستوى الصحة الشخصية والنوم لمدة كافية والنـوم فـي مواعيـد ثابتـة تقريبـًا تمثـل أهـم        

  .سلوكيات النوم لدى عينة الدراسة

التى هدفت إلى التعرف على أهم السـلوكيات التـي تسـاعد علـى المحافظـة علـى        -) Coakley,1998(وقد أظهرت دراسة 

المتناع عن تناول القهوة والمنبهات يعمل على انخفاض نسبة الكلسترول بالـدم، وأظهـرت ذات الدراسـة بـأن هنـاك      بأن ا -الصحة

العديد من السلوكيات الصحية التي لها تأثير فعال وقوي علـى الصـحة، وأوصـت الدراسـة بضـرورة التقيـد بالسـلوكيات الصـحية         

  .لغايات المحافظة على الصحة

دراســة بهــدف التعــرف علــى مســتوى الثقافــة الصــحية لــدى طالبــات الصــف األول ثــانوي فــي  ) 1996حمــامي،(كمــا أجــرت 

محافظة عمان وأثره في اتجاهاتهن الصحية، إضافة إلى تحديد الفروق في الثقافة الصحية تبعـًا لمتغيـري التخصـص والمسـتوى     

اهاتهن الصحية إيجابية، إضـافة إلـى وجـود عالقـة     االقتصادي واالجتماعي للطالبات، أظهرت النتائج أن معظم الطالبات كانت اتج

ارتباطيه إيجابيـة بـين الثقافـة الصـحية واتجاهـات الطالبـات الصـحية، أوصـت الدراسـة إلـى ضـرورة وجـود منهـاج مسـتقل للتربيـة                

  .الصحية في المدارس

  :تعريف المصطلحات

الثقافة الصحية
*

  ويمكن أن يترجموها على شكل سلوكيات  هي حصيلة المعلومات والمعارف التي يمتلكها الالعبون: 

  :إجراءات الدراسة

 .تم استخدام المنهج الوصفي المسحي لمالئمتة لطبيعة الدراسة:  الدراسة منهج •

للمبــارزة بالســيف المشــاركين بالبطولــة العربيــة  تكونــت عينــة الدراســة مــن ناشــئي المنتخبــات العربيــة :عينــة الدراســة •

العـب والعبـة   ) 94(وعـددهم   4/8/2008 -29/7ي أقيمـت فـي عمـان خـالل الفتـرة مـن       الخامسة عشر للناشئين التـ 

تـم  . األردن،اإلمارات، البحرين،الجزائر، سوريا، الكويت، قطر، مصـر، فلسـطين، لبنـان   : موزعين على عشرة دول هي 

عــدد الالعبــين مــن % 74.4اســتبانه بمعــدل ) 70(توزيــع االســتبانة علــى جميــع الالعبــين والالعبــات وتــم اســترجاع   

  .يبين توزيع أفراد العينة تبعا لمتغيراتها المستقلة) 1(المشاركين والجدول رقم 

                                                           
*

  تعريف اجرائي 
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  توزيع أفراد العينة تبعا لمتغيراتها المستقلة: 1 جدول

  النسبة  العدد الفئة  المتغير

  الجنس
  65.7  46  ذكور

  34.3  24  اناث

  المدرب

  34.3  24  اجنبي

  48.6  34  محلي

  17.1  12  عربي

  العمر التدريبي

  18.6  13  سنوات 3اقل من 

  32.9  23  سنوات 5 – 3

  48.6  34  سنوات 5اكثر من 

  100  70  المجموع

  

  العمر

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفئة

  0.87  18.23  ذكور

  0.95  18.04 اناث

  0.90  18.17 المجموع

  )1(ملحق  :أداة الدراسة

دب التربـــوي مـــن خـــالل المراجـــع العلميـــة والدراســـات الســـابقة التـــي اهتمـــت ببنـــاء أو تطـــوير  قـــام الباحثـــان بمراجعـــة األ

ــاء أداة             ــك لبن ــى بعــض المراجــع ذات العالقــة وذل ــم الرجــوع إل ــوعي الصــحي وكــذلك ت اســتبيانات لقيــاس مســتوى الســلوك أو ال

ــة   ــورتها األوليـــــــــ ــة بصـــــــــ ــديرة،  (الدراســـــــــ ــاح وســـــــــ ــايرة،؛2009مفتـــــــــ ــدومي،؛2008مغـــــــــ ــروري،الت؛2005القـــــــــ  1997كـــــــــ

Coulter,2001وقد شملت المجاالت الرئيسية التي تمثل مسـتوى  ) 1999ملحم،؛2006الكيالني،؛1999األمين،؛1999هترية،؛

مجــال التغذيــة،  ومجــال الصــحة الشخصــية، ،الثقافــة الصــحية لــدى ناشــئي المنتخبــات العربيــة فــي المبــارزة؛ وهــي مجــال التــدريب

مجموعة من األسئلة لقياس كل مجال من هذه المجاالت وقد بلغ عـدد فقـرات االسـتبيان     المجال النفسي واإلجتماعي وتم وضع

وبعدها تم عرض االستبيان في صورته األولية على مجموعة من الخبراء من حملة  فقرة،) 48(قبل استخراج صدق المحكمين 

 ملــة الماجســتير فــي الصــحة العامــة والتمــريضدرجــة الــدكتوراه فــي مجــال التربيــة الرياضــية والتغذيــة باالضــافة الــى اثنــين مــن ح 

تـم اعتمـاد   (واثنين من مدربي المنتخبات الوطنية للمبارزة بالسيف حيث تم إضافة وحذف بعض األسئلة بنـاًء علـى رأي الخبـراء   

دريب سؤال تمثل المحـاور األربعـة وهـي مجـال التـ      43ليصبح المقياس مكون من ) الفقرات التي اجمع عليها ثالث محكين فأكثر

ــارة، ومجــال الصــحة الشخصــية     11 ــة   12عب ــارة، والمجــال النفســي واالجتمــاعي     11مجــال التغذي ــارات 9عب تكــون ســلم  . عب

واعتمـد الباحثـان علـى    . درجات، أحيانـًا درجتـان، نـادرًا درجـة واحـدة     ) 3(دائمًا : االستجابة من ثالث استجابات موزعة كالتالي

الحصــول علـى المعلومــات الصــحية وتكـون ســلم االســتجابة مـن خمــس اســتجابات    فــي تحديـد مصــادر  ) 2005(دراسـة القــدومي 

درجتـان، بدرجـة قليلـة     درجـات، بدرجـة قليلـة   ) 3(درجـات، بدرجـة متوسـطة    ) 4(درجات، بدرجة كبيرة ) 5(بدرجة كبيرة جدًا 

 .درجة واحدة جدًا

  : ثبات االستبيان

يبين ) 2(العب والعبة من المنتخبات العربية والجدول رقم  14تم استخراج الثبات باستخدام معادلة كرونباخ الفا على 

  .ذلك
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  معادلة كرونباخ الفا لثبات االستبيان: 2جدول 

 الثبات المجال

 0.90 التدريب مجال

 0.92 الصحة الشخصية مجال

 0.89 التغذية مجال

 0.90 النفسي االجتماعي مجال

  0.94  الثبات الكلي

فيما بلغ الثبات الكلي ) 0.92 – 0.89(معامالت الثبات لمجاالت الدراسة تراوحت بينيتضح من الجدول أعاله أن 

  .وتعد معامالت ثبات عالية تفي بغرض الدراسة) 0.94(لالستبيان 

  : متغيرات الدراسة

  ذكر، أنثى: الجنس وله مستويان وهي

  .خمس سنوات سنوات، أكثر من 5-3سنوات، من  3العمر التدريبي وله ثالث مستويات اقل من 

  .محلي، عربي، أجنبي: جنسية المدرب وله ثالث مستويات هي

 :المعالجة اإلحصائية

  :من اجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية •

ألبعـدي لتحديـد مصـادر     REGW، اختبـار  (one way ANOVA) دي، تحليـل التبـاين األحـا   (T-test)) ت(اختبـار   •

  .الفروق

  :عرض ومناقشة النتائج

  سوف يتم عرض النتائج في ضوء أهداف وتساؤالت الدراسة

  :ولإلجابة على التساؤل األول والذي ينص على

  ما هو مستوى الثقافة الصحية لدى ناشئي المبارزة العربية؟ -

تخدم الباحثــان المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والنســب المئويــة لكــل فقــرة مــن    لإلجابــة علــى هــذا التســاؤل اســ 

ولغايــات تفســير النتــائج تــم اعتمــاد النســب  . المنتخبــات العربيــة للمبــارزة بالســيف  فقــرات مســتوى الثقافــة الصــحية لــدى ناشــئي 

  :المئوية التالية 

  .فأكثر مستوى عالي% 75

  .مستوى متوسط% 74.9 -50

  .مستوى منخفض% 50أقل من 
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  :مجال التدريب -1

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات لمعيارية والنسب المئوية لمستوى الثقافة الصحية: 3جدول 

   لمجال التدريب لدى عينة الدراسة

  المتوسط الفقرة
االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

 94.67 0.40 2.84  التدريب بانتظام إلىاحرص على الحضور   1
 92.33 0.46 2.77  التدريب بالوقت المحدد إلىاحرص على الوصول   2

3  
 أودقيقة قبل البدء في التدريب  15لمدة ال تقل عن  اإلحماءاحرص على اداء 

  المنافسة
2.64 0.57 88.00 

 89.00 0.45 2.66  التدريب أثناءارتداء الشورت  ال أفضل  4
 91.33 0.53 2.74  احرص على ارتداء الحذاء المناسب للمبارزة  5
 87.67 0.59 2.63  قبل استخدامها واألدوات األجهزةاحرص على التأكد من سالمة   6
 89.67 0.50 2.69  نقصان أوالتدريب دون زيادة  أداءاحرص على تنفيذ تعليمات المدرب عند   7
 84.33 0.61 2.53  ارتدي المالبس القانونية في التدريب والمنافسة  8
 73.64 0.74 2.22  مدربي عنها حتى ال احرم من المشاركة ابلغقبل بطولة ما ال  صابةإلاذا تعرضت   9

 75.33 0.59 2.36  اؤدي التمرين بدون قناع أنفي التمارين الزوجية بالسالح يمكن   10
 73.67 0.70 2.21  )الثابتة والمتحركة األهداف(افضل استخدام الوسائل المساعدة في التدريب   11

 85.00 0.53 2.55 لية لمجال التدريبالدرجة الك

أن مستوى الثقافة الصحية لدى العبي منتخبات المبارزة العربية في فقرات مجال التدريب ) 3(يظهر من الجدول رقم 

، فيما %)75(حيث جاءت النسبة المئوية لالستجابة أكثر من  )1،2،3،4،5،6،7،8،10(كان عاليًا للفقرات ذوات األرقام 

كما يبين أن النسبة المئوية للدرجة الكلية %). 75(متوسطة حيث انها حصلت على نسبة مئوية دون ) 9،11(ات كانت الفقر

أي أنها مرتفعة، وهي في المرتبة األولى بالنسبة لكافة المجاالت وكان أفضل مستوى للثقافة ) 85.00(للمجال قد بلغت 

 إلىاحرص على الوصول (و )التدريب بانتظام إلىعلى الحضور احرص (الصحية في مجال التدريب على الفقرات المتضمنة 

ويرى الباحثان إن هذه الفقرات تعتبر من أهم ) احرص على ارتداء الحذاء المناسب للمبارزة(و) التدريب بالوقت المحدد

نتظام بحضور متطلبات النجاح في العملية التدريبية والتقليل من فرص حدوث اإلصابات الرياضية والتي تتمحور في اال

مفتاح ( التدريب والوصول في الوقت المحدد وكذلك استعمال المالبس المناسبة للعبة، وهذا يتفق مع دراسة كل من

قبل بطولة  إلصابةتعرضت  إذا" بينما كانت اقل الفقرات التي حصلت على اقل مستوى هي .)2005القدومي،؛2009،وسديرة

الثابتة  األهداف(استخدام الوسائل المساعدة في التدريب  أفضل "و "المشاركةما ال ابلغ مدربي عنها حتى ال احرم من 

ويعزي الباحثان هذا إلى صغر سن عينة الدراسة وقلة خبرتهم وشغفهم للمشاركة في البطوالت ولو على حساب " )والمتحركة

 ويمكن أن يعزى ذلك إلى) أو متحركةثابتة (صحتهم ومسيرتهم الرياضية وكذلك عدم رغبتهم بالتدريب مع األهداف بأنواعها 

رغبتهم الشديدة في التدريب مع المدرب من خالل الدرس الفردي أو اللعب الكهربائي حيث يظهر الالعبون شغفهم باللعب أو 

اخذ درس تدريبي مع المدرب بشكل فردي أكثر من التدرب مع األهداف الثابتة أو المتحرك، وهذا يمكن مالحظته من خبرة 

   .في العمل مع هذه الفئة ينالباحث
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  مجال الصحة الشخصية -2

   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى الثقافة الصحية لمجال: 4جدول 

  الصحة الشخصية لدى عينة الدراسة 
 الفقرة

المتوسط 
االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

 89.67 0.58 2.69  لخاصة بالتدريب قبل الذهاب إلى التدريباعد المالبس الرياضية والمنشفة ا  1
 84.67 0.63 2.54 ابدل مالبسي بعد التدريب مباشرة  2
 89.67 0.70 2.69 اذا نسيت منشفتي الخاصة فأني ال استخدم منشفة زميلي  3
 77.67 0.74 2.33 احرص على فحص أسناني بانتظام  4
 93.67 0.43 2.81 احرص على االستحمام بعد كل تدريب  5
 84.33 0.68 2.53احرص على االلتزام بتعليمات الطبيب فيما يتعلق بموعد العودة للتدريب بعد اإلصابة   6
 59.00 0.82 1.77 احرص على إجراء فحص طبي شامل كل سنة على األقل  7
 85.33 0.61 2.56 احرص على غسل مالبسي الرياضية ومنشفتي بعد كل تدريب  8
 73.33 0.71 2.20  ساعات 8ى النوم في مواعيد محددة لمدة ال تقل عن احرص عل  9

 88.00 0.59 2.64 احرص على االعتناء بنظافة قناعي الخاص وتهويته  10
 78.00 0.83 2.40 ال أمارس عادة التدخين  11
 90.33 0.54 2.71 اهتم بتقليم ونظافة أظافري  12

 79.00 0.65 2.37 الصحة الشخصيةالدرجة الكلية لمجال

أن مسـتوى الثقافـة الصـحية لـدى العبـي منتخبـات المبـارزة العربيـة فـي فقـرات مجـال الصـحة             ) 4(يظهر مـن الجـدول رقـم    

، %)75(حيث جـاءت النسـبة المئويـة لالسـتجابة أكثـر مـن        )1،2،3،4،5،6،8،10(الشخصية كان عاليًا للفقرات ذوات األرقام 

كمـا يبـين أن النسـبة المئويـة للدرجـة      %). 75(ث انهـا حصـلت علـى نسـبة مئويـة دون      متوسـطة حيـ  ) 7،9(فيما كانـت الفقـرات   

أي أنها مرتفعة وكانت في المرتبة الثالثة على مستوى المجاالت عامة وهذا يتفـق مـع دراسـة    ) 79.00(الكلية للمجال قد بلغت 

احـرص علـى   (لـى الفقـرات المتضـمنة    وكـان أفضـل مسـتوى للثقافـة الصـحية فـي مجـال الصـحة الشخصـية ع          ،)2005القدومي، (

اعد المالبس الرياضية والمنشفة الخاصـة بالتـدريب قبـل الـذهاب     (و) اهتم بتقليم ونظافة أظافري(و )االستحمام بعد كل تدريب

ا ويرى الباحثان إن هذه األمور أصبحت أمور اعتيادية وتعتبر من البديهيات من الناحية الصحية والتـي يركـز عليهـ   ) إلى التدريب

وتشـير ذات الدراسـة إلـى أن االسـتحمام     ) 1999هتريـة، (أكثر من جهة مثل األسرة والمدرسة والمـدرب وهـذا يتفـق مـع دراسـة      

بعـد التمـرين ضـروري خوفـًا مـن حــدوث االلتهابـات الجلديـة أو الفطريـة، كـذلك ضــرورة اسـتخدام كـل العـب لمالبسـه الرياضــية              

. قـــد تنتقـــل مـــن العـــب ألخـــر جـــراء اســـتخدام المنشـــفة الخاصـــة للزميـــل   الخاصـــة تحســـبًا مـــن أي عـــدوى الخاصـــة والمنشـــفة

إلـى أن االسـتحمام بالمـاء والصـابون يعـد أحـد الضـروريات للمحافظـة علـى نظافـة الجسـم وهـو             ) 1998,واالمين حجر (ويشير

واد دهنيـة وغبـار فـأن    أيضا مفيد في تنشيط العضالت واألعصاب والدورة الدموية، ونظرًا لما يفرزه الجلد ومـا يعلـق بـه مـن مـ     

وعالوة علـى فائـدة الحمـام الـدافئ فـي نظافـة الجسـم فإنـه يـؤدي إلـى االسـترخاء فيشـعر             . اضمن وسيلة للنظافة هو االستحمام

  .الفرد بعده بالراحة

احرص على إجراء فحـص طبـي شـامل كـل     (أما فيما يخص أقل مستوى للثقافة الصحية فكان على العبارتين المتضمنتين 

ويمكن عزو ذلـك إلـى أن أفـراد العينـة مـا زالـوا بأعمـار اقـل مـن عشـرون عـام ممـا             ) ال أمارس عادة التدخين(و )األقل سنة على

يعني اعتماد اكبر على األسرة في اتخاذ مثل هذه القرارات، أما عـادة التـدخين فـان هـذه العـادة تعتبـر مـن العـادات األكثـر سـوًء           

أو الرغبـة فـي الشـعور باالسـتقاللية لـدى هـذه الفئـة        ) بـين الكبـار أو للمـدربين أو اآلبـاء    لالع(لدى الرياضيين وقد يكون التقليد 

  .العمرية هو ما يدفعهم إلى ممارسة عادة التدخين على الرغم من أن هذا يتعارض مع كافة التوجهات الصحية والرياضية
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  مجال التغذية -3

  لنسب المئوية لمستوى الثقافة الصحيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وا: 5جدول 

  لمجال التغذية لدى عينة الدراسة

 المتوسط الفقرة
االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

 78.00 0.61 2.34 احرص على تناول الغذاء في مواعيد منتظمة 1
 86.67 0.57 2.60 احرص على تناول السوائل لتعويض الفاقد في التدريب 2
 64.33 0.73 1.93 عشاء مبكرًا حتى يكون نومي هادئًااتناول وجبة ال 3
 69.00 0.69 2.07 اختار غذائي على أساس المجهود الذي ابذله 4
 65.67 0.68 1.97 اراعي عدم اإلكثار من الحلويات في فترة المنافسات 5
 74.67 0.73 2.24 احرص على عدم تناول بعض الطعام بين الوجبات الرئيسية الثالث 6
 70.00 0.75 2.10  حرص على تناول بعض السوائل المحالة في فترة الراحة بين األدوار المختلفة في المنافسةا 7
 76.33 0.68 2.29 احرص على تناول وجبات غذائية متكاملة ومتوازنة 8
 91.00 0.54 2.73 احرص على تناول وجبة اإلفطار قبل الذهاب إلى المنافسة 9

 70.33 0.75 2.11 واكه الطازجة يوميًااتناول السلطات والف 10
 66.67 0.78 2.00 اتجنب شرب الشاي والقهوة بدرجة كبيرة 11

 73.80 0.68 2.22 التغذيةالدرجة الكلية لمجال

أن مستوى الثقافة الصحية لدى العبي منتخبات المبارزة العربية في فقرات مجال التغذية كـان  ) 5(يظهر من الجدول رقم 

، وهـذا يظهـر   %)75(حيث جـاءت النسـبة المئويـة لالسـتجابة أقـل مـن        )3،4،5،6،7،10،11(لفقرات ذوات األرقام متوسطاًً ل

لـدى الالعبـين مـع العلـم انـه ال بـد مـن االهتمـام بالسـلوكيات الغذائيـة            مدى القصور في هذا الجانب من جوانب الثقافـة الصـحية  

باعبـاء التـدريب بشـكل مميـز بالتـالي الوصـول إلـى مرحلـة االنجـاز العـالي           الجيدة والتي تضمن صحة الالعـب وتؤهلـه إلـى القيـام     

ــاول الغــذاء فــي مواعيــد منتظمــة تحاشــيا للوقــوع فــي بعــض االخــتالالت الهضــمية            ــالحرص علــى تن وتتمثــل هــذه الســلوكيات ب

هاما في الحفـاظ علـى وزن   اختار الغذاء على أساس المجهود الذي يبذله الرياضي هذا األمر مهم يلعب دورا و ومشاكل األمعاء

الالعب، كما البد من االهتمام بتناول وجبة العشاء مبكرًا حتى يكون النوم هادئًا وتنـاول السـوائل لتعـويض الفاقـد فـي التـدريب       

فيمـا كانـت الفقـرات    ). 1999إسـماعيل وآخـرون،  (و )Williams, et al.1995(والمنافسة، وهذا يتفق مع ما أشار إليه كل مـن  

كمـا يبـين أن النسـبة المئويـة للدرجـة الكليـة للمجـال قـد         %). 75(عالية حيث انها حصلت على نسـبة مئويـة اكبـر    ) 1،2،8،9(

أي أنهــــا متوســــطة وكانــــت فــــي المرتبــــة الرابعــــة علــــى مســــتوى المجــــاالت عامــــة وهــــذا يتفــــق مــــع دراســــة    ) 73.80(بلغــــت 

عـام   20، ويمكن أن يعزى ذلـك إلـى صـغر سـن عينـة الدراسـة والتـي ال تزيـد أعمـارهم عـن           )1999هتريه،(و) 2005القدومي،(

مما يعني االعتماد على المدرب فـي كثيـر مـن األمـور المتعلقـة باللعبـة والتـدريب واالنجـاز كمـا أن معظمهـم مـن طلبـة المـدارس              

إلــى انــه ال تتــوفر منــاهج مدرســية مســتقلة لتــدريس التربيــة ) 1997الطنطــاوي،؛2001العلــي،(المجــال يشــير كــل مــن  وفــي هــذا

 . الصحية مما ينعكس على مستوى الطلبة في العديد من الجوانب الصحية ومنها التغذية
  المجال النفسي االجتماعي -4

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى الثقافة الصحية :6جدول 

  لدى عينة الدراسة سي االجتماعيالنفللمجال 

 الفقرة
 المتوسط 

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

 96.67 0.30 2.90  التزم بقوانين وانظمة اللعبة  1
 86.67 0.62 2.60  اتحمل مسئولية اخطائي في التدريب والمنافسة  2
 83.67 0.68 2.51  اتقبل الهزيمة بروح رياضية   3
 77.00 0.69 2.31  ال تؤثر على ادائي في المنافسةاضبط انفعاالتي بحيث   3
 76.33 0.70 2.29  اقبل قرارات الحكم بدون عصبية حتى لو كانت خاطئة  4
 78.67 0.62 2.37  عندما اكون متأخر بعدة نقاط عن منافسي فأني ال استسلم وأقاوم لتعديل النتيجة   5
 86.33 0.65 2.59  افضل مصلحة الفريق على مصلحتي الشخصية  6
 69.00 0.77 2.07  اعبر عن القلق والغضب بشكل واضح وصريح  7
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 73.00 0.82 2.19  اناقش مشكالتي الخاصة مع زمالئي الالعبين أو مع مدربي  8
 80.00 0.612 2.401 النفسي االجتماعيالدرجة الكلية للمجال

المبـارزة العربيـة فـي فقـرات المجـال النفسـي       أن مستوى الثقافة الصحية لـدى العبـي منتخبـات    ) 6(يظهر من الجدول رقم 

حيـث  ) 7،8(، عـدا الفقـرتين رقـم    %)75(االجتماعي كان عاليًا لكافة الفقرات حيث جـاءت النسـبة المئويـة لالسـتجابة أكثـر مـن       

، كمـــا يبـــين أن النســـبة المئويـــة للدرجـــة الكليـــة للمجـــال قـــد بلغـــت  %)75(كانـــت متوســـطة وحصـــلت علـــى نســـبة مئويـــة دون 

ويمكـن ان يعـزى ذلـك اثـر القـانون الخـاص       . أي أنها مرتفعة وكانت في المرتبـة الثانيـة علـى مسـتوى المجـاالت عامـة      ) 80.00(

بلعبة المبارزة والذي يمكن وصفة بالقانون الصارم من الناحية التنفيذية فيما يخص السـلوك لالعبـين او المـدربين او االداريـين     

ــذي يثيــر فوضــى حتــى وان كــان علــى         ســواء كــانوا علــى الملعــب او علــى المــدرج      ات، فالقــانون يعاقــب الالعــب او المــدرب ال

المــدرجات بالتــالي فــأن صــالحيات الحكــم واســعة ممــا يــدفع الجميــع الــى االلتــزام وضــبط االنفعــاالت، كمــا ان القــانون الــزم جميــع  

هـم باسـتخدام السـيف وخـص الالعبـين      مـن خـالل توجيـه التحيـة ل     الالعبين بضرورة اظهار االحترام للمنـافس والحكـم والجمهـور   

بالمصــافحة ايضــًا وبشــكل اجبــاري واى العــب يــرفض التحيــة او مصــافحة منافســة يعاقــب بــالكرت االســود ممــا يعنــي الطــرد مــن  

علـى اعلـى نسـبة فـي هـذا المجـال، امـا        " التزم بقـوانين وانظمـة اللعبـة   " البطولة، وهذا ما يفسر حصول الفقرة التي تنص على 

" اعبــر عــن القلــق والغضــب بشــكل واضــح وصــريح "فقــد كانــت االولــى % 75لعبــارتين التــي حصــلتا علــى نســبة دون  بالنســبة ل

وانتخفاض النسبة المئوية لهذه العبارة يعني ان الالعبين لديهم قدرة جيدة في السيطرة علـى الغضـب وقـد يكـون مـرد ذلـك الـى        

ات الحكـم او القيـام بـأي حركـة عنيفـة ضـد المنـافس سـتؤدي الـى          القانون ايضًا حيث ان اى اعتراض لفظي او سـلكي علـى قـرار   

واذا تكـرر يحصـل علـى انـذار احمـر ممـا يعنـي ان يكسـب المنـافس لمسـة، ام بالنسـبة            ) تنبيـه (حصول الالعب على انـذار اصـفر   

حثـان انخفـاض النسـبة    فيعـزي البا " اناقش مشكالتي الخاصة مع زمالئي الالعبـين أو مـع مـدربي   " للعبارة الثانية والتى تنص على

 المتحققة على هذه الفقرة بأن عينة الدراسة هم من الالعبين الناشـئين وفـيهم مجموعـة كبيـرة مـن ذوي العمـر التـدريبي الصـغير        

ومن المعروف بأن العبي المنتخبات الوطنية في معظم الدول يأتون من اندية مختلفة ال يتدربوا مع بعضهم علـى طـول الموسـم    

بون مــع انــديتهم ويــتم تجمــيعهم قبــل المنافســات بفتــرة، وبنــاًء علــى هــذا فقــد يكــون ان نســبة مــن الالعبــين لــم   حيــث انهــم يتــدر

يكونـوا عالقـات قويـة مــع زمالئهـم فـي الفريـق او مــع مـدربيهم تمكـنهم مــن مناقشـة مشـكالتهم الخاصـة معهــم نظـرًا لقصـر الفتــرة              

  .الزمنية التي جمعتهم في التدريب المشترك معًا

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية لكل مجال من مجاالت الثقافة الصحية لدى :7جدول 
  المنتخبات العربية للمبارزة بالسيف ناشئي 

 المجال
المتوسط

 الحسابي
االنحراف

 المعياري
النسبة 

 المئوية
  الترتيب

  1 85.00 0.53 2.55 التدريب

  3 79.00 0.65 2.37 الصحة الشخصية

  4 73.8 0.68 2.22 التغذية

  2 80.0 0.61 2.40 النفسي االجتماعي

 79.45 0.6175 2.385 لثقافة الصحيةلالكلي

قيم المتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري والنسـب المئويـة لكـل مجـال مـن مجـاالت الثقافـة الصـحية           ) 7(يبين الجدول 

بلـغ مسـتوى الثقافـة الصـحية لـدى ناشـئي المنتخبـات العربيـة فـي المبـارزة           المنتخبات العربية للمبارزة بالسيف كما و لدى ناشئي

ــة علــى التســاؤل األول للدراســة حيــث أظهــرت الدراســة أن المســتوى الكلــي         79.45بالســيف القيمــة   وبهــذا يكــون تمــت اإلجاب

نجـد أن مجـال التـدريب قـد     للثقافة الصحية لدى ناشـئي المبـارزة العربيـة مسـتوى عـالي، ومـن خـالل القـيم المبينـة فـي الجـدول            

تاله المجال النفسي االجتمـاعي بنسـبة    85.0احتل المرتبة األولى في مجاالت الثقافة الصحية من حيث األهمية إذ تحقق بنسبة 

بينمـا كـان اقـل مجـاالت الثقافـة الصـحية أهميـة هـو مجـال التغذيـة الـذي تحقـق              79.0ثم مجال الصحة الشخصية بنسبة  80.0

يعزي الباحثان احتالل مجال التدريب المستوى األول بـين بقيـت المجـال إلـى االهتمـام الكبيـر بالتـدريب بالنسـبة         ، و73.8بنسبة 

لبعض المدربين والذي يطغى على بقيت المجاالت حيث يأخذ هذا المجال جل االهتمام، أما المجال النفسي االجتماعي فيعتقد 

نين الخاصة بالمبارزة والتي تعد صارمة جدا بحيث أنها تجبـر الالعـب علـى عـدم     الباحثان أن ذلك جاء لعالقة هذا المجال بالقوا

االنفعال الشديد أو االعتراض كما أنها تجبر الالعب على التعامل باحترام مع المنافس والحكم والجمهـور بحيـث تحـتم القـوانين     
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تحيـة أو السـالم قبـل المبـاراة أو بعـدها يحاسـب       على الالعب التحية قبل البـدء وبعـد االنتهـاء مـن المبـاراة وأي العـب يـرفض ال       

بــالطرد مــن البطولــة وغيرهــا الكثيــر مــن القــوانين التــي تحــتم علــى الالعــب بضــبط انفعاالتــه وعالقاتــه مــع المنافســين والجمهــور      

لمـدربين وقـد   والحكم، أما بالنسبة للمجال التغذية فيعتقـد الباحثـان أن القصـور نـاتج عـن قلـة االهتمـام بهـذا الجانـب مـن قبـل ا           

يعتبـروا مـن أهـم مصـادر المعلومـات بالنسـبة        -المـدربين  –يكون نابع مـن قلـة الحصـيلة المعرفيـة لـديهم فـي هـذا الجانـب، وهـم          

/ لالعب وتحديدا فـي مثـل هـذه العمريـة، وهـذا هـو السـبب وراء حصـول أفـراد العينـة علـى درجـة متوسـطة فـي الثقافـة الصـحية                

   .مجال التغذية

هل يوجد فروق داله إحصائيا في مستوى الثقافة الصـحية لـدى ناشـئي    : التساؤل الثاني والذي ينص على ولإلجابة على 

) ت(واختبـار  . تـم اسـتخدام المتوسـط الحسـابي واالنحرافـات المعياريـة والنسـب المئويـة        . المبارزة العربية تعزى لمتغير الجـنس 

  .يظهر ذلك) 8(لداللة الفروق بين المتوسطات والجدول رقم 

  )8(جدول 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت المحسوبة لمستوى الثقافة الصحية ومدى الموافقة على وسائل الحصول عليها لدى 

  ناشئي المنتخبات العربية للمبارزة بالسيف تبعا لمتغير الجنس

  الجنس  المجال
المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
 قيمة ت

مستوى 

  الداللة

 دريبالت
 0.21 2.40 ذكور

1.18 0.239 
 0.21 2.34 اناث

 الصحة الشخصية
 0.28 2.33 ذكور

1.03 0.305 
 0.20 2.26 إناث

 التغذية
 0.28 2.23 ذكور

0.32 0.749 
 0.34 2.20 اناث

 النفسي االجتماعي
 0.28 2.21 ذكور

1.26 0.211 
 0.23 2.13 إناث

 الكلي لثقافة الصحية
 0.21 2.29 ذكور

1.22 0.226 
 0.16 2.23 إناث

 وسائل الحصول على الثقافةمدى الموافقة على 

 الصحية
 0.72 3.51 ذكور

1.03 0.306 
 0.87 3.31 اناث

     2.00=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى 

الثقافة الصـحية ومـدى    المحسوبة لمستوى) ت(قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة) 9(يبين الجدول رقم

إلـى  ) ت(الموافقة على وسائل الحصول عليها لدى ناشئي المنتخبـات العربيـة للمبـارزة بالسـيف تبعـا لمتغيـر الجـنس وتشـير قـيم         

وكـذلك عـدم وجـود فـروق ذات داللـة       عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي مجـاالت الثقافـة الصـحية تعـزى لمتغيـر الجـنس،       

المحسـوبة  )ت(وافقة على وسائل الحصول على الثقافة الصحية تعزى لمتغير الجنس وذلك الن جميع قـيم  إحصائية في مدى الم

ويمكـن أن يعـزى   ) 1999هتريـة، (وهـذا يتفـق مـع دراسـة     ). 2.00(البالغة ) 0.05(كانت اقل من القيمة الجدولية عند مستوى 

ة نتيجـة تعرضـهم لخبـرات متشـابهة فـي التـدريب وكـذلك أن        لديهم وعي وثقافة صحية مرتفع) ذكور وإناث(ذلك إلى كال الجنسين

المناهج الدراسية لديهم هي نفس المناهج مما يعني حصـولهم علـى معلومـات ومعـارف متشـابهة إلـى حـد كبيـر كمـا أن التـدريب           

ي زيــادة لكــال الجنســين ممــا يعنــي وجــود فــرص كبيــرة لتبــادل المعلومــات والخبــرات ممــا يعنــ       لــدى المنتخبــات العربيــة مشــترك  

رغـم ان هـذه   . الحصيلة المعرفية لكال الجنسين وبالتالي ليس غريب أن ال تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيـر الجـنس  

لصالح االناث في المعلومات التغذويـة، وقـد    والتي اظهرت وجود فروق دالة) et al, 2007 Dunn ,(النتيجة تختلف مع دراسة 

 .يكون مرد ذلك الختالف عينة الدراسة او للبيئة التي اجريت فيها

هل يوجد فروق داله إحصائيا في مسـتوى الثقافـة الصـحية لـدى ناشـئي      : ولإلجابة على التساؤل الثالث والذي ينص على

يـل التبـاين األحــادي لمسـتوى الثقافـة الصــحية الصـحية لـدى ناشــئي       تـم اســتخدام تحل . المبـارزة العربيـة تعـزى لجنســية المـدرب    

  يبين ذل) 9(المنتخبات العربية للمبارزة بالسيف تبعا لمتغير المدرب والجدول رقم 
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نتائج تحليل التباين األحادي لمستوى الثقافة الصحية الصحية ومدى الموافقة على وسائل الحصول عليها لدى  :9جدول 

  ت العربية للمبارزة بالسيف تبعا لمتغير المدربناشئي المنتخبا

 العدد المدرب المجال
المتوسط

 الحسابي
 مستوى الداللة قيمة ف االنحراف المعياري

 التدريب
 0.16 2.40 24 أجنبي

 0.23 2.35 34 محلي  0.483  0.73
 0.23 2.43 12 عربي

 الصحة الشخصية
 0.27 2.30 24 اجنبي

 0.28 2.33 34 محلي  0.697  0.36
 0.19 2.26 12 عربي

 التغذية
 0.21 2.30 24 اجنبي

 0.32 2.18 34 محلي  0.225  1.52
 0.38 2.16 12 عربي

 النفسي االجتماعي
 0.29 2.24 24 اجنبي

 0.27 2.15 34 محلي  0.470  0.76
 0.23 2.15 12 عربي

 الكلي لثقافة الصحية
 0.19 2.31 24 اجنبي

 0.22 2.25 34 محلي  0.512  0.67
 0.13 2.25 12 عربي

  3.14=  0.05قيمة ف الجدولية عند مستوى 

نتـائج تحليـل التبـاين األحـادي لمسـتوى الثقافـة الصـحية لـدى ناشـئي المنتخبـات العربيـة للمبـارزة             ) 9(يبين الجدول رقـم  

ت داللــة إحصـائية فــي مجــاالت الثقافـة الصــحية تعــزى   إلــى عــدم وجـود فــروق ذا ) ف(بالسـيف تبعــا لمتغيـر المــدرب وتشــير قـيم    

للمــدرب وكــذلك عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مــدى الموافقــة علــى وســائل الحصــول علــى الثقافــة الصــحية تعــزى   

 ، ويمكـن أن 3.14البالغـة   0.05لمتغير المدرب وذلك الن جميع قيم ت المحسوبة كانت اقل من القيمة الجدولية عند مسـتوى  

يكونـوا علـى مسـتوى عـالي مـن      ) المنتخبات الوطنية(يعزى ذلك إلى أن المدربين الذين يصلون إلى مستوى متقدم من التدريب 

التأهيــل ممــا يســاهم فــي بنــاء مســتوى عــال مــن المعــارف والمعلومــات والتــي تعيــنهم علــى بنــاء الحصــيلة المعرفيــة والتدريبيــة        

جـة خبراتهمـا فـي هـذا المجـال أن االنتشـار الواسـع لوسـائل االتصـال ممـا سـاهم فـي             والصحية لدى العـبهم، ويـرى الباحثـان نتي   

سهولة االطالع بالتالي ساعد في صقل معارف المدربين، وال شك أن الدورات التدريبيـة التـي يشـارك بهـا المـدربين تسـاهم فـي        

يشـعروا  ) مـدرب مـن دولـة عربيـة أخـرى      فـي حـال اسـتقدام   (تشكيل معارف متشابهة بيـنهم، كمـا إن المـدرب المحلـي أو العربـي      

االستغناء عن الخدمات واالستعانة بالمدرب األجنبي مما يؤدي إلى السعي لـدى المـدربين فـي تطـوير قـدراتهم لتطـوير        بتهديد

ي قدرات العبيهم، كما أن المدرب األجنبي الذي يعامل معاملة المحتـرف أي التفـرغ التـام للتـدريب فأنـة يسـعى إلظهـار التميـز فـ         

األداء سعيًا وراء تحقيق االنجاز مما يجعله مطلبًا لـدول أخـرى مـع مـا يرافـق ذلـك مـن زيـادة فـي الراتـب والحـوافز، بالتـالي لـم              

   .يكن هنالك فروق في مستوى الثقافة الصحية لدى الالعبين تعزى لمتغير المدرب

ئيا فـي مسـتوى الثقافـة الصـحية لـدى      هـل يوجـد فـروق دالـه إحصـا     :  ولإلجابـة علـى التسـاؤل الخـامس والـذي يـنص علـى       

تـم اسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي لمسـتوى الثقافـة الصـحية الصـحية          . ناشئي المبارزة العربية تعـزى لمتغيـر العمـر التـدريبي    

ومــدى الموافقــة علــى وســائل الحصــول عليهــا لــدى ناشــئي المنتخبــات العربيــة للمبــارزة بالســيف تبعــا لمتغيــر العمــر التــدريبي         

 .يبين ذلك) 10(جدول رقم وال
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نتائج تحليل التباين األحادي لمستوى الثقافة الصحية الصحية ومدى الموافقة على وسائل الحصول عليها لدى : 10جدول 

  ناشئي المنتخبات العربية للمبارزة بالسيف تعزى لمتغير العمر التدريبي

 العدد العمر التدريبي المجال
المتوسط

 الحسابي
 مستوى الداللة قيمة ف يارياالنحراف المع

 التدريب
 0.25 2.29 13 سنوات 3اقل من 

 0.20 2.47 23 سنوات 5 – 3  *0.028  3.78
 0.18 2.36 34 سنوات 5من  أكثر

 الصحة الشخصية
 0.33 2.24 13 سنوات 3اقل من 

 0.21 2.35 23 سنوات 5 – 3  0.518  0.66
 0.27 2.31 34 سنوات 5من  أكثر

 تغذيةال
 0.28 2.12 13 سنوات 3اقل من 

 0.30 2.30 23 سنوات 5 – 3  0.177  1.77
 0.31 2.20 34 سنوات 5من  أكثر

 النفسي االجتماعي
 0.26 2.13 13 سنوات 3اقل من 

 0.22 2.23 23 سنوات 5 – 3  0.498  0.70
 0.30 2.17 34 سنوات 5من  أكثر

 الكلي لثقافة الصحية
 0.23 2.20 13 سنوات 3اقل من 

 0.14 2.34 23 سنوات 5 – 3  0.086  2.54
 0.20 2.26 34 سنوات 5من  أكثر
  3.14=  0.05قيمة ف الجدولية عند مستوى 

نتـائج تحليـل التبـاين األحـادي لمسـتوى الثقافـة الصـحية ومـدى الموافقـة علـى وسـائل الحصـول             ) 10(يبين الجدول رقـم  

إلـى عـدم وجـود فـروق ذات     ) ف(ات العربية للمبارزة بالسيف تبعا لمتغير العمر التدريبي وتشير قـيم  عليها لدى ناشئي المنتخب

وهـي   3.78باستثناء مجال التدريب الذي بلغـت قيمـة ف فيـه    (داللة إحصائية في مجاالت الثقافة الصحية تعزى للعمر التدريبي 

 REGWيد مصادر الفروق في مجال التـدريب فقـد اسـتخدم اختبـار     ولتحد) قيمة دالة احصائيا ألنها أعلى من القيمة الجدولية

  : المبينة نتائجه في الجدول التالي

  ) مجال التدريب(لتحديد مصادر الفروق في مستوى الثقافة الصحية  REGWنتائج اختبار : 11جدول 

  من حيث العمر التدريبي

 سنوات 5اكثر من  سنوات 5 – 3 العمر التدريبي المتوسط الحسابي
 *0.18- 0.07 سنوات 3اقل من  2.29
 *0.11   سنوات 5 – 3 2.36
   سنوات 5اكثر من  2.47

مـن  ) مجـال التـدريب  (لتحديد مصادر الفروق في مستوى الثقافة الصحية  REGWنتائج اختبار ) 11(يبين الجدول رقم 

 3سنوات مـن جهـة وكـل مـن فئـة اقـل مـن         5وتشير قيم فروق المتوسطات إلى وجود فروق بين فئة اكثر  حيث العمر التدريبي
سنوات على مجال التدريب، ويـرى   5سنوات من جهة أخرى وقد كانت هذه الفروق دالة لصالح فئة أكثر من  5-3فئة و سنوات

الباحثان أن ذلك قد يعزى إلى أن الالعبين ذوي الخبرة األكبر قد مروا بتجـارب اكبـر مـن غيـرهم وأنهـم حصـلوا علـى معلومـات         

رات تدريبيــة أكثــر مــن غيــرهم، كــذلك قــد يكــون أتيحــت لهــم فــرص أكثــر لالحتكــاك بــالالعبين اآلخــرين االكبــر ســننا مــن فئــة   وخبــ

العمـومي مــن خــالل المنافســات أو المعسـكرات التدريبيــة ممــا يســاهم فـي بنــاء منظومــة كبيــرة مـن الســلوكيات التدريبيــة الجيــدة     

  .دريب لصالح أصحاب العمر التدريبي األكبروالتي أسهمت في في ظهور الفروق في مجال الت

مـا هـي أكثـر مصـادر الحصـول علـى المعلومـات الصـحية لـدى ناشـئي           : ولإلجابة على التساؤل الخـامس والـذي يـنص علـى    

فقد تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية لكل فقرة من فقـرات وسـائل الثقافـة    . المبارزة العربية

  .يبن ذلك) 12(المنتخبات العربية للمبارزة بالسيف والجدول رقم حية لدى ناشئيالص
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  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات وسائل الثقافة الصحية لدى :12جدول 

  المنتخبات العربية للمبارزة بالسيف ناشئي 

 الفقرة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  يالمعيار

النسبة 

  المئوية

  الترتيب

  4 69.40 1.29 3.47 وسائل إعالم مرئية

  7 65.80 1.26 3.29 وسائل إعالم مقروءة

  8 52.20 1.37 2.61 وسائل إعالم مسموعة

  1 84.00 1.15 4.20 المدرب

  6 68.60 1.29 3.43 األصدقاء

  2 72.20 1.30 3.61 الالعبين األكبر سنا

 الموضوعات التي درستها في

 المدرسة
3.49 1.32 69.80 

3  

  5 69.20 1.47 3.46 دورات التدريب

قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسـب المئويـة لكـل فقـرة مـن فقـرات وسـائل الحصـول         ) 12(يبين الجدول 

دى الموافقــة علــى الثقافــة الصــحية لــدى ناشــئي المنتخبــات العربيــة للمبــارزة بالســيف وتشــير البيانــات فــي الجــدول إلــى مــ     علــى

) 84.0(الوسائل المختلفة للحصول على المعلومات والثقافة الصحية وقد حقق المدرب كوسيلة أعلى مرتبـة إذ تحققـت بنسـبة    

تلتها الالعبين األكبر سنًا والموضوعات التي تم دراستها في المدرسة ثم وسائل اإلعالم المرئية وهذا يظهر مـدى اعتمـاد هـذه    

المتعلـق بالرياضـة وهـذه النتيجـة      رب كصدر للمعلومة وتكوين الثقافة والحصيلة المعرفية في المجال الصحيالشريحة على المد

حيـث   والتـي أظهـرت أن المـدرب يلعـب دورا هامـا فـي المعلومـات التـي يحصـل عليـه الالعـب           ) 2005القـدومي، (تتفق مع دراسـة  

بأنــه عمليــة تربويــه تهــدف إلــى ) Harre,1982(يب الرياضــي لــِ  أشـار إلــى أن المــدرب بمثابــة المعلــم مسـتندا علــى تعريــف التــدر  

والواجبـات التعليميـة سـواء أكانـت للمهـارات أو إكسـاب المعلومـات        . إعداد الرياضيين للوصول إلى المسـتويات الرياضـية العليـا   

الالعبـين   الالعبـون الناشـئون   لـد األكبر سـنًا فعـادة مـا يق    الالعبونأما . المتصلة بعملية التدريب من الواجبات األساسية للمدرب

المشهورين أو األكبر سنًا بـالكثير مـن األمـور وإذا أتيحـت الفرصـة لهـم لالحتكـاك معهـم فـأنهم يتـأثرون بهـم سـلوكيًا ومعلوماتيـًا              

بشكل كبير، أما المناهج المدرسية فعلى الرغم من عدم وجود مساق مخصص للتربية الصحية فـي المـدارس كمـا تشـير دراسـة      

إال أن المنهاج المدرسي يحتوي علـى معلومـات صـحية عديـدة فـي مـواد متفرقـة مثـل         ) 1996حمام،؛1997الطنطاوي،(من كل 

أمـا وسـائل اإلعـالم المرئيـة فهـي تلعـب       . األحياء والعلوم العامة وغيرها من المـواد التـي تسـهم فـي بنـاء الثقافـة الصـحية للطلبـة        

التـي أشـارت إلـى    ) Coulter,2001(مختلف أطياف المجتمع وهذا يتفـق مـع دراسـة     في تشكيل الثقافة الصحية لدى ًاكبير ًادور

أن البرامج الصحية التي يقدمها التلفزيون تسهم بشكل رئيس في الحصول على المعلومات الصحية وزيادة الوعي الصـحي لـدى   

حصــول علــى معلومــات الثقافــة الصــحية كمــا أظهــرت نتــائج ذات الجــدول أن اقــل مصــادر ال .الشــباب فــي واليــة إنــديانا األمريكيــة

سـبقتها وسـائل اإلعـالم المقـروءة واألصـدقاء ثـم        52.20كانت وسائل اإلعالم المسـموعة بأقـل الـدرجات والتـي تحققـت بنسـبة       

وهذه النتيجة قد تكون منطقية إذ أن الوسائل اإلعالمية المسموعة لها منافسات كثر تجعلها وسيلة ثانوية فـي   ،دورات التدريب

وخاصة لهذه الفئـة   لحصول على المعلومات وتشكيل الثقافة الصحية لدى فئة الشباب، وكذلك الحال بالنسبة للوسائل المقروءةا

فهم يميلون إلى الحصول على المعلومات بشـكل مشـوق دون الحاجـة إلـى القـراءة، وهـذا يشـير إلـى         ) عام 20اقل من (العمرية 

وبالمجـل  ). et al, 2007 Dunn ,(مات الصحية لدى الالعبين وهذا يتفق مع دراسةأهمية عقد دورات متخصصة إلثراء المعلو

يرى الباحثان انه من الضروري التركيز على معلومات المدرب الصحية في كافة المجاالت وحض المدربين على التثقيـف الـذاتي   

  .تقديم أفضل المعلومات لالعبين حيث يعد المدرب المؤثر األول في الالعبينلغايات 
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  :االستنتاجات والتوصيات

  

   االستنتاجات: أوال

  :في ضوء نتائج الدراسة فقد استنتج الباحثان ما يلي

  .وجود ثقافة صحية عالية لدى ناشئي المنتخبات العربية للمبارزة بالسيف .1

ية عند أفراد عينة الدراسة كان في مجال التدريب وكان اقل مستوى للثقافة الصحية أن أعلى مستوى للثقافة الصح .2

 .في مجال التغذية

على مستوى الثقافة الصحية ) محلي، عربي، أجنبي(وجنسية المدرب) ذكر، أنثى(ال يوجد أثر لمتغيرات الجنس  .3

 .لدى ناشئي المنتخبات العربية للمبارزة بالسيف

 .تأثير ايجابي على مستوى الثقافة الصحية لدى ناشئي المنتخبات العربية للمبارزة بالسيفأن العمر التدريبي له  .4

أن اكبر مصادر الحصول على المعلومات الصحية لدى أفراد عينة الدراسة كان المدرب تاله الالعبين األكبر سنا،  .5

  .تاله وسائل اإلعالم المقروءة فيما كان اقل مصدر للحصول على المعلومات الصحية هي وسائل اإلعالم المسموعة

  

  التوصيات: ثانيًا

  :في ضوء أهداف ونتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي

  .ضرورة إجراء االختبارات الدورية لالعبين مع ضرورة االحتفاظ بسجل خاص لكل العب .1

 .تغذية الصحيةزيادة االهتمام بتغذية الالعبين وكذلك االهتمام بتثقيف المدربين والالعبين بأهمية ال .2

 .ضرورة التأكيد على االلتزام بارتداء المالبس القانونية للمبارزة في التدريب والمنافسة على حٍد سواء .3

 .كل سنة على األقل التأكيد على أهمية إجراء فحص طبي شامل لالعبين مرة .4

  . إجراء دراسات أخرى مشابهة على المدربين العاملين مع المنتخبات الوطنية .5

  

 :المراجع

 .مكتبة حنين ،عمان، تغذية اإلنسان، )1997(التكروري،حامد وخضر المصري،  .1

حية، القاهرة، مكتبة الغد ، األسس العامة للصحة والتربية الص)1998(، األمين، محمد السيدحجر، سليمان و .2

 .للنشر

تجاهاتهن الصحية في ، مستوى الثقافة الصحية لدى طالبات الصف االول الثانوي واثره في ا)1996( ،حمام، فريال .3

 .االردن -منطقة عمان الكبرى، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد

،الحصيلة المعرفية العلمية لدى مدربي الكراتية في األردن، رسالة ماجستير غير منشورة، )2003(الحوري محمد، .4

  .جامعة اليرموك، األردن

م بمرحلة التعليم العام بمصر في تحقيق مفهوم التربية الوقائية ، دور مناهج العلو)1997(الطنطاوي، رمضان،  .5

 .، جامعة المنصورةمصرللطالب، مجلة كلية التربية، 

مركز الكتاب ، جامعة المنياالطبعة الثانية،  -، االجتماع الرياضي)2004(مصطفى ،، باهيو ،عبد الحفيظ، إخالص .6

  .للنشر



 1335  اياد مغايرو وعلي أبو زمع

الصحية لدى الطلبة في نهاية المرحلة األساسية في المدارس ، مستوى الثقافة )2001(العلي، فخري شريف،  .7

 .الحكومية في جنين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

  .، منشأة المعارفاإلسكندرية، الصحة في المجال الرياضي، )1999(عليوة، عالء الدين، .8

صحي ومصادر الحصول على المعلومات الصحية لدى العبي ، مستوى الوعي ال)2005(القدومي، عبد الناصر، .9

  .1، العدد 6األندية العربية للكرة الطائرة، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد

 .، مكتبة حنينعمان، فسيولوجيا الجهد البدني والتدريبات الرياضية، )2006(الكيالني، هاشم،  .10

العبي المبارزة في األردن تبعًا لمتغير العمر التدريبي، وقائع المؤتمر  ، اإلصابات الشائعة لدى)2008(مغايرة، إياد، .11

 .العلمي الدولي الرياضي األول،الجامعة الهاشمية، الزرقاء، األردن

، واقع الوعي الصحي لدى العبي أندية كرة القدم الجزائرية، دراسة مقارنة )2009(مفتاح، عمرون وسعد سديرة، .12

الجزائري، الملتقى الدولي األول حول الصحة ونمط حياة الرياضيين في الظروف بين أندية الشمال والجنوب 

 .القاسية، جامعة عمار ثليجي باالغواط، الجزائر

، السلوك الصحي لدى السباحين المشاركين بالدورة الرياضية العربية التاسعة، رسالة )1999(هترية، إيناس هاشم، .13

 .عمان، األردنماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، 
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  )1(ملحق رقم 

  بسم الله الرحمن الرحيم

 الالعبة/عزيزي الالعب 
  تحية طيبة وبعد،

ئي المنتخبات الصحية لدى ناش مستوى الثقافةدراسة تحليلية ل "هذا االستبيان جزء من مشروع بحث بعنوان 

تحت االستجابة التي تحدد مدى موافقتك او عدم ) ×(والمطلوب تعبئة االستمارة بوضع اشارة "  العربية للمبارزة بالسيف

  .موافقتك على كل عبارة

مستوى الثقافة وتجدر اإلشارة إلى أن المعلومات التي ستزودونا بها ستكون ذات مردود ايجابي في التعرف على 

والتي قد تساعد االتحادات والمدربين والالعبين في تحسين بعض  اشئي المنتخبات العربية للمبارزة بالسيفالصحية لدى ن

  .الجوانب الصحية لالعبين مما يعود بالنفع على رياضة المبارزة والمبارزين العرب على حٍد سواء

التي سيتم جمعها ستستخدم ألغراض  وأخيرا نقدم خالص شكرنا وتقديرنا لمشاركتكم الفعالة مؤكدين بأن المعلومات

  .البحث العلمي فقط

                           شاكرين حسن تعاونكم

  الباحثان                                                             

  )      (انثى          العمر    /  ذكر  :                    الجنس 

  سابر/   ايبية  /    فلورية    :            نوع السالح  

  عربي/   محلي  /   اجنبي   :      مدرب فريقك الوطني

  سنوات 5اكثر من   /      5-3   /     سنوات  3اقل من :            العمر التدريبي

  

  تحت االستجابة التي تحدد مدى توافقك مع كل فقرة من فقرات االستبيان) ×(ضع اشارة : اوًال

  



 1337  اياد مغايرو وعلي أبو زمع

  

  نادرًا  احيانًا  دائمًا اتالعبار ت

        محور التدريب

       احرص على الحضور الى التدريب بانتظام 1

       احرص على الوصول الى التدريب بالوقت المحدد 2

        دقيقة قبل البدء في التدريب او المنافسة 15احرص على اداء االحماء لمدة ال تقل عن  3

       افضل ارتداء الشورت اثناء التدريب 4

       احرص على ارتداء الحذاء المناسب للمبارزة 5

       احرص على التأكد من سالمة االجهزة واالدوات قبل استخدامها 6

       احرص على تنفيذ تعليمات المدرب عند اداء التدريب دون زيادة او نقصان 7

       ارتدي المالبس القانونية في التدريب والمنافسة 8

       مدربي عنها حتى ال احرم من المشاركةابلغبطولة ما الاذا تعرضت الصابة قبل  9

       في التمارين الزوجية بالسالح يمكن ان اؤدي التمرين بدون قناع 10

       )االهداف الثابتة والمتحركة(افضل استخدام الوسائل المساعدة في التدريب 11

        مجال الصحة الشخصية 

       لخاصة بالتدريب قبل الذهاب الى التدريباعد المالبس الرياضية والمنشفة ا 1

       ابدل مالبسي بعد التدريب مباشرة 2

       اذا نسيت منشفتي الخاصة فأني استخدم منشفة زميلي 3

       احرص على محص اسناني بانتظام 4

       احرص على االستحمام بعد كل تدريب 5

        العودة للتدريب بعد االصابةاحرص على االلتزام بتعليمات الطبيب فيما يتعلق بموعد 6

       احرص على اجراء فحص طبي شامل كل سنة على االقل 7

       احرص على غسل مالبسي الرياضية ومنشفتي بعد كل تدريب 8

        ساعات 8احرص على النوم في مواعيد محددة لمدة ال تقل عن  9

       احرص على االعتناء بنظافة قناعي الخاص وتهويته 10

        مارس عادة التدخينا 11

       اهتم بتقليم ونظافة اظافري 12

        مجال التغذية 

       احرص على تناول الغذاء في مواعيد منتظمة 1

       احرص على تناول السوائل لتعويض الفاقد في التدريب 2

       اتناول وجبة العشاء مبكرًا حتى يكون نومي هادئًا 3

       الذي ابذلهاختار غذائي على اساس المجهود 4

       اراعي عدم االكثار من الحلويات في فترة المنافسات 5

       احرص على تناول بعض الطعام بين الوجبات الرئيسية الثالث 6

        احرص على تناول بعض السوائل المحالة في فترة الراحة بين االدوار المختلفة في المنافسة  7

       ومتوازنةمتكاملةاحرص على تناول وجبات غذائية 8

       احرص على تناول وجبة االفطار قبل الذهاب الى المنافسة 9

       اتناول السلطات والفواكة الطازجة يوميًا 10

       اتجنب شرب الشاي والقهوة بدرجة كبيرة 11

  المجال النفسي االجتماعي  

       التزم بقوانين وانظمة اللعبة 1

       التدريب والمنافسةاتهرب من تحمل مسئولية اخطائي في 2

       اتقبل الهزيمة بروح رياضية  3

       اضبط انفعاالتي بحيث ال تؤثر على ادائي في المنافسة 4

       اقبل قرارات الحكم بدون عصبية حتى لو كانت خاطئة 5

       عندما اكون متأخر بعددة نقاط عن منافسي فأني استسلم وال اقاوم لتعديل النتيجة 6

       حة الفريق على مصلحتي الشخصيةافضل مصل 7

       اعبر عن القلق والغضب بشكل واضح وصريح 8

       اناقش مشكالتي الخاصة مع زمالئي الالعبين او مع مدربي 9
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تحت االستجابة التي تحدد مدى موافقتك على الوسائل التي حصلت على معلوماتك وثقافتك ) ×(ارجو وضع اشارة : ثانيًا

  الصحية منها 

  

بدرجة الوسيلة  ت

  كبيرة جدًا

بدرجة

  كبيرة

بدرجة 

  متوسطة

بدرجة 

  قليلة

بدرجة قليلة 

  جدًا

         وسائل االعالم المرئية  1

         وسائل االعالم المقرؤة  2

         وسائل االعالم المسموعة  3

          المدرب  4

          االصدقاء  5

         الالعبين االكبر سنًا  6

         ا في المدرسةالموضوعات التي درسته  7

         دورات التدريب  8

  

  )2(ملحق رقم 

  اسماء المحكمين ورتبهم العلمية

  

  الجهة  الرتبة والتخصص العلمي  اسم المحكم

  جامعة مؤتة  تربية الرياضية/ استاذ مشارك  الدكتور حسن عصري السعود

  نيةالجامعة االرد  تربية الرياضية/استاذ مشارك  الدكتور خالد محمد العطيات

  جامعة مؤتة  تربية الرياضية/ استاذ مساعد  الدكتور معتصم خطاطبة

  جامعة البلقاء التطبيقية  تربية الرياضية/ استاذ مساعد  الدكتور بشير احمد العلوان 

  جامعة البلقاء التطبيقية  تغذية/ استاذ مساعد  الدكتور جهاد رفيق القاسم

  جامعة البلقاء التطبيقية  غذية وتصنيع غذائيت/ استاذ مساعد  الدكتورة رانية محمد القروم

  جامعة البلقاء التطبيقية  ماجستير تمريض وصحة عامة  االستاذ مزيد العدوان

  جامعة البلقاء التطبيقية  ماجستير صحة عامة  االنسة مها هديب

  االتحاد االردني للمبارزة  مدرب المنتخب الوطني  الدكتور بالل سليمان رحال

  االتحاد االردني للمبارزة  مدرب المنتخب الوطني  ف الصيفيالسيد خليل يوس

 



   في األردن دور اإلنرتنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر
*  

  .األعمال، قسم إدارة األعمال، جامعة آل البيت، األردنوكلية إدارة المال ، سليمان الحوري

  .، جامعة البترا، األردنوالمالية كلية العلوم اإلداريةقسم التسويق، ، عنبر محمد

  

  25/8/2010 وقبل للنشر                                  28/6/2009  ستلم البحث فيا

  ملخص

مــدى إدراك وفــي األردن،  اســتخدام اإلنترنــت ودوره فــي تســويق أعمــال وكــاالت الســياحة والســفر   واقــعلمعرفــة هــدفت الدراســة 

السـفر  و ةاحوكـاالت السـي  مجتمع الدراسـة مـن جميـع مـدراء     وتمثل  ،أعمال وكاالت السياحة والسفر قالمدراء ألهمية اإلنترنت في تسوي

وبنسـبة   ةاسـتبان  187وقـد تـم اسـترجاع     ،)أ، ب، ج(المصـنفة علـى التـوالي     )346(البـالغ عـددهم   والعاملة في محافظة العاصمة عمـان  

علـى شـبكة اإلنترنـت مـن كامـل عينـة        ًاوقد كانت نسبة الوكاالت التي تمتلك موقع ،من كامل االستبانات الموزعة مثلة حجم العينة% 54

  %.25.3الدراسة 

أن استخدام اإلنترنـت أصـبح أكثـر شـيوعا واسـتخداما فـي        يعدونتوصلت الدراسة أن المستجيبين في وكاالت السياحة والسفر و

الستخدام مواقعهم على شبكة اإلنترنت في تسويق أعمالهم وعلى الرغم مـن ذلـك فقـد وجـدنا      ًاكبير ًالديهم توجه وان ،السنوات األخيرة

   .هناك تفاوت بين وكاالت السياحة والسفر من حيث تصنيفها بالنسبة لدرجة اهتمامها في استخدام اإلنترنتمن خالل الدراسة أن 

أيضا أن دور اإلنترنت فـي تسـويق أعمـال وكـاالت السـياحة والسـفر األردنيـة مـا زال فـي بداياتـه ويحتـاج إلـى              توصلت الدراسةو

ها أن تبدي اهتمامـا باسـتخدام هـذه    بغض النظر عن تصنيفوفي األردن حة والسفر لذلك على وكاالت السيا. مزيد من االهتمام والتطوير

فـي مجـال اسـتخدام     ةالتكنولوجيا الحديثة بالشكل الصحيح والفعال، وان يكون هنـاك اهتمـام مـن المسـئولين فـي عقـد الـدورات التدريبيـ        

  .هذه التكنولوجيا

   .األردن، السياحة، التسويق ،رالسفواإلنترنت، وكاالت السياحة : المفتاحية الكلمات

  

The Role of  the Internet in Marketing the Services of Travel and Tourism 
Agencies in Jordan 

 

         Sulieman Al-Hawary, Faculty of Finance and Business Administration, Al al-Bayt University. 

Anber Mohammad, The Faculty of Administrative and Financial Sciences, Petra University. 

Abstract 
 

This study aimed to identify the Internet use and its role in marketing the services of the travel and 
tourism agencies in Jordan, and also to identify the awareness level of the managers toward the 
importance of the Internet in marketing the business of the travel and tourism agencies; The population 
of the study includes all managers of the tourism and travel agencies operating in the governorate of 
Amman (346), classified (A, B, C). It has been retrieved of 187 questionnaires by 54% of the full 
questionnaire distributed. The ratio of the agencies that have a web site of the full study sample was 
25.3%.  

The study concluded that, the respondents in the travel and tourism agencies considered the use of 
the internet has become more common and used in recent years, and they had big tendency and desire 
to use their web sites on the internet in the marketing of their works,. In spite of that we have found 
through the study that there is variation between the tourism and travel agencies in terms of 
classification for the degree of interest in marketing through internet. 

The study also concluded that, the role of internet in the work of the travel and tourism agencies is 
still in Jordan infancy and needs further attention and development. Therefore, the tourism and travel 
agencies in Jordan, regardless of their classification, have to show interest in using modern technology 
in a correct and effective way, and there must be an interest by officials in the holding of training 
courses in the area of the use of such technology. 
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 :مقدمة

غرافيًا ما بين آسيا ملتقى بريًا هامًا لثالث قارات، وجسرًا يربط ج يعديحتل األردن موقعا استراتيجيا هاما، حيث 

ينبض  يتمتع بمناخه اللطيف الذيو ،موطنا ألصحاب الحضارات العظيمة في العالم القديم على مر العصورو ،وأفريقيا وأوروبا

رك بصماته الواضحة في أرجائه، تبالحياة باستمرار في كل عهد من عهود التاريخ، وهذا الزخم الحضاري الذي شهده األردن 

   .تشهد معالمه المتنوعة على موروثة الفني الذي يتهافت الزوار لزيارته باستمرار واسعمتحف  بحيث تحول إلى

من هذه الشركات وكاالت السياحة  ،تنظيم الرحالتويترتب على تقديم المنتجات السياحية وجود شركات تقوم بتخطيط 

لسياحية كشركات الطيران، شركات النقل منظما للخدمات اووالسفر، حيث يمثل وكيل السياحة والسفر موردا ومخططا 

 ,Chircu and Kauffman)البحري، منظمات اإليواء، المنتجعات، وكاالت إيجار السيارات والمطاعم واألماكن الترفيهية
فهو ال يمتلك البضاعة التي يسوقها وارتباطه بالموردين يكون بشكل  ،Broker)( كما يعتبر وكيل السفر سمسار ،(1999

مهام، فهم سماسرة  ثالثيؤدي و ،المزودويعتبر الوكيل وسيطا بين المستخدم النهائي ولى شكل تعاقد، قانوني ع

إضافة إلى معالجة الصفقات كطباعة  ،البائعوعلى تمرير المعلومات بين المشتري  يعملون (Lewis et al., 1998)المعلومات

ويجب أن يكون خبيرا بالرحالت  ،ى تقديم النصائح للسائحأخيرا يعمل الوكيل علو ،شحن األموال إلى المزودوالتذاكر 

يتم ووان يكون مخلصا حتى يستطيع أن يتفوق على منافسيه،  ،على درجة عالية من الكفاءة في مجال عملهوالمحلية والعالمية 

توفير و ،سفر والسياحةالمستشارين الفنيين في مسائل الو هذا يتطلب أن يتوافر لديه المختصين أواالعتماد عليه من العميل 

اإلقامة إلى الرحالت الترفيهية، إلى الحجوزات  منشآتابتداء من وسائل النقل إلى  ،وتخطيط الرحالت ةالمعلومات الالزم

  .للبلد الذي ينوي العميل زيارته الخ،.....األخرى

 Sakar)ي والبيئي الواضح عالمياازداد اهتمام الدول والحكومات بالسياحة نظرا ألثرها االقتصادي واالجتماعي والثقاف
et al., 1996)،  وبما أننا نتعامل مع منتج خدمي، فال بد من االهتمام بالقرارات اإلبداعية والتميز واالحتراف في عملية

تسويق هذا المنتج لألسواق السياحية المستهدفة، وهكذا نالحظ أن الدول المتقدمة بدأت بممارسة وتطبيق مفاهيم تسويقية 

 ;Sigala, 2003)ومضاعفة الفوائد الناجمة عن السياحة ،ية خالقة وإبداعية الستقطاب أعداد متنامية من السياحسياح
Tiessen et al., 2001, Drew, 2003; Sigala, 2001b)، هذا يتطلب المعرفة من قبل العاملين باإلبداع التكنولوجي و

حد، بل تتجدد وتتغير مع تغير الظروف البيئية الداخلية والخارجية،  التجارة اإللكترونية، مثل هذه الممارسات ال تقف عندو

كون المؤسسات السياحية تعمل ضمن نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالعوامل والمتغيرات البيئية، فالتسويق السياحي هو دراسة 

وعملية التسويق تعني  حاجات ورغبات العمالء ومحاولة إشباعها بطريقة أفضل من المنافسين وضمن الموارد المتاحة،

تلبية الحاجات البشرية، ووالرقابة على الجهود والموارد التسويقية لتحقيق األهداف المرسومة،  ًا،توجيهو وتنظيمًا ًاتخطيط

وهذا يوضح أن الهدف األساسي للتسويق السياحي هو إرضاء السياح، وإذا نجحنا في إرضاء السياح فان توسع وامتداد 

   .طبيعياالسوق يصبح أمرا 

  السفرواإلنترنت كوسيلة فاعلة في أعمال وكاالت السياحة 

، (Law,2000) 1969وتم اعتماده من وزارة الدفاع األمريكية سنة  ،Arpanetجاء اإلنترنت أصال من الشبكة العسكرية 

توقعة، كما زاد الطلب وغير م المتطلبات الرسمية للحصول على الخدمة اإللكترونية بأعداد كبيرة 1990منذ عام  حيث زادت

 وقعهــــب بنسب غير متــــحيث كان ينمو الطل, األفرادوركات الخاصة ــــــالمستخدمين من الشوعلى الحواسيب والمزودات 

(Poon 2001;Buhalis and Licata, 2002: Christain, 2001)، يعتبر اإلنترنت من أهم التطورات الحالية في مجال و

وأصبح اآلن يصنف ضمن موجودات المنظمة التكنولوجية نظرا لقدرته على نقل المعلومات  ,وماتنقل المعلواالتصاالت 

  .الموردين والعمالء والعاملينوكالمالكين , كفاءة لجميع األطراف المرتبطة بالمنظمةوبسرعة وبأحجام كبيرة 

ع النمو المتزايد في الطلب على المنتجات مرتبط مو ةخدمات السياحة الجديدوإن التطور والنمو في صناعة السفر 

األمر الذي أدى إلى قيادة  ،السياحة، حيث يتطلب تقنيات تكنولوجية متطورة إلدارة زيادة الحجم والنوعية في حركة السياحة

حيث أشارت  ،السفر، وبالتحديد اإلنترنت كوسيط إلكترونيوالتبني المتسارع لتكنولوجيا المعلومات من وكاالت السياحة 

 خدمات السياحة والمعلومات أيضاونوعية أفضل في منتجات  اد من الدراسات السابقة أن السياح العصرين يتطلبوالعدي

(Christian, 2001: Upton, 1996, Samenfink, 1999)،  وبعبارة أخرى أصبح اإلنترنت أداة اتصال جديدة وقناة توزيع

تسمح هذه القنوات الجديدة لعاملي السياحة اكتساب ميزة و ،ةخدمات السياحوالمسافرين والموردين لمنتجات وللسائحين 
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 Fong ) وتحسين األداء أيضا ،(Law et al., 2004; Maselli, 2002)ةتكنولوجيا اإلنترنت لتطوير قدرتهم التنافسي
,2001,Law et al..2004) ,د وتشغيل فلذلك أصبح من المألوف لدى العديد من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة إيجا

 ,Sheldon,1997;Buhalis,2000, Murphy and Tan(موقع خاص بها على شبكة اإلنترنت كجزء من التجارة اإللكترونية
واالستجابة للتغيرات في العوامل البيئية الحالية  ،ولتوفير هذه الخدمات لهم كنوع من التأقلم والمواكبة للتطورات, (2003

مفتوح يؤثر ويتأثر بالتغيرات في البيئة الخارجية والداخلية،وخاصة مع ظهور ثورة والمتوقعة، كونها تعمل ضمن نظام 

المعلوماتية التي تعد االكتشاف األهم في القرن العشرين، حيث لعبت التجارة اإللكترونية الدور األكبر في عولمة االقتصاد 

ترونية واإلنترنت، أصبح بإمكان المؤسسات واألفراد وأبدعت طرق جديدة في إنجاز األعمال، حيث انه وباستخدام التجارة اإللك

من مختلف األقطار االتصال وإجراء العمليات التجارية والمالية، من خالل اختصار المسافات وتقريب البائعين والمستثمرين 

  .من مؤسسات وأفراد

المتقدمة متفوقا بذلك على  في الدول اإلجازاتأصبح اإلنترنت المصدر األول للمعلومات عند التخطيط للسفر وقضاء 

تبين ووبرامج التلفزيون، وإعالنات الصحف والمجالت،  السياحة مثل نشرات وكاالت ،Buhalis,2000)( الوسائل التقليدية

األثر المباشر لمنتجات السياحة والسفر مع ظهور اإلنترنت في عمليات السرعة في إيجاد المعلومات واستعمالها بتكلفة قليلة 

 شاملة عن البيئةومن ناحية أخرى أصبح بإمكان السائح الحصول على معلومات سريعة ودقيقة و ،(Pitt et al., 1999)جدا 

التغير في منتجات السياحة والتغير في الطلب على السياحة، عالوة  خاصة معو ،المحيطة لمساعدته في عملية اتخاذ القرار

ة مفرطة في المزودين لمنتجات السياحة الذين يعملون باستقاللية عن هناك زيادوعلى أن شركات السياحة متعددة ومتنوعة 

حيث يمكن اإلنترنت مزودي منتجات  ،في الوقت الذي يتوقع السياح أن تكون السياحة عبارة عن خبرات كاملة ،بعضهم

 Crouch,1994 Murphy and)استهداف كل زبون يشكل منفرد والسفر إدراك متطلبات الزبائن وخدمات السياحة و
Williams. 1999: Tideswell and Faulkner, 1999) ,ويؤكد(Poon, 2001)  بأن االعتماد بصورة أكثر على اإلنترنت

  .السفرويخفض العموالت المدفوعة لوكاالت السياحة ويعطي السائح استقاللية 

والخدمات في أي وقت وأي  طلب المعلومات وشراء المنتجاتوالسياحية  تعلى المنتجا معرفةيمكن اإلنترنت السائح 

 Olmede and) مشترياتهم بسهولةوتنظيم خدماتهم وكما تسمح خدمات اإلنترنت للمسافرين بشراء  ،مكان 
Sheldon.2001) ، محليا  السياحية استخدام شبكات اإلنترنت كطريقة لبيع منتجاتهم السياحية تكما يستطيع موردي المنتجا

المنتجات في سرعة وون التحكم عن بعد في المزود لعرض المعلومات عن الخدمة كما يستطيع ،في أي وقتوعالميا و

 ;Rayport and Sviokla, 1994)، إضافة إلى تخفيض الهدر في نفقات اإلعالن (Inkpen,1998,Law,2000)إلكترونية كبيرة 
Bessen, 1993) خفض كلفة التوزيع وزيادة العائد المالي والحصة السوقية و(Klein and Quelch, 1996;Rayport and 
Sviokla, 1994) .  

  التسويق عبر اإلنترنت

رغباتهم من خالل والمجموعات على احتياجاتهم ويحصل من خاللها األفراد  ،اجتماعيةوإدارية  بوصفهالتسويق  يعرف

التنافس من وسواق ، حيث تركز المنظمات على استهداف األ(Kotler, 1997)القيم مع بعضهم البعضوتبادل المنتجات وخلق 

عمل و، حيث أعاد اإلنترنت كتابة نظرية التسويق (Gruen, 1997; Kara and Kaynak, 1996)اجل زيادة حصتها السوقية 

تناقل المعلومات، هذه و لعلى تغيير العملية اإلدارية والتسويقية، حيث يمتلك اإلنترنت قدرات فريدة من حيث االتصا

حيث أصبح هناك تحول في العملية  ،عن التسويق التقليدي ًاي باستخدام اإلنترنت مختلفالخصائص جعلت المزيج التسويق

السفر تعتمد على قنوات وبالرغم من ذلك مازالت العديد من وكاالت السياحة  ،التوزيعية من قنوات التوزيع إلى وسيلة األعالم

كما أصبح اإلنترنت أداة تسويقية  ، (Ozturan and Roney, 2004)الهاتفواالتصال التسويقي التقليدي كاألعالم المطبوع 

 الهاـــات ألداء أعمـــــديد للمنظمـــــوى جـــــدم اإلنترنت محتــــإعالنية فاعلية تم إثباتها من قبل العديد من الباحثين، حيث قو
(Cai et al., 2004; Chen and Yen, 2004; Wan, 2002, Yung, 1998) .  

عبارة التسويق عبر اإلنترنت، ذلك أن الكثير من و ن تحديد معنى واضح ودقيق لمصطلح أإن من الصعوبة بمكا

الشركات تقوم بأداء العديد من النشاطات المختلفة التي يمكن أن توصف على أنها نشاطات تتم من خالل أو بواسطة 

جذب  قادرا على ،ظل التنافس العالميالموارد الهامة للدول خاصة في  أحدبات  كما ذكرنا التسويق السياحياإلنترنت، ف

السياحة دعت دراسة صدرت حديثا عن منظمة السياحة العالمية شركات  قدو ،ان المختلفةتجوب البلد الوفود السياحية التي

 عالمال كافة أرجاءمشيرة إلى انه يتمتع بالقدرة على الوصول إلى  ،"اإلنترنت"المختلفة للتسويق عبر شبكة المعلومات العالمية 
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Sheldon,1997;Buhalis1998)(،  أثبتت  اكم ،السياحيةكما انه اقل تكلفة من طباعة المنشورات والصور المتعلقة باألماكن

السفر أن التسويق عبر ومعهد الدراسات األمريكية للسياحة و .(Inkpen,1998 ; Palmer and McCole, 1999)دراسات 

يعتمد على وكاالت السياحة السفر لتزويده بخدمات متميزة ا يزال ما أن السائح مك ،اإلنترنت يسهم في تزايد حجم المبيعات

أن ظهور اإلنترنت كأداة إعالمية وتسويقية هامة اجبر مديري التسويق والمبيعات في الشركات السياحية ذات طابع احترافي، 

 أن استخدام اإلنترنت كما ،مالت اإلعالنية سبل كفيلة بإنجاح الحالبحث عن و ،والفندقية على تغيير استراتجيات التسويق

فتح قناة اتصال مباشرة مع زبائنها وية التنافسزيادة قدرتها يمكن الشركات السياحية والفندقية بغض النظر عن حجمها، من 

(Poon,2001)،  ولوجيا تكن إلى استخدامويؤكد خبراء التسويق أن النجاح في تسويق الخدمات السياحية عبر اإلنترنت يحتاج

  .المعلومات على أساس شامل

مواكبة هذا التطور التكنولوجي الهائل في عالم السفر والحجوزات يتطلب اهتمام الشركات السياحية ومكاتب السفر  أن

ومحاولة إيصال اكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات المحدثة والدقيقة والمعززة  ،بتحسين وتطوير العالقة مع زبائنها

 بإمكانهاوبالتالي القدرة على المنافسة مع الشركات السياحية والفندقية التي أصبح  ،(lo et al, 2003) واألسعاربالصور 

صعوبة االعتماد على اإلنترنت كليا لتنفيذ أي من األعمال فالبد ال من هغير أنالدخول في سوق التسويق السياحي اإللكتروني، 

على استخدام هذه اآللة حيث إن هناك تخوفًا من أن يكون للدخول في عالم  من وجود العنصر البشري المدرب والقادر

  .التسويق السياحية عبر اإلنترنت دور سلبي على عمل المنشآت السياحية ومكاتب السفر وحجوزات الطيران

بيان و .دنفي األر في أعمال وكاالت السياحة والسفر اإلنترنتواقع استخدام  فلذلك جاءت هذا الدراسة للتعرف على

  . توصيات تثري موضوع البحثوالوصول إلى نتائج  وأخيرا .في وكاالت السياحة والسفر اإلنترنتالدور الذي يلعبه 

  :أهمية الدراسة

، يساهم في التنمية االقتصادية فعالقطاع السياحة في األردن كقطاع اقتصادي أنها تناولت تنبع أهمية الدراسة من 

من الدخل القومي ومصدر من مصادر توفير  أساسياجزا  السياحةيشكل قطاع ل االجتماعية، حيث يعالج العديد من المشاكو

على توفير وخلق فرص العمل  العملو ،عامه بصفة التنمويةكبير في النهوض بالمشروعات  بشكل يسهمو ة،جنبياأل العملة

طرق  لجذب السياح وإشباع رغباتهم وخاصة أناالهتمام بهذا القطاع وتسويقه  فلذلك ال بد من، المعيشةوتحسين مستوى 

  .التسويق السياحي في تغير مستمر نظرا للتطور والتقدم التكنولوجي

لما لها من دور هام في إدارة ) وكاالت السياحة والسفر(المؤسسات السياحية  كما تبرز أهمية الدراسة أنها تناولت

 العالميوإلنترنت في إدارة احتياجات السائح على المستوى المحلي التعرف على مدى استخدامها لخدمات اوترويج السياحة و

الجتذاب اكبر عدد من السياح وخاصة أن التقنيات المتوفرة على الشبكة تسمح بقياس فاعلية واثر التسويق في استقطاب 

  .المجموعات السياحية

التي تناولت دور اإلنترنت ) لم الباحثانفي حدود ع(كما تنبع أهمية الدراسة من كونها الوحيدة على المستوى المحلي

  مما يسهم في إثراء المكتبة العربية ،السفروفي تسويق أعمال وكاالت السياحة 

  :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى التعرف على ما يلي

  .أفراد عينة الدراسةدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر من وجهة نظر  -1

  .السفرواإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة  دراك المدراء ألهميةإ ىمستو -2

في متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على ) α ≥ 0.05(مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3

  ).الخبرةوالمؤهل العلمي (لمتغير  ىأداة الدراسة المتعلقة بدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر تعز

في متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على  )α ≥ 0.05(عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إحصائيةمدى وجود  -4

 السفر تعزى لمتغيروالفقرات المتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة 

  .المؤسسة فتصني
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  :لدراسةتساؤالت ا

  :التساؤالت التالية إن مشكلة الدراسة تكمن في

  ؟أفراد عينة الدراسةما دور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر من وجهة نظر  :التساؤل األول

  السفر ؟واإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة  إدراك المدراء ألهمية ىما مستو: التساؤل الثاني

في متوسطات تقديرات أفراد عينة ) 0.05 ≤ �(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : ثالثالتساؤل ال

المؤهل (لمتغير  ىالدراسة على أداة الدراسة المتعلقة بدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر تعز

  ؟)الخبرةوالعلمي 

في متوسطات تقديرات أفراد عينة  )0.05 ≤ �(عند مستوى داللة  حصائيةهل توجد فروق ذات داللة إ  :التساؤل الرابع

السفر والدراسة على الفقرات المتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة 

  ؟ المؤسسة فتصني حسب متغيرو

    الدراسات السابقة

في أعمال وكاالت ) اإلنترنت(سة تتحدث عن دور التسويق اإللكتروني درا ةلم أجد أي ،بالرجوع إلى الدراسات السابقة

السياحة والسفر، ولكن كان هناك مجموعة بسيطة من الدراسات تكلمت عن التسويق اإللكتروني في قطاع السياحة بشكل عام، 

  :على النحو التالي اإللكترونيةوقد وجدت أيضا مجموعة ال باس بها تتكلم عن التجارة 

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور مكاتب السياحة والسفر في ترويج الخدمة السياحية في ) 1997,الرحيمي(ة دراس -

بيان مدى وضوح مفهوم الترويج لدى المكاتب و ،)المكاتبالديموغرافي ومتغيرات (األردن والمتغيرات التي تؤثر عليها 

وبينت . الترويجيالمناسبة والتوصيات التي تفعل دورها السياحية، والمشاكل التي تواجهها والتوصل إلى الحلول 

الدراسة أن هناك ضعف في دور مكاتب السياحة في ترويج الخدمة السياحية في األردن، كما بينت الدراسة أن الدور 

مل وفي الع إدارتهامدة خبرتهم في  المكاتب، إدارةالترويجي للمكاتب يتأثر ايجابيًا بمتغيرات عمر القائمين على 

وقد بينت الدراسة أيضًا أن هناك عدد من المشكالت التي تواجه المكاتب منها . والعمر الزمني للمكاتب السياحي،

 السياحي،ضعف التنسيق بين الجهات العاملة في القطاع  السياحية،النقص في الخدمات المكملة للخدمات  المنافسة،(

  ).يالسياحنقص الكوادر المدربة على العمل في القطاع 

، وبينت اإللكترونيةحيث ركزت الدراسة على استخدام تقنية المعلومات في الدخول في التجارة ) 1998سرور، (دراسة  -

الدراسة أن اإلنترنت هو أحد ثالثة اختيارات رئيسية لتقنية التجارة اإللكترونية، كما أوضحت منافع تبادل البيانات 

وأشارت إلى استراتيجيات التجارة اإللكترونية ونظام المعلومات المستخدم ما بين  إلكترونيا وتقنيات التجارة اإللكترونية،

  .التنظيمات

بين انه يمتد إلى ثالثة أنواع من وهدفت الدراسة إلى التعرف على نطاق مفهوم التجارة اإللكترونية ) 1999 ،عرب( دراسة -

، والثاني (ISPs)مة من مزودي خدمات اإلنترنتاألول، خدمات ربط أو دخول اإلنترنت كالخدمات المقد :األنشطة

التسليم أو التزويد التقني للخدمات، والثالث استعمال اإلنترنت كواسطة أو وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع 

أوضحت الدراسة أن استخدام اإلنترنت كأداة للتجارة و). تسليم مادي عادي(والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية 

رونية في تنامي، كما أشارت إلى المتطلبات التقنية أو اإلدارية للتجارة اإللكترونية من أجهزة وبرمجيات، وشبكات اإللكت

  .االتصال وخدمات اإلنترنت وإدارة فاعلة من تسويق وعالقات عامة وإدارة مالية

مام التجارة اإللكترونية والمنازعات حيث تناول تعريف التجارة اإللكترونية والتحديات القانونية أ) 2000 ،عرب(دراسة  -

 ةوفرق بين التجارة اإللكتروني ،كما تناول االختصاص والقانون الواجب التطبيق في بيئة التجارة اإللكترونية ،المتعلقة بها

نات، ، والبيةالتعاقد بالطرق اإللكتروني: ، وذكر أن هناك جملة من التحديات القانونية نذكر منهاةواألعمال اإللكتروني

والمال اإللكتروني، وحماية المستهلك، وتنفيذ القانون، والملكية الفكرية، ومسائل أمن  يوأنظمة الدفع اإللكترون

  .المعلومات ومسائل الخصوصية، ومسائل الضرائب والجمارك
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خارجية، وأفاد بأن ناقشت الدراسة األبعاد االقتصادية للتقدم التكنولوجي على أداء التجارة ال) 2001 ،الدسوقي(دراسة  -

انخفاض األهمية النسبية للموارد الطبيعية أو المواد الخام نتيجة  :ابرز آثار الثورة التكنولوجية في المرحلة اإلنتاجية هي

لثورة المواد المصنعة، وتعدد األنواع من السلعة الواحدة مما أدى إلى ظهور تقسيم العمل بين الدول المختلفة في 

إنتاج السلعة الواحدة بين عدد كبير من الدول، وظهور سلع جديدة في مجال التجارة الدولية  نفس السلعة وتجزئة

مرتبطة بالتطور التكنولوجي والتي لم تكن متداولة من قبل، وأشار إلى تطوير التصنيع واستخدام التكنولوجيا في 

لية للتجارة اإللكترونية ووضح تطبيقاتها التخطيط واإلنتاج والتصميم، كما بينت الدراسة األبعاد االقتصادية والما

المختلفة في المجتمع المصري، وناقش الباحث األثر النظري للتجارة اإللكترونية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

في مصر وبين درجة استغالل هذه المؤسسات لمزايا التجارة اإللكترونية، وقام الدسوقي بالتطرق إلى األنظمة المصرفية 

  .لبنوك المصرية من دور وفعالية في تشجيع التجارة اإللكترونية في مصروما 

جاءت الدراسة للتعريف بالحكومة اإللكترونية في األردن وإمكانيات تطبيقها، وتعرض إلى تجارب ) 2001 ،العزام(دراسة  -

ومظاهرها وبين نماذج  ثم شرح فكرة الحكومة اإللكترونية. عدد من الدول في هذا المجال مثل أمريكا وبريطانيا

واستعرض الجاهزية الموجودة لدى  ،تطبيقها، ثم تطرق إلى التحديات التي تواجه الحكومة اإللكترونية في األردن

وتبين  ،الحكومة األردنية لتطبيق الحكومة اإللكترونية من خالل إجراء مقابالت شخصية مع الجهات التي خضعت للدراسة

وخلصت الدراسة إلى أن معظم  ،%64هزية الكلي للدوائر التي أجرى الدراسة عليها بلغ من خالل الدراسة مستوى الجا

الدوائر الحكومية يوجد لديها نظم لحوسبة أعمالها ولكن تتفاوت مستويات الجاهزية بين الدوائر المختلفة لعدة أسباب 

بشرية القادرة على العمل، وتوفر التمويل طبيعة الخدمات التي تقدمها الدائرة وتوفر البنية التحتية والقوى ال :منها

كما أشارت أيضا إلى انه ال يوجد أي اتصال فاعل بين الجهة الحكومية القائمة على برنامج الحكومة اإللكترونية  ،الالزم

العائق  وبين الدوائر الحكومية، كما تبين أن بعض الدوائر تستطيع التعامل مع زبائنها بأسلوب الحكومة اإللكترونية إال أن

  .أمامها هو عدم وجود قوانين تسمح بذلك

تناولت هذه الدراسة التجربة األردنية في التجارة اإللكترونية من حيث، البنية التحتية والمشاكل التي ) 2002،سهاونة(دراسة  -

نية كما قامت تواجه الشركات في تطبيق التجارة اإللكترونية، وركزت الدراسة على الشركات التي تمتلك مواقع إلكترو

باستعراض موجز لوضع التجارة اإللكترونية في دول مثل لبنان ومصر واإلمارات وهي الدول التي تدخل في دراسات 

،وتبين أن معظم المواقع هي مواقع دعائية وتعريفية وال تستخدم (ESCWA)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

صل،وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق التجارة اإللكترونية في األردن تواجه مجموعة لغايات التجارة اإللكترونية كما هو األ

من التحديات والصعوبات مثلها مثل باقي دول المنطقة من حيث، األمور القانونية، الخصوصية والثقة وضعف الوعي 

لكترونية في األردن ال تزال في العام بمواضيع التجارة اإللكترونية، كما توصلت الدراسة إلى أن تطبيقات التجارة اإل

مراحلها األولية وان هناك حاجة لمزيد من التنسيق بين القطاعات المختلفة لتشجيع استخدام التجارة اإللكترونية في 

إن التجارة اإللكترونية في المملكة ال تزال ضعيفة  :وانتهى الباحث بعدد من التوصيات والنتائج كان من أبرزها. المملكة

  .لبذل المزيد من الجهد لتطويرهاوبحاجة 

تناولت الدراسة التجارة اإللكترونية ومبادئها ومقوماتها من حيث المتطلبات المادية ) 2002آخرون،والنجيدي (دراسة  -

وتعميق مفهوم استخدام اإلنترنت، ثم أشارت  ،والبشرية وضرورة إرساء البنية التحتية الالزمة للمعلومات واالتصاالت

لى تطور التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت والعقبات األساسية في تطبيقها، كما بينت أنها تشمل كل مراحل الدراسة إ

التعامل سواء تعلق األمر بعمليات المنتجات أو الخدمات، وذكرت الدراسة أن من ابرز المؤشرات على تزايد أهمية 

مضطردة وحجم نمو في التجارة اإللكترونية عبر الدول التجارة اإللكترونية ما ظهر في الفترة األخيرة من زيادة 

المختلفة، والى أن انتشار شبكة اإلنترنت قد مكن األفراد والمؤسسات والحكومات من االستفادة من تقنيات ومزايا 

التكنولوجي التجارة اإللكترونية الكثيرة، وخلصت الدراسة إلى أن التجارة اإللكترونية وتطبيقاتها هي نتيجة حتمية للتطور 

الحاصل على مستوى العالم والذي يتجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة مرافق الحياة، وان االنخراط في 

  .االقتصاد الرقمي ال بد أن يؤدي إلى تغير الطريقة التي تتم بها األعمال

اجل تطبيق التجارة اإللكترونية في  وهدفت الدراسة إلى بيان المتطلبات الفنية من) 2003وآخرون، سهاونة(دراسة  -

ثم تعرضت  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتطرقت الدراسة إلى مؤشرات وحجم التجارة اإللكترونية عالميا

إلى واقع التجارة اإللكترونية في األردن والبنية التحتية للتجارة اإللكترونية، كما تم تحديد خطوات التحول إلى التجارة 
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رونية، من استخدام البريد اإللكتروني، واالشتراك في اإلنترنت، ومن ثم إنشاء موقع معلومات الشركة على اإلنترنت اإللكت

  .وأخيرا إنشاء موقع التجارة اإللكترونية للشركة

 كما بينت الدراسة دوافع إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت، وأضافت أن حجم االستثمار في إقامة موقع للمعلومات على

حجم المؤسسة، والهدف من إنشاء الموقع،وحجم مستوى الميكنة والتكنولوجيا في المؤسسة،  :شبكة اإلنترنت يعتمد على

  .وعدد وطبيعة المنتجات التي تنتجها المؤسسة وأخيرا ملكية وإدارة الموقع الذي تم إنشاؤه

  :الدراسات األجنبية

وركزت على كيفية استغالل  ،لكترونية من حيث المفهوم والتطبيقاتتناولت الدراسة التجارة اإل، David,1997)(دراسة  -

المؤسسات والشركات لشبكة اإلنترنت في تطوير أعمالها، وكيف أن لظهور وتطور التكنولوجيا أهمية بالغة وذلك من 

يدية للبيع خالل شبكات الحاسوب واإلنترنت، وكيف أن هذه التقنيات المتطورة أحدثت تغيرا جذريا في الطرق التقل

والشراء وتبادل السلع والخدمات بين جميع األطراف، وبين أن باستطاعة المؤسسات والشركات توسعة نطاق أعمالها 

كما أشار إلى أن النظم الجديدة المقدمة من الشركات المختصة في تطوير  ،بواسطة العمليات والصفقات عبر الشبكة

الحد الذي  إلىالتجارة اإللكترونية، وستؤدي إلى تطويرها مستقبليا  البرمجيات ساهمت بشكل كبير في إرساء قواعد

ستتغير فيه الكثير من األفكار والقواعد التجارية، وان على الشركات والمؤسسات أن تتأكد من أن نظامها لخدمة العمالء 

بة وبالكميات المالئمة في عبر اإلنترنت هو على المستوى المطلوب، أي توصيل المنتجات المناسبة إلى المواقع المناس

وأكد أن التجارة اإللكترونية تؤثر بشكل كبير في المزايا التنافسية  ،)إدارة سلسلة التوريد(الوقت المناسب وبأقل تكلفة 

وبالتالي أصبح على الشركات العمل بمزيد من . للشركات، كما تتيح دخول شركات جديدة محلية وعالمية إلى األسواق

  . كار وتغير األنماط واالستراتيجيات المتبعة، واستحداث أنظمة وأساليب إدارية جديدةالفاعلية واالبت

مواقع الشبكة السياحية باسكتلندا لمشاهدة مدى كيفية  معرفةهدفت الدراسة إلى ) Virginia and Richard,1998( دراسة -

لمعلومات بأعمال السياحة باسكتلندا، استخدام هذا المفهوم وتطويره واهتمت أيضا بالسائقين للتكيف مع عملية ا

  .واإلرباكات التي ظهرت حول هذا الموضوع

حيث قام بمحاولة حصر تعريف التجارة اإللكترونية نظرا لتعدد التعريفات المتعلقة بالتجارة  ،(Rolf, 1997) دراسة -

لحكومات، واألفراد، والمؤسسات، كما ا: اإللكترونية وأوضح األطراف الرئيسية التي تشكل مثلث التجارة اإللكترونية وهي

بين طبيعة العالقة فيما بينها، وأشار إلى اثر تكنولوجيا المعلومات على التجارة اإللكترونية وبين دورها المهم والحيوي 

كلفة االتصاالت من خالل سرعة تداول البيانات، ثم عملية  :في أعمال المؤسسات والشركات من حيث تأثيرها على

إللكتروني والتي يتم فيها ربط المشتري بالبائع مباشرة وبأسرع وقت دون وجود الوسطاء التقليدي وما يتعلق التكامل ا

أوضحت الدراسة أن التجارة اإللكترونية ستؤدي إلى تغيير وجه وشكل االقتصاد و ،بعملية الوساطة من عموالت ورسوم

  .إلى مفاهيم رقمية إلكترونية العالمي وان المفاهيم التقليدية لالقتصاد ستتعدل وتتطور

، تهدف الدراسة إلى فهم العوامل التي تؤثر على تكيف المنتج للتسويق اإللكتروني، وتبين ,Melody, et.al) (2000 دراسة -

خيارات القناة والتي تعتبر مهمة باتخاذ قرار قناة التوزيع، وباستخدامها كقواعد، وأن هناك مجموعة من العوامل وأعمال 

هي عملية استهالك المنتج، والتوفر، واللوجستية، ونقل التعقيد وجميعها تعتبر ذات  قنوات مهمةن أن هناك أربع تبيو

قواعد بدء التسويق باإلنترنت باالعتماد على  قام الباحث بوضع وسائل لتصنيفوصلة بفهم تطبيقات تسويق اإلنترنت، 

ل بنجاح طريقة التسويق على الخط، واألكثر من هذا إن والتي قد تساعد بتحليل أهمية كل عام ،خصائص المنتج

  .مشروع التصنيف تم استخدامه لمناقشة تطبيقات مؤازرة القرار

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع التجارة اإللكترونية في منطقة غرب آسيا،  ،)United Nations،2000 (دراسة  -

ان، مصر، واإلمارات العربية المتحدة، وشكلت الدراسة من مجموعة األردن، لبن :واشتملت الدراسة على الدول التالية

أوراق عمل مقدمة من قبل الدول المشاركة في منطقة غربي آسيا، وقامت الدراسة بالتركيز على البيئة العامة للتجارة 

اإللكترونية في منطقة  اإللكترونية في دول المنطقة كما تعرضت لدراسة البنية التحتية فيها، وبينت الدراسة أن التجارة

زان هناك . غربي آسيا ال تزال بسيطة وال تتعدى في الغالب محاوالت فردية من قبل بعض الشركات ورجال األعمال

  .حاجة لبذل المزيد من الجهود لتفعيل دور القطاع الخاص وتنشيط مبادراته للولوج في عالم التجارة اإللكترونية
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شكلت دراسة األمم المتحدة تحوال مهما في موضوع التجارة اإللكترونية حيث قامت  )United Nations, 2001(دراسة  -

وقدمت نماذج مقترحة لقياس التجارة اإللكترونية، وعرضت الدراسة التجارة  ةالدراسة بتعريف مفهوم التجارة اإللكتروني

، كما بينت اثر التجارة اإللكترونية على اإللكترونية بمفهوم اقتصادي من ناحية التوفير في التكاليف وزيادة اإلنتاجية

وبينت  ،االقتصاد العالمي، وتطرقت الدراسة إلى السياحة في الدول النامية وسبل تطويرها من خالل التجارة اإللكترونية

الدراسة اآللية التي يمكن لألعمال والمؤسسات من خاللها تطوير نشاطاتها التجارية إلكترونيا، وتعرضت إلى مفهوم 

  .حكومة اإللكترونية وسبل تطبيقهاال

النموذج الممتد الستخدام اإلنترنت التجاري لتقييم مستوى تطور موقع  معرفةهدفت الدراسة  (Doolin, 2002) دراسة -

ركزت الدراسة على اإلفادة من االستخدام المتفاعل لقياس النضج النسبي و ،الشبكة بالمؤسسات السياحية النيوزيلندية

  .احة على الشبكاتلمواقع السي

لمجتمع السفر المستخدم لخدمات اإلنترنت  متكامًال ًاتقيم هذه الدراسة نموذج (Youcheng and Daniel, 2004) دراسة -

أشارت نتائج الدراسة بان المشاركة بمجتمع السياحة يندفع بشكل رئيسي بواسطة وباستخدامه نمذجة معادلة بنائية، 

الصلة  وع مستوى المشاركة النشط أن يفسر بواسطة ثالث أدوات هي الفاعلية والتوقع ذفوائد اجتماعية، بينما يستطي

  ط.بالدوافع وهناك تطبيقات لتطوير ديناميكية وثبات سياحة المجموعات على الخط ثم نقاشها

طيط رحلتهم هدفت الدراسة التعرف على أهمية اإلنترنت ودوره في جذب السياح وتسهيل تخ (Lee, et.al, 2005) دراسة -

موقع سياحي على الشبكة بالواليات المتحدة وصوال إلى الخطوط العريضة  50ذلك من خالل تحليل وواحتياجاتهم 

ووضع استراتيجيات مخصصة للمؤسسات على مستوى الوالية عبر تحليل محتوى الشعار  (USP)القتراحات البيع 

لواضحة أو المطبقة لذلك تصمم شعارات السياحة بالوالية والصور الواضحة والتعبيرات الشفوية والرسائل األخرى ا

والسوق المستهدف، وأظهرت النتائج أيضا أن اغلب الواليات تؤكد على التراث الطبيعي  (USP)وتحلل بناء على 

بين  (chat) القصوى بأدوات التسويق بسبب نقص الشات ةوالثقافي وان العديد من الواليات ال تحصل على الفائد

  .الموقع عناصر

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية استخدام وكاالت السياحة والسفر باالعتماد على الصفحات  (Bressler, 2005)دراسة -

المنزلية للمواقع اإللكترونية عند بائعين السياحة على الخط حسب الميول المتزايدة بين المسافرين لحجز التذاكر على 

هم أن تصبح خبير بإحدى مجاالت السفر مع إظهار العمومية وإرسال جميع المعلومات ويذكر الباحث انه من الم.الخط

ذات الصلة بالبريد لقضاء العطلة، لذلك يجب أن تحتفظ وكاالت السياحة والسفر دائما بكميات من المحتويات ذات 

السياحة والسفر بناء  الصلة بمواقع الشبكة وهذه تساعد المسافرين بوضع خطط، لذلك يقترح الباحث على وكاالت

  . قواعد بيانات بريد إلكتروني ومن ثم استخدامه

  منهجية الدراسة

  طبيعة الدراسة

الوصفي بإتباع أسلوب الدراسة النظرية التحليلية من خالل االستفادة من المراجع  اعتمدت هذه الدراسة المنهج

ة بشبكة اإلنترنت للوصول إلى المقاالت واألبحاث المحكمة االستعانوالمصادر لبناء اإلطار النظري من خالل البحث المكتبي و

في الدوريات العالمية كون موضوع الدراسة حديث نسبيًا في األردن،واستخدمت في شقها اآلخر أسلوب الدراسة الميدانية من 

السفر، والسياحة الموزعة على مدراء وكاالت  خالل جمع البيانات العملية من مصادرها عن طريق االستعانة باالستبانة

 ةذلك باالعتماد على التحليل اإلحصائي بهدف التعرف على ممارسات اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحوالتحليلي و

  . يتحليل مدى إدراك المدراء ألهمية التسويق اإللكترونوالسفر و

  مجتمع وعينة الدراسة

البالغ عددهم وسفر العاملة في محافظة العاصمة عمان الو ةتمثل مجتمع الدراسة من جميع مدراء وكاالت السياح

) 13(تم استبعاد واستبانة ) 187(وقد تم توزيع األستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة حيث تم استرجاع  ،)346(

مئوية مدير بنسبة ) 174(وبذلك تكون عينة الدراسة مكونة من  ، ةاستبانة لعدم اكتمال المعلومات أو لنمطية االستجاب
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يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  )1(الجدول و) ج،ب،ا(ضمن ثالث مستويات موزعين على مدراء الوكاالت%) 50.3(

  . متغيراتها

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها: 1جدول 

  النسبة  التكرار  الفئات  المتغير

  

  الجنس

  63.8  111  ذكر

  36.2  63  أنثى

  الجنسية
  89.7  156  أردني

  10.3  18  غير أردني

  

 العمر

  

  1.1  2  20أقل من 

  13.2  23  25اقل من  - 20

  36.2  63  30اقل من  - 25

  24.1  42  35اقل من  - 30

  23.3  44  فأكثر 35

  سنوات الخبرة

  3.4  6  سنة فاقل

  20.7  36  4اقل من -1

  51.1  89  8اقل من -4

  12.6  22  12اقل من -8

  12.1  21  فأكثر  12 

  مؤهل العلميال

  9.2  16  ثانوية عامة أو اقل

  9.8  17  دبلوم متوسط

  71.3  124  بكالوريوس

  9.8  17  دراسات عليا

  )*(تصنيف المؤسسة

  35.6  62  ا

  46.6  81  ب

  17.8  31  ج

                                                           
  :الفئات التالية إلىف المكاتب تصن

يتـولى تنظـيم رحـالت سـياحية بشـكل فـردي       و ويقوم بتنظيم وتسيير الرحالت الوافدة والصادرة وتنظيم الرحالت الداخلية، :)أ(مكتب الفئة 

  .خارجهاوأجماعي داخل المملكة وأ

يتــولى اســتقبال الســياحة الوافــدة وتنظــيم رحــالت   و, ويقــوم باســتقبال وتنظــيم وتســيير الــرحالت الوافــدة داخــل المملكــة   :)ب(مكتــب الفئــة 

جماعي داخل المملكة وتقديم المعلومات والنشـرات السـياحية عـن المملكـة، والسـير فـي المعـامالت الرسـمية         وأسياحية بشكل فردي 

  .الستقبال ومغادرة السياح المملكة

تزويد المسافرين و ،)أ(رحالت الصادرة المنظمة من قبل مكاتب الفئة ويقوم بتنظيم برامج الرحالت الصادرة وبيع برامج ال :)ج(مكتب الفئة 

  .بالمعلومات الكافية والخرائط الالزمة لبلد المقصد
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كما تم حساب عدد المؤسسات التي تمتلك موقع خاص على شبكة اإلنترنت من خالل إجابة أفراد عينة الدراسة على 

  .)2(سؤال المتعلق بذلك، فكانت النتائج كما في جدول ال

  :2جدول 

  %النسبة المئوية  التكرار  اإلجابة  السؤال  رقم السؤال

  هل يوجد للمؤسسة موقع خاص على شبكة اإلنترنت؟  2
  25.3  44  نعم

  74.7  130  ال

ع خاص على شبكة اإلنترنت تمتلك موق%) 25.3(وكالة من مجموع العينة بنسبة  44أن هناك ) 2(يبين جدول رقم

ال يمتلكون موقع خاص على شبكة اإلنترنت، وهذا يدل على أن هناك اهتمام ال باس %) 74,7(مؤسسة وبنسبة  130بينما 

  .السفر باستخدام شبكة اإلنترنت، مع العلم أن ما تبقى يمتلك بريد إلكترونيوبه من قبل وكاالت السياحة 

  :أداة الدراسة

مدى إدراك المدراء ألهمية والسفر و ةتم تصميم استبانه الختبار ممارسات اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياح

اعتمادا على األطر النظرية والدراسات السابقة،وقد تكونت األداة في صورتها النهائية من مجموعتين من  يالتسويق اإللكترون

،وأبعاد )تصنيف المؤسسةو ،سنوات الخبرة ،الجنس،العمر،المؤهل العلمي،الجنسية(في المتغيرات، الديموغرافية للمجيب ممثلة 

األبعاد المتعلقة بمدى إدراك وعبارة،  )16(السفر والتي اشتملت على وممارسات اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة 

عبارات وقد تم تدريج فقرات األداة  )6(لى السفر ألهمية التسويق اإللكتروني والتي اشتملت عو ةمدراء وكاالت السياح

  ).أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق أبدا(على النحو التالي ) ليكرت(بتدرج خماسي على مقياس 

  )Instrument Validity(صدق األداة 

مجال التسويق  تـم التحقق من الصدق الظاهري لألداة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين في

والقياس والتقويم، من أساتذة الجامعات األردنية الحكومية والخاصة،وقد تـم أخذ آراءهم بخصوص وضوح الفقرات وسالمتها 

 وقد أخذت جميع ،وانتماء الفقرة للمجال الذي أعدت لقياسه،مناسبة الفقرة للمستجيب الذي ستطبق عليه األداةواللغوية 

وتم تعديل األداة، وقد اعتمدت نسبة اتفاق المحكمين على الفقرة لمناسبتها للغرض الذي أعدت  مالحظاتهم بعين االعتبار

  %).84(لقياسه،ما نسبته 

  )Instrument Reliability(ثبات األداة 

الذي بلغ و )Cronbach-Alpha(تم التحقق من ثبات األداة عن طريق استخدام معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي

  .لألداة ككلويبين معامل كرونباخ ألفا لمجالي أداة الدراسة  )3(الجدول و ،) 0.83(ككل لألداة 

  .لألداة ككلوقيم معامالت الثبات لمجالي الدراسة : 3جدول 

  معامل ألفا  عدد الفقرات  المجال

  0.88  16 اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر دور

  0.79  6 التسويق اإللكتروني السفر ألهميةوة وكاالت السياحمدى إدراك مدراء 

  0.83  22 األداة ككل

أن قيمة معامل ألفا لالستجابات على فقرات االستبانة كان أكبر من الحد المقبول لمعامل الثبات ) 3(يتبين من جدول 

)60%( )Sekaran, 2000( حح كما تراوحت معامالت االرتباط المص ،، وهو مقبول ألغراض هذه الدراسةItem –
corrected item) ( ما بين)0.74-0.23.(  
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  تفريغ البيانات 

بعد أن تم االنتهاء من جمع االستبيان من عينة الدراسة، استخرج لكل مجيب على االستبانة درجة، وذلك عن طريق 

ة اإلجابة أوافق بشدة فقرة من سلم لفظي إلى سلم كمي، وذلك بإعطاء فئ) 22(ترجمة سلم اإلجابة الخاص بفقرات االستبيان 

خمس درجات، وفئة اإلجابة أوافق أربع درجات، وفئة اإلجابة محايد ثالث درجات، وفئة اإلجابة ال أوافق درجتان، وفئة اإلجابة 

ولتفسير استجابات أفراد العينة على كل فقرة من فقرات  ثم حسب مجموع الدرجات المتحققة،. ال أوافق أبدا درجة واحدة

  :ة، تم استخدام المعيار اإلحصائي اآلتيأداة الدراس

  تصنيف متوسطات إجابات أفراد العينة: 4جدول 

  الدرجة  التصنيف

  ضعيفة  2.49 -1.00

  متوسطة  3.49 -2.50

  عالية  5.00 -3.50

  المعالجة اإلحصائية 

 Statistical Package for)لتحليل هذه البيانات إحصائيا استخــدم برمجــية الرزمة اإلحصــائية للعــلوم االجتماعية 
Social Sciences) ((SPSS))ومن خاللها اعتمدت األساليب اإلحصائية والتحليلية اآلتية ،:  

  .معامل الثبات ألفا، بهدف قياس درجة مصداقية اإلجابات على فقرات االستبيان )1

  .التكرارات والنسب المئوية، بهدف وصف العينة )2

 .معيارية، بهدف الكشف عن اتجاهات إجابات أفراد العينة على أسئلة الدراسةالمتوسطات واالنحرافات ال) 3

 . للعينة الواحدة )t-test)(ت(اختبار ) 4

  .)Two Way ANOVA(وتحليل التباين الثنائي ) One Way ANOVA(األحادي تحليل التباين) 5

  .للمقارنات البعدية) Scheffe(اختبار شيفيه ) 6

  دراسة اإلجابة على تساؤالت ال

والتي هدفت إلى التعرف  ،إجابة على األسئلة التي طرحتهاويتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة 

  .األردن يعلى دور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر ف

  ؟أفراد عينة الدراسةة نظر ما دور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر من وجه :التساؤل األول

تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة الذين  للإلجابة عن هذا السؤا

  .يبين ذلك) 5(مدير، والجدول  44عددهم وتتوافر لديهم مواقع إلكترونية 

راد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة مرتبة ترتيبًا األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أف: 5جدول 

  .تنازليًا

  الفقرة الرتبة
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الموافقة

1
بات استخدام اإلنترنت أكثر شيوعا في السنوات األخيرة 

  .من أنواع التجارة اإللكترونية األخرى
  مرتفعة 0.92  4.25
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2
اإلنترنت في أعمال وكاالت يستخدم التسويق عن طريق 

  .لكسب أسواق وعمالء جدد السياحة والسفر
  مرتفعة 0.83  4.00

3
يستخدم التسويق عن طريق اإلنترنت في تحقيق تميز 

  .تجاري واقتصادي
  مرتفعة 0.85  3.89

4
يستخدم التسويق عن طريق اإلنترنت في المحافظة على 

  .خصوصية معلومات الزائر
  مرتفعة 0.77  3.80

5
إقناع السائح خدم التسويق عن طريق اإلنترنت في يست

  .بجودة المنتج السياحي المتكامل
  مرتفعة 1.13  3.75

6
وكاالت السياحة والسفر اإلنترنت في تحقيق  متستخد

  .فاعلية العملية التسويقية
  مرتفعة 1.07  3.75

7
التسويق  بتفعيلهناك زيادة في نسبة المبيعات 

  ).اإلنترنت(اإللكتروني
  مرتفعة 1.05  3.64

8
يمكن استخدام التسويق اإللكتروني وكاالت السياحة 

  .والسفر المشاركة بالمعارض السياحية الخارجية
  مرتفعة 1.2  3.57

9
الموقع دليال متكامال للمواقع والخدمات السياحية  يقدم

  .العروض التي تلبي رغبات المسافر أفضلوكذلك عن 
  متوسطة 1.09  3.43

10
السياحية من خالل استخدام التسويق تتمكن المؤسسات 

وبغض النظر عن حجمها من ) اإلنترنت(اإللكتروني 

  .الدخول في المنافسة في السوق

  متوسطة 0.88  3.25

11
السفر من تقديم ويمكن استخدام اإلنترنت وكالة السياحة 

نشاطات وفائض من المعلومات المتكاملة عن برامج 

  .المنظمة

  متوسطة 1.2  3.20

12
، ، المهرجاناتاألخبارلموقع خدمات كمتابعة ا يقدم

  .ت السياحيةوالمنتديا تالفعاليا
  متوسطة 1.12  3.05

13
هناك انتشار واسع الستخدام التسويق اإللكتروني في 

  .أعمال وكاالت السياحة والسفر األردنية
  متوسطة 1.13  3.00

14
تقنيات العرض التي تمكن المتصفح من  أعلىالموقع  يقدم

  .لمرئي في الوجهات والمرافق السياحيةالتجوال ا
  متوسطة 1.25  2.91

  متوسطة 1.22  2.59  .ورسومات بشكل كبير جدا يتضمن الموقع أشكال15

  متوسطة 1.25  2.59 موظف يجيب على موقع اإلنترنت على مدار الساعة يوجد16

  متوسطة 3.38  الفقرات ككل 

  )5(الدرجة القصوى * 

، بانحرافات معيارية تراوحت بين )4.25 –2.59(األوساط الحسابية تراوحت بين  أن) 5(يتبين من الجدول رقم 

بات استخدام اإلنترنت أكثر شيوعا في السنوات " وقد حصلت عبارة. وبدرجة تقدير بين متوسطة وعالية) 0.77-1.25(

وبدرجة ) 0.92(انحراف معياري ، وب)4.25(على أعلى وسط حسابي مقداره ،"األخيرة من أنواع التجارة اإللكترونية األخرى



 1351  سليمان الحوري وعنبر محمد

لكسب أسواق وعمالء  يستخدم التسويق عن طريق اإلنترنت في أعمال وكاالت السياحة والسفر" ثم تلتها عبارة .تقدير عالية

أما الفقرة األخيرة والتي تنص على . وبدرجة تقدير عالية) 0.83(، وبانحراف معياري )4.00(بوسط حسابي . " جدد

، بانحراف )2.59(فقد حصلت على أدنى وسط حسابي مقداره ". على موقع اإلنترنت على مدار الساعةموظف يجيب  يوجد"

على األداة والمتعلقة دور ) T) (one sample t-test(كما تم إجراء اختبار . وبدرجة تقدير متوسطة) 1.25(معياري 

  .يبين ذلك) 6(، والجدول )3(الفرضي هو  اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر على افتراض أن الوسط

بدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة على األداة والمتعلقة ) T) (one sample t-test(نتائج اختبار : 6جدول 

  والسفر

  درجة الموافقة  الداللة اإلحصائية Tقيمة   االنحراف المعياري الوسط الحسابي

  متوسطة  0.00 9.47 0.55 3.38

   )α ≥ 0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  *

المتعلقة بدور اإلنترنت في وأن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات األداة ) 6(يتضح من جدول 

وبلغت قيمة  ،ةوبدرجة تقدير متوسط) 3.38(تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت 

وهذا يدل على وجود دور )α ≥ 0.05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 9.47(للمجموع الكلي ) T(االختبار 

  . لإلنترنت في تسويق في أعمال وكاالت السياحة والسفر

  السفر؟واالنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة  إدراك المدراء ألهمية ىما مستو: التساؤل الثاني

تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات جميع أفراد عينة الدراسة على  للإلجابة عن هذا السؤا

من ثم و ،السفروالمتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة وفقرات أداة الدراسة 

  ).7(دة فكانت النتائج كما في جدول للعينة الواح) T(استخدم اختبار 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة المتعلق : 7جدول 

  .السفر مرتبة ترتيبًا تنازليًاوبمستوى إدراك المدراء ألهمية اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة 

  الفقرة  الرتبة
سط الو

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الموافقة

  مرتفعة  0.96  4.22  بناء شهرة لهاوبناء اسم تجاري لمنتج المنظمة   1

  مرتفعة  1.11  4.15  تسهيل عملية التسويق عالميا  2

  متوسطة  1.25  3.43  انجاز الصفقات من خالل الخدمة اإللكترونية  3

بناء وبالعميل الحصول على المعلومات الشخصية المتعلقة   4

  تسويق مباشر

  متوسطة  1.19  3.29

  متوسطة  1.23  3.16  الناتج عن تخفيض األيدي العاملةوتخفيض الكلفة   5

  متوسطة  1.12  3.01  تقديم خيارات متعددة في خدمات السياحة  6

  مرتفعة  3.54  الفقرات ككل  

  )5(الدرجة القصوى * 

ياحة والسفر لديهم مستوى إدراك عال بأهمية اإلنترنت في تسويق أن مدراء وكاالت الس) 7(ونستدل من الجدول رقم 

والتي حصلت على " بناء شهرة لها وبناء اسم تجاري لمنتج المنظمة " وتؤكد العبارة  ،السفروأعمال وكاالت السياحة 

األم التجاري وناء الشهرة المرتبة األولى بان المسئولين في هذه الوكاالت يعتبرون أن التسويق عن طريق اإلنترنت يعمل على ب
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، وبانحراف معياري )4.12(الذي تعجز عنه الطرق التقليدية حيث حصلت على أعلى وسط حسابي مقداره وللمنظمة عالميا 

والتي حصلت على المرتبة " تقديم خيارات متعددة في خدمات السياحة " بينما حصلت العبارة ،وبدرجة تقدير عالية) 0.96(

لكن وولين في هذه الوكاالت يعتبرون أن استخدام اإلنترنت يقدم خيارات متعددة من الخدمات السياحية األخيرة بان المسئ

وبدرجة تقدير عالية، ) 1.12(وبانحراف معياري  ،)3.01( بدرجة متوسطة حيث حصلت على أدنى وسط حسابي مقداره

السفر مهتمة جدا باستخدام ممارسات اإلنترنت وسياحة نجد أن وكاالت ال)3.54(البالغ وبناءا على المتوسط العام وبالتالي و

كما  ،في سبيل المحافظة على معايير الجودة للخدمة التي تقدمهاوبناء عالقات متميزة مع عمالئها، وفي سبيل توسيع أعمالها 

ترنت في تسويق أعمال على األداة والمتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية اإلن) T) (one sample t-test(تم إجراء اختبار 

  .يبين ذلك) 8(، والجدول )3(والسفر على افتراض أن الوسط الفرضي هووكاالت السياحة 

على األداة والمتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية اإلنترنت في تسويق ) T) (one sample t-test(نتائج اختبار : 8جدول 

  السفروأعمال وكاالت السياحة 

  درجة الموافقة  الداللة اإلحصائية Tقيمة   حراف المعيارياالن الوسط الحسابي

  مرتفعة  0.00 15.63 1.14 3.38

   )α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية و ذ* 

المتعلقة بمستوى إدراك وأن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات األداة ) 8(يتضح من جدول 

وبلغت قيمة  ،وبدرجة تقدير متوسطة) 3.54(اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر كانت المدراء ألهمية 

وهذا يدل على أن هناك )α ≥ 0.05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 15.63(للمجموع الكلي ) T(االختبار 

  . السفروالت السياحة اإلنترنت في تسويق أعمال وكا للمدراء ألهمية إدراك متوسط ىمستو

في متوسطات تقديرات أفراد عينة ) α ≥ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : التساؤل الثالث

المؤهل (لمتغيري ىالدراسة على أداة الدراسة المتعلقة بدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر تعز

  ؟)الخبرةوالعلمي 

االنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة المتعلقة بدور وألوساط الحسابية تم حساب ا

) 9(الجدول رقم و، )الخبرةوالمؤهل العلمي (حسب متغيري الدراسة واإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر 

  :يبين ذلك

عيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم: 9جدول 

  ).44=ن" (المؤهل العلمي، الخبرة"السياحة والسفر تبعا للمتغيرات 

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المستوى  المتغير

المؤهل 

  العملي

  0.26 3.58  )4=ن(اقل وثانوية عامة أ

  0.21 3.61  )5=ن(دبلوم متوسط 

  0.31 3.38  )30=ن(بكالوريوس 

   0.15 3.33  )5=ن(دراسات عليا 

سنوات 

  الخبرة

  0.18 3.63  )2=ن(سنة فاقل 

  0.26 3.53  )9=ن( 4اقل من -1

  0.20 3.36  )22=ن( 8اقل من -4

  0.66 3.35  )6=ن( 12اقل من -8
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  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المستوى  المتغير

   0.21 3.45  )5=ن( فأكثر 12 

توسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور اإلنترنت في تسويق أعمال أن قيم الم) 9(يتبين من الجدول رقم 

وكان أعالها لمتغير سنوات ) 3.63 – 3.33(تراوحت بين " المؤهل العلمي، الخبرة"وكاالت السياحة والسفر تبعا للمتغيرات 

 بذلك يتبينو ،"دراسات عليا"لصالح  ، بينما أدنى متوسط حسابي كان لمتغير المؤهل العلمي"سنة فأقل"الخبرة لصالح 

وجود فروق ظاهرية في تقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات األداة ككل،ولمعرفة داللة الفروق بين متوسطات تقديرات 

 TWO WAY)تم استخدام تحليل التباين الثنائي )الخبرةوالمؤهل العلمي (حسب متغيري و أفراد عينة الدراسة على األداة
ANOVA( كما هو مبين في الجدول رقم ،)10:(  

نتيجة تحليل التباين الثنائي للكشف عن الفروق في المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور : 10جدول 

  "المؤهل العلمي، الخبرة"اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر تعزى للمتغيرات 

  الداللة اإلحصائية Fقيمة   متوسط المربعات  رجات الحريةد  مجموع المربعات  مصدر التباين

  0.67  0.52  0.05 3  0.14  المؤهل العلمي

  0.96  0.15  0.01 4  0.05  الخبرة

      0.09 36 3.24  الخطأ

       43 3.43  المجموع

   )α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 

 في) α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم  إلى) 10(ل تشير النتائج الواردة في الجدو

بدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر  تقديرات أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة متوسطات

إذن ال يوجد فروق  ،) 0.05(ى الداللة ، حيث أن قيمة ألفا اكبر من مستو)الخبرةوالمؤهل العلمي (حسب متغيري الدراسة و

  . للمستجيبين على مستوى إجاباتهم يؤثر التحصيل العلمي والخبرة ذات داللة إحصائية بينهم، أي لم

في متوسطات تقديرات أفراد عينة  )α ≥ 0.05(عند مستوى داللة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  :التساؤل الرابع

 السفرواالنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة  إدراك المدراء ألهمية ىبمستولقة الدراسة على الفقرات المتع

  ؟ المؤسسة فتصني حسب متغيرو

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى إدراك المدراء ألهمية التسويق اإللكتروني تبعا لمتغير 

  .يبين ذلك )11(جدول ) فئة أ، فئة ب، فئة ج(تصنيف المؤسسة 

االنترنت في  إدراك المدراء ألهمية ىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمستو: 11جدول 

  )فئة أ، فئة ب، فئة ج(السفر تبعا لمتغير تصنيف المؤسسة وتسويق أعمال وكاالت السياحة 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الفئة

  0.23 3.62  فئة أ

  0.28 3.30 فئة ب

 0.17 3.50 فئة ج

االنترنت في  أن قيم المتوسطات الحسابية للفقرات المتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية) 11(يظهر من جدول 

، وكان أعالها للفئة أ، بينما )3.62 – 3.30(السفر تبعا لمتغير تصنيف الشركة تراوحت بين وتسويق أعمال وكاالت السياحة 
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على الفقرات المتعلقة  ةأفراد عينة الدراس تبذلك تبين وجود فروق ظاهرية بين متوسطات استجاباو ،كان للفئة جأدناها 

لمعرفة وحسب متغير تصنيف المؤسسة والسفر واالنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة  بمستوى إدراك المدراء ألهمية

  .يبين ذلك )12(الجدولو (ONE WAY ANOVA)التباين األحادي الداللة اإلحصائية لتلك الفروق تم استخدام تحليل 

نتيجة تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على : 12جدول 

  السفر تبعا لتصنيف المؤسسةواالنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة  مستوى إدراك المدراء ألهمية

 الداللةFقيمة  متوسط المربعات  درجات الحرية مجموع المربعات  در التباينمص

  0.00 27.15  1.68 2 3.36  بين المجموعات

      0.06 171 10.57 داخل المجموعات

       173 13.93  المجموع

   )α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 

بين متوسطات ) α ≥ 0.05(وق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية وجود فر) 12(يتبين من الجدول 

االنترنت في تسويق أعمال وكاالت  استجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية

تخدام اختبار شيفية للمقارنات لمعرفة لصالح من تلك الفروق تم اسو ،السفر ككل تعزى لمتغير تصنيف المؤسسة والسياحة 

  .يبين ذلك) 13(الجدول والبعدية 

نتائج اختبار شيفية للمقارنات البعدية لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة بادراك : 13جدول 

  .مدراء وكاالت السياحة والسفر ألهمية التسويق اإللكتروني ككل تعزى لمتغير تصنيف المؤسسة

  فئة ج  فئة ب فئة أ المتوسط الحسابي  الفئة

  0.12 *0.32   3.62  فئة أ

 *0.19     3.30 فئة ب

    3.50 فئة ج

   )α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 

سسات بين المؤ)α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية  )13(يتبين من الجدول 

   .لصالح المؤسسات ذوي التصنيف أوالمؤسسات ذوي التصنيف ب وذوي التصنيف أ 

  مناقشتهاوملخص النتائج 

بعد تحليل البيانات واستخدام المقاييس الالزمة لهذا التحليل، تمكنا من الحصول على دالالت إحصائية والتي من 

ثبات صحتها، ومن خالل ذلك يمكن لنا أن نعرف دور خاللها يمكننا من استخالص النتائج وفحص فرضيات الدراسة وإ

  :فمن خالل الدراسة تبين لنا ،اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر األردنية

أن هناك نسبة ال باس بها من وكاالت السياحة والسفر لها موقع خاص على شبكة اإلنترنت، وكانت هناك محاوالت منهم  - 1

  .لتكنولوجيةلمواكبة التطورات ا

للمجموع الكلي ) T(وجود دور لإلنترنت في تسويق في أعمال وكاالت السياحة والسفر حيث بلغت قيمة االختبار  -2

استخدام اإلنترنت أصبح أكثر يعزى ذلك إلى أن و ،)α ≥ 0.05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 9.47(

 ،رة اإللكترونية األخرى حيث يستخدم حاليا في كسب أسواق وعمالء جددشيوعا في السنوات األخيرة من أنواع التجا

إقناع السائح بجودة و ،تحقيق تميز تجاري واقتصادي إضافة إلى قدرته في المحافظة على خصوصية معلومات الزائرو
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ة األمر الذي المشاركة بالمعارض السياحية الخارجيمن  وكاالت السياحة والسفرتمكين و المنتج السياحي المتكامل

  .نسبة المبيعاتيحقق زيادة في 

لديهم توجه كبير الستخدام مواقعهم على شبكة اإلنترنت في تسويق أعمالهم حيث  أن مدراء وكاالت السياحة والسفر - 3

  .أنهم يعتبرون أن التسويق عن طريق اإلنترنت ألعمال هذه الوكاالت يعمل على كسب أسواق وعمالء جدد

في تسويق أعمال وكاالت السياحة حيث  مستوى إدراك عال بأهمية اإلنترنت الت السياحة والسفر لديهمأن مدراء وكا -4

تبين و) α ≥ 0.05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 15.63(للمجموع الكلي ) T(بلغت قيمة االختبار 

تسهيل وبناء شهرة لها وتجاري لمنتج المنظمة ذلك من خالل إجابات أفراد العينة على أهمية األنترنت في بناء اسم 

الحصول على المعلومات الشخصية المتعلقة وانجاز الصفقات من خالل الخدمة اإللكترونية وعملية التسويق عالميا 

  .الناتج عن تخفيض األيدي العاملةوإضافة إلى تخفيض الكلفة  ،بناء تسويق مباشر وبالعميل 

تقديرات أفراد عينة الدراسة على  متوسطات في) α ≥ 0.05(حصائية عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إعدم  -5

المؤهل العلمي ( حسب متغيري الدراسةوالفقرات المتعلقة بدور اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة والسفر 

 ويق أعمال وكاالت السياحة والسفربدور اإلنترنت في تس، أي أن هناك توافق في إجابات المدراء فيما يتعلق )الخبرةو

  . الخبرةوبغض النظر عن المستوى العلمي 

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ) α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية  -6

السياحة والسفر ككل تعزى على الفقرات المتعلقة بمستوى إدراك المدراء ألهمية اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت 

أي أن مدراء المؤسسات ذات التصنيف أ أكثر إدراكا  ،لصالح المؤسسات ذوي التصنيف أ ولمتغير تصنيف المؤسسة 

  .من ذوي التصنيفات األخرى،السفر وألهمية اإلنترنت في تسويق أعمال وكاالت السياحة 

  :التوصيات

ن اجل االستمرار والتقدم في استخدام اإلنترنت في تسويق أعمال بعد االنتهاء من الدراسة واستخالص النتائج وم

وكاالت السياحة والسفر، يوصي الباحث بدراسة التوصيات التالية على أمل تبنيها من قبل المسؤولين في هذه المؤسسات 

  .لتدعيم الجهود الهادفة إلى تطوير استخدام هذه التكنولوجيا

ها باستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بالشكل بغض النظر عن تصنيفوفي األردن سفر من وكاالت السياحة والاالهتمام  -1

الصحيح والفعال لما له من أهمية في التسويق السياحي من خالل قدرته الواسعة في الوصول إلى األسواق السياحية 

فاعلية الجتذاب اكبر عدد من المختلفة بصورة تختصر الكثير من الجهد والوقت والمال وبأساليب بالغة التأثير وال

السياح وخاصة أن التقنيات المتوفرة على الشبكة تسمح بقياس فاعلية واثر التسويق في استقطاب المجموعات 

  .السياحية

االهتمام بتوفير الدورات التدريبية الستخدام هذه التكنولوجيا للعاملين في وكاالت السياحة والسفر،وأن تكون هذه  –2

  .تحت إشراف ذوي االختصاص والخبرة في هذا المجال ةيبيالدورات التدر

أن يكون هناك تعاون بين وكاالت السياحة والسفر وبغض النظر عن التصنيف من اجل النهوض بالقطاع السياحي ككل،  -3

  . لتعظيم ربحيته والتي تنعكس إيجابا على دفع عجلة االقتصاد الوطني األردني

لمسؤولة على عقد الندوات والدورات التدريبية المختلفة ألصحاب وموظفي الشركات أن تعمل الجهات الحكومية ا –4

  .السياحية وتقديم حوافز ومكافآت للشركات الرائدة في مجال تطبيق التسويق اإللكتروني

ممكن من  السفر بتحسين وتطوير العالقة مع زبائنها ومحاولة إيصال اكبر قدرالسياحة و مكاتبمن اهتمام أن يكون هناك  –5

 السياحية شركاتالمعلومات والبيانات المحدثة والدقيقة والمعززة بالصور واألسعار وبالتالي القدرة على المنافسة مع ال

  .جميعا الدخول في سوق التسويق السياحي اإللكتروني بإمكانهاالتي أصبح 
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 :المراجع
 

اديمية أك ،القاهرة ،"ة اإللكترونية مع التطبيق على مصر األبعاد االقتصادية والمالية للتجار"  ،2001الدسوقي،  ،إيهاب

  .السادات للعلوم اإلدارية

  .دار المريخ للنشر ،القاهرة ،1998 ،"نظم المعلومات اإلدارية " تعريب سرور علي سرور، –راموند، مكليود 
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  :املشاركة السياسية للمرأة الريفية في األردنو الوعي السياسي

   دراسة استطالعية
*  

  .جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، عمان، األردن عبد المجيد العزام،

 .، األردنالجامعة األردنية، عمان، أمل الخروفهادية الكاتبي و 

  

  27/3/2010 للنشر وقبل                                7/8/2009  ستلم البحث فيا

  ملخص

، وتبيـان  السياسـية  تهاواقـع مشـارك  و وعي السياسي للمرأة الريفيـة اللكشف عن مستوى اهذه الدراسة االستطالعية  تستهدف

سـنة   18(امـرأة مـن ذوات األعمـار    ) 325(وتـم اختيـار    .الوعي السياسي والمشاركة السياسية للمرأة الريفيـة  يالعالقة بين متغير

   . خمس مناطق ريفية شاملة ألقاليم األردن الثالثة ، في)فما فوق

مســتوى المشــاركة السياســية لــدى المــراة و ضــعف مســتوى الــوعي السياســي وانطلقــت الدراســة مــن فرضــية رئيســية مفادهــا

   .الريفية

عهـا ميـدانيا   هذا وقـد تمـت معالجـة البيانـات التـي تـم جم      ، المنهج الوصفي التحليليتماشيًا مع أغراض الدراسة تم استخدم و

 ومتوسـط االتجاهـات،  ، وتم استخراج الجـداول التكراريـة والنسـب المئويـة،     )spss(بواسطة الحاسوب باستخدام الرزمة االحصائية 

   . ANOVAواالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين األحادي 

عليهــا قــدم الباحثــان عــددا مــن  وبنــاء ،جــاءت نتــائج الدراســة بعــد التحليــل واالســتقراء مؤكــدة لصــحة فرضــيات الدراســة و

ضرورة االهتمام بـالمرأة الريفيـة علـى مسـتوى المؤسسـات الرسـمية، ودعـم هـذه المؤسسـات للنشـاطات المحليـة            : التوصيات اهمها

سائل اإلعالم المحلية وخاصـة المرئيـة والمسـموعة منهـا فـي تبنـي بـرامج        وو تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنيو للمرأة الريفية،

   .وذلك لضمان االرتقاء بالمرأة الريفية والنهوض بها تعزيز الثقافة المدنية والسياسية لدى المرأة الريفية، بهدفوية وتثقيفية توع

  

Political Awareness and Political Participation of Rural Women in 
Jordan 

Abd Al-Mageed Al Azzam, Middle East University, Amman, Jordan. 

Hadiah El Kateby and Amal Al Kharoof, The University of Jordan, Amman, Jordan. 

Abstract 

This study examins the political awareness and political participation of rural women,as well as 
the correlation between them. A sample of 325 rural women was selected from five rural areas within 
the three regions in Jordan, the south, the middle and the north.  

The main hypothesis of the  study is that rural women in Jordan have poor political awareness and 
political participation. 

To serve the purpose of the study, the descriptive analytical approach was used, as well as some 
stitistical means such as ANOVA, T-Test, frequencies and cross tabulation. 

The results of the study supported its hypothesies, upon which the authors provided some 
recommendations the most important of which are: giving serious attention and support to rural women 
and their various activities by government officials and institutions on the local level, and enhancing the 
role of civil societies and the national mass media, especially the visiual ones, in developing informative 
cultural and political awareness programs directed towards rural women, so that they can improve 
their social, political and economic status. 
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 :مقدمة

ه المـرأة فـي الحيـاة السياسـية     هناك شبه إجماع بين الباحثين في مجـال السياسـة واالجتمـاع حـول ضـعف الدورالـذي تلعبـ       

وفــي األردن، فــإن دور المــرأة لــيس بأحســن حــال مــن مثيالتهــا فــي الــدول األخــرى، وخاصــة المــرأة الريفيــة، والتــي    . بشــكل عــام

بخالف قريناتها في المدينة، تفتقر إلى األندية والمراكز الثقافية والجمعيات وأماكن توفر النشاطات السياسـية المختلفـة، إضـافة    

  . إلى أن درجة انفتاح المجتمعات الريفية ليست بتلك الموجودة في مجتمعات المدينة، وما زالت تخضع إلى الهيمنة الذكورية

إن المراقب للنشاطات السياسية للمرأة الريفية، يالحظ بسهولة أن هـذه النشـاطات السياسـية، فـي الغالـب، تكـون مقصـورة        

وحيـث أن  . امة، وقليال ما يكون للمرأة الريفية نشاط ومشاركة سياسية خارج هذا اإلطـار على عملية االقتراع في االنتخابات الع

الحكومة األردنية، ومنذ أوائـل التسـعينيات مـن القـرن الماضـي رفعـت شـعار التنميـة السياسـية واالصـالح الـديمقراطي، وضـرورة             

والسياسات العامة، فقد شجع ذلـك مؤسسـات المجتمـع     تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية وإدماجها في عمليات صنع القرار

المدني المختلفة وخاصة المؤسسات النسوية كتجمـع لجـان المـرأة، واللجنـة الوطنيـة لشـوؤن المـرأة، واالتحـاد النسـائي وبـدعم           

  . من مؤسسات اقليمية ودولية لتبني برامج يؤمل من خاللها تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية

والمؤسســات النســوية وســعيها لتفعيــل دور  ة األردنيــةأكثــر مــن عقــد ونيــف مــن الــزمن علــى محــاوالت الحكومــ ومــع مــرور 

المرأة في الحياة السياسية وادماجها في عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة، إال أن العديـد مـن المـراقبين لتطـور الحيـاة      

المنشــودة، حيــث مازالــت مشــاركة المــرأة السياســية دون المســتوى        السياســية فــي األردن يــرون أن ذلــك لــم يتحقــق بالدرجــة      

،  المطلوب، فإقبالها على العمل الحزبي ضئيل جدا، ونشاطها في االنتخابات العامة ال يعدو مشاركتها فـي عمليـة االقتـراع فقـط    

راء هـذه الدراسـة االسـتطالعية    ن إجـ وولهـذا كلـه، ارتـأى البـاحث    . إضافة إلى أن دورها ما زال مهمشا في صنع السياسـات العامـة  

  . في الحياة العامة على ارض الواقع تهامشاركو الوعي السياسي لدى المرأة الريفية في األردن للكشف عن مستوى

  أهمية الدراسة

تــأتي أهميــة هــذه الدراســة كونهــا مــن أوائــل الدراســات االســتطالعية، إن لــم تكــن األولــى مــن نوعهــا، التــي بحثــت موضــوع  

ياسي لـدى المـرأة فـي الريـف األردنـي ومـدى مشـاركتها السياسـية، وخاصـة بعـد مضـي أكثـر مـن عقـد ونيـٍف شـهدت                 الوعي الس

ولكونهــا تقــدم تشخيصــا . خاللهــا بــرامج لتفعيــل الــدور السياســي للمــرأة ومحاولــة إدماجهــا فــي عمليــة صــنع السياســيات العامــة   

عـن أهـم اسـباب اهتماماتهـا بـاألمور السياسـية، واهـم األسـباب وراء          وتكشـف  ،ميدانيا لواقع المرأة الريفية السياسـي فـي األردن  

مشـــاركتها أو إحجامهـــا عـــن المشـــاركة، كمـــا أنهـــا تكشـــف عـــن العالقـــة بـــين الـــوعي السياســـي للمـــرأة الريفيـــة وبـــين مشـــاركتها  

قدمــه مــن توصــيات فــي إضــافة إلــى كونهــا، مــن الناحيــة التطبيقيــة، يمكــن أن تســاهم بمــا تصــل إليــه مــن نتــائج ومــا ت  . السياســية

مساعدة مؤسسات المجتمع المدني النسوية، ومؤسسـات الدولـة المعنيـة بموضـوعات التنميـة السياسـية واإلصـالح الـديمقراطي         

  . لمرأة األردنية بشكل عام، والريفية بشكل خاصالسياسي لدور العلى اتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل 

  :ا يليتهدف هذه الدراسة إلى م: أهداف الدراسة

 .التعرف إلى مستوى الوعي السياسي لدى المرأة الريفية -

 . ، وأهم أسباب المشاركة أو عدمها بالنسبة إليهاالريفيةالتعرف إلى المشاركة السياسية للمرأة  -

 . الريفيةالتعرف إلى مصادرالمعلومات السياسية لدى المرأة  -

 . باألمور السياسية الكشف عن أهم اسباب اهتمامات المرأة الريفية في األردن -

 .خصائص الديمغرافية والوعي السياسي للمرأة الريفية في األردنعدد من الالكشف عن العالقة بين  -

  .الوعي السياسي للمرأة الريفية ومشاركتها السياسية من جهة أخرى الكشف عن العالقة بين -
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  :أما اسئلة الدراسة فتتضمن ما يلي: اسئلة الدراسة

  ي السياسي لدى المرأة الريفية األردنية؟ما هو مستوى الوع -

 ما مدى اهتمام المرأة الريفية األردنية بالمشاركة السياسية؟ -

 ما هي المصادر التي تحصل من خاللها المرأة الريفية األردنية على المعلومات السياسية؟ -

 ما اسباب اهتمام المرأة الريفية األردنية باألمور السياسية؟ -

 : اللة احصائية بين الخصائص الديمغرافية للمرأة الريفية األردنية ووعيها السياسي من حيثهل هناك عالقة ذات د -
  .الرغبة في ممارسة حق االنتخاب -1

 .المشاركة في االنتخابات العامة -2
 .االنتساب لألحزاب ولمؤسسات المجتمع المدني األخرى -3
 .األسباب التي تدعوها لإلنتخاب -4
 .المعلومات السياسية المصادر التي تحصل من خاللها على -5
 .مستوى اهتماماتها السياسية -6
 .أسباب اهتماماتها السياسية -7
  . اعتقادها بأن الوعي السياسي يعزز مبدأ الديمقراطية والمشاركة السياسية الحرة -8

 : هل هناك عالقة ذات داللة احصائية بين الوعي السياسي للمرأة الريفية األردنية ومشاركتها السياسية من حيث -

  .غبة في ممارسة حق االنتخابالر -1

 .المشاركة في االنتخابات العامة -2

 .االنتساب لألحزاب ولمؤسسات المجتمع المدني األخرى -3

  .األسباب التي تدعوها لإلنتخاب -4

  :قامت هذه الدراسة على الفرضيات التالية: فرضيات الدراسة

 .ضعف مستوى الوعي السياسي لدى المرأة الريفية األردنية بشكل عام -1

 . ف مستوى المشاركة السياسية لدى المرأة الريفية األردنية بشكل عامضع -2

 . لديهن عي السياسيالومستوى الخصائص الديمغرافية لدى افراد العينة وبين توجد عالقة ذات داللة احصائية بين  -3

 .السياسية نمستوى مشاركتهبين و الخصائص الديمغرافية لدى افراد العينةتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين  -4
  : مصطلحات الدراسة

ــة مصــطلحات أساســية، وقــد              ــدها بثالث ــي يمكــن تحدي ــي يتضــمنها البحــث والت ــأهم المصــطلحات الت ــد مــن التعريــف ب الب

  . الوعي السياسي، المشاركة السياسية، والمرأة الريفية: تضمنهما عنوان البحث وهي

  :الوعي السياسي -

ول المفكـرون السياسـيون مفهـوم الـوعي السياسـي، وبالتـالي عـدم وجـود تعريـف          نظرا لتعدد الجوانب التي من خاللها تنا 

ن مـن األخـذ بهـذه التعريفـات     وواضح ومحدد لهذا المفهوم، فمن المفيد اإلطالع على بعض من هذه الجوانب كي يـتمكن البـاحث  

فـة األفـراد لحقـوقهم وواجبـاتهم     فالوعي السياسي كما يراه بعض الباحثين يتمثـل فـي مـدى معر   . في خدمة أهداف هذه الدراسة

، 1983معـوض، (السياسية، وقدرتهم على التصور الكلـي للواقـع المحـيط بهـم، وفهمهـم لمـا يجـري حـولهم مـن احـداث ووقـائع،            

70.(   
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وربط الكثيرون بين مفهوم الوعي السياسي واإلدراك كأحد مؤشرات فاعلية عملية التنشئة السياسية في المجتمـع، فعرفـوا   

فـي فهـم وإدراك األفـراد للواقـع السياسـي واالجتمـاعي والتـاريخي لمجـتمعهم، وقـدرتهم          "سياسي على اعتبار أنه يتمثل الوعي ال

على التصور الكلي للواقع المحيط بهم، مما يساعدهم على بلورة اتجاهات سياسية، ويدفعهم إلى المشاركة السياسـية، ويتطـور   

ــارف والمع     ــك الفهــم واالدراك مــن خــالل المع عــن البيئــة المحليــة والقوميــة     -المقصــودة وغيــر المقصــودة   -لومــات السياســية ذل

وبعض الباحثين تنـاولوا  ). 28، 2004خطاب، " (والعالمية التي ينقلها ويترجمها المنشئون على اختالفهم إلى األعضاء الجدد

لكـه األفـراد مـن معـارف سياسـية متأتـاة       موضوع الوعي السياسي من خالل العناصر المكونة له كالثقافة السياسية، ومدى مـا يمت 

وآخـرون توجهـوا نحـو دراسـة الـوعي السياسـي ضـمن إطـار         ). 74، 2001ابـو يوسـف،   (المختلفـة   من هذه الثقافة بمؤسساتها

بعــض الفئــات االجتماعيــة والمهنيــة، كفئــة الشــباب، وطلبــة الجامعــات، واإلعالميــين، ومؤسســات المجتمــع المــدني، وذلــك لقيــاس    

هذه الفئات والشرائح لـواقعهم السياسـي ودورهـم فـي العمليـة السياسـية، ومشـاركتهم الفعليـة فـي العمليـة السياسـية             مدى إدراك

  ).47، 2004، خطاب، 124-122، 1980؛ محمد ، 327، 2006يسري، (

ــاحث    ــالتعريفن األخــذ ووألغــراض هــذه الدراســة ارتــأى الب ــر المتعلــق بدراســة الــوعي السياســي فــي ضــوء الف     ب ــات األخي ئ

فهـم وادراك هـذه الفئـة لواقهعـا السياسـي، وهنـا تحديـدا فئـة المـرأة الريفيـة            :االجتماعية، وعلى اعتبار أن الوعي السياسي هـو  

ــة              ــا السياســية ودورهــا فــي العملي ــورة اتجاهاته ــى بل ــي، ممــا يســاعدها عل ــا واتســاعها فــي المجتمــع األردن ــك نظــرا ألهميته وذل

   .ياسية فاعلةالسياسية، ويدفعها نحو مشاركة س

  : المشاركة السياسية -

ــد ــر مــن            ُتع ــة، كمــا وتعتب ــة الحديث ــة التــي يجــب أن تتوطــد فــي الدول المشــاركة السياســية مــن أهــم المبــادىء الديمقراطي

المبادىء التي نميز علـى ضـوئها األنظمـة الديمقراطيـة التـي تقـوم علـى مبـدأ المواطنـة والمسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات، مـن               

االستبدادية التسلطية التـي تقـوم علـى احتكـار السـلطة، فهـي بهـذه الحالـة تمثـل موضـوعا محوريـا مـن موضـوعات علـم                األنظمة

لقد اعتبـر الـبعض المشـاركة السياسـية بمثابـة التعبيـر العملـي عـن العقـد االجتمـاعي الطـوعي، ال مـن قبيـل              . االجتماع السياسي

فـي ذلـك تتحقـق صـيرورة الفـرد كعضـو متسـاٍو مـع نظرائـه فـي جميـع الحقـوق              ألنالمفهوم فحسب، بل في واقعـه العملـي ايضـا،    

نتيجــة لتــداخل و مــا يــتم علــى أرض الواقــع أحيانــًا،  والواجبــات والحريــات األساســية فــي جســم الدولــة التــي ينتمــي إليهــا، إال أن  

  ).74، 1999شبار،  ( ركةمن المشا الحد وبالتاليالمفترضة المساواة هذه تخطي  ،هوبين األفراد وتشابكها المصالح

وتتــاثر مشــاركة الفــرد السياســية بمقــدار معرفتــة المدنيــة والسياســية المكتســبة مــن خــالل المصــادر المتعــددة، كوســائل         

فكلما زادت وتنوعت معرفتـه المدنيـة   . الخ.....اإلعالم المرئية والمقروءة والمكتوبة، والندوات السياسية، والحمالت االنتخابية 

كمــا تتــأثر مشــاركة الفــرد السياســية بشــكل النظــام االجتمــاعي والسياســي    . لمــا ازداد احتمــال مشــاركته السياســية والسياســية ك

الــذي يعــيش فــي ظلــه، فاألنظمــة الليبراليــة المنفتحــة تعــزز لــدى األفــراد الرغبــة فــي المشــاركة السياســية، بينمــا تعمــل األنظمــة       

ــا اإلرث التقليـــدي عكـــس ذ    ــن عليهـ ــي يهمـ ــة والتـ ــا      المنغلقـ ــراد مجتمعاتهـ ــدى أفـ ــاالة لـ ــاط والالمبـ ــعور اإلحبـ ــزز شـ ــك، حيـــث تعـ لـ

)Milbrath, 1965, 39-41 .(  

إن الحديث عن المشاركة السياسية ال يتم إال في نطاق مجتمع مدني حـديث، ودولـة وطنيـة حديثـة، تبـدو لمواطنيهـا مـن        

ى تفـتح البـاب علـى مصـراعيه لمشـاركة الجميـع، أمـا        الداخل دولة حق وقانون، ال دولة حزب أو نخبة أو فئة أو طبقـة، ألن االولـ  

في الحالة الثانية فتجعل المشاركة مقتصرة على أعضاء الحزب أو النخبة أو الفئـة أو الطبقـة أيـا كانـت التسـمية، لـيس عنـد هـذا         

والبـاقي هـوامش    فربما تلجأ إلى إلغاء واجـب اآلخـر فـي المشـاركة السياسـية والتعبيـر، وتجعـل مـن ذاتهـا محـورا ومركـزا            ،الحد

، ويقصــد بالمشــاركة السياســية تلــك األنشــطة الطوعيــة التــي يقــوم بهــا المواطنــون بهــدف اختيــار حكــامهم     )1999،75شــبار، (

 ,Maclosky(وممثلــيهم والمســاهمة فــي عمليــة صــنع السياســات العامــة داخــل مجتمعــاتهم بطريقــة مبـــاشرة أو غيــر مبـــاشرة     
جملة النشاطات والتفاعالت التي يقوم بها األفـراد لتحقيـق المصـلحة    : ركة السياسية هيفي حين نرى أن المشا). 257 .,1968

العامة لمجتمع الدولة التي ينتسبون إليه، وسواء اتخذت هـذه النشـاطات شـكل التأييـد أو الـرفض أو المقاومـة أو التظـاهر ومـا         

  . إلى ذلك

  : المرأة الريفية األردنية -

شـمل شـرائح النسـاء الالتـي يقطـن البيئـة الريفيـة، وتعـرف دائـرة االحصـاءات العامـة المنطقـة             يتسع مفهوم المرأة الريفيـة لي 

وتنخـرط هـذه الشـرائح السـكانية مـن النسـاء الريفيـات        . نسـمة فأقـل   5000الريفية باعتبار أي تجمع سكاني يشمل عدد سـكانه  
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مـى مـنهن تمـتهن النشـاط الزراعـي المكثـف بصـورة        في مهـن وحـرف إنتاجيـة وأنشـطة اقتصـادية مختلفـة، وإن كانـت الغالبيـة العظ        

كمـا يمـتهن بعـض تلـك الشـرائح النسـائية حرفـا مرتبطـة بخدمـة العـاملين بالقطـاع الزراعـي مثـل البقالـة               . مباشرة أو غير مباشـرة 

يـة المهنيـات   والحياكة وغزل الصوف والجزارة وطحن الغالل، وفي األعمال التجاريـة البسـيطة، كمـا تضـم الشـرائح النسـائية الريف      

سة والطبيبة واألخصائية االجتماعية، ومنهن من يعيش بالقريـة كمقـر دائـم ولكـن     دِرالعامالت في وظائف حكومية بالقرية مثل الم

يعمل خارجها في قرية مجاورة أو بالحضر القريب، ومنهن مـن يعمـل بالزراعـة لنفسـها أو بـاألجر لـدى الغيـر أو فـي إطـار عمـل           

  .)2004مجلس القومي للمرأة، ال(عائلي بدون أجر 

بالرغم من وجود الكثير مـن الدراسـات التـي تناولـت موضـوع المشـاركة السياسـية للمـرأة بشـكل عـام،           : الدراسات السابقة

وأمـا الدراسـات   . ا علـى دراسـة تناولـت الـوعي السياسـي للمـرأة الريفيـة وعالقتـه بمشـاركتها السياسـية          ون لـم يعثـر  يإال أن الباحث

  : ت بعض جوانب موضوع الدراسة فمنهاالتي تناول

ــرويين فــي محافظــة           )1986طبوشــي، ( دراســة  - ــة مــن الق ــدى عين ــوعي السياســي ل حــول وســائل االتصــال الجامــاهيري وال

المنوفيــة فــي مصــر، والتــي مــن خاللهــا حــاول التعــرف علــى الكيفيــة التــي يــدرك بهــا القــرويين القضــايا السياســية المحليــة      

واكتشـفت الدراسـة أن الـوعي السياسـي للقـرويين مـرتبط بالممارسـات        . يمهم لها وتصوراتهم حولهاوالخارجية، ومدى تقي

اليومية المباشرة والمصـالح الفرديـة، وبالتـالي فهـم يفتقـرون الـى وجـود نمـط خـالص مـن أنمـاط الـوعي السياسـي، ويعـود               

لثقافة السياسية الصحيحة لـدى األفـراد عـن    السبب في ذلك الى ان وسائل االعالم الجماهيري عموما ال تساعد على بث ا

  .مجتمعهم بقضاياه ومشكالته المختلفة مما قد يؤدي الى انعدام الوعي السياسي لديهم وبالتالي إلى اغترابهم سياسيًا

حول المشاركة السياسية في األردن، والتي حاولت الكشـف عـن إتجاهـات المـواطنين نحـو المشـاركة        )1991العزام، (دراسة  -

لسياسية، وعن العالقة بين عدد من المتغيرات الديمغرافية والمشاركة السياسية، وقـد أفـادت بوجـود عالقـات ذات داللـة      ا

احصــائية بــين العديــد مــن المتغيــرات والمشــاركة السياســية، وبينــت الدراســة أن المجتمــع األردنــي مــازال مجتمعــًا محافظــًا  

زاب مازالــت ضــعيفة، كمــا خلصــت الدراســة الــى أن مــن أهــم أســباب عــدم     بشــكل عــام، وأن ثقــة الغالبيــة مــن أفــراده بــاألح   

   .المشاركة من قبل األفراد المبحوثين هو الخوف من المالحقة األمنية بالدرجة األولى وعدم القناعة بالعمل الحزبي

فت الكشـف عـن دور   التـي اسـتهد  " المـرأة األردنيـة والمشـاركة السياسـية     "بعنوان  )1994شتيوي والداغستاني، ( دراسة  -

المــرأة فــي المشــاركة السياســية، كالترشــيح لإلنتخابــات النيابيــة، ودخولهــا معتــرك الحيــاة الحزبيــة، وتوصــلت الدراســة إلــى    

نتيجة مفادها أن اختيار المرأة للمرشح عنـد ممارسـة حقهـا االنتخـابي مقـرون برغبـة الرجـل، وتـأثير األقـارب بشـكل عـام،            

العــادات والتقاليــد، كمــا توصــلت دراســتهما علــى أن المشــاركة السياســية غالبــا مــا تكــون      كمــا يخضــع االختيــار لمنظومــة 

  .مقصورة على الرجال دون النساء

دفت بيـان موقـع   ه، واسـت "1997المرأة واألحزاب في االنتخابات النيابيـة لعـام  "بعنوان  )1997(دراسة أعدها مركز الريادة  -

نيابية والعمل الحزبي، وكشفت الدراسـة عـن محدوديـة مشـاركة المـرأة علـى هـذه        المرأة على صعيد الترشيح لإلنتخابات ال

  . من مجمل العضوية في األحزاب )%5(الصعد، حتى أن عضوية المرأة في األحزاب السياسية ال تتجاوز 

سـية بهـدف   والتي بحثـت دور وسـائل االعـالم فـي تشـكيل وعـي الطلبـة بثقافـة المشـاركة السيا          )2001أبو يوسف، ( دراسة  -

التعرف إلى تأثير االتصال المباشر والجماهيري علـى توجهـات عينـة مـن طـالب جامعـة القـاهرة تجـاه المشـاركة فـي الحيـاة            

طلبـة  ( وأفـادت الدراسـة إلـى أن معظـم أفـراد العينـة      . السياسية واألسباب التي تكمن وراء إسهامهم فيها أو احجامهم عنها

الكافي الـذي يـؤهلهم للمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، وذلـك بسـب تفشـي روح الفرديـة            ليس لديهم الوعي السياسي) الجامعة

   .لدى الشباب، وتهميش المجتمع لهم والذي يولد لديهم الشعور باالحباط

، وقـد اسـتهدفت بيـان المـدى الـذي يتـأثر بـه        "السـلوك االنتخـابي فـي االنتخابـات األردنيـة     "بعنـوان   )2002 العـزام، (دراسة  -

االنتخــابي لألفــراد مــن خــالل منظومــة القــيم المختلفــة الســائدة فــي المجتمــع األردنــي، وصــوًال علــى تعــرف واقــع        الســلوك 

السلوك االنتخابي في األردن ودوافعه، وخلص إلى نتيجـة مهمـة، وهـي أن السـلوك االنتخـابي يتحـدد علـى أسـاس عالقـات          

ركاته الحسية لمنظومة القـيم واالتجاهـات واألفكـار واالعتقـادات     الفرد بالبيئة السياسية واالجتماعية المحيطة به، وفقًا لمد

  .البسائدة
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حــول التنشــئة السياســية والقــيم، واســتهدفت الوقــوف علــى المصــادر التــي يعتمــد عليهــا طــالب        )2004خطــاب، ( دراســة  -

اءتهـا فـي خلـق الـوعي     فـي اسـتقاء معلومـاتهم السياسـية، ومـدى كف      المدارس الثانوية في القاهرة بجمهوريـة مصـر العربيـة   

. السياســي لــديهم، بصــورة تتســق مــع األهــداف التــي تطرحهــا المؤسســات الرســمية للتنشــئة كواصــفات ايجابيــة للمــواطن     

وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها انخفـاض مسـتوى   . وكذلك التعرف على درجة الوعي السياسي ألفراد العينة

المصـري، وأن االنسـان المصـري ينظـر علـى المشـاركة السياسـية فـي اطـار مصـلحته           الوعي السياسي بين أفـراد المجتمـع   

   .وليس كهدف بحد ذاتها وكوسيلة لتحقيق الصالح العام) أي كوسيلة لتحقيق منفعته الشخصية(الخاصة 

خابــات، وهــدفت تنــاول فيهــا إدراك النــاخبيين األردنيــين للعوامــل التــي تحــدد تصــويتهم فــي االنت    )2005الهزايمــة، (دراســة  -

وخلصـت الدراسـة إلـى أن المشـاركة السياسـية فـي االنتخابـات        . الدراسة إلى تحديد تلك العوامل وترتيبهـا حسـب األهميـة   

ويليـه األبـوي ثـم فـي آخرهـا جـاء العامـل        ) النفعـي (يحكمها الطابع العشائري في المقدمة، يليه الطابع الـديني ثـم الخـدمي    

  . لمشاركة المتأتية من الدوافع الحزبيةالحزبي، وهذا يعني تدني نسبة ا

وأما على الصعيد األجنبـي، فقـد كانـت هنـاك عـدة دراسـات تناولـت أهميـة المعرفـة السياسـية فـي رفـع مسـتوى الـوعي السياسـي                

  : لدى األفراد وبالتالي دفعهم نحو المشاركة السياسية الفاعلة، وأهمها

المتعلقـة بالمعرفـة المدنيـة والسياسـية وعالقتهـا بتعزيـز        )(McDonald and Popkin,2001دراسـة ماكدونلـد وبـوبكن     -

المشاركة السياسية، أفادت بأن المعرفة المدنية والسياسية ترفع من مستوى الوعي السياسـي لألفـراد وتعـزز لـديهم القـيم      

د كــذلك مــن  الديمقراطيــة والمشــاركة السياســية، وتســاعدهم علــى فهــم مصــالحهم كــأفراد وكأعضــاء فــي الجماعــة، وتزيــ       

شــعورهم بالثقــة فــي الــنفس، ألنــه كلمــا زادت معــرفتهم السياســية والمدنيــة تجــاه القضــايا والسياســات العامــة، كلمــا زادت    

إضــافة إلــى أن المعرفــة السياســية والمدنيــة،  . ثقــتهم بنفســهم وقــل شــعورهم بــالخوف مــن االنخــراط فــي الحيــاة السياســية   

قضــايا وموضــوعات وطنيــة محــددة، وتجعلهــم أكثــر عقالنيــة وموضــوعية فــي    يمكنهمــا أن تغيــر مــن أراء المــواطنين حــول 

  .مناقشتهم لهذه القضايا وتقييمهم لها

للمواطنة الديمقراطية، حيـث يـرى    بوصفه عنصرًا ضروريًا، وينظر العديد من المفكرين السياسيين إلى الثقافة السياسية -

اطنين ال يستطيعون اتخاذ حسابات عقالنية وموضـوعية، حـول مـا    بأن المو ،)(Delli et al. 1996ديلي كابرين وآخرون 

إذا كانــت مشــاركتهم السياســية ســتكون فــي صــالحهم أو فــي غيــر صــالحهم، دون تــوفر الحــد األدنــى مــن المعلومــات حــول   

 القضــايا والموضــوعات العامــة التــي تهمهــم، كمــا افــادوا بأهميــة التعلــيم المــدني، وأن ذلــك لــيس محصــورا بعــدد ســنوات      

التعليم، ولكن بمقدار أو حجم المعلومات السياسية والمدنية المتحصـلة، فهـي التـي تحـدد توقعـات مشـاركتهم السياسـية،        

فــاألفراد الــذين يتمتعــون بمعرفــة سياســية واســعة، عــادة مــا يكونــوا أكثــر مشــاركة سياســية مــن غيــرهم، كمــا أَكــد هــؤالء       

مـا يتعلمـه األفـراد فـي المؤسسـات التعليميـة وبـين المعرفـة السياسـية،          المفكرون السياسيون أن هناك عالقة بين التعلـيم و 

وأن مناهج التربيـة الوطنيـة أو المدنيـة، لهـا تأثيرهـا مـن حيـث حجـم المعلومـات ويكسـب األفـراد مرونـة فـي التفاعـل، ممـا                

  .يجعلهم جزءا مهما في عملية التعلم السياسي

العالقـة بـين المعرفـة السياسـية وتعزيـز ممارسـة القـيم         )(Niemi and Jenning, 1998جـون  و كمـا أكـدت دراسـة نـايمي     -

الديمقراطية في المجتمع، حيث أفـادت الدراسـة أن األفـراد الـذين ال يعرفـون أهميـة قـيم الديمقراطيـة فـإنهم ال يفهمونهـا،           

  .وبالتالي فهم ال يعتقدون بها وال يحترمونها

بأنـه كلمـا زادت معرفـة أفـراد الشـعب      ) (Morin, 1996أفـاد مـورن    يكـي وفي دراسة حول المعرفة السياسية للشـعب األمر  -

ــة السياســية موضــوعا           ــذلك يــرى بالمعرف بالسياســة والقضــايا العامــة والحكومــة، كلمــا زادت ثقــتهم بالنظــام السياســي، ول

  . محوريا وأساسيا، سواء فيما يخص منفعة األفراد أو منفعة النظام السياسي

بـأن المواطنـة، وكـذلك الديمقراطيـة      ،)(Barber, 1984وبـاربر  ) (Dagger, 1997ل مـن داقـر   وفي هذا السياق يرى كـ  -

الناضجة تتطلب مشاركة فاعلة وانخراط في الحيـاة العامـة، وهـذا االنخـراط الفاعـل فـي الحيـاة السياسـية يتطلـب بالتأكيـد،           

سياســية لــدى المــواطنين تكــون افضــل مــن معرفــة أقــوى ممــا يتطلبــه المــواطن كناخــب فقــط، ولــذلك فــإن زيــادة المعرفــة ال 

  . نقصانها
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ومـع تأكيـدهم أهميـة المعرفـة السياسـية، كمتطلـب ضـروري         )(Dudley and Gitelson, 2002جيتلسـون  و وأمـا دودلـي   -

وأساسي لألنخراط المـدني والمشـاركة السياسـية، إال أنهمـا يريـا، بـأن المعلومـات المحصـلة مـن خـالل المعرفـة السياسـية             

هــا قــد التكــون دائمــا كافيــة لالنخــراط فــي الحيــاة المدنيــة، فالمعلومــات المتحصــلة مــن المعرفــة السياســية حــول       بحــد ذات

الكونغرس األمريكي مثال، قد ال تكون مفيدة كثيرا للمواطن في موضوع يتعلق بشؤون الحكومات المحلية، فكـل موضـوع   

       .يتطلب معلومات خاصة به

   :عن الدراسات السابقة ما يليإن أهم ما يميز هذه الدراسة 

أن هذه الدراسة جاءت متخصصة في دراسة العالقة بين الوعي السياسـي والمشـاركة السياسـية لشـريحة واسـعة ومهمشـة        -1

 . في المجتمع وهي المرأة الريفية

 . وقوف هذه الدراسة على المصادر التي تستقي منها المرأة الريفية معلوماتها السياسية -2

 .لوعي السياسي للمرأة الريفية األردنيةمستوى امعرفة  -3

 .المشاركة السياسية الحقيقي للمرأة الريفية األردنيةمستوى معرفة  -4

 . على أسباب مشاركة المرأة الريفية في االنتخابات العامة، وأسباب العزوف عنها معرفة -5

  .عينةالوقوف على مدى العالقة بين متغيرالوعي السياسي والمشاركة السياسية ألفراد ال -6

  مجتمع الدراسة وعينتها

لـواء  / منطقـة الشـوبك  . شملت الدراسة عينة للمرأة في خمس مناطق ريفية شاملة لألقاليم الثالثـة فـي األردن   :مجتمع الدراسة

لـواء سـحاب فـي    / لواء الجيزة في إقليم الوسط، ومنطقة خشافية الشوابكة/ الشوبك في اقليم الجنوب، ومنطقة أم اقصير

. لـواء المـزار فـي إقلـيم الشـمال أيضـا      / لواء بلعما فـي اقلـيم الشـمال، ومنطقـة ديـر يوسـف      / ط، ومنطقة بلعماإقليم الوس

وتم اختيار هذه المناطق كونـه يتواجـد فيهـا مراكـز لجمعيـة تنميـة وتأهيـل المـرأة الريفيـة ومقرهـا الرئيسـي فـي العاصـمة،              

   .عمان، حيث يسهل في عملية جمع البيانات

، اللـواتي حضـرن االجتماعـات    )سنة فما فـوق  18(امرأة من ذوات األعمار ) 325(اشتملت عينة الدراسة على  :عينة الدراسة

التي تم الدعوة اليها من قبل العاملين في مراكز جمعيـة تنميـة وتأهيـل المـرأة الريفيـة والتـي تـم التعـاون معهـم فـي توجيـه            

،وتوزعت العينـة  مـس المـذكورة أعـاله وفـق جـدول زمنـي محـدد       دعوة عامة للسيدات في كل منطقة ريفية من المنـاطق الخ 

) 73: (ديـر يوسـف  ، %)20.9(سـيدة او مـا نسـبته    ) 68: (الشـوبك : على المناطق الخمس المذكورة على النحو التـالي 

ســيدة او مــا ) 65: (خشــافية الشــوابكة ،%)18.8(ســيدة او مــا نســبته ) 61: (بلعمــا، %)22.5(ســيدة او مــا نســبته 

مـــا بـــين الواقعـــة فـــي الفتـــرة ، وقـــد انجـــز العمـــل %)17.8(ســـيدة او مـــا نســـبته ) 58: (أم اقصـــير، %)20.0(نســـبته 

   .23/8/2008و 15/4/2008

  منهجية الدراسة

ن المــنهج الوصــفي التحليلــي لهــذه الدراســة، إيمانــا مــنهم بــأن هــذا المــنهج هــو األنســب لطبيعــة       واتبــع البــاحث  :مــنهج الدراســة 

الدراسة، واألقدر للوصول إلى نتائج علمية دقيقة مقدرة بالنسب المئوية المعتمدة على األرقـام   المشكلة البحثية لموضوع

ذات الداللــة االحصــائية، هــذا وقــد تمــت معالجــة البيانــات التــي تــم جمعهــا ميــدانيا بواســطة الحاســوب باســتخدام الرزمــة      

والجــــداول المتقاطعــــة والتبــــاين األحــــادي   ، وتــــم اســــتخراج الجــــداول التكراريــــة والنســــب المئويــــة، )spss(االحصــــائية 

)ANOVA (والمتوسط الحسابي .  

ن، بطريقة تخدم أغراض البحـث،  ولقد تم جمع البيانات األولية من أفراد العينة باستخدام استبانة صممها الباحث: أداة الدراسة

ــة مــن حيــث ا      : وتكونــت مــن جــزأين رئيســيين    ــراد العين ــاول الجــزء األول خصــائص عامــة ألف ــة،   تن ــة االجتماعي لعمــر، الحال

  ).1(، جدول رقم )4-1(العالقة بقوة العمل وهي مرتبة رقميا من و المستوى التعليمي،

أمــا الجــزء الثــاني فتضــمن مجموعــة مــن األســئلة تتعلــق بــالوعي السياســي، واالهتمــام السياســي، والمشــاركة السياســية،         

  ). 17 -1(مرتبة رقميا من  ومصادر المعلومات السياسية لدى المرأة الريفية، وجاءت
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عاليــة ولهــا درجــة واحــدة، متوســطة درجتــان،   : وقــد درجــت االســتجابات علــى كــل جــزء مــن أجــزاء األداة الــى أبعــاد هــي    

فــي العمــود   Xوقــد طلــب مــن الطلبــة وضــع إشــارة    . وضــعيفة ثــالث درجــات، معدومــة أربــع درجــات، وال أدري خمــس درجــات    

  .م، كما تم طلب وضع نفس اإلشارة حول اإلجابة المناسبةالمناسب لكل فقرة وبما يتفق مع أيه

اعتمدت هذه األداة على الصدق المنطقي االستداللي وهو صـدق المفـردات وطريقـة صـياغتها، وقـد تـم       : صدق األداة وثباتها

بعـــرض االســـتبانة علـــى ثالثـــة مـــن ذوي   ن، وتمثـــلوالتأكـــد مـــن ذلـــك مـــن خـــالل العمـــل اإلجرائـــي الـــذي قـــام بـــه البـــاحث   

، وطلــب مــنهم إبــداء الــرأي جامعــة اليرمــوكاالختصاصــات المختلفــة فــي حقــل السياســة واالجتمــاع والقيــاس والتقــويم فــي  

وتقدير درجة شمولية فقرات االستبانة ودقتها ومالءمتها لموضوع الدراسة، هـذا وقـد طلـب مـن المحكمـين بوضـع درجـة        

الخانــة المخصصــة لجلــب انتبــاه المحكــم عنــد تفحصــه    ، وفــي )10 -1(علــى يســار كــل مطلــوب مــن محتويــات االســتبانة    

بتفريــغ اســتبانات المحكمــين، وإجــراء  البــاحثوناالســتبانة، كمــا طلــب مــنهم بوضــع أيــة مالحظــات يرونهــا مناســبة، ثــم قــام   

، وتعـديل  %) 80(عملية حسابية لمحتويات كل فقرة من الفقرات، وتم أخذ الفقرات التي أجمع عليها المحكمـون بنسـبة   

  . قرات األخرى وفق مالحظات المحكمينالف

أما بالنسبة لثبات األداة فقد تم قياسها من خالل توزيع خمسـة وأربعـين اسـتبانة علـى ثـالث مجموعـات مـن أفـراد العينـة،          

، وذلــك للتأكــد مــن وضــوح العبــارات والفقــرات لبــدء تحكيمهــا، وتــم اســتخراج معامــل  )pilot study(  كعينــة اســتطالعية أوليــة

  .، واعتبرت درجة معامل االرتباط هذه مقبولة لغايات البحث%)85.0(حيث كان ) الفا(باط االرت

ولتنفيذ استطالع العينـة تعـاون البـاحثون مـع العـاملين فـي مراكـز جمعيـة تنميـة وتأهيـل المـرأة الريفيـة فـي هـذه المنـاطق،                

عـات تعريـف السـيدات بهـدف الدراسـة وطلـب مـنهن        والتي تم التعاون معهم في توجيه دعوة عامة للسـيدات، وتـم خـالل االجتما   

وبعد جمع االستبانات تم إدخـال البيانـات فـي الحاسـوب، وأجريـت العمليـات الحسـابية المناسـبة          .تعبئة االستبانة كل على انفراد

  .ولم يستثنى أي من االستبانات الراجعة كونها كانت جميعا مكتملة. عليها

الرئيســة إلــى محــورين ليســهل ضــبط الدراســة وصــوال إلــى النتــائج التــي    االســتبانة  تــم تقســيم: عــرض البيانــات اإلحصــائية 

الــوعي السياســي والمشــاركة : الخصــائص الديمغرافيــة، والمحــور الثــاني: المحــور األول: ن مــن دراســتهم وهــيويتوخاهــا البــاحث

   :السياسية، وسنتناولها على النحو التالي

  راد العينةالخصائص الديمغرافية ألف: المحور األول

  :حالة على النحو التالي) 325(البيانات الديمغرافية للعينة والمكونة من ) 1(يوضح الجدول رقم 

 39-30(تليهـا الفئـة العمريـة    %) 34.5) (عاما 29-18(شكلت أعلى نسبة ألفراد العينة في الفئة العمرية : الفئات العمرية -1

ــة العمريــة  %)29.2(بنســبة ) عامــا49-40(، ثــم الفئــة العمريــة  %)18.5( بنســبة) عامــا بنســبة ) عامــا59-50(، ثــم الفئ

  %). 4.3(بنسبة ) فوق عاما60(الفئة العمرية و، %)13.5(

، ونســـبة أفـــراد فئـــة المتزوجـــات شـــكلت  %)31.4(شـــكلت نســـبة فئـــة العزبـــاوات مـــن أفـــراد العينـــة   : الحالـــة االجتماعيـــة -2

فقط، مما يشير إلى ارتفاع نسبة اإلنـاث المتزوجـات   %) 8.6(شكلت ، وأما نسبة فئة المطلقات واألرامل فقد %)60.0(

دائـرة اإلحصـاءات العامـة،    %) (53.7(في المناطق الريفية مقارنة بنسبة اإلناث المتزوجات على مستوى المملكة والبالغة 

2005(.  

أو مـــا نســـبته  اس العينـــةثـــالث أخمـــأمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمســـتوى التعليمـــي، فقـــد تبـــين أن حـــوالي    :المســـتوى التعليمـــي -3

ــة مســتوى الكليــة المتوســطة والجــامعيين          %) 59.1( ــة الثانويــة العامــة فمــا دون، بينمــا بلغــت نســبة أفــراد فئ هــن مــن فئ

يشير إلى انخفاض المستوى  ، وهذا%)3.1( مما) ماجستير فما فوق(حملة الشهادات العليا  وبلغت نسبة، %)37.8(

  . المناطق الريفيةالتعليمي بشكل عام بين اإلناث في 

، بينمــا شــكلت نســبة غيــر العــامالت حــوالي      %)42.8(شــكلت نســبة العــامالت مــن أفــراد العينــة      : العالقــة بقــوة العمــل   -4 

، ونسـبة المتقاعـدات اللـواتي يعملـن     %)9.8(، وأما المتقاعدات من أفراد العينة فقـد شـكلت نسـبتهن حـوالي     %)41.5(

وتشير هذه النسب إلى رتفاع في نسـبة   ،%)1.5(القادرات على العمل شكلت  ، ونسبة غير%)4.3(بنفس الوقت شكلت 

  . غير العامالت بين صفوف المرأة الريفية
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخصائص الديمغرافية: 1جدول 

 النسبة المئوية التكرار المتغير
 

  

  

 العمر -1

18-29 112 34.5 
30-39 60 18.5 
40-49 95 29.2 
50-59 44 13.5 
 4.3 14 فما فوق 60

 100.0 325 المجموع
 

 الحالة االجتماعية -2
 31.4 102 عزباء

 60.0 195 متزوجة
 8.6 28 ارملةومطلقة

 100 325 المجموع

 المستوى التعليمي -3

 59.1 192 *فما دونثانوية عامة
 37.8 123 وجامعةكلية متوسطة

 3.1 10 دراسات عليا
 100.0 325 المجموع

  العالقة بقوة العمل -4

 42.8 139 أعمل
 41.5 135 عاطلة عن العمل

 9.8 32 متقاعدة

 4.3  14 متقاعدة واعمل
 1.5  5 غير قادرة على العمل

 100.0 325 المجموع
  

تكونــت مــن اعضــاء العينــة معظــم ، كــون % 0.9نســاء أميــات بــين افــراد العينــة أو مــا نســبته  3كــن هنــاك ســوى يلــم  *

  .هذه النسبة اقل من نسبة األمية على أرض الواقع وال تمثلهاو الجمعية،

  

  : الوعي السياسي والمشاركة السياسية للمرأة الريفية األردنية: المحور الثاني

  الوعي السياسي للمرأة الريفية: أوًال

%) 56.9(مــن نصــف افــراد العينــة أو مــا نســبته   أدنــاه أن أكثــر) 2(تفيــد البيانــات االحصــائية الــواردة فــي الجــدول رقــم   

يعتقدن بأن مستوى الوعي السياسي لدى المرأة األردنية بشكل عام هو بدرجـة متوسـطة، بينمـا نسـبة اللـواتي يعتقدنـه بدرجـة        

 "ال ادري"اللـواتي أجـبن ِب   أمـا  ، و%)15.4(، ونسبة اللواتي يعتقدنه بدرجة ضعيفة شكلت %)25.2(عالية لم تشكل سوى 

  .من أفراد العينة%) 2.5(شكلت نسبتهن 

وفيمــا يتعلــق بعالقــة الــوعي السياســي بتعزيــز الديمقراطيــة والمشــاركة السياســية الحــرة، فتفيــد البيانــات االحصــائية الــواردة فــي  

. فقـط يعتقـدن بعـدم وجـود عالقـة     %) 6.5(، مقابـل  %)79.1(، بـأن نسـبة اللـواتي يعتقـدن بـذلك قـد بلغـت        )3(الجدول رقـم  

فقــد بلغــت " ال أدري"، وأمــا نســبة اللــواتي أجــبن ِب %)10.8" (إلــى حــد مــا "لغــت نســبة اللــواتي يعتقــدن بوجــود عالقــة  وب

)3.7 .(%  

بأهميـــة الـــوعي السياســـي للمشـــاركة السياســـية، ولتعزيـــز مبـــدأ الريفيـــة وتشـــير هـــذه النســـب بوضـــوح إلـــى مـــدى إدراك المـــرأة 

  .الديمقراطية
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   ي لدى المرأة األردنيةمستوى الوعي السياس: 2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

   الوعي السياسي وعالقته بتعزيز مبدأ الديمقراطية: 3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  مستوى اإلهتمام السياسي لدى المرأة الريفية: ثانيًا

أفـراد العينـة أو مـا     لحوالي ثالثـة أخمـاس  بأن االهتمامات السياسية ) 4(تفيد البيانات االحصائية الواردة في الجدول رقم 

ــبته  ــطة، مقابـــل   %) 61.2(نسـ ــة متوسـ ــة   %) 20.3(كانـــت بدرجـ ــة عاليـ ــية بدرجـ ــات سياسـ ــديهن اهتمامـ ــط، لـ ــا ذوات . فقـ وأمـ

 المعدومـة ذوات االهتمامـات السياسـية   و ،مـن افـراد العينـة الكليـة    %) 10.5(االهتمامات السياسية الضعيفة فقد شكلت نسبتهن 

  . من أفراد العينة%) 2.5(فقد شكلت نسبتهن " ال أدري" اللواتي أجبن ِب  أماو ،%)5.5(فقد شكلت نسبتهن 

ن فـإ ، )5(وفي البحث عن أسباب هذه االهتمامات السياسية للمرأة الريفية األردنية، وكما جاءت فـي بيانـات الجـدول رقـم     

ى بــين جميــع النســب لألســباب وهــي النســبة األعلــ، %)35.7(كأحــد األســباب قــد شــكل مــا نســبته " المشــاركة فــي االنتخابــات"

، %)23.7(قـد جـاء فـي المرتبـة الثانيـة مباشـرة ومسـجال مـا نسـبته          ، "الحصول على وظيفة"سبب األخرى، والملفت للنظرأن 

 شــكل ســببلــم ي ، وبالمقابــلوال عجــب فــي ذلــك حيــث أن نســبة البطالــة بــين النســاء الريفيــات عاليــة جــدًا كمــا أشــير إليــه ســابقا  

وهـذا  فقـط،  %) 4.6(كأحد أسباب االهتمامـات السياسـية لـدى المـرأة الريفيـة األردنيـة سـوى        " سياسي الحصول على منصب"

في الوصول الى المناصب السياسية، وقد يكون ذلك نتيجة لصعوبة الحصـول علـى مثـل هـذه      الريفيةيعكس ضعف طموح المرأة 

ية وغيرهــا مــن عوامــل آخــرى تجعلهــا تنــأى بنفســها عــن  المناصــب، أو لتــاثر المــرأة بعوامــل عديــدة اجتماعيــة وثقافيــة واقتصــاد 

  .السعي للحصول على مثل هذه المناصب

ويبـدو واضـحا أن نسـبة    ، %) 9.2(بلغـت   ةفقـد سـجل نسـب   " تشجيع مشاركة المـرأة للوصـول إلـى البرلمـان    "وأما سبب 

ليـا مـا زال ضـعيفا نسـبيًا، وقـد يكـون       النساء اللواتي يعتقدن بضرورة تشجيع ودعم المرأة للوصول إلـى المناصـب السياسـية الع   

السبب في ذلك عدم قناعة المرأة بالقـدرات السياسـية للمـرأة، وتأثرهـا بـاإلرث االجتمـاعي الـذي يعـزز مـن الهيمنـة الذكوريـة فـي             

أي  ،%)15.1" (تشـجيع أبنــاء العشـيرة ودعمهــم فـي االنتخابــات   "بينمـا فــي المقابـل ســجل سـبب    جانـب النشـاطات السياســية،   

لـيس المشـاركة السياسـية بقـدر مـا هـو       ) الموسـمية (ى أن حوالي سـبع أفـراد العينـة كـان السـبب وراء اهتمامـاتهن السياسـية       بمعن

مــا  فقــد ســجل" متابعــة األحــداث السياســية"لســبب  بالنســبةولــدعم افــراد العشــيرة فــي مواســم االنتخابــات النيابيــة أو البلديــة،  

يكــون لهــا عالقــة بتفســير المســتوى المتوســط مــن االهتمــام السياســي للمــرأة  ، وهــذه نســبة ضــئلة أيضــا وقــد %)11.7(نســبته 

  . لدى أفراد العينة%) 61.2(الريفية والذي سجل 

  %  العدد درجة الوعي السياسي لدى المرأة

  25.2  82 عالية

  56.9  185 متوسطة

  15.4  50 ضعيفة

  -  - معدومة

  2.5  8 ال أدري

  100.0  325 المجموع

  %  العدد بدأ الديمقراطيةمدى االعتقاد بأن الوعي السياسي يعزز م

  79.1  257  نعم

  6.5  21  ال 

  10.8  35 إلى حٍد ما

  3.7  12 ال أدري

  100.0  325 المجموع
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   مستوى اإلهتمام السياسي لدى المرأة الريفية: 4جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

   أسباب اإلهتمام السياسي لدى المرأة الريفية: 5جدول 

 %  العدد أسبـاب االهتمام السياسي

 4.6  15 الحصول على منصب سياسي

 23.7  77 الحصول على وظيفة

 35.7  116 المشاركة في االنتخابات

 9.2  30 تشجيع مشاركة المرأة للوصول إلى البرلمان

 15.1  49 تشجيع أبناء عشيرتي ودعمهم في االنتخابات

 11.7  38 متابعة األحداث السياسية

 100.0  325 المجموع

  

  المشاركة السياسية للمرأة الريفية: ثالثًا

 تتـوفر لـديهن الرغبـة فـي ممارسـة حقهـن      %) 34.5(أن مـا نسـبته   ) 6(تفيد البيانات اإلحصائية الواردة في الجـدول رقـم   

وأمـا اللـواتي تتـوفر لـديهن رغبـة      . تتـوفر لـديهن رغبـة بدرجـة متوسـطة     %) 42.2(في االنتخاب والترشيح بدرجة عالية، مقابل 

مــن أفــراد العينــة، واللــواتي ال تتــوفر لــديهن الرغبــة علــى اإلطــالق فشــكلت نســبتهن  %) 21.8(بدرجــة ضــعيفة فشــكلت نســبتهن 

ات بوضـوح إلـى أن غالبيـة أفـراد العينـة يـرغبن بالمشـاركة فـي االنتخابـات العامـة،           وتشـير هـذه البيانـ   . من أفراد العينـة %) 1.5(

  .ًانتخابًا وترشيحًا

أن نسـبة اللـواتي   ) 7(وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية ألفراد العينة، فتفيد البيانات اإلحصائية الواردة في الجــدول رقـم   

لـم يشـاركن، ومعظمهـن    %) 22.2(، مقابـل  %)77.8(ن أفـراد العينـة كانـت    مـ ) النيابيـة والبلديـة  (شاركن في االنتخابات العامة 

  . لعدم بلوغهن سن االنتخاب آنذاك

%) 99.1(فقـط، مقابـل   %) 0.9( قد كانت نسبتهن متدنية جدا ولـم تبلـغ سـوى   وأما عدد المنتسبات ألحزاب سياسية ف

ال فيما يتعلق بالعضـوية الحزبيـة علـى مسـتوى المجتمـع      وهذه النسبة متقاربة جدًا مع واقع الح. غير منتسبات ألحزاب سياسية

مـن أفـراد العينـة، مقابـل     %) 22.5(ت، فبلغـ )جمعيـات خيريـة  (المنتسبات لمؤسسـات المجتمـع المـدني     نسبةوأما . األردني ككل

   .اتغير منتسب%) 77.5(

جـاءت منسـجمة مـع مسـتوى     ) 7(رقـم  ويبدو أن مستوى مشاركة المرأة الريفية في االنتخابات العامة التي يبينها الجدول 

حمـاس الشـريحة   ، وقـد يعـود السـبب فـي ذلـك إلـى       )6(توفر الرغبة لديها بممارسة حقهـا االنتخـابي والتـي يبينهـا الجـدول رقـم       

فـي  المـرأة   مشـاركة  قـرار  هيمنـة الرجـل احيانـا علـى    و تـأثير الـوالء العشـائري والقبلـي    و الشابة للمشاركة فـي العمليـة االنتخابيـة،   

يالحــظ انخفــاض نســبة مشــاركة المــرأة الريفيــة فــي قنــوات المشــاركة السياســية األخــرى كانتســابها إلــى       نتخابــات، وبالمقارنــةاال

جمعيــات مدنيــة وأحــزاب سياســية، وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى عوامــل ذاتيــة واقتصــادية متعلقــة بــالمرأة ذاتهــا إضــافة إلــى      

  .خضوع قرارها لهيمنة الرجل

  % العدد درجة االهتمام السياسي

  20.3 66 عالية

  61.2 199 متوسطة

  10.5 34 ضعيفة

  5.5 18 معدومة

  2.5 8 ال أدري

 100.0 325 المجموع
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ــواردة فــي الجــدول رقــم        وفيمــا يتعلــق بأ  ، بــأن )8(ســباب المشــاركة فــي االنتخابــات العامــة، فتفيــد البيانــات االحصــائية ال

كان أهم األسباب وراء مشاركة افراد العينة في االنتخابات العامة، حيث شكلت نسـبة اللـواتي يـرين     "الوعي السياسياالدراك و"

كان السبب فـي   "الواجب الوطني" ، تليها نسبة اللواتي يرين بأن %)40.3(السبب وراء مشاركتهن في االنتخابات حوالي  فيه

حـق طبيعـي   " أمـا نسـبة اللـواتي شـاركن باالنتخابـات العامـة لقنـاعتهن بأنـه         %). 32.0(مشاركتهن فـي االنتخابـات وقـد شـكلت     

 ،كمـا %)17.0(بلغـت  " مسـاندة العشـيرة واألقـارب   "نسـبة اللـواتي شـاركن فـي االنتخابـات بـدافع       و %).7.9(فقـد بلغـت    "لهن

أمــا %). 2.8( "ألســباب أخــرى" و "لمشــاركة اآلخــرين"  شــاركن فــي االنتخابــات العامــة مــن أفــراد العينــةبلغــت نســبة اللــواتي 

  . من إجمالي أفراد العينة %)22.2(نسبته سيدة أو ما ) 72(كان عددهن اللواتي لم يشاركن في االنتخابات فقد 

، فتفيــد البيانــات االحصــائية الــواردة فــي   والبلديــة فــي االنتخابــات العامــة  الســيدات مشــاركةعــدم أســباب وأمــا بخصــوص  

عـدم أهميـة    "، يليـه سـبب   %)26.4(وسجل مانسـبته  " ضعف الوعي السياسي"أهم هذه األسباب كان ، بأن )9(الجدول رقم 

أثنـاء تلـك   " لعينـة السـن القانونيـة   عـدم بلـوغ بعـض أفـراد ا    "، وأمـا سـبب   %)20.8(وبلغـت نسـبته    "االهتمام بهـا  و االنتخابات

 "، بينمـا بلغـت نسـبة سـبب     %)20.8" (عـدم الثقـة باالنتخابـات    "، وبلغت نسبة سبب %)19.5(االنتخابات فقد بلغت نسبتة 

لــم تشــكل ســوى مــا نســبته   " ممانعــة الــزوج واألهــل   "، ومــن الالفــت للنظــر أن ســبب   %)9.7" (االنشــغال بــاألمور العائليــة  

  . فقط%) 2.8(

  توفر الرغبة في ممارسة حق االنتخاب والترشيح لدى المرأة الريفية: 6جدول 

  %  العدد درجة توفر الرغبة في ممارسة الحق في االنتخاب والترشيح

  34.5  112  عالية

  42.2  137  متوسطة

  21.8  71  ضعيفة 

  1.5  5  معدومة

  -   -   ال أدري

  100.0  325  المجموع

  

  فراد العينةالمشاركة السياسية أل :7جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  %  التكرار المشاركة السياسية

 االنتخابات النيابية والبلدية

  77.8  253 مشارك

  22.2  72 غير مشارك

  100.0  325 المجموع

  العضوية الحزبية

  0.9  3 منتسب

 99.1 322 غير منتسب

 100.0 325 المجموع

  العضوية في مؤسسات المجتمع المدني

 

  22.5  73 منتسب

 77.5 252 غير منتسب

  100.0  325 المجموع
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  اسباب مشاركة المرأة الريفية في االنتخابات العامة: 8جدول 

  

  %  العدد اسباب مشاركة المرأة الريفية في االنتخابات العامة

 40.3  102 الوعي السياسي

 32.0  81 الواجب الوطني

 17.0  43 مساندة األقارب والعشيرة

 7.9  20 يعي في االنتخابلممارسة حقي الطب

 2.8  7 سباب اخرىوأللمشاركة اآلخرين

 100.0  253 *المجموع

  

  %)77.8أو ما نسبته  325من  253عدد اللواتي شاركن في االنتخابات *( 

  

  اسباب عدم مشاركة المرأة الريفية في االنتخابات العامة :9جدول 

  

اسـباب عــدم مشــاركة المــرأة الريفيــة فــي االنتخابــات

  العامة

 %  العدد

  20.8  15 عدم الثقة باالنتخابات

  26.4  19 ضعف الوعي السياسي

  20.8  15 االهتمام بهاوعدم أهمية االنتخابات

  2.8  2 ممانعة الزوج واألهل

  9.7  7 االنشغال باألمور العائلية

عدم بلوغ بعض أفراد العينة السن(أسباب اخرى

  )القانونية

14  19.5  

  100.0  72 المجموع*

  

  %)22.2أو ما نسبته  325من  72عدد اللواتي لم يشاركن (* 

  

  مصادر حصول المرأة الريفية على المعلومات السياسية: رابعًا

مــن أفــراد العينــة يحصــلن علــى   %) 84.2(أن الغالبيــة الســاحقة وبنســبة  ) 10(تفيــد البيانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم    

فقـط مـن أفـراد العينـة     %) 6.2(، وأن "التلفزيـون واالذاعـة  "اإلعالم المرئية والمسـموعة  المعلومات السياسية من خالل وسائل 

أمــا نســبة اللــواتي يحصــلن علــى معلومــاتهن     . فــي الحصــول علــى المعلومــات السياســية    "الصــحف والمجــالت " يعتمــدن علــى  

للـواتي يحصـلن علـى معلومـاتهن     مـن أفـراد العينـة، وكـذلك نسـبة ا     %) 3.4(فلـم تشـكل سـوى     "اإلنترنـت "السياسية مـن خـالل   

وكانـت نسـبة أفـراد العينـة اللـواتي يحصـلن علـى المعلومـات         . فقـط %) 2.8(حيـث بلغـت    "الزوج وأفراد األسـرة "السياسية من 

وتعبـر هـذه النتـائج عـن ضـعف اإلطـالع علـى المعلومـات         . فقـط %) 3.4(قـد شـكلت    "الـزمالء فـي العمـل   "السياسية مـن خـالل   

واعتماد الغالبية من أفراد العينة على المعلومات المرئية والمسموعة ألن ذلـك أسـهل بكثيـر مـن البحـث عـن       السياسية المقروءة، 

المعلومات المقروءة، ويجدر اإلشارة إلى أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على اإلناث فقـط بـل تشـمل الـذكور، كمـا أنهـا ليسـت        

وقـد تكـون المشـكلة فـي اإلعتمـاد الكبيـر علـى         ،فهـي ظـاهرة عالميـة    مقصورة على المجتمع األردني بل تشمل بقيـة المجتمعـات،  

  .وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة، هو سهولة التأثيرعلى المتلقي ووقوعه ضحية لتأثير مثل هذه الوسائل
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   مصادر حصول المرأة الريفية على المعلومات السياسية :10جدول 

  % العدد مصادر المعلومات

  6.2 20 الصحف والمجالت

  84.2 274 التلفزيون واالذاعة

  3.4 11 اإلنترنت

  2.8 9 الزوج وأفراد العائلة

  3.4 11 الزمالء في العمل

  -  - الحمالت االنتخابية

  100.0 325 المجموع

  

  العالقة بين الوعي السياسي وبين مصادر المعرفة لدى المرأة الريفية: خامسًا

بوجـود عالقـة بـين الـوعي السياسـي للمـرأة الريفيـة وبـين مصـادر حصـولها           ) 11(ل رقـم  تفيد البيانات الـواردة فـي الجـدو   

كانت لصالح الصحف واالنترنت ومن ثم وسائل االعالم المرئية والمسموعة يليها الزوج والعائلـة والـزمالء فـي    و على المعلومات

رأة األردنيـة بدرجـة عاليـة مـن الـوعي السياسـي       من اللواتي يطالعن الصحف بتمتع المـ %) 40.0(فقد اعتقدن ما نسبته . العمل

ممن يتابعن وسائل اإلعـالم المرئيـة والمسـموعة،    %) 24.1(ممن يستخدمن االنترنت كمصدر للمعلومات، و%) 36.4(مقابل 

   .فقط ممن يحصلن على معلوماتهن من أفراد العائلة والزمالء في العمل%) 20.0(و

مــن %) 50.0(ألردنيــة بدرجــة متوســطة مــن الــوعي السياســي فقــد شــكلت نســبتهن   وأمــا اللــواتي اعتقــدن بتمتــع المــرأة ا 

ممــن يتــابعن وســائل %) 57.3(ممــن يســتخدمن االنترنــت كمصــدر للمعلومــات، و %) 54.5(اللــواتي يطــالعن الصــحف مقابــل  

     .ملممن يحصلن على معلوماتهن من أفراد العائلة والزمالء في الع%) 60.0(اإلعالم المرئية والمسموعة، و

فقــط ممــن  %) 10.0(بتمتــع المــرأة األردنيــة بدرجــة ضــعيفة مــن الــوعي السياســي تشــكل      وكانــت نســبة اللــواتي يعتقــدن  

ــل    ــابعن وســائل اإلعــالم    %) 15.7(ممــن يســتخدمن االنترنــت كمصــدر للمعلومــات، و   %) 9.1(يطــالعن الصــحف مقاب ممــن يت

    .ن أفراد العائلة والزمالء في العملممن يحصلن على معلوماتهن م%) 20.0(المرئية والمسموعة، و

رئيـة والمسـموعة قـد ال يقضـين وقتـا كافيـا لمتابعـة البـرامج التثقيفيـة          ويبدو أن النساء اللواتي يتابعن وسـائل اإلعـالم الم  

والوثائقية واالخبارية بقدر متابعتهن للبرامج الترفيهية، بينما اللواتي يطالعن الصحف بما تحتويه من معلومـات اخباريـة وثقافيـة    

، وكــذلك األمــر بالنســبة للنســاء اللــواتي وسياســية واقتصــادية ورياضــية فقــد يكــن اكثــر جديــة فــي الحصــول علــى الثقافــة الجــادة 

يستخدمن األنترنت للحصول على المعلومات وهو الغني بأشكال المعرفة المتنوعة والتـي قـد تلعـب دورا هامـا فـى رفـع مسـتوى        

  . الوعي السياسي لدى الحاصلين عليها

  اتالعالقة بين الوعي السياسي للمرأة الريفية ومصادر حصولها على المعلوم: 11جدول 

 مصادر حصولها على المعلومات

درجة الوعي السياسي 

 المجموع للمرأة
الزمالء في 

 الصحف اإلنترنت التلفاز الراديو الزوج والعائلة العمل

% العدد % العدد % العدد % % العدد % العدد  العدد

25.2 82 20.0 2 20.0 2 36.4 4 24.1 66 40.0 8  كبيرة

56.9 185 60.0 6 60.0 6 54.5 6 57.3 157 50.0 10  كمتوسطة

15.4 50 20.0 2 20.0 2 9.1 1 15.7 43 10.0 2  ضعيفة

2.5 8 - -  - - - - 2.9 8 - -  ال أعرف

100 325 100 10 100 10 100 11 100 274 100 20  المجموع
  

 أن )12(مـن الجـدول رقـم     تبـين ي هبين النساء اللـواتي يسـتخدمن االنترنـت مـع اولئـك اللـواتي ال يسـتخدمن       وبعقد مقارنة 

فقط مـن  %) 24.0(ممن يستخدمن األنترنت يعتقدن بتمتع المرأة األردنية بدرجة عالية من الوعي السياسي مقابل %) 32.0(
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ممــن يســتخدمن األنترنــت يعتقــدن بتمتــع المــرأة األردنيــة بدرجــة متوســطة مــن الــوعي      %) 56.0(اللــواتي ال يســتخدمنه، وأن  

بتمتــع المــرأة األردنيــة بدرجــة   مــن اللــواتي ال يســتخدمنه، هــذا بينمــا كانــت نســبة اللــواتي يعتقــدن   %)57.1(السياســي مقابــل 

. مــن اللــواتي ال يســتخدمنه%) 16.0(فقــط ممــن يســتخدمن االنترنــت مقابــل  %) 12.0(ضــعيفة مــن الــوعي السياســي تشــكل  

  .هأعال) 11(دول رقم جؤكد ما جاء من نتائج في اله النتائج جاءت ايضًا لتوهذ
  

  العالقة بين الوعي السياسي للمرأة الريفية واستخدامها لالنترنت : 12جدول 

 استخدامهن لالنترنت

 يستخدمن ال يستخدمن المجموع درجة الوعي السياسي للمرأة

% العدد % العدد %  العدد

25.2 82 24.0 66 32.0 16  كبيرة

56.9 185 57.1 157 56.0 28  كمتوسطة

15.4 50 16.0 44 12.0 6  ضعيفة

2.5 8 2.9 8 - -  ال أعرف

100 325 100 275 100 50  المجموع
  

  العالقة بين الوعي السياسي والمشاركة السياسية لدى المرأة الريفية: سادسًا

وبخصوص العالقة بين الوعي السياسـي ومشـاركة المـرأة الريفيـة فـي االنتخابـات، تفيـد البيانـات الـواردة فـي الجـدول رقـم             

من النساء اللواتي شـاركن فـي االنتخابـات يعتقـدن     %) 27.3(بوجود عالقة ايجابية بينهما، حيث تبين هذه البيانات بأن ) 13(

مــن اللــواتي لــم يشــاركن فــي االنتخابــات ويعتقــدن  %) 18.1(بتمتــع المــرأة األردنيــة بدرجــة عاليــة مــن الــوعي السياســي مقابــل   

بـات ايضـًا يعتقـدن بتمتـع المـرأة األردنيـة بدرجـة متوسـطة مـن الـوعي السياسـي            ممن شـاركن فـي االنتخا  %) 57.1(وأن . بذلك

من اللواتي لم يشاركن فـي االنتخابـات ويعتقـدن بـذلك، وأمـا اللـواتي شـاركن فـي االنتخابـات ويعتقـدن بتمتـع             %)55.6(مقابل 

ممـن لـم يشـاركن ويعتقـدن     %) 19.4(مقابـل  %) 14.2(المرأة األردنية بدرجة ضعيفة من الوعي السياسي فقد بلغت نسبتهن 

مــن %) 6.9(مقابــل %) 1.2(مــن بــين المشــاركات فــي االنتخابــات فقــد بلغــت  " بــال أدري" وأمــا نســبة اللــواتي أجــبن . بــذلك

، وهذه النسب من االجابات تدل بوضوح على أن النساء اللـواتي اعتقـدن   "بال أدري"اللواتي لم يشاركن في االنتخابات وأجبن 

األردنية بدرجة عالية من الوعي السياسي كن أكثر مشاركة سياسية من غيرهن، وهـذا يفيـد بوجـود عالقـة ايجابيـة       بتمتع المرأة

المشــاركة السياســية لــدى المــرأة الريفيــة، فكلمــا زاد الــوعي السياســي كلمــا زادت المشــاركة السياســية      و بــين الــوعي السياســي 

     .لألفراد

  لدى المرأة الريفية والمشاركة في االنتخابات العالقة بين الوعي السياسي: 13جدول 

 المشاركة في االنتخابات

 تشارك ال تشارك المجموع درجة الوعي السياسي للمرأة

 العدد % العدد % العدد %

 كبيرة 69 27.3 13 18.1 82 25.2

 متوسطة 145 57.3 40 55.6 185 56.9

 ضعيفة 36 14.2 14 19.4 50 15.4

 ال أعرف 3 1.2 5 6.9 8 2.5

 المجموع 253 100 72 100 325 100
  

وبالنســبة للعالقــة بــين الــوعي السياســي والعضــوية فــي االحــزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع المــدني، تفيــد البيانــات         

 مـن النسـاء المنتسـبات   %) 38.2(بوجـود عالقـة ايجابيـة بينهمـا، حيـث تبـين هـذه البيانـات بـأن          ) 14(الواردة في الجـدول رقـم   

يعتقـــدن بتمتـــع المـــرأة األردنيـــة بدرجـــة عاليـــة مـــن الـــوعي السياســـي مقابـــل   لالحـــزاب السياســـية ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني

مــن المنتســبات ايضــًا يعتقــدن بتمتــع المــرأة األردنيــة بدرجــة     %) 51.3(وأن . مــن غيــر المنتســبات يعتقــدن بــذلك  %) 21.3(

منتســبات يعتقـــدن بـــذلك، وأمـــا المنتســـبات لالحـــزاب السياســـية  مـــن غيـــر ال%) 58.6(متوســطة مـــن الـــوعي السياســـي مقابـــل  
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مـن  %) 17.3(فقـط مقابـل   %) 9.2(يعتقدن بتمتع المرأة األردنية بدرجة ضـعيفة فتبلـغ نسـبتهن    و ومؤسسات المجتمع المدني

مــن "  أدريبــال"غيــر المنتســبات يعتقــدن بضــعف الــوعي السياســي لــدى المــرأة األردنيــة، هــذا بينمــا كانــت نســبة اللــواتي أجــبن 

وهذه النسب من االجابات ايضًا تدل كـذلك علـى أن النسـاء اللـواتي     . من غير المنتسبات%) 2.8(مقابل %) 1.3(المنتسبات 

اعتقدن بتمتع المرأة األردنية بدرجة عالية من الوعي السياسي كن أكثر انتسابًا لالحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المـدني  

جــود عالقــة ايجابيــة بــين الــوعي السياســي والعضــوية فــي األحــزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع     مــن غيــرهن، وهــذا يفيــد بو 

، بمعنــى أنــه كلمــا زاد المشــاركة السياســية لــدى المــرأة الريفيــة و المــدني، وبالتــالي وجــود عالقــة ايجابيــة بــين الــوعي السياســي  

     .كلما زادت المشاركة السياسية لألفراد، والعكس صحيحالوعي السياسي 

  العالقة بين الوعي السياسي لدى المرأة الريفية والعضوية في األحزاب: 14جدول 

  ومؤسسات المجتمع المدني 

 العالقة في األحزاب ومؤسسات المجتمع المدني

 منتسبات غير منتسبات المجموع درجة الوعي السياسي للمرأة

 العدد % العدد % العدد %

 كبيرة 29 38.2 53 21.3 82 25.2

 متوسطة 39 51.3 146 58.6 185 56.9

 ضعيفة 7 9.2 43 17.3 50 15.4

 ال أعرف 1 1.3 7 2.8 8 2.5

 المجموع 76 100 249 100 325 100

وأما العالقة بين الوعي السياسي ومستوى االهتمام السياسي لدى المرأة الريفية األردنيـة وكمـا تؤكـدها البيانـات الـواردة      

ممــن مســتوى اهتمــامهن %) 36.4(لالحــق فهــي عالقــة ايجابيــة ايضــًا، حيــث تفيــد هــذه البيانــات بــأن  ا) 15(فــي الجــدول رقــم 

ممــن مســتوى اهتمــامهن  %) 24.6(السياســي عــال يعتقــدن بتمتــع المــرأة األردنيــة بدرجــة عاليــة مــن الــوعي السياســي مقابــل       

ولئك اللـواتي لـيس لـديهن اهتمامـات     من ا%) 11.5(و ممن مستوى اهتمامهن السياسي ضعيف%) 17.6(السياسي متوسط و

  ". بال أدري"سياسية واللواتي أجبن 

فقط ممن مسـتوى اهتمـامهن السياسـي عـال بتمتـع المـرأة األردنيـة بدرجـة ضـعيفة مـن الـوعي            %) 7.6(وتعتقد ما نسبته 

سـي ضـعيف   ممـن مسـتوى اهتمـامهن السيا   %) 20.6(ممن مستوى اهتمـامهن السياسـي متوسـط و   %) 16.1(السياسي مقابل 

  ". بال أدري"من اولئك اللواتي ليس لديهن اهتمامات سياسية واللواتي أجبن %) 23.1(و

ممـن  %) 56.1(واما النساء اللواتي يعتقدن بتمتع المرأة األردنية بدرجة متوسـطة مـن الـوعي السياسـي فبلغـت نسـبتهن       

ممـن مسـتوى اهتمـامهن    %) 52.9(و توسـط ممن مستوى اهتمامهن السياسـي م %) 57.8(مستوى اهتمامهن السياسي عال و

ويتضح ممـا سـبق   ". بال أدري"من اولئك اللواتي ليس لديهن اهتمامات سياسية واللواتي أجبن %) 57.7(السياسي ضعيف و

أن نسبة النساء اللواتي يعتقدن بتمتع المرأة األردنية بدرجة عالية من الوعي السياسي كانـت أعلـى لـدى اولئـك اللـواتي يتمـتعن       

ستوى عال من االهتمام السياسي، بينما كانت نسبة النساء اللـواتي يعتقـدن بتمتـع المـرأة األردنيـة بدرجـة ضـعيفة مـن الـوعي          بم

السياسي كانت أعلى لدى اولئك اللواتي يتمتعن بمستوى ضـعيف مـن االهتمـام السياسـي، وهـذا يـدلل علـى وجـود العالقـة بـين           

    .لدى المرأة الريفية األردنية الوعي السياسي ومستوى االهتمام السياسي

  العالقة بين الوعي السياسي ومستوى االهتمام السياسي لدى المرأة الريفية: 15جدول 

 مصادر حصولها على المعلومات

 كبيرة متوسطة ضعيفة ال أعرف المجموع درجة الوعي السياسي للمرأة

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

 كبيرة 24 36.4 49 24.6 6 17.6 3 11.5 82 25.2

 كمتوسطة 37 56.1 115 57.8 18 52.9 15 57.7 185 56.9

 ضعيفة 5 7.6 32 16.1 7 20.6 6 23.1 50 15.4

 ال أعرف - - 3 1.5 3 8.8 2 7.7 8 2.5

 المجموع 66 100 199 100 34 100 26 100 325 100
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د عالقــة بــين الــوعي السياســي والحــراك السياســي للمــرأة الريفيــة    بوجــو) 16(وتفيــد البيانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم   

مــن %) 30.9(األردنيــة مــن خــالل التواصــل مــع النــواب ومــراجعتهم بخصــوص قضــايا عامــة أو خاصــة، حيــث يبــين الجــدول أن  

ليــة مــن الــوعي النســاء اللــواتي تواصــلن مــع النــواب وراجعــنهم ألســباب عامــة أو خاصــة يعتقــدن بتمتــع المــرأة األردنيــة بدرجــة عا 

فقط مـن  %) 10.6(فقط من اللواتي لم يتواصلن مع النواب ويعتقدن بذلك، بينما تعتقد ما نسبته %) 22.9(السياسي مقابل 

مـن اللـواتي لـم    %) 17.3(النساء اللواتي تواصلن مع النواب بتمتع المرأة األردنيـة بدرجـة ضـعيفة مـن الـوعي السياسـي مقابـل        

    .ن بذلكيتواصلن مع النواب ويعتقد

مـن  %) 58.5(واما النساء اللواتي يعتقـدن بتمتـع المـرأة األردنيـة بدرجـة متوسـطة مـن الـوعي السياسـي فبلغـت نسـبتهن            

   .من اللواتي لم يتواصلن معهم%) 56.3(و النساء اللواتي تواصلن مع النواب

يـة بدرجـة عاليـة مـن الـوعي السياسـي كـن        وتدلل هذه النسب على أن النساء الريفيات اللواتي يعتقـدن بتمتـع المـرأة األردن   

    .أكثر حراكا سياسيًا من غيرهن ممن يعتقدن بتمتع المرأة األردنية بدرجة متوسطة أوضعيفة من الوعي السياسي

المشــاركة السياســية لــدى المــرأة   و إن جميــع النتــائج الســابقة تبــين وجــود عالقــة ايجابيــة واضــحة بــين الــوعي السياســي      

 ذلـك فـي مجـال مشـاركتها فـي االنتخابـات، وعضـويتها فـي األحـزاب السياسـية ومؤسسـات المجتمـع المـدني،              الريفية، سواء كـان 

  .حراكها السياسي، أو من حيث مستوى اهتماماتها السياسيةو

  العالقة بين الوعي السياسي والحراك السياسي للمرأة الريفية األردنية: 16جدول 

 مدى التواصل مع النواب

 تتواصل ال تتواصل المجموع اسي للمرأةدرجة الوعي السي

 العدد % العدد % العدد %

 كبيرة 29 30.9 53 22.9 82 25.2

 متوسطة 55 58.5 130 56.3 185 56.9

 ضعيفة 10 10.6 40 17.3 50 15.4

 ال أعرف 0 0.0 8 3.5 8 2.5

 المجموع 94 100 231 100 325 100

  المتغيرات التابعة في الدراسةرافية والعالقة بين المتغيرات الديمغ: سابعًا

   :متغير العمر -

  : ، بما يلي)17(الواردة في الجدول رقم ) ANOVA(تفيد البيانات االحصائية للتباين األحادي 

الــوعي السياســي و االدراك بــين متغيــر العمــر ومســتوى ) 0.000(وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة    -1

وبمتوسـط  ) 49-40(، تليهـا فئـة العمـر    )1.68(وبمتوسـط حسـابي   ) 39-30(كان لصالح فئـة العمـر    للمرأة الريفية، حيث

وبمتوسـط  ) عامـا فمـا فـوق   60( ومن ثم الفئة العمرية ،)1.84(وبمتوسط حسابي ) 59-50(وفئة العمر ،)1.71(حسابي 

نســبة اللــواتي يعتقــدن بتمتــع  ، أي بمعنــى أن )2.30(وبمتوســط حســابي ) 29-18(وأخيــرا فئــة العمــر   ،)1.91(حســابي 

، وأقلهـا كانـت بـين افـراد     )39-30(المرأة األردنية بدرجة عالية من الوعي السياسي كانت األعلى بـين افـراد الفئـة العمريـة     

    ).29-18(الفئة العمرية 

ــة       -2 ــد مســتوى الدالل ــة إحصــائية عن ــة ذات دالل ــر العمــر  ) 0.003(وجــود عالق ــين متغي ــي ممارســة   و ب ــة ف ــوفر الرغب الحــق  ت

ــة العمــر      ــة العمــر   )1.63(وبمتوســط حســابي  ) 39-30(االنتخــابي، حيــث كــان لصــالح فئ ــا فئ وبمتوســط ) 49-40(، تليه

وبمتوسـط  ) عامـا فمـا فـوق   60( ومـن ثـم الفئـة العمريـة     ،)2.00(وبمتوسط حسابي ) 59-50(وفئة العمر،)1.80(حسابي 

، أي بمعنــى أن نســبة اللــواتي يعتقــدن بتمتــع   )2.08(وبمتوســط حســابي ) 29-18(وأخيــرا فئــة العمــر   ،)2.00(حســابي 

، وأقلهـا كانـت بـين افـراد     )39-30(المرأة األردنية بدرجة عالية من الوعي السياسي كانت األعلى بـين افـراد الفئـة العمريـة     

   ).29-18(الفئة العمرية 
حيـث  . مشـاركة فـي االنتخابـات العامـة    بين متغير العمـر وال ) 0.002(وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

وفئة  ،)1.17(وبمتوسط حسابي ) 49-40(، تليها فئـة العمر )1.10(وبمتوسط حسابي ) 39-30(كان لصالح فئة العمر 

ــة   ،)1.18(وبمتوســط حســابي  ) 59-50(العمــر ــة العمري ، )1.28(وبمتوســط حســابي  ) عامــا فمــا فــوق  60( ومــن ثــم الفئ
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، أي بمعنى أن نسبة المشاركة في االنتخابات العامـة كانـت األعلـى    )1.34(وبمتوسط حسابي ) 29-18(وأخيرا فئـة العمر 

والسـبب فـي ذلـك أن العديـد مـن أفـراد        )29-18(، وأقلها كانت بين افراد الفئة العمريـة  )39-30(بين افراد الفئة العمرية 

  .بات التي جرت سابقًاهذه الفئة العمرية لم يبلغن سن االنتخاب القانوني في مواعيد االنتخا
لـدى المـرأة    مستوى االهتمام السياسيو بين متغير العمر) 0.004(وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -4

وبمتوسـط حســابي   ) 49-40(، تليها فئة العمـر  )1.90(وبمتوسط حسابي ) 39-30(حيث كان لصالح فئة العمر . الريفية

وبمتوسـط حسـابي   ) عامـا فمـا فـوق   60( ومن ثم الفئة العمرية ،)1.97(وبمتوسط حسابي ) 59-50(وفئة العمر ،)1.95(

مسـتوى االهتمـام السياسـي كـان األعلـى      ، أي بمعنـى أن  )2.33(وبمتوسط حسابي ) 29-18(، وأخيرا فئـة العمر )2.07(

  .)29-18(واألقل لدى الفئة العمرية ) 39-30(لدى الفئة العمرية 
العضــوية فــي األحــزاب ومؤسســات  و بــين متغيــر العمــر ) 0.000(ة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  وجــود عالقــة ذات داللــ  -5

-50(، تليهـا فئـة العمـر    )2.28(وبمتوسـط حسـابي   ) عامـا فمـا فـوق    60(حيث كان لصـالح فئـة العمـر    . المجتمع ا لمدني

 )39-30( لفئــة العمريــة ومــن ثــم ا  ،)2.76(وبمتوســط حســابي  ) 49-40(وفئــة العمــر  ،)2.56(وبمتوســط حســـابي  ) 59

العضوية في االحـزاب  ، أي بمعنى أن )2.86(وبمتوسط حسابي ) 29-18(، وأخيرا فئـة العمر )2.77(وبمتوسط حسابي 

السياســية ومؤسســات المجتمــع المــدني تتناســب طرديــا مــع العمــر، فكلمــا زاد العمــر تــزداد فرصــة الفــرد فــي االنتســاب الــى 

وقـد يكـون السـبب فـي ذلـك أن النسـاء األكبـر سـنا يكـن أقـل مسـؤوليات             .مـع المـدني  مؤسسـات المجت و السياسـية  األحزاب

 .ومتقاعدات وقد يخففن من وقت فراغهن من خالل العمل التطوعي او بالعمل العام
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  لعالقة متغير العمر مع المتغيرات التابعة )ANOVA(نتائج التباين األحادي  :17جدول 

  ) 0.05(ىذات الداللة االحصائية عند مستو 

  

  متغير الحالة االجتماعية -

  : ، بما يلي)18(الواردة في الجدول رقم ) ANOVA(ي تفيد البيانات االحصائية للتباين األحاد

الــوعي و االدراك ومســتوى الحالــة االجتماعيــةبــين متغير) 0.002(وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة   -1

 وبمتوسـط  )المتزوجـات (، تليهـا فئـة   )1.67(وبمتوسط حسـابي   )المطلقات(السياسي للمرأة الريفية، حيث كان لصالح فئة 

، أي بمعنـى أن نسـبة اللـواتي يعتقـدن بتمتـع المـرأة       )2.18(وبمتوسـط حسـابي   ) العزبـاوات (، وأخيـرا فئـة   )1.90(حسابي 

، )العزبـاوات (، وأقلها كانت بين افراد فئـة  )المطلقات(فئة األردنية بدرجة عالية من الوعي السياسي كانت األعلى بين افراد 

والتــي أفــادت النتــائج أعــاله بــأن  ) 29-18(مــن العزبــاوات مــن الفئــة العمريــة  وقــد يفســر ذلــك علــى أســاس أن نســبة كبيــرة   

ــات األخــرى وكــذلك األمــر بالنســبة                ــة هــو األقــل بــين بــاقي الفئ ــراد هــذه الفئــة العمري مســتوى االهتمــام السياســي لــدى أف

  الفئات العمرية  المتغير التابع
المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

f 
  

  مستوى أهمية

  الداللة االحصائية

  مستوى اإلدراك والوعي السياسي

  

18 - 29  2.30 0.89  8.71 0.000  

30 - 39  1.68 0.65  

40 - 49  1.71 0.61  

50 -59  1.84 0.64  

  0.80 1.91  فما فوق 60

  0.79 1.97 مجموعال

  توفر الرغبة في ممارسة الحق االنتخابي

18 - 29  2.08 0.66  4.12 0.003  

30 - 39  1.63 0.73  

40 - 49  1.80 0.81  

50 -59  2.00 0.89  

  0.96 2.00  فما فوق 60

  0.78 1.90 المجموع

  المشاركة في االنتخابات العامة

18 - 29  1.34 0.47  4.26 0.002  

30 - 39  1.10 0.30  

40 - 49  1.17 0.38  

50 -59  1.18 0.39  

  0.46 1.28  فما فوق 60

  0.41 1.22 المجموع

  مستوى االهتمام السياسي

18 - 29  2.33 0.91  3.93 0.004  

30 - 39  1.90 0.70  

40 - 49  1.95 0.87  

50 -59  1.97 0.74  

  0.99 2.07  فما فوق 60

  0.86  2.08 المجموع

مؤسسات المجتمع و األحزابالعضوية في 

  لمدنيا

18 - 29  2.86 0.34  8.11 0.000  

30 - 39  2.77 0.43  

40 - 49  2.76 0.49  

50 -59  2.56 0.50  

  0.47 2.28  فما فوق 60

  0.45 2.75 المجموع
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األردنيـة تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن      لمشاركتها في االنتخابات، إضافة الى أن نسبة أفراد هذه الفئة اللواتي يعتقدن بـأن المـرأة   

  . الوعي السياسي كانت األقل نسبة بين باقي الفئات العمرية األخرى

تــوفر الرغبــة فــي ممارســة و الحالــة االجتماعيــةبــين متغير) 0.029(وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  -2

 )العزبـاوات (، تليهـا فئـة   )1.81(وبمتوسط حسابي  )زوجاتالمت(حيث كان لصالح فئة  لدى المرأة الريفية، الحق االنتخابي

تتـوفر لـديهن   ، أي بمعنى أن نسبة اللواتي )2.07(وبمتوسط حسابي  )المطلقات(، وأخيرا فئة )2.04(وبمتوسط حسابي 

ل رغبـة  ، فالمطلقـات أقـ  )المطلقـات (واألقل لـدى فئـة  ) المتزوجات(كانت األعلى لدى فئة  في ممارسة الحق االنتخابي الرغبة

في المشاركة في عملية االنتخابات العامة، وقـد يكـون السـبب انشـغالهن بمسـؤوليات البيـت واألوالد والقيـام بأعمـال أخـرى          

وأمـا بالنسـبة لفئـة العزبـاوات، فـإن      . تتعلق بمسؤوليات األسرة التي غالبا مـا تقـع علـى كاهـل الزوجـة المطلقـة تجـاه أسـرتها        

بات العامة التي تزيد بقليل عن الرغبة لـدى فئـة المطلقـات، قـد يعـود ذ الـى أن الكثيـر مـن         رغبتهن في المشاركة في االنتخا

وكثير منهن لم يخضن تجربة االقتراع والتصويت لصغر عمرهن ولذلك قـد  ) 29-18(أفراد هذه الفئة هن من الفئة العمرية 

   .تكون هذه الرغبة بدافع الفضول أو الحماس لخوض هذه التجربة
 مسـتوى االهتمـام السياسـي   و الحالة االجتماعيـة بين متغير ) 0.001(قة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود عال -3

وبمتوســط ) المطلقــات(، تليهــا فئــة )1.95(وبمتوســط حســابي  )المتزوجــات(حيــث كــان لصــالح فئــة  لــدى المــرأة الريفيــة،  

لــدى  ، أي بمعنــى أن مســتوى االهتمــام السياســي )2.32(وبمتوســط حســابي  )العزبــاوات(، وأخيــرا فئـــة )2.18(حســـابي 

 . المرأة الريفية كان األعلى لدى فئة المتزوجات واألدنى لدى فئة العزباوات
 

  مع المتغيرات التابعة الحالة االجتماعيةلعالقة متغير  )ANOVA(نتائج التباين األحادي : 18جدول 

  ) 0.05(ذات الداللة االحصائية عند مستوى 

  

  متغير مستوى التعليم -

  : ، بما يلي)19(الواردة في الجدول رقم ) ANOVA(األحادي  تفيد البيانات االحصائية للتباين

بــين متغيــر مسـتوى التعلــيم ومســتوى الــوعي السياســي  ) 0.032(وجـود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنـد مســتوى الداللــة    -1

 الجامعيــات وكليــات  (تليهــا فئــة   ، )1.80(وبمتوســط حســابي   )الدراســات العليــا  ( للمــرأة الريفيــة، حيــث كــان لصــالح فئــة     

، أي أن )2.01(وبمتوسـط حسـابي    )مستوى تـوجيهي فمـا دون  (ومن ثم تأتي فئة ، )1.92(وبمتوسط حسابي  )المجتمع

 )الدراسـات العليـا  (كانـت األعلـى لـدى فئـة      نسبة اللـواتي يعتقـدن بتمتـع المـرأة األردنيـة بدرجـة عاليـة مـن الـوعي السياسـي          

 وجود عالقة طردية بين مستوى التعليم ألفراد العينة واعتقـادهن ، أي بمعنى )مستوى توجيهي فما دون(واألقل لدى فئة 

    .تمتع بدرجة عالية من الوعي السياسيأن المرأة األردنية ب
بــين متغيــر مســتوى التعلــيم وتــوفر الرغبــة فــي ممارســة ) 0.000(وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  -2

ــة     ــة  ، )1.30(وبمتوســط حســابي  ) دراســات العليــا ال(الحــق االنتخــابي، حيــث كــان لصــالح فئ الجامعيــات وكليــات  (تليهــا فئ

، أي أن )2.16(وبمتوسـط حسـابي    )مستوى تـوجيهي فمـا دون  (ومن ثم تأتي فئة ، )1.54(وبمتوسط حسابي  )المجتمع

  التابعالمتغير 
الحالة

  االجتماعية

المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

f 
  

  مستوى أهمية

  الداللة االحصائية

  مستوى اإلدراك والوعي السياسي

  0.002 6.49  0.86 2.18 عزباء

  0.74 1.90 متزوجة

  0.67 1.67 مطلقة

  0.79 1.97 المجموع

  توفر الرغبة في ممارسة الحق االنتخابي

  0.029 3.59  0.74 2.04 عزباء

  0.77 1.81 متزوجة

  0.98 2.07 مطلقة

  0.78 1.90 المجموع

  مستوى االهتمام السياسي

  0.001 6.71  0.93 2.32 عزباء

  0.79 1.95 متزوجة

  0.86 2.18 مطلقة

  0.86 2.08 المجموع
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واألقــل لــدى  )الدراســات العليــا(كانــت األعلــى لــدى فئــة الرغبــة فــي ممارســة الحــق االنتخــابي    تتــوفر لــديهننســبة اللــواتي 

الرغبــة فــي  ، أي بمعنــى وجــود عالقــة طرديــة بــين مســتوى التعلــيم ألفــراد العينــة وتــوفر      )مســتوى تــوجيهي فمــا دون (فئــة

    .ممارسة الحق االنتخابي
 مسـتوى االهتمـام السياسـي   و بـين متغيرمسـتوى التعلـيم   ) 0.000(وجود عالقة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة       -3

الجامعيـات وكليـات   (تليهـا فئـة   ، )1.50(وبمتوسـط حسـابي   ) الدراسـات العليـا  (حيـث كـان لصـالح فئـة      ،فيـة لدى المرأة الري

، أي أن )2.29(وبمتوسـط حسـابي    )مستوى تـوجيهي فمـا دون  (ومن ثم تأتي فئة ، )1.81(وبمتوسط حسابي  )المجتمع

مسـتوى تـوجيهي   (واألقـل لـدى فئـة     )سات العلياالدرا(لدى المرأة الريفية كان األعلى لدى فئة  مستوى االهتمام السياسي

    .لديهن مستوى االهتمام السياسي، أي بمعنى وجود عالقة طردية بين مستوى التعليم ألفراد العينة و)فما دون
ــة      -4 ــة إحصــائية عنــد مســتوى الدالل ــيم  ) 0.014(وجــود عالقــة ذات دالل ــر مســتوى التعل ــة    بــين متغي وعضــوية المــرأة الريفي

وبمتوسـط حسـابي   ) الدراسـات العليـا  (حيـث كـان لصـالح فئـة      ،األحزاب السياسية ومؤسسـات المجتمـع المـدني   األردنية في 

مسـتوى تـوجيهي فمـا    (ومـن ثـم تـأتي فئـة     ، )2.72(وبمتوسـط حسـابي    )الجامعيـات وكليـات المجتمـع   (تليها فئة ، )2.40(

ــة فــ    أن ، أي )2.79(وبمتوســط حســابي   )دون ــة األردني ي األحــزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع    عضــوية المــرأة الريفي

، أي بمعنـى وجـود عالقـة    )مسـتوى تـوجيهي فمـا دون   (واألقـل لـدى فئـة     )الدراسـات العليـا  (كانـت األعلـى لـدى فئـة     المدني

 . في األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني تهنوعضويطردية بين مستوى التعليم ألفراد العينة 
  لعالقة متغيرالمستوى التعليمي مع المتغيرات )ANOVA(حادي نتائج التباين األ: 19جدول 

  ) 0.05(التابعة ذات الداللة االحصائية عند مستوى 
  

  العالقة بقوة العمل متغير -

  : ، بما يلي)20(الواردة في الجدول رقم ) ANOVA(تفيد البيانات االحصائية للتباين األحادي 

وتـوفر الرغبـة فـي ممارسـة     بـين متغيرالعالقـة بقـوة العمـل     ) 0.002(وجود عالقة ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     -1

وبمتوسـط حسـابي    )العـامالت (تليهـا فئـة   ، )1.56(وبمتوسـط حسـابي   ) المتقاعدات(حيث كان لصالح فئة ، الحق االنتخابي

وبمتوسـط حسـابي    )العـاطالت عـن العمـل   (وفئـة   ،)1.85(وبمتوسـط حسـابي    )المتقاعدات اللواتي يعملـن (وفئة ، )1.79(

ــة   ) 2.08( ــم فئ ــر (ومــن ث ــادالغي ــى العمــل  اترق ــة فــي ممارســة الحــق     أن أي ) 2.20(وبمتوســط حســابي   )عل ــوفر الرغب ت

   ).على العمل اتقادرالغير (واألقل لدى فئة )المتقاعدات(كانت األعلى لدى فئةالريفية األردنية لدى المرأة  االنتخابي

  فئات المستوى التعليمي  المتغير التابع
المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  

F 

  مستوى أهمية

  الداللة االحصائية

  مستوى اإلدراك والوعي السياسي

  

  0.032  0.72  0.83 2.01 ثانوي فما دون

  0.74 1.92 كلية متوسطة وجامعيين

  0.63 1.80 دراسات عليا

  0.79 1.97 المجموع

توفر الرغبة في ممارسة الحق 

  االنتخابي

  0.000  31.54  0.74 2.16 ثانوي فما دون

  0.69 1.54 كلية متوسطة وجامعيين

  0.48 1.30 دراسات عليا

  0.78 1.90 المجموع

  مستوى االهتمام السياسي

  0.000  15.10  0.92 2.29 ثانوي فما دون

  0.66 1.81 كلية متوسطة وجامعيين

  0.70 1.50 دراسات عليا

  0.86 2.08 المجموع

العضوية في األحزاب السياسية 

  ومؤسسات المجتمع المدني

  0.014  4.31  0.40 2.79 ثانوي فما دون

  0.48  2.72 كلية متوسطة وجامعيين

  0.69 2.40 دراسات عليا

  0.45 2.75 المجموع
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مســـتوى االهتمـــام و ة العمـــلبـــين متغيـــر العالقـــة بقـــو) 0.000(وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة  -2

تليهـا فئـة   ، )1.36(وبمتوسـط حسـابي   ) المتقاعـدات اللـواتي يعملـن   (حيـث كـان لصـالح فئـة      ،لدى المـرأة الريفيـة   السياسي

ــة و ،)1.72(وبمتوســط حســابي   )المتقاعــدات( ــامالت(فئ ــة ، )2.00(وبمتوســط حســابي   )الع  )العــاطالت عــن العمــل  (وفئ

أي أن مسـتوى االهتمـام   ، )3.00(وبمتوسط حسـابي   )على العمل اتقادرالغير (فئة ومن ثم  ،)2.30(وبمتوسط حسابي 

علــى  اتقــادرالغيــر (واألقــل لــدى فئــة   )المتقاعــدات اللــواتي يعملــن (لــدى المــرأة الريفيــة كــان األعلــى لــدى فئــة    السياســي

   ).العمل

  مع المتغيرات لعالقة متغيرالعالقة بقوة العمل )ANOVA(نتائج التباين األحادي : 14جدول 

   )0.05(الداللة االحصائية عند مستوى التابعة ذات 

  

  : ويتضح من عالقة المتغيرات الديمغرافية بالمتغيرات التابعة ما يلي

كانت األكثر إدراكا للوعي السياسي واهميتـه بالنسـبة لتعزيـز الحيـاة الديمقراطيـة مـن بـاقي الفئـات         ) 39-30(أن فئة العمر  -

فـي االنتخابـات    ة أفـراد هـذه الفئـة   مشـارك فـي االنتخابـات العامـة، وأن سـبب      كما أنها كانت األكثر مشـاركة . العمرية األخرى

  . هذا خالفا لباقي الفئات العمريةلواجب الوطني، وواعائد إلى الوعي السياسي كان في غالب الحاالت العامة 

وعي السياسـي واهميتـه   األكثـر إدراكـا للـ   وكذلك كـان األمـر بالنسـبة لمتغيـر المسـتوى التعليمـي، فقـد كانـت فئـة الجامعيـات            -

كما أنها كانت األكثر مشاركة فـي االنتخابـات العامـة،    . بالنسبة لتعزيز الحياة الديمقراطية من باقي الفئات التعليمية األخرى

لواجــب واعائــد إلــى الــوعي السياســي  كــان فــي غالــب الحــاالت  فــي االنتخابــات العامــة   ة أفــراد هــذه الفئــة مشــاركوأن ســبب 

هـذا خالفـا لبـاقي    و ى أن المنتسبات إلى األحزاب السياسـية كـن مـن بـين أفـراد هـذه الفئـة الجامعيـة فقـط،         إضافة إل الوطني،

يعكـس حقيقـة أن الـوعي السياسـي للفـرد يتزايـد بتزايـد المسـتوى التعليمـي ومـدى المعرفـة الوطنيــة             ممـا  الفئـات األخـرى،  

 . مشاركته السياسيةالتي يتمتع بها، وبالتالي ينعكس ايجابا على مستوى  والسياسية

وفيما يتعلق بمتغير العالقة بقوة العمل، فقد كانت فئة المتقاعدات األكثـر طموحـًا فـي الحصـول علـى منصـب سياسـي مـن          -

. خالل اهتماماتهن السياسية، بينما كان الحصول على وظيفة من أهم اسباب اإلهتمامات السياسية لدى فئة غيـر العـامالت  

األقــل انتســابا لألحــزاب والجمعيــات مــن بــاقي الفئــات األخــرى، وأكثرهــا انتســابًا كانــت فئــة            كمــا كانــت فئــة المتقاعــدات    

، فقـد جـاءت فئـة غيـر العـامالت فـي الطليعـة        حصول المرأة الريفية على المعلومات السياسـية أما بالنسبة لمصادر. العامالت

ا السياســية، وجــاءت فــي المــؤخرة بالنســبة   بالنســبة إلعتمادهــا علــى وســائل اإلعــالم المرئيــة فــي الحصــول علــى معلوماتهــ     

وبشــكل عــام فــإن الحصــول علــى المعلومــات مــن خــالل وســائل اإلعــالم أكثــر    . مطالعــة الصــحف واالنتنــرت إلعتمادهــا علــى

 .سهولة وأقل تكلفة وعناء من الحصول على المعلومات من مصادر اخرى مثل الصحف واإلنترنت

 هميسـاعد و فـي رفـع مسـتوى الـوعي السياسـي لـديهم،       يسـهم  اسـية لـدى األفـراد   إن ارتفـاع مسـتوى الثقافـة السي   وأخيرا، فـ  -

في الجماعة، ويزيـد مـن شـعورهم بالثقـة بـالنفس ويجعلهـم أكثـر عقالنيـة وموضـوعية           على فهم مصالحهم كأفراد وكأعضاء

  الحالة الوظيفية  المتغير التابع
المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

f 
  

مستوى اهمية 

  الداللة االحصائية

توفر الرغبة في ممارسة الحق 

  االنتخابي

  

  

  0.002 4.37  0.77 1.79 عاملة

  0.75 2.08 عاطلة عن العمل

  0.80 1.56 متقاعدة

  0.77 1.85 متقاعدة وتعمل

  0.83 2.20 غير قادرة على العمل

  0.78 1.90 المجموع

  مستوى االهتمام السياسي

  0.000 8.56  0.78 2.00 عاملة

  0.88 2.30 عاطلة عن العمل

  0.72 1.72 متقاعدة

  0.63 1.36 متقاعدة وتعمل

  1.41 3.00 غير قادرة على العمل

  086 2.08 المجموع



 1381  أمل الخروفالمجيد العزام، هادية الكاتبي و عبد

يجعلهــم أكثــر ، وعلــةيــدفع بهــم إلــى المشــاركة السياســية الفا كمــا .فــي مناقشــاتهم وتقيــيمهم للقضــايا والموضــوعات العامــة

  . الرقابة على نشاطات الحكومة المختلفة قدرة في

، للحصــول علـــى  ايتطلــب تــوفر بيئــة مناســـبة وإمكانيــات متاحــة لهــ      الديمقراطيــة   للثقافــة السياســـية  المــرأة الريفيــة  اكتســاب  إن 

االجتمـاعي والسياسـي، وهـذا    المعلومات، والتـي تتـأتى مـن التعلـيم ووسـائل اإلعـالم ومؤسسـات المجتمـع المـدني ومـن الحـراك            

فحســب، بــل ولمؤسســات المجتمــع المــدني، التــي هــي مــن المؤسســات   لمــرأة الريفيــةيحتــاج إلــى تــوفر إإلمكانــات الماديــة لــيس ل 

كمــا يتطلــب ذلــك   . الهامــة فــي عمليــة التنشــئة السياســية، والتثقيــف والتعلــيم والتــي بــدورها تــوفر المعلومــات ألفــراد المجتمــع        

ويبـدو  . ، وسياسات حكومية شفافة حول قـرارات الحكومـة وبرامجهـا ومشـاريعها    ووسائل اإلعالم رأي والتعبيرضمانات لحرية ال

، السياسـية  تهـا مستوى ثقاف ه لمن البديهي، والحالة هذه، أن ينعكس ذلك سلبا علىنوأ ان هذا غير متوفر بالمستوى المطلوب،

راسـتنا هـذه التـي افـادت بضـعف الـوعي السياسـي والمشـاركة السياسـية          وبالتالي على وعيها السياسي، وهذا ما عكسـته نتـائج د  

خارج إطار عملية التصويت في االنتخابات العامة لـدى المـرأة الريفيـة، وضـعف رغبتهـا فـي الوصـول إلـى المناصـب السياسـية أو           

تـدني العضـوية الحزبيـة    وهذا بال شك يشكل أحـد األسـباب الرئيسـة فـي      .حتى دعمها للمرأة في الحصول على مناصب سياسية

   .في األردنللمرأة الريفية والمشاركة السياسية 

ال بــد مــن تفعيــل دور وســائل اإلعــالم ومؤسســات المجتمــع المــدني فــي تبنــي بــرامج تثقيفيــة وورش عمــل موجهــة نحــو   وبالتــالي 

، ودعـم هـذه المؤسسـات للنشـاطات     ضرورة االهتمام بالمرأة الريفية على مستوى المؤسسات الرسميةالمرأة الريفية، وال بد من 

    .التي قد تسهم في تحسين أوضاعها االقتصادية واالجتماعيةو المحلية للمرأة الريفية،

  الخاتمة

لقد جـاءت نتـائج الدراسـة بعـد التحليـل واالسـتقراء مؤكـدة لصـحة فرضـيات الدراسـة، هـذا وقـد قادتنـا الدراسـة إلـى عـدد مـن                  

  :التوصيات سنعرضها على النحو التالياالستنتاجات استوجبت عدد آخر من 

أفـراد العينـة تتـراوح اعمـارهن مـا بـين        مـن %) 53(فقد تبين من نتائج الدراسـة أن قطـاع المـرأة الريفيـة قطـاع شـاب حيـث أن        

ــر واقــع المجتمــع األردنــي الشــاب، وأن           ) 18-39( ــى حــد كبي ــراد العينــة   مــن%) 60(ســنة، وهــذه النســبة الشــابة تعكــس إل أف

  .متزوجات

 مــن%) 59.1(كمـا أظهــرت النتــائج تــدني المســتوى التعليمـي لقطــاع المــرأة الريفيــة حيــث شـكلت فئــة الثانويــة العامــة فمــا دون    

حملـة الشـهادات العليـا     مـن  %)3.1(و من حملـة شـهادات البكـالوريوس وكليـة المجتمـع،     %) 37.8( افراد العينة الكلية، مقابل

نسبة غير العامالت بين قطاع المرأة الريفية، حيث شكلت نسبة غيـر العـامالت مـن     وكذلك ارتفاع فيفقط، ) ماجستير فما فوق(

، مما يعني أن معظم النسـاء الريفيـات غيـر مسـتقالت اقتصـاديا ومعـاالت مـن قبـل الغيـر سـواء كـان            )%41.5(بين أفراد العينة 

  .الزوج أو األهل

تبين أن المرأة الريفيـة، بشـكل عـام، تتمتـع بدرجـة متوسـطة مـن        فيما يتعلق بمستوى الوعي السياسي لدى المرأة الريفية فقد و

وأن هنـــاك إدراك كبيـــر لـــدى المـــرأة الريفيـــة بأهميـــة الـــوعي السياســـي للمشـــاركة السياســـية، ولتعزيـــز مبـــدأ  . الـــوعي السياســـي

ة ـة مــع دراســـالنتيجــ ق هــذهـوتتفــ. ةـراد العينـــأفــ مــن%) 79.1(ر ـذلك أكثـــة اللــواتي يعتقــدن بـــة، حيــث شــكلت نسبـــالديمقراطيــ

  ).Niemi and Jenning, 1998(يننـق ي وجـنايم

أفــراد  مــن% 61.2كمـا تبــين أن مســتوى االهتمامـات السياســية لــدى المـرأة الريفيــة كــان بدرجـة متوســطة، حيــث أفـادت بــذلك      

سـية بحـد ذاتهـا بقـدر مـا هـو       أما عن السبب الرئيس وراء االهتمامات السياسية للمرأة الريفيـة هـو لـيس المشـاركة السيا    . العينة

بهدف الحصول على الوظيفة، حيـث أن اهتمـام المـرأة الريفيـة فـي الحصـول علـى منصـب سياسـي كـان ضـعيف جـدا، ولـم يتـوفر               

بينما كـان سـبب   ). 2004خطاب، (من بين أفراد عينة الدراسة وهذا يتفق مع نتائج دراسة %) 4.6(هذا اإلهتمام سوى لدى 

ومـن الملفـت   . أفـراد العينـة   حـوالي ربـع  حد أسباب االهتمـام السياسـي لـدى المـرأة الريفيـة يتـوفر لـدى        الحصول على الوظيفة كأ

للنظر، ضعف الرغبة لدى المرأة الريفية في تشجيع مشاركة المرأة للوصول إلى البرلمان، ولم تتوفر هذه الرغبة سـوى لـدى مـا    

وقد يعود السبب إلى عدم قناعة المرأة بالقدرات السياسـية  . بقليلالعينة  عشرمن أفراد العينة، وهذا أقل من %) 9.2(نسبته 

وتتفق هذه النتيجة مع نتـائج  . للمرأة، وتأثرها باإلرث االجتماعي الذي يعزز من الهيمنة الذكورية في جانب النشاطات السياسية

  )2005الهزايمة، (دراسة 

وقــد تمثلــت هــذه . مــرأة الريفيــة بالمشــاركة فــي االنتخابــات العامــةوتبــين مــن نتــائج الدراســة أيضــا، تــوفر الرغبــة الكبيــرة لــدى ال

الرغبة على أرض الواقع من خالل إقبال المرأة الريفية الكبير على المشاركة في االنتخابـات العامـة، حيـث تجـاوزت نسـبة اللـواتي       

  .أفراد العينة ثالثة ارباعشاركن في االقتراع في االنتخابات العامة 
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ك ضعف في مشاركة المرأة في األحـزاب السياسـية ومؤسسـات المجتمـع المـدني، حيـث شـكلت نسـبة المنتسـبات          كما تبين أن هنا

  .من أفراد العينة%) 22.5(، )الجمعيات الخيرية تحديدا(، وفي مؤسسات المجتمع المدني %) 0.9(لألحزاب السياسية 

لعامة فكـان الـوعي السياسـي ، حيـث شـكلت نسـبة الللـواتي قلـن         أما عن أهم األسباب وراء مشاركة المرأة الريفية في االنتخابات ا

بينمـا بلغـت نسـبة مـن     . %)32.0( أفراد العينة، يلية الواجب الوطني حيث بلغت نسبة اللواتي قلن بـذلك  من% ) 40.3(بذلك 

  %).17.0(دعم مرشح العشيرة واالقارب شاركن في االنتخابات بسبب 
لريفية عن المعلومات السياسية فكانت الغالبية السـاحقة مـن النسـاء الريفيـات يحصـلن علـى       صول المرأة احفيما يتعلق بمصادر و

، وقد بلغت نسبتهن من بين أفراد العينـة  )التلفزيون واالذاعة(المعلومات السياسية من خالل وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة 

)84.2 .(% 
الـوعي السياســي  و االدراك مسـتوى متغيـرات  صـائية بـين متغيـر العمـر و    وأوضـحت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود عالقـة ذات داللـة إح       

لـدى   مسـتوى االهتمـام السياسـي   و ،توفر الرغبة في ممارسة الحـق االنتخـابي، والمشـاركة فـي االنتخابـات العامـة      و للمرأة الريفية،

 ومـن ثـم الفئـة العمريـة     ،)59-50(مـر وفئـة الع  ،)49-40(تليهـا فئـة العمـر    ) 39-30(حيث كان لصالح فئـة العمـر   المرأة الريفية، 

السياســية  العضــوية فــي األحــزابو متغيــر العمــروامــا بالنســبة للعالقــة بــين  .)29-18(وأخيــرا فئــة العمــر ) عامــا فمــا فــوق 60(

-40(وفئـة العمـر   ،)59-50(، تليهـا فئـة العمـر    ) عامـا فمـا فـوق    60(لصـالح فئـة العمـر     تكانـ فقـد   ومؤسسات المجتمع المدني

العضوية فـي االحـزاب السياسـية ومؤسسـات     أي بمعنى أن  ،)29-18(، وأخيرا فئـة العمر )39-30( ن ثم الفئة العمريةوم ،)49

مؤسسـات  و السياسـية  األحـزاب المجتمع المدني تتناسب طرديا مع العمر، فكلما زاد العمر تزداد فرصـة الفـرد فـي االنتسـاب الـى      

النســاء األكبــر ســنا يكــن أقــل مســؤوليات ومتقاعــدات وقــد يخففــن مــن وقــت    وقــد يكــون الســبب فــي ذلــك أن. المجتمــع ا لمــدني

  .فراغهن من خالل العمل التطوعي او بالعمل العام

ــائج   ــين متغير   واوضــحت النت ــة إحصــائية ب ــة وجــود عالقــة ذات دالل ــة االجتماعي ــوعي السياســي للمــرأة   و االدراك ومســتوى الحال ال

كـان لصـالح فئـة     لدى المرأة الريفية، وفي كلتـا الحـاتين   مستوى االهتمام السياسيو عيةالحالة االجتمابين متغير وكذلك  الريفية،

الحالـــة وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متغير كمـــا بينـــت. )العزبـــاوات(وأخيـــرا فئـــة  )المتزوجـــات(فئـــة  ثـــم )المطلقـــات(

ــة ــة فــي ممارســة الحــق االنتخــابي    و االجتماعي ــة،   تــوفر الرغب ــة    لــدى المــرأة الريفي ــة  )المتزوجــات(حيــث كــان لصــالح فئ ، تليهــا فئ

  ).المطلقات(وأخيرا فئة  )العزباوات(

وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين متغيــر مســتوى التعلــيم ومســتوى الــوعي السياســي للمــرأة الريفيــة، ولصــالح فئــة         بينــتو

ات داللــة إحصــائية بــين متغيــر مســتوى  وكــذلك وجــود عالقــة ذ . الجامعيــات وخريجــات كليــة المجتمــع الدراســات العليــا ومــن ثــم  

التعليم ومستوى الوعي السياسي للمرأة الريفية، وعضويتها في األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المـدني، ومشـاركتها فـي    

ق وتتفـ . الجامعيـات وخريجـات كليـة المجتمـع    ومـن ثـم    الدراسـات العليـا  االنتخابات العامة، وفي كل الحاالت كانت لصالح فئـة فئـة   

  ). Wolfinger and Rosenstone, 1980(النتيجة مع دراسة كل من ولفنقر ورونستون
حيـث كـان   ، تـوفر الرغبـة فـي ممارسـة الحـق االنتخـابي      و وأيضا وجود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين متغيـر العالقـة بقـوة العمـل        

غيـر  (ومـن ثـم فئـة     )العاطالت عـن العمـل  (وفئة  )يعملنالمتقاعدات اللواتي (فئة و )العامالت(تليها فئة ) المتقاعدات(لصالح فئة 

كانــت األعلــى لــدى فئــة   الريفيــة األردنيــة  لــدى المــرأة تــوفر الرغبــة فــي ممارســة الحــق االنتخــابي   أن أي ، )علــى العمــل  اتقــادرال

   ).على العمل اتقادرالغير (واألقل لدى فئة  )المتقاعدات(

بــين متغيــر العالقــة بقــوة العمــل وأســباب االهتمامــات السياســية للمــرأة الريفيــة،   وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية وبينــت ايضــا  

وتحديدا بالنسبة للحصول على منصب سياسي، والعضوية في األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ومصادر حصـول  

 )المتقاعـدات (تليهـا فئـة   ) للـواتي يعملـن  المتقاعـدات ا (لصـالح فئـة    تحيـث كانـ  ، المرأة الريفية األردنية على المعلومات السياسـية 

لـدى   أي أن مسـتوى االهتمـام السياسـي   ، )علـى العمـل   اتقـادر الغيـر  (ومـن ثـم فئـة     )العاطالت عن العمـل (وفئة  )العامالت(وفئة 

   ).على العمل اتقادرالغير (واألقل لدى فئة  )المتقاعدات اللواتي يعملن(المرأة الريفية كان األعلى لدى فئة 

  ياتالتوص

وبناء على ما توصـلت إليـه الدراسـة مـن نتـائج تفصـيلية يمكـن تقـديم عـدد مـن التوصـيات التـي تخـدم وتـنهض بـالمرأة الريفيـة،                 

   :وترفع مستوى وعيها السياسي، وتدفع بها نحو مشاركة سياسية فاعلة، وهي

ية منهـا، موجهـة نحـو المـرأة     تفعيل دور مؤسسـات المجتمـع المـدني فـي تبنـي بـرامج توعويـة وتثقيفيـة، وخاصـة السياسـ           -1

 .بشكل عام والمرأة الريفية بشكل خاص، ولضمان االرتقاء بالمرأة الريفية والنهوض بها
تعزيز المعرفة السياسـية لـدى المـرأة الريفيـة، وذلـك مـن خـالل محاضـرات وورش عمـل تثقيفيـة فـي المجـاالت السياسـية               -2

 .المختلفة
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ي في وسائل اإلعالم المحلية وخاصة المرئية والمسموعة منها، حيث تبـين  ضرورة إعطاء مساحة كبيرة للتثقيف السياس -3

 . أنها تشكل المصدر الرئيسي لحصول المرأة الريفية على معلوماتها السياسية
العمل على إبراز نماذج نسوية ناجحة في العمل السياسي ليكن قدوة لغيرهن، إضافة إلى عـرض بـرامج تلفزيونيـة تعـالج      -4

 .الت التي تعاني منها المرأة في الريف األردنيالقضايا والمشك
يـؤثر فـي تعزيـز    و االستمرار في توفير فرص وصـول المـرأة الكفـؤة إلـى المناصـب السياسـية كـي تشـكل نموذجـا يحتـذى           -5

 .االتجاه اإليجابي لدى المرأة الريفية نحو المشاركة السياسية
سـمية، ودعـم هـذه المؤسسـات للنشـاطات المحليـة للمـرأة        ضرورة االهتمام بالمرأة الريفيـة علـى مسـتوى المؤسسـات الر     -6

  .الريفية، والتي قد تسهم في تحسين أوضاعها االقتصادية واالجتماعية
ضرورة تعاون مؤسسات المجتمع المحلـي الرسـمية واألهليـة لتحقيـق أهـداف التنميـة الريفيـة فـي ميادينهـا المختلفـة بمـا             -7

 .يميةفيها محو األمية والخدمات الصحية والتعل
 .تحسين المناخ التعليمي للمرأة في الريف األردني  -8
تحفيز دور األسرة، وخاصة األسرة الريفية، في لعب دور هام في عملية التنشئة السياسية بصورة تقلل من هيمنـة اإلرث   -9

 . االجتماعي التقليدي وترفع من مستوى الوعي السياسي لدى أفراد األسرة

  

 :المراجع
  يةالكتب باللغة العرب

 .القاهرة، نهضة مصر. الديمقراطية والوعي السياسي). 2006(، إمام، إمام عبدالفتاح

 .بيروت، مكتبة لبنان. معجم المصطلحات االجتماعية). 1986( ،بدوي، احمد زكي

 . مركز دراسات الشرق األوسط: عمان. تطلعات المجتمع األردني في الحياة الديمقراطية). 2004(البالونة، علي وآخرون 

 .ايتراك للطباعة والنشر ،القاهرة. التنشئة السياسية والقيم). 2004( ،خطاب، سمير

 .5، العدد 2005االردن باالرقام ). 2006(، دائرة االحصاءات العامة

 .مركز الدراسات االستراتيجية ،عمان. المرأة األردنية والمشاركة السياسية). 1994( ،شتيوي، جمال وأمل الداغستاني

 .دار الوفاء ،االسكندرية.االتجاهات النظرية في تفسير الوعي السياسي). 2002( ،، صابرعبدربه

، جمهوريـة مصـر   "سياسات تطوير وتنمية المرأة الريفيـة فـي اتجـاه تحقيـق أهـداف األلفيـة      " .)2004( ،المجلس القومي للمرأة

 .العربية

 .االسكندرية، دار المعرفة الجامعية. االجتماع المعاصراصول االجتماع السياسي، سلسلة علم ). 1984( ،محمد، محمد علي

 .مركز الريادة ،عمان. 1997المرأة واألحزاب في االنتخابات النيابية لعام ). 1997( ،مركز الريادة

دار ســندباد  ،عمــان .األردن النقابــات المهنيــة وتحــديات التحــول الــديمقراطي فــي   ). 2000(، مركــز األردن الجديــد للدراســات 

 .رللنش

الديمقراطية وحقوق االنسان في الـوطن العربـي،   : ، في"ازمة المشاركة السياسية في الوطن العربي" .)1983( ،جالل معوض،

 .بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية. 4عدد 

ر بيــروت، دا . ســيد البحــراوي  و ترجمــة امينــة رشــيد   . االيديلوجيــة، وثــائق فــي االصــول الفلســفية     ). 1982(، ميشــيل، فاديــه  

 . التنوير

 .، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية3ط. الديمقراطية وحقوق االنسان في الوطن العربي). 1986( ،هالل، علي الدين



1384  "انية واالجتماعيةسلسلة العلوم اإلنس"أبحاث اليرموك 

 الدوريات باللغة العربية

دراسة ميدانية على عينة من طـالب جامعـة   : الوعي السياسي واالنتخابي لدى طالب الجامعات). " 2001( ،أبو يوسف، ايناس

 .1، العدد 2، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، مجلد "هرة القا

، عــدد  5، المســتقبل العربــي، مجلــد "إشــكالية الديمقراطيــة والمجتمــع فــي الــوطن العربــي). "1993(، الجــابري، محمــد عابــد

167. 

 .25، مجلة الكلمة، لبنان، العدد "في مفهوم النخبة). "1999(، شبار، سعيد

الجامعـة  ( ، دراسـات  "أتجاهـات عينـة مختـارة مـن المجتمـع األردنـي نحـو المشـاركة السياسـية         ). "1991( ،العزام، عبد المجيـد 

 .2، عدد )أ 18(،مجلد )األردنية

مجلـة دراســات وبحـوث الــوطن العربـي، الجامعــة    ،"السـلوك االنتخــابي فـي االنتخابــات األردنيـة   " .)2002( ،عبـد المجيــد ، العـزام 

 .12المستنصرية، العدد 

، )الجامعـة اآلردنيـة  (ات ـ، دراسـ "التنمية السياسية في أعقـاب االنفـراج الـديمقراطي فـي األردن    ). "2006( ،زام، عبد المجيدالع

    .2، عدد  33مجلد 

الحلقـة النقاشـية التـي نظمهـا مركـز ابـن        ، ورقة قدمت إلـى "النقابات والجمعيات المدنية في األردن" ).1996( ،الهنيدي، ناصر

 .سات اإلنمائية، القاهرةخلدون للدرا

، "2003دراسـة حالـة انتخابـات عـام     : ادراك النـاخبيين األردنيـين للعوامـل التـي تحـدد تصـويتهم      ). "2005( ،الهزايمة، محمـد 

 .3، عدد 33مجلة العلوم االجتماعية، مجلد 

يدانيـة علـى طـالب كليـة     دراسـة م : بحقـوق االنسـان   -إعالمـي المسـتقبل   -مدى وعـي طـالب االعـالم   ). "2006( ،يسري، جيهان

 .2، العدد 7، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، مجلد "االعالم بجامعة القاهرة 
  

  :الكتب باللغة االنجليزية

  

Barber, B. R. (1984). Strong Democracy: Participatory politics for a New Age. Berkely: University of 
California Press. 

Caprini, D.  Michael X. and Keeter, Scott. (1996). What Americans Know About Politics and Why It 
Matters. New Haven: Yale University Press. 

Dagger, R. (1997). Civic Virtues: Rights, Citizenship, and Republican Liberalism. New York: Oxford 
University Press. 

Diamond, L. ( ed.), (1994). Political Culture and Democracy in Developing Countries. Boulder, 
Colarado, Lynee Rienner Pub.  

Milbrath, L.  (1965). Political Participation. Chicago: Rand McNilly & Comp. 

Niemi, R. G. and Jane Jenning. (1998). Civic Education. New Haven: Yale University Press. 

Wolfinger, R. E. and Steven J. Rosenstone. (1980). Who Votes?. New Haven: Yale University Press. 



 1385  أمل الخروفالمجيد العزام، هادية الكاتبي و عبد

 الدوريات باللغة األنجليزية

  

Diamond, L.  (1994). "Rethinking Civil Society : Toward Democratic Consolidation", Journal of 
Democracy, Vol. 5,No. 3. 

Dudley, R. L. and Gitelson, Alan R. (2002). "political Literacy, Civic Education, and Civic Engagement: 
A Return to Political Socialization", Applied Developmental Science, Vol. 6, # 4. 

Galstone, W. A. (2001). "Political Knowledge, Political Engagement, and Civic Education", Annual 
Review of political Science, 4 : 217-234. 

Gastil, J. (2004). "Adult Civic Education Through The National Issues Forums: Developing Democratic 
Habits And Dispositions Through Public Deliberation", Adult Educatuion Quarterly, Vol.54, # 4, 
August, pp. 308-328. 

Maclosky, H. (1968). "Political Participation", International Encyclopedia of the Social Sciences, 
Vol.12. 

McDonald, M. P. and Popkin, Samuel L. (2001). "The Myth of the Vanishing Voter", American 
Political Science Review, 95 ( December): 963-974. 

Morin, R. (1996). "Who's in Control? Many Don't Know or Care", The Washington Post, January 29, 1-
6. 

 



 



  تصورات معلمي الصفوف الثالثة األساسية األولى ملجاالت املشاركة املجتمعية

   في مدارس لواء بني عبيد 
*  

  .، جامعة اليرموك، اربد، األردنعدنان العجلوني

 .جامعة إربد األهلية، األردن معن الشياب،

  

  27/5/2010 وقبل للنشر                      7/8/2009  ستلم البحث فيا

  ملخص

على درجة تقدير معلمي الصفوف الثالثة األساسـية األولـى لمجـاالت المشـاركة المجتمعيـة فـي مـدارس         معرفةدراسة هدفت ال

  :وقد سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة آالتية. لواء بني عبيد

  تمعية؟ما درجة تقدير معلمي الصفوف الثالثة األساسية األولى في مدارس لواء بني عبيد لمجاالت المشاركة المج. 1

بـين المتوسـطات الحسـابية السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة مـن         ) α ≥0.05(هل توجد فروق دالة إحصائيًا عن مستوى الداللـة  . 2

معلمــي الصــفوف الثالثــة األساســية األولــى فــي مــدارس لــواء بنــي عبيــد فــي درجــة تقــديرهم لمجــاالت المشــاركة المجتمعيــة تعــزى     

 المدرسة؟ ونوع ،لمتغيرات الجنس، والخبرة

وقد تكون مجتمـع الدراسـة من جميـع معلمي الصفوف الثالثة األساسية األولى فـي مـدارس لـواء بنـي عبيـد، والبـالغ عـددهم       

  . معلمًا ومعلمة) 132(وتكونت عينة الدراسة من . معلما ومعلمة) 198(

قياس درجة تقدير معلمي الصـفوف الثالثـة   فقرة، ل) 26( تألفت من  ةومن اجل تحقيق أهداف الدراسة اعد الباحثان استبان

  . األساسية األولى فـي مدارس لواء بني عبيد لمجاالت المشاركة المجتمعية

وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة تقدير معلمـي الصـفوف الثالثـة األساسـية األولـى فــي مـدارس لـواء بنـي عبيـد لمجـاالت            

تقديم التبرعات العينيـة للمـدارس لـدعم    : ( التي حصلت على تقدير عال جدا هي وكانت ابرز المجاالت ،المشاركة المجتمعية عالية

اســتخدام التكنولوجيــا . إنشــاء أنديــة علميــة فــي المــدارس يشــارك فيهــا أبنــاء المجتمــع المحلــي  . األنشــطة والمســابقات والــرحالت

. أسـبوع تنميـة العالقـة بـين البيـت والمدرسـة      تبنـي أسـلوب اليـوم المفتـوح و    . الحديثة كاإلنترنت في التواصل مـع المجتمـع المحلـي   

  .).تفعيل دور مجالس اآلباء والمعلمين كوسيط تفاعلي وتقويمي لعالقة المدرسة بالمجتمع المحلي المحيط بها

كمـا أبـرزت النتــائج عـدم وجـود فــروق دالـة إحصــائيا بـين المتوسـطات الحســابية السـتجابات أفـراد عينــة الدراسـة لمجــاالت           

   .أو إلى التفاعالت بينها ،)ونوع المدرسة ،الجنس، والخبرة(  جتمعية تعزى لمتغيراتالمشاركة الم
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Basic Grades’ Teachers’ Preceptions of Community Service  
 

Adnan Al Ajlouni, Yarmouk University,Irbid,Jordan. 

Maen Al Sheab, Irbid National University,Irbid,Jordan. 
 

Abstract 

The Study aimed at identifying the extent to which teachers of the first three basic grades in the 
Bani Obeid School District appreciate participation in social activites in their local community.In 
particular, the study aimed to answer the following questions: 

i. To what extent do these teacher appreciate participation in community activities? 

ii. Are there any statistically significant difference at  ( α ≤ 0.05 )between means of the 
sample’s responses due to the variables of gender, years of experience or type of school? 

The study population consisted of all 198 teachers of the first three basic grades in the Bani Obeid 
School District. The sample contained 132 male and female teacher. 

To achieve the goals of the study a questionnaire was prepared consisting of 26 items to measure 
the degree of teachers’ appreciation of participating in community activites. 

The results indicated that teachers’ appreciation was high and among the aspects with significantly 
high degree came (i) donating in money or otherwise to support activites, competitions and school trips; 
(ii) founding scientific clubs in schools; (iii) using modern technologies like the Internet to communicate 
with the local community; (iv) adopting open days and home –school cooperation week; and (v) 
encouraging Teacher-Parent Councils as a communication and  evaluation method to assess the 
relation between the school and the community. 

No statistically significant differences were found due to gender, experience or school type. 

 



 1389  عدنان العجلوني ومعن الشياب

 :مقدمة

ــط         ــداد خطـ ــو إعـ ــي األردن نحـ ــيم فـ ــة والتعلـ ــاه وزارة التربيـ ــرين اتجـ ــرن العشـ ــن القـ ــرة مـ ــر األخيـ ــنوات العشـ ــهدت السـ  ،شـ

واسـتراتيجيات تربويـة لتطـوير جميـع عناصـر العمليـة التعليميـة وفـق أحـدث المسـتجدات العالميـة، اعتمـادًا علـى عـدة مرتكــزات               

نحــو االقتصــاد المعرفــي فــي العمليــة التعليميــة، وإيجــاد شــراكة بــين المدرســة  تمثلــت فــي تطــوير المــنهج الدراســي وفــق التوجــه 

والمجتمع المحلي، حيث سعت إلى تقوية العالقة مـع كافـة قطاعـات المجتمـع ومؤسسـاته وإقامـة العديـد مـن النـدوات واللقـاءات           

  ). 2006الخطيب، (والمؤتمرات لتحقيق ذلك 

انطالقـا مـن أنهـا ذات أهميـة عمليـة فـي تحسـين جـودة التعلـيم، حيـث أثبتـت             ويأتي هذا التوجه نحو المشاركة المجتمعيـة 

التجارب والنماذج والمشروعات التي نفذت في هذا المجال، أنها عنصر هام جدًا إلصالح مسيرة التعليم في المجتمعـات، وهـذا   

  ).2005جرجس، (المجتمع التعليمي  ليس كالمًا نظريًا بل من واقع الخبرة العملية في العديد من المشروعات والنماذج في

وممارسـة فعليـة للمسـؤولية االجتماعيـة التـي يحـس بهـا األفـراد والجماعـات نحـو            ًاوعليه تعد المشاركة المجتمعيـة تطبيقـ  

المجتمع الذي ينتمون إليه ومؤسساته التي تعمل على رفده باحتياجاته من القوى المؤهلة أكاديميًا وتدريبيًا، بما يعزز مظـاهر  

  .االنتماء الوطني، والبعد عن مظاهر السلبية واالتكالية والمعوقات السلوكية واالجتماعية

وأفـراد   ،إلى أن المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية تعنـي المشـاركة الفعليـة مـن المعلمـين     ) 2005(ويشير الحارثي 

وتطوير الطرق والوسائل التعليمية المالئمـة لقـدرات    ،جوتحديد محتوى المناه ،في تصميم األنشطة التربوية ،المجتمع المحلي

مراقبـة نوعيــة المدرسـة وتقويمهـا مـن حيــث؛ فـتح أبوابهـا أمـام اآلبــاء والمجتمـع المحلـي، ومـدى كفايــة           ووأنمـاط تعلـيم الطلبـة،    

ــة  ــة المقدمـ ــدير حاجـــات    ،التســـهيالت والخـــدمات التعليميـ ــين، وكـــذلك تقـ ــة والمعلمـ ــلوك الطلبـ ــة وتقـــويم سـ ــين  ومالحظـ المعلمـ

  .التدريسية وتأهيلهم وتدريبهم

وهنــا؛ يبــرز دور رئــيس للمعلمــين فــي تحقيــق المشــاركة المجتمعيــة، حيــث يســهم المعلمــون فــي فاعليــة مدارســهم وتعلــم     

طلبتهم من خالل عملهم التعاوني مع المتخصصين في المجال التربوي وفي ضوء فهمهم لألهداف التربوية والمصادر التعليميـة  

الشـكيلي،  (فرة في المجتمع المحلي لفائدة الطلبة وكذلك إيجاد أفضل سـبل العمـل التعـاوني واإلبـداعي مـع أوليـاء األمـور        المتوا

2005.(  

ومما يعزز هذا الدور هو النظر إلى المعلم بأنه هـو الـذي يخطـط تخطيطـًا سـليمًا، لتحقيـق مـا يتوقعـه مـن مجتمعـه، فـال            

ويشــجع التعــاون والتفاعــل  ،ج العمــل التعــاوني الجمــاعي، فيحــدد مــا يتأملــه مــن الجماعــة يعتمــد علــى األداء الفــردي وإنمــا ينــته

االيجــابي المنفــتح علــى البيئــة المجتمعيــة المحيطــة، وكــذلك فإنــه يســعى إليجــاد مصــادر تمويــل متنوعــة لمشــروعاته العلميــة               

والعمــل مــع البيئــة المحليــة بإيجــاد الحلــول  ،المدرســية بمــا يحســن تعلــم طلبتــه ويشــارك فــي إثــارة الــوعي بالمشــكالت التعليميــة 

  ).2005،؛ الشياب2004 ،زيتون(المناسبة لها 

كل هذا يتطلب من المعلم أن يكون مؤهًال بكافة المهارات التي تمكنه من توظيف أحدث الطرق واألسـاليب واألنشـطة فـي    

قيـق المشـاركة المجتمعيـة فـي إدارتـه للعمليـة       تحسين جودة تعلم طلبته والتي منها توثيق صلته بالمجتمع المحلـي المحـيط وتح  

وهــذا مــا يالحــظ فــي أوضــح صــوره     ،,Susan) 2008(التعليميــة التــي يقــوم بهــا بهــدف ضــمان نوعيــة المخرجــات التعليميــة      

 الميدانية من خالل إشراك أولياء األمور في العديد من الفعاليات واألنشطة المدرسية والصفية، والتشـاور المسـتمر معهـم فيمـا    

  .يتعلق بشؤون أبنائهم الطلبة األكاديمية والسلوكية

من هنـا تـأتي هـذه الدراسـة لتبـين أبـرز مجـاالت المشاركــة المجتمعيــة مـن وجهـة نظـر معلمـي الصـفوف الثــالثة األساسـية                 

  .مجتمعياألولـى في مدارس لواء بني عبيد، كونها تمثل األسـاس في إعداد الطلبـة وتشكيلهـم التربوي واألكاديمي وال

  :مشكلـة الدراسـة

  في ضوء ما تشهده المملكة األردنية الهاشمية من تطورات وقفزات تنموية كبيرة في المجاالت

االقتصــادية والتكنولوجيــة واالجتماعيــة وغيرهــا، فقــد أصــبح لزامــًا أن يرافــق هــذه التطــورات تطــوير تعليمــي يرتكــز علــى      

  .قتصادية واألكاديمية واالجتماعيةالمشاركة التفاعلية المسئولة من القطاعات اال
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 ممــثًالوهــذا مــا أكدتــه اإلســتراتيجية الوطنيــة للتربيــة والتعلــيم مــن أهميــة توثيــق الصــلة بــين المدرســة والمجتمــع المحلــي 

بمؤسســاته االجتماعيــة وأوليــاء األمــور وعامــة أفــراد المجتمــع ومشــاركتهم فــي الخــدمات التعليميــة بمــا يحقــق معــايير الجــودة        

  .لة في العملية التربوية برمتهاالشام

وتعلم طلبـتهم   ،وفي ضوء الدور الرئيس للمعلمين في تحقيق المشاركة المجتمعية، واإلسهام في تحقيق فاعلية مدارسهم

وفــي ضــوء فهمهــم لألهــداف التربويــة والمصــادر التعليميــة    ،مــن خــالل عملهــم التعــاوني مــع المتخصصــين فــي المجــال التربــوي   

  .وكذلك إيجاد أفضل سبل العمل التعاوني واإلبداعي مع أولياء األمور ،لمجتمع المحلي لفائدة الطلبةالمتوافرة في ا

مجاالت االنفتاح بين المدرسة والمجتمع المحلي والتي تعزز من المشاركة المجتمعيـة   لتقصيمن هنا جاءت هذه الدراسة 

لـى تقـديرات معلمـي الصـفوف الثالثـة األساسـية األولـى لمجـاالت         حيث تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف ع ،في العملية التربوية

  .المشاركة المجتمعية في مدارس لواء بني عبيد

  : أسئلـة الدراسـة

  :حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليين 

  المجتمعية؟ما درجة تقدير معلمي الصفوف الثالثة األساسية األولى في مدارس لواء بني عبيد لمجاالت المشاركة . 1

بين المتوسطات الحسـابية السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة      ) α ≥0.05( هل توجد فروق دالة إحصائيًا عن مستوى الداللة. 2

من معلمي الصفوف الثالثة األساسية األولى في مدارس لواء بني عبيد في درجة تقـديرهم لمجـاالت المشـاركة المجتمعيـة     

 ونوع المدرسة؟ ،تعزى لمتغيرات الجنس، والخبرة

  :أهميـة الدراسـة

تبــرز أهميــة هــذه الدراســة فــي إبرازهــا لتصــورات معلمــي الصــفوف الثالثــة األساســية األولــى فــي مــدارس لــواء بنــي عبيــد       

ومـا زال تعلقهـم    ،لمجاالت المشاركة المجتمعية؛ كونهم يتعاملون مع الطلبة األطفال؛ وهم في بداية التحاقهم بالحيـاة المدرسـية  

هم وأسرهم ومجتمعهم قويًا، مما يعزز وضوح الدور المستقبلي لكل من المعلم والمدرسة والمجتمـع فـي تطـوير العمليـة     بوالدي

  .التربوية، ضمن أسس واضحة من المرونة والشفافية والمسؤولية المشتركة

  :هـدف الدراسـة

  المجتمع كافة،  إن تطوير العملية التعليمية مسؤولية مشتركة بين مؤسسات مشتركة بين مؤسسات

وبالتالي فال بد لهذا التطوير أن يعكس طموحات أفراد المجتمع كافـة، وأن يتـيح لهـم جميعـًا فـرص المشـاركة فـي المنـاخ         

وهـذا مـا حرصـت عليـه القيـادة السياسـية لهـذا البلـد عنـدما قـادت وتقـود             -المدرسي وجودة العمليـة التعليميـة بصـورة شـاملة     

  .من تحت مظلته أفراد ومؤسسات المجتمع المدني بصورة هادفة إلحداث التطوير المنشودحوارًا وطنيًا تربويًا يض

لذا فهذه الدراسـة تهـدف إلـى التعـرف علـى درجـة تقـدير معلمـي الصـفوف الثالثـة األساسـية األولـى فـي مـدارس لـواء بنـي                 

إلــى مجموعــة مــن التوصــيات التــي قــد وأيضــًا الوصــول  ،عبيــد لمجــاالت المشــاركة المجتمعيــة كجــزء مــن هــذا التطــوير والحــوار 

تسهم في صنع قرارات هذا الحوار، وتنفيذ برامج ومشروعات هادفـة لتطـوير وتعزيـز مجـاالت المشـاركة المجتمعيـة فـي العمليـة         

   .التعليمية

  تعريف المصطلحات

السياســـية  –ت مـــا يقـــوم بـــه أعضـــاء المجتمــــع مـــن أنشطــــة لخدمـــة مجـــتمعهم فـــي كافـــة المجـــاال : المشاركــــة المجتمعيــــة

وقــد يكــون هــؤالء األعضــاء أفــرادًا أو جماعــات أو مؤسســات، وتعتمــد ســلوكيات هــؤالء      –واالجتماعيــة والثقافيــة والتعليميــة  

األعضـاء علــى التطوعيـــة وااللتـــزام والــوعي والشــفافية، ولــيس علــى الجبـر واإللــزام، وقــد تكــون هــذه األنشــطة نظريـــة أو عمليــة   

  .ير مباشرةتمارس بطرق مباشرة أو غ
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  :حـدود الدراسـة

اقتصرت الدراسة على معلمي الصفوف الثالثة األساسية األولى لمجاالت المشاركة المجتمعية في مـدارس لـواء بنـي عبيـد     

  .2008/2009للعام الدراسي 

  :الدراسـات السابقـة

  وذلك  قام الباحثان باإلطالع على عدد من الدراسـات واألبحاث التي تناولت موضوع الدراسة

مـــن أجـــل التعـــرف علـــى ماهيـــة المواضـــيع التـــي تناولتهـــا، وخطـــوات التنـــاول، واألدب النظـــري والتعـــرف علـــى األســـاليب     

واإلجــراءات البحثيــة التــي اتبعتهــا، والنتــائج التــي توصــلت إليهــا، وانطالقــًا مــن نــدرة الدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي تناولــت       

اوال فـي هـذا الصـدد الدراسـات السـابقة ذات العالقـة بالموضـوع، وذلـك حسـب التسلسـل           موضوع الدراسة، فإن الباحثان قد تنـ 

  . الزمني من األحدث إلى األقدم

بدراسة عنوانهـا تقـدير مـديري المـدارس وأوليـاء األمـور لدرجـة أهميـة العالقـة بـين المدرسـة            ) 2006(فقد قام الخطيب 

مـدارس، وتوصـلت إلـى الدراسـة إلـى أن      ) 10(تكونـت عينـة الدراسـة مـن     وقـد   ،والمجتمع المحلي في منطقة أبو ظبي التعليميـة 

هناك وعيًا واضحًا من قبل اإلدارات والمعلمين وأولياء األمور بأهمية التفاعل بين المدرسة والمجتمع المحلي، وإعطـاء أولويـة   

  :كبيرة لبعض الممارسات والنشاطات التي تقدمها المدرسة من مثل

  .لموهوبينبرامج متنوعة خاصة با -

 .إعداد الطالب نفسيًا للتكيف في كافة مجاالت الحياة -

 .تقبل المدرسة للنقد واألفكار واآلراء التي تعزز تأثيرها على المجتمع المحلي -

بدراسـة هـدفت إلـى استكشـاف واقـع التعـاون بـين المدرسـة والمجتمـع ومتطلبـات تطـويره مـن             ) 2000(وقامت أبـو رمـان   

افظـة البلقـاء، مـن خـالل مجـاالت التعـاون بـين المدرسـة واألسـرة وأهـم األسـباب والمعوقـات التـي              وجهة نظر معلمي مدارس مح

تواجه تحقيق التعاون بينهمـا، وهـدفت أيضـًا إلـى معرفـة أثـر كـل مـن الجـنس والمؤهـل العلمـي والخبـرة علـى واقـع التعـاون بـين                 

  .المدرسة واألسرة

كانت درجـة  : في محافظة البلقاء، ولقد جاءت نتائج الدراسة كما يليمعلم ومعلمة ) 500(وقد تكونت عينة الدراسة من 

رضا المعلمين عن واقع التعاون بين المدرسة واألسرة في المحافظة مرتفعة حيث بلغ متوسط اإلجابـة عـن مقيـاس الواقـع الكلـي      

إلجابــة علــى مقيــاس األســباب  ، وان درجــة وعــي المعلمــين ألهميــة تطــوير التعــاون كانــت مرتفعــة أيضــًا، وبلــغ متوســط ا   )79.2(

، وأظهـرت النتـائج عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية        %)73.1(، وبلغ متوسط اإلجابـة علـى مقيـاس المعوقـات     %)81.1(

  .تعزى للجنس أو المؤهل العلمي أو الخبرة على جميع مجاالت الدراسة باستثناء مجال اليوم المفتوح

في جامعة كارولينا الجنوبية في الواليات المتحدة األمريكية التـي  )  Randolph , 1997(وجاء في نتائج دراسة راندولف 

ــين المدرســة والمجتمــع، والتحصــيل            ) 21(شــملت  ــا ب ــين مســتوى المشــاركة م ــة ب ــيم العالق ــى تقي مدرســة متوســطة، هــدفت إل

النتـائج وجـود عالقـة مهمـة      األكاديمي للطالب، وكذلك معرفة مستوى تمويل برامج التعليم في هذه المـدارس، وقـد أكـدت هـذه    

  .وايجابية بين حجم للمشاركة والتفاعل بين المدرسة والمجتمع ومستوى تحصيل الطالب األكاديمي

) 40(فـي البحـرين دراســة حــول واقـع التعـاون بـين البيـت واألسـرة والمجتمـع، واشـتملت علـى             ) 1990(وأجرى الســادة  

إن أبـرز أسـلوب ممـارس فـي مجـال العالقـة بـين        : الدراسة إلى عـدة نتـائج منهـا   وتوصلت  ،معلمًا) 120(مشرفًا و) 40(مديرًا و

األسـرة والمدرسـة هو أسلوب اليوم المفتـوح، أمـا بالنسـبة لمعظـم األسـباب التـي تـدعو المدرسـة لالتصـال باألسـرة هـي أسـباب             

  .مع المجتمع المحلي ملحة وطارئة، كما كشفت الدراسة عن انخفاض أداء معظـم المـدارس في مجـال تعاونهـا

بدراسة حول االستقاللية والمشاركة المجتمعية وتوصل إلـى أن االسـتقاللية   ) Gin, and Walsh, 1990(قام جن ووالش 

والمشــاركة المجتمعيــة والتفــويض والعمــل بــروح الفريــق والمنــاخ التعــاوني واالنفتــاح البيئــي واإلحســاس بــالمجتمع وااللتــزام             

ي وقــت واالهتمــام بالتنميــة المتواصــلة لكافــة العــاملين بالمدرســة والتمركــز حــول تجويــد مســتوى    المشــترك وحــل المشــكالت فــ 

  .الطالب وإثراء إمكاناته وقدراته بجانب المساءلة تمثل معًا أهم مميزات المشاركة المجتمعية بين المدرسة والمجتمع المحلي
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  :وبالنظر إلى الدراسات السابقة يالحظ األمور اآلتية

في تفعيل العملية التعليمية في المدارس بشكل ايجابــي،   ًاكبيـر ًاالمجتمعيـة لها دور للمشاركةبعـض الدراسـات أن أظهرت  -

، ودراســة جــن ووالــش )Randolph, 1997(، ودراســة رانــدوف )2006(، دراســة الخطيــب )2000(كدراســة أبــو رمــان 

)Gin and Walsh, 1999(.  

تحــول دون تفعيـل المشـاركة بـين المجتمـع المحلـي والمدرسـة، ومـن هـذه           معوقـات أكــدت بعـض الدراســات إلـى أن هنـاك       -

  ).1990(الدراسات دراسـة السادة 

والمدرســة، وهــذا  تتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة فــي النظــرة إلــى أهميــة المشــاركة بــين المجتمــع المحلــي     

ذلـك؛ حتـى يـتمكن المجتمـع المحلـي مـن المشـاركة بجميـع الفعاليـات          من الالمركزية المخولة للمدارس تحقيق  يتطلب إيجاد نوع

المدرسية، وتؤكد الدراسة على دور الهيئة اإلدارية المساند للمعلم في تفعيل وربط المدرسة بما يتم في المجتمـع المحلـي مـن    

  .أنشطة وفعاليات

كـونهم   ،التعليميـة مـن وجهـة نظـر المعلمـين      فيما تميزت هذه الدراسة بتقصيها لمجاالت المشاركة المجتمعيـة فـي العمليـة   

ــاء األمــور وأفــراد المجتمــع المحلــي          ،عنصــر أساســيا فيهــا  ــى األكثــر حاجــة لتفاعــل أولي ــة األول ــذات معلمــي الصــفوف الثالث وبال

  . إليجاد حالة من االنسجام التام بين الطالب والمدرسة ،ومؤسساته

  الطريقـة واإلجـراءات

مع الدراسـة مـن جميـع معلمـي الصـفوف الثــالث األساسـية األولــى فـي المـدارس التابعـة للـواء بنـي              تكون مجت: مجتمـع الدراسـة

معلمة فـي العـام الدراسـي    ) 103(معلما و) 95: (موزعين على النحو التالي ،معلما ومعلمة) 198(والبالغ عددهم  ،عبيد

)2006/2007.(  

كمـا   ،%)66(وبنسـبة   ،معلمـا ومعلمـة  ) 132( طبقيـة بلـغ حجمهـا     تم اختيار عينـة الدراسـة بطريقـة عشـوائية     :عينة الدراسة

  ).1(هو مبين في الجدول 

  توزيع عينة الدراسة: 1جدول 

 المجموع خاصة حكومية نوع المدرسة
  الخبرة            

 الجنس
سنوات  10

 فاقل
 10أكثر من 

 سنوات
 10أكثر من  سنوات فاقل 10

 سنوات

 67 18 17 17 15 ذكر

 65 17 15 16 17 أنثى
 132 35 32 33 32 المجموع

علـى درجـة تقـدير معلمـي الصـفوف الثــالث األساسـية األولــى لمجـاالت           معرفـة من أجل تحقيق أهـداف الدراسـة   : أداة الدراسـة

ة االسـتعانة بـاألدب النظـري المتعلـق بهـذه الدراسـ      : المشاركة المجتمعية، قام الباحثان بتطوير استبانة الدراسة عن طريق

ودراســة أبــو رمــان  ) Randolph, 1997(ســواء مــا تــوفر منهــا فــي المجــالت العربيــة أو األجنبيــة مثــل دراســة رانــدولف     

 .ومن خالل الرجوع إلى قواعد البيانات المتوفرة، والرسائل الجامعية في الجامعات األردنية). 1990(والسادة ) 2000(

فقــرة تمثــل درجــة تقــدير معلمــي الصــفوف الثـــالثة األساســية األولـــى فــي   )32(وتكونــت اســتبانة الدراســة بصــورتها األوليــة مــن  

بدرجة عاليـة  ( مدارس لواء بني عبيد لمجاالت المشاركة المجتمعية، أعطي لكل فقرة تدريجًا وفق سلم ليكرت الخماسي 

علـى التـوالي، وقـد    ) 1،2،3،4،5(وتمثـل رقميـًا   ) جدًا، بدرجة عالية، بدرجة متوسطة، بدرجـة قليلـة، بدرجـة قليـل جـداً     

 1.5مـن  . تقابل درجة قليلة جدًا 1.49 – 1من : تم اعتماد المعيار التالي ألغراض تحليل نتائج فقرات استبانة الدراسة

 – 4.5مـن  . تقابل درجـة عاليـة   4.49 – 3.5من . تقابل درجة متوسطة 3.49 – 2.5من . تقابل درجة قليلة 2.49 –

  .تقابل درجة عالية جدًا 5



 1393  عدنان العجلوني ومعن الشياب

محكمـًا مـن   ) 15(للتحقـق مـن صـدق أداة الدراسـة تـم عرضـها علـى مجموعـة مـن المحكمـين وعـددهم            : أداة الدراســة  صـدق

ذوي االختصاص في مجال أصول التربية واإلدارة التربوية وعلـم االجتمـاع والقيـاس والتقـويم والمنـاهج وطـرق التـدريس        

نيــة، بغــرض تحديــد مــدى صــالحية فقــرات أداة الدراســة،    مــن أعضــاء هيئــات التــدريس فــي كليــة التربيــة بالجامعــات األرد   

  .وتمثيلها للغرض الذي أعدت من أجله

وقد الباحثان من مالحظات المحكمين، التي ركزت على دمج فقرات معينة ببعضها، وتعديل صياغة بعضـها، وحـذف عـدد منهـا،     

  ).2(النحو الذي يظهره الجدول  فقرة على) 32(فقرة بدًال من ) 26(بحيث أصبح مجموع فقرات االستبانة ككل 

 ،للتأكــد مـن ثبــات استبانــة الدراســة     ) Test - Retest(تـم استخــدام طريقــة االختبــار وإعــادة االختبـار       : ثبــات أداة الدراســة  

معلمــا ومعلمــة، حيــث تــم توزيــع االســتبانة وإعــادة التوزيــع بفــارق ) 20(وذلـك علــى عينــة مــن خــارج عينــة الدراســة، بلغــت  

، كمـا تـم اسـتخدام معادلـة     )0.89(وعين بـين التطبيقـين األول والثـاني، وكـان معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين التطبيقـين          أسب

  .، واعتبرت هذه القيمة مناسبة ومقبولة ألغراض هذه الدراسة)0.91(فبلغ معامل ثبات االستبانة  كرونباخ ألفا،

  متغيـرات الدراسـة

  :المتغيرات المستقلة: أوًال

  ).ذكر، أنثى: (وله فئتان الجنس، -

 ).سنوات10أكثر من  ،سنوات فأقل 10: (الخبرة، ولها فئتان -

 ).خاصة ،حكومية: ( وله فئتان ،نوع المدرسة -

ــًا ــابع : ثاني ــر الت ــواء بنــي عبيــد لمجــاالت          : المتغي ـــى فــي مــدارس ل ـــالثة األساســية األول ـــر معلمــي الصــفوف الث درجــة تقدي

  .خالل أداء أفراد عينـة الدراسـة على فقرات االستبانة ويقاس من ،المشاركـة المجتمعيـة

  المعالجـات اإلحصائيـة

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم حسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة، إضـافة إلـى تحليـل التبـاين المتعـدد،           

  .كما تم استخدام التكرارات والنسب المئوية

  إجـراءات الدراسـة

  .تحديد مجتمع الدراسة الذي يتكون من معلمي الصفوف الثـالثة األساسية األولـى في مدارس لواء بني عبيد -

بنــاء أداة الدراســة، والتأكــد مــن صــدقها وثباتهــا وفقــًا لإلجــراءات العلميــة المتبعــة فــي بنــاء األدوات وحســاب الصــدق               -

 .والثبات

 .وائية لتكون ممثلة لمجتمع الدراسةاختيار عينة الدراسة بأسلوب العينة الطبقية العش -

 .توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة -

طلب من أفراد عينة الدراسة اإلجابة عن فقرات االستبانة كما يرونها معبرة عن تصوراتهم لمجـاالت المشـاركة المجتمعيـة     -

 .ث العلمي وبسرية تامةبكل صدق وموضوعية، وذلك بعد إحاطتهم بأن إجاباتهم لن تستخدم إال ألغراض البح

حيــث تــم ) SPSS(تــم جمــع البيانـــات وتحليلهــا إحصــائيًا، وذلــك باســتخدام برنــامج الــرزم اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة      -

  .استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين المتعدد

  :النتائــج

ما درجة تقدير معلمي الصفوف الثالثة األساسية األولى " وينص على : ولالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األ: أوًال

  "في مدارس لواء بني عبيد لمجاالت المشاركة المجتمعية ؟ 



1394  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

تمــت اإلجابــة عــن هــذا الســؤال مــن خــالل حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة       

  .ذلك) 2(يوضح الجدول  الدراسة على فقرات أداة الدراسة حيث

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات : 2جـدول 

  الحسابية

متوسط الفقــرة الرتبة

 حسابي
انحراف 

 معياري
 الدرجة

 عالية جدا 0.90 4.67 .تقديم التبرعات العينية للمدارس لدعم األنشطة والمسابقات والرحالت 1
 عالية جدا 1.10 4.59 .إنشاء أندية علمية في المدارس يشارك فيها أبناء المجتمع المحلي 2
 عالية جدا 0.97 4.56 .استخدام التكنولوجيا الحديثة كاإلنترنت في التواصل مع المجتمع المحلي 3
 عالية جدا 0.96 4.55 .المدرسةتبني أسلوب اليوم المفتوح وأسبوع تنمية العالقة بين البيت و 4
تفعيـل دور مجـالس اآلبــاء والمعلمـين كوسـيط تفــاعلي وتقـويمي لعالقـة المدرســة        5

 .بالمجتمع المحلي المحيط بها
 عالية جدا  1.00 4.53

 عالية  1.22 4.48 .المشاركة في صناعة القرارات المدرسية 6
كة فـي مشـروعات تجويـد    تأهيل المتطوعين من أعضاء المجتمـع المحلـي للمشـار 7

 .األداء المدرسي
 عالية  1.11 4.33

تدبير االعتماد المالية التي تحتاجها المدارس لحل مشكالتها والنهوض بمستوى  8

 .العملية التعليمية بها
 عالية  1.32 4.32

االســـتفادة مـــن خبـــرات أوليـــاء األمـــور كاختصاصـــين أو معلمـــين فـــي حـــل بعـــض    9

 .تؤثر على أداء الطلبةالمشكالت األسرية التي 
 عالية  1.13 4.26

 عالية  1.15 4.13 .تحديد شروط قبول الطلبة في المدرسة 10
 عالية  1.25 4.09 . توفير فرص لمشاركة أولياء أمور الطلبة في تقييم أداء المدرسة األكاديمي 11
 عالية  1.26 3.99 .المحليعقد اجتماعات دورية لتفعيل التواصل بين القيادات التربوية والمجتمع  12
تصميم بعض اإلعالنات على مداخل المدرسة بهدف إثارة وعي المجتمع المحلـي   13

 .بقضايا التعليم
 عالية  1.16 3.91

 عالية  1.17 3.76 .توفير قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لخصائص مجتمع المدرسة المحلي 14
مــن خبــرات التربــويين ورجــال الـــدين     تنفيــذ بــرامج التربيــة الوالديــة باالســـتفادة 15

 .والمعلمين من أبناء المجتمع المحلي للمدرسة
 عالية  1.14 3.62

 عالية  1.15 3.56 .فتح المدرسة أبوابها ألبناء المجتمع المحلي أثناء اإلجازات والفترات المسائية 16
همة فـي  فتح المجال ألعضاء المجتمع المحلي بالزيارات الدوريـة للمـدارس المسـا    17

 .تنشيط العملية التعليمية التعلمية
 متوسطة 1.20 3.48

 متوسطة 1.55 3.46 .إصدار نشرات مدرسية تهدف إلى تنمية التواصل مع أولياء أمور الطلبة 18
 متوسطة 1.68 3.36 .إثراء خطة إدارة المدرسة السنوية بحاجات المجتمع المحلي والطلبة 19
 متوسطة 1.51 3.25 .ملية التخطيط العام للمدرسةإشراك أولياء األمور في ع 20
تــوفير مســتلزمات المدرســة مــن أجهــزة وتقنيــات ووســائل تعليميــة ضــمانًا إلثــراء    21

 .العملية التعليمية
 متوسطة  1.33 3.22

 متوسطة  1.60 3.22 .وضع خطة تتضمن آليات التواصل والمشاركة بين البيت والمدرسة 22
 متوسطة 1.44 3.09 .مالية للمدرسة ومناقشة ميزانيتهامتابعة الجوانب ال 23
 قليلة 1.66 2.48 .المشاركة في عالج بعض المشكالت التعليمية كالتسرب والغياب والتأخر 24
 قليلة 1.39 2.26 .اإلسهام في تفعيل التنمية المهنية المتواصلة لكافة العاملين في المدرسة 25
 قليلة 1.69 2.16 .دفة إلى تطوير التعليم ألعضاء المجتمع المحليعقد الندوات والمؤتمرات الها 26

المتوسط 

  العـــام
  عالية 1.33 3.75

أن المتوســطات الحســابية الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات االســتبانة تراوحــت بــين    ) 2(يتضــح مــن الجــدول 

تقديم التبرعات العينية للمدارس لدعم " اءت الفقرة وقد ج ،)1.69 – 0.90(بانحراف معياري تراوح بين ) 4.67 – 2.16(
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) 4.67(بالمرتبـــة األولـــى مقارنـــة مـــع هـــذا المجـــال لحصـــولها علـــى متوســـط حســـابي قـــدره " األنشــطة والمســـابقات والـــرحالت 

مـع  عقـد النـدوات والمـؤتمرات الهادفـة إلـى تطـوير التعلـيم ألعضـاء المجت        " فـي حـين جـاءت الفقـرة      ،)0.90(وانحراف معياري 

وقـد بلـغ المتوسـط العـام لـألداء       ،)1.69(بـانحراف معيـاري   ) 2.16(بالمرتبة األخيرة وحصلت على متوسـط حسـابي   " المحلي

حيث يشير ذلك إلى أن درجـة تقـدير معلمـي الصـفوف الثالثـة األساسـية        ،) 1.32(بانحراف معياري ) 3.75( على المجال ككل

  .مشاركة المجتمعية كانت بدرجة عاليةاألولى في مدارس لواء بني عبيد لمجاالت ال

هل توجد فروق دالـة إحصائيا عند مستوى الداللة " الذي ينص على و: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ثانيًا

)α≥0.05 (    بــين المتوســطات الحســابية الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى درجــة تقــدير معلمــي الصــفوف الثالثــة األساســية

  ؟) نوع المدرسة ،الجنس، الخبرة(ولى في مدارس لواء بني عبيد لمجاالت المشاركة المجتمعية تعزى لمتغيرات الدراسة األ

ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى          

  .يبين ذلك) 3(والجدول  ،)ونوع المدرسة ،الجنس، والخبرة(راسة أداة الدراسة ككل في ضوء اختالف متغيرات الد

   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة في ضوء اختالف متغيراتها: 3جـدول 

نوع 

 المدرسة
 العدد االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية الجنس الخبرة

  حكومية

  

  

 حكومية

  ات فاقلسنو10

 سنوات 10من  لاق
 15 1.33 3.83 ذكور
 17 0.90 3.69 إناث
 32 1.20 3.75 كلي

 17 1.50 3.72 ذكور سنوات 10أكثر من 
 16 1.31 3.72 إناث
 33 1.41 3.72 كلي

  كلي

 كلي
 32 1.42 3.59 ذكور
 33 1.17 3.44 إناث
 65 1.31 3.62 كلي

  خاصة

  

  

 خاصة

 17 1.38 3.96 ذكور سنوات فاقل10
 15 1.02 3.60 إناث
 32 1.21 3.78 كلي

 18 1.53 3.85 ذكور سنوات 10أكثر من 
 17 1.39 3.79 إناث
 35 1.47 3.83 كلي

  كلي

 كلي
 35 1.46 3.91 ذكور
 32 1.22 3.72 إناث
 67 1.33 3.86 كلي

  كلي

  

  المجموع

 العام

  سنوات فاقل10 

 سنوات 10من  لاق
 32 1.36 3.86 ذكور
 32 0.96 3.64 إناث
 64 1.20 3.75 كلي

 35 1.52 3.77 ذكور  10أكثر من 
 33 1.35 3.70 إناث
 68 1.43 3.76 كلي

  كلي

 كلي
 67 1.03 3.51 ذكور
 65 1.54 3.99 إناث
 132 1.32 3.75 كلي
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الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات أفـراد عينـة        أن هناك فروقًا ظاهريـة فـي المتوسـطات   ) 2(يتضح من الجدول 

، ولمعرفـة فيمـا إذا كـان هنـاك     )ونـوع المدرسـة   ،الجـنس، والخبـرة  (الدراسة على األداة ككل في ضوء اختالف متغيرات الدراسة 

لمـي الصـفوف الـثالث    فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجـة تقـدير مع  

نــوع  ،الجــنس، الخبــرة(األساســية األولــى فــي مــدارس لــواء بنــي عبيــد لمجــاالت المشــاركة المجتمعيــة تعــزى لمتغيــرات الدراســة    

  .يبين ذلك) 3(، لذا تم استخدام تحليل التباين المتعدد والجدول )المدرسة

  ة ككل في ضوء اختالف متغيرات الدراسةتحليل التباين المتعدد الستجابات أفراد عينة على األدا: 3جـدول 

  مصدر

 التباين
  مجموع

 المربعات
  درجات

 الحرية
متوسط 

 المربعات
  قيمة اإلحصائي

 )ف( 
  مستوى

 الداللة
 0.503 0.450 4.909 1 4.909 الجنس
 0.000 347.59 3790.0 1 3790.0 الخبرة

 0.001 3.160 34.452 1 34.452 نوع المدرسة
 0.246 1.357 14.791 1 14.791 الخبرة x الجنس

 0.389 0.748 8.160 1 8.160 نوع المدرسة x الجنس
 0.077 3.170 34.562 1 34.562 نوع المدرسة x الخبرة

 0.170 1.902 20.741 1 20.741 نوع المدرسة xالخبرة  xالجنس 
   10.904 124 1352.0 الخطأ

    132 5259.615 المجموع الكلي

بـين المتوســطات  ) α≥0.05( بأنـه لـيس هنـاك فـروق ذات داللــة إحصائيــة عنـد مستــوى الداللـة         ) 5(يتضـح مـن الجــدول    

ــى لمجــاالت المشــاركة            ــثالث األساســية األول ــة الدراســة حــول درجــة تقــدير معلمــي الصــفوف ال الحســابية الســتجابات أفــراد عين

  .، والى التفاعل بين المتغيرات)نوع المدرسة ،رةالجنس، الخب(المجتمعية في مدارس لواء بني عبيد تعزى لمتغيرات الدراسة 

  مناقشـة النتائـج والتوصيـات

مــا درجــة تقــدير معلمــي الصــفوف الــثالث  " الــذي يــنص علــى : مناقشــة النتــائج المتعلقــة باإلجابــة عــن الســؤال األول : أوًال

  "؟ األساسية األولى في مدارس لواء بني عبيد لمجاالت المشاركة المجتمعية 

النتائج إلى أن درجة تقدير معلمي الصفوف الثالثة األساسية األولى في مدارس لواء بني عبيد لمجاالت المشـاركة  أشارت 

المجتمعية على األداة ككل كانت بدرجة عالية، حيث يمكن تفسير هذه النتيجـة علـى أسـاس تطـوير نظـام تربـوي عمـاده التميـز،         

ر عالميـة وقـيم اجتماعيـة، وروح تنافسـية عاليـة، ممـا يسـهم فـي تقـدم األردن فـي           يعتمد على موارده البشرية استنادًا إلـى معـايي  

ــم  ــالمي   " خضــ ــي العــ ــاد المعرفــ ــات       "االقتصــ ــة التوجيهــ ــية لكافــ ــزات األساســ ــم المرتكــ ــة أهــ ــاركة المجتمعيــ ــد المشــ ــا تعــ ، كمــ

مـع كلـه، حيـث تتـيح الفرصـة للمـواطن       واالستراتيجيات التنموية الفعالة، فالتنمية الحقيقية والجادة ال تقـوم إال علـى جهـود المجت   

كي يباشر حقه في صنع القرار المتعلق به وبمجتمعه، كما أن المشاركة المجتمعية تنمي الشعور القومي باالنتماء وتقضـي علـى   

  .مظاهر السلبية، وتعد قيمة اجتماعية بذاتها

ليميــة ليســت عمليــة بســيطة؛ إذ تــتمكن   ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة مــن خــالل أن المشــاركة المجتمعيــة فــي العمليــة التع     

ــات           ــة لقبــول مبــدأ تقاســم الســلطة والمســؤولية والمــوارد مــع منظمــات وهيئ ــة الكافي خطــوات وآليــات تتســم بالشــمولية والمرون

المجتمــع المحلــي، لــذا فالمشــاركة هــي إحــدى اآلليــات التــي تعكــس عمليــة إعــادة صــياغة العالقــات بــين جميــع المعنيــين بالعمليــة   

ية، وهي رؤية جديدة لتوزيع األدوار بين مؤسسات التعليم وبين أفـراد المجتمــع، كمـا ويمكـن تفسـير هـذه النتيجــة علـى         التعليم

أساس أن المشاركة المجتمعية هي في وضـع البـرامج والخطـط الدراسيــة بالتشــارك والتشــاور بـين التربـويين وقطاعـات مختلفـة           

ن تقبل األسرة للبرنامج التربوي، ويدفعها إلى االضطالع بأدوارهـا فـي تربيـة األبنـاء،     في المجتمع أبرزها األسرة وهو ما يعزز م

ويعزى ذلك إلى حرص وزارة التربية والتعليم على مشاركـة مؤسسات المجتمع في دعم التعليم فـي المملكـة، والترحيـب المقابـل     

التعلـيم التـي يتطلـب تكـاليف ماديـة وبشـرية عاليـة ال         من المؤسسات الحكومية لهذه المشاركة لمـا فـي ذلـك مـن االرتقـاء بنوعيـة      

تســتطيع وزارة التربيــة والتعلــيم تحملهــا بمفردهــا فــي ظــل ازديــاد عــدد الطــالب فــي التعلــيم العــام والتعلــيم العــالي، وإن تطــوير     
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الـذاتي ويتطلـب    يقتضـي التحـول بالمدرسـة مـن الـنمط المركـزي إلـى الـنمط االسـتقاللي          إن تجديـد مؤسسات التعليم فـي األردن  

هـذا التحــول وجـوب الســماح بـدعم مجــالس اآلبـاء والمعلمــين ويزيـد مــن مسـاحة الــدور اإلداري للمعلـم فــي الصـف والمدرســة         

لـذا يـرى أفـراد الدراسـة إمكانيـة عاليـة لتطبيـق         ،أعضـاء المجتمـع المحلـي فـي اإلدارة المدرسـية      قّلةويعزز المشاركة المجتمعية 

على وضـع  ،عية، وهذا مؤشر مهم جدًا، إذ يتوقف نجاح ومشاركة المجتمع المدني في العملية التربويـة مجاالت المشاركة المجتم

وهذا يتضح من خالل اإلستراتيجية الوطنية للتربيـة والتعلـيم التـي دعـت      ،إستراتيجية شاملة طويلة المدى لتقبل هذه المشاركة

  .من أجل تحقيق األهداف األساسية للعملية التربويةإلى إيجاد شراكة بين مؤسسات التعليم والمجتمع المحلي، 

فـي  ) 1990(والسادة ) 2000(وأبو رمان) 2006(هذا وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج كل من دراسة الخطيب 

  .فاعلية إيجاد نوع من المشاركة المجتمعية في تطوير المؤسسات التعليمية

األساســـية األولـــى مـــدارس لـــواء بنـــي عبيـــد العاليـــة لمجـــاالت المشـــاركة   كمـــا أن درجـــة تقـــدير معلمـــي الصـــفوف الثالثـــة  

كونــه مــن المنــاطق المعروفــة بــالحراك التربــوي واالجتمــاعي والعلمــي علــى    -المجتمعيــة، تؤكــد علــى وعــي المعلمــين فــي اللــواء 

والقطاع الخاص للمساهمة فـي   لما دعت إليه اإلستراتيجية الوطنية للتربية في األردن بإشراك المجتمع المحلي -مستوى األردن

توفير الدعم المادي والمالي للمؤسسات التعليم وكذلك من خالل السماح بالتبرع بالتجهيزات والمعدات من المدرسـة حيـث أن   

يساعد على حل الكثير من المشكالت التعليمية في المدارس، ويمكن عزو هذه النتيجة علـى أنهـا   ) ماديًا وعينيًا(دعم المدارس 

ة منطقيــة جــدًا، فتعــدد وتنــوع البــرامج التربويــة الموجهــة مــن المدرســة المجتمعيــة لجميــع الشــرائح والفعاليــات المجتمعيــة،  نتيجــ

وتعمل على تنمية مهاراته وإثراء طرق حياته ومعيشـته، وبالتـالي يصـبح قـادرًا علـى       ،يعمل على توفير خبرات سليمـة لكل معلم

هـذه النتيجـة نجـد الرغبـة القويـة مـن معلمـي الصـفوف الثالثـة األساسـية األولـى مـدارس             اإلسهام في تطوير مجتمعه، ومن خالل 

لواء بني عبيد في زيادة الفرص المتاحة لمشـاركة المجتمـع فـي بـرامج المدرسـة، كمـا يعنـي هـذا أن اإلدارة المدرسـية مـن أكثـر            

علـى تكـوين شـراكة مجتمعيـة فعالـة، وذلـك مـن        المجاالت التي يمكن أن يكون لها دور أساسـي فـي إيجـاد الظـروف التـي تسـاعد       

ومـن خـالل التفـاهم المشـترك بـين اإلدارة والمعلمـين فـي         ،منطلق أن المدرسة تمثل حياة اجتماعية تعكـس حيـاة المجتمـع ككـل    

  .هذا الجانب

  :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ثانيًا

بــين المتوســطات الحســابية  ) α≥0.05(إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة   هــل هنــاك فــروق ذات داللــة " الــذي يــنص علــى  

الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة تقدير معلمي الصفوف الثالثة األساسية األولى في مدارس لـواء بنـي عبيـد لمجـاالت     

  "؟ ) ونوع المدرسة ،الجنس، والخبرة(المشاركة المجتمعية تعزى لمتغيرات الدراسة 

ئج الدراســـة بأنــه لــيس هنــاك فــروق ذات داللـــة إحصــائية بــين المتوســطات الحســابية الســتجابات أفــراد عينـــة      توصــلت نتــا

الدراسـة حول درجة تقديـر معلمي الصفوف الثالث األساسية األولى لمجاالت المشـاركة المجتمعيـة فـي مـدارس لـواء بنـي عبيـد        

، والى التفاعل بين هذه المتغيرات، ويمكن تفسير هـذه النتيجـة مـن    )ةونوع المدرس ،الجنس، والخبرة(تعزى لمتغيرات الدراسة 

خالل اهتمام المعلمين والمعلمات على السواء وبصرف النظر عن خبراتهم ونوع مدارسهم التي يعملـون بهـا واقتنـاعهم بأهميـة     

 تفقــت هـذه النتيجـة مـع دراسـة أبـو      وقـد ا  المشاركـة المجتمعيـة فـي تفعيـل العمليـة التعليميـة فـي مـدارس لـواء بنـي عبيـد، وهـذا          

  ).Gin and Walsh 1999 ,(وجن ووالش ) 1991(والطراونة وسواقد ) 2000(رمان 

  التوصيـــات

  : في ضوء النتائـج التي تم التوصل إليها، فإن الدراسـة توصلت لعدد من التوصيات أهمها

لتطـوير الشـامل لهـم، والحـد مـن المشـكالت المـؤثرة        تهيئة المناخ المدرسي المناسب لصقل قدرات الطلبة وتفعيل آليـات ا  .1

وبمـا يتفـق ومعـايير الجـودة الشـاملة للتعلـيم        –الطالـب   –على أدائهم األكاديمي ضـمانًا لتحسـين جـودة المنـتج التعليمـي      

 . وذلك من خالل السماح ألولياء أمور الطلبة في المشاركة بوضع برامج أبنائهم التدريسية

ســبة يــتم مــن خاللهــا تقــديم التبرعــات العينيــة والنقديــة لــدعم األنشــطة المدرســية وتبنيهــا مــن قبــل  ضــرورة إيجــاد آليــة منا .2

 .أفراد المجتمع المحلي ومؤسساته
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والتـي   ،توفير بيئة مدرسية تشتمل على عناصر التفاعل االجتمـاعي والعلمـي كاألنديـة العلميـة والثقافيـة المفتوحـة للجميـع        .3

ومشاركة كافة أطراف العملية التعليمية والوعي الكافي بمتطلباتها واحتياجات المجتمـع   تقوم على أساس من روح التعاون

 .المحلي من المدرسة

تفعيل آليات التواصل لمجالس آلباء والمعلمـين فـي المـدارس لتفعيـل المشـاركة بـين المجتمـع المحلـي واإلدارة المدرسـية           .4

فــي المـــدارس؛ وبالــذات اســـتخدام التكنولوجيــا الحديثـــة     لوضــع سياســات واضـــحة المعــالم فيمـــا يتعلــق بشـــروط الطلبــة     

 .كاالنترنت

تفعيــل دور المؤسســـات االجتماعيـــة واإلعالميــــة والشبابيـــة ومؤسســـات المجتمــع المـــدني، وتوثيــق عالقتهـــا بالمدرســـة،       .5

ــد المـــ         ــدأ توحيـ ــن مبـ ــًا مـ ــدارس، انطالقـ ــع المـ ــاون مـ ــي، بالتعـ ــع المحلـ ــة المجتمـ ــة لخدمـ ــاطاتها الموجهـ ــيق نشـ وارد وتنسـ

 .كعقد الندوات والمؤتمرات الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية ،واستثمارها على النحو األمثل في خدمة التعليم

تشكيل مجلس استشاري لكل مدرسة، بحيث يشارك في هذا المجلس ممثلون عن أولياء األمور والمعلمين والطالب،  .6

ثلون عن المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العالقة بطبيعة دور وممثلون عن الفعاليات االقتصادية واالجتماعية ومم

المدرسة، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وأن يتم سن تشريعات خاصة بهذه المجالس تمكنها من االضطالع 

  .بمسؤوليات إدارية ومالية وفنية ذات عالقة بخطط وبرامج ونشاطات ومشاريع المدرسة

 :المراجع
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  أثر إدارة الجودة الشاملة على تمكني العاملني

   دراسة تطبيقية على قطاع الصناعات الدوائية في األردن
*  

  .األردن، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، كلية العلوم المالية والمصرفية ،قسم إدارة األعمال ،أمل الفرحان

 .، األردناألونـروا، كلية تدريب عمان القسم التجاري،، جهاد عفانة

  

  28/2/2011 وقبل للنشر                                  7/9/2009 ستلم البحث فيا

  ملخص

أبعــاد تلــك  معرفــةهــدفت هــذه الدراســة لقيــاس الجــودة الشــاملة الســائدة لــدى شــركات صــناعة األدويــة األردنيــة، مــن خــالل  

التوجه، والتركيز الخارجي، والتوجه نحو فـرق العمـل، واالتجـاه     االتجاه نحو حمل المخاطرة، ودرجة مركزية(الجودة والمتمّثلة بـ 

  .ومن ثم دراسة أثر إدارة الجودة الشاملة على تمكين العاملين في الشركات المبحوثة). نحو التغيير

 إذ تـم توزيـع   )11(والبـالغ عـددها   ، فـي األردن  2008وبتطبيق ذلك على شركات صناعة األدوية المسجلة حتـى نهايـة عـام    

وباسـتخدام األسـاليب المناسـبة فـي جمـع وتحليـل        ،اسـتبانه ) 75( ، وبواقـع %)66(استبانه، وقد بلغت نسبة االستجابة ) 115(

لـدى شـركات صـناعة األدويـة     إدارة الجـودة الشـاملة   البيانات الختبار الفرضيات، خلصت الدراسة إلى وجود اهتمام عـال بموضـوع   

منفـردة ومجتمعـة علـى تمكـين العـاملين، باسـتثناء بعـد        إدارة الجـودة الشـاملة   لة إحصائية ألبعـاد  دالأثرًا ذا في األردن، وأن هنالك 

  .التركيز الخارجي

تـي دارت فـي معظمهـا حـول ضـرورة      لوفي النهاية تم تقديم مجموعة من التوصـيات المبّنيـة علـى أهـداف ونتـائج الدراسـة، وا      

   .دفاالهتمام بتعزيز الجودة الشاملة بشكل علمي وها

  

The Impact of Total Quality Management on Employees Empowerment 

Applied Study on Pharmaceutical Industrial Firms in Jordan 
 

Amal Al-Farhan, Arab Academy for Banking and Financial Sciences, Jordan. 

Jihad Afaneh, Amman College, UNRWA, Jordan. 

Abstract 

This study aimed at measuring the total quality of Jordanian pharmaceutical firms, via the 
identification of total quality management dimensions that include attitude to risk-taking, degree of 
central direction, external focus, team orientation, and attitude to change in addition to the impact of 
this quality on employees empowerment. 

Applying that on the eleven companies registered up to 2008 in Jordan, and using the suitable 
techniques in collecting and analyzing the data to test the hypotheses, the study showed that there is 
high attention by pharmaceutical industrial firms in Jordan to total quality management. Moreover, the 
study concluded that there is statistically significant impact of total quality management dimensions on 
employee's empowerment, with the exception of the external focus dimension.  

Finally, several recommendations were introduced based on the objectives and results of the study, 
with more focus on necessity of applying total quality in a scientific and purposive manner. 
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 :مقدمة

خضـم التغيـرات المتسـارعة التـي      في Total Quality Management (TQM)موضوع إدارة الجودة م بااالهتم تزايد

والتي فرضت العديد من التحديات على المنظمات كالتطورات العلميـة، والتكنولوجيـة، فضـًال عـن العولمـة       .يشهدها العالم اليوم

حيث كان لذلك دورًا كبيرًا في زيادة حدة المنافسـة علـى   ... إزالة القيود بين الدولو ،األسواقفي انفتاح وما تمّخض عنها من 

  .المستويين المحلي والعالمي

بحدوث تغيير في سلوك المستهلك الـذي أصـبح أكثـر وعيـًا وثقافـة فـي اسـتهالكه، وذو قـدرة         "وقد تزامنت تلك التغيرات 

ممـا دفـع المنظمـات    ). 32، 2001الطروانـه،  " (كمعيـار أساسـي لالختيـار    أكبر على انتقاء المنتج األفضـل بعـد اعتمـاد الجـودة    

السـائدة لـديها، والتـي ال تتناسـب مـع مـا تواجهـه         Organizational Cultureإلحـداث تغييـرات فـي أنمـاط الثقافـة التنظيميـة       

فظـة علـى الوضـع الـراهن، والخـوف      لكونها ثقافة تقليدية تهتم بالمركزية الزائدة فـي العمـل، والمحا  . هذه المنظمات من تحديات

، بحيث تم التوجه نحو تبّني ثقافة جديدة ينصهر في بوتقتها العديد من المرتكـزات كاالنفتـاح، وتشـجيع االبتكـار،     ...من التغيير

ناهيــك عــن كونهــا وســيلة لمواجهــة التحــديات،  . ، وهــي مــا أصــطلح علــى تســميتها بثقافــة الجــودة الشــاملة  ...وتحمــل المخــاطر

عزيــز الميــزة التنافســية للمنظمــة عــن طريــق تحســين مســتوى جــودة منتجاتهــا المقدمــة لألســواق المحليــة والعالميــة إلمكانيــة     وت

  ).Dobni and Luffman, 2000, 25؛ 52-51، 2007مجيد، والزيادات، (تحقيق البقاء األطول 

أحـد   دة الشـاملة ال بـد لهـا مـن التركيـز علـى      حتى تتمّكن المنظمات من تحقيـق تلـك النقلـة النوعيـة نحـو تبّنـي ثقافـة الجـو        

المداخل اإلدارية الهامة إلدارة العنصـر البشـري، والـذي يشـيد بضـرورة االهتمـام بالعـاملين، وإشـراكهم، وتـدريبهم، وتشـجيعهم           

حتــــــــى يتمّكنـــــــــوا مـــــــــن إحـــــــــداث االســـــــــتجابة الســـــــــريعة لتلـــــــــك للمســـــــــتجدات البيئيـــــــــة، أال وهـــــــــو تمكـــــــــين العـــــــــاملين  

EmployeesEmpowerment ) ،35-30، 2004العتيبي.(  

مكين في الفكر اإلداري ليطالب بالتخلي عن النموذج التقليدي في القيـادة، والتوجـه نحـو القيـادة التـي      جاء مفهوم الّتوقد 

مكـين يعنـي إقحـام    ذلك فـإن التّ لـ م مـن دور الفـرد فـي العمـل، و    تؤمن بالمشاركة والتشاور، وإدخال التغييـرات الجذريـة التـي تعظـّ    

المنطـق وراء تمكـين العـاملين فـي كونـه      ويكمـن  . (Besterfield, 2003, 96)مي بطرق تهمهم لعاملين في عملية التفكير المنّظا

أدركـت الشـركات بـأن العـاملين      حيـث  .وتنميـة روح المبـادرة لـبعض المـوظفين     ،قالطريقة األفضل لزيادة التفكير اإلبـداعي الخـالّ  

   .(Brown and Harvey, 2006, 241)الفشل على المدى الطويل الممّكنين هم الفرق بين النجاح و

بــأن مــدخل  إدارة الجــودة الشــاملة، خــصفيمــا ي، (Academy of Management Review, 1994)مجلــة وأشــارت 

ي لبعضهما البعض كحقيقـة تؤكـدها نظريـة الـنظم، ويكمـن الفـرق األساسـ       مكملين  يعدان إدارة الجودة الشاملةمكين، ومدخل الّت

فـي  . فأنصـار المـدخل األول يـرون بـأن بلـوغ الشـركة أهـدافها يتحقـق مـن خـالل التمكـين           . بينهما في مجـال األولويـات والتركيـز   

قيامهـا بالتحسـين المسـتمر    ، وعـن طريـق   بـأن نجـاح الشـركة يتـأتى عـن طريـق إرضـاء عمالئهـا         يرى أنصار المدخل الثـاني  حين

  . لجودة منتجاتها

عنــد شــريحة كبيــرة مــن المــديرين فــي الــدول  إدارة الجــودة الشــاملةلــك نقصــًا فــي الــوعي بمفهــوم يالحــظ البــاحثون أن هنا

إدارة الجـودة   موضـوع  األمـر الـذي يسـتوجب إيـالء    . مـة عند نظرائهم في الدول المتقدبها النامية إذا ما قورنت بدرجة االهتمام 

نظرًا ألهمية جودة منتجاته في الحفـاظ علـى صـحة    . المبحوث ام وعناية كبيرين، السيما في القطاعمما يستحق من اهتالشاملة 

إذ تجاوز االستثمار الحقيقي في ذلـك القطـاع    أهم الروافد لالقتصاد األردني،المواطن ورعايته، فضًال عن كون ذلك القطاع من 

  .)2006، نشرة اإلتحاد األردني لمنتجي األدوية(مليون دوالر أمريكي، ) 400(

وتبلــورت  .دويــة ومــا زال يشــهد تطــورًا ملموســًا اســتجابًة لحاجــات إنســانية واقتصــادية وتكنولوجيــة   شــهد قطــاع األ فقــد

حيـث نشـطت هـذه الزيـادة فـي العـدد مسـتوى المنافسـة بـين تلـك            .النتيجة بظهور زيادة في عـدد الشـركات الدوائيـة فـي األردن    

ل قـوام المنظمـة،   اسـتقطاب الكفـاءات الفاعلـة التـي تمثـّ      ومـا تسـتوجبه مـن ضـرورة    الشركات سعيًا نحو تقـديم الخدمـة المميـزة،    

 ،والنمـاء  ،تدفع العمل لبلوغ قدر مناسب من االسـتقرار  قوية ثقافة تنظيمية القائم علىي حتوفير المناخ التنظيمي الص وضرورة

   .(www.abpischools.org)والتنسيق بين األفراد والوسائل 

تمكـين  علـى   إلدارة الجـودة الشـاملة  مسألة وجـود أثـر مباشـر وغيـر مباشـر      دراسة ساقًا مع ما تقدم، فقد تبّنت الواّت

  . شركات صناعة األدوية األردنية العاملين في
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  مشكلة الدراسة

من خالل مراجعة العديد من النشـرات الصـادرة عـن اإلتحـاد األردنـي لمنتجـي األدويـة، لـوحظ وجـود العديـد مـن عمليـات             

ممـا أدى إلــى انخفـاض إجمــالي عـدد الشــركات مــن    . 2000ت صـناعة األدويــة األردنيـة منــذ عــام   واالنــدماج بـين شــركا  ،الشـراء 

عــدا عــن وجــود شــركتان تعمــالن فــي  ،)حتــى إجــراء هــذه الدراســة(شــركة فــي الوقــت الحاضــر ) 11(إلــى صــناعية شــركة ) 15(

ات البيئية وعلى رأسـها العولمـة مـن تحـديات     ولعل السبب الرئيس في ذلك يعود إلى ما فرضته التغير .مجال األبحاث الصيدالنية

فــي الســوق الســوقية  تهابحكــم تراجــع حصــ تلــك الشــركات أغلبيــةوقــد انعكــس ذلــك بتراجــع أداء  علــى تلــك الشــركات مــن جهــة، 

 Globalبيــت االســتثمار العـالمي ـ      ( فقـط مــن إجمـالي احتياجــات الســوق المحلـي    %27لــى إوصــلت  والتـي األردنـي المحلــي،  
Investment House, 2007 .( عدا عن  مـة  الحداثة النسبية للصناعات الدوائية األردنية إذا ما قورنت بالـدول الصـناعية المتقد

  .من جهة أخرى

  أهمية الدراسة

كفـاءة  والفهـم الصـحيح ألبعادهـا، ومـدى تأثيرهـا علـى        الشـاملة  إدارة الجـودة تنبع أهمية هذه الدراسة مـن أهميـة موضـوع    

، أال وهـو قطـاع صـناعة األدويــة    عـن كونهـا تبحـث فـي أحـد الروافــد الهامـة لالقتصـاد الـوطني األردنـي          عـدا . وفاعليـة المنظمـات  

   .األردنية

بأهمية النتـائج المتوقعـة منهـا، حيـث     أبرزها  تتمّثل ،لهذه الدراسة من اعتبارات عدةالنظرية والتطبيقية كما وتبرز األهمية 

فضًال عن تنـاول الدراسـة لموضـوع يعـد مـن أهـم       . ة من خالل تقديمها للمعنيين بهايؤمل بأن تكون ذات فائدة علمية وأكاديمي

ناهيــك عــن أهميــة جــودة . ومــدى األثــر الــذي يتركــه علــى تمكــين العــاملين فــي الشــركات المبحوثــة  المواضــيع الحيويــة الســائدة،

ة الصـادرات، وتخفـيض نسـبة العمالـة     منتجات القطاع المبحوث في الحفاظ على صحة أفـراد المجتمـع مـن جهـة، وفـي زيـادة نسـب       

  . من جهة أخرى

  أهداف الدراسة

شـركات صـناعة    تمكـين العـاملين لـدى   والوقوف على دورهـا فـي    ،إدارة الجودة الشاملةأبعاد  لمعرفةهدف هذه الدراسة ت 

موعــة مــن األهــداف تنــدرج مج ، واســتنادًا إلــى مشــكلة الدراســة، وأهميتهــاوفــي ضــوء هــذا الهــدف األســاس. فــي األردناألدويــة 

  :والتي يمكن إجمالها باآلتي ،الفرعية

 ...ومجاالتهما ثقافة الجودة الشاملة، وتمكين العاملين وعناصرهما،عريف بمفهوم الّت .1

 .الوقوف على واقع إدارة الجودة الشاملة في الشركات موضوع الدراسة .2

، كمســاهمة فــي فــرز الدراســةالشــركات موضــوع  فــيتمكــين العــاملين ومســتوى  إدارة الجــودة الشــاملةاختبــار العالقــة بــين  .3

 .عالقات قوية بين المتغيرين

4. ّباالقتراحــات والتوصــيات المناســبة، عســى أن تــدعم مســاعي صــانعي القــرارات  ةمــمحاولــة تقــديم نتــائج هــذه الدراســة مدع

 .بهاوالمعنيين 

 الدراسـات السابقـة

  الدراسات العربية

دراســة تطبيقيــة علــى قطــاع الصــناعات : "الجــودة الشــاملة والقــدرة التنافســية: "بعنــوان) 2001 ،الطراونــة(دراســة  .1

فـي شـركات   وعالقتهـا بالقـدرة التنافسـية    واقـع الجـودة الشـاملة     إلى فإذ هدفت دراسة الطراونة التعر. الدوائية في األردن

ات، ومـن ثـم دراسـة العالقـة بـين      الصناعات الدوائية في األردن، ومعرفة السياسات التنافسـية التـي تسـتخدمها هـذه الشـرك     

ــك السياســات التنافســية، والقــدرة التنافســية       ــى أن الشــركات        .الجــودة الشــاملة وتل ــي دراســته إل وقــد توصــل الطراونــه ف

المبحوثة تطبق الجودة الشاملة بدرجة متفاوتة ومتوسطة في مجملها، فضًال عـن عـدم وضـوح السياسـات التنافسـية التـي       

ن حيــث أولوياتهــا ومســتويات التكامــل بينهــا، إضــافًة لوجــود عالقــات معنويــة بــين معظــم أبعــاد    تعتمــدها هــذه الشــركات مــ
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الجــودة الشــاملة والسياســات التنافســية المعتمــدة فــي الشــركات، بعكــس تلــك الموجــودة بــين الجــودة الشــاملة والقــدرة             

  . التنافسية، وكذلك بين السياسات التنافسية والقدرة التنافسية

ــوان) 2002، علــي(دراســة  .2 أثــر تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة علــى أداء المنظمــات الصــناعية العاملــة فــي      : "بعن

مــدى تطبيــق مرتكــزات الجــودة   إلــىف جــاءت هــذه الدراســة بهــدف التعــر . دراســة ميدانيــة: "المنــاطق المؤهلــة صــناعيًا

مدينــة ( الصــناعية المؤهلــة فــي األردن الصــناعية العاملــة فــي المنــاطق أداء المنظمــات ى، وأثــر ذلــك علــومعيقاتهــا الشــاملة

وقد توصل علي في دراسـتة إلـى أن   . منظمة عند إجراء هذه الدراسة) 77( ـوالبالغ عددها، )الحسن والحسين الصناعية

وجود العديد من المعوقـات  ، إضافًة لمستوى تطبيق ركائز الجودة الشاملة يتفاوت من مستوى عالي إلى مستوى متوسط

والتــي تمتــد فــي تأثيرهــا مــن المســتوى المتوســط إلــى المســتوى       تطبيــق ركــائز إدارة الجــودة الشــاملة  تحــول دون  التــي

 ذات داللـة إحصـائية بـين تطبيـق ركـائز الجـودة الشـاملة علـى المسـتوى العـالي          ناهيك عن وجـود عالقـة إيجابيـة     .الضعيف

، والتخطـيط االسـتراتيجي للجـودة،    المـوردين  التركيـز علـى الزبـون، ومشـاركة العـاملين، والعالقـة مـع       (الذي يشمل كل من 

بــين تطبيــق  الســائدة معنويــةالعالقــة وبــين تحســين الجــودة، بعكــس ال  ،)علــى الحقــائق، والمقارنــة المرجعيــة  واإلدارة بنــاًء

، وبـين تحسـين   )تـدريب العـاملين، وفـرق العمـل    (مـن   والـذي يشـمل كـالّ    ركائز الجـودة الشـاملة علـى المسـتوى المتوسـط     

  .الجودة

مكين اإلداري وخصائص الوظيفـة فـي كـل مـن شـركة مصـانع       العالقة بين الّت: "بعنوان) 2004، العبيديين(دراسة  .3

عــدة عناصــر حيــث حــددت العبيــديين فــي دراســتها   . دراســة مقارنــة: "اإلســمنت األردنيــة، ومؤسســة المــوانئ األردنيــة 

العــاملين فــي الرؤيــة، والتحفيــز الــذاتي، ووجــود نظــام   التحــرر مــن قيــود التفــويض اإلداري، ومشــاركة(ّثلــت بـــ تم للّتمكــين

تنـوع المهــارات،  (فــي حـين حــددت خصـائص الوظيفـة بـــ    ). للعمـل الجمـاعي، ونمــو الشخصـية وتــدعيم اإلحسـاس باألمـان     

وقــد توصــلت العبيــديين إلــى عــدة نتــائج دارت حــول     ).واالســتقاللية، وأهميــة العمــل، وهويــة المهمــة، والتغذيــة العكســية   

، عـدا عـن   مستوى إدراك متوسط للّتمكين بأبعـاده فـي المنظمتـين المبحـوثتين، وبارتفـاع قليـل فـي شـركة االسـمنت         وجود 

 . وجود مستوى إدراك مرتفع لخصائص الوظيفة في المنظمتين المبحوثتين

 :"تمكــين العــاملين كمــدخل إداري وأثــره علــى القــدرة التنافســية للمنظمــة    : "بعنــوان) 2005، الفيــاض(دراســة  .4

مكين على القدرة التنافسية لدى الشـركات الصـناعية األردنيـة العاملـة     إذ هدفت الدراسة الستقصاء أثر الّت. دراسة ميدانية

مكـين  في منطقة عمان والتي تتعامل مع طين البحر الميت وأمالحه، إضافًة لرصد الفروق بين تلك الشركات فـي مجـالي التّ  

الثقافـــة (مكـــين كمتغيـــر كمســـتقل بعناصـــره األربعـــة وهـــي ذج نظـــري يتضـــمن الّتحيـــث تـــم بنـــاء نمـــو. والقـــدرة التنافســـية

لـة بــ   ، والقـدرة التنافسـية كمتغيـر تـابع بعناصـرها األربعـة المتمثّ      )تعلـيم العـاملين، وفـرق العمـل، والتكنولوجيـا     والمشتركة، 

ــة   و جــودة المنتجــات، ( ــات العمــالء، والمعاملــ   اأســعار المنتجــات، ومرون وقــد توصــل   ).ة الحســنة للعمــالء الســتجابة لطلب

ــائج، أشــارت أغلبهــا بوجــود     بشــكل عــام ولــدى  لــدى الشــركات   ضــعف فــي تمكــين العــاملين   الفيــاض فــي دراســته لعــدة نت

ذات  وجـود فـروق  لأشـارت الدراسـة   كما وقد . تكنولوجيا اإلنتاج واالتصال استنادًا لبعد الشركات الصغيرة بشكل خاص،

بينمـا ال توجـد فـروق    . المسـتوردة لصـالح   ةالتنافسية للمنتجـات األردنيـة والمنتجـات المسـتورد    بين القدرة  داللة إحصائية

 .في القدرة التنافسية للشركات حسب حجمها

ــاني(دراســة  .5 ــوان) 2007، المع ــز المؤسســي للمؤسســات األردنيــة        : "بعن ــق الّتمي ــى تحقي ــاملين عل ــين الع ــر تمك أث

لـى أثـر تمكـين العـاملين علـى تحقيـق       إف هـدفت دراسـة المعـاني للتعـر    ". لّتميزالمشاركة بجائزة الملك عبدالله الثاني ل

الّتميز المؤسسي للمؤسسات األردنية المشاركة بجائزة الملك عبدالله الثاني للّتميـز، إذ تناولـت الدراسـة سـتة مسـتلزمات      

واالهتمــام بــإدارة المعرفــة، واعتمــاد فــرق   تــوافر قيــادة ممّكنــة، وثقافــة ممّكنــة، وعمليــات ممّكنــة، (وهــي  ،للّتمكــين الهيكلــي

الوظيفة ذات المعنـى،  ( لت بـمكين النفسي والتي تمّثعناصر الّتالدراسة وكذلك تناولت ). العمل، وتوافر تكنولوجيا اإلنتاج

علـى تحقيـق   ر المتغيـرات السـابقة   يتأثحيث تم دراسة مدى ، )والكفاية والجدارة، واالستقاللية، والتأثير الحسي واإلدراكي

، في ظل الجـودة  )هفيدرجة تقييم المنظمة في الجائزة، وترتيبها في القطاع الذي تعمل (الّتميز الذي تم قياسه من خالل 

ـرات عديـدة، منهـا    ددالشاملة التي حالرؤيـة، التعلـيم والتـدريب، والتحسـين المسـتمر، التقيـيم والقيـاس، وتقليـل         (ت بمتغي

 ...).بونالتالف، والتركيز على الز
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وجــود ، إضــافًة لتــوفر مســتلزمات التمكــين الهيكلــي لمجمــوع الشــركات بدرجــة متوســطة وتوصــل المعــاني فــي دراســته إلــى 

للجـودة الشـاملة بدرجـة متوسـطة،      وجـود تطبيـق  أيضـًا   كمـا وبيّنـت النتـائج   . إدراك لدى العاملين بكـونهم ممّكنـين بدرجـة عاليـة    

ر كـل منهمـا   ومـدى تـأثي  مكين النفسي لـدى العـاملين،   مكين الهيكلي وتحقيق الّتزمات الّتوجود أثر ذو داللة إحصائية بين مستلو

  .ر تحقيق الجودة الشاملة على تحقيق الّتميزيعلى الجودة والّتميز، فضًال عن تأث

  الدراسات األجنبية

ثقافـة الجـودة   سـته  درافـي   Kanjiكنجـي  نـاقش  : "ثقافـة الجـودة الكليـة   " :بعنـوان  (Kanji and Yui, 1997) دراسة .1

للشــركات اليابانيــة العاملــة فــي بريطانيــا، ومــن ثــم مقارنتهــا بالشــركات التــي تمــارس عمليــات مماثلــة لهــا فــي اليابــان مثــل     

وقد توصلت الدراسـة  . ، ومن ثم العمل على التحقق منهاواالختالف بينهما هأوجه الشب، لتحديد )األم( اليابانية الشركات

والعاملة في بريطانيـا قـد حققـت    دارة الجودة الشاملة الشركات المطبقة إلوالتي أشارت أهمها بأن  على العديد من النتائج

ــق       ــي ال تطب ــة بالشــركات الت ــر مقارن ــه  . إدارة الجــودة الشــاملة إنجــاز أفضــل بكثي ــا وأن ــين    كم ــرة ب ــات كثي ال توجــد اختالف

ــة     ــر المطبق ــة وغي ــان  إلدارة الجــودة الشــاملة الشــركات المطبق ــي الياب ــق    بســبب ،ف ــي ال تطب إدارة الجــودة أن الشــركات الت

، فضـًال عـن أن الشـركات العاملـة فـي اليابـان قـد تبّنـت         في الشـركة  إلدارة الجودة الشاملة لديها أصًال عدة عناصرالشاملة 

افــة ، بينمــا وجــد التميـز فــي العمــل لتطــوير ثق (TQM)ثقافـة الجــودة الكليــة التــي هـي جــزء مــن إدارة الجــودة الشـاملة الـــ    

 :بالعديــد مــن العوامــل مثــل تتــأثر ثقافــة الجــودة كمــا وأشــارت النتــائج بــأن   .الجــودة لــدى الشــركات العاملــة فــي بريطانيــا 

 ....)بالموظفين، والبصمة الخاصة بالشركةونوع الشركة، وطبيعة البيئة، (

الدراسـة العالقـة بـين    صـت هـذه   تفح: "نحو تعريف ثقافة الجودة: "بعنوان (Dellana and Hauser, 1999) دراسة .2

ولتحقيـق   .منظمـة مـن المجتمـع األمريكـي للثقافـة     ) 1000(والثقافة التنظيميـة، حيـث تـم أخـذ عينـة مكونـه مـن         TQMالـ 

  معـايير جـائزة مـالكوم بالـدريج      ىتطـوير اسـتبانه اعتمـادًا علـى نمـوذج القـيم المتنافسـة للثقافـة، وعلـ          ذلـك تـمBaldrige 
Award  وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التي أشـارت  . الثقافة التنظيمية ومواقع إدارتهابغاية تحديد كل من

مكانية اسـتحواذ أحـد أبعـاد نمـوذج     تتصف بكونها مرنة، إضافًة إل إدارة الجودة الشاملة تدعمبعمومها إلى أن الثقافة التي 

ناهيـك عـن   . TQMبعاد األخـرى المحـددة فـي نجاحـات الــ      مقارنة باأل ،القيم المتنافسة على أعلى درجات األهمية النسبية

بــ     التي تم اعتمادها في الدراسة، والمتمثلـة  عد محدد من أبعاد الثقافة األربعةب إمكانية إسناد االختالفات الجوهرية إلى

  ).التأكيد اإلستراتيجيوالخاصية المسيطرة، ونمط القيادة، واإلحاطة، (

دراسة مقارنـة  : منظمات ذات أداء عالي= الثقافة اإلبداعية والعاملين الممّكنين: "انبعنو ,Jordan) (1999سة درا .3

 Innovativeالبحـث فـي العالقـة بـين الثقافـة اإلبداعيـة       Jordanإذ هـدفت دراسـة جـوردن    : القطـاعين العـام والخـاص    بـين 
Culture،  والعـــاملين الممّكنـــينEmpowered Employees  ذات أداء عـــالي ، بغايـــة الوصـــول إلـــى منظمـــاتHigh 

Performance Organizations.            وقـد اسـتغرقت جـودن السـتكمال دراسـتها خمـس سـنوات، استعرضـت خاللهـا العديـد

زة لكــل الدراســات التــي قامــت بمراجعتهــا بغايــة االســتنارة  مــن الدراســات ذات العالقــة، بحيــث غــدت دراســتها خالصــة مركــّ 

المرتبـة األهـم لـدى     Innovationاحـتالل اإلبـداع   ئج دارت في مجملهـا حـول   وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتا .بنتائجها

ن يــرى األفــراد العــاملون فــي القطــاع العــام أن يفــي حــ ،منظمــات القطــاع الخــاص مــن وجهــة نظــر كــل مــن الفــرد والمنظمــة 

المرتفـع تقـديم    اءاألدزات المنظمـات ذات  يـ مـن أهـم مم   كما وأشارت الدراسـة بـأن   .اإلصالح يعتمد على إيجاد قيمة هامة

وعـدم تفهـم لموضـوع    ، األفـراد  معرفـة قـف أمامهـا نقـص    تقـات التـي   ووأن مـن أهـم المع   ،منتج بجودة عالية وبمـوارد قليلـة  

وتحفيـز العـاملين، واالتصـاف    ذات األداء المرتفـع تسـعى للتركيـز علـى النتـائج،      فضًال عن أن المنظمات  .التغيير والتجديد

  .لة وإعادة هيكلة أنظمتها لتلبية احتياجات ورغبات عمالئهاوالقدرة على هيكبالمرونة، 

إذ : ى فـي المشـاريع الصـينية   المتبنـّ ": التأثير الثقافي علـى إدارة الجـودة الشـاملة   : "بعنوان (Pun, 2001) دراسة .4

وقــد . ينيةهـدفت الدراسـة البحـث فـي العالقـة بـين الثقافـة التنظيميـة، وإدارة الجـودة الشـاملة فـي عـدد مـن المشـاريع الصـ               

التـــدريب، ودرجـــة القـــرب مـــن المســـتهلك،  : (فـــي دراســـته مجموعـــة مـــن المتغيـــرات المســـتقلة منهـــا   Punاســـتخدم بـــون 

إضافًة الستخدام مجموعـة مـن مؤشـرات    ...). خلو المنتج من العيوبوالتزام القيادة، واالتصاالت، والتحسين المستمر، و

ــا ،األداء كمتغيـــرات تابعـــة ــا العـــاملين، وتغيـــب العـــاملين، واإلنتاجيـــة، والربحيـــة،   درجـــة رضـــا ال: (ومنهـ مســـتهلكين، ورضـ

  .نة أعالهوجود عالقة مباشرة بين المتغيرات المستقلة والتابعة المبيوتوصلت الدراسة إلى ...). والمنافسة
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علـى   عملـت الدراسـة  : دراسـة تجريبيـة فـي تـايوان    ": مكين فـي صـناعة الخـدمات   الّت" :بعنوان (Lin, 2002) راسةد .5

كمـا  . مكـين علـى إدراكهـم لمعنـى التّ   ... دراسة تأثير الصفات الشخصية لألفراد مثل العمـر، والمسـتوى التعليمـي، والثقافـة    

حيــث تــم حصــر  . الشــركات التايوانيــةفــي  مكــين علــى تحقيــق الرضــا الــوظيفي  وقــد هــدفت الدراســة لبيــان مــدى تــأثير التّ  

، باإلضـافة إلـى سـبعة عوامـل     )وثقافة ممّكنة، وعمليـات ممّكنـة، وعـاملين ممّكنـين    قادة ممّكنين، (مكين بما يلي متغيرات الّت

ــى    ....).القــيم المشــتركة، واإلســتراتيجية، والنظــام، والمهــارات، والعــاملين   (منهــا  أخــرى، تنظيميــة وتوصــلت الدراســة إل

الفاعـل فـي    هلـدور  ، نظـراً عـاملين مكـين مـن قبـل جميـع ال    جـوب إدراك التّ ، ووولـيس نظريـاً   ليًا،عموجوب أن يكون التمكين 

، عـدا  مدى إدراك األفـراد للّتمكـين   علىوطبيعة الشركة  ،الصفات الشخصية لألفرادإضافًة لتأثير . تحقيق الميزة التنافسية

  .عن بروز أهمية أبعاد التمكين األربعة في تحقيق الرضا الوظيفي

: "بي للقنوات المسـهلة لثقافـة الجـودة الكليـة    تحقق تجري" :بعنوان (Gallear and Ghobadian, 2004) دراسة .6

دراســة للتحقــق مــن القنــوات المســهلة لتطــوير ثقافــة الجــودة الكليــة القائمــة علــى إحــداث تغييــرات فــي الثقافــة    الإذ هــدفت 

ت موقـد اسـتخد   .، ومن ثم ترتيب تلك القنـوات وفقـًا ألهميتهـا النسـبية    إدارة الجودة الشاملةالتنظيمية وفقًا لمدخل عمل 

لعمـل، والتـدريب،   االقيـادة، والتحسـين المسـتمر، وبيئـة     : (ها بمثابة قنـوات منهـا  مجموعة من المتغيرات التي يعد الدراسة

وجـود تـداخالت بـين    وتوصلت الدراسة إلى عـدة نتـائج أشـارت أهمهـا ب     ...).والزبائن، والموردين، والمسؤولية المشتركة

ة صـارمة،  يتطلـب نيـ   ل إدارة الجودة الشـاملة ي والتطبيق الناجح لمدخالتبّنكما وأن إدارة الجودة الشاملة، مفهوم الثقافة و

فــي األهميــة النســبية للمتغيــرات  فضــًال عــن وجــود تبــاين   .فــي الثقافــة التنظيميــة تغييــرات وأن ذلــك ال يعنــي فقــط إحــداث  

إدارة  لمحـوري للثقافـة التنظيميـة فـي مـدخ     استنادًا للنتائج وتفاصيلها أسـند البـاحثون الـدور ال   و قيد الدراسة،) القنوات(

 .الجودة الشاملة

دراسـة  ركـزت  : دراسـة حالـة   ":ةاألهـداف والمخرجـات التصـوري   : تمكين العاملين" (Hill and Huq, 2004) راسةد .7

ه ن للّتمكـين، ومـا الـذي يهـدفون لتحقيقـه، ومـا الـذي يحققونـ        ين وغيـر المـدير  يعلى المقارنة بين مفهوم المدير Hillهيل 

الدراسة على دراسة حـالتين لمنظمتـين حاصـلتين علـى شـهادة الجـودة الشـاملة والشـهادات األوروبيـة           قامت حيث. بالفعل

ــرة      ــز، تعمــالن فــي مجــال الخــدمات، إحــداهما كبي ــر مــن   (للّتمي ــديها أكث ــديها (، واألخــرى صــغيرة  )موظــف 2000ل  56ل

مصـدر  وحدود المهمة، ومدى التقيد فـي أداء المهمـة،   (على اسة مكين التي تناولتها الدرأبعاد الّت توقد اشتمل). موظف

كـال الشـركتين    ؟ وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن إجمالها بكون)قوة المهمة، وطبيعة الثقافة السائدة ومن أين تنبع

الكبيـرة، وجـد بأنـه     يتجـه نحـو الديمقراطيـة فـي الشـركات      مكين، ولكنه طبق بمفاهيم مختلفة، فبينما كانسعت لتحقيق الّت

مكين فـي الشـركات الكبيـرة يعتمـد علـى      تحقيق الّتوتوصلت الدراسة أيضًا بأن . يتجه نحو السيطرة في الشركات الصغيرة

نه يعتمد على رأي متخذي القرارات، وفي ضوء مصـالحهم  إاإلستراتيجية التي تتبناها الشركة، أما في الشركات الصغيرة ف

 .الشخصية

قدم فإن أهم ما يميز الدراسة الحالية عن غيرهـا مـن الدراسـات السـابقة هـو نموذجهـا ذو الصـفة الشـمولية         بناًء على ما ت

إضافًة لتناول الدراسة قطاع حيوي هام ـ والذي لـم يحـظ فـي     . ألبعاد إدارة الجودة، فضًال عن أخذ تمكين العاملين كمتغير تابع

كمـا وقـد تميـزت    . ، وخاصًة بمواضيع مماثلة أو قريبة من موضـوع الدراسـة  حدود علم الباحثان ـ بالقدر الوافي من البحث بعد 

الدراسة بتناولها لموضوع إدارة الجودة الشاملة من منظور ثقافي، وليس كبرنامج أو أسلوب إنتاج، كمـا هـو الحـال فـي العديـد      

  . من الدراسات
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  نموذج الدراسة

 راتهـا متغأهـداف الدراسـة، و  بناء نموذج الدراسة فـي ضـوء   تمويعـرض  . ، واعتمـادًا علـى مـا ورد فـي الدراسـات السـابقة      ي

  : الشكل التالي تفصيًال هيكليًا للمتغيرات المستقلة، والتابعة التي تشّكل نموذج هذه الدراسة

  نموذج الدراسة :1شكل 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وأساليب متغيرات الدراسة 4-3

  التعريفات اإلجرائية

ًا الحتواء هذه الدراسة على بعض المصطلحات والمفاهيم، ومن أجل تحديد المعاني وتوحيدها، فال بد مـن اإلشـارة   نظر

إضافةًً لكون تلك التعريفات اإلجرائية تعد بمثابة أحد العناصـر البنائيـة    ،في الدراسةلمعاني تلك المصطلحات كما تم استخدمها 

  :على النحو التاليللدراسة، وذلك 

 إدارة الجودة الشاملة

TQM  

 االتجاه نحو حمل المخاطرة

Attitude to Risk-Taking 

 درجـة مركزيـة التوجـه

Degree of Central Direction 

 التركيـز الخارجـي

External Focus 

 التوجـه نحـو فـرق العمـل

Team Orientation 

 االتجاه نحو التغيير

Attitude to Change 

ــا      : المصــــدر ــة، وأهمهــ ــابقة ذات العالقــ ــات الســ ــاملة، والدراســ ــودة الشــ ــتئناس بأدبيــــات الجــ ــوء االســ ــي ضــ ــان فــ ــداد الباحثــ  :إعــ

(Davies,T. O. Huw, et al, 2000, Quality in Health Care 9,pp. 111-119; Kanji, K. Gopal, and Yui, Hiroshi, 
1997 Total Quality Management, 8 (6), 417-428; Goetsch, et al , "Quality Management", 2006, 5ed, Ch 6.   

 المتغير المستقل

Independent Variable 

  المتغير التابع

Dependent Variable 

  

  تمكين العاملين

Employees 
Empowerment 
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تبعـًا لخلفيـات البـاحثين     للجودة الشـاملة تعددت التعريفات  :(Total Quality Management)ارة الجودة الشاملة إد .1

 International (ISO, 2000) مـا جـاءت بـه المنظمـة الدوليـة للمقـاييس       هـذا الموضـوع، ومـن أهـم تلـك التعريفـات       فـي 
Standard Organization، والتي ز علـى الجـودة والنوعيـة، ويسـتند     إلدارة المنظمـات، يركـّ   مفهـوم إداري "فتها بأنهـا  عر

خـالل إرضـاء الزبـون، كمـا وتعـم فائدتـه علـى         مـن  النجاح على المدى الطويللتحقيق ه، ويهدف ئلى مشاركة جميع أعضاإ

  .www.wikipedia.org "العاملين في المنظمة والمجتمع

فهـا  فـي حـين عر  ". والمرونة فـي كامـل المنظمـة    ،والتأثير ،مدخل لتحسين التنافسية" أّنها (Oakland, 2000, 18)وقد عرفها 

(Wakhlu, 1998, 15)  ال"علــى أنهــامــن خــالل عمــل المــديرين والمــوظفين معــًا   ،األداء إلرضــاء المســتهلكفــي ق تفــو

ومهمـا كانـت االختالفـات فـي      ".صـحيح، ومـن المـرة األولـى    لتزويد المستهلكين بالجودة عن طريق تأدية العمل بالشـكل ال 

مـدخل إداري يتكـون مـن ثالثـة مكونـات أساسـية       ) TQM(إدارة الجـودة الشـاملة    ها تجمع على كونهذه التعريفات، إال أّن

 ميــزوبــذلك فــإن إدارة الجــودة الشــاملة هــي فــن إدارة الكــل أو المجمــوع للوصــول إلــى التّ ) ، وجــودة، وشــموليةدارةإ وهــي

(Bank, 2000, 47-48; Besterfield, 2003, P.1)  

كمـــا وأن إدارة الجـــودة الشـــاملة تقـــود إلـــى إجـــراء تغييـــرات حيويـــة فـــي ثقافـــة المنظمـــة لغايـــة تحقيـــق التطبيـــق النـــاجح لتلـــك     

  (Rampersad, 2005, 266-268).الثقافة

ر فيهـا األفـراد العـاملين القـدرة، والثقـة،      هـ ظي يشير إلـى البيئـة التـي   : (Employees Empowerment) العاملين تمكين .2

وااللتزام، لتحمل مسؤولية تحسين العمليات، والقيام بالمبادرات الضرورية إلشباع متطلبات العميل ضـمن حـدود واضـحة    

 ,Besterfield, 2003).ةبغيــة الوصــول إلــى تعزيــز القــيم الســائدة التــي تقــود نحــو تحقيــق األهــداف التنظيميــ ، ومعلومــة
P.96)وبمعنى آخر فإن ومـنحهم   ،ال لمدخالت أولئـك األفـراد األقـرب إلـى العمـل     تمكين العاملين يشمل على االلتماس الفع

   .(Oahland, 2003, 272-273) ملكية الوظائف التي يؤدونها

 وكمـاً يشير إلى المدى الـذي ينجـز فيـه الفـرد هـدفًا مرتبطـًا بالعمـل نوعـًا         ): Individual Performance(أداء الفرد  .3

 .,Dessler, 2005) (313-310، )196 -195، 2005الهيتي، (

ن الـذين يعملـون فـي وظـائف     يالمـوظف حيـث قصـد بهـم الباحثـان      (Managerial Employees):الموظفـون اإلداريـون    .4

بيعـة  كمـا وتتسـم ط  . ، والذين تقع عليهم مسؤولية اإلشراف واتخاذ القـرارات الشركةمختلفة في  إدارية إدارية وبمستويات

 .بحكم السلطة والصالحية الممنوحـة للمراكـز اإلداريـة التـي يشـغلونها      ،وظائفهم بكونها ذات أهمية وحساسية في التنظيم

 .حيث تتباين وظائفهم في أهميتها النسبية وفقًا للمستوى اإلداري الذي تقع فيه تلك الوظائف

  : فرضيات الدراسة

في نموذج الدراسة، فقد تم صياغة بعض الفرضيات التي يمكن اختبارها لتحقيـق  اعتمادًا على المتغيرات واألبعاد الواردة 

 :أهداف الدراسة، حيث تتكون هذه الفرضيات من أربع فرضيات رئيسة، وعلى النحو التالي

  :األولى الرئيسةالفرضية 

   H1: ية في األردنيوجد اهتمام بأبعاد إدارة الجودة الشاملة منفردة ومجتمعة لدى شركات صناعة األدو .  

  :الثانية الرئيسةالفرضية 

   H2 :يوجد اهتمام بتمكين العاملين لدى شركات صناعة األدوية في األردن .  

  :الثالثة الرئيسةالفرضية 

   H3 :   ــة إحصــائية كــين العــاملين لــدى شــركات صــناعة األدويــة فــي     علــى تم ألبعــاد إدارة الجــودة الشــاملة يوجــد أثــر ذو دالل

  . األردن

  

  :وهي ،فرضيات فرعية خمسهذه الفرضية من  ثقينب
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 H3-1:  كين العاملينعلى تم لالتجاه نحو حمل المخاطرة (%5)داللةيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى .  

 H3-2:  كين العاملينعلى تم لدرجة مركزية التوجه (%5)داللةيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى .  

H3-3   :كين العاملينعلى تم للتركيز الخارجي (%5)داللةلة إحصائية عند مستوى وجد أثر ذو دالي .  

 H3-4 : كين العاملينعلى تم للتوجه نحو فرق العمل (%5)داللةيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى .  

 H3-5 : كين العاملينعلى تم لالتجاه نحو التغيير (%5)داللةيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى.  

  :الرابعة الرئيسةالفرضية 

 H4 : كــين العــاملينعلــى تم) األبعــاد مجتمعــة( إلدارة الجــودة الشــاملة (%5)داللــةيوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 

  . لدى شركات صناعة األدوية في األردن

  منهجية الدراسة

  مجتمع وعينة الدراسة 

جـال صـناعة األدويـة األردنيـة المرّخصـة والمسـجلة لـدى اإلتحـاد         تكون مجتمـع الدراسـة مـن كافـة الشـركات العاملـة فـي م        

ونظـرًا لكـون مجتمـع الدراسـة صـغير،      ). حتى إعداد هذه الدراسة(شركة صناعية ) 11(األردني لمنتجي األدوية، والبالغ عددها 

مـن العينـة بعـدما تـم      شـركتين إال أنـه تـم اسـتبعاد    . وألغراض تحقيق أهداف الدراسة، تم االعتماد على جميع وحـدات المجتمـع  

وفي ضوء ذلـك فقـد اقتصـرت    . معقدة إلجراء هذه الدراسة عليهمااالتصال معهما وتم رفض التعاون، أو طلب إجراءات إدارية 

) 115(شــركات، إذ تــم توزيــع ) 9(العينــة علــى كافــة الشــركات التــي أبــدت اســتعدادها لإلجابــة علــى االســتبانات والبــالغ عــددها   

استبانة منهـا لعـدم   ) 12(وبعد تدقيقها تم االستغناء عن . استبانة) 75( ، وبواقع%)66(استبانه، وقد بلغت نسبة االستجابة 

وقـد تمّثلـت وحـدة التحليـل فـي هـذه الدراسـة بفئـة         . ملئها بالشكل السليم من قبـل المبحـوثين، وذلـك لتـوخي الدقـة فـي النتـائج       

اإلداريين على مستوى اإلدارة الوسطى واإلدارة الدنيا، والتي تفاوتت بمسميات وظيفيـة مختلفـة امتـدت مـن وظيفـة مـدير إدارة       

  . دلها، إلى وظيفة مشرف أو ما يعادلهاأو ما يعا

  أساليب جمع البيانات 

انسجامًا مع طبيعة البيانات فقد تم االعتماد في جمعها على استبانه خاصـة تـم تطويرهـا وتحكيمهـا وفقـًا لمقيـاس ليكـرت        

حـاول الباحثـان   ) العـاملين تمكـين  (، لتغطي كافة متغيرات وأبعاد الدراسة، وفي قيـاس المتغيـر التـابع    (Likert Scale)الخماسي 

االستفادة من مقاييس جاهزة في دراسات سـابقة، آخـذين بعـين االعتبـار تحويرهـا وصـياغتها فـي ضـوء االسترشـاد واالسـتئناس           

، وبشــكل ينســجم مــع واقــع الدراســة وخلفيــات المبحــوثين، وبالتــالي إنضــاج األداة بشــكل    )صــدق األداة( بــآراء الســادة الخبــراء 

دعيم المصادر األولية بالزيارات االستطالعية والمالحظات الميدانية التـي  وقد تم تكما . ات الدراسة وأهدافهاينسجم مع متطلب

 بغيــة ربــط اســتجابات المبحــوثين مــع مــدلوالتها فــي نتــائج التحليــل   لــبعض الشــركات المبحوثــةعلــى أرض الواقــع  القيــام بهــاتــم ،

وقـد بلغـت درجـة     .التـي تـم التوصـل إليهـا    التحقـق مـن دقـة النتـائج     وذلـك بهـدف    .ةأسـئلة االسـتبان   تجـاه اإلحصائي الستجاباتهم 

، وهـي  Cronbach's Alpha 96.1%لهذه االستبانه وفقـًا لمقيـاس كرونبـاخ ألفـا     ) نسبة االتساق الداخلي أو الثبات(اعتمادية 

  ساليب اإلحصائية المستخدمةاأل Sekaran, 2002).؛2007أبو صالح، (نتائج الدراسة نسبة مرتفعة تمّكن من اعتماد

الحزمـــة اإلحصـــائية للعلـــوم عبــر   والمتـــوفرة المعروفـــةالوصـــفي والتحليلــي   اســتخدمت الدراســـة بعـــض أســاليب اإلحصـــاء  

  : وتتلخص هذه األساليب ومجاالت استخدامها بما يلي. إلظهار خصائص العينة واختبار الفرضيات )SPSS(االجتماعية 

 . لقياس مدى ثبات واعتمادية أداة الدراسة Cronbach's Alphaاختبار كرونباخ ألفا  .1

للتأكــد مــن مالئمــة بيانــات الدراســة، وذلــك   Kolmogorov-Smirnov and Shapiro- Wilkاختبــار التوزيــع الطبيعــي  .2

 المالئمــة الختبــار  (Parametric)بكونهــا تتبــع التوزيــع الطبيعــي بشــكل يمّكــن مــن اختيــار األســاليب اإلحصــائية المعلميــة       

  .الفرضيات
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 .التكرارات والنسب إلظهار خصائص العينة .3

، والـذي اسـتخدم الختبـار الفرضـيتين الرئيسـتين األولـى       (Minitap)المتوفر ضمن برمجية الـ  One Sided t-testاختبار  .4

 .والثانية

 .One Sided t-testالمتوسطات واإلنحرافات المعيارية، التي أستخدمت كأساس الختبار  .5

 .الختبار الفرضيتين الرئيستين الثالثة والرابعة Simple and Multiple Regressionدار البسيط والمتعدد اختبار اإلنح .6

  .الذي أستخدم الختبار الفرضيتين الرئيستين الثالثة والرابعة (ANOVA)تحليل التباين  .7

  تحليل البيانات واختبار الفرضيات

  ائياإلحصاختبار صحة البيانات للتحليل  :المحور األول

اختبار صحة البيانات المجم وذلـك مـن خـالل التعـرف علـى مـدى اقترابهـا مـن          اإلحصـائي، عـة للتحليـل   في هذه المرحلة تم

   :وذلك كما يليتوزيعها الطبيعي، 

  : اختبار التوزيع الطبيعي

 كلمـوغروف سـميرنوف   اختبـار  استخدامتم )Kolomogrov-Smirnov Z) (K-S (القـرار   تكـون قاعـدة  حيـث  علمـي،  الم

مـدى   وباختبار. 0.05أكبر من ) K-S( إحصائيةكانت احتمالية  إذا ،البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، لكون قبول الفرضية العدمية

  :التاليالنتائج كما هي بالجدول  كانت ،اقتراب البيانات من توزيعها الطبيعي لكل متغير من متغيرات الدراسة

  طبيعي لمتغيرات الدراسةاختبارات التوزيع ال :1جدول 

 Tests of Normality المتغير
)K – S( P - value

  )أبعاد إدارة الجودة الشاملة( :المتغيرات المستقلة

 0.220 0.122 االتجاه نحو حمل المخاطرة

 0.075 0.186 درجـة مركزيـة التوجـه

 0.278 0.120  التركيـز الخارجـي

 0.200 0.087 التوجـه نحـو فـرق العمـل

 0.0860.200  االتجاه نحو التغيير 

 )تمكين العاملين(:  التابعالمتغير 
 0.189 0.100 تمكيـن العـاملين

مرتفعـة،  أن النتيجـة  ) (K–S من الجـدول السـابق والخـاص بفحـص التوزيـع الطبيعـي لمتغيـرات الدراسـة، نجـد مـن اختبـار           

  . مما يعني أنها تقترب من توزيعها الطبيعي ،يع المتغيراتلجم )(%5أكبر من  (Sig)مستوى الداللة حيث أن 

  استخدام اإلحصاء الوصفي لوصف خصائص عينة الدراسة :المحور الثاني

 أوليـة علـى عينـة الدراسـة، وفيمـا يلـي وصـف لعينـة الدراسـة التـي تـم            ةنظـر  إلقـاء الفرضيات، من المهم  باختبارقبل البدء 

  : عليها اتتوزيع االستبان
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  عينة الدراسةوصف خصائص  :2ل جدو

 صـائـالخص
 التحليل اإلحصائي

 %النسبة المئوية  التكرار

 الجنس

%4470 ذكر

%1930 أنثى

%63100  مجموعال

 العمر

%1625 30-20سنة 

%2133 40-31سنة 

%2337 50-41سنة 

 %23 60-51سنة 
 %12  سنة 61أكثر من 

%63100 مجموعال

 هل العلميالمؤ

%914 دبلوم

%3556 بكالوريوس

%1320 ماجستير

 %58 دكتوراه
 %12 غير ذلك

%63100 مجموعال

مــــــدة العمــــــل فــــــي 

 الشركة

%2946 5-1سنوات 

%1930 10-6سنوات 

%813 15-11سنة 

%610 20-16سنة 
 %12 سنة 21كثر من أ
%63100 مجموعال

 صـائـالخص
 يل اإلحصائيالتحل

 %النسبة المئوية  التكرار

مدة العمل في قطاع 

 ةيصناعة األدو

%1727 5-1سنوات 

%1930 10-6سنوات 

%1118 15-11سنة 

%1117 20-16سنة 

 %58 سنة 21كثر من أ
%63100 مجموعال

%2641 ما يعادله/ إدارةمدير  الوظيفي المسمى 
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 صـائـالخص
 التحليل اإلحصائي

 %النسبة المئوية  التكرار

%1422 ما يعادله/ رئيس قسم

%1321 ما يعادله/ مشرف

%1016 أخرى

%63100 مجموعال

من جمع مثل هذه البيانات التعـرف علـى خصـائص أفـراد عينـة الدراسـة، فضـًال عـن إمكانيـة اسـتفادة            الباحثينَتمّثل هدف 

لـذا  . بحـاث فـي القطـاع المبحـوث    باحثين آخرين من هذه البيانات، بحيث تقوي من انطالقتهم أثناء قيامهم بعمل الدراسـات واأل 

  .بالتعليق التالي حول تلك البيانات سيتم االكتفاء

مــن المبحــوثين فــي شــركات صــناعة األدويــة قيــد الدراســة كــانوا مــن  % 70أن مــا نســبته  ،)2(رقــم مــن الجــدول  الحــظي

لـذي يشـغل فيـه الـذكور النسـبة      بـأن غلبـة الحصـة الذكوريـة تعـود إلـى خصـائص المجتمـع العربـي ا          البـاحثين حيث يـرى  . الذكور

األكبــر مــن الوظــائف فــي المنظمــات عمومــًا، بحكــم تفضــيله لعمالــة الذكورـــ وشــركات األدويــة مــن بينهــا ـ وخاصــًة فــي الوظــائف       

بـالتغير بشــكل حثيـث، كمــا عكسـتها بعــض األدبيـات الســابقة التـي تســّنى للباحثـان اإلطــالع       ة ولـو أن هــذه النسـبة آخــذ  . اإلداريـة 

سـنة،  ) 50-41(وعند فحص استجابات المبحوثين من حيث فئاتهم العمرية، لوحظ بأن النسبة الغالبة تقـع فـي الفئـة مـن     . عليها

حيــث يعكــس هــذا %. 2ســنة فــأكثر مــا نســبته  61فــي حــين مّثلــت الفئــة العمريــة مــن . ســنة) 40-31(تليهــا الفئــة العمريــة مــن 

وباالنتقال إلى المؤهـل العلمـي،   . الشبابية ذات الخبرة في مجال العمل الدوائي الّتمرُكز العمري عناية الشركات المبحوثة بالحالة

فقد كانت النسبة الغالبة لألفراد الحاصلين على درجة البكـالوريوس، ويمكـن القـول بـأن ذلـك يشـير إلـى أهميـة الخبـرة واألقدميـة           

العليـا فقـط، ممـا يعكـس نـوع مـن العدالـة فـي أنظمـة           في تولي مهام إدارية مستقبلية، دون ربط تلك المناصب بالمؤهالت العلمية

تلك الشركات التي تحكم تعاملها مع موظفيها، عبر قيامها بفسح المجـال أمـام المجـدين لتـولي مناصـب إداريـة، وإظهـار القـدرات         

  . الكامنة لديهم

يــة، ومــدة العمــل فــي قطــاع  أيضــًا، وفيمــا يخــص مــدة العمــل فــي الشــركة الحال  ) 2(وباالســتناد إلــى بيانــات الجــدول رقــم  

وفـي ذلـك انسـجام مـع     . سنوات على التوالي) 10-6(سنوات، و) 5-1(صناعة األدوية، فإن النسبة الغالبة كانت تقع في الفئتين، 

ناهيك عن أنه يستشف من ذلـك وجـود   . ما ورد في االستنتاجين السابقين بخصوص الفئة العمرية، والمؤهل العلمي للمبحوثين

بحثًا عـن المكـان األفضـل، اسـتنادًا لقصـر فتـرة مكـوث الموظـف         ) معدل دورانهم(نتقال الموظفين بين تلك الشركات سهولة في ا

وهذا ما أكدته بعـض األسـئلة   . في الشركة من جهة، عدا عن كون قطاع صناعة األدوية يتصف بالحداثة النسبية من جهة أخرى

ة الذين توجد للباحثين معرفة بهم، أو الذين تعرفـا علـيهم مصـادفًة، أثنـاء فتـرة      االستفسارية التي تم توجيهها لبعض أفراد العين

  .التوزيع والجمع لالستبانات

وأشـارت بـأن أفـراد العينـة يتوزعـون فـي مسـميات        . وفيما يتعلق بالمسمى الوظيفي فقد جاءت النتائج لتتناغم مـع السـابق  

أو مـا يعـادل   ). مشـرف (، ومسـمى  )رئـيس قسـم  (سـبة األكبـر، تـاله مسـمى     الن) مـدير إدارة (وظيفية مختلفة، حيث احتـل مسـمى   

  .تلك المسميات في الدرجة

ويرى الباحثان بأن النتائج السابقة تدل على قوة العينة التي تم اختيارهـا، ممـا يعطـي مصـداقية للنتـائج التـي تـم التوصـل         

  .إليها

  اختبار الفرضيات :المحور الثالث

  :والثانية األولى ئيسةالرالفرضية اختبار  

 : H1األدوية في األردن يوجد اهتمام بأبعاد إدارة الجودة الشاملة منفردة ومجتمعة لدى شركات صناعة .  

H2 : يوجد اهتمام بتمكين العاملين لدى شركات صناعة األدوية في األردن .  
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، حيـث يـأتي هـذا    (Minitap)من برمجيـة  المتـوفر ضـ   (One sided t- test)تم ذلك االختبـار مـن خـالل اسـتخدام اختبـار      

  ).3(وقد كانت نتائج االختبار كما هي في الجدول رقم . االختبار بهدف توخي الدقة في الدراسة

  One sided t test )نتائج اختبار الفرضيتين الرئيستين األولى والثانية( :3جدول 

 t P-value  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  أبعاد إدارة الجودة الشاملة
  0.009  2.41  47667. 3.6452  االتجاه نحو حمل المخاطرة

 0.000  3.75  54214. 3.7554  درجة مركزية التوجه
  0.001  3.19  42539.  3.6714  التركيز الخارجي

  0.006  2.61  57881.  3.6909  التوجه نحو فرق العمل

 0.003 2.90 57944. 3.7115  االتجاه نحو التغيير
 0.000 3.63 42563. 3.6948  لشاملةإدارة الجودة ا
 0.000 4.11 48578. 3.7516  تمكين العاملين

، يالحـظ بـأن الوسـط الحسـابي لجميـع األبعـاد منفـردة ومجتمعـة كـان أكبـر مـن            )3(وفقًا للبيانات الواردة في الجـدول رقـم   

 tوبحكـــم كـــون قيمـــة  .متقاربـــة نســـبيًا ، وبانحرافـــات معياريـــة)عـــدم االهتمـــام(المعتمـــد للفرضـــية العدميـــة ) 3.5(حـــد القبـــول 
أقـل مـن قيمـة     )(P-Valueمسـتوى المعنويـة    وفـي ضـوء كـون   . (%5)المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى داللـة  

، فإن ذلك يشير لرفض الفرضية العدمية التي تنص على عدم وجـود اهتمـام بـإدارة الجـودة الشـاملة وأبعادهـا       المعنوية المعتمدة

كمــا وقــد أظهــرت نتــائج االختبــار . لشــركات المبحوثــة، وبالتــالي قبــول الفرضــية البديلــة التــي تشــير لوجــود ذلــك االهتمــام لــدى ا

ويـرى الباحثـان أن فـي ذلـك تعزيـز لألثـر       . السابق وجود اهتمام كبير أيضـًا بموضـوع تمكـين العـاملين لـدى الشـركات المبحوثـة       

  .لعاملين في الفرضيتين الالحقينالمبحوث بين إدرة الجودة الشاملة وتمكين ا

  :الثالثة الرئيسةالفرضية اختبار 

: H3    كـين العـاملين لـدى شـركات     علـى تم  ألبعـاد إدارة الجـودة الشـاملة    (%5)مسـتوى داللـة   علـى  يوجد أثر ذو داللـة إحصـائية

  . صناعة األدوية في األردن

وباسـتخدام االنحـدار البسـيط    ). 4(ي الجـدول رقـم   حيث ينبثق من هذه الفرضية خمس فرضيات فرعية، كما هـي مبيّنـة فـ   

  :والمتعدد الختبار هذه الفرضيات، كانت النتائج على النحو التالي

  الثالثةاختبار الفرضية الرئيسة نتائج  :4جدول 

  R  R2  β̂t P-Value F  P-Value  الفرضــية  الترتيب

  األولى
ــر  ــاطرةاأثـ ــل المخـ ــو حمـ ــاه نحـ التجـ

  .ى تمكين العاملينعل
0.657 0.432 0.675 6.805 0.000 46.308 0.000 

  الثانية
على تمكيندرجة مركزية التوجهثر أ

 0.000 12.033 0.000 10.969 0.736 0.664 0.815 .العاملين

  الثالثة
ــارجيأثـــر  ــينالتركيـــز الخـ علـــى تمكـ

  .العاملين
0.014 0.000 0.004 0.106 0.916 0.011 0.916 

  الرابعة
علـــىالتوجـــه نحـــو فـــرق العمـــلأثـــر 

  .تمكين العاملين
0.779 0.606 0.655 9.689 0.000 9.387 0.000 

 الخامسة
علـى تمكـيناالتجاه نحو التغييـرأثر 

 0.000 10.242 0.000 10.120 0.668 0.627 0.792 .العاملين

  )(2.00الجدولية  tقيمة                        (0.05)الحرية  مستوى                62= )n-1(درجة الحرية 
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H3-1: لالتجاه نحو حمل المخاطرة على تمكين العاملين (%5)مستوى داللة على  يوجد أثر ذو داللة إحصائية .  

. ]H1: B1 ≠ 0[ مقابـل الفرضـية البديلـة     ،]H0: B1 = 0[ الفرضية العدمية: والتي يمكن التعبير عنها رياضيًا كما يلي 

 0.657(أن قيمة العالقـة بـين االتجـاه نحـو حمـل المخـاطر وتمكـين العـاملين كانـت عالقـة ايجابيـة            بنجد  )4( رقم من الجدولو

R=( . وكانت قيمـة معامـل التحديـد   كما )= 0.432 R2(،    نسـبة التغيـر فـي تمكـين العـاملين       إلـى الـذي يشـير) ـرالتـابع  المتغي(، 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية  (وعند اختبار الفرضية العدمية). المستقل المتغير(نتيجة التغير في االتجاه نحو حمل المخاطر 

لالتجـاه   ذو داللـة إحصـائية   يوجد أثـر (والتي مفادها مقابل الفرضية البديلة  ،)لالتجاه نحو حمل المخاطرة على تمكين العاملين

أكبـر مـن قيمتهـا الجدوليـة عنـد مسـتوى        المحسـوبة ) t = 6.805(وجـد أن قيمـة   ). نحو حمـل المخـاطرة علـى تمكـين العـاملين     

وهو أقل من قيمة ، )0.000( إلىمساوي  P-Valueن قيمة مستوى المعنوية المشاهد أو .)2.00( ـوالمساوية ل، (%5)داللة 

  . تمكين العاملين علىمما يعني أن االتجاه نحو حمل المخاطرة له تأثير معنوي  ،المعنوية المعتمدة

H3-2 :لدرجة مركزية التوجه على تمكين العاملين (%5)مستوى داللة على  لة إحصائيةيوجد أثر ذو دال .  

استنادًا لتعليقات التحليل التي تمت في الفرضية الفرعية السابقة، وبهـدف تجّنـب التكـرار الزائـد، فإنـه يالحـظ مـن البيانـات         

تمكـين   علـى  ر ذو داللة معنوية لدرجة مركزية التوجـه ، وجود أث)4(الخاصة بالفرضية الفرعية الثانية، والواردة في الجدول رقم 

  . العاملين

H3-3 :للتركيز الخارجي على تمكين العاملين (%5)مستوى داللة على  يوجد أثر ذو داللة إحصائية.  

دم فقـد أظهـرت النتـائج عـ    وتمكـين العـاملين    التركيز الخارجيأن قيمة العالقة بين بنجد  )4(استنادًا لبيانات الجدول رقم 

، وهـي منخفضـة جـدًا وتـدل علـى ضـعف       )R2 0.000 =(وكانت قيمـة معامـل التحديـد    كما  ،)=R 0.014( وجود عالقة بينهما

علـى   للتركيـز الخـارجي  ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية     ، التـي مفادهـا   ]H0: B1 = 0[وعنـد اختبـار الفرضـية العدميـة      .العالقـة 

علـى  للتركيـز الخـارجي    داللـة إحصـائية   ذي أثـر  ، التـي تـنص علـى وجـود    ]H1: B1 ≠ 0[مقابل الفرضية البديلة ،تمكين العاملين

 ـوالمســاوية لــ، (%5)عنــد مســتوى داللــة   المجدولــةمــن قيمتهــا  أقــلالمحســوبة ) t=0.106(وجــد أن قيمــة . تمكــين العــاملين

ممـا   ،قيمـة المعنويـة المعتمـدة    مـن  أكبـر وهـو  ، )0.916( إلىمساوي  P-Valueن قيمة مستوى المعنوية المشاهد أو .)2.00(

  . تمكين العاملين علىمعنوي ليس له تأثير  التركيز الخارجي يعني أن

  :الفرضية الفرعية الرابعة 

H3-4: للتوجه نحو فرق العمل على تمكين العاملين  (%5)مستوى داللة على  يوجد أثر ذو داللة إحصائية .  

 0.779( موجبـة وتمكـين العـاملين كانـت عالقـة      التوجـه نحـو فـرق العمـل    ن أن قيمة العالقة بـي بنجد  )4( رقممن الجدول 

R=( .وكانت قيمة معامل التحديد )= 0.606 R2( .     ـةوعنـد اختبـار الفرضـية العدمي)     للتوجـه  ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية

علــى  للتوجـه نحـو فـرق العمـل     ذو داللـة إحصـائية   يوجـد أثـر  (مقابـل الفرضـية البديلـة     ،)علـى تمكـين العـاملين    نحـو فـرق العمـل   

 ـوالمســاوية لــ، (%5)المحســوبة أكبــر مــن قيمتهــا الجدوليــة عنــد مســتوى داللــة  ) t=9.689(وجــد أن قيمــة ). تمكــين العــاملين

ممـا   ،وهـو أقـل مـن قيمـة المعنويـة المعتمـدة      ، )0.000( إلـى مساوي  P-Valueن قيمة مستوى المعنوية المشاهد أو .)2.00(

  . تمكين العاملين علىتأثير معنوي  حو فرق العملأن للتوجه نيعني 

  :الفرضية الفرعية الخامسة

H3-5: لالتجاه نحو التغيير على تمكين العاملين (%5)مستوى داللة على  يوجد أثر ذو داللة إحصائية.  

ءت لتتنـاغم مـع   ، بـأن نتيجتهـا جـا   )4(يالحظ مـن البيانـات الخاصـة بالفرضـية الفرعيـة الخامسـة والـواردة فـي الجـدول رقـم           

داللـة إحصـائية لالتجـاه نحـو التغييـر علـى تمكـين         ذيأثـر   نتائج الفرضيات الفرعية األولى والثانية والرابعة، والتـي تشـير لوجـود   

  .العاملين

في ظل النتائج السابقة يرى الباحثان بأن سياسات الجودة فـي شـركات صـناعة األدويـة األردنيـة تصـب تجـاه تعزيـز عمليـة          

إال أن ضــعف العالقــة بخصــوص بعــد التركيــز  . فــراد العــاملين لــديها، وبالتــالي تعكــس نــوع مــن القــوة لتلــك السياســات  تمكــين األ

  .، يفسر بكون نوع التركيز السائد ال يساهم في دعم عملية التمكين للعاملين)التوجه نحو العمالء، والموردين(الخارجي 
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  :الرابعة الرئيسةالفرضية اختبار 

: H4  على تمكين العاملين الشاملة الجودة إلدارة (%5)مستوى داللة على أثر ذو داللة إحصائية يوجد .  

  :الجدول التاليهي في كما  ،ظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية ،االنحدار البسيط باستخدام

  الرابعة الرئيسة اختبار الفرضيةنتائج  :5جدول 

  R  R2  β̂t P-Value F  الرابعةالرئيسة  الفرضية
P-

Value  

الشـاملة  الجودة  أثر إدارة

  على تمكين العاملين
0.609 0.371 0.537 5.9960.000 5.541 0.000 

 ≠ H1: B1[مقابل الفرضية البديلـة   ،]H0 : B1 = 0[الفرضية العدمية : رياضيًا كما يلي هذه الفرضية يمكن التعبير عن
 0.609(ن قيمــة العالقــة بــين ثقافــة الجــودة وتمكــين العــاملين كانــت عالقــة موجبــة جيــدة  نجــد أ ،)5( مــن الجــدول الســابق .]0

R=( . وكانت قيمة معامل التحديد)0.371  =R2 .(   ـةوعند اختبـار الفرضـية العدمي ) إلدارةيوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية     ال 

علـى تمكـين   الشـاملة  الجودة  إلدارةو داللة إحصائية أثر ذ يوجد(مقابل الفرضية البديلة  ،)على تمكين العاملين الشاملة الجودة

قيمـة مسـتوى    وأن ،(%5) داللـة المحسـوبة أكبـر مـن قيمتهـا المجدولـة عنـد مسـتوى        ) t = 5.996(وجـد أن قيمـة    ،)العـاملين 

الجـودة   ةإلدار معنويـة وهـذا يعنـي أنـه يوجـد أثـر ذو داللـة        .أقـل مـن قيمـة المعنويـة المعتمـدة     ) P-Value. =0.000(المعنويـة  

  . على تمكين العاملينالشاملة 

  النتائج والتوصيات

  النتـائــج

  :في ضوء االختبارات اإلحصائية لفرضيات الدراسة، يمكن تلخيص أبرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة، وكما يلي

ذلــك توافــق نوعــًا مــا وفــي  .وجــود اهتمــام كبيــر أيضــًا بموضــوع إدارة الجــودة الشــاملة بجميــع أبعادهــا منفــردة ومجتمعــة   .1

 )2001الطروانه، (جاءت به دراسة 

 .وجود اهتمام كبير بموضوع تمكين العاملين لدى الشركات المبحوثة .2

ــر ذي    .3 ــائج وجــود أث ـــ        أظهــرت النت ــة ب ــاد إدارة الجــودة الشــاملة والمتمثل ــة أبع االتجــاه نحــو حمــل   (داللــة إحصــائية ألغلبي

باسـتثناء بعـد   . علـى تمكـين العـاملين   ) حو فرق العمل، واالتجاه نحـو التغييـر  المخاطرة، ودرجة مركزية التوجه، والتوجه ن

وهذا يتفق مع ما جاءت به دراسـة  . التركيز الخارجي، مما يعكس نوع من القوة لعموم هذه األبعاد في الشركات المبحوثة

(Jordan, 1999)          نـت أنـه كلمـا زاد التطـور الثقـافي فـي الشـركة، كلمـا زاد تمكـين العـاملين، بحكـم اتجـاه التركيـز     ، التـي بي

 ...على العوامل التنظيمية الهامة، مثل غرس قيم االلتزام بالجودة، والتدريب، والمشاركة

ــر ذي  .4 ــة إحصــائية إلدارة الجــودة الشــاملة     وجــود أث ــة    (دالل ــاد الســابقة مجتمع ــة فــي األبع ــاملين  ) المتمّثل ــى تمكــين الع . عل

ودة تلعب دورًا أساسيًا في تهيئة أرضية الّتمكين للعـاملين مـن جهـة، وبالتـالي فإنهـا      ويستنتج من هذه النتيجة أن ثقافة الج

كما وأن هذه النتيجة تتوافـق نوعـًا مـا مـع مـا توصـلت       . تعمل على تقوية انطالقة الشركات باتجاه أهدافها من جهة أخرى

ــا دراســة   ــة الجــودة      (Gallear, 2004)إليه ــين مفهــوم ثقاف ــداخالت ب ــي وجــدت ت ، TQM)(وإدارة الجــودة الشــاملة  ، الت

 .انطالقا من اعتبار تمكين العاملين أحد المفاهيم األساسية إلدارة الجودة الشاملة

  التـوصيـات

بناًء على ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج، وبعد أن حاولت الدراسة االستنتاج من كـل نتيجـة بـرزت جـراء التحليـل      

ي اإلطـار النظـري الـذي تـم االعتمـاد عليـه، فـإن هـذه الدراسـة تسـعى خـالل األسـطر اآلتيـة إلـى               واستنادًا إلى ما جاء ف. السابق

  :عرض التوصيات التي يعتقد أنها تتناسب ومعطياتها، وذلك كما يلي
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اعتمادًا على حيثيات هذه الدراسة، توصي الدراسة بـأن تـولي إدارة الشـركات بشـكل عـام، وإدارة شـركات صـناعة األدويـة          .1

ردنية بشكل خاص أهمية لغرس قيم تنظيمية، تتناسب ومتطلبات مدخل ثقافة الجودة بجميع أبعاده ـ والذي يقـوم علـى    األ

 .تبّني تقنيات وأساليب إدارة الجودة الشاملة ـ بهدف إحداث التغيير الثقافي السليم

فإنهـا  . علـى تمكـين العـاملين   ) لمـوردين العمالء وا(وحيث أن الدراسة بلغت نتيجة تشير لعدم وجود أثر للتركيز الخارجي  .2

توصي بأن تتولى إدارة الشركات المبحوثة فحص ودراسة سياسات التركيـز الخـارجي لـديها، بهـدف العمـل علـى تطويرهـا        

في ضوء المتغيرات والمستجدات، سيما وأن التركيز النظري والتطبيقي كما أثبتته العديد من الكتب والدراسـات، ينصـب   

و تطــوير تلــك العالقــة تحــت مظلــة فلســفة إدارة الجــودة الشــاملة، نظــرًا لــدورها البــالغ فــي تحســين جــودة   بشــكًل كبيــر نحــ

 .المنتجات المقدمة من جهة، وفي توطيد العالقة مع العمالء والموردين من جهة أخرى

، فضــًال عــن ضــرورة العمــل علــى تحســين جــودة المنتجــات مــن خــالل خلــق بــدائل للمنافســة واإلبــداع بــين تلــك الشــركات    .3

مـع الشـركات األفضـل فـي الصـناعة، بقصـد الـّتعّلم مـن          Benchmarkingاالستخدام المستمر ألسلوب المقارنة المرجعيـة  

وبالطبع فإن ذلك سيعزز إذا ما قامت تلك الشركات بالتركيز على مـدخل تمكـين العـاملين، الـذي يرتكـز      . قصص نجاحاتها

  .ة الدور الذي تلعبه فرق العمل في رفع مستويات األداءعلى العمل الجماعي، مؤكدًا بذلك أهمي

ضرورة قيام الجهات المعنية في البحث بتقـديم الـدعم المـالي، والمعنـوي للبـاحثين، ممـا سيسـهم فـي عمليـة تبّنـي األبحـاث              .4

لتـي تعـاني   حيـث أن مـن شـأن ذلـك اإلسـهام فـي حـل المشـاكل ا        . بشكل عام، فضًال عن انتشار دراسة الحالة بشـكل خـاص  

وبالتالي تضم الدراسة صـوتها  . منها الشركات على أسس علمية، إضافًة للعمل على تجسير الفجوة بين النظرية والتطبيق

للدراسات السابقة المنادية بضرورة مواصلة إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع في قطاعـات أخـرى، أو فـي    

  ..مموذلك من مدخل مختلف أو مت. نفس القطاع

 :المراجع

. SPSS"مبــادئ وتحليــل باســتخدام  : مقدمــة فــي اإلحصــاء " ،)2007( .أبــو صــالح، محمــد صــبحي، وعــوض، عــدنان محمــد   

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان

 .دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ."مفاهيم وتطبيقات: إدارة الجودة الشاملة"، )2004( .حمدأجودة، محفوظ  

دار زهــران للنشــر عمــان،  ".ســلوك األفــراد والجماعــات فــي منظمــات األعمــال : الســلوك التنظيمــي"، )3004( .حــريم، حســين

 .والتوزيع

 ".دراسـة تطبيقيـة علـى قطـاع الصـناعات الدوائيـة فـي األردن       : الجودة الشاملة والقدرة التنافسية "،)2001(. الطراونة، محمد

 .مان، األردن، ع1، العدد 29دراسات العلوم اإلدارية، المجلد 

كين اإلداري وخصائص الوظيفة في كل من شركة مصـانع اإلسـمنت األردنيـة،    مّتالعالقة بين ال"، )2004( .العبيديين، بثينة زياد

  .، األردن، الكركجامعة مؤتة رسالة ماجستير،". دراسة مقارنة: ومؤسسة الموانئ األردنية

اع اإلقليمـي الثـاني   تمـ ورقة مقدمـة لالج  ".كإستراتيجية للتطوير اإلداري :كين العاملينتم "،)2004( .العتيبي، عيد بن مرزوق

 .عشر للشبكة وتنمية الموارد البشرية

: أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أداء المنظمات الصناعية العاملة في المناطق المؤهلة صـناعياً "، )2002( .محمدعلي، 

 .راساتمجلة الزرقاء للبحوث والد ".دراسة ميدانية

 .دار وائل للنشر والتوزيع، عمان". السلوك التنظيمي في منظمات األعمال"، )2004( .العميان، محمود 

أطروحـة   ".دراسـة ميدانيـة  : علـى القـدرة التنافسـية    هالعاملين كمـدخل إداري وأثـر   تمكين"، )2005( .الفياض، محمود أحمد 

  .، األردننجامعة عمان العربية للدراسات العليا، عما دكتوراه،

تطــوير أنمــوذج لقيــاس درجــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي الوحــدات اإلداريــة فــي الجامعــات   "، )2004( .القرعــان، أحمــد

  .عمان، األردن، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ".األردنية
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دار  ،عمـان  ."تطبيقـات فـي الصـناعة التعلـيم    : الشاملةإدارة الجودة "، )2007( .مجيد، سوسن شاكر، والزيادات، محمد عواد

 .صفاء للنشر والتوزيع

أثــر تمكــين العــاملين علــى تحقيــق الّتميــز للمؤسســات األردنيــة المشــاركة بجــائزة الملــك   "،)2007( .المعــاني، أحمــد إســماعيل

  .العلية عمان العربية للدراسات اجامععمان،  أطروحة دكتوراه،". عبدالله الثاني للّتميز
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  مفهوم واو الثمانية في القرآن الكريم

   بني املثبتني والنافني وأسرار التعبري بها في النظم الكريم

*  
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 ملخص

 

في القرآن الكريم، وآراء العلمـاء فـي ذلـك بـين مثبـت ونـاف،        ايتناول هذا البحث ما سمي عند بعض العلماء بواو الثمانية ووروده

  .وأدلة كل فريق والترجيح في المسألة، مع تتبع مواضع هذه الواو في كتاب الله والبحث عن أسرار التعبير بها
  

 

The Concept of the"Waw AL- Thamaniya"in the Holy Quran 
between Affirmers and Negators and Secrets of it's Expressing Tools in Glorious 

Quranic Structures 

 
 

Mohammed Al Hawari, Mohammad Al Jamal, Department of of Usul Al-Din, Faculty of Shari’a and Islamic 

Studies, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

Abstract 
 

This study deals with what has been called by some scholar wāw al-thamaniya (‘the waw of eight’) 

and its occurrence in the Holy Quran. The different views oscillated between the extremes of 
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 :مقدمة

  الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد؛

فيتنــاول هــذا البحــث األســرار البيانيــة لحــرف مــن حــروف المعــاني فــي القــرآن الكــريم وهــو حــرف الــواو وبيــان حكمــة وروده قبــل  

  .العدد الثامن لفظا أو تقديرًا

 ،النحـويين إلـى تسـمية هـذه الـواو بـواو الثمانيـة وأن ذكرهـا بعـد العـدد السـابع أسـلوب عربـي معـروف              ولذلك ذهب بعـض  

 .، وبحثوا في الوظيفة البالغية لهذا الحرف في القرآن الكريم)واو الثمانية(وأما المحققون فأنكروا تسمية هذه الواو بـ

ودراسة أدلتهم، مستجليًا أسرار التعبير بحـرف الـواو الـذي     وقد جاء هذا البحث ليعرض آراء الفريقين من مثبتين ونافين

  .يسبق العدد الثامن في اآليات القرآنية التي ورد فيها

  :أهمية الدراسة

والحرف الـذي تعنـى بـه هـذه الدراسـة هـو       .تأتي أهمية البحث من موضوعه وهو حرف المعنى الذي يحمل رسالة إعجازية

االت كثيرة في العربية، ومن هذه المعاني واالستعماالت مجـيء الـواو قبـل العـدد ثمانيـة،      حرف الواو، وللواو معان عدة واستعم

. وجاءت هذه الصورة لهذا الحرف في كتاب الله تعـالى فـي مواضـع عـدة وتعـددت آراء العلمـاء والبـاحثين فـي سـر هـذا الـورود           

  .ومن هنا جاءت أهمية دراسة هذا الحرف في النظم الكريم

  مشكلة الدراسة

  :حاول هذه الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتيت

  ما مفهوم واو الثمانية في القرآن الكريم عند النحويين والمفسرين؟

  :ويتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية

 هل يوجد في العربية واو تسمى واو الثمانية؟ وما سبب تسميتها بذلك؟ .1

وهل من أسلوب العرب فـي كالمهـم إدخـال الـواو مـع المعـدود الثـامن،        ؟ )واو الثمانية(ما حقيقة هذه الواو المسماة  .2

 وهل ورد هذا األسلوب في القرآن الكريم؟ وأين مواضع وروده؟

 من هذه الواو؟  -نحويين وبيانيين –ما موقف العلماء  .3

 ما سر ورود هذه الواو في التعبير القرآني؟ وما داللتها البيانية؟ .4

  مخطط الدراسة

  المقدمة

  مفهوم واو الثمانية بين المثبتين والنافين: األول المبحث

  تعريف واو الثمانية: المطلب األول

  المثبتون لواو الثمانية في القرآن الكريم وأدلتهم: المطلب الثاني

  النافون لواو الثمانية في القرآن الكريم وأدلتهم: المطلب الثالث

  المناقشة والترجيح: المطلب الرابع
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  أسرار التعبير بهذه الواو في النظم الكريم: المبحث الثاني

 جدوناكعــون الســائحون الرادون الســامــبــدون الحاالتَّئبــون اْلع " :أســرار التعبيــر بهــذه الــواو فــي قولــه تعــالى   :المطلــب األول
َالح و نكراْلم نع ونالنَّاه وِف ورعاْلمب ونااَالِمروِد ال ِفظونلحُِدِمِنينؤاْلم شرب ١١٢ :التوبة ،" لَِّه و. 

ون سبعٌة وَثاِمُنهم َكْلبهم ُقـْل  سيُقوُلون َثَالَثٌة رابعهم َكْلبهم ويُقوُلون َخمسٌة ساِدسهم َكْلبهم رجما باْلَغيِب ويُقوُل" :المطلب الثاني

   ٢٢: الكهف، "ا هم ما يعَلمهم إالَّ َقِليٌل َفَال ُتماِر ِفيهم إالَّ ِمراًء َظاِهرا وَال َتسَتْفِت ِفيهم ِمْنهم َأحدربي َأعَلم بِعدِت

إَذا جاُءوهـا ُفِتحـْت َأبوابهـا    وِسيق الَِّذين َكَفروا إَلـى جهـنَّم زمـرا حتَّـى      :قوله تعالى أسرار التعبير بهذه الواو في :المطلب الثالث

يـوِمُكم هـَذا َقـاُلوا بَلـى وَلِكـن حقَّـْت َكِلمـُة        وَقاَل َلهم َخزَنُتها َأَلم يْأِتُكم رسٌل ِمْنُكم يْتُلون عَليُكم آيـاِت ربُكـم ويْنـِذروَنُكم ِلَقـاَء     

 ينَلى اْلَكاِفرَذاِب عاْلع        ينـرَتَكبى اْلمْثـوم ـْئسـا َفبِفيه َخاِلـِدين ـنَّمهج ابوُخُلوا َأبَلـى       ِقيَل ادإ ـمهبا راتََّقـو الَّـِذين ِسـيقو

 َفاد ــُتمِطب ُكمَلــيع ــَلامــا سَنُتهَخز ــمَقــاَل َلهــا وهابوــْت َأبُفِتحــا واُءوهَذا جتَّــى إا حــرمنَّــِة زاْلج ــا َخاِلــِدين٧١: الزمــر ،"ُخُلوه – 

٧٣.  

ت امؤِمنـَ  تاعسى ربه إن طلََّقُكن َأن يبِدَله َأزوجًا َخيـرًا مـنُكن مسـِلم    " :قوله تعالىأسرار التعبير بهذه الواو في  :الرابعالمطلب 

  .٥: التحريم ،"ت و َأبكارًا ات َثيبائحات سابدات عائبات َتاَقِنَت

سخَّرها عَلـيهم سـبع َليـال وَثماِنيـَة َأيـام حسـوما َفَتـرى اْلَقـوم ِفيهـا          " :قوله تعالى في أسرار التعبير بهذه الواو :المطلب الخامس

  .٧: الحاقة ،"صرعى َكَأنَّهم َأعجاز َنْخل خاِويٍة 

  .الخاتمة، وفيها عرض ألهم النتائج

  النافينواو الثمانية في القرآن الكريم بين المثبتين و: المبحث األول

  تعريف واو الثمانية: المطلب األول

رجوعا إلى كتب النحو المعتمدة والمعروفة  ككتاب سيبويه
)1(

وكتب الشروح النحوية 
)2(

، وإلـى كتـب معـاني الحـروف نجـد      

عانيهـا  وإيـراد بعـض العلمـاء لهـذه التسـمية أو ذكرهـا ضـمن أقسـام الـواو وم         .ليس بينهـا مـا يسـمى واو الثمانيـة     أْقسام الواوأن 

إنما هو لردها ونفيها، وليس لقبولها واعتمادها
)3( 

وعند البحث نجد إشارة لواو الثمانية، في بعض كتـب األدب أو التفسـير، وربمـا نجـد لهـا ذكـرا مقتضـبا فـي بعـض كتـب إعـراب            

ٌة ساِدسـهم َكْلـبهم رجمـا باْلَغيـِب ويُقوُلـون سـبعٌة       سـيُقوُلون َثَالَثـٌة رابعهـم َكْلـبهم ويُقوُلـون َخمسـ      ": تعـالى  القـرآن عنـد قولـه   

 ،"راًء َظـاِهرا وَال َتسـَتْفِت ِفـيهم ِمـْنهم َأحـدا      وَثاِمُنهم َكْلبهم ُقْل ربي َأعَلم بِعدِتهم ما يعَلمهم إالَّ َقِليٌل َفـَال ُتمـاِر ِفـيهم إالَّ مـِ    

  . ٢٢: الكهف

واو ":وعودة إلى الكتب التي ذكرتها نجـد بيانـا لمعناهـا، وتحديـدا للمـراد بهـا، ومـن ذلـك مـا ذكـره الثعـالبي فـي فقـه اللغـة فقـال               

ُلـون  سـيُقوُلون َثَالَثـٌة رابعهـم َكْلـبهم ويُقو    "ن القـرآ  وفـي  وثمانيـة  سـبعة  ستة خمسة أربعة ثالثة اثنان واحد: الثمانية كقولك

       ب َلـمَأع ـيبُقـْل ر مهَكْلـب مَثـاِمُنهٌة وعـبس نُلـوُقويِب واْلَغيا بمجر مهَكْلب مهاِدسٌة سسـاِر       َخمـٌل َفـَال ُتمالَّ َقِليإ ـمهَلمعـا يم مِتهِعـد

ِمْنه مهَتْفِت ِفيَال َتسا واًء َظاِهرالَّ ِمرإ مها ِفيدَأح وا   ": جهنم ذكر في تعالى قال وكما،  ٢٢: الكهف، "مَكَفـر الَِّذين ِسيقو

ْنـِذروَنُكم  ُكم يْتُلون عَليُكم آياِت ربُكـم وي إَلى جهنَّم زمرا حتَّى إَذا جاُءوها ُفِتحْت َأبوابها وَقاَل َلهم َخزَنُتها َأَلم يْأِتُكم رسٌل ِمْن

ينَلى اْلَكاِفرَذاِب عُة اْلعقَّْت َكِلمح َلِكنَلى وَذا َقاُلوا به ِمُكموالجنة ذكر ولما سبعة أبوابها ألن واو، بال،  ٧١: الزمر"ِلَقاَء ي 

بـُتم  وُفِتحـْت َأبوابهـا وَقـاَل َلهـم َخزَنُتهـا سـَلام عَلـيُكم طِ       وِسيق الَِّذين اتََّقوا ربهـم إَلـى اْلجنَّـِة زمـرا حتَّـى إَذا جاُءوهـا        ": قال

ا َخاِلِدينُخُلوهالعرب كالم في مستعملة الثمانية وواو ثمانية، أبوابها ألن الواو بها فألحق، ٧٣: الزمر" َفاد."
)4(

   

خمسـة،   ،اثنـان، ثالثـة، أربعـة    واحـد، : دد كامل لقولهمهي الواو التي تلحق الثامن من العدد، إشعارًا بأن السبعة ع: وقيل

  .)5( سبعة، وثمانية ،ستة

لبعض المذكورين قبله فـي بعـض    ويكون مغايرًا ،لتعطفه على ما سبق واو عطف تدخل على المعدود الثامن (: وقيل هي

)الصفات
 )6(
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  المثبتون لواو الثمانية في القرآن الكريم وأدلتهم: المطلب الثاني

ومن أبـرز العلمـاء المثبتـين لهـذه الـواو مـن النحـويين        . مستدلين بعدد من األدلة) واو الثمانية(بعض علماء العربية  أثبت

ابــن خالويــه: واللغــويين
)7(

، والحريــري
)8(

، والفيروزأبــادي
)9(

عيــاش بكــربنو أبــو ،
)10(

ــ النحــوي ، واألســتاذ  الكفيــف اللــه عبــد وأب

المالقي
)11(

أبو منصور الثَّعالبيو ،
)12(

  وهناك غيرهم.

الثعلبي: ومن المفسرين
)13(

،  وابن عاشور
)14(

، والدكتور صالح الخالدي
)15(

  .وهناك غيرهم 

  :واستدل هؤالء بما يأتي

  :إن إلحاق الواو في الثامن من العدد من خصائص لغة العرب، وهو كما جاء في القرآن .1

 اَالِمـرون بـاْلمعروِف و النَّـاهون عـن اْلمنكـر و الحَِفظـون       لسـجدون التَّئبـون اْلعبـدون الحَمـدون السـئحون الركعـون ا      "
ِمِنينؤاْلم شرب وِد اللَِّه و١١٢ :التوبة ،" لحُِد.  

 قــالوا الســبعة بلغــوا فــإذا وثمانيــة، ســبعة ســتة خمســة فيقولــون الواحــد مــن يعــدون أنهــم قــريش عــادة مــن إن :قــالوا .2

 )16( .عياش بن بكر أبو قاله. وثمانية

 أربعـة  ثالثـة  اثنـان  واحـد : عـدوا  إذا يقولـوا  أن شـأنهم  مـن  العـرب  لـبعض  فصـيحة  لغة هي :المالقينقال عن  عطية ابن قال

الـواو  أدخلـوا  ثمانيـة  أمر كالمهم في جاء ومتى.لغتهم هي وهكذا عشرة تسعة وثمانية سبعة ستة خمسة
)17(

 هـي : قـال القرطبـي  .

قريش لغة
)18(

.  

 ثابـت،  اسـتعمال  أنـه  عنـدي  والوجـه . ونقضـاً  وتوجيهـاً  ،ونفيـاً  إثباتـاً  للـواو  المعنى هذا في الخوض كثر :اشوروقال ابن ع

 فـي  بثـامن  لـيس  فيهـا  بـالواو  المقتـرن  بعـض  أن يريبـك  وال. بهـا  المسـتدل  القرآنيـة  اآليات في اطرد فقد الثامن المعدود في فأما

الرتبة في ال الذكر في ثامنًا بكونه العبرة ألن العدة
)19(

.  

 :بعدد من اآليات القرآنية وهي واستدلوا .1

• "   وندالسـج ـونكعالر ونالسئح وندمَالح وندباْلع ونالتَّئب       ِفظـونَالح و نكـراْلم ـنع ونالنَّـاه وِف ورعـاْلمب ونوِد   اَالِمـرلحُِـد

ِمِنينؤاْلم شرب ١١٢ :التوبة ،" اللَِّه و.  

ون سبعٌة وَثاِمُنهم َكْلـبهم  سيُقوُلون َثَالَثٌة رابعهم َكْلبهم ويُقوُلون َخمسٌة ساِدسهم َكْلبهم رجما باْلَغيِب ويُقوُل": تعالى بقولهو •

 . ٢٢: الكهف، "ماِر ِفيهم إالَّ ِمراًء َظاِهرا وَال َتسَتْفِت ِفيهم ِمْنهم َأحدا ُقْل ربي َأعَلم بِعدِتهم ما يعَلمهم إالَّ َقِليٌل َفَال ُت

وِسـيق الَّـِذين َكَفـروا إَلـى جهـنَّم زمـرا حتَّـى إَذا جاُءوهـا ُفِتحـْت           " :قولـه تعـالى   أسرار التعبير بهذه الواو في :تعالى وبقوله •

م هـَذا َقـاُلوا بَلـى وَلِكـن حقَّـْت      َلهم َخزَنُتها َأَلم يْأِتُكم رسٌل ِمْنُكم يْتُلون عَليُكم آياِت ربُكم ويْنِذروَنُكم ِلَقاَء يوِمُك َأبوابها وَقاَل

ينَلى اْلَكاِفرَذاِب عُة اْلع٧١: الزمر ،"َكِلم.  

بـُتم  م ِطربهم إَلى اْلجنَِّة زمرا حتَّى إَذا جاُءوها وُفِتحـْت َأبوابهـا وَقـاَل َلهـم َخزَنُتهـا سـَلام عَلـيكُ       وِسيق الَِّذين اتََّقوا  " :وقوله •

ا َخاِلِدينُخُلوه٧3: الزمر ،"َفاد  

 ت ات َثيبـ ائحات سـ ابـد ات عائبـ ات َتاِنتـَ ات َقامؤِمنـَ  تامسـِلم  عسى ربه إن طلََّقُكن َأن يبِدَله َأزوجـًا َخيـرًا مـنُكن   ":وبقوله تعالى •

كارًاو٥: التحريم، "َأب 

  .٧: الحاقة ،"خاِويٍة سخَّرها عَليهم سبع َليال وَثماِنيَة َأيام حسوما َفَترى اْلَقوم ِفيها صرعى َكَأنَّهم َأعجاز َنْخل ":وقوله تعالى

  النافون لواو الثمانية في القرآن الكريم وأدلتهم: المطلب الثالث •

ومـن  . ذهب جمهور العلماء من اللغويين والنحويين والمفسرين إلى إنكار هذه التسمية للواو، وتضعيف رأي القـائلين بهـا  

  :أشهر من أنكرها
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أبــو علــي الفاِرســي   : مــن اللغــويين والنحــويين  
)20(

،  وأبــو إســحاق الزجــاج  
)21( 

عفــر النحــاس ج وأبــو، 
)22(

، والهــروي 
)23(

 

والسهيلي
)24(

وابن هشام 
)25(

، والمرادي
)26(

  

الزمخشــري: ومــن المفســرين 
)27(

ــر   ــن المني واب
)28(

ــي  والقرطب
ــيم  ،)29( وابــن الق

)30(
ــان األندلســي  ، وأبوحي

ــن عــادل   ،)31( واب

الحنبلي
واآللوسي ،)32(

  .وغيرهم كثير  ،)33(

 المفسـرين  ومـن  خالويـه  كـابن  الضـعفاء  النحـويين  ومـن  كـالحريري  األدبـاء  مـن  جماعـة  ذكرهـا  الثمانية واو: قال ابن هشام

 مســتأنف عــدد بعــدها مــا وأن ،تــام عــدد الســبعة بــأن إيــذانا وثمانيــة ســبعة ســتة قــالوا عــدوا إذا العــرب أن وزعمــوا .كــالثعلبي

بآيات ذلك على واستدلوا
)34(

.   

  ):ا خالفه والصواب نالمعربي بين اشتهرت أمور من التحذير في(   :وقال تحت عنوان

 بـاب  فـي  مضـى  وقـد ) كلبهم وثامنهم سبعٌة( منها وجعل الثمانية، واو أثبت من قوُل الفساد في المقالة هذه من وأبلغ..."

"له حقيقة ال ذلك أن الواو
)35(

.  

  :واستدل هؤالء بما يأتي

ي نثرهـا وأشـعارها، ولكـن الواقـع خـالف ذلـك؛       لو كانت هذه الواو من خصائص العربية وأساليبها الشتهر ذلك ولنقل إلينا ف .1

واسـتداللهم بـدخولها فـي اآليـات الكريمـة غيـر       .إذ لم يـأت المثبتـون بـأي دليـل مـن كـالم العـرب علـى صـحة هـذا االسـتعمال           

 .  دقيق، بل إن دخول هذه الواو في تلك اآليات إنما هو لعلة معنوية وحكمة بيانية يحددها سياق كل آية

وهــذا تصــريح بضــعف رأي  ،لــيس عليــه دليــل مســتقيم ،إن الــواو تــأتي للثمانيــة :قــولهم « :-رحمــه اللــه –قــال ابــن القــيم 

 »القائلين بوجود واو بهذا االسم في لغة العرب 
)36(

  .)37( له تحقيق ال جدًا، ضعيف قوٌل وهذا: وقال ابن عادل الحنبلي .

هـو اللَّـه   ":  منقـوض بقـول اللـه تعـالى    ال دليـل عليـه مـن جهـة، وهـو       إن السبعة نهاية العدد تحكُّـم؛ ألنـه  : إن قول المثبتين  .2

: الحشـر  ،"ر سـبحان اللَّـِه عمـا يشـرُكون     الَِّذي َلا إَله إلَّا هو اْلمِلـك اْلُقـدوس السـَلام اْلمـؤِمن اْلمهـيمن اْلعزيـز اْلجبـار اْلمَتَكبـ        

)المتكبر((يدخل الواو مع االسم الثامن ذ لممن جهة أخرى، إ ٢٣
)

38
(

.  

كعـون  ائحون الراِمـدون السـ  ابـدون الح ائبون اْلعاالتَّ ": أدلة المثبتين ال تصمد أمام النقد فمثال من أدلتهم قوله تعالىإن  

  .١١٢ :التوبة ،" لحُِدوِد اللَِّه و بشر اْلمؤِمِنين ونِفظحااهون عن اْلمنكر و الاَالِمرون باْلمعروِف و النَّ جدوناالس

لمـاذا ال تسـمى   : ولكـن ببسـاطة قـد يقـال لهـم     . الواو في اآلية واو الثمانية لمجيئها بعـد اسـتيفاء األوصـاف السـبعة     :فقالوا .3

واو العشـرة ؛ ولهـذا   ) و بشـر اْلمـؤِمِنين  (و التسـعة، ووا  واو) لحُِـدوِد اللَّـهِ   ِفظونحـا و ال: (التالية لها وهـو قولـه تعـالى    الواو

  .رفضها جمهور العلماء من المحققين والمفسرين

لـو كانــت هــذه الــواو واو الثمانيــة الســتوى ذكرهــا وإســقاطها إذ يــتم المعنــى بــدونها،فإن القــائلين بــأن مجيئهــا عنــد العــدد    .4

 .لة معنويةعادة عند العرب، ال يرون أن لها فائدة بيانية أو ع) ثمانية(

سيُقوُلون َثَالَثٌة رابعهم َكْلبهم ويُقوُلـون َخمسـٌة ساِدسـهم َكْلـبهم رجمـا باْلَغيـِب       " :قال القرطبي في معرض حديثه عن قوله تعالى 

م مِتهِعدب َلمَأع يبُقْل ر مهَكْلب مَثاِمُنهٌة وعبس نُلوُقويو         مهـَتْفِت ِفـيَال َتسا واًء َظـاِهرالَّ ِمـرإ مهـاِر ِفـيـٌل َفـَال ُتمالَّ َقِليإ مهَلمعا ي

  . ٢٢: الكهف، "ِمْنهم َأحدا 

 أمـرهم،  لتفصـل  عـددهم،  عـن  إخبـار  آخـر  فـي  دخلـت  عطـف  واو أنها ينيالنحو طريق )وَثاِمُنهم َكْلبهم ( :قوله في والواو"

".الكالم لصح سقطت ولو قيل، ما غاية هذا أن ىعل وتدل
)39(

.  

 لكــان بــالعكس كــان ولــو سادســهم، رابعهــم: قولــه فــي الــواو يــذكر لــم: رىيالقشــ وقــال":ونقــل قــول القشــيري فيهــا فقــال 

"اجائز
)40(

 .  

ت اِنتـَ ات َقامؤِمنـَ  تاَخيـرًا مـنُكن مسـِلم    عسـى ربـه إن طلََّقُكـن َأن يبِدَلـه َأزوجـاً     " : قال ابن هشام عند حديثه عـن قـول اللـه تعـالى    

  .٥: التحريم ،"ت و َأبكارًا ات َثيبائحات سابدات عائباَت
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والصواب أن هذه الواو وقعت بين صفتين هما تقسيم لمن اشتمل على جميع الصفات السابقة ؛ فـال يصـح إسـقاطها إذ    "

"للسقوط صالحة بها القائل عند مانيةالث وواو . ال تجتمع الثيوبة والبكارة
)41(

 .  

سـخَّرها عَلـيهم سـبع َليـال وَثماِنيـَة َأيـام حسـوما َفَتـرى اْلَقـوم ِفيهـا صـرعى            ": ومن ذلك أيضا استشهادهم بقول اللـه تعـالى  

  .٧: ، الحاقة"َكَأنَّهم َأعجاز َنْخل خاِويٍة 

وإنمـا هـذه واو    ،نفسـهو بـي   ) سـبع َليـال وَثماِنيـَة َأيـام    ( :لبي إن منها الـواو فـي قولـه تعـالى    وأما قول الثع":قال ابن هشام

"وهي واجبة الذكر ،العطف
)42(

.  

إن بعض اآليات التي استشـهدوا بهـا دخلـت فيهـا الـواو علـى المعـدود التاسـع ولـيس الثـامن، وهـذا ممـا لفـت األنظـار إليـه ابـن                  

 تاعسـى ربـه إن طلََّقُكـن َأن يبِدَلـه َأزوجـًا َخيـرًا مـنُكن مسـِلم        " : د حديثـه علـى قـول اللـه تعـالى     عنـ  -رحمـه اللـه   –هشـام  
  .٥: التحريم ،" ت و َأبكارًاات َثيبائحات سابدات عائبات َتاِنَتات َقامؤِمَن

فـإن أجـاب بـأن مسـلمات ومـا      ) مسـلمات  ( ال ) يـرا مـنكن   خ( صفة تاسعة ال ثامنة إذ أول الصفات ) أبكارا ( ثم إن ":قال .5

تفصـيل للصـفات السـابقة فـال نعـدهما      ) ثيبـات وأبكـارا  ( ك قلنـا وكـذل   ،فلهذا لم تعد قسيمة لها )لخيرا منكن(بعده تفصيل 

  .)43("معهن

فـال يعـد هـذا     فهو يقول على افتراض صـحة وجـود هـذه الـواو فـي لغـة العـرب        -عليه رحمة الله  -وهذا ملحظ دقيق منه 

وهــذا . هــي الصــفة األولــى"خيـرًا مــنكن ":الموضـع منهــا ؛ ألّنــه يــرى أن الــواو وردت بعـد الصــفة الثامنــة ال الســابعة؛ فقولــه تعــالى  

  .فلم أر من قال به أثناء بحثي في أقوالهم ،مذهب سبق إليه ابن هشام

أسرار التعبيـر  : ومن ذلك استشهادهم بقوله تعالى. لإن استداللهم ببعض اآليات الكريمة  على صحة هذا االستعمال ال يقب •

َلـم  وِسـيق الَّـِذين َكَفـروا إَلـى جهـنَّم زمـرا حتَّـى إَذا جاُءوهـا ُفِتحـْت َأبوابهـا وَقـاَل َلهـم َخزَنُتهـا أَ              " :بهذه الواو في قوله تعالى

آي ُكمَليع ْتُلوني ٌل ِمْنُكمسر ْأِتُكمي      يَلـى اْلَكـاِفرـَذاِب عـُة اْلعقَّـْت َكِلمح َلِكـنَلى وَذا َقاُلوا به ِمُكموِلَقاَء ي وَنُكمْنِذريو ُكمباِت رن"، 

ى إَذا جاُءوهـا  وِسـيق الَّـِذين اتََّقـوا ربهـم إَلـى اْلجنَّـِة زمـرا حتَّـ         ": قـال  الجنة ذكر ولما سبعة أبوابها ألن واو، بال ٧١: الزمر

ا َخاِلِدينُخُلوهَفاد ُتمِطب ُكمَليع َلاما سَنُتهَخز مَقاَل َلها وهابوْت َأبُفِتح٧3: الزمر ،"و.  

  .العرب كالم في مستعملة الثمانية وواو ثمانية، أبوابها ألن الواو بها فألحق .1

لـو كـان لـواو الثمانيـة حقيقـة لـم تكـن اآليـة منهـا إذ لـيس فيهـا ذكـر             ":قال ابن هشام معقبا على تفسير هـذه اآليـة الكريمـة   

ليســت داخلــة عليــه بــل هــي جملــة هــو   الــواو وهــي جمــع ال يــدل علــى عــدد خــاص ثــم  ، وإنمــا فيهــا ذكــر األبــواب  ، عــدد البتــة

  .)44("فيها

أي دون أن  ،ون المعنويـة إن الذهاب إلى القول بـواو الثمانيـة يوقفنـا فقـط علـى جانـب الصـياغة اللفظيـة فـي القـرآن د           .2

يكون لهذه الواو أثر في المعنى، وهو أمر يجب أن ننزه القرآن عنه، فما مـن حـرف بـل حركـة فـي كتـاب اللـه إال ولهـا         

 .رسالتها المعنوية

 ولكنـه ال طائـل تحتـه فــي    ،ووقـوع هـذه الـواوات مصـادفة غريبة،وتنبـه أولئــك إلـى المصـادفة تنبـه لطيـف         ":قـال ابـن عاشـور   

".لقرآن بله بالغتهعاني ام
)45(

.  

أجاب المنكرون على كل آيـة استشـهد بهـا المثبتـون كاشـفين عـن جماليـات التعبيـر واألسـرار البيانيـة وراء ذكـر هـذه              .3

 .وهو ما سنذكره في المبحث الثاني من هذه الدراسة إن شاء الله. الواو في مواضعها

  المناقشة والترجيح: المطلب الرابع

ألهذه الواو حقيقـة أو أصـل فـي لغـة العـرب كمـا لسـائر مسـميات اللغـة حقيقـة           : قوال العلماء هووالسؤال هنا بعد عرض أ

  وأصل أم ال ؟
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  : في قراءة تحليلية لهذه اآلراء نجد أن هناك فريقين

  .فريق يقول بهذه الواو ومنهم ابن خالويه والحريري .1

  .وها مؤكدةوقد سم .فـريق ال يرى القول بها، ومنهم الزمخشـري وابن هشام .2

ولعل موقف المثبتين هذا راجع إلى أن داللة الواو على العدد ليست وظيفـة نحويـة، وإنمـا هـي داللـة مفهومـة مـن السـياق         

 -إلـى أن العـدد السـابع    –استنبطوها من اقتران العدد الثامن بالواو فـي بعـض اآليـات القرآنيـة، ولعلهـم اسـتندوا فـي ذلـك أيضـا          

 -إلـى غيـر ذلـك ممـا يرمـز فيـه       -كالسماوات السبع، واألرضين السـبع، واأليـام السـبعة   : يرة ال ثامن لهاارتبط عند العرب بأمور كث

  .عددا مستأنفا بعد عدد تام-هو غاية األمر، فعدوا العدد الثامن -بأن العدد السابع

نحوية، ومن ثـم التمسـوا للـواو    ولكن المنكرين لهذه الواو لم ينظروا إلى هذه االعتبارات إذ ال عالقة لذلك كله بالمعاني ال

الواردة في هذه اآليات وجوها نحوية في إطار المعاني النحوية التي تساق الواو من أجلها في الجملة 
)46(

.  

فـي رأيـي    -وبالوقوف على المكانة اللغوية للفريقين نجد أن كفة النافين هي األرجح؛ وذلك ألن إلثبات هـذه الـواو ال يعـدو   

كما أرى أن هذه الواو ال حقيقة لها في لغتنا ؛ وإنما هي من تسميات األدبـاء المبنيـة علـى تلمـس      .ًا أدبيًاأن يكون استحسان -

 فـإن ":ومما يشهد بذلك قـول ابـن عاشـور   .البعيد عن التقعيد العلمي الذي سار عليه النحاة في بناء قواعد اللغة. الجمال الفني

ووقـوع هـذه الـواوات مصـادفة     ":وقال أيضـا . )47("اتفاقية جاءت لطيفة نكتة إال حسبهأ فال ثمانية، الجنة أبواب لكون الواو مجيء

".عاني القرآن بله بالغتهم ولكنه ال طائل تحته في ،غريبة،وتنبه أولئك إلى المصادفة تنبه لطيف
)48(

.  

إمـا بلفظـه كمـا هنـا      ،ومن غريـب االتفـاق أن كـان لحقيقـة الثمانيـة اعـتالق بالمواضـع الخمسـة المـذكورة مـن القـرآن            :وقال

. وإما باالنتهاء إليه كما في آية بـراءة وآيـة التحـريم، وإمـا بكـون مسـماه معـدودًا بعـدد الثمانيـة كمـا فـي آيـة الزمـر              ،وآية الحاقة

وإذا كانت كذلك ولم يكن لها ضابط مضبوط فليس مـن  . ولقد يعد االنتباه إلى ذلك من اللطائف، وال يبلغ أن يكون من المعارف

وإن لـم تكـن ثامنـة فـي صـفات الموصـوفين،        ،منها آية سورة التحريم ألنها صـادفت الثامنـة فـي الـذكر     الفاضللبعيد عد القاضي ا

 وكذلك لعد الثعلبي آية سورة الحاقة؛ ومثل هذه اللطائف كالزهرة ُتشم وال تحك
)49(

.   

واو الثمانيـة عنـد القـائلين بهـا لـم يخـرج        رودوعلى الرغم من أقـوال ابـن عاشـور السـابقة إال أنـه عنـد تفسـيره لمواضـع و        

الواو بهذا االعتبار، وإنما ذكر أن الواو إما أن تكون عاطفة أو للحال أو غير ذلك من المعاني؛ وفي هذا داللة على عـدم قناعـة   

  .ابن عاشور بهذا المذهب في تخريج الواو

ال ينطبـق   -رحمـه اللـه   –ؤديها أيقنا أن ما ذكره ابـن عاشـور   فإذا عرفنا أن كل حرف في القرآن له رسالته المعنوية التي ي

على الواو المذكورة في اآليـات التـي اسـتدل بهـا المثبتـون علـى واو الثمانيـة؛ ممـا يجعلنـا نطمـئن إلـى رأي الجمهـور فـي رفـض               

  .قبول هذه التسمية

كمـا يقتضـي أن يكـون    . ّلغـات األخـرى  يقتضـي اسـتقراًء ل  "إّنها مـن خصـائص لغـة العـرب    ":عليه رحمة الله ـ  وقول الحريري

وقـد أوردت رد القشـيري علـى الـذين يـرون      .وليس مقصورًا على شواهد ردها جمع من أئمة اللغة, ورودها في لغة العرب بكثرة

  .أن السبعة هي نهاية العد عند العرب

  رأي بعض المعاصرين في هذه الواو

حيـث يمكـن القـول بأنهـا واو العطـف، وفـي الوقـت        "لـك سـهل ميسـور   مال بعض المعاصرين إلى الجمـع بـين الـرأيين، وأن ذ   

نفسه تدل على الثمانية أيضا، فال مانع من أن تحمل الواو داللة ما مع كونها عاطفة، ولـيس إمكـان سـقوطها، أو عـدم سـقوطها      

وغيـر صـالحة فـي موضـع     مقياسا لداللتها على الثمانية، أو العطف، ألن واو العطف نفسها قد تكون صالحة للسقوط فـي موضـع   

آخر، ولـذلك سـقطت مـن الصـفات التـي يمكـن اجتماعهـا، ولـم تسـقط مـن الصـفتين اللتـين ال تجتمعـان، فهـي قـد عطفـت صـفتين                  

"متنافيتين كما دلت في الوقت نفسه على أن العدد ثمانية، ولعل هذا من أسرار اإلعجاز القرآني
)50(

.  

  :ويمكن الرد على هذا الرأي بما يأتي

نلجأ إلى الجمع بين اآلراء إال إذا تعذر الترجيح بينها الستواء األدلة في القـوة، وفـي قضـيتنا المبحوثـة األدلـة       إننا ال .1

 .متوافرة على إنكار واو الثمانية؛ فعليه ال مجال للجمع هنا
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عاني، في حـين  إن الجمع يقتضي أن تحمل الواو معنيين في الوقت نفسه، مما يوقع في الّلبس نتيجة االشتراك في الم .2

 .أن االقتصار على المعنى الراجح لها يرفع هذا اإلشكال

وإّنما تدّل هذه الواو علـى معناهـا بحسـِب السـياق الـذي       له في لغِة العرِب، وجودأن القوَل بواِو الّثمانيِة ال  والذي أختاره

  .، أو للحال، أو مؤكدةوقعت فيه فهي إما عاطفٌة

  التعبير بهذه الواو في النظم الكريم أسرار: المبحث الثاني

استشهد المثبتون لواو الثمانية بعدد مـن آيـات القـرآن الكـريم، وقـد بينـا فيمـا مضـى أن ذلـك ال حقيقـة لـه، ولـيس بشـيء              

وبقـي علينـا اآلن أن نكشـف عـن األسـرار التعبيريـة والحكـم البيانيـة وراء ذكـر هـذه الـواو فـي             . كما يقول المحققون مـن العلمـاء  

  :واضعها، وهي على النحو اآلتيم

ئحون ادون السـ مـ ِادون الحبـ ائبون اْلعاالتَّـ  " :أسرار التعبير بهذه الـواو فـي قولـه تعـالى    : المطلب األول •

الساالر وناكعوندالنَّ ج وِف ورعاْلمب ونالحاَالِمر و نكراْلم نع ونااهِفظون شرب وِد اللَِّه ولحُِد ِمِنينؤ١١٢ :التوبة ،" اْلم.  

دون الصـفات قبلهـا،   ) اهون عـن اْلمنكـر  اَالِمـرون بـاْلمعروِف و النَّـ   :  (المتأمل في هذه اآلية الكريمة يلحظ دخـول الـواو فـي قولـه    

  وعليه نتساءل عن معنى الواو في اآلية الكريمة وعن سر دخولها؟

  :و في اآلية الكريمة، وهذه هي أقوالهموقد كشف العلماء عن سر دخول الوا

 .ذهب جمهور العلماء إلى أن الواو فيها عاطفة .1

 له معنى ال ضعيف قول وهذا زائدة هي وقيل :ابن عطية قال هي زائدة، :قال بعضهم .2
)51(

.  

إذ القول بزيادة الحروف فـي القـرآن مرفـوض؛ ونسـتطيع أن نكشـف عـن سـر ذكـر هـذا الحـرف، ونظهـر الرسـالة التـي              

 .اء يؤديهاج

 إنمـا : فقـال  الضـعفاء  مـذهب  اآليـة  هـذه  فـي  إمامتـه  علـى  البقـاء  أبـو  وذهـب ":قـال ابـن هشـام    .قيل إنها واو الثمانيـة  .3

 فـي  أذرع ةسـبع  أي ثمانيـة،  فـي  سـبع : قالوا ولذلك تام، عدد عندهم السبعة بأن إيذانًا الثامنة الصفة في الواو دخلت

"قبلها لما بعدها ما مغايرة على وضعها ألن ذلك على الواو دخلت وإنما أشبار، ثمانية
)52(

.  

 األمــر بــين مــا":هــو الصــفات، مــن قبلهــا مــا دون الصــفة، هــذه فــي ذكرهــاوالــذي نختــاره هــو عــد الــواو عاطفــة، وأمــا ســر 

"وتنافيهما لتباينهما، بينهما رابطة بالواو فجيء. التضاد من والنهي
)53(

. 

 متقـابالن،  ونهـي  أمـر  همـا  حيـث  مـن  والنهـي  األمـر  أن جهـة  مـن  كـان  مـا إن بخصوصـه  الوصف هذا في العطف أن والظاهر"

 إلـى  فأشـير  بـالمعروف،  آمر المنكر عن والناهي المعروف، ترك وهو المنكر عن ناٍه بالمعروف اآلمر ألن أو الصفات، بقية بخالف

".اآلخر ضمن في يحصْل بما فيه يكتفى ال وأنه الوصفين من بكل االعتداد
)54(

.  

ولم يتقدم في واحدة من الصفات قبل فقيل معناها الربط بـين  } والناهون{وأما هذه الواو التي في قوله  :عطيةوقال ابن 

ألن األول فيمــا يخــص ...إذ همــا مــن غيــر قبيــل الصــفات األول » األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  « هــاتين الصــفتين وهــي 

".تالزمهما وتناسبهماووجب الربط بينهما ل ،وهاتان بينه وبين غيره ،المرء
)55(

.  

وإن كـان العطـف وتركـه فـي األخبـار       ،وإنما ذكر النـاهون عـن المنكـر بحـرف العطـف دون بقيـة الصـفات       : وقال ابن عاشور

الراكعـون  {  :إال أن المناسبة في عطف هذين دون غيرهما من األوصاف أن الصفات المذكورة قبلهـا فـي قولـه    ،ونحوها جائزين

علـم أن المـراد الجـامعون بينهمـا، أي     } الراكعـون السـاجدون  {ثم لمـا ذكـر    .ي استقالل بعضها عن بعضظاهرة ف} الساجدون 

وكانـا صـفتين مسـتقلتين    } اآلمـرون بـالمعروف والنـاهون عـن المنكـر      { ولما جـاء بعـده    ......المصلون بالنسبة إلى المسلمين

فـالواو هنـا كـالتي فـي     } الراكعـون السـاجدون   { ين قبلهمـا وهمـا   عطفتا بالواو لئال يتوهم اعتبار الجمـع بينهمـا كالوصـفين اللـذ    

]  112 :التوبة[ } ثيبات وأبكارًا {  :قوله تعالى
)56(

.  
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  :عدة فوائد لدخول الواو هي -رحمه الله–وذكر الرازي 

  :وجوه ففيه}  المنكر عن والناهون{  :قوله في الواو دخول وأما 

 العقـاب  شـِديدِ  التـوب  وَقابـل  الـذنب  َغـاِفر { : تعـالى  قـال . أخـرى  الـواو  وبغيـر  ،تـارة  لواوبا تجيء قد التسوية أن: األول الوجه

  .الواو بغير وبعض بالواو، بعض فجاء]  3 :غافر[ } الطول ِذي

ــاني الوجــه ــه ،الجهــاد فــي الترغيــب اآليــات هــذه مــن المقصــود أن :الث  مــرونآلا{: قــال ثــم الســتة، الصــفات ذكــر ســبحانه فالل

 .المنكــر عــن والنــاهون بــالمعروف اآلمــرون الســتة، بالصــفات الموصــوفين أن: والتقــدير} المنكــر عــن والنــاهون وفبــالمعر

 علـى  التنبيـه  عليـه  الواو إدخال من فالمقصود الجهاد، هو ورئيسه؛ المنكر عن والنهي بالمعروف األمر رأس أن ذكرنا وقد

  .ذكرنا ما

 تعلـق  وال لنفسـه،  اإلنسـان  بهـا  يـأتي  عبـادات  الصـفات  مـن  سـبق  مـا  كـل  ألن وذلـك  ء،هـؤال  علـى  الـواو  إدخال في: الثالث الوجه

 أقـدم  وربمـا  الخصـومة،  وظهـور  الغضـب  ثوران يوجب النهي وهذا بالغير، متعلقة فعبادة المنكر عن النهي أما. بالغير منها لشيء

 الـواو  عليهـا  فأدخـل  ،والطاعـات  العبـادات  قسـام أ أصعب المنكر عن النهي فكان قتله، حاول وربما الناهي ضرب على المنهي ذلك

المشقة زيادة من فيها يحصل ما على تنبيهًا
)57(

.  

سيُقوُلون َثَالَثٌة رابعهـم َكْلـبهم ويُقوُلـون َخمسـٌة ساِدسـهم َكْلـبهم       ": : في قوله تعالىأسرار التعبير بهذه الواو : المطلب الثاني

اْلَغيا بمجـٌل َفـالَ   رالَّ َقِليإ ـمهَلمعا يم مِتهِعدب َلمَأع يبُقْل ر مهَكْلب مَثاِمُنهٌة وعبس نُلوُقويَال     ِب وا واًء َظـاِهرالَّ ِمـرإ مهـاِر ِفـيُتم 

  . ٢٢: الكهف، "َتسَتْفِت ِفيهم ِمْنهم َأحدا 

   :وعـدم دخولهـا فيمـا سـبق مـن قولـه      ) سـبعٌة وَثـاِمُنهم    :(يتساءل عن سر دخـول الـواو فـي قولـه     إن الناظر في اآلية الكريمة قد

) مهَكْلب مهاِدسٌة سسَخم نُلوُقويو مهَكْلب مهعابَثَالَثٌة ر نُلوُقويس.(  

هم فـي بيـان سـر مجـيء الـواو فـي اآليـة        وقد حـاول العلمـاء مـن نحـويين ومفسـرين كشـف النقـاب عـن ذلـك فتعـددت أقـوال           

  :وسأعرض أقوالهم فيها على النحو اآلتي. الكريمة

  :أوجه الواو هذه في ) وثامُنهم ( :قوله: قال ابن عادل

  :بخبرين أخبروا قد فيكونون ) سبعٌة هم ( قوله جملة على الجملة هذه عطفت ،عاطفة أنها :أحدها

 عينزالمتنـا  كـالم  مـن  )َكْلـبهم  وَثاِمُنهم:(قوله جملة بأن يؤذن وهذا ،كلبهم ثامنهم أن والثاني. البتِّ على رجال سبعة أنهم: األول

   .فيهم

 ممـا  هـذا  انقطاع لتعطي بالواو؛ وجيء :القائل هذا قال ،بذلك عنهم أخبر تعالى الله كالم من وأنه لالستئناف، الواو أن :الثاني

     :بــل لقــولهم هــو قولــه .لــيس داخــًال تحــت قــولهم} وثــامنهم { بعــض المفســرين إلــى أن قولــه وذهــب :قــال أبــو حيــان.قبلــه

وإذا كـان اسـتئنافًا مـن اللـه دل ذلـك علـى أنهـم ثمانيـة          ،ثـم أخبـر تعـالى بهـذا علـى سـبيل االسـتئناف        .}ويقولون سبعة { 

 ،ألن كـًال مـن الجملتـين صـفة     ،مـن قـولهم  فهـو مـن جملـة المحكـي     } سادسـهم كلـبهم   { و }رابعهـم كلـبهم   { وأما  ،بالكلب

وإلى أن العدة ثمانية بالكلب ذهب األكثرون من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير
)58(

.   

الزمخشــري ذهــب وإليــه بالموصــوف، الصــفة قولصــ علــى وداللــة تأكيــدًا، الصــفة؛ علــى الداخلــة الــواو أنهــا :لثالــثا
)59(

 ونظــره ،

  .٤: الحجر ،" ولها كتاب معلوم وما أهلكنا من قرية إال" .:بقوله

ان أبو وردكالم الزمخشري حي: يقلـه  لم النحاة من أحدًا بأن)
60(

إليـه الطيبـي   ذهـب  الزمخشـري  هذكـر ى مـا  وإلـ  .
)61(

 المنيـر  ابـن و 

  )62(ذلك من ذكروه ما ورد قدم لمثبته يستقر ال أمر ذلك فإن الثمانية واو بأنها كالقول ال الصواب وهو :نقله بعد وقال

فيـدخلون الـواو    ،وثمانيـة تسـعةٌ   ،خمسـٌة سـتَّة سـبعة    :لغـة قـريش، إذا عـدوا يقولـون     هـا أن هذه تسمى واو الثمانيـة، وأنَّ  :الرابع

   .على عقد الثمانية خاصة
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[ } م سـبِعين مـرًة   إن َتسـَتْغِفر َلهـ  { : فـي المبالغـة فـي العـدد؛ قـال تعـالى      إن السـبعة عنـد العـرب أمثـل      :قال أصـحاب هـذا القـول   

  .] 80 :التوبة

فجــاء هــذا الكــالم علــى هــذا   ،وثمانيــة :ذكــروا لفظــًا يــدلُّ علــى االســتئناف فقــالوا   ،فلمــا وصــلوا إلــى الثَّمانيــة  ،ولمــا كــان كــذلك 

ن مـن األعـداد   ؛ ألن هذا هو العـدد الثـام  ]112 :التوبة[} والناهون عن المنكر {  :ويدلُّ عليه قوله تعالى :قالوا ،القانون

  .المتقدمة

هــو اللــه الــذي َال إلــه إالَّ هــو الملــك القــدوس الســالم المــؤمن المهــيمن العزيــز  {  :وهــذا لــيس بشــيء؛ لقولــه تعــالى :قــال القفــال

(ولم يذكر الواو في النَّعت الثامن]  23 :الحشر[ } الجبار المتكبر 
63(

.  

  .وهو قول قد بينا ضعفه فيما سبق

 الحـال،  فـي  يعمـل  مـا  الكـالم  فـي  ليكـون  سـبعة،  هـؤالء :أي .إشارة اسم المبتدأ فيقدر هذا وعلى .الحال واو هي: قيل :الخامس

مــا وإْذ.. .  :الفــرزدق بيــت فــي هقولــ المبــرد علــى ردوا ولهــذا ممتنــع، معنويــًا كــان إذا الحــال عامــل حــذف أن ذلــك ويــرد 

ِمثَلهم رشب  

ــر ناصــبها حــال مــثلهم إن ــا وإذ أي محــذوف، خب ــي م ــم ممــاثًال بشــر الوجــود ف  .له
)64(

ــن      . ــة ذهــب اب ــول بالحالي ــى هــذا الق وإل

(عاشور
65(

.  

  .وهذا قول مردود كما سبق.)66(أن الواو في اآلية زائدة، فدخولها وخروجها سواء:السادس

 جملتـين  همـا وكون":أبـو حيـان فقـال    والقول الذي نأخذ به أن الواو في اآلية الكريمة هي للعطف جملة على جملة كما ذكر ذلك

 يتـأخر  لم بشيء موصوف بشيء أخبروا فإنهم ،تقدم ما بخالف اإلخبار في بالتثبيت مؤذن األخرى على إحداهما معطوف

  .)67("اإلخبار عن

 ثـم  سـبعة  هـم  التقـدير  إذ جملـة،  علـى  جملـة  لعطـف  ذلـك  فـي  هـي : وقيـل :"وهذا ما أكده ابن هشام في المغني حيث قـال  

 المقالـة  لهـذه  تصـديق  هـذا  وإن كلـبهم،  وثـامنهم  سبعة هم نعم والمعنى تعالى، الله كالم من العطف: وقيل كالمهم، الجميع: قيل

 لـم  أي العـدة،  انقطعـت  الواو جاءت حين: عنهما الله رضي عباس ابن قول ويؤيده .المقالة لتلك تكذيب) بالغيب رجمًا( أن كما

"إليها يلتفت عادٍّ عدة تبق
)68(   

 وجـه : قلـت  ).قليـل  إال يعلمهـم  مـا  بعـدتهم  أعلـم  ربـي  قـلْ ( مجـيء  وجـه  فمـا  التصـديق  المـراد  انك إذا: قلت فإن":ثم قال

 أو قليـل،  الصـادقة  المقالة تلك القائلين أن إلى اإلشارة الثانية ووجه المصدق، علم بإثبات التصديق صحة توكيد األولى الجملة

 كـان  ولهـذا  ذلـك  قيـل  عبـاس  ابـن  مثـل  إال يسـتخرجه  ال خفيـاً  اآلية في التصديق كان لما أو قليل، يقين عن منهم قالها الذي أن

"كلبهم وثامنهم سبعة هم ،القليل ذلك من أنا :يقول
)69(

.  

وِسـيق الَّـِذين َكَفـروا إَلـى جهـنَّم زمـرا حتَّـى إَذا جاُءوهـا ُفِتحـْت           ":فـي قولـه تعـالى    أسـرار التعبيـر بهـذه الـواو    : المطلب الثالـث 

َأبوَنُكمْنِذريو ُكمباِت رآي ُكمَليع ْتُلوني ٌل ِمْنُكمسر ْأِتُكمي ا َأَلمَنُتهَخز مَقاَل َلها وهابـُة         وقَّـْت َكِلمح َلِكـنَلـى وـَذا َقـاُلوا به ِمُكمـوِلَقاَء ي

 ينَلى اْلَكاِفرَذاِب عاْلع       ينـرَتَكبى اْلمْثـوم ـْئسـا َفبِفيه َخاِلـِدين نَّمهج ابوُخُلوا َأبنَّـِة        ِقيَل ادَلـى اْلجإ ـمهبا راتََّقـو الَّـِذين ِسـيقو

  73 – ٧١: الزمر ،"اِلِدين زمرا حتَّى إَذا جاُءوها وُفِتحْت َأبوابها وَقاَل َلهم َخزَنُتها سَلام عَليُكم ِطبُتم َفادُخُلوها َخ

وِسيق الَِّذين اتََّقوا ربهم إَلى اْلجنَِّة زمـرا حتَّـى إَذا جاُءوهـا     ": ذكر الواو في قوله تساءل علماؤنا من لغويين ومفسرين عن سر

        ـا َخاِلـِدينُخُلوهَفاد ـُتمِطب ُكمَلـيع ـَلامـا سَنُتهَخز ـمَقاَل َلها وهابوْت َأبُفِتحالَّـ  ": وعـدم ذكرهـا فـي قولـه     ٧٣: الزمـر  "و ِسـيقو ِذين

ر ْأِتُكمي ا َأَلمَنُتهَخز مَقاَل َلها وهابوْت َأبا ُفِتحاُءوهَذا جتَّى إا حرمز نَّمهَلى جوا إَكَفر  وَنُكمْنـِذريو ُكمباِت رآي ُكمَليع ْتُلوني ٌل ِمْنُكمس

ولهـم فـي هـذه الـواو المـذكورة أقـوال متعـددة         ٧١: الزمـر " َكِلمـُة اْلعـَذاِب عَلـى اْلَكـاِفرين     ِلَقاَء يوِمُكم هَذا َقاُلوا بَلـى وَلِكـن حقَّـتْ   
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  :هي

  .أنها واو الثمانية؛ وذلك أن أبواب الجنة ثمانية، ولم تأت مع أهل النار؛ ألن أبواب النار سبعة .1

 لـيس  إذ منهـا؛  اآليـة  تكـن  لـم  حقيقـة  مانيـة الث لـواو  كـان  لـو : وأقـول ":قـال ابـن هشـام    ،ورد هذا القوَل جمهور العلماء .2

 بـل  عليـه،  داخلـة  ليسـت  الـواو  ثـم  خـاص،  عـدد  علـى  دلي ال جمع وهي األبواب، ذكر فيها وإنما البتة، عدد ذكر فيها

"فيها هو جملة على
)70(

  

 )فتحت: (وجواب إذا هو. زائدة وهو رأي الكوفيين وعلى رأسهم الفراء): صلة(أنها  .3
)71(

. 

: المبـرد  قـال  .محـذوف  والجواب،جملـة  علـى  جملـة  عطـف  للعطـف  هنـا  الواو: قيل .ب إذا محذوفأنها عاطفة، وجوا .4

العرب كالم في بليغ الجواب وحذف وفتحت، سعدوا أي
)72(

.  

 مـن  وحـذفت  مجيـئهم،  قبـل  مفتَّحـةٍ  كانـت  األبـواب  أن لبيان الواو فدخلت ،أبوابها ُفتحْت وقد جاؤوهاأنها واو الحال،  .5

  .مجيئهم قبل مْغَلقًة كانت أنها نلبيا النار أهل قصة

  :أوجه ثالثة من ذلك في الحكمة ووجه 

 يأتونهــا النــار وأهــل مفتَّحــًة، األبــواب رَأوا إذا والفــرح الســرور ليســتعجلوا أبوابهــا ُفتحــت وقــد جاؤوهــا الجنــة أهــل أن :أحــدها

  .لحرها أشد ليكون مغَلقة وأبوابها

  .النار أهل حق في وجعل عنه، الجنة أهُل فِصين ،ُذلٍّ نوع المغلق ابالب على الوقوف أن :والثاني

 مجـيء  حـين  إلـى  الّنـار  باب َغْلق الَكرم كمال ومن الَكرم، كمال في َفْتحه انتظار ألثَّر مغَلقًا بابها الجنة أهُل وجد لو أنه :والثالث

       } وآمنــُتم شــَكرُتم إن بعــذابكم اللــه يْفعــُل مــا{  :وجــل عــز قــال قــدو العقوبــة، ويــؤخِّر ،المثوبــة يعجــل الكــريم ألن ،أهلهــا

]  147 :النساء[ 
)73(

.  

  .والذي يترجح لدينا من بين هذه األقوال أن الواو في اآلية الكريمة هي واو الحال؛ وعليه يكون جواب إذا محذوفا

  :في هذه اآلية الكريمة -وعلى رأسهم الفراء- يادةقال الدكتور فضل حسن عباس في معرض رده على القائلين بالز

لرجع البصر كرتين، والفكر مـرتين، فسـيدرك أن هـذه الـواو كانـت صـاحبة رسـالة، واللـه         -أي الفراء -ولو أنصف صاحبنا "

  .أعلم حيث يجعل رسالته

مَفتَّحـًة َلهـم   " :ه آية كريمة أخـرى ومعنى اآلية الكريمة، أن أهل الجنة يجيئونها فيجدون أبوابها مفتحة، وهذا ما أشارت إلي

 ابووهو ما تؤديه هذه الواو، فهي واو الحال ٥٠: ص "اَألب.  

أمــا الكــافرون فيجيئــون جهــنم فيجــدون أبوابهــا مقفلــة، فهــم ينتظــرون، ولكــن ينتظــرون مــاذا؟ مــا أشــد هــذا علــى الــنفس        

ِقين ِممــا ِفيـِه ويُقوُلـون يويَلَتَنــا مـا ِلهــَذا اْلِكَتــاِب َال يَغـاِدر صـِغيرًة وَال َكبيــرًة إالَّ       ووِضـع اْلِكَتـاب َفَتــرى اْلمجـرِمين مشـفِ    " !!وأقسـاه 

"٤٩: الكهف، َأحصاها ووجدوْا ما عمُلوْا حاِضرًا وَال يْظِلم ربك َأحدًا
)74(

.  

اتََّقوا ربهم إَلى اْلجنَِّة زمرا حتَّـى إَذا جاُءوهـا وُفِتحـْت َأبوابهـا وَقـاَل َلهـم        وِسيق الَِّذين " :قوله وعن سر حذف الجواب في

      ـا َخاِلـِدينُخُلوهَفاد ـُتمِطب ُكمَلـيع ـَلاما سَنُتهتَّـ       ": وذكـره فـي قولـه    ٧٣: الزمـر  "َخزا حـرمز ـنَّمهَلـى جوا إَكَفـر الَّـِذين ِسـيقَذا وى إ

      بـاِت رآي ُكمَلـيع ْتُلـوني ـٌل ِمـْنُكمسر ـْأِتُكمي ا َأَلمَنُتهَخز مَقاَل َلها وهابوْت َأبا ُفِتحاُءوهَلـى        جـَذا َقـاُلوا به ِمُكمـوِلَقـاَء ي وَنُكمْنـِذريو ُكـم

ينَلى اْلَكاِفرَذاِب عُة اْلعقَّْت َكِلمح َلِكن٧١: لزمرا" و   

في هذه اآليـة تتحـدث عـن     )إذا(أن هذا من دقائق اإلعجاز، فجواب  -والله أعلم –والذي يبدو لنا ":يقول الدكتور فضل

فـي اآليـة التـي تتحـدث     ) إذا(أمـا جـواب   . أبواب جهنم، وفي هذا الجواب من الشدة والغيظ ما فيـه : أي ،چ  ک  ڑ چالكافرين 

الجنان؛ ألنهم يجيئونها فيجدونها مفتحة لهم األبواب، وإنما الجواب قد حذف ليدل علـى مـا    عن المؤمنين، فلم يكن فتح أبواب

وعد اللَّه اْلمؤِمِنين و اْلمؤِمَنِت جنَّت تجرى ِمن تحِتها اَألْنهـر َخِلـِدين   " ....هو أعظم من هذا من طمأنينة نفوسهم برضوان الله

  .٧٢: التوبة "فى جنَِّت عدن و ِرضون من اللَِّه َأكبر َذِلك هو اْلَفوز اْلعِظيمِفيها و مسِكن طيبًة 
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حتــى إذا جاؤوهــا فتحــت أبوابهــا،  : وهــو أن جــواب إذا فــي اآليــة األولــى محــذوف كــذلك، والمعنــى  : ويبــدو لــي وجــه آخــر 

فتحــت (وتكــون جملــة ... لهــم خزنتهــا كــذا وكــذا  وجــدوا مــن الهــول والحســرة والندامــة واألســى مــا يعجــز عنــه الوصــف، وقــال   

".ليست جوابا، وإنما هي مستأنفة) أبوابها
)75(

.  

 تاعسـى ربـه إن طلََّقُكـن َأن يبِدَلـه َأزوجـًا َخيـرًا مـنُكن مسـِلم        "  :فـي قولـه تعـالى    أسـرار التعبيـر بهـذه الـواو     ::المطلب الرابع
  .٥: التحريم ،"ت و َأبكارًا ات َثيبائحات سابدات عائبات َتاِنَتات َقامؤِمَن

عسى ربه إن طلََّقُكن َأن يبِدَلـه َأزوجـًا َخيـرًا مـنُكن     "  :جرى حديث العلماء في هذه اآلية الكريمة حول سر دخول الواو في قوله

سِلمِمَن تامؤات َتاِنَتات َقامائبات عدات سابائحت َثيكارًا ابَأب وعدم دخوله في الصفات قبلها، ٥: التحريم ،"ت و.  

  :ولهم في هذه الواو المذكورة قوالن

 :أنها واو الثمانية، وقد رد هذا القول ابن هشام في المغني فقال .1

"إذ ،إسـقاطها  يصـح  فـال  السـابقة؛  الصفات جميع على اشتمل لمن تقسيم هما صفتين بين وقعت الواو هذه أن والصواب 

 أوُل إذ ثامنــة؛ ال تاســعة صــفة) أبكــارًا( إن ثــم ،....للســقوط صــالحة بهــا القائــل عنــد الثمانيــة وواو والبكــارة، الثيوبــة تجتمــع ال

: قلنـا  لهـا،  قسـيمةً  ُتعـد  لـم  فلهـذا  مـنكن  لخيـراً  تفصـيلٌ  بعـده  ومـا  مسـلمات  بـأن  أجـاب  فإن ،)مسلمات( ال) منكن خيرًا( الصفات

"معهن نعدهما فال السابقة للصفات تفصيٌل) أبكارًاو ثيباٍت( وكذلك
)76(

.  

 يمكـن  ممـا  الـواو  هذه وليست المتقدمة، الصفات من واحدة لكل تقسيم}  وأبكارًا ثيبات{  تعالى وقوله":وقال ابن عطية

"المعنى هذا الختل سقطت ولو ضرورية، هنا ألنها الثمانية واو: فيها يقال أن
)77 (

  

  ,الذي ذهب إليه جمهور العلماء ، وهو الرأيفةأنها عاط .2

  :وأما عن سر دخول الواو بين الصفتين فيكشف عنه اإلمام الزمخشري فيقول

ألنهمـا صـفتان متنافيتـان ال يجـتمعن      :لم أخليت الصفات كلها عن العاطف ووسط بين الثيبـات واألبكـار؟ قلـت    :فإن قلت"

".فلم يكن بد من الواو ،فيهما اجتماعهن في سائر الصفات
)78(

  

فـال   ،والثيوبـة  و همـا صـفة البكـارة    .نان وقعـت بينهمـا الـواو متنافيتـ    يكـون الصـفتين اللتـ   ب نه علل دخول هذه الـواو نلحظ أ

   . وال عالقة لها بعدد الصفات .فارقة بين متنافيين أنهابمعنى  .يتصور وجودهما معا في امرأة واحدة
 فـال  والثيوبـة  البكـارة  وصفا وأما النساء، في اجتماعها المراد قبلها التي فاألوصا ألن متعين ههنا الواو ودخول: قال ابن القيم

واإلبكار الثيبات بالنوعين يزوجه أنه المقصود ألن العطف فتعين ،اجتماعهما يمكن
)79(

.  

وسوق هذه األوصاف هذا السياق في عتاب من هو متصف بها معرف أن المراد منها التمـام ال سـيما وهـي    ":قال البقاعي

والتجريـد  . يوجد وصف منها على سبيل الرسوخ إال كان مستلزمًا لسائرها، فلذلك لم يحتج في تعـدادها إلـى العطـف بـالواو     ال

 .عنه أقعد في الداللة على إرادة اجتماعها كلها

وباقيـة   ،شـرة وكـان التنويـع إلـى عارفـة بالع     ،ولما أكمل الصفات الدينية النافعة في أمر العشرة ولم يبق إال الصفات الكونية

علــى أصــل الفطــرة، ألــذ وأشــهى إلــى الــنفس، قــال مقســمًا للنســاء المتصــفات بالصــفات الســت عاطفــًا ثــاني الوصــفين بــالواو                

  .)80("للتضاد
رى اْلَقـوم  سـخَّرها عَلـيهم سـبع َليـال وَثماِنيـَة َأيـام حسـوما َفتـَ        ":  :في قولـه تعـالى   أسرار التعبير بهذه الواو: المطلب الخامس

  .٧: ، الحاقة"ِفيها صرعى َكَأنَّهم َأعجاز َنْخل خاِويٍة 

قـول   علـى  استدرك ابـن هشـام   و قد .واو الثمانية يه الحاقة الثعلبي بأن الواو الواردة قبل االسم ثمانية في آية سورة قال

 العطـف،  واو هـذه  وإنمـا  بـين،  فسـهو )  ع َليـال وَثماِنيـَة َأيـام   سـب : (تعـالى  قوله في الواو منها إن الثعلبي قول وأما":لالثعلبي فقا

"  الذكر واجبة وهي
)81(

. 
عطـف الثمانيـة ليـال علـى      :أي. هذه الواو واجبـة الـذكر، وهـي واو العطـف     أن إلى ابن هشام من منظور نحوي قواعدي يشيرف

   .ثمانية اوو لذا فهي ليست؛ يستقم المعنى فإذا حذفت الواو لم. السبعة أيام
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(وبالرجوع ألمهات كتب التفسير
82(

نجـد أحـدا مـن المفسـرين قـد ذكـر أن الـواو فـي هـذه اآليـة تسـمى واو الثمانيـة، ويبـدو               لم. 

  .أنها من قول الثعلبي وحده

آليـة  وقوله مردود ؛ألن واو الثمانية عند القائلين بها يجوز إسقاطها ويبقى بناء الكلم قائما، وهذا مما ال يصح في هذه ا

  .-رحمه الله–كما قال ابن هشام  بالمعنى، فهي واو عطف واجبة الذكر إذ إن إسقاط الواو منها يخل

وعليه، فالواو في اآلية الكريمة عاطفـة، والعطـف فـي داللتـه يقتضـي التغـاير والتشـريك، وهـذا مـا أفادتـه الـواو ببيـان مـدة              

سـبع ليـال وثمانيـة أيـام، واليـوم يشـير إلـى النهـار وحـده، ولـيس            تسخير الريح علـيهم علـى وجـه التحديـد الـدقيق، فهـي تحديـد       

اليوم مشيرا لليل والنهار، فالعطف وضح التغاير بين مفهومي اليوم والليلة، وهذا ما جاء في آيات أخر مـن الكتـاب العزيـز، قـال     

  .18سبأ  ) سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ( :تعالى

قـال آيتـك أال تكلـم    * قـال رب اجعـل لـي آيـة    "  -عليـه السـالم   -تعـالى فـي مخاطبـة زكريـا    ففرق بـين الليـالي واأليـام، وقولـه     

ثم جاءت اآلية األخرى توضح أن صيامه عليه السالم عن الكـالم لـم يكـن مقتصـرا علـى وقـت        ١٠: مريم" الناس ثالث ليال سويا

قـال رب اجعـل لـي آيـة قـال آيتـك أال تكلـم النـاس ثالثـة          " :الليل، ولكنه يشمل الليل والنهار لمدة ثالثة أيـام بلياليهـا، قـال تعـالى    

  .٤١: عمران آل" واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي واإلبكار* أيام إال رمزا

ففائدة الـواو هنـا التمييـز والتحديـد والتوضـيح لماهيـة الـزمن الـذي ورد فيـه صـيام زكريـا عـن الكـالم، ولـو سـقطت الـواو                 

مـن سـبع ليـال، وأّنـى للثمـان أن تبـدل       ) بـدال (في اآلية الكريمـة  ) ثمانية أيام(ولصار  ،م المعنىالختل بناء الكالم، ولسقطت دعائ

  !!من السبع؟

  الخاتمة

  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

القول بوجود واو الثمانية في العربية وجه ضعيف؛ وذلك لضعف األدلة التي تمسك بها القـائلون بهـذا الـرأي مـن      .3

  .لة تنقضه من جهة أخرىجهة، ولوجود أد

ورد في القرآن الكريم في أكثر من موضـع إدخـال الـواو مـع المعـدود التاسـع أو العاشـر؛ ومـع هـذا لـم تسـم هـذه              .4

 )واو العشرة(أو ).واو التسعة(الواو 

إلى أن الواو في المواضع التي استشـهد بهـا المثبتـون هـي للعطـف       -من لغويين ومفسرين -ذهب جمهور العلماء .5

 . حالأو لل

القــول بزيــادة هــذه الــواو فــي اآليــات المستشــهد بهــا مرفــوض؛ وذلــك ألن دخــول الــواو فــي مواضــعها ال يمكــن          .6

 .من جهة أخرى.وألن وجود الواو يؤدي رسالة بالغية ويكشف عن علة معنوية.االستغناء عنه، من جهة

باب اللطائف والنكت القرآنيـة، وتـارة    تباينت مواقف بعض العلماء من واو الثمانية فتارة يثبتونها، ويجعلونها من .7

 .ومن هؤالء العالمة محمد الطاهر بن عاشور. ال يقولون بها وال يفسرون اآليات وفقها

إذ لـم نجـد فـي كتـب النحـو واللغـة       .، وعنـه ُنقـل هـذا الـرأي    )هــ 370(لعل أول القائلين بهذا الرأي هو ابن خالويه .8

 .قبله أثرا، أو صدى لهذا الرأي

و الثمانية في كتب حروف المعاني على أنها من أقسام الـواو إال لردهـا ونقضـها، وكـان أكثـر ورودهـا فـي كتـب         لم ُتذكر وا

  .األدب؛ مما يوحي أن القول بهذه الواو هو من باب االستحسان األدبي، أو من تسميات األدباء التي تعنى بالجمال الفني
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  الهوامش

                                                           

ن قمت بمراجعة الفهارس التفصيلية لكتاب سيبويه فلم أعثر فيه على أي إشارة  لهذه الواو بل يجـد النـاظر فيـه حـديثا عـ      (1)  

ــك مــن مســائل        ــى ذل ــي عل ــدةوما ينبن ــا أصــلية أو زائ ــواو وكونه ، 3ج(، الحــديث عــن واو اإللحــاق  )433، ص4ج(مخــرج ال

سيبويه، أبو بشـر  : انظر ،،)217،ص4ج(، واو القسم)126، ص4ج(، واو العطف)155، ص4ج(، واو الجماعة)496ص

  م، 1988، 3لقاهرة، طعبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، ا: عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، وشرح األشموني على ألفية ابن مالك، وحاشـية الصـبان علـى شـرح األشـموني      : انظر (2)  

 .على ألفية ابن مالك، شرح الرضي على الكافية

حاشـية الشـمني علـى    (عـروف بــ  الشمني، تقي الدين أحمد بن محمد، المنصف من الكالم على مغني ابـن هشـام، الم  : انظر (3)  

، وبهامشها، حاشية محمد بن أبي بكر الدماميني على مغنـي اللبيـب، المطبعـة البهيـة بمصـر، ومطبعـة محمـد        )مغني اللبيب

 .104-103، ص2ت، ج.ط، د.أفندي مصطفى، د

 .233الثعالبي، أبو منصور، فقه اللغة وأسرار العربية، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص  (4)

فخـر الـدين قبـاوة، محمـد نـديم فاضـل، دار الكتـب        : فـي حـروف المعـاني،تحقيق    قاسم، الجني الداني الحسن بنالمرادي،   (5)

  .167م، ص1992، 1العلمية، بيروت،ط

  .40م، ص1998، 2الخالدي، صالح، لطائف قرآنية،دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت،ط: انظر  (6)

سـعيد  : مازن المبارك، محمد علي حمد الله، مراجعة: األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيقابن هشام : انظر(7)  

  .474م،ص1992، 1األفغاني، دار الفكر، بيروت، ط

نهضـة  . الحريري،أبو محمد القاسم بن علي، درة الغواص في أوهام الخـواص، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم       : انظر (8)  

  .31ص.النشر مصر للطبع و

محمـد علـي   : ، مجد الدين محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التميـز فـي لطـائف الكتـاب العزيـز، تحقيـق      يالفيروز آباد: انظر (9)  

 205،ص4النجار، دار الكتب العلمية، ج

ــروت،      : انظـــر (10)   ــي، بيـ ــراث العربـ ــاء التـ ــرآن،دار إحيـ ــام القـ ــامع ألحكـ ــد، الجـ ــه محمـــد بـــن أحمـ ــو عبـــد اللـ ــي، أبـ ، 2ط القرطبـ

 .382، ص10م،ج1985

، دار الكتـب  محمـد  الشـافي  عبـد  السـالم  عبد:ابن عطية األندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،تحقيق: انظر (11)  

  .102،ص3م،ج1993، 1العلمية، بيروت، ط

  .233الثعالبي، أبو منصور، فقه اللغة وأسرار العربية، ص:انظر(12)  

 محمـد  أبـي  اإلمـام  :تحقيـق  ، الكشـف والبيـان فـي تفسـير القـرآن،     ،إبـراهيم  بـن  محمد بن أحمد إسحاق أبو الثعلبي: انظر (13)  

 .163-162،ص6،جم 2002 ،1،طبيروت،العربي التراث إحياء دار ،عاشور بنا

 213،ص10ج م2000، 1،طبيروت العربي، التاريخ مؤسسة انظر، ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، (14)  

  .40الخالدي، صالح، لطائف قرآنية، ص: انظر(15)  

 .382، ص10القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج: انظر (16)  

  102،،ص3جابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (17)  
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 اللــه ولبحــ أيضـا  الزمــر وفــي تعـالى  اللــه شــاء إن الكهـف  ســورة فــي ونقضـه  بيانــه وســيأتي قـريش  لغــة هــي :قلـت القرطبي، (18)  

  .245ج،ص8القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، : انظر .تعالى

  .213، ص10ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج     (19)  

  102، ص3جابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،: انظر     (20)  

عبــد الجليــل عبــده شــلبي، دار الحــديث الزجــاج، أبــو إســحاق، معــاني القــرآن وإعرابــه شــرح وتحقيــق الــدكتور : انظــر   (21)  

  .277،ص3هـ،ج1414، 1ط،القاهرة

 453-452،ص2زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة، ج: النحاس، أبو جعفر، إعراب القرآن، تحقيق    (22)  

 231ص،عبد المعين الملوحي: كتاب األزهية في علم الحروف، تحقيق ،الهروي،علي بن محمد النحوي   (23)  

 ،هشـام  البـن  النبويـة  السـيرة  شـرح  فـي  األنـف  الـروض  ،أحمـد  بن الله عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو،يالسهيل ::انظر   (24)  

 .96-95، ص2م،ج2000، 1،طبيروت العربي، التراث إحياء دار ،السالمي السالم عبد عمر :المحقق

 .477-474، صابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب: انظر  (25)  

  .167المرادي، الحسن بن قاسم، الجني الداني في حروف المعاني، ص:انظر  (26)  

 الـرزاق  عبـد  :تحقيق،التأويـل  وجـوه  فـي  األقاويـل  وعيـون  التنزيـل  حقـائق  عـن  الكشـاف الزمخشـري، أبـو القاسم،  : انظـر   (27)  

على إمامته في اللغـة إال أنـه لـم يعـرض     -للهرحمه ا -والزمخشري. 667،ص2ج،بيروت – العربي التراث إحياء دار،المهدي

ــا المثبتــــون    ــع المواضــــع التــــي استشــــهد بهــ ــة فــــي جميــ ، 4ج:، وانظــــر302-299،ص2ج:الكشــــاف: انظــــر.لــــواو الثمانيــ

 .572-571،ص4ج:،وانظر150

، 1وت،ط، دار الكتـب العلميـة،بير  )حاشية مطبوعة مع كشاف الزمخشري،(ابن المنير، أحمد اإلسكندري، االنتصاف: انظر(28)  

  .686-685، 2م،ج1995

  .284،ص15ج:وانظر.383-382،ص10ج:وانظر.245ج،ص8القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، : انظر(29)  

 919-915علي بن محمد العمران، دار علم الفوائد، السعودية، ص: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، تحقيق: انظر (30)  

عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود وآخـــرون، دار الكتـــب العلميـــة،       : لمحـــيط، تحقيـــق أبـــو حيـــان األندلســـي، البحـــر ا   :انظـــر (31)  

 .107،ص5م، ج1،1993بيروت،ط

عـادل أحمـد عبـد الموجـود وآخـرون، دار الكتـب العلميـة،        : تحقيـق انظر، ابـن عـادل الحنبلـي، اللبـاب فـي علـوم الكتـاب،         (32)  ا

 .219-218،ص10م،ج1998، 1بيروت،ط

علــي : ين محمــود، روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثاني،ضــبطه وصــححه   اآللوســي، شــهاب الــد :انظــر (33)  

 .230،ص8ج:وانظر.31،ص6عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت،ج

 . 474، صابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب(34)  

 .859المرجع السابق، ص  (35)  

  .916لفوائد، صابن قيم الجوزية، بدائع ا(36)  

  219، ص10، جانظر، ابن عادل الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب(37)  

  .383،ص10القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج: انظر(38)  

  382،ص10المرجع السابق،ج (39)  
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  383،ص10المرجع السابق،ج: انظر (40)  

 .477، صابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب(41)  

 .477صالمرجع السابق، (42)  

 .477-476ص المرجع السابق،(43)  

  .475صالمرجع السابق، (44)  

يتمثل موقف ابن عاشور في أنـه يثبـت وقـوع هـذه الـواو فـي كـالم العربوطرائـق تعبيرهـا إال أنـه يجعـل ذلـك مـن بابالنكـات               (45)  

  .138-137ص،24ج، واللطائف األدبية، ابن عاشور، التحرير والتنوير

  .111-110م، ص1997د الراضي، أحمد محمد، الواو في العربية بين الصوت والداللة، مكتبة اآلداب، القاهرة،عب(46)  

  213، ص10،جابن عاشور، التحرير والتنوير(47)  

  .138-137، ص24المرجع السابق،ج(48)  

  .45،ص15المرجع السابق،ج(49)  

  115ص  ،والداللة، عبد الراضي، أحمد محمد، الواو في العربية بين الصوت(50)  

 101،ص3، جالمحرر الوجيز(51)  

  .476ص، ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب(52)  

  .168في حروف المعاني،ص الجني الداني ،المرادي (53)  

  .476ص، ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب(54)  

  101،ص3،جالمحرر الوجيز(55)  

  .212،ص10جمحمد الطاهر، التحرير والتنوير، ابن عاشور،(56)  
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  ملخص

ــة       تناولــت هــذه الدر اســة موضــوع الرقابــة القانونيــة علــى اعمــال الوســاطة الماليــة فــي القــانون االردنــي، وتمثلــت هــذه الرقاب

حيث تم البحث في طبيعـة المسـؤولية المدنيـة     .بالمسؤولية المدنية والجزائية واالدارية التي تصاحب ممارسة عمل الوساطة المالية

وتم ايضـا الوقـوف   ،وحـاالت االعفـاء منهـا وصـحة شـرط االعفـاء االتفـاقي منهـا         واركان انعقادها، ومن ثم دراسة حاالت المسـؤولية 

 .على دعوى المسؤولية المدنية وتقادمها

و تبـين ان المسـؤلية الجزائيـة تتمثـل     . وعالجت الدراسة المسـؤولية الجزائيـة مـن جهـة نوعهـا واركانهـا والعقوبـة المقـررة لهـا         

ب عليهـا القـانون دون تحديـد دقيـق لنـوع وطبيعـة الجريمـة ودون تحديـد للقـانون          بممارسة بعض االفعال التـي تعـد جـرائم يعاقـ    

الدراسـة اظهـرت اهميـة وصـف الجريمـة وصـفا دقيقـا بـالنظر الـى اركانهـا حتـى يـتم تحديـد القـانون الـذي                 .الجزائي الذي يحكمهـا 

واخيـرا تـم البحـث فـي المسـؤولية      . ثانيـة  يحكمها من جهة وحتى يعاقب الجاني بالعقوبة المناسبة لدرجة خطورة الجريمة من جهة

وانتهى البحث بعـدة نتـائج وتوصـيات    . االدارية من جهة اساسها القانوني وحاالتها والعقوبات االدارية المنصوص عليها في القانون

فايـة القواعـد   حيـث اظهـر البحـث عـدم ك    . عالجت مواطن الضعف والقوة في الرقابـة القانونيـة كمـا تـم تنظيمهـا فـي القـانون األردنـي        

العامة للمسؤولية لضبط ممارسات الوسيط المالي في مواجهة عمالئه، األمر الذي يستدعي وجود تنظيم قانوني خاص لهـذا النـوع   

   .من المسؤولية

  

The Liability of  the Broker in the Exchange Market:  

an Analytical Study of Jordanian Law 
 

Lafi Daradkeh and Laith Al-Shekh, Faculty of Law, Department of Private Law, Yarmouk University. 
 

Abstract 

This study dealt with the legal governance on broker exchange transactions in Jordanian law. This 
legal governance is illustrated by the civil, criminal, and administrative responsibility which may arise 
in dealing with stock market transactions. The study examined the nature of the civil responsibility, its 
pillars, its forms and the ways of waiving such responsibility, and the lawsuits that concern such 
responsibility. 

The study also dealt with the criminal responsibility, its pillars, and its punishments. It is found that 
the criminal responsibility is about committing an un-limited number of crimes. However, the needed 
issue here is to carefully describe the suitable crime based on its pillars and conditions to punish the 
criminal person with suitable punishments. The administrative responsibility was dealt with in terms of 
grounds, types and its disciplines. Finally the study concluded with findings and suggestions to focus on 
the weakness and the strength of the subject as it is displayed in the Jordanian law. It shows that the 
general priciples of liability are not enough to govern the liability of the broker. Therefore, it is 
recommended to have special rules for this kind of liability. 
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 :مقدمة

عمليــة بيــع وشــراء األوراق الماليــة فــي أســواق المــال اإلســتعانة بوســطاء مــاليين مرخصــين يتلقــون أوامــر البيــع         تســتلزم

 ،ويـرتبط الوسـطاء المـاليين بعالقـات عقديـة مـع المسـتثمرين تتمثـل بعقـود الوسـاطة           ،والشراء من العمالء الراغبين باإلسـتثمار 

فـبعض   ،تتحـدد تبعـَا لطبيعـة الخدمـة الماليـة التـي يقـدمها الوسـيط لعمالئـه          في ذمة الوسـيط وترتب هذه العقود إلتزامات عديدة 

وهنــاك إلتزامــات ال يقــوم بهــا الوســيط اال اذا كــان ملزمــًا بــاإلدارة أي  ،هــذه اإللتزامــات تنشــأ مباشــرة عــن عقــد الوســاطة الماليــة

وفـتح   ،ام بتعريف المستثمر على أنظمة مركـز إيـداع األوراق الماليـة   وتتمثل باإللتز ،إدارة محافظ األوراق المالية العائدة لعمالئه

وإدارة  ،)حفـظ السـر  (واإللتـزام بالكتمـان    ،وتنفيـذ أوامـر البيـع والشـراء     ،واإللتزام باإلفصـاح والتبصـير   ،حسابات األوراق المالية

    .محافظ األوراق المالية

فيصبح ملتزمًا بتعويض األضرار التي تلحق بعمالئـه عنـد    ،المدنيةيتعرض الوسيط عند قيامه بتنفيذ إلتزاماته للمسؤولية 

كما قد تنعقد مسؤوليته الجزائية وذلـك عنـدما يقـوم     ،إخالله بتنفيذ إلتزاماته التي يفرضها عقد الوساطة أو اإللتزامات القانونية

  . أديبيةوأخيرًا قد يتحمل الوسيط مسؤولية إدارية وت ،ببعض التصرفات التي يجرمها القانون

حيـث سـوف نتعـرف علـى طبيعـة       ،فنخصـص لهـا المبحـث األول    ،وسنوجه جل اهتمامنا لدراسة مسؤولية الوسـيط المدنيـة  

بينمــا نخصــص المبحــث الثــاني لإلشــارة إلــى مســؤوليته    . هــذه المســؤولية وشــروطها،وحاالت اإلعفــاء منهــا، وعــوى المســؤولية   

  .الجرائم والمخالفات بهذا الخصوص والعقوبات المقررة لهالجزائية واإلدارية، حيث سوف نتعرف على أنواع 

  المبحث األول

  المسؤولية المدنية

وإن اإلخـالل بـأي مـن هـذه اإللتزامـات أو       ،ذكرنا أن هناك إلتزامات عديدة تترتب بذمة الوسـيط ناشـئة عـن عقـد الوسـاطة     

وسنقتصــر فــي بحثنــا فــي    ،نيــة العقديــة والتقصــيرية اإللتزامــات التــي يفرضــها القــانون ينــتج عنــه إنعقــاد مســؤولية الوســيط المد    

أمــا المســؤولية التقصــيرية فاننــا ســوف نكتفــي هنــا باالشــارة الــى احكامهــا، حيــث     ،المســؤولية المدنيــة علــى المســؤولية العقديــة 

يشترط لقيامها وفقا للقواعد العامة في القانون المدني األردنـي تـوفر ثالثـة أركـان هـي الفعـل الضـار       
1
العالقـة السـببية   والضـرر و  

  .بين الفعل والضرر، فإذا توفرت هذه الشروط وجب الضمان

تنشأ المسؤولية التقصيرية لشركات الوساطة المالية نتيجة لإلخالل باإللتزام القانوني العام الذي ينص علـى ضـرورة عـدم    

التزامـًا ببـذل عنايـة وإتبـاع سـلوك الحـذر        وإن هذا اإللتزام الذي يعتبر اإلخالل به عمال غير مشـروع هـو دائمـا    ،اإلضرار بالغير

واالحتراز، فإذا ما تم اإلنحراف عن هذا السلوك باإلهمال وقلة االحتراز وعدم مراعاة القوانين واألنظمة فإن ذلك يشـكل عمـال   

غير مشروع يوجب المسؤولية التقصيرية
2.

  

عمالئهـا عنـد إخاللهـا باإللتزامـات التـي يفرضـها        تترتب المسؤولية التقصيرية لشركات الوساطة سواء تجاه الغيـر أو تجـاه  

ومثالهـا تنفيـذ الوسـيط ألوامـر البيـع والشـراء لصـالح أي مـن عمالئـه بنـاء علـى معلومـات داخليـة              ،القانون عليهـا 
3
فقـد يتضـرر    ،

لقيـام بـأي   علـى الوسـيط ا   2004حيث حظرت تعليمات تداول األوراق المالية في بورصة عمـان لسـنة    ،المستثمرين نتيجًة لذلك

عملية على أي ورقة مالية لصالحه أو لصالح أي من عمالئه بناء على معلومات داخلية تتعلق بتلك الورقة المالية
4.

  

وهنـاك حـاالت معينـة     ،فإننـا سـنعالجها فـي مطلـب أول     ،ولما كانت المسؤولية العقديـة تـنهض علـى ثالثـة أركـان أو شـروط      

وتجنبـًا للمسـؤولية    ،ن عدم تنفيذه إللتزاماته المترتبة عليه نتناولها في المطلب الثانيتنتفي فيها مسؤولية الوسيط على الرغم م

قــد ُتضــمن شــركات الوســاطة العقــود التــي تبرمهــا مــع عمالئهــا شــروطًا معينــة مــن شــأنها إعفائهــا كليــًا أو جزئيــًا مــن المســؤولية  

ت المقـررة للعمـالء فـي حالـة إنعقـاد مسـؤولية الوسـيط        ومـن ثـم نتنـاول التعويضـا     ،سنبحث مدى مشروعيتها في المطلـب الثالـث  

وأخيرًا نخصص المطلب الخامس لـدعوى المسـؤولية والخصـوم     ،ومدى إمكانية فسخ عقد التداول أو إبطاله في المطلب الرابع

  .فيها ومدة تقادمها، على أن نسبق الحديث عن كل هذه المواضيع بالتعريف بالوسيط المالي في مطلب تمهيدي



 1437  الفي درادكة وليث الشيخ

  :مطلب التمهيديال

  التعريف بالوسيط المالي

يعرف الوسيط بشكل عام بالجهة التي تتولى شراء األوراق المالية وبيعها لحساب العمالء، وقد أشار إلى تعريـف الوسـيط   

الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يعمـل وسـيطا وفقـا ألحكـام     " بقوله 1990لسنة ) 1(المالي قانون سوق عمان المالي رقم 

  ".القانون هذا

إال أن هــذا المفهــوم للوســيط المــالي قــد تغيــر ليقتصــر فقــط علــى األشــخاص المعنويــة فقــط، وهــذا مــا أشــار إليــه قــانون        

و الـــذي حظـــر علـــى  2002لســـنة ) 76(ومـــن بعـــده القـــانون الحـــالي رقـــم   1997لســـنة ) 23(األوراق الماليـــة األردنـــي رقـــم 

الية، وحصر هذا النوع من األعمال فقـط علـى األشـخاص المعنويـة كـالبنوك أو      ممارسة أعمال الوساطة الم ناألشخاص الطبيعيي

شركات المساهمة العامة أو الشركات ذات المسؤولية المحـدودة والتـي تنحصـر غاياتهـا الرئيسـية علـى أعمـال الخـدمات الماليـة          

.والحفظ األمين
5

  

  المطلب األول

  طبيعة وشروط مسؤولية الوسيط

نوني خاص بالمسؤولية المدنية للوسـيط المـالي، األمـر الـذي يتطلـب الرجـوع إلـى القواعـد العامـة          النعدام وجود تنظيم قا

  .للمسؤولية المدنية والوقوف أوال على طبيعة هذه المسؤولية في فرع أول، ثم نقف على شروط هذه المسؤولية في فرع ثان

  طبيعة مسؤولية الوسيط:الفرع األول

يقودنا لبحث طبيعة إلتـزام الوسـيط، فهـل هـو إلتـزام بتحقيـق نتيجـة أم بـذل عنايـة ؟ إن          إن الحديث عن مسؤولية الوسيط 

يعتمد على طبيعة الخدمـة الماليـة التـي يقـدمها الوسـيط       ،تحديد طبيعة إلتزام الوسيط فيما إذا كان تحقيق نتيجة أو بذل عناية

الماليــة لحســاب عمالئــه فــإن إلتزامــه هنــا هــو إلتــزام  فــإذا كــان عمــل الوســيط يقتصــر علــى ممارســة بيــع وشــراء األوراق ،لعمالئـه 

لتزامــه هنــا هــو التــزام ببــذل  أمــا إذا كــان الوســيط يقــوم بــإدارة محفــافظ األوراق الماليــة نيابــة عــن عمالئــة فــإن إ   ،بتحقيــق نتيجــة

  .عناية

الوصــول إلــى زيــادة أصــول ال تكفــل بالضــرورة ) مــدير اإلســتثمار وفقــًا للقــانون األردنــي(فالعنايــة اليقظــة لمــدير المحفظــة 

المحفظــة أو ارتفــاع العائــد الــذي تغلــه، إذ إن تحقيــق ذلــك يعتمــد علــى عوامــل أخــرى خــارج عــن ســيطرة المــدير، ومــن بينهــا       

العوامــل االقتصــادية والسياســية واالجتماعيــة والتــي تــؤثر بــال شــك علــى مــا ســبق أن قــرره المــدير مــن قواعــد تشــكل خطتــه           

لالستثمار في أسواق المال
6 

فاألزمات االقتصادية وتغيير أنظمة الحكـم والحـرب الدوليـة واألهليـة لهـا تـأثير كبيـر علـى أسـواق           ،

والتـي أدت إلـى إنهيـار القـيم السـوقية لـألوراق الماليـة، وبالتـالي إلحـاق           ، 20087كاألزمة المالية التي شهدها العالم عام  ،المال

  .خسائر بمحافظ العمالء والمؤسسات المالية

وأن يترتـب   ،سؤولية العقدية للوسيط تخضع في األصل إلى القواعد العامة من حيث وقوع خطأ مـن جانـب الوسـيط   إن الم

  .وهو ما سوف نتناوله في الفرع التالي ،وأن تكون هناك عالقة سببية بين الخطأ والضرر ،على هذا الخطأ ضرر يصيب العميل

  .أركان المسؤولية العقدية:الفرع الثاني

فمـن حيـث المفهـوم نالحـظ أن الخطـأ يتمثـل بـاإلخالل بتنفيـذ أوامـر           ،طأ يعد الخطأ ركنا لقيام مسـؤولية الوسـيط  أوًال الخ

ومــن  ،أو اإلخــالل بــاإللتزام بــإدارة محفظــة األوراق الماليــة فــي حالــة الوســيط مــدير اإلســتثمار ،)أوامــر البورصــة(البيــع والشــراء 

أي أن المســؤولية العقديــة تقــع علــى عــاتق   ،نفســه أو مــن ممثلــه القــانوني حيــث األشــخاص فالخطــأ يمكــن أن يقــع مــن الوســيط   

إذ أنــه فــي دائــرة العالقــات العقديــة يتســاوى فعــل الوســيط باعتبــاره المــدين األصــلي مــع فعــل مــن يســتخدمهم فيكــون       ،الوســيط

تصـرفات موظفيهـا المخالفـة    فإدارة شركة الوساطة تكون مسئولة مسـؤولية كاملـة عـن     ،خطأهم في تنفيذ العقد خطأ من المدين

لألنظمة والتعليمات
8.
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الـذي يقتصـر عملـه علـى     (لم يتضمن قانون األوراق المالية واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أي نص يلزم الوسيط 

ه الحـال  بخـالف مـا هـو عليـ     ،ببذل عناية خاصة أو أفضل عناية ممكنة عند تنفيذ أوامر العمالء) تقديم خدمات الوساطة المالية

فــي القــانون الفرنســي الــذي ألــزم السمســار ببــذل أفضــل عنايــة ممكنــة عنــد تنفيــذه ألوامــر العمــالء    
وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن   .9

ببذل العنايـة الالزمـة مـن الرجـل العـادي ال الرجـل الحـريص حيـث أن الوسـيط يعمـل دائمـا             ،الوسيط يلتزم وفقا للقانون األردني

عامـة فـي القـانون المـدني التـي تـنص علـى أن الوكيـل يلتـزم ببـذل عنايـة الرجـل المعتـاد إذا كانـت               بأجر ويخضع بذلك للقاعدة ال

وكالته بأجر
10

أما في حالـة الوسـيط المـدير فإنـه يلتـزم ببـذل عنايـة المهنـي الحـريص فـي إدارة محـافظ األوراق الماليـة العائـدة              . 

لعمالئــه
11
ي تنفيــذ إلتزامــه يتــأتى مــن كونــه يمــارس نشــاطًا هامــًا يمــس    ويؤكــد فقــه القــانون التجــاري علــى أن خطــأ المــدير فــ    ،

وهو في حكم الخطأ الـذي ينسـب إلـى أصـحاب المهـن فـي ممارسـة مهـنهم إذ أن لكـل           ،المصلحة االقتصادية لألفراد والدولة معًا

رجـال مهنيـًا يحتـل    مهنة واجبات معينة يفرضها عليها أصول المهنة ويخضع تقدير الخطأ لمعيار خاص يتناسب مع كون الوسيط 

وضعًا متميزًا عن العميل الذي ال تتوفر له المعرفة والخبرة الالزمة
12
.  

لصـالح عمالئـه وفقـا للسـعر      ويعد خطأ أي إخالل من جانب الوسيط بتنفيذ إلتزاماته المتعلقة ببيع وشراء األوراق الماليـة 

جليزي في هذا الصدد إلى أنـه فـي حالـة وجـود تعليمـات      وقد ذهب القضاء اإلن ،المحدد أو خالل المدة المحددة بأمر البورصة

محددة تأمر السمسار بإجراء عملية بيع أو شراء بسعر محدد فإن علـى السمسـار أن ينفـذ الصـفقة حالمـا تصـل األسـهم لـذلك         

ن والتي تتلخص وقائعها في أن السمسـار قـد تلقـى أوامـر مـ     ) Bertram Armstrong & Co. v.Godfray(ففي قضية  ،السعر

حكمت المحكمة بأن السمسار كان ملزما ببيـع األسـهم عنـد     ،فأكثر) 85(عميله بأن يبيع أسهمًا معينة عندما تصل أسعارها إلى 

وأنه ال يملك سلطة في أن ينتظر حتى تصل إلى سعر أعلى) 85(وصولها سعر 
13
.  

إال أنـه ال يملـك السـلطة فـي اإلسـتمرار       ،وكذلك ذهب القضاء اإلنجليزي فيما يتعلق بإلتزام السمسار بعدم تجاوز سلطته

في صفقات عميله إال إذا كانت هناك تعليمات تخوله بذلك
14
.  

فقـد قضـي    ،15وتتعدد التطبيقات التي تبين بجالء متى يكون مدير المحفظة قد أنجـز إلتزامـه ببـذل عنايـة الرجـل الحـريص      

 ،أشهر إفالسه عقب اإلكتتاب بفترة قصـيرة  ،أحد البنوك بإنعقاد مسؤولية مدير المحفظة الذي يكتتب لمصلحة عميله في أسهم 

إذ إنه لو أجرى بحثا بسيطًا عن حالة البنك كان سـيبين   ،وأقامت المحكمة قضاءها على إهمال المدير في بذل العناية المطلوبة

والدعاوى العديدة التي أقيمت لشهر إفالسه ،له المشاكل التي تحيط به
16.

     

فضــال عــن   ،إلتــزام الوســيط بإخطــار العميــل بكافــة العمليــات التــي تــرد علــى األوراق الماليــة         ومــن األخطــاء أيضــا عــدم   

باإلضـافة   ،مسؤوليته عن عدم إلتزامه بتقديم النصح والمشـورة لعمالئـه أو إفشـاء األسـرار التـي تصـل إلـى علمـه بمناسـبة عملـه          

بتحصـيل األوراق الماليـة المسـتهلكة    لذلك يعد خطـأ عـدم قيـام الوسـيط    
17
والتصـرف فـي حقـوق     ،أو التحقـق مـن نتيجـة سـحبها     

االكتتاب في األسهم الجديدة التي تصدرها الشركات والتي تتكون المحفظة من أوراقها المالية حتى في حالة غياب اإلتفاق علـى  

ذلك استنادًا إلى ما يقضي به العرف والعادات السائدة
18.   

فالضـرر هـو الـركن الثـاني للمسـؤولية       ،ة عن غيرها أنها مسؤولية تعويضـية ثانيًا الضرر إن أهم ما يميز المسؤولية المدني

أو في مصلحة مشروعة له ،ويعرف بأنه األذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه ،المدنية
19.  

فالضـرر الـذي يصـيب العميـل نتيجـة العقـود أو        ،إن التقصير أو اإلحتيـال مـن جانـب الوسـيط قـد يـنجم عنـه ضـرر للعميـل         

حيـث أنهـم يسـتخدمون وسـائل      ،ات غير القانونية التي يقـوم بهـا الوسـطاء قـد يكـون نتيجـة تغريـر مـن أولئـك األشـخاص          التصرف

مـن القـانون   ) 259(ولذلك تنطبق على الشـخص المتضـرر فـي هـذه الحالـة مـا نصـت عليـه المـادة           ،احتيالية لدفعهم إلى التعاقد

إذا غرر أحد آخر ضـمن الضـرر المترتـب علـى ذلـك      " ر فقد نصت على أنه المدني األردني التي تقيم التعويض على أساس الغر

وأنـه كـان السـبب فـي التـأثير عليـه ودفعـه للتعاقـد ممـا           ،وبناء على ذلك فإن على العميل أن يثبت الغرر الذي تعرض لـه  ،"الغرر

  .أصابه بالضرر

مـع النتـائج التـي    ) مـدير اإلسـتثمار  (ا الوسـيط  إن تحديد الضرر الذي أصاب العميل يعتمد على مقارنة النتـائج التـي حققهـ   

وإذا كانــت  ،كــان يمكــن ان تتحقــق فيمــا لــو بــذل هــذا المــدير العنايــة التــي يبــذلها غيــره مــن مــديري المحــافظ فــي مثــل ظروفــه     

ن القاعدة أن المسؤولية ال تنعقد لمجرد انخفاض أصول المحفظة في سوق تتسم بالطابع االحتمالي فإن ذلك مشـروط بـأن يكـو   

المدير قد بذل في إدارة المحفظة عناية الرجـل الحـريص  
20
فالوسـيط مـدير اإلسـتثمار يلتـزم ببـذل عنايـة المهنـي الحـريص فـي           ،
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مــن تعليمــات التــرخيص واالعتمــاد للخــدمات الماليــة  ) 27(إدارة محــافظ األوراق الماليــة التــي تعــود لعمالئــه وفقــا لــنص المــادة  

  .2005لسنة 

لإلجابة علـى ذلـك نـود    . مكانية أن تمتد مسؤولية الوسيط لتشمل التعويض عن الكسب الفائتوهناك تساؤل يطرح حول إ

أن نشير إلى إن حساب قيمة التعويض وفقًا للقانون األردني تـتم علـى أسـاس الخسـارة التـي أصـابت المتضـرر فقـط دون األخـذ          

إذا لـم يكـن الضـمان مقـدرًا     " ني األردنـي علـى أنـه    مـن القـانون المـد   ) 363(فقد نصت المـادة   ،بعين اإلعتبار ما فاته من كسب

  ".في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعًال حين وقوعه 

إال أن ذلك مشروط بأن يكون األمـل قائمـًا    ،عتباره من عناصر التعويضيمنع من أن يحسب الكسب الفائت با إن القانون ال

للمجرى العادي لألمور ترجح كسب فوته عليه من جراء إخـالل المـدين بإلتزامـه أو تـأخره فـي التنفيـذ        على أسباب معقولة طبقًا

ذلك أنه إذا كانت الفرصة في حد ذاتها أمرًا محتمال فإن تفويتها يعـد أمـرًا محققـًا يعطـي للمضـرور حـق المطالبـة بـالتعويض        
21
، 

مســؤولية شــركة السمســرة التــي فوتــت علــى عميلهــا فرصــة بيــع  فقــد قضــت هيئــة التحكــيم فــي منازعــات ســوق المــال فــي مصــر ب 

أسهمه بأسعار أعلى من أسعارها بعد تسليمها إليه
22.

    

وهي ركن مستقل يراد بهـا قيـام عالقـة مباشـرة مـا بـين الخطـأ         ،ثالثًا عالقة السببية هي الركن الثالث من أركان المسؤولية

كمـا تنعـدم السـببية     ،فـإذا رجـع الضـرر إلـى سـبب أجنبـي انعـدمت السـببية         ،الذي ارتكبه المسئول والضرر الذي أصاب المضـرور 

أيضا حتى ولو كان الخطأ هو السبب ولكنه لم يكن السبب المنتج
23.

  

ويكــون مــن الضــروري لقيــام مســؤولية الوســيط أن يكــون هنــاك عقــد صــحيح بــين الطــرفين يفــرض علــى الوســيط إلتزامــات   

كمـا أن وجـود عالقـة تـربط الوسـيط بالعميـل الـذي أصـابه الضـرر ال يعـد كافيـًا             ،جانبـه  وأن يحدث تقصير أو أهمال مـن  ،معينة

بل يجب أن يكون اإلخالل ناشئًا عن العقد فـإذا كـان الضـرر الـذي أصـاب العميـل قـد حـدث بفعـل ال عالقـة لـه             ،لقيام مسؤوليته

قق في هذه الحالة المسؤولية التقصيريةبالعقد المبرم بين الطرفين فال تتحقق بذلك المسؤولية العقدية وإنما تتح
24 

.  

فـال محـل    ،وتنتفي عالقة السببية وال تنعقد مسؤولية الوسيط إذا ثبت بأن الضرر كان البد واقعا ولو انتفى خطأ الوسـيط 

للحكــم بتعــويض مســتثمر أصــدر أمــرًا للوســيط يتعلــق بشــراء أوراق ماليــة لشــركة بــثمن تافــه وبقصــد المضــاربة إذا كــان ســوء     

   .زها المالي معروفا للجميع ومتجاهًال نصائح الوسيطمرك

  المطلب الثاني

  حاالت إعفاء الوسيط من المسؤولية

ذكرنـــا أن هنـــاك إلتزامـــات يفرضـــها عقـــد الوســـاطة علـــى الوســـيط وإن عـــدم تنفيـــذ هـــذه اإللتزامـــات يترتـــب عليـــه انعقـــاد   

ؤدي إلـى إنقضـاء مسـؤولية الوسـيط علـى الـرغم مـن عـدم         ومـع ذلـك فـإن هنـاك أسـباب معينـة وفقـا للقواعـد العامـة تـ           ،مسؤوليته

ينقضي اإللتزام إذا أثبت المدين أن الوفـاء بـه   "من القانون المدني األردني على أنه ) 448(فقد نصت المادة  ،تنفيذه إللتزاماته

وة القــاهرة أو الحــادث وقــد جــاء القــانون بأمثلــة علــى الســبب األجنبــي كــالق ،"أصــبح مســتحيًال عليــه لســبب أجنبــي ال يــد لــه فيــه

الفجائي أو فعل الغير أو فعل المتضرر
25 

  :وهو ما سوف نوضحه في البنود التالية، 

يكون هو السبب في وقـوع الضـرر ويترتـب عليـه      ،يقصد به، كما حدده الفقه، هو كل فعل أو حادث معين: السبب األجنبي -1

شـريطة أن ال ينسـب الســبب إلـى المـدين وال يمــت إليـه بصــلة      انتفـاء مسـؤولية المــدعى عليـه سـواء كــان ذلـك كليـًا أو جزئيــاً      
26،

 

فالرابطة السببية تنقطع حينما يتدخل سبب يؤدي إلى إنقطاع العالقة السببية بـين خطـأ الوسـيط العقـدي والضـرر وهـذا يـؤدي        

  .بالنتيجة إلى دفع المسؤولية العقدية للوسيط وعدم تحققها

من خـالل مكاتـب شـركات    ) Remote Trading(م التداول اإللكتروني أيضا يتم عن بعد من المعلوم أن نظا :القوة القاهرة -2

فمــن الممكـن للوسـطاء تــداول األوراق الماليـة المدرجـة مــن أمـاكن تواجـدهم مــن خـالل ربـط مكاتــب          ،الوسـاطة الماليـة المجـازة   

اء والتـي تتمثـل بتلقـي أوامـر البيـع والشـراء       كمـا أن معـامالت الوسـط    ،شركات الوساطة بالنظام اإللكتروني للتداول في البورصـة 

لذلك يمكن أن نتصور حدوث مشاكل فنية كبيرة يتسبب بهـا   ،الصادرة من العمالء قد تتم من خالل أجهزة الحاسوب واإلنترنت

ــون ــي تقــدمها شــركات الوســاطة أو إنقطــا           ،الفني ــى توقــف الخدمــة الت ــؤدي إل ــة ت ــي تقــدم الخــدمات اإللكتروني ع أو الشــركات الت

ونرى بإن هذه المشاكل قد تشكل قوة قاهرة إذا كانـت غيـر متوقعـة الحـدوث      ،التواصل بين مكاتب شركات الوساطة والبورصة
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ــدفع  ــه       ،وغيــر ممكنــة ال خاصــة أن أمــر   ،تجعــل تنفيــذ الوســيط إللتزامــه مســتحيًال دون أن يصــاحب عــدم التنفيــذ خطــأ مــن جانب

ر البيع والشراء وفقًا لسوق األوراق المالية األردني لمدة يوم واحد فقطفقد تصدر أوام ،البورصة قد يكون محدد المدة
27
.  

كأن يكـون فعلـه هـو     ،إن عدم تنفيذ الوسيط إللتزامه قد يكون راجعًا أيضا إلى خطأ يعود إلى العميل نفسه :فعل المتضرر -3

ــه     ــذ إلتزام ــى أن يخــل بتنفي ــذي أدى بالوســيط إل ــإذا أثبــت الوســيط أن الضــرر يرجــ     ،ال ــه هــو أنتفــت     ف ــل ال فعل ــى فعــل العمي ع إل

ومثال ذلك تأخر العميل بتغطية حسابه بالرصيد الكافي أو تقديمه معلومات غير صـحيحة تتعلـق بشخصـيته     ،مسؤوليته العقدية

  .أو أهليته وغيرها من المعلومات التي يتطلبها القانون

هـو كـل فعـل يقـوم بـه شـخص آخـر ال يسـأل عنـه الوسـيط           و ،تنتفي مسؤولية الوسيط أيضا في حالـة فعـل الغيـر    :فعل الغير -4

فالغير هو الشخص الذي ال توجد بينه وبين المدين أية صلة تجعل المدين مسئوال عما يأتيـه مـن أفعـال    ،تعاقديًا
28،

فـإذا كـان    

مثال ذلـك تنعقـد    ،الوسيط في مركز المكلف بالرقابة ومتبوعًا من قبل الغير الذي صدر منه الخطأ هنا تترتب مسؤوليته العقدية

مسؤولية شـركة الوسـاطة عـن األخطـاء التـي يرتكبهـا المعتمـدون       
29
مـن  ) 288(فـال يعتبـر مـن الغيـر مـن يشـملهم حكـم المـادة          ،

القــانون المــدني
30
كمــا يمكــن للوســيط أن يــدفع مســؤوليته ألي ســبب مــن أســباب انقضــاء المســؤولية كــاإلبراء ومــرور الــزمن        ،

     .المسقط للدعوى

  الثالمطلب الث

  شروط تعديل مسؤولية الوسيط

حيــث أن هــذه العقــود قــد تحفــل   ،قــد تتضــمن عقــود الوســاطة شــروطا تخفــف أو تعــدل مــن مســؤولية شــركات الوســاطة    

بالشروط التي تعفي الوسيط عن النقص المتحمل أو نتـائج العمليـات التـي ينفـذها علـى المحفظـة الماليـة إذا كـان يقـدم خـدمات           

  يرد التساؤل عن صحة هذه الشروط ومدى مشروعيتها ؟ وهنا  ،إدارة اإلستثمار

إن األصــل هــو حريــة المتعاقــدين فــي تعــديل قواعــد المســؤولية العقديــة فــي حــدود القــانون والنظــام العــام واآلداب ألن         

مرجعـه  ومـن ثـم فـإن أسـاس المسـؤولية العقديـة وقواعـدها         ،المسؤولية العقدية منشؤها العقد الذي هو نتاج إرادة المتعاقـدين 

أيضًا إرادتهم التي لها تعديل تلـك القواعـد  
بخـالف المسـؤولية التقصـيرية التـي هـي مـن النظـام العـام وال يجـوز االتفـاق علـى             ،31

وهــذا الجــواز لشــروط تعــديل المســؤولية العقديــة يجــد لــه تكريســًا    . تعــديل قواعــدها كمــا هــو الشــأن فــي المســؤولية العقديــة   

األردنيصريحًا في نصوص القانون المدني 
32
إذا كان المطلوب من المدين هـو المحافظـة   "على أنه ) 358(فقد نصت المادة  ،

فإنه يكون قد وفى باإللتزام إذا بذل في تنفيذه من العنايـة كـل    ،على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ إلتزامه

  ".م ينص القانون أو االتفاق على غير ذلكهذا ما ل ،ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود

الوسـيط الـذي يمـارس    (ولكن مع ذلك ال يجوز للوسيط المرخص من هيئة األوراق المالية لممارسة أعمال الوسيط المالي 

أن يقيــد مســؤولياته المفروضــة بموجــب التشــريعات   ،بموجــب أي اتفاقيــة يبرمهــا) بيــع وشــراء األوراق الماليــة لحســاب العمــالء 

ــاء مــن تلــك المســؤوليات      الم ــى إعف ــا أو أن يحصــل عل عمــول به
33
ــى شــركة        ، ــي عل ــايير الســلوك المهن كمــا حظــرت تعليمــات مع

الخــدمات الماليــة المــرخص لهــا بممارســة أعمــال الوســاطة الماليــة بموجــب أيــة إتفاقيــة تبرمهــا أن تقيــد مســؤوليتها المفروضــة       

ك المسؤولياتبموجب القوانين واألنظمة أو أن تحصل على إعفاء من تل
34 

.  

أما فيما يتعلق بشركات الوساطة التي تقدم خدمة إدارة اإلستثمار فلم يـرد بقـانون األوراق الماليـة واألنظمـة والتعليمـات      

مـن القـانون   ) 358(ذكرنـا إن المـادة    ،لذلك ينبغي الرجوع للقواعد العامـة  ،الصادرة بمقتضاه ما يمنع شروط تعديل المسؤولية

لكن مشروعية هذه الشروط ليست مطلقة وإنما مقيـدة بـبعض القيـود     ،جازت شروط تعديل المسؤولية العقديةالمدني األردني أ

  :التي تمثل حدودا لنفاذ هذه الشروط وتتمثل هذه القيود بما يلي

مـن  ) 358/2(تبطل شروط تعديل المسؤولية إذا كانت تنطوي على الغش أو الخطـأ الجسـيم فقـد نصـت المـادة      :  أوًال 

ويمكـن اإلشـارة بهـذا الصـدد إلـى       ،"يبقى المدين مسئوال عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم" قانون المدني األردني على أنه ال

قرار صـادر عـن محكمـة الـنقض الفرنسـية بشـأن إدارة محـافظ األوراق الماليـة        
35
مـدير المحفظـة الماليـة الـذي يبـدل      "جـاء فيـه    ،

وافقـة العميـل وكـان هـذا الغيـر المسـتبدل مفتقـرًا لخبـرة إدارة المحـافظ يكـون قـد            غيره في إدارة المحفظة دون الحصول علـى م 

  ".ارتكب خطأ جسيمًا يحرمه من اإلستفادة من شرط اإلعفاء من المسؤولية 
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إن شروط اإلعفاء من المسؤولية يجب أن ال تهـدف إلـى منـع العميـل مسـبقا وقبـل تحقـق الخطـأ مـن الرجـوع إلـى            : ثانيًا 

فقـد قضـت محكمـة إسـتئناف بـاريس      ،ل تحريـك دعـوى المسـؤولية   القضاء من خـال 
36
شـرط عـدم المسـؤولية الـذي شـكل      " بـأن   

فالتصـديق ال   ،تصديق سابق من قبل العميل على العمليات المسـتقبلية التـي يضـطلع بهـا العميـل هـو شـرط مجـرد مـن كـل أثـر           

التصـديق السـابق فلـيس سـوى شـرط مـانع مـن مباشـرة         أمـا   ،عـن سـلطاته   يتصور إال بعد وقوع العمليات التي خرج بها المدير

      ".العميل لحقه في الرجوع قضائيًا على المدير لخروجه على السلطة الممنوحة له وهو ال يجوز

  المطلب الرابع

  التعويضات المقررة للعمالء

بهـا لخطـأ أو مخالفـة يعطـي     أو ارتكا ،إن إخالل شركة الوساطة بأي من إلتزاماتها أو قيامها بأعمال تضر بمصلحة العميـل 

مــن قــانون األوراق ) 111/1(فقــد نصــت المــادة  ،للعميــل الحــق بالمطالبــة بــالتعويض مهمــا كانــت الخدمــة الماليــة التــي تقــدمها  

يحق ألي مستثمر تعرض ألضرار مالية نتيجة بيع أوراق مالية مطالبة البائع أو المصدر حسب مقتضـى الحـال   " المالية على أنه 

  :ن األضرار التي لحقته شريطة أن يثبت ما يليبالتعويض ع

  .أن بيع تلك األوراق المالية قد تم بصورة مخالفة ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه -1

  ".أنه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك األوراق المالية  -2

وز فسـخ أو إبطـال عقـد التـداول كنـوع مـن التعـويض للعميـل الـذي          ولكن تثار مسألة على قدر كبير مـن األهميـة فهـل يجـ    

) عقـود التـداول  (فمن الممكن تصور قيام الوسـيط بـإبرام عقـود البيـع والشـراء       تضرر نتيجة إخالل الوسيط بأي من إلتزاماته ؟

أو قــد يقــوم  ،لســريانأوامــر البورصــة التــي يصــدرها العمــالء تحديــدا للســعر أو مــدة ا    فقــد تتضــمن ،خالفــا لتعليمــات عمالئــه 

أو أن يبيـع الوسـيط لعمالئـه أوراق ماليـة تعـود لـه دون موافقـة         ،الوسيط بشـراء األوراق الماليـة الموكـل ببيعهـا لحسـابه الخـاص      

  فما أثر هذه المخالفات على عقود التداول وهل يجوز فسخ عقد التداول نتيجة لذلك؟ ،عميله

للمشـتري يـتم بموجبـه شـراء      طين أحـدهما وسـيط للبـائع واآلخـر وسـيط     ذكرنا أن عقـد التـداول هـو عقـد يبـرم بـين وسـي       

 ،حيث ال يجوز التعامل باألوراق المالية بيعا وشـراء اال مـن خـالل عقـود التـداول التـي يبرمهـا الوسـطاء         ،األوراق المالية وبيعها

العقد في السوق إن الحقوق واإللتزامات تنشأ بين بائع الورقة المالية ومشتريها والغير بتاريخ إبرام
37
لكـن ال يجـوز إجـراء أي     ،

    .فال يجوز رهنها أو تحويلها بين الحسابات قبل إتمام التسوية ،تصرف على االوراق المالية خالل فترة التسوية

ولـم يتضـمن قـانون األوراق الماليـة      ،لقد أعطى القانون الصفة النهائية والقطعية لتداول األوراق الماليـة فـي أسـواق المـال    

والتـي   1997لسـنة  ) 23(مـن قـانون األوراق الماليـة الملغـي رقـم      ) 71(مـا نصـت عليـه المـادة      2002لسنة ) 76(لحالي رقم ا

أن للمحكمــة وقــف أو إلغــاء أيــة عمليــة بيــع أو شــراء أو إصــدار لــألوراق الماليــة اذا ثبــت أنهــا مخالفــة ألحكــام هــذا " جــاء فيهــا 

  ".بمقتضاه أو أي تشريع أخر القانون أو األنظمة والتعليمات الصادرة

أما بالنسبة لموقف محكمة التمييز فقد قضت بأن عقد تحويل األسهم موضوع الدعوى كان أثناء قيام حجة حصـر األرث  

ويجهلــون  ،وأن كــل مــن البــائع والمشــتري حســني النيــة يعتقــدون صــدور حجــة أرث عــن محكمــة شــرعية مختصــة     ،قبــل إبطالهــا

سـوى المطالبـة بـالتعويض وهـو قيمـة      ) الورثـة (فإن العقد صـحيح وال يمكـن للمتضـررين منـه      صدورها عن محكمة غير مختصة

فقــد إعتبــرت المحكمــة أن حقــوق الورثــة تثبــت بمجــرد وفــاة المــورث فــي التركــة وحجــة حصــر اإلرث         ،األوراق الماليــة المباعــة 

لهـا حقـوق فـي التركـة والتصـرفات التـي قامـت        فتكون غيـر وارثـة ولـيس     ،الصادرة للورثة هي كاشفة لتلك الحقوق وليست منشئة

غير إن تلك التصرفات قد صـدرت أثنـاء كانـت حجـة حصـر اإلرث التـي تـم إبطالهـا          ،بها وقد قامت ببيع أسهم تقع في ملك الغير

والتي  ،يمن القانون المدني األردن) 114(وقد إستندت المحكمة في قرارها الى القواعد العامة في القانون بنص المادة  ،قائمة

فـأثر العقـد الـذي يبرمـه يضـاف الـى        ،نصت على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهالن حقًا وقت إبرام العقد إنقضاء النيابة

ال تسـمع دعـوى الملـك علـى     " مـن القـانون المـدني التـي جـاء فيهـا       ) أ/1189(وإستندت ايضًا لنص المادة  ،األصيل أو خلفائه

"عينيًا على منقول أو سندًا لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية من حاز منقوًال أو حقا 
38
.         

فــال يجــوز إلغــاء التســويات النهائيــة لعقــود التــداول 
39
لــذلك فــإن عقــد التــداول وبعــد إتمــام عمليــة التســوية يصــبح عقــدا   ،

علـى الـرغم   " انون األوراق الماليـة التـي جـاء فيهـا     مـن قـ  ) أ/86(وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة       ،صحيحًا نافذًا في مواجهة الغير
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أو  ،أو الوســيط لحســابه ،عنــد صــدور قــرار بــإفالس الوســيط المــالي أو تصــفيته أو الحجــز عليــه  ،ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر

يتخـذ المركـز    ،وفقا ألحكام التشريعات النافذة ،أو الحجز ،أو التصفية  ،وقبل الشروع في إجراءات اإلفالس ،العضو في المركز

اإلجـراءات الالزمـة إلتمـام تسـوية عقـود التـداول التـي كـان العضـو طرفـًا فيهـا قبـل صـدور ذلـك                ،وفقًا للتعليمـات التـي يصـدرها   

  ".نافذة في مواجهه الغير ،وتكون عقود التداول تلك بعد تسويتها ،القرار

شـريطة أن يطلـب الوسـيط     ،ال أمـر البورصـة  ويستثنى من عدم إمكانية إلغاء عقود التـداول حالـة حصـول خطـأ خـالل إرسـ      

فقـد أعطـت    ،وحالة الحادث الفني ،دقائق من التنفيذ وبعد موافقة الطرف اآلخر وقبل مرحلة اإلقفال) 10(المعني اإللغاء خالل 

جلســة المــدير التنفيــذي للبورصــة صــالحية إلغــاء أي عمليــة تــداول تــم تنفيــذها خــالل مراحــل    تعليمــات تــداول األوراق الماليــة

التداول في أي من هاتين الحالتين
40
ويستثنى من ذلك أيضا صالحية مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية فـي إلغـاء أو تعـديل     ،

أو الوســيط لحســابه  ،فــي حالــة صــدور قــرار بــإفالس الوســيط المــالي أو تصــفيته أو الحجــز عليــه   ،عقــود التــداول أو جــزء منهــا

غاء مبررًاشريطة أن يكون هذا التعديل أو اإلل
41
 ،ويجب أن يكون اإللغـاء أو التعـديل قبـل إتمـام عمليـة التسـوية ولـيس بعـدها         ،

لمـا فـي    ،ألن عقود تداول األوراق المالية ذات طبيعة خاصة تجعل الحكم بإلغاء أو تعديل العقد أو أي جزء منه متعذر التنفيـذ 

رار المعامالت حيث تمتاز األوراق المالية بحركة انتقالهـا  كما أنه يؤدي إلى عدم إستق ،ذلك من مساس بحقوق الغير حسن النية

لذلك فإن التعويض عن الضرر هو الحل سواء أكان التعويض نقدا أو شراء أوراق مالية مثلية ،السريعة
42
.  

وإعــادة ثمــن   ،كمــا أن لمركــز إيــداع األوراق الماليــة إلغــاء عقــد التــداول المعلــق الــذي نجــم عنــه بيــع أوراق ماليــة بعجــز      

ألوراق الماليــة المشــتراة للوســيط المشــتري إذا تعــذر علــى صــندوق ضــمان التســوية تغطيــة األوراق الماليــة العجــز نيابــة عــن       ا

وفــي هــذه الحالــة يعــوض صــندوق ضــمان التســوية العميــل المشــتري عــن هــذا اإللغــاء وفــق أحكــام النظــام        ،الوســيط المتخلــف

الداخلي لصندوق ضمان التسوية
43
.  

  المطلب الخامس

  وى المسؤوليةدع

ترفــع دعــوى المســؤولية مــن قبــل العميــل أو المســتثمر علــى الوســيط المــالي نتيجــة إلخاللــه بإلتزاماتــه الناشــئة عــن عقــد      

ونتيجـًة لإلخـالل بـاإللتزام القـانوني العـام الـذي يفـرض علـى          ،كما إنها قد ترفع من الغيـر جـزاء المسـؤولية التقصـيرية     ،الوساطة

ير أو أي مــن اإللتزامــات التــي نــص عليهــا قــانون األوراق الماليــة واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة          الوســيط عــدم اإلضــرار بــالغ   

       ،بمقتضاه

أمــا المــدعي فقــد يكــون العميــل الــذي تربطــه بالوســيط عالقــة    ،فالمــدعى عليــه فــي دعــوى المســؤولية هــو دائمــًا الوســيط 

  .عاملين في بورصة األوراق الماليةتعاقدية أو أي شخص من الغير أو من عموم المستثمرين والمت

ولما كـان تحديـد المحكمـة المختصـة نوعيـًا ومحليـًا بنظـر دعـوى المسـؤولية ال يثيـر صـعوبة تـذكر ألنـه يخضـع للمبـادئ                

فإننـا سـنكتفي بتحديـد مـدى تقـادم دعـوى        ،العامة التي تنظم االختصاص النوعي والمكاني في قانون أصول المحاكمات المدنية

لذلك فإنها تخضع لحكـم القواعـد    ،لم ينص قانون األوراق المالية األردني على مدة تقادم دعوى مسؤولية الوسطاء ،المسؤولية

وهذا ما أكدته محكمة التمييـز األردنيـة فـي قرارهـا الـذي جـاء        ،سنة) 15(العامة في القانون المدني وبذلك تكون مدى التقادم 

ــر مــن الســند   " فيــه  فــإن أحكــام التقــادم القصــير    ،ات التجاريــة وتخضــع ألحكــام قــانون األوراق الماليــة   إذا كانــت األســهم ال تعتب

وعليـه فـإن التقـادم الطويـل      ،مـن قـانون التجـارة ال محـل لتطبيقـه فـي موضـوع هـذه الـدعوى         ) 58(المنصوص عليـه فـي المـادة    

عوى اقيمت قبل مـرور خمـس عشـرة    وحيث أن الد ،من القانون المدني هو الواجب التطبيق) 449(المنصوص عليه في المادة 

"سنة على واقعة بيـع األسـهم فيكـون الـدفع بـرد الـدعوى لمـرور الـزمن ال يقـوم علـى أسـاس مـن القـانون وحقيقـُا بـالرد               
44
ومـع   .

وجــود هــذا الحكــم القضــائي اال اننــا نــرى انــه مــن الضــروري تحديــد طبيعــة عمــل الوســاطة الماليــة ومــن ثــم نحــدد مــدة تقــادم     

وبـالرجوع الـى القواعـد العامـة نجـد انهـا اعتبـرت شـراء المنقـوالت وبيعهـا مـن            . ة على ممارسة مثـل هـذا العمـل   الحقوق المترتب

اجل تحقيق الربح عمال تجاريا، وعلى هذا االساس فان شراء االوراق الماية بقصد بيعها لتحقيـق الـربح يعـد تجاريـا و يخضـع      

اما اذا كان شراء االوراق المالية لغايات االحتفاظ بها كرصيد ائتمـاني فانـه   . بالتالي لتقادم االعمال التجارة بمرور عشر سنوات

وعليـه ال بـد مـن    . يعد مثل هذا العمل من االعمال المدنيـة وبالتـالي يخضـع لتقـادم االعمـال المدنيـة بمـرور خمسـة عشـر عامـا          
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كافة االعمـال التـي يكـون موضـعها االوراق      الحرص عند االستناد الى حكم محكمة التمييز المشار اليه سابقا وعدم تعميمه على

  .المالية بحيث يدرس كل عمل على حده على ضوء حيثياته وصفة القائم به

أمــا دعــوى الوســيط للمطالبــة بحقوقــه نتيجــة إلخــالل العميــل بإلتزامــه بــأداء العمولــة أو رد النفقــات والمصــاريف فإنهــا ال     

ال تســمع الــدعوى عنــد " مــن القــانون المــدني األردنــي علــى أنــه  ) 451(فقــد نصــت المــادة  ،تســمع اذا إنقضــت خمــس ســنوات

  :اإلنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا إنقضت خمس سنوات على الحقوق اّالتية

كـون  والوسطاء علـى أن ت  والمحامين والمهندسين والخبراء واألساتذة والمعلمين ووكالء التفليسة حقوق األطباء والصيادلة-1

    .هذه الحقوق مستحقة لهم عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما أنفقوه من مصروفات

  المبحث الثاني

  المسؤولية الجزائية واإلدارية

يقــوم بعــض الوســطاء أحيانــًا بإســتغالل مراكــزهم وثقــة العمــالء بهــم فيرتكبــون تصــرفات غيــر مشــروعة تهــدف إلــى غــش        

فشــركات الوســاطة  ،لحهم الخاصــة قــد يــنعكس أثرهــا علــى ســوق تــداول األوراق الماليــة   العمــالء أو المســتثمرين لتحقيــق مصــا 

المالية تلعب دورًا اقتصاديًا كبيرًا لـذلك فـإن أي خلـل فـي عملهـا يتعـدى أثـره دائـرة المصـالح الخاصـة التـي تحميهـا المسـؤولية              

خالفـات التـي يرتكبهـا القـائمون علـى إدارة هـذه       ومن ثم صار من الالزم أن يتـدخل المشـرع ليفـرض جـزاءات رادعـة للم      ،المدنية

وبناء على ذلك قد ترى شركات الوسـاطة أن مسـؤوليتها الجزائيـة قـد انعقـدت وهـذا مـا سـنتناوله فـي المطلـب األول            ،الشركات

   .بينما نخصص المطلب الثاني للمسؤولية اإلدارية والتأديبية

  المطلب األول

  المسؤولية الجزائية

لمخلــة باإللتزامــات القانونيــة كــالغش واالحتيــال والتزويــر والخــداع والتــي قــد تصــدر عــن الوســطاء فــي  تشــكل التصــرفات ا

ــة       ــات وقــانون األوراق المالي ــانون العقوب ــة جــرائم يعاقــب عليهــا ق ــداًء علــى     ،بورصــة األوراق المالي وهــذه الجــرائم ال تشــكل اعت

لية بشكل عام، كما تعتبر من الجرائم اإلقتصادية فهـي عبـارة عـن    المستثمرين فحسب بل تعتبر اعتداًء على بورصة األوراق الما

أعمال تخـالف القواعـد المقـررة لتنظـيم السياسـة االقتصـادية للدولـة       
45
وقـد مـنح القـانون هيئـة األوراق الماليـة صـالحية إجـراء         ،

  .ية وهي محكمة بداية عمانالتحقيق وإيقاع العقوبات الجزائية واإلدارية وحدد المحكمة المختصة بجرائم األوراق المال

يعاقـب  " نص قانون العقوبات األردني على تجريم المضاربات غير المشروعة والتي ترتكـب فـي البورصـة حيـث جـاء فيهـا       

بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة مالية ال تزيد على مائة دينار كل من توصل بـالغش لرفـع أو تخفـيض أسـعار البضـائع أو      

بتقـديم عـروض البيـع أو الشـراء     ) 2بإذاعة وقائع مختلفـة أو ادعـاءات كاذبـة، أو    ) 1: في البورصة وال سيما  األسهم المتداولة

"باإلقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق) 3قصد بلبلة األسعار، أو 
46
وقـد ورد هـذا الـنص     ،

إنما يمتـد إلـى أي شـخص يحـاول      ،تهدف إلى التالعب في السوق مطلقًا فلم يقتصرعلى عدم مشروعية تصرفات الوسطاء التي

مــن قــانون ) 435(التالعــب فــي الســوق ســواء كــان مــن الوســطاء أو المســتثمرين أو غيــرهم مــن األشــخاص فلــم تحــدد المــادة   

بــل حــدد ويالحــظ علــى هــذا الــنص أنــه لــم يتــرك للقضــاء حريــه إختيــار العقوبــة     ،العقوبــات صــفة األشــخاص القــائمين بالتالعــب 

  .العقوبة بالحبس والغرامة معًا

وقــد تعــد جريمــة المضــاربة غيــر المشــروعة التــي ترتكــب فــي البورصــة مــن الجــرائم اإلقتصــادية بموجــب قــانون الجــرائم      

تشـمل الجريمـة األقتصـادية    " مـن هـذا القـانون علـى أن     ) أ/3(فقـد نصـت المـادة     ،1993لسنة ) 11(األقتصادية األردني رقم 

 ،أو األسـهم  ،أو العملـة الوطنيـة   ،أو بالثقة العامة باإلقتصـاد الـوطني   ،تلحق الضرر بالمركز اإلقتصادي للمملكة... ..أي جريمة

"أو اذا كان محلهـا المـال العـام    ،أو األوراق المالية المتداولة ،أوالسندات
47،

) ج/3(كمـا أنهـا قـد تعتبـر كـذلك بموجـب المـادة        ، 

المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه من قـانون العقوبـات جـرائم إقتصـادية اذا تـوافرت      تعتبر الجرائم " التي نصت على أنه 

جرائم المضاربات غير المشروعة خالفًا ألحكام المـادة   -6.... .:من هذه المادة ) أ(فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

  ".من قانون العقوبات) 435(
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ة تلحـق الضـرر باألسـهم أوالسـندات أواألوراق الماليـة المتداولـة ومنهـا جريمـة         بأن أي جريمـ ) 3(يتضح من نص المادة  

يفرض علـى   ،وباإلضافة الى العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات ،المضاربة غير المشروعة تعد جريمة إقتصادية

و مقــدار األمــوال التــي حصــل عليهــا جريمــة المضــاربة غيــر المشــروعة عقوبــات إضــافية تتمثــل بتضــمين مرتكــب أي منهــا قيمــة أ

وللمحكمـة أن تقضـي بـالعزل مـن العمـل وبغرامـة ال        ،نتيجة إرتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية واإلدارية التي ترتبت عليهـا 

تتجاوز مائة ألف دينار
48
.    

ق الماليـة جريمـة إقتصـادية    ويترتب علـى إعتبـار جريمـة المضـاربة غيـر المشـروعة أو غيرهـا مـن الجـرائم المتعلقـة بـاألورا           

  :نتائج مهمة تتمثل بما بلي

مـن قـانون الجـرائم اإلقتصـادية اسـتعمال األسـباب المخففـة التقديريـة لتنزيـل          ) ج/4(ال يجوز للمحكمة بموجب نـص المـادة    -1

ت األردنـي  مـن قـانون العقوبـا   ) 100(العقوبة عن الحد األدنى المقرر لهذه الجرائم وبـذلك يعطـل هـذا الـنص نـص المـادة       

ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة األخــذ باألســباب المخففــة اذا قــام أحــد الشــركاء بــالتبليغ عــن       ،الــذي أخــذ باألســباب المخففــة 

الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها اذا أدى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة
49
.   

لهذه الجرائم اذا تعددت الجرائم التي أديـن بهـا أي شـخص    دمج العقوبات المقررة ) ج/4(ال يجوز للمحكمة بموجب المادة  -2

ويهدف هذا المنع الى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم نظرًا إلرتباطهـا بمـدخرات    ،بمقتضى أحكام هذا القانون

صـت عليهـا   ويعطـل هـذا الـنص أيضـًا إمكانيـة دمـج العقوبـات التـي ن         ،المستثمرين وتأثيرها السلبي على األقتصـاد الـوطني  

  . من قانون العقوبات األردني) 72(المادة 

وتجــدر اإلشــارة الــى أن القــانون يعاقــب علــى الشــروع بجريمــة المضــاربة غيــر المشــروعة     
50

وقــد يكــون الشــروع تامــًا أو  

فـى  ومـع ذلـك قـد يع    ،مـن قـانون العقوبـات   ) 70 ،68(وتخفض العقوبات في هذه الحالة بنسب معينة نصت عليها المواد  ،ناقصًا

من العقوبة أي من الشركاء في جريمة المضاربة غير المشروعة من غير المحرضـين فـي حالـة الشـروع النـاقص إذا بـادر بتبليـغ        

السلطات المختصة بالجريمة قبل إكتشافها وأدى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة
51
.   

ريعات األوراق الماليــة األفعــال التــي قــد تصــدرعن   حــددت تشــ  ،وباإلضــافة لقــانون العقوبــات وقــانون الجــرائم اإلقتصــادية   

شركات الوساطة المالية وتشكل مخالفة ألحكام القانون منها قيام هذه الشـركات بممارسـة أعمالهـا دون الحصـول علـى تـرخيص       

اق الماليـة  ويعتبـر أيضـا مخالفـة ألحكـام قـانون األور      ،من مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية أو عدم قيامها بتجديد التـرخيص 

تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقـديمها إلـى هيئـة األوراق     -1:قيام شركات الوساطة بما يلي

عــرض أوراق ماليــة أو بيعهــا بنــاًء علــى معلومــات غيــر صــحيحة أو مضــللة بشــأن الحقــوق والميــزات التــي تمنحهــا        -2 ،الماليــة

أو بشــأن طبيعــة األعمــال التــي يمارســها المصــدر أو مــدى نجــاح تلــك األعمــال أو       ،رضــها أو بيعهــا األوراق الماليــة التــي تــم ع 

أي خداع أو تضليل يتعلـق بـاألوراق الماليـة أو أي ممارسـة محظـورة       -3 ،األوضاع المالية للمصدر أو التوقعات المستقبلية له

يةفيما يتعلق باألعمال المرخصة وفقا ألحكام قانون األوراق المال
52
.  

كمــا يحظــر علــى شــركات الوســاطة تــداول أوراق ماليــة أو حمــل الغيــر علــى تــداولها بنــاء علــى معلومــات داخليــة       
أو  ،53

أو إفشـاء المعلومـات الداخليـة     ،أستغالل هذه المعلومات أو أية معلومـة سـرية لتحقيـق مكاسـب ماديـة أو معنويـة لهـا أو لغيرهـا        

لغير مرجعه المختص أو القضاء
54
شـائعات أو إعطـاء معلومـات أو بيانـات أو تصـريحات مضـللة أو غيـر صـحيحة قـد          أو بـث ال  ،

أو التأثير على المعامالت المتعلقة باألوراق المالية سواء بشـكل   ،تؤثر على سعر أي ورقة مالية أو على سمعة أي جهة مصدرة

و حجـم تـداولها أو عـن سـعر أو حجـم      منفرد أو بالتواطؤ مع الغير بقصد إعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقـة ماليـة أ  

تداول أي أوراق ماليـة أخـرى ذات عالقـة   
55 

وتعتبـر شـركة الوسـاطة أو أحـد معتمـديها     ، 
مرتكبـة لجـرم التزويـر واإلحتيـال فـي       56

حالة البيع أو التصرف باألوراق المالية دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود إتفاقيـة خطيـة تخولـه بـذلك    
57
وقـد تشـكل    ،

) 3(عال التي تصدر عن شركات الوساطة المالية جرائم إقتصادية أذا إنطبقت عليهـا الشـروط التـي نصـت عليهـا المـادة       هذه األف

   .من قانون الجرائم اإلقتصادية

وقد يكون اإلختصاص لمحكمة أمن الدولـة   ،وتختص محكمة بداية عمان بإيقاع العقوبات المتعلقة بجرائم األوراق المالية

مـن قـانون الجـرائم اإلقتصـادية    ) 3(جـرائم إقتصـادية بموجـب الشـروط التـي نصـت عليهـا المـادة         اذا كانت تشكل 
58
وقـد حـدد    ،

  :قانون األوراق المالية العقوبات التي تفرض على مرتكبي هذه المخالفات بما يلي 
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ه المخـالف أو ضـعف   دينـار باإلضـافة إلـى غرامـة ال تقـل عـن ضـعف الـربح الـذي حققـ          ) 100000(غرامة ال تزيد علـى مبلـغ   ) 1

الخسارة التي تجنبها على أن ال تزيد على خمسة أضعاف ذلك الربح أو الخسارة
59
.  

الحبس مدة ال تزيد على ثالث سـنوات فـي حالـة تصـرف شـركات الوسـاطة بـأوراق ماليـة دون تفـويض خطـي مـن مالكهـا أو             ) 2

أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بنـاء علـى   أو في حالة قيام الوسيط بتداول  ،دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك

أو إفشـاء المعلومـات الداخليـة     ،أو استغالله معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية ،معلومات داخلية

ــة قيــام الوســيط ببــث         ،لغيــر القضــاء أو المرجــع المخــتص   ــالحبس مــدة ال تزيــد علــى ثــالث ســنوات فــي حال كمــا يعاقــب ب

مـن قـانون   ) 109(ائعات أو ترويجها أو التأثير على المعلومات المتعلقة باألوراق المالية خالفًا لما نصت عليه المادة الش

األوراق المالية
60
.  

الحبس مدة ال تزيد على سنة لقيام الوسيط بممارسة أعماله دون الحصول على ترخيص مـن مجلـس مفوضـي هيئـة األوراق     ) 3

ام شخص طبيعي بمزاولة أعمال المعتمد قبل إعتماده لدى هيئة األوراق الماليةأو في حالة قي ،المالية 
61
.  

واألصــل أن تحكــم المحكمــة بكلتــا العقــوبتين الحــبس والغرامــة معــا ولــيس لهــا حريــة اختيــار العقوبــة إال إذا كــان ارتكــاب        

مالية مبلغا كافيا لدفع قيمة الغرامات التي قـد  المخالفة للمرة األولى أو إذا أودع المخالف لصندوق المحكمة أو لهيئة األوراق ال

شريطة دفعها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية ،يحكم بها
62
.   

التــي نصــت علــى أن   ،مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي   ) 9(لقــد فعــل قــانون األوراق الماليــة نــص المــادة    

ميع الموظفين الذين خولوا صالحيات الضابطة العدلية بموجـب هـذا   يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية ج

فقد أعطى قانون األوراق المالية الجهـة المختصـة فـي هيئـة األوراق الماليـة وهـي هيئـة         ،القانون والقوانين واألنظمة ذات العالقة

دقيق لتحديــد مــا إذا كــان أي  مــن خــالل منحهــا ســلطة إجــراء أي تحقيــق أو تفتــيش أو تــ    ،إداريــة صــالحيات الضــابطة العدليــة 

شخص قد ارتكب مخالفة أو إتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى إرتكاب مخالفة ألي من أحكام قـانون األوراق الماليـة واألنظمـة    

والتعليمات الصادرة بمقتضاه
63
كما أعطيـت الهيئـة صـالحيات المـدعي العـام وتتمثـل بـالتحقيق فـي أيـة معلومـات أو ظـروف أو             ،

ولهــا أيضــا   ،اهــا ضــرورية ومالئمــة لتنفيــذ أحكــام قــانون األوراق الماليــة واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه      ممارســات تر

تدقيق الوثـائق والسـجالت العائـدة لشـركات الوسـاطة ومعتمـديها أو أيـة جهـة خاضـعة لرقابتهـا وطلـب حضـور الشـهود وسـماع               

قة بموضوع التحقيقوتقديم أي وثائق ومستندات ذات عال ،شهادتهم تحت القسم
64
.  

  المطلب الثاني

  المسؤولية اإلدارية والتأديبية

إدارتهـا واإلشـراف    وتتـولى  ،تمتاز األسواق المالية بأنهـا أسـواق منظمـة يضـع القـانون القواعـد واألحكـام المنظمـة لعملهـا         

  .لتنمية االقتصادية للدولةويهدف هذا التنظيم إلى حماية مدخرات الجمهور وضمان مشاركتها في ا ،عليها هيئات إدارية

وأعطـى لهـا    ،لذلك أناط المشرع األردني بهيئة األوراق المالية والبورصة اإلشراف والرقابـة علـى شـركات الخـدمات الماليـة     

وفي مصر تخضـع الشـركات العاملـة فـي مجـال األوراق الماليـة        ،سلطة توقيع الجزاءات اإلدارية في حالة مخالفتها ألحكام القانون

وفـي فرنسـا    ،ءات اإلدارية التي تفرضها هيئة سوق المال في حالة خروجها عن أحكام قانون سوق المال والئحته التنفيذيةللجزا

توقيــع الجــزاءات اإلداريــة علــى شــركات إدارة المحــافظ وعلــى مــديريها فــي حالــة مخالفــة ) COB(يحــق للجنــة عمليــات البورصــة 

للوم والغرامة المالية ومنع مزاولة المهنةأحكام القانون والتي تتنوع بين اإلنذار وا
65

 .  

ــة            ــاء علــى مــا تقــدم ســنبين األفعــال التــي تصــدر عــن شــركات الوســاطة والتــي تشــكل مخالفــات لقــانون األوراق المالي وبن

  .ريةكما سنبين القيود التي ترد على سلطة الهيئات اإلدارية في توقيع العقوبة اإلدا ،واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

  :بإستقراء النصوص القانونية المتعلقة بالمخالفات اإلدارية نجد أن األفعال التي تشكل مخالفات تتمثل بمايلي 

  .إرتكاب مخالفة ألحكام قانون األوراق المالية واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه: أوًال

  .لمشورة أو أمر أي شخص بارتكاب أي مخالفةالقيام عمدا بالمساعدة أو التحريض أو تقديم ا: ثانيًا
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اإلدالء أو التسبب باإلدالء أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضـللة تتعلـق بمعلومـات جوهريـة وذلـك فـي أي طلـب أو        : ثالثًا

  .تقرير مقدم إليها أو إخفاء معلومات تتعلق بمعلومات جوهرية كان يتوجب عليه ذكرها بالتقرير أو الطلب

دم اســتجابة شــركة الوســاطة لطلــب هيئــة األوراق الماليــة بتقــديم الوثــائق والمســتندات الالزمــة أو بالحضــور لــإلدالء      عــ: رابعــًا

بالشهادة
66
.  

بأنـه قـد ارتكـب     ،فإذا تبين لمجلس مفوضي هيئة األوراق المالية بعد إجراء التحقيق مع الشخص المعني أو سـماع أقوالـه  

ؤدي إلى ارتكـاب مخالفـة ألي مـن أحكـام هـذا القـانون واألنظمـة والتعليمـات والقـرارات          أي مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية ت

  :الصادرة بمقتضاه فللمجلس إتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية

  .نشر نتائج التحقيق) 1

أو  ،بب بارتكابهـا إصدار أمر للشخص المخالف وخالل المدة التي يحـددها المجلـس بـالتوقف عـن ارتكـاب المخالفـة أو التسـ       ) 2

   .اتخاذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكابها أو بإزالتها حسب مقتضى الحال

  .فرض غرامات مالية) 3

حسب مقتضى الحال ،تعليق أو إلغاء ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا كان مرخصًا له أو معتمدًا) 4
67
.  

تتكــون مــن الوســطاء وأي جهــة أخــرى يحــددها مجلــس علــى اعتبــار أن عضــوية البورصــة –كمــا تخضــع شــركات الوســاطة 

فـإذا تبـين    ،لرقابة وإشراف بورصـة عمـان التـي لهـا سـلطة إيقـاع العقوبـات التأديبيـة بواسـطة مـديرها التنفيـذي            -إدارة البورصة 

بــأن أي عضــو أو أحــد األشــخاص المــرتبطين بــه   
صــادرة قــد خــالف أحكــام القــانون أو األنظمــة أو التعليمــات أو القــرارات ال     68

أو خالف أحكام األنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن البورصة أو اتخذ إجراءات تحضـيرية تـؤدي إلـى مثـل هـذه       ،بمقتضاه

فرض غرامة مالية ال تقل عـن مائـة دينـار وال     -3 ،اإلنذار -2 ،التنبيه-1 -:المخالفة يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية 

 ،فرض قيود على نشاطه أو أي من األشخاص المرتبطين به للمـدة التـي يحـددها مجلـس اإلدارة     -4 ،نارتتجاوز عشرة آالف دي

إنهاء العضوية -5
69
.  

ذكرنـــا أن للســـلطة اإلداريـــة والمتمثلـــة بهيئـــة األوراق الماليـــة ومجلـــس إدارة بورصـــة صـــالحية إيقـــاع العقوبـــات اإلداريـــة     

نـي حرمـان الشـركات المخالفـة مـن حقوقهـا التـي يتعـين توفرهـا عنـد توقيـع هـذه             لكـن هـذا اليع   ،والتأديبية على شركات الوساطة

  :وبالتالي هناك ضمانات تتمتع بها هذه الشركات في مواجهه السلطة اإلدارية تتمثل بما يلي ،المخالفات

فـالجزاء اإلداري هـو إجـراء     ،ال يجوز للهيئات اإلدارية توقيع جزاء لم يرخص به المشرع ابتـداء : مبدأ الشرعية اإلدارية: أوًال 

حيــث أن للمشــرع وحــده ســلطة تحديــد اإلجــراءات المقيــدة   ،مقيــد لحريــة المــواطنين ال يوقــع إال بنــاء علــى نــص قــانوني 

للحريات والحقوق األساسية
70
.   

ــًا لمخــالف لقــد كفلــت كافــة التشــريعات مبــدأ الــدفاع للمــتهم فاليجــوز توقيــع أي جــزاء إال بعــد مواجهــة ا      : حــق الــدفاع  :  ثاني

وتطبيقا لذلك فقد أجـاز قـانون األوراق الماليـة لشـركات الوسـاطة فـي حالـة         ،بالوقائع المنسوبة إليه وسماع أقواله بشإنها

فرض إجراء مؤقت يتمثل بوقف نشاطها تقديم طلب لسماع أقوالها لهيئة األوراق المالية أو إللغـاء هـذا اإلجـراء المؤقـت     

أو تعليقه أو تقييده
71
.     

فيجــب علــى مجلــس   ،مبــدأ التناســب يجــب أن تتناســب العقوبــة التــي تفرضــها الســلطات اإلداريــة مــع المخالفــة المرتكبــة     :  ثالثــًا

ومقدارها يتناسبان مـع متطلبـات المصـلحة     -إن فرضها  -مفوضي هيئة األوراق المالية أن يراعي في قراره بفرض الغرامة 

  : العامة أخذًا بعين االعتبار األمور التالية 

إن المخالفة تضمنت خداعًا أو احتيـاًال أو تالعبـًا أو تجـاهًال متعمـدًا أو إهمـاًال جسـيمًا للمتطلبـات المنصـوص عليهـا فـي           : أوًال

  .قانون األوراق المالية

  .أن المخالفة ترتب عليها إضرارًا بأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة: ثانيًا 
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يـر مشـروع مـع األخـذ بعـين اإلعتبـار التعويضـات التـي يـتم دفعهـا للمتضـررين مـن إرتكـاب              أن المخالفة نجم عنها إثراء غ: ثالثًا 

  .المخالفة

أي أمر آخر تستوجبه مقتضيات العدالة واإلنصاف: رابعًا
72.   

  :الخاتمة

 جلة عقد الوساطة المالية على عاتق الوسيط التزامات تعاقدية وقانونيـة، وهـي ضـمان ادارة المحفظـة الماليـة المسـ      يترتب

وتتمثل باإللتزام بتعريف المسـتثمر علـى أنظمـة مركـز     . للعميل بطريقة تحقق له الربح في الظروف العادية وفي الميعاد المحدد

واإللتــزام  ،وتنفيــذ أوامــر البيــع والشــراء  ،واإللتــزام باإلفصــاح والتبصــير ،وفــتح حســابات األوراق الماليــة ،إيــداع األوراق الماليــة

فــاذا تخلــف عــن القيــام بهــذه االلتزامــات قامــت مســؤوليته عــن تعــويض     .وإدارة محــافظ األوراق الماليــة ،)حفــظ الســر(بالكتمــان 

لـذا فـان مسـؤولية الوسـيط تعـد مـن موضـوعات عقـد الوسـاطة التـي نالـت اهتمـام             . العميل عـن االضـرار الماديـة التـي تلحـق بـه      

مــن النــادر ان تقــام دعــوى المســؤولية عــن االضــرار التــي  غيــر انــه. الفقــه،فمعظم الخالفــات فــي العمــل تــدور حــول هــذه المســألة

تلحق بالعميل، اذ من النادر عمـال ان يقـيم الوسـيط دعـوى المسـؤولية امـا لجهلـه بحقوقـه او لنفـوره مـن اجـراءات التقاضـي او             

  .الن الضرر الذي يصيبه طفيفا ال يشجع على طلب التعويض

علـى عـاتق الوسـيط، فـاذا اخـل بتفيـذ هـذه االلتزامات،كـان مسـؤوال عـن           وتقدم ان عقد الوسـاطة يرتـب التزامـات تعاقديـة     

تعــويض الضــرر، ومســؤليته فــي هــذه الحالــة تعاقديــة، وتقــدم أيضــا أن مســؤولية الوســيط ليســت تعاقديــة فــي جميــع حــاالت               

اقـد اوضـحنا ايضـا    و قد الحظنا كيف تقوم المسؤلية العقديـة، و . المسؤولية، وانما تكون مسؤولية تقصيرية في بعض الحاالت

  .سبب المسؤولية التقصرية

وقد تقدم ايضا ان حاالت االعفاء القانوني من المسؤولية هي القوة القاهرة او خطأ العميل أو خطـأ الغيـر، وقـد الحظنـا     

مــن  364عنــد بحــث مســألة االعفــاء االتفــاقي مــن المســؤولية ان شــرط االعفــاء مــن المســؤولية يعــد بــاطال عمــال بــنص المــادة      

وتقـدم أن  . قانون المدني التي يستفاد منها ذلك بطريقـة غيـر مباشـرة، فـي حـين تجيـز هـذه المـادة شـروط تحديـد المسـؤولية           ال

لـذل فانهـا محـل خـالف، فـيمكن القـول ان هـذه الـدعوى تتقـادم          . المشرع لم ينص على مـدة تقـادم لـدعوى المسـؤولية المدنيـة     

. التجارة على اساس ان الوساطة الماليـة تعـد مـن ضـمن االعمـال التجاريـة      من قانون  58بمدة عشر سنوات عمال بنص المادة 

وهذا ما أشـارت    في حين يمكن القول ان هذه الدعوى تتقادم بمضي المدة المقررة في القواعد العامة وهي خمس عشرة سنة

مـن القـانون المـدني مـدة تقـادم       451 إليه محكمة التمييز االردنية في احد احكامها مع التأكيد ان المشررع قد حدد في المـادة 

  .دعوى حقوق الوسيط بمدة خمس سنوات

وتقدم ان المسؤولية الجزائية للوسيط تعد من احد الضمانات القانونية لحقوق العميل، وتبين انه من المهم جدا تحديـد  

ار مختلفـة علـى اجابـة هـذا     نوع الجريمة التـي يرتكبهـا الوسـيط هـل تعـد جريمـة اقتصـادية ام جريمـة اخـرى؟ لمـا يترتـب مـن آثـ             

كمـا تقـدم ايضـا الوقـوف     . السؤال من جهة تحديد القانون الواجب التطبيق او مـن جهـة تحديـد الجريمـة والعقوبـة المقـررة لهـا       

على الجانـب االداري لمسـؤولية الوسـيط مـن جهـة تحديـد المسـؤولية االداريـة و العقوبـات االداريـة المقـررة فـي القـانون النـاظم               

  .لها

دام انـه ال يوجـد رأي غالـب فقهيـا وقضـائيا مسـتقرا فـي كثيـر مـن موضـوعات البحـث، فاننـا نوصـي بضـرورة التـدخل                وما 

التشريعي لتحديد نطاق المسؤولية بانواعها المختلفة، واعطاء عقد الوسـاطة الماليـة طبيعـة خاصـة، وبالتـالي اخضـاعه لقواعـد        

و بهـذا يكـون العميـل والوسـيط امـام نظـام قـانوني        . ه وتنفيـذه وانقضـائه  قانونية خاصة تتفق وطبيعة هذا العقـد مـن جهـة تكوينـ    

متكامــل يضــمن حقــوق كــل منهمــا فــي اي مرحلــة مراحــل عقــد الوســطة، وكمــا يــدعم ويشــجع التعامــل بهــذا النــوع مــن االعمــال   

  .النجارية بطريقة تعود بالنفع على كل من افراد المجتمع واالقتصاد الوطني
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 الهوامش
                                                           

   .يشترط القانون المدني المصري وجود خطأ لنشؤ المسؤولية التقصيرية ،فًا للقانون المدني األردني والفقه األسالميخال. 1

مصادر االلتزام في القـانون المـدني، دار المسـيرة     نقًال عن يوسف عبيدات، ،من منشورات مركز عدالة) 619/2004(قرار محكمة التمييز األردنية رقم  2.

  .302 ،2009 ،زيع، عمانللنشر والتو

والتي قد تؤثر علـى سـعر أي ورقـة ماليـة فـي       ،يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر أو أكثر أو بورقة مالية أو أكثر 3.

  .ماليةحال اإلعالن عنها وال يشمل ذلك االستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل االقتصادية ال

  .2004من تعليمات تداول األوراق المالية في بورصة عمان لسنة  أ/16المادة  4.

 .2002لسنة ) 76(قانون األوراق المالية األردني رقم الصادرة بموجب  2005تعليمات التراخيص واالعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة  5

  .123 ،2004 ،األسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الغيرإدارة محافظ األوراق المالية لحساب  ،فضليهشام  6.

وتعتبــر األســوء مــن نوعهــا منــذ أزمــة  ،وهــي أزمــة ماليــة كبيــرة ،2008 وتعــرف أيضــا بإنهيــار ســوق األوراق الماليــة ،2008عــام  األزمـة الماليــة العالميــة . 7

مقرهـا الواليـات المتحـدة     البنـوك بإنهيار وتعثـر عـدد كبيـر مـن      2008بتمبر والتي ال تزال مستمرة وقد بدأت في الظهور في شهر س ،الكساد الكبير

مـع التركيـز علـى     ،واألسباب الكامنة التي أدت إلى هذه األزمة قـد تـم اإلعـالن عنهـا فـي مجـالت أعمـال مـن عـدة شـهور قبـل شـهر سـبتمبر              ،األمريكية

وبـدأت   ،2007لسـنة   وتاثرهـا بأزمـة الـرهن العقـاري     ،ي بالواليات المتحـدة واوروبـا  البنوك اإلستثمارية الرائدة وشركات التأمين وبنوك الرهن العقار

وسـرعان مـا تفاقمـت لتصـبح أزمـة عالميـة أدت إلنهيـار الكثيـر مـن البنـوك            ،األزمة المالية العالمية بتعثر مؤسسـات ماليـة كبيـرة فـي الواليـات المتحـدة      

  .والسلع في جميع أنحاء العالم في القيمة الشرائية لألسهم وانخفاض كبير ،اتاالوروبية وإنخفاض في مؤشر البورص

  .1999من تعليمات معايير السلوك المهني ببورصة عمان لسنة ) 11(المادة  8.

9.Rec. Daloz A. Agent de chauge , 1972 , p.(30).  

  .121ص ،م1989 ،الجامعة األردنية ،اجستيررسالة م ،الجانب القانوني لدور الوسيط في سوق عمان المالي ،نقًال عن فيروز سامي عمرو

  .من القانون المدني األردني) 841/2(المادة  10.

  .2005من تعليمات الترخيص واإلعتماد للخدمات المالية لسنة ) 27(المادة  11.

قـوق، جامعـة أسـيوط العـدد     ، كليـة الح مسؤولية البنك تجاه العميل بصدد ادارة محافظ اوراقه الماليـة، مجلـة الدراسـات القانونيـة     ،حماد مصطفى عزب 12.

17، 1995، 235.  

13. Bentran Arrnstrong & Co. V. Godfray (1830). Knapp 381 

.119 ،1989 ،الجامعة األردنية ،رسالة ماجستير ،الجانب القانوني لدور الوسيط في سوق عمان المالي ،نقًال عن فيروز سامي عمرو  

14 .Antkins Encyclopaedia of jourt Forms. V. (37) op.cit. p. (209) 

  .119 ،مرجع سابق ،نقًال عن فيروز سامي عمرو

  . 127 ،2004 ،األسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،إدارة محافظ األوراق المالية لحساب الغير ،فضليهشام . 15

16 .Cass. Com. 2 mai 1989  

  .127 ،مرجع سابق ،نقًال عن هشام فضلي

الية المستهلكة حالة تخـص بعـض أنـواع الشـركات تقـوم بأعمـال البنيـة التحتيـه لحسـاب الحكومـة وفـق نظـام عقـود البـوت مـثال بحيـث تـؤول                  األوراق الم 17

في هذه الحالة، ال تستطيع الشركة إعـادة األسـهم ألصـحابها، لـذلك يـنص فـي نظـام        . موجودات الشركة في نهاية المشروع أو المدة المحددة للدولة

من الشركات على استهالك أسهم الشـركة تـدريجيا، بحيـث يحـص المسـاهم علـى القيمـة االسـمية ألسـهمه مـن صـافي أربـاح الشـركة أثنـاء                هذا النوع

راجـع فـي   . حياتها وقبل انقضائها، ويعطى المساهم بدال من أسهمه في راس المال المستهلك، للمحافظة على صـفة الشـريك، مـا يسـمى أسـهم تمتـع      

  .237 .2002،الشركات التجارية،4، شرح القانون التجاري،جهذا عزيز العكيلي

  .302 ،2008 ،جامعة بغداد ،رسالة دكتوراة ،النظام القانوني إلدارة محفظة األوراق المالية ،الموسويعلي فوزي . 18

  .264 ،1990 ،القاهرة ،مؤسسة البستاني ،مصادر اإللتزام ،عبدالناصر توفيق العطار 19.

  .134 ،2004 ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،ة محافظ األوراق المالية لحساب الغيرإدار ،هشام فضلي. 20

 .304 ،2008 ،جامعة بغداد ،رسالة دكتوراة ،النظام القانوني إلدارة محفظة األوراق المالية ،علي فوزي الموسوي. 21
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  .363 ،2000 ،جامعة القاهرة ،الة ماجستيررس ،دور شركات السمسرة في بورصة األوراق المالية ،الحمرانيصالح راشد . 22

 .581 ،1964 ،بيروت ،الوسيط في شرح القانون المدني ،السنهوريعبد الرزاق . 23

  .218 ،1978 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،مشكالت المسؤولية المدنية ،محمود جمال الدين زكي. 24

 .من القانون المدني األردني) 261(المادة  25.

 .376 ،2002 ،عمان ،دار وائل للطباعة والنشر ،1ط ،1ج ،المبسوط في شرح القانون المدني ،مد الجبوريياسين مح. 26

  .من دليل أستخدام نظام تداول األوراق المالية في بورصة عمان) 30(المادة  27.

 .380 ،مرجع سابق ،ياسين محمد الجبوري 28.

األعمـال اإلداريـة ويشـمل أعضـاء مجلـس إدارة الشـركة        عتماد الممنوح للشخص الطبيعي لمزاولـة األعتماد اإلداري وهو اال-1: ما يلي داالعتما يشمل 29.

الفنـي وهـو االعتمـاد الممنـوح      داالعتمـا -2 ،مسـؤول إداري أو موظـف فيهـا ممـن تتعلـق أعمـالهم بـاألوراق الماليـة         أو هيئـة مـديريها أو أي مـدير أو   

  .2005من تعليمات الترخيص واالعتماد للخدمات المالية لسنة ) 44(المادة  ،مات المالية األخرىلمزاولة أعمال الوساطة وأدارة األستثمار والخد

من القانون المدني االردني من كانت له على من وقع منـه اإلضـرار سـلطة فعليـة فـي رقابتـه وتوجيهـه ولـو         ) ب/288/1(ال يعتبر من الغير وفقا للمادة . 30

  .فعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته او بسببهالم يكن حرا في إختياره اذا كان ال

 .438 ،1952 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،نظرية اإللتزام ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق أحمد السنهوري. 31

  . من القانون المدني المصري 217يقابل النص األردني المادة  32.

 .2004مات تداول االوراق المالية في بورصة عمان لسنة من تعلي) ب/5(المادة  33.

  .1999من تعليمات معايير السلوك المهني الخاصة ببورصة عمان لعام ) 8(المادة  34

35 .Cass. Civ.23 fev. 1994, D. 1995, 214, note Dion (N.)  

  .131 ،2004 ،األسكندرية ،الجديدة دار الجامعة  ،إدارة محافظ األوراق المالية لحساب الغير ،نقًال عن هشام فضلي

36 .Paris ، 9 juin 1988.  

 ،مسؤولية البنك تجاه العميل بصدد ادارة محافظ اوراقه المالية، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة أسيوط ،نقًال عن حماد مصطفى عزب

  .257 ،1995 ،17العدد

  .من قانون األوراق المالية) ز/ 81(المادة  37.

  .منشورات مركز عدالة ،)2004/ 2043(قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية رقم . 38

 .من قانون األوراق المالية) 114(المادة  39.

  .2004من تعليمات تداول األوراق المالية في بورصة عمان لسنة ) 19(المادة . 40

  .من قانون األوراق المالية) ب/ 86(المادة . 41

 .145 ،2006 ،األردنيين بحث مقدم لنقابة المحامين ،تداول األوراق المالية في القانون األردني ،محمد الرشيداتممدوح . 42

 .2004من تعليمات تسجيل وإيداع األوراق المالية وتسويتها لسنة ) ج/ 77(المادة . 43

   .ز عدالةمنشورات مرك ،)140/2003(قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية رقم . 44

  .14 ،اإلسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،الجرائم المالية والتجارية ،1985 ،عبد الحميد الشواربي. 45

 .1960لسنة ) 16(من قانون العقوبات االردني رقم ) 435(المادة . 46

لخاضـعة إلدارتهـا مـن األمـوال العامـة ألغـراض قـانون        تعتبر األموال المملوكة للبنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسـات األقـراض المتخصصـة أو ا    47.

 . من قانون الجرائم اإلقتصادية) 2(المادة  ،1993الجرائم اإلقتصادية لسنة 

   .1993من قانون الجرام اإلقتصادية األردني لسنة ) 4(المادة . 48

  .من قانون الجرائم األقتصادية) ب/7(المادة . 49

   .تمن قانون العقوبا) 437(المادة . 50
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  .من قانون الجرائم اإلقتصادية) 7(المادة . 51

  .من قانون األوراق المالية) د ،ب ،أ/ 107(المادة . 52

 ،أو بورقـة ماليـة او أكثـر    ،بمصـدر او أكثـر   من قانون األوراق الماليـة هـي المعلومـات غيـر المعلـن عنهـا المتعلقـة       ) 2(المعلومات الداخلية وفقا للمادة  53.

وال يشـمل ذلـك األسـتنتاجات المبنيـة علـى الدراسـات والبحـوث والتحاليالإلقتصـادية          ،سعر أي ورقة مالية في حال االعالن عنها والتي قد تؤثر على

 .المالية

 .من قانون األوراق المالية) 108(المادة  54.

  .من قانون األوراق المالية) 109(المادة  55.

 ،أو هيئـة مـديريها   ،ية هو الشخص الطبيعي الذي يكون عضوا في مجلس إدارة شـركة خـدمات ماليـة   من قانون األوراق المال) 2(المعتمد وفقا للمادة  56.

أو وسـيط   ،أو يمـارس صـالحيات مماثلـة لـدى وسـيط مـالي       ،أو ممن يشغل وضعا مشـابها فـي الشـركة    ،أو موظفا فيها ،أو مسئوال أداريا ،أو مديرا

ــة  ،أو مــدير أصــدار  ،تشــار مــالي أو مس ،أو مــدير أســتثمار  ،أو أمــين أســتثمار  ،لحســابه وال يشــمل ذلــك المســتخدمين فــي    ،أو شــركة خــدمات مالي

 .الوظائف المكتبية وتلك التي ال عالقة لها بالنشاط المتعلق باألوراق المالية

  .من قاون األوراق المالية) ج/63(المادة  57.

الوزراء إحالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هـذا القـانون الـى محكمـة      من قانون الجرائم اإلقتصادية األردني لرئيس) ب/6(بموجب نص المادة  .58

  .أمن الدولة بمقتضى الصالحيات المقررة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة

  .من قانون األوراق المالية) أ/110(المادة  59.

  .من قانون األوراق المالية) 1/ب/110(المادة  60.

 .قانون األوراق الماليةمن ) 2/ب/110(المادة  61.

  .من قانون األوراق المالية) ج/110(المادة  62.

  .من قانون األوراق المالية) أ/17(المادة . 63

 .من قانون األوراق المالية) ج،ب/17(المادة . 64

  .1996يوليو  2من قانون تطوير األنشطة المالية الفرنسي الصادر في ) 71(المادة  65.

 .2002لسنة ) 76(من قانون األوراق المالية األردني رقم  )أ/22و  أ/18(المواد  66.

 .من قانون األوراق المالية) ب/21(المادة  67.

مــن النظــام ) 2(المــادة  ،أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الوســاطة أو هيئــة مــديريها حســب واقــع الحــال وموظفيهــا   يقصــد باألعضــاء المــرتبطين بالعضــو   68.

  .2004الداخلي لبورصة عمان لعام 

 .2004من النظام الداخلي لبورصة عمان لسنة ) أ/36(المادة  .69

  .142 ،1996 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،القانون اإلداري الجزائي ،سامي الشوا. 70

  .149 ،2004 ،األسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،إدارة محافظ األوراق المالية لحساب الغير ،راجع هشام فضلي

  .قانون األوراق المالية من) د/19(المادة . 71

  .2002لسنة ) 76(من قانون األوراق المالية األردني رقم ) ب/22(المادة . 72



 



  إخراج الصحف األردنية اليومية في فرتة األحكام العرفية

  )م1967-1989(

   "دراسة كيفية"أنموذجًا " األخبار" صحيفة 
*  

 .جامعة اليرموك، اربد، األردن قسم الصحافة، كلية اإلعالم،، علي نجادات
 

  25/6/2010 وقبل للنشر                                26/11/2009  ستلم البحث فيا

  ملخص

 يتعلـق  مـا  سـيما  ال الفنـي،  تطورهـا  ومدى العرفية االحكام فترة في اليومية االردنية الصحافة على معرفة الدراسة ذهه تسعى

  .المرحلة تلك صحف من االولى الصفحة منها تبنى التي االخراجية للعناصر التيبوغرافية بالمعالجة منها

 ومـدى  المنطقـة  بهـا  مـرت  التي االحداث على عالوة الصحف، تلك بنشأة احاطت التي العامة الظروف إلى الباحث تعرض وقد

 خـالل  مـن  وذلـك  أخـرى،  جهـة  مـن  االردنيـة  والسـلطات  عليهـا  والقـائمين  الصـحف  هـذه  بـين  العالقـة  وطبيعـة  الصـحافة،  في تأثيرها

  .العرفية االحكام فترة في  والنشر للمطبوعات الناظمة القوانين

 اعتمـد  الـذي  المسـح  ومـنهج  التـاريخي،  المـنهج  فيهـا  الباحـث   اسـتخدم  وقد صفية،الو الدراسات نوع من الدراسة هذه وتعد

 جريــدة الباحـث  اختــار وقـد  القــراء، جمهـور  إلــى المضـمون  تقــديم فيهـا  تــم التـي  الطريقــة لدراسـة  الشــكل تحليـل  اداة الباحــث فيـه 

  .اسةالدر في اوردها التي المسوغات على اعتمادا المرحلة لتمثيل الصحف تلك" االخبار"

 المرحلـة  هـذه  نهايـة  وفـي  انـه  إال العمـودي،  باالتجاه بداياتها في تمسكت العرفية االحكام صحافة ان إلى الباحث توصل وقد

 إحيـاء  ومحاولـة  الجغرافيـة،  والخـرائط  الترويجيـة  للعنـاوين  اسـتخدامها  خـالل  مـن  الحـديث  االتجـاة  إلـى  قلـيال  الصحف هذه تحولت

 تلـك  صـحف  ارتكبتهـا  التـي  االخراجيـة  االخطـاء  إن القـول  ويمكـن  الممتـدة،  والعناوين الصور لخال من الصفحة من السفلي النصف

 عـدد  كثـرة  حيـث  مـن  العنـاوين  وفـي  الخبـر،  مـن  موقعهـا  حيث من الصحفية الصورة عنصر في تركزت ،"باالخبار"  ممثلة المرحلة

  .سطوره

Layout of Jordanian Daily Newspapers During Martial Law Era (1967 - 
1989) 'Al - Akhbar' Newspaper as a Model 

Ali. Nejadat,  Faculty of Mass Communication - Department of Journalism, Yarmouk University, Jordan. 

Abstract 
This article aims to shed light on daily Jordanian newspapers during the martial law era. It also aims to find 

out to what extent they were developed technically, in particular those aspects relating to typographic elements of 
the first page of these newspapers during this era. 

The researcher familiarized himself with all general conditions which prevailed during this period including 
major events and their impact on printed media. He also familiarized himself with the relationship which existed 
between these newspapers and their staff on one hand and the Jordanian authorities, on the other hand, through the 
examination of press legislations during this period. 

This study is considered a descriptive one. The researcher used the historical and survey approaches as well 
as the "Form analysis" to study the content which was introduced to the readers. (Al–Akhbar) newspaper was 
chosen to represent daily newspapers during this period. 

The researcher concluded that the printed media during martial law era committed itself to vertical layout 
especially at the beginnings of this era. However, by the end of this era some changes started to take place in terms 
of using promotional titles, geographical maps and the attempt to activate the bottom half of the first page through 
pictures and extended titles.           

It can be said that major shortcomings in newspapers layout during this era were: In the location of pictures 
and The over use of lines for each title.. 

                                                           
*
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 :مقدمة

بقت في هذه المرحلة من تأثير الظروف التي عاشتها البالد بعد حرب حزيران، حيث ُط األردنية لم تسلم الصحافة

بسبب نزوح اآلالف من أبناء فلسطين إلى األردن، ووقوع  ،من عدم االستقرار األحكام العرفية، وشهدت الساحة األردنية نوعًا

االعتداء اإلسرائيلي الواسع على غور األردن،  نتيجة ،1968 في آذار مع العدو "الكرامه"ونشوب معركة  ،حرب االستنزاف

إلى  األردنية والدولة الفلسطينيةنظمات ألردن، وتحول العالقة بين الما وانتهائه بتصاعد العمل الفلسطيني المسلح من داخل

  .، التي انتهت بخروج المنظمات من األردن1970عام  ،مواجهات عسكرية مسلحة عرفت بأحداث أيلول

عن الصدور بسبب وقوع " القدس"، توقفت صحيفة 1970-1967نتقالية التي استمرت بين عامي الوخالل هذه الفترة ا

" األردن" في الصدور من عمان، وعاودت صحيفة " الدستور"ل، واستمرت صحيفة المدينة المقدسة تحت نير االحتال

، لتكون الناطق باسم 1970في منتصف عام " فتح "  ة، ثم صدرت صحيف1970صدورها من عمان أيضًا في شباط 

من األردن، وعقب ذلك  إثر خروج هذه المنظمات ة،العام بأيام قليل ةوقفت عن الصدور قبل نهايأ، لكنها الفلسطينيةالمنظمات 

  .الفلسطينية للمنظماتعقابًا لها على مواقفها الداعمة " الدفاع"تم سحب ترخيص 

ت الصحفية األردنية آهجرة العديد من الكفاء عليهاترتب  ،أن فترة عدم االستقرار هذه) 17:1994(ويرى الموسى 

إلعالمية، وفقدت الصحافة األردنية العشرات من كوادرها والفلسطينية إلى الدول العربية والخليجية، للعمل في مؤسساتها ا

  . المؤهلة، األمر الذي انعكس بدوره سلبًا على مستوى الصحافة التي شهدت تراجعًا في مستواها الفني والمهني

التي [ الثالثة من عمر الصحافة األردنيةات، وبعد أن هدأت األحداث واستقرت األمور، بدأت المرحلة يوفي بداية السبعين

إثر قرار دمج الصحف - 1967التي كانت قد أرسيت قواعدها في عام و عرفت بصحافة األحكام العرفية،
*

تتبلور بصورة  ] 

أن هذه المرحلة تميزت عن سابقتيها بظهور صحافة مؤسسية قوية لعبت الدولة دورًا ) 143: أ1998(ويذكر الموسى . جيدة

دون أن يؤثر ذلك كثيرًا على بقائها في يد القطاع الخاص حتى منتصف  ،ماديةمكاناتها الإفي تطوير مستواها الفني و

  .اتيالثمانين

ووصلت مستوى متقدمًا ضاهت به أحسن  ،الصحافة األردنية اليومية أينعت في هذه المرحلة إنويضيف الموسى 

 ،ي، وازدياد صفحاتها، وتنوع معالجاتهاوتقدمها الفن ،لقد تميزت هذه الصحافة باستقرارها الماديو. الصحف اليومية العربية

  ).156:أ 1998(وما نجم عن ذلك من اتساع في الخدمات التي تقدمها 

عيد ُأ 1967التصديق على قانون الصحافة والمطبوعات لعام  ة األردنيمألوبعد رفض مجلس ا ،اتيوفي بداية السبعين

من  والذي جاء خاليًا 1973لعام ) 33(وعات والنشر رقم إلى أن صدر قانون المطب 1955العمل بقانون المطبوعات لعام 

صيغت بشكل واجبات ومحظورات وقيودًا جعلت من الصحافة مهنة  الصحافة والرأي، وتضمن نصوصًا ةالنص على حق حري

). 83:1995زيادات، (   عمال الحكومة أوليست صحافة رأي ورأي آخر، أو أداة لمراقبة  ،همها محاباة السلطة التنفيذية

والثاني في مطلع عام  1978، األول في مطلع عام عليهمع إدخال تعديلين  1993وقد استمر العمل بهذا القانون حتى أيار

  .م1988

ضبط وتنظيم العالقة القائمة بين السلطة  ومحاولتهشمولية مواده،  1973ولعل ما يميز قانون المطبوعات والنشر لعام 

في هذا القانون أن ال يقل رأس المال للصحيفة اليومية  َطرإذ اشُت. مهنةال هذه عام لتنظيمووضع إطار  ،التنفيذية والصحافة

قل ألمع وكالتي أنباء عالميتين على ا هان يتعاقد صاحبأعن ثالثة، و فيهاعن عشرة اآلف دينار، وأن ال يقل عدد المحررين 

صفحات، كذلك أعطى هذا القانون كامل  يمية عن ثماناليو الصحيفةباألخبار، وان ال يقل عدد صفحات الصحيفة  لتزويد

الممنوعات التي ال يجوز كما حدد أو سحبها بقرار من وزير اإلعالم،  ،الصالحية لمجلس الوزراء لمنح الرخصة أو عدم منحها

ة كل من من هذا القانون على معاقب) 75(وما يترتب على تجاوز ذلك من عقوبات، حيث أكدت المادة  ،للصحافة تجاوزها

العرموطي ( أو بكلتا العقوبتين معا  يرتكب مخالفة للقانون بالحبس مدة ال تتجاوز السنة، أو بغرامة ال تزيد عن المائة دينار،

                                                           
ة عمان، كما تم دمج من مدين" الدستور"ليصدر عنهما صحيفة " المنار"و" فلسطين" يبموجب هذا القانون، تم دمج صحيفت(*)  

  .الشريف من مدينة القدس" القدس"ليصدر عنهما صحيفة " الجهاد"و" الدفاع" يصحيفت
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  ).1989ادات، يوز

 1973يرون أن قانون المطبوعات لعام " الجوردن تايمز" صحيفةأن محرري ) Badran )1988:339 ويذكر بدران 

يقاف الصحف، إو ،وسجن المحررين ،لما تضمنه من مواد يتم بموجبها سحب التراخيص ،حف والصحفيينكان عائقا أمام الص

  .وفرض الغرامات المالية، مما يحول دون خوض هؤالء في المسائل االنتقادية، األمر الذي يحد من دور الصحافة والصحفيين

لتعطيل أو إيقاف أو حتى إلغاء   1973عات لعام وقد قامت الحكومات المتعاقبة في األردن باستخدام قانون المطبو

من  22/9/1977في" الرأي" صحيفةومن ذلك ما جاء في  ،اتنيات والثمانييرخص بعض الصحف الصادرة في فترة السبعين

نظرًا  1973لعام) 33(ستناد إلى قانون المطبوعات والنشر رقم البا" الشعب" صحيفةأن مجلس الوزراء قرر الغاء ترخيص 

مما تسبب في عكس صورة كاذبة ال صحة لها في خارج  ،في حق الوطن والدولة ورجاالتها ةتمرارها في الكتابه المغرضالس

لتشويه الموقف األردني والعربي المشترك في هذه الفترة  ،ليها بعض أجهزة اإلعالم الصهيونية والمعاديةإاستندت  ،األردن

  .التي تمر بها قضية الشرق األوسط ةالدقيق

يتعرف  ،نجاحها في أن تصبح مطلبًا جماهيريًا، محققة دورها وسيلة اتصال جماهيري ،ولعل ما يميز صحافة السبعينيات

الموسى، (وشؤون الوطن المحتل  ،القارىء من خاللها على أهم مجريات األحداث اليومية، المحلية والعربية والعالمية

بحيث بدأت تتشكل  ،"المأسسة"موضوع  ترة أخذت بعين االعتبارإضافة إلى أن الصحافة في هذه الف). 162: أ1998

الذي يؤدي بالتالي إلى  ،تتمتع باالستقرار المادي والمهني والفني ،تصدر صحيفة أو أكثر ،مؤسسات وشركات صحفية كبرى

الجوردن "و" يالرأ"صحيفتي  التي تصدر "المؤسسة الصحفية األردنية"مثله على ذلك ألاالستمرارية في الصدور، ومن ا

 ". " The Starصحيفة و" الدستور" صحيفةالتي تصدر " الشركة األردنية للصحافة والنشر"، و"تايمز

 ة،بسبب إحجام الحكومة عن منح تراخيص جديد ،تراجعت اإلصدارات الصحفية فقدات، يفترة الثمانينفي بداية أما 

لذي أدى إلى اقتصار الصحافة اليومية على ثالث صحف هي األمر ا 1973استنادًا إلى قانون المطبوعات والنشر لعام 

بقية الصحف اليومية في هذه المرحلة كان قد تم توقيفها عن الصدور  ألن، وذلك "صوت الشعب"و" الرأي"و " الدستور"

عاقد لعدم ت 1982في حزيران " األردن"ذلك ما حصل من إغالق لصحيفة  األمثلة على منومن قبل الحكومات المتعاقبة، 

  .وصل في بعض األحيان إلى أربع فقط ،الصحيفة مع وكالتي أنباء عالميتين، وصدورها بعدد قليل من الصفحات

على الرغم من أنها مملوكه الفراد  ،لنظام الحكم ةومؤيد" ةموالي"ات بأنها كانت يوتميزت الصحافة األردنية في الثمانين

ة يال تقوم بمناقشة السياسات الرئيس ن الصحافة في األردنأ ،)Rugh1987: 118 ( أهليين وشركات خاصة، ويرى روو

 ،وافتتاحياتها الخط الرسمي تعليقاتهاذ يعترف المحررون بأن صحفهم تؤيد في إ، العلياللنظام أو بمهاجمة شخصيات القيادة 

  .الحكومية التي تراها غير فعالة ن الصحف األردنية الموالية قد تنتقد الخدماتإاألمور، ومع ذلك ف ةوقيادة الحكومة في كاف

" موالية"من أن الصحافة في األردن تصنف على أنها " روو"ما جاء على لسان ) Badran  )1988:337ويؤيد بدران

، إال أن كل واحدة ةمن خالل كتب التكليف السامي المتعاقبة،حيث يرى أن الملك هو الذي يحدد السياسة العامة للحكومات 

 ةالسيما ما يتعلق بالجانب اإلعالمي منها، فيأتي األداء والممارسة متفاوتًا بين حكوم السياسة،طبيق هذه منها تجتهد في ت

براز بعض األخبار التي ال تستحق اإلبراز، أو تحديد موضوع إلوأخرى، األمر الذي أدى ببعض وزراء اإلعالم إلى التدخل 

  .االفتتاحيات التي تكتبها الصحف

أكد أن الحكومات لم تتدخل في سياسة  ،أحد رؤساء تحرير الصحف المخضرمين إن) 22:1994(ويذكر الموسى 

باستثناء فترة  ،في التأثير على سياسة التحرير ،ولم تستخدم حضورها فيها من خالل مساهماتها برأس المال ،تحرير الصحف

على  1988آب  25من االقتصادي في ألا حدى الحكومات من خالل لجنةإقدمت أقصيرة سبقت المرحلة الديمقراطية، عندما 

إلى  استنادًا .مؤقتة إداراتومجالس  ،وتعيين رؤساء تحرير ،ومجالس إدارتها ة،تنحية رؤساء تحرير الصحف اليومية الثالث

  .والتي كانت سائدة آنذاك ،1967األحكام العرفية المعمول بها منذ عام 

 1988آب  26الصادرة في " الرأي "ذا القرار، وكما جاء في صحيفة وراء ه ةوقد تباينت اآلراء حول الدوافع الكامن

جاء تعزيزًا لدور الصحافة األردنية في خدمة األهداف القومية  ،دارات الصحفإن حل مجالس أن وجهة نظر الحكومة ترى إف

المستثمرين في المؤسسات وحرصًا منها على مصالح  ،والمعلومات والنقد البناء ةوتحقيقًا لرساله الصحافة في نقل الحقيق

ن الصحافة لم تكن أل ،ن هذا القرار لم يكن له ما يبررهأالصحفية األردنية، بينما يرى بعض رؤساء تحرير الصحف المعنية 

الصحفية في مرحلة كانت غير مستقرة من  اتوراءه كان إحكام القبضة على الحري ين الدافع الرئيسأو ،متمردة على الحكومة
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كي  1988تموز  31رتباط بين الضفة الغربية واألردن في السياسي، تمثلت باآلثار المترتبة على قرار فك اال تاريخ األردن

اإلذاعة (لحاق الصحافة باإلعالم الرسمي إلهذا أقدمت الحكومة على . نفسهمأيتمكن الفلسطينيون من تقرير مستقبلهم ب

  .بشكل مباشر أو غير مباشر لتبقى تحت سيطرتها سواء ،)والتلفزيون ووكالة األنباء

  مشكلة الدراسة وأهميتها 

التي واصلت صدورها خالل هذه " الدستور" صحيفةم األردن بدون صحافة يومية، عدا 1967لقد تركت حرب عام 

وظهرت كذلك  1970عاودت  صدورها في شباط من عام التي " األردن"وكذلك صحيفة  ،المرحلة من عمر الصحافة األردنية

إال أن أيًا منها لم يحض بالدراسة والبحث من الناحية اإلخراجية،  .خالل هذه المرحلة" الدستور" ية أخرى واكبت صحف يوم

لذا فإن هذه الدراسة تحاول الكشف عن التطور اإلخراجي للصحف اليومية لمرحلة األحكام العرفية، السيما ما يتعلق منها 

  . صر اإلخراجية، التي تبنى منها صفحات الصحفبالمعالجة الجرافيكية والتيبوغرافية للعنا

باالهتمـام الكـافي مـن     تحـظ أما فيما يتعلق بأهمية الدراسة، فإن صحافة األحكام العرفيـة بشـقيها؛ اليـومي واألسـبوعي، لـم      

ذه الدراسـة  لـذا فـإن هـ    ،الباحثين، إذ تركزت الدراسات القليلة والنادرة عـن صـحف هـذه المرحلـة علـى الناحيـة التأريخيـة البحتـة        

تكتسب أهميتها لكونها من الدراسات القالئـل، إن لـم تكـن األولـى التـي تتنـاول بالدراسـة والتمحـيص، الصـحافة األردنيـة اليوميـة            

  . في فترة األحكام العرفية، السيما من الناحية الفنية

  أهداف الدراسة 

، األحكـام العرفيـة  صحافة األردنية اليوميـة فـي فتـرة    تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الهدف العام والمتمثل بالتعرف على ال 

  : ومدى تطورها الفني، وسوف يتم تحقيق هذا الهدف من خالل مجموعة من األهداف الخاصة، والمتمثلة بما يلي 

  . األحكام العرفيةحاطت بنشأة الصحف األردنية اليومية في فترة أالظروف العامة التي 

  . وأثرها على الصحافة األردنية اليومية في هذه الفترة األحداث التي مرت بها المنطقة،

  . طبيعة العالقة بين هذه الصحف والسلطات األردنية، وذلك من خالل القوانين الناظمة للمطبوعات والنشر

  .استمرارية صدور هذه الصحف وعوامل توقفها

 :علىخراجي للصحف اليومية في هذه المرحلة، وذلك من خالل التعرف إلالتطور ا

 . شكل منطقة رأس الصفحة األولى

 .مساحة الصفحة وعدد أعمدتها

  . مدى استخدام هذه الصحف للصور والرسومات

 . تجاهات اإلخراجية المطبقة على الصفحة األولى في هذه الصحفالا

  .مدى استخدام هذه الصحف ألنواع العناوين المختلفة

  .مدى استخدام هذه الصحف للتتمات

 . عالناتإلهذه الصحف لمدى استخدام 

 .مدى استخدام هذه الصحف لالفتتاحيات والزوايا االخرى

 أسئلة الدراسة 

  : تسعى هذه الدراسة لإلجابة على مجموعة من األسئلة، والتي تتمثل بما يلي 

  ام العرفية؟ ما مدى تأثير األحداث والظروف العامة التي مرت بها المنطقة على الصحف األردنية اليومية في فترة األحك

  ما مدى تأثير قوانين المطبوعات والنشر التي صدرت في تلك الفترة على الصحف األردنية اليومية ؟
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  كيف تطور انتشار الصحف األردنية اليومية، السيما ما يتعلق بكثرة هذه الصحف مقارنة بالمرحلة التي سبقتها ؟

  ما هو متوسط عمر الصحف في هذه المرحلة ؟ 

  لصفحة الذي كانت تصدر به صحف هذه المرحلة ؟ ما هو قطع ا

 ماهي االتجاهات اإلخراجية المطبقة في صحف هذه المرحلة، مع كل ما يتبع ذلك من استخدام للعناصر اإلخراجية فيها ؟ 

  نوعية الدراسة و منهجها 

نية اليومية في فترة األحكام لذا قام الباحث بالتعرف على الصحافة األرد. تعد هذه الدراسة من نوع الدراسات الوصفية

العرفية، بهدف تقديم وصف دقيق عنها، حيث أن الدراسات الوصفية تعطي صورة واضحة عن الظاهرة التي ترغب بجمع 

وتصف ميزات وخصائص مجتمع أو ظاهرة ما، مثل إتجاهات معينة لمجتمع أو خصائصه، وهي تضيف بذلك ... البيانات عنها

: 2009النجار وآخرون، ( ق والمعارف، األمر الذي يساعد في عملية فهم الظاهرة والتنبؤ بحدوثها رصيدًا إضافيا من الحقائ

34.(  

وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي الذي يركز على دراسة الماضي من أجل فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، 

رها، بالرجوع إلى أصلها وتحديد المتغيرات ويستخدم كذلك في دراسة الحاضر من خالل دراسة ظواهره وأحداثه وتفسي"

عليان " (والتطورات التي تعرضت لها ومرت عليها، والعوامل واألسباب المسؤولة عن ذلك والتي منحتها صورتها الحالية

  ). 46: 2008وغنيم، 

لهذا فقد . ميةكما استخدم الباحث أيضا منهج المسح، الذي يعد من أبرز المناهج المستخدمة في مجال البحوث اإلعال

  . ، لدراسة الطريقة التي تم تقديم المضمون بها إلى جمهور القراء)Form Analysis(لجأ إلى استخدام أداة تحليل الشكل 

  مجتمع الدراسة وعينتها 

وهي الفترة التي  1989-م1967يتكون مجتمع الدراسة من كافة الصحف األردنية اليومية التي صدرت بين عامي  

وفرض األحكام العرفية، وشهدت نهاياتها التحول الديمقراطي واالنفتاح  1967تها وقوع حرب حزيران عام شهدت بدايا

  .السياسي في األردن

من صحف هذه " الجوردن تايمز"و" الرأي"و" الدستور"استثناء صحف ولما كان الباحث يعتقد أنه من األفضل  

 دراستها كممثلةالصحف ما زالت تصدر حتى يومنا هذا، حيث يمكن المرحلة لدراستها من الناحية اإلخراجية، ألن هذه 

في الصدور واستمرت  األحكام العرفية، مرحلة صدرت في نهاية فقد" صوت الشعب"أما صحيفة  .صحف المرحلة الالحقةل

لمرحلة أصدق ، ولهذا فإن تطورها اإلخراجي ال يمثل التطور اإلخراجي الحقيقي لصحف هذه االالحقةحتى منتصف المرحلة 

  .تمثيل

، "األخبار"فقد ارتأى الباحث أن يختار صحيفة  ونظرًا لقصر عمر الصحف األخري المتبقية من صحف هذه المرحلة،

ممثلة لصحف هذه المرحلة، بهدف دراسة تطورها من الناحية اإلخراجية، نظرًا ألنها تعد من أطول صحف هذه المرحلة عمرًا، 

  .كما تعرضت للتعطيل واإلغالق والغرامة مرات عدة 1981وقفت عن الصدور في عام وت 1975حيث صدرت في عام 

على الصفحة األولى دون سواها، ألن هذه " األخبار"وقد ارتأى الباحث أن يقتصر في دراسته للتطور الفني لصحيفة 

، لداخلية واألخيرةعن إخراج الصفحات ان إخراجها يختلف أ، والصحيفةالصفحة تعد األكثر أهمية، ألنها تعبر عن شخصية 

  .تظهر بشكل جلي أكثر من غيرها ة المطبقة فيهاتجاهات اإلخراجيالن اأو

فترة صدورها، مع التركيز على ل الزمني تسلسلالحسب هذه المرحلة فيما يلي لهذه لصحف  الباحث عرضيوسوف 

رغم قدمهما  ،والتقني، كونهما ما زالتا تصدران حتى اآلنمن حيث النشأة والتطور المهني " الرأي"و " الدستور"صحيفتي 

  .   في السوق الصحفية األردنية
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  "        الدستور" صحيفة

ثر صدور قانون دمج الصحف األردنية، حيث ُتعد إ 1967آذار 28في عمان يوم الثالثاء " الدستور" ولدت 

التي صدرت " المنار" ولصحيفة  1911التي صدرت في يافا عام " فلسطين" امتدادًا مهنيًا وتاريخيًا لصحيفة " الدستور"

  .م1964في عمان عام 

ألن الدستور هو  ،ليطلق على الصحيفة" الدستور"فقد اختار المؤسسون اسم  ،وكما جاء في افتتاحية العدد األول

والتعبير عن انتماء هذا  ،طنهالرمز لكل ما يمثله وجودنا من مبادىء وقيم وآمال وتطلعات، وهوالرمز لوحدة شعبنا في و

ن الدستور هو الفيصل بين أكما .. .تكافح من أجل وحدتها الشاملة ورسالتها اإلنسانية العظيمة ،الشعب ألمة واحدة

كي ال تطغى أحداهما على األخرى، وهو منطلق التطور والتقدم في الحياة الديمقراطية التي اخترناها ألنفسنا،  ،السلطات

  .يصون حريتنا وتجربتنا كلها من العبث واألهواء وهوالدرع الذي

، وبعدد محدود من الثماني صفحاتبعدد قليل من الصفحات ال يتجاوز  في بداية عهدها" الدستور"  وقد صدرت

 ة،من النسخ ال تزيد على سبعة آالف نسخة، وباستعمال آلـة طباعة تستعمل الحروف الحديدي ةوكميات قليل ،الموظفين

قدم الصحف األردنية أ" الدستور"من الصدور المتواصل، تعد  عامًا) 40(أكثر من ن وبعد آلتيبو في الطباعة، واال ةوطريق

موظف، )  400(صفحة باأللوان، وعدد الموظفين إلى أكثر من ) 64( أكثر من الموجودة، ووصل عدد صفحاتها إلى

تمتلك كما في أهم أحياء العاصمة عمان،  ،نماترض مساحتها خمسة دوأوأصبحت الشركة تمتلك مبناها الكبير على 

وأحدث آالت الطباعة وأجهزة فرز األلوان والتصوير  ،اليوم أيضًا واحدًا من أكبر أقسام الطباعة التجارية" الدستور"

  .األلكتروني

مجهما والتي نتج عن د" المنار"و "  فلسطين" في بداياتها من أصحاب صحيفتي " الدستور" تكونت إدارة صحيفة 

" حداهما بالعربية وهي إن ان يوميتا، صدر عنها صحيفت"الشركة األردنية للصحافة والنشر" شركة خاصة عرفت باسم 

  ."Palestine Daily News"بالستاين ديلي  نيوز "نجليزية وهي الواألخرى با" الدستور 

حينما قامت الحكومة األردنية  1986 وبقيت الشركة األردنية للصحافة والنشر، شركة خاصة محدودة حتى بداية عام

إن  ويمكن القول .وما يصدر عنها من صحف كشريك ،بتحويلها إلى شركة مساهمة عامة كي تتمكن من الدخول في الشركة

بمؤسسة "الشركة على البيع وُأكره المشتري ممثال  مالكوحيث ُأكره " صفقة إكراه"كان عبارة عن  ،دخول الحكومة مع الشركة

%) 35(وبموجب هذا الترتيب احتفظ المؤسسون القدامى بنسبة . وهي مؤسسة حكومية على الشراء" اإلجتماعيالضمان 

  .من األسهم،  وطرحت األسهم المتبقية لالكتتاب العام%) 45(من أسهم الشركة، وامتلكت الحكومة ما نسبته 

كان بحجة الحصول على منابر إعالمية  ،وميةن هدف الحكومة من دخولها كشريك في الصحافة األردنية اليأ البعضويرى 

بأن  تكون من خاللها قادرة على تعزيز وجهة نظرها، وبالتالي ظلت هذه الشراكه مستمرة حتى اليوم، علمًا ،من خالل الصحف

من القطاع يويه غير مكتوب بين الحكومة والناس، بحيث تهيمن الحكومة على اإلذاعة والتلفزيون ووكالة األنباء، ًاهناك اتفاق

عندما حولت الصحف إلى  1986تفاق العرفي السائد في عام ال، لكن الدولة أخلَّت بهذا اةالخاص على الصحافة المكتوب

  .شركات عامة

للبيع، وقام آل الشريف " الرأي"و" الدستور"من أسهمها في صحيفتي  %) 15(الحكومة  عرضت 1992وفي عام 

 ،"الدستور" من األسهم كحصة لها في%) 30(بحيث أبقت الحكومة على  ،هذه األسهم وأصدقائهم من مّالك الصحيفة بشراء

  .من أسهم الشركة%) 50(، ويمتلك آل الشريف حوالي %)70(وارتفعت أسهم القطاع الخاص لتصل إلى نسبة 

 ة اإلعالنية فين نسبة المادأ) 131:1993(ذكر الصرايرة ، فقد يراد الصحفإل ي، المصدر الرئيس"اإلعالن" لما كانو

الثانية  ، وهي بذلك تأتي في المرتبة%)67ر1(بينما بلغت نسبة المادة الصحفية ما مقداره  ،%)32ر9(بلغت " الدستور"

  . األردنية الصحفية في استحواذها على المساحة اإلعالنية من السوق" الرأي"بعد 

والبعد عن اإلثارة والتهويل والتالعب  ،العقالنيةتزان والسياسة اتسمت با ،لنفسها منذ البداية" الدستور" ورسمت 

تتسم بقدر من النمطيه والتشابه مع الصحف اليومية  ،كانت قبل مرحلة الديمقراطية ،بمشاعر القراء، لكنها في الوقت نفسه

وكالة "تعتمد في أخبارها الرسمية على  ،كغيرها من الصحف األخرى" الدستور"األخرى، ويعود السبب في ذلك إلى أن 

من الوكاالت العالمية، ولذلك قلما نجدها تخرج عن هذا السياق في  ،، وتستقي أخبارها الخارجية"بترا  – األنباء األردنية
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جراء ذلك  " الدستور"وربما إغالقها من قبل الحكومة، وقد عانت  ،ألن ذلك سيؤدي إلى مالحقتها وتعطيلها ،استقاء أخبارها

  . أكثر من مرة

وأصبحت ، للصحافة عطت الكثير من الحرياتأة الديمقراطية أصبحت قوانين المطبوعات أكثر مرونة ووبعد المرحل

 وأصبح القارئتعتمد على الخبر الخاص عن طريق مندوبيها ومراسليها أكثر من اعتمادها على الخبر الرسمي، " الدستور"

والمضمون، وأصبحت النمطية بين هذه الصحف من  الحظ أن هناك تنافسًا بين الصحف األردنية اليومية من حيث الشكلي

   .مخلفات الماضي

أثناء  يومًا، وذلك) 40(خالل فترة األحكام العرفية أكثر من مرة، كان أولها لمدة عن الصدور " الدستور"وتوقفت 

توقفت كما . م1970المتواجدة في األردن، في أيلول ةاألحداث التي وقعت بين الجيش األردني وعناصرالمنظمات الفلسطيني

لنشرها أخبارًا تضر بمصلحة األمن الداخلي، وكان  1987أيار  23من  ،لمدة أربعة أيام للمرة الثانية عن الصدور" الدستور"

كما تم تغريمها بمبالغ  .آنذاك، وبموجب تعليمات اإلدارة العرفية" رئيس الوزراء"ذلك بأمر صدر عن الحاكم العسكري العام 

  . دينار في أكثر من مرة  خالل تلك الفترة من عمر الصحافة األردنية) 500(لى مالية وصلت إ

  "فتح"  صحيفة

محررًا  ةالتحرير الفلسطينية على أن تكون اللجنة المركزية للمنظم ةيومية أصدرتها اللجنة المركزية لمنظم ةصحيف

وقد اصدرتها المنظمة . وبيعت بعشرة فلسات ،بأربع صفحات 1970حزيران  15مسؤوًال لها، وقد صدرت في عمان بتاريخ 

الحوادث المؤسفة التي وقعت في األردن آنذاك بين المنظمة والحكومة األردنية، وقد اتخذتها  إثرلتكون ناطقه باسمها 

ج م إثر خرو1971كانون الثاني 29عن الصدور بتاريخ " فتح " وتوقفت . لمهاجمة النظام األردني منبرًا اعالميًاالمنظمة 

  .م1970بعد أحداث أيلول عام  ،الفلسطينية من األردن المنظمات

  "الرأي"  صحيفة

ال من واحدة هي صحيفة إ ،واحتالل إسرائيل للضفة الغربية، بقي األردن بدون صحف 1967بعد حرب حزيران 

تتولى إصدار  ةفيإنشاء مؤسسة صح 1971ولسد هذا الفراغ فقد ارتأت الحكومة في عام . الصادرة في عمان" الدستور"

التي كانت تنوي " الجهاد" صحيفة ل صحيفة يومية سياسية ناطقة باسم الدولة، ولتنفيذ هذا القرار فقد تم اختيار موقع ومبان

جهزتها، كما قامت بتسوية ديونها، وأصبح موقع أبنيتها وأالصدور في ذلك الوقت وتوقفت، حيث قامت الحكومة باستمالك 

إلنشاء  ،أيار من العام نفسه 13بتاريخ  1971لسنه ) 26(ثم أصدرت الحكومة القانون رقم . للدولة لكًاالصحيفة ومبانيها م

  .كمؤسسة صحفية حكومية" المؤسسة الصحفية األردنية"

حيث صدر العدد " الرأي"سم اللمؤسسة على إصدار صحيفة  يومية ب ةقرر مجلس الوزراء الموافق 1971أيار 18وفي 

الحكومة األردنية منذ تأسيس اإلمارة، حيث  باسموبذلك كانت ثاني صحيفة ناطقة  1971حزيرانالثاني من  األول منها في

  ".الشرق العربي"صحيفة  1923سبقتها إلى ذلك في سنة 

سمها، ويعبر عن ان يكون لها صوت يتكلم بأالحكومة األردنية أرادت  أن" الرأي"ومن األسباب التي أدت إلى إصدار 

قد تحطمت بفعل  1967رئيس الوزراء األردني آنذاك، أن تدابير الدمج التي نفذت في آذار" وصفي التل"فقد الحظ منهجها، 

، وخالل األزمات الصعبة كانت الحكومة تجد أحيانًا أن قلوب الصحف معها ولكن االحتاللالحرب ووقوع الضفة الغربية تحت 

الصحف وكذلك سيوفها عليها، وكان ذلك وضعا شاذًا وغريبًا بالنسبة سيوفها عليها، وأحيانًا أخرى كانت تجد أن قلوب 

لتكون لسان حال " الرأي"للعالم العربي الذي تملك دوله صحافة تأتمر بأمرها، ومن هنا كانت الفكرة وراء إصدار صحيفة 

" العمل" و في مصر "األهرام" الحكومة، وتستطيع التعبير من خاللها عن وجهة نظرها وليكون موقعها في األردن مثل موقع 

  ).64:1980موسى، (  في تونس

والرأي اآلخر، حيث أن هذه الصحيفة هي  يويعود سبب التسمية كما جاء في افتتاحية العدد األول من احترام الرأ

مم هو فالرأي الصحيح في حياة الشعوب واأل.. .للرأي ولكل رأي شريف نزيه، ال يقصد صاحبه منه غير األهداف النبيلة"

ختبار، وعلى ضوء هذه التجربة تخلص األمم الالذي يجىء من تفاعل وتصادم جملة آراء يوضع الكثير منها موضع التجربة وا

  ".إلى الرأي الذي يقود إلى الخير، ويعود على األمة في مسيرتها التاريخية الطويلة بالنفع لكل أبنائها
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عة ال تتجاوز عشرة اآلف نسخة يوميًا وبعدد من الصفحات ال بتوزيع كمية متواض 1971عام " الرأي"وقد بدأت 

عن المؤسسة الصحفية األردنية كمؤسسة حكومية، حيث عين أمين أبو الشعر مديرًا عامًا " الرأي" وصدرت . يتجاوز العشر

وهو  ،"ني العربياالتحاد الوط" قرر مجلس الوزراء نقل ملكية المؤسسة من الحكومة إلى  1973لها، وفي االول من آب 

سمه، وتم تعيين سليمان عرار باالتنظيم السياسي للدولة الذي كان مشّكال في تلك الفترة، وذلك لكي تكون الصحيفة الناطقة 

 . مديرًا عامًا ورئيسًا للتحرير

ه األول على ثقة المعلن الذي يأخذ باعتبار وكما حازت على ثقة القارىء فقد حازت أيضًا" الرأي"ن ويمكن القول إ

حيث تصل نسبة المادة اإلعالنية  ،إضافة إلى المستوى الفني والصحفي المميز، حجم التوزيع وزيادة نسبته بين فترة وأخرى

من مساحة المادة التحريرية، وهي من أعلى النسب التي حققتها الصحف العربية والعالمية %) 50(إلى " الرأي"في 

  .المتقدمة

حيث كانت أول صحيفة أردنية تعتمد الطباعة  ً،فإنها أيضًا متطورة تقنيا ،الناحية التحريريةمن " الرأي"وإلى جانب تطور

لتي اواستخدمت لذلك أحدث آالت الطباعة، كما كانت من أوئل الصحف األردنية  1971عند إنشائها عام" األوفست"الملساء 

  . لكترونيالة أدخلت نظام فرز األلوان اأردني ةاعتمدت طريقة الصف التصويري باستخدام الحاسوب، وأول صحيف

عندما قرر الحاكم  1976حزيران 11كان أولها في ،بقرارات حكومية ،ربع قرن، ست مرات خالل "الرأي"وقـد تم إغالق 

بسبب نشرها لخبر حول بيان أحداث لبنان من عدد من الشخصيات  ،تعطيلها لمدة شهر" رئيس الوزراء "العسكري العام 

 ،ل اعتبر مدة التعطيل عشرة أيامحزيران من نفس العام، صدر عن الحاكم العسكري قرار معد 16، إال إنه وبتاريخ األردنية

قرر الحاكم العسكري تعطيل  1977آب  21وبتاريخ . م1976حزيران  21بعدها للصدور في " الرأي"من شهر وعادت  بدًال

وفي . لنشرها خبرًا يتعلق بتعديل قانون التقاعد العسكري 1977آب  22عن الصدور لمدة ثالثة أيام اعتبارًا من " الرأي"

تشرين  27عن الصدور لمدة ثالثة أيام اعتبارًا من " الرأي"قرر الحاكم العسكري العام تعطيل  1978تشرين الثاني  26

قرر  1979آب 5وبتاريخ . بسبب نشرها خبرًا يتعلق بزيادة رواتب الموظفين والقوات المسّلحة واألمن العام 1978 الثاني

خر بسبب نشرها عرضًا لكتاب إسرائيلي جديد يكشف رحلة الرئيس آحتى إشعار " الرأي"مجلس الوزراء إغالق صحيفة 

  .م1979آب  20بعدها للصدور في " الرأي"السادات األولى إلسرائيل، وعادت 

لعام بتعطيلها عن الصدور لمدة ثالثة أيام عندما أمر الحاكم العسكري ا" الرأي"وقد وقع اإلغالق الخامس لصحيفة 

لنشرها خبرًا يتضمن اقتراحات سعودية وكويتية لحل جهاز مجلس الوحدة االقتصادية العربية  1981أيار 27اعتبارًا من 

ه نأباعتبار أنه ال يؤدي أي غرض ضروري، واعتبر قرار الحاكم العسكري هذا الخبر ب ،أو نقله إلى تونس ،الموجود في عمان

بعد انتهاء فترة تعطيلها وهي تتضمن مقاالت  1981أيار 30الصدور يوم " الرأي"وقد عاودت  ،ضار بالسالمة العامة

انتقادية لقرار الحكومة مما دعا مجلس الوزراء لتعطيلها مرة أخرى عن الصدور لمدة عشرة أيام اعتبار من األول من 

  .  تعتبر ماسة بالمصلحة العامةعلى أساس أنها نشـرت تعليقات صحفية  1981حزيران

   "الصباح"صحيفة  

حيث صدر العدد األول  ،سياسية أسبوعية مصورة تصدر يوم السبت من كل اسبوع صحيفةحياتها " الصباح" بدأت 

  .لصاحبها ومحررها المسؤول عرفات حجازي 1971آب 14منها في 

ة ثم توقفت عن الصدور مد 1971آب  28ا في كان آخره ،أعداد ةاألسبوعية ثالث" الصباح" صحيفةوقد صدر من 

تموز  16إلى يومية سياسية مستقلة في " الصباح"ثم تحولت . 1972آذار  12، وصدر العدد الرابع في أشهر تقريبًا) 6(

" الصباح"وكانت .. .وتصدر عن مؤسسة الصباح للصحافة والنشر، وصاحب االمتياز ورئيس التحرير عرفات حجازي، 1973

ها إلى صحيفة يومية تعاني من ضعف إمكانياتها المالية، وُتطبع على مطابع قديمة، وهي الصحيفة التي  رفضت أن بعد تحول

إلى نيسان من نفس العام، م 1974من كانون الثاني" الصباح"وقد أوقفت ... ،تتلقى أي دعم أو معونة من أية جهة أخرى

الحكومة بسحب امتيازها بسبب خالفات شخصية بين رئيس تحريرها بعد أن قامت  1975آب 6وتوقفت نهائيا عن الصدور في 

وعلى أثر ذلك حاول عرفات حجازي إصدارها من لندن وقام بتوزيعها خارج األردن، بينما منعت من . الوزراء آنذاك ورئيس

  ).1992حماد، (التوزيع داخله، ولم يصدر منها سوى عدد واحد في لندن 
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  "خبارألا" صحيفة

تشرين  18ة سياسية تصدر عن الشركة العربية للصحافة، صدر العدد األول منها في عمان بتاريخ يومي صحيفة

  .وقد شغل عمر الخطيب فيها منصب المدير العام، بينما كان راكان المجالي رئيس التحرير المسؤول م1975األول

إثر نشرها تحقيقا صحفيا عن العملة  1975كانون األول  3في المرة األولى في " األخبار" غالق إوقد قامت الحكومة ب

الجديدة تحمل نقوشًا وزخارف تمثل نجمة داوود السداسية، وعادت األخبار  ةاألردنية، وقد كشف التحقيق أن األوراق النقدي

 1979صفحة حتى أوائل عام ) 12(واستمرت في الصدور بعدد قليل من الصفحات ال يتجاوز  1977شباط 22للصدور في 

صفحة، وكان ثمن العدد عند ) 12(، ثم ما لبثت أن عادت إلى الصدور بـ صفحة )16(ل عدد صفحاتها إلى عندما وص

  .فلسًا) 30(الصدور 

واحتجبت . اإلدارة العرفية تعليماتلمدة ثالثة أيام بموجب  1977كانون األول 30في " األخبار" وقد تم تعطيل 

 1981في عددها الصادر في األول من شباط" الرأي"الذي نشرته جريدة حسب ما جاء في اإلعالن   ،مرة أخرى" األخبار"

ستحتجب عن الصدور حتى إشعارآخر بسبب الترتيبات الجديدة المنوي تنفيذها، إال أنها لم " األخبار"ن أالذي جاء فيه 

  ).121:1992حماد، (تعاود الصدور منذ ذلك التاريخ 

 The Jordan Times"  الجوردن تايمز"جريدة  

تصدر باللغة اإلنجليزية عن المؤسسة الصحفية األردنية، وقد صدر العدد األول منها يوم االثنين  يةيومية سياس صحيفة

محمد العمد، وتعاقب على هذا المنصب من بعده رامي خوري ر ورَأس تحريرها في بداية الصدو 1975تشرين األول  27

من إصدار هذه  يأن الهدف األساس) 224: 1996(ويرى أبوعرجة  .وسامر برهومة،...وجورج حواتمه وعبدالله الحسنات

  .إحاطة الجاليات األجنبية بمجريات األخبار واألحداث التي يشهدها األردن الصحيفة

باإلضافة إلى حوالي عشرة من الكتاب والمحررين الذين  ،أكثرمن خمسة عشر مندوبًا صحفيًا الصحيفةويعمل في هذه  

ضافة إلى قيامهم بتلقي المساهمات الكتابية والرسائل إلبا. ةويقومون بتحرير المواد الصحفية المختلف ة،ابتيكتبون الزوايا الث

أما اليوم فيبلغ عدد  ،بدأت صدورها بست صفحات" الجوردن تايمز"ن أويذكر . التي تجد لها مجاًال مفتوحًا على صفحاتها

، حيث تصدر يوميًا عدا عسبوست مرات في األ الصحيفةه وتصدر هذ. صفحة من الحجم العادي ةعشر ستصفحاتها 

  .، وما زالت هذه الصحيفة تصدر حتى اآلنةالجمع

  "الشعب" صحيفة

"  نوقد صدر العدد األول م ،يومية سياسية صدرت في عمان عن دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر صحيفة

 ةبراهيم سكجها، بينما تولى سامي قموه رئاسا آنذاك يرهاوكان يرأس تحر. م1976شباط  21يوم السبت الموافق " الشعب

  .مجلس إدارتها

 ،عندما صدرت تبوأت مكانًا بارزًا بين زميالتها من الصحف اليومية األخرى" الشعب"أن ) 124:1992(ويذكر حماد 

ن اإلطار التقليدي جديدة خرجت بها ع ة، واستحدثت أساليب تحريريةبفضل أسلوبها الجريء في معالجة القضايا الوطني

التي فرضتها الصحف اليومية على نفسها، فظهرت التحقيقات المصورة والمقاالت لكتاب وصحفيين يتمتعون  والقوالب الجامدة

، وكذلك إلى بعض العواصم  العربية، ةرسلت مندوبيها ومراسليها إلى معظم المدن والقرى بالمملكأقبال جماهيري، وإب

  .مع عدد من وكاالت األنباء العالمية" بترا"كالة األنباء األردنية إلى و ةوتعاقدت باإلضاف

صدر عن رئيس الوزراء  1973لعام ) 33(إلى قانون المطبوعات والنشر، رقم  وباالستناد 1977أيلول  18وبتاريخ 

 17أنها وبتاريخ وسحب رخصة إصدارها، ويعود السبب في ذلك إلى " الشعب" بتعطيل جريـدة  رأم" الحاكم العسكري العام"

أوحت فيه أن قضاء رئيس الوزراء " حديث اإلشاعات.. .حديث العيد"نشرت مقاًال بدون توقيع، تحت عنوان  1977أيلول 

  .كان بهدف التفاوض مع اإلسرائيليين وليس بهدف االستجمام كما كان يشاع" رودس"آنذاك إلجازته في جزيرة 

  "صوت الشعب "  صحيفة

، وقد صدر العدد "الشعب" صحيفةبعد مرور أكثر من خمس سنوات على إغالق " وت الشعبص"  صحيفةجاء صدور 
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شركه دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر "يومية سياسية تصدر عن  كصحيفة 1983شباط 25األول منها يوم السبت 

  .السالفة الذكر" الشعب" صحيفةوهي الشركة التي أصدرت " والتوزيع

فريدة في تاريخ الصحافة األردنية، باعتبار  ةمّثلت تجرب" صوت الشعب"  صحيفةأن ) 150: أ1998(ويذكر الموسى 

مؤسسات رسمية  ةوقد ساهمت في رأسمالها الذي بلغ مليوني دينار أردني مجموع. بإدارة رسمية ةشعبي صحيفةنها كانت أ

شبه  صحيفة" صوت الشعب"وقد كانت . ينوعدد من الشركات والمواطنين المساهم ،)من خالل صناديق االستثمار فيها(

  .رسمية تعمل بتوجيه مجلس إدارتها الذي كان معظمه من القطاع العام

 ،ر تغييرات في رئاسة مجلس إدارتها وتحريرهاثفيها أك ىقد جر" صوت الشعب"أن جريدة ) 131:1992(ويرى حماد 

وكان العامل الثاني الذي أسهم في تردي ... م رأسمالهامما انعكس سلبًا على أوضاع هذه الصحيفة وأسهم في خسارتها لمعظ

عمل جديدة تنسف سابقتها، وال تمر شهور  ةمعه خط أوضاع الصحيفة هو أن كل رئيس مجلس إدارة جديد كان يأتي حامًال

لموظفين دون بين ا ة، بعد أن يكون قد أجرى ما يشبه التصفيةقليلة حتى ينقل هذا إلى مكان آخر في أجهزة الدولة المختلف

عن الصدور في  نهائيًا" الشعب صوت" أي اعتبار لخبراتهم السابقة، أو ما اكتسبوه من تفهم ألوضاع الصحيفة، وقد توقفت

  . بعد أن وصلت خسارتها إلى خمسة ماليين دينار أردني 1995أيار 12

  "األخبار"  لصحيفةالتطور اإلخراجي 

كأنموذج لصحف مرحلة األحكام العرفية، فإن الباحث سوف يتعرض " باراألخ"لما كانت هذه الدراسة تتناول صحيفة 

  : لتطورها اإلخراجي من خالل العناوين الفرعية التالية

  منطقة رأس الصفحة

" الالفتة"أن  يرى 1975تشرين األول  18الصادر في " األخبار" صحيفةلعل الناظر إلى العدد األول من 

(Nameplate) بوصات) 3(لفارسي القديم، حيث جاء موقعها في منتصف رأس الصفحة تمامًا، وبعمق وبالخط ا ،كتبت باليد .

لهذا الطائر كشعار ربما  الصحيفةن اختيار إويمكن القول . "الحمامة"الذي يمثل طائر  الصحيفةوقد توسط الالفتة شعار 

  .)1(أنظر الشكل رقم ، صار في قديم الزمانوعالقته بنقل األخبار بين االم ،يعود إلى االنطباع السائد عن الحمام الزاجل

وقد . الصحيفة، حيث اسُتخِدمتا مساحات إعالنية ولفترة طويلة منذ صدور "باألذنين"وقد توسطت الالفتة ما يسمى 

 ةتوسط المسافكما صفحة، ) 12(والذي كان  ،ه عدد الصفحاتيبين األذن اليمنى والالفتة مربع صغير كتب عل ةتوسط المساف

 ،(Dateline)" العنق"أما . فلسًا) 30(سعر الصحيفة ومقداره  عليهكتب  ،بين األذن اليسرى والالفتة مربع ثان صغير أيضًا

  .فقد توسط رأس الصفحة وباتساع الالفتة وعلى أرضية سوداء

 لصحيفةل المرسوم شعارالحدث تغير على  1977شباط  23للصدور في " األخبار"عندما عادت ) 48(وفي العدد 

صبحت األذنان أو .)2(أنظر الشكل رقم  بحيث أصبح الشعار عبارة عن حمامة بجناحين طويلين يمتدان حول الكرة األرضية،

وتميز هذا  .بعد أن كانتا ِحكرًا على المادة اإلعالنية فقط ،وأحيانًا أخرى للمادة التحريرية ،حيانًا للمادة اإلعالنيةأتستخدمان 

مع وجود صورة أخرى في الصفحة  تحت العنق مباشرة وفوق المانشيت، أربعة أعمدة،باتساع  تاامتد صورتين العدد بوجود

  .للصحيفةِسمة من ِسمات الصفحة األولى في بعض األعداد الالحقة  ت كثرة الصورأصبححيث  .وفي النصف السفلي منها

، ألهم )كشاف(ن اليسرى كفهرست استخدمت األذ 27/4/1977، الصادر في )111(واعتبارًا من العدد رقم 

الموضوعات المنشورة في الصفحات الداخلية، أما األذن اليمنى، فقد ُأشغلت باإلعالنات تارة، وبالمواد التحريرية تارة أخرى، 

  .، حين عادت اإلعالنات لتأخذ مكان الفهرست في األذن اليسرى1977وبقي األمر كذلك حتى نهاية شهر تشرين األول عام 

إلى وضع خبر أو أكثر فوق " األخبار"لجأت  1977حزيران من عام 24الصادر يوم الجمعة ) 169(العدد رقم  ومنذ

منطقة الالفتة، بحيث تزحزح موقع الالفتة إلى األسفل قليًال، وذلك إلتاحة الفرصة لمثل هذه األخبار المهمة، لكي تأخذ موقعها 

  .)3(لشكل رقم أنظر افي رأس الصفحة وفوق الالفتة واألذنين، 

إلى وضعها الطبيعي حيث اعتلت الالفتة كل شيء في الصفحة األولى، إال أنها و في " األخبار"وبعد أيام قليلة عادت 

وضع بعض أخبارها فوق منطقة الالفتة، مما " األخبار"عاودت  1977والصادر  في بداية شهر تموز من عام ) 176(العدد 

وفي  19/12/1977الصادر في ) 251(خرى إلى األسفل، وقد تكرر الشيء نفسه في العدد ترتب عليه زحزحة الالفتة مرات أ
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  .م1981عن الصدور في نهاية كانون الثاني " األخبار"بعض األعداد التي تلت ذلك التاريخ، وحتى توقفت 

  

 ،لصفحة بالكاملحيث جاء بامتداد ا ،طرأ تغير على العنق 1978أيلول  17الصادر يوم األحد ) 514( وفي العدد 

ويفصل الالفتة عن جسم الصفحة، وقد كتب باللغتين العربية واإلنجليرية، باإلضافه إلى وجود تغيير آخر  ،وعلى شريط ضيق

وقد ظهر تحت العنق مباشرة . على شبك وباتساع الالفتة وتحتها مباشرة) يومية سياسية مستقلة( تمثل بظهور كلمات 

وقلَّ مع ذلك اللجوء إلى العنوان  يروج ألهم موضوعات العدد الداخلية، ،الصفحة بالكامل فقي وباتساعأ  (Index) فهرست

أنظر الشكل  1980في منتصف عام  ًاومن سمات الصفحة األولى حتى اختفى كلي ،صبح هذا الفهرست يوميًاأوقد  المنشيت،

تلوين  "األخبار"عاودت  1980وفي منتصف عام  مساحة أكبر من ذي َقبل، الصحيفةحتلَّ شعار ا 1979وفي عام ). 4(رقم 

  .شعارها تبعًا لتوفر اللون في اإلعالن

طرأ تغير ملحوظ على إخراج الصفحة األولى، واستمر حتى  1980حزيران 14الصادر في ) 1110(وابتداًء من العدد 

  : يلي وقد تمثل هذا التغيير بما ،)5(أنظر الشكل رقم  توقفت الصحيفة عن الصدور نهائيًا،

ظهرت فيه زوايا  ،بحيث تغير من الفارسي القديم إلى خط يدوي هندسي ،تغيير شكل وحجم الخط الذي تكتب به الالفتة  -

  .عن منتصفه كما كان في السابق األحرف بشكل واضح، واحتلت الالفتة موقعًا يميل إلى يسار رأس الصفحة عوضًا

بحيث يتداخل مع حرفي األلف والالم في  ،ليكون من ضمن أحرف الالفتةبحيث تم تصغيره  ،تغيير حجم وموقع الشعار  -

  .بداية اسم الصحيفة

وتوضيبها تحت  ،)تصدر عن الشركة العربية للصحافة( ودمجها مع عبارة  ،)يومية سياسية مستقلة(تصغير كلمات   -

  .الالفتة تمامًا وباتساعها

صبحت مستطيالت صغيرة تم توضيبها على أ، حيث الصحيفةسعر تغيير موقع المربعات التي تحمل عدد الصفحات و  -

  .موازاة العنق، وأصبح المستطيل األول على يمين العنق والثاني على يساره

وتخصيصها ألحد األخبار المهمة وبشكل يومي،  ،تقريبًا%) 150(التي كانت تحتلها األذن اليمنى بنسبه  ةتكبير المساح  -

  .اليسرى واستخدمت كفهرست لنشر بعض األخبار القصيرة وبالمقابل تم تصغير األذن

وإذا ما وجدت . االبتعاد عن استخدام العناوين العريضة، واالستعاضة عنها بالعناوين الممتدة، وتقليل العناوين العمودية  -

  .العناوين العمودية، فغرضها وظيفي يتمثل في الحيلولة دون تضارب العناوين في صدر الصفحة أو قاعها

صور، بعضها شخصي واآلخر ) 6-3(فت للنظر حيث تراوح معدلها ما بين الاإلكثار من الصور الفوتوغرافية بشكل   -

  .إخباريموضوعي والثالث 

  مساحة الصفحة وعدد أعمدتها

كل واحد منها باتساع  ،، وقد قسمت إلى ثمانية أعمدة"Standard Size"وقد كان حجم الصفحة من النوع العادي 

   .ونصف كور، مع وجود فراغ موحد بينها مقداره حوالي كور )11(

أن الصفحة من الحجم العادي توفر للمخرج إمكانيات أفضل في التصميم من تلك التي من  Rehe  (1985:11)ويذكر

إلخراجي الحجم النصفي، ذلك أن كبر مساحة الصفحة العادية تعطي المخرج الصحفي مساحة كبيرة من الحرية لتطبيق االتجاه ا

  .المتبع في توضيب أخبار الصفحة وترتيبها

، كأن تقوم )عرض العمود (وكغيرها من صحف تلك المرحلة، كانت تقوم أحيانًا بتغيير اتساع السطر " األخبار"إال أن 

، بحيث يحتل الموضوع )كور  11كور عوضًا عن  16اتساع كل منهما (بتوضيب موضوع واحد أو أكثر على عمودين مثًال 

وربما يكون الهدف من هذا اإلجراء . الجديد، والمكون من عمودين، ما يوازي اتساع ثالثة أعمدة في الوضع الطبيعي

، كسر الرتابة والملل عند القارئ، والذي يتأتى من خالل تماثل اتساع السطر لكل أعمدة )من وجهة نظر الباحث(المحمود 

اء ربما يساعد أيضًا في توضيب مقدمة مثل هذه األخبار باتساع أكبر وبحجم كما أن هذا اإلجر. الصفحة في األحوال العادية

  . أكبر من المستخدم عادة في جمع موضوعات الصفحة
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  أدوات الفصل بين أعمدة الصفحة وموضوعاتها

بينما استخدمت الخطوط العرضية للفصل بين  ،عمدةألالخطوط الطويلة للفصل بين ا "األخبار" وقد استخدمت 

  .ةرفيع اتالقصيرة منها بإطار السيما ،إلى تأطير بعض الموضوعات" األخبار"ولكن بشكل قليل، في حين لجأت ، وضوعاتمال

في  (Cyan)اللون األزرق " األخبار"وعندما استخدمت  1980شباط  20والصادر في ) 1013(ومنذ العدد رقم 

  .ار أزرق سميك، السيما الموضوعات الرئيسية منهاالشعار المرسوم، دأبت الصحيفة على تأطير بعض موضوعاتها بإط

والمتمثلة بالفراغات (لم تلجأ مطلقًا إلى استخدام أدوات الفصل الحديثة على الصفحة " األخبار"ويمكن القول إن 

 ، عوضًا عن أدوات الفصل التقليدية، علمًا بأن هناك من سبقها من الصحف األخرى إلى هذه األدوات، حيث ذكر)البيضاء

تخلصت من  1953عندما عادت إلى الصدور مرة أخرى بعد توقفها عام " الجزيرة"أن صحيفة ) 894: 2007(نجادات 

الخطوط الطويلة بين األعمدة، حيث بدت الصفحة نظيفة تمامًا، ومرئية لعين القارئ أكثر من ذي قبل، وبدا ذلك واضحًا في 

  .م1953ار آذ 25، الصادر في "الجزيرة"من ) 2094(العدد رقم 

  :استخدام التتمات

إلى استخدام " األخبار"وكغيرها من الصحف األردنية في مرحلة األحكام العرفية والمراحل التي سبقتها، فقد لجأت 

وقد يعود السبب في لجوئها إلى التتمات، إلى االتجاه التقليدي . التتمات لمعظم أخبار الصفحة األولى، السيما العمودية منها

  .في اإلخراج الصحفي، الذي  تتبعه في توضيب موضوعات الصفحة األولى) العمودي (

أن التتمات تقطع حبل : ومع إيمان الباحث بأن اللجوء إلى التتمات يعد مشكلة بالنسبة للقارئ، وألكثر من سبب أهمها 

على تتمة الخبر بسهولة، إال أن ما أفكار القارئ عند االنتقال من الصفحة األولى إلى صفحة التتمات، وال تمكنه من العثور 

مثًال مخصصة ) 6(اختالف صفحة التتمات من عدد آلخر، حيث تكون الصفحة رقم " األخبار"يزيد المشكلة صعوبة في 

ويذكر صالح . وهكذا.. .)11(، فقد تكون الصفحة المخصصة للتتمات  تحمل الرقم )ب(أما في العدد  ،)أ(لتتمات العدد 

ترحيل بعض البقايا إلى الصفحات الداخلية إجراء ثبت أنه مزعج للقارئ، ألنه يدعو أغلبهم إلى  أن) 92-93: 1984(

  .االنصراف عن قراءة بقية الخبر مهما تكن أهميته

  الصور والرسومات واأللوان

سي على ، مرافقة للموضوع الرئيفقد احتوى العدد األول على صورة واحدة غير ملونه ،أما بالنسبه للصور والرسومات

نظرًا لعدم استخدام  ،لم ُتستخدم في أي من عناصر الصفحة األولىف صدر الصفحة امتدت على ثالثة أعمدة، أما األلوان

للوان المركب في الصور واقتصارها في بعض األحيان على اللون المنفصل في العناوين واالطارات وبشكل قليل، " األخبار"

ا الذي تجاوزالسنوات الخمس بقليل، وذلك بعد أن استخدمته في المالحق التي دأبت السيما في السنوات األخيرة من عمره

  .م1987على إصدارها منذ بداية عام 

صور للعدد ) 3- 2(لوحظ زيادة عدد الصور المنشورة على الصفحة بمعدل تراوح بين  ،وابتداء من العدد الثاني

) 13(واحد وحتى ثالثة أعمدة، غير انه وفي العدد رقم  ى عمودمتداد علالالواحد، وتراوحت مساحة هذه الصور ما بين ا

 ،واحتلت صدر الصفحة ،امتدت على خمسة أعمدة ،ظهرت صورة ضخمة لمدينة بيروت 1975تشرين األول  30والصادر في 

تم  ،ضًاأنه وفي هذا العدد أي ،ومن الجدير بالمالحظة. طالق النار في بيروتإلوكانت مصاحبة لموضوع يتحدث عن وقف 

سباني مغربي ينقل للمغرب السيادة إالمغربية صاحبت موضوعًا يتحدث عن اتفاق  للصحراء ةجغرافي ةمرة نشر خارط وألول

، م بنشر خارطة لجنوب لبنان1977نيسان  2الصادر في ) 86(وقد تكرر ظهور الخارطة في العدد رقم ، على هذه الصحراء

  ).6(أنظر الشكل رقم 

وكثرة عدد الصور على الصفحة األولى، فقد احتلت بعض هذه الصور النصف السفلي من الصفحة، ومع مرور الوقت، 

ويعتقد الباحث أن هذا اإلجراء قد ساعد . وإن كانت هذه الصور صغيرة المساحة، بحيث تغطي عمودًا واحدًا أو عمودين

، في اإلخراج الصحفي بالنسبة )الحديث(ه األفقي كثيرًا في إحياء النصف السفلي من الصفحة وأنه بداية التحول إلى االتجا

  ".األخبار"لصحيفة  
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وقد الحظ الباحث كثرة عدد الصور أحيانًا على الصفحة األولى، بحيث احتلت هذه الصور وعلى شكل شريط أفقي، 

عيد ميالد الملك بمناسبة احتفال المملكة ب 15/11/1975الصادر في ) 29(اتساع الصفحة بالكامل، وذلك ما حدث في العدد 

  .الراحل الحسين بن طالل

ً إلى استخدام الشبك " األخبار"وقد كانت  ، كأرضية لبعض العناوين، أو الموضوعات القصيرة، (Screen)تلجأ أحيانا

  .م8/11/1975الصادر في ) 22(السيما إذا خلت الصفحة من الصور والرسومات، وذلك ما حدث في العدد 

ألن بصر القارىء " كثيرين من المشتغلين بالصحافة، يؤمنون بأهمية الصورة كعنصر مرئي ومن الجدير بالذكر أن ال

يسقط بداية على عنصر الصورة في الصفحة، سواء كانت هذه الصورة ملونة أو عادية، وأن هذا العنصر يزداد جذبًا لبصر 

  (Garcia and Stark, 1991)." القارىء كلما كانت مساحته أكبر

لأللوان فيمكن القول إن هذه الصحيفة لم تلجأ إلى استخدام األلوان حتى بداية شهر " األخبار"باستخدام  أما ما يتعلق

في كتابة ) Spot Color(حين أقدمت على إصدار الملحق اليومي، والذي استخدمت فيه اللون المنفصل  1978كانون الثاني 

  .أصدرتها بعض العناوين لبعض الموضوعات المنشورة في المالحق التي

حيث ظهر الشعار المرسوم للصحيفة  1980الصادر في شباط ) 1013(وبقي الوضع على هذا الحال حتى صدور العدد 

كذلك من توظيف هذا اللون في بعض اإلعالنات  باللون األزرق، ما مكنها من كتابة بعض عناوينها بهذا اللون، ومكنها

  .قاالت المنشورة على الصفحتين األولى واألخيرةالمنشورة فيها، وفي شعارها المصاحب لبعض الم

وقد الحظ الباحث استخدام . كما قامت الصحيفة بتأطير بعض موضوعاتها بإطارات رفيعة، وأخرى سميكة باللون األزرق

  ).1013(الصحيفة للون األحمر في كتابة بعض عناوين موضوعاتها السيما في األعداد التي صدرت بعد العدد 

أن للون دورًا مهمًا في توجيه حركة عين القارئ على الصفحة، وأن اللون ) Click and Stempel )1982 وقد وجد

يجعل الصفحة ممتعة ومفرحة ومهمة وأكثر قوة، وأن وجود الصورة الملونة مع الخبر تضفي عليه واقعية أكثر مما لو كان 

لأللوان في الصور، وقلة استخدامها لهذا العنصر في عدم استخدامها " األخبار"ومما يؤخذ على . مصاحبًا لصورة عادية

واستخدام هذه الصحف لعنصر اللون، السيما على  ،العناوين واألرضيات، بالرغم من توفر تقنيات اللون في الصحف األخرى

  . الصفحات األولى واألخيرة

  العناوين

عدد العناوين  إلى حد ما العمودية يساوي أن عدد العناوين -وبإحصائية بسيطة لعناوين العدد األول-الباحث،  وجد

واستخدم  ًا،بنط) 11(تبت حروف المتن بحجم مقداره ، وقد ُك"المانشيت" ةمع خلو الصفحة من العناوين العريض ،الممتدة

إلضفاء التباين على مظهرها، وقد كان المتن يجمع بخط النسخ، بينما كانت  وذلك ،البنط األسود في بعض أخبار الصفحة

  . الصحيفةالخطاطين في  بواسطةعناوين تجمع بخط النسخ أيضًا، ولكن ال

 ،فوق الالفتة) شاريةإلا(على نشر العناوين الترويجية " األخبار" دأبت  1977نهاية شباط وبداية آذار من العام ومنذ 

حيث ظهر العنوان . ريبًاوبشكل يومي تق -تحت العنق -وفي موقعه الطبيعي  ،على الرغم من وجود مانشيت آخر في الصفحة

، كما ظهر في العدد الذي تاله، وفي العدد )7أنظر الشكل رقم ( 1977/آذار/9والصادر في ) 62(اإلشاري في العدد رقم 

وقد كانت هذه العناوين لموضوعات تتحدث عن أحداث جسيمة من مثل ما جاء في  1977/آذار/17الصادر في ) 70(رقم 

وذلك بعد قطيعة طويلة بسبب أحداث أيلول (اجتماع بين الحسين وعرفات في القاهرة  والذي يتحدث عن) 62(العدد 

  .جنبالط، أثناء الحرب األهلية اللبنانية الذي يتحدث عن اغتيال كمال) 70(، أو ما جاء في العدد )م1970عام

مميزة للصحيفة، حيث يرى للعناوين الترويجية يساهم إلى حد ما في خلق هوية " األخبار"ويمكن القول إن استخدام 

، أن شخصية الصحيفة ترتبط في ذهن القارئ بأشكال معينة من العناوين، ومن هنا فإن العناوين الترويجية )1995(اللبان 

  .تلعب دورًا بارزًا في تكوين شخصية الصحيفة، بحيث يستطيع القارئ أن يتعرف على الصحيفة بمجرد رؤيتها

حيث اختفى عنوان المانشيت بشكل  ،"األخبار" على إخراج الصفحة األولى من  ةرييرات جوهيتغ 1979وقد شهد عام 

بنطًا أو أكثر في  48عالوة على استخدام أبناط كبيرة نسبيا تصل إلى  تدريجي، واعُتمد بشكل أكبر على العناوين الممتدة،

إلى نشر " األخبار" عادت  1980ة، وفي منتصف عامظهور العناوين الترويجية فوق الالفت العناوين الممتدة، وقلَّ تمامًا ةكتاب
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العنوان الترويجي إما باللون  ةعلى كتاب" األخبار"دأبت  1980ومنذ منتصف عام . العنوان الترويجي وبشكل يكاد يكون يوميًا

  .)(Magentaأو باللون االحمر  ،)Cyan( االزرق

سطور، علمًا ) 4-2(ور، حيث تراوح متوسط عددها بين بكثرة عدد السط" األخبار"وقد تميزت العناوين الممتدة في 

كانت تخالف ما بين سطور العنوان الواحد، من خالل " األخبار"بأن أفضل العناوين الممتدة ما تكون من سطر واحد، إال أن 

في بعض ، السيما "المانشيت"بكثرة عدد سطور العنوان العريض " األخبار"حجم الحرف، كما تميزت بعض األعداد في 

، ما "الوسطي"وقد الحظ الباحث أن معظم العناوين العمودية والممتدة هي من الطراز المتمركز . المناسبات الدينية والوطنية

  .يعني افتقار الصحيفة إلى التنوع في كتابة العناوين

  تجاه اإلخراجي الا

فقد ساد االتجاه العمودي مع بروز ما  األول، وفيما يتعلق باالتجاه اإلخراجي المطبق في الصفحة األولى من هذا العدد

وقد تميزت  .عاتوفي بعض موضوعات الصفحة، ووجود تتمات لهذه الموض "Brace Layout" الدعامة بإخراجيسمى 

، حيث جاء الكثير من أخبار الصفحة األولى على شكل )Irregular Layout(باستتخدامها لإلخراج غير المنتظم " األخبار"

  .بالعربية) 2(أو رقم ) 6(االنجليزية، أو على شكل رقم ب) T(حرف 

دراسة على الصفحة األولى، ولكنه جاء بدون دراسة، حيث ثبت من خالل " Index"وجود فهرست  الباحث وقد الحظ

ابتة في أو دورية ث ،وال بهيئة معينة ،وال بحجم معين ،أن هذه الفهارس ال تلتزم بموقع معين ،لبقية أعداد الصحيفة الباحث

ال ، الظهور، وال حتى بمساحة محددة في كل عدد، بل يستنتج منها أنها جاءت في معظـم األحيان لملء فراغ على الصفحة

كما ظهر في قاع الصفحة وفي مربع . أو إعالني موجود على الصفحات الداخلية إخباريال للتنويه عن موضوع إيصلح لشيء 

  . الصحيفة في ذلك حتى فترات طويلة من بداية إصدارها واستمرت ،صغير، موجز عن حالة الطقس

خراج الصفحة إفي  شيئًا فشيئًا الظهور، بدا واضحًا أن االتجاه االفقي أخذ في ةواألعداد الالحق) 48(ومنذ العدد رقم 

في  ةوعات مهملذلك عدد التتمات، وتعود القارى على قراءة موض ، وقل تبعًاهاعدد موضوعات ةقل من خاللوذلك  ،األولى

كما أن استخدام العناوين اإلشارية واللون المنفصل في بعض العناوين  .حيائهإ علىمما ساعد  ،النصف السفلي من الصفحة

  .واألرضيات يصب في هذا االتجاه أيضًا

ر إال أنه وبالرغم مما سبق، فإن االتجاه العمودي بقي مسيطرًا على الصفحة، وذلك من خالل سيطرة اإلخراج غي

المنتظم، وقلة استخدام األلوان في العناوين، وعدم استخدامها قطعيًا في الصور، واللجوء إلى أدوات الفصل التقليدية، 

وتأطير بعض األخبار على الصفحة، السيما العمودية منها، عالوة على استخدام التتمات، ووقوع الالفتة بين ما يسمى 

  ". مذهب التوازن الشكلي الدقيق" دية في اإلخراج الصحفي وهو باألذنين، مما يوحي بأحد المذاهب التقلي

واألعداد الالحقه، ويمكن القول ) 13(كأرضية لبعض عناوين موضوعات العدد  ،)Screen( كما لوحظ استخدام الشبك 

م يستخدم هذا وبشكل متكرر لم يكن هدفه وظيفيًا، إذ ل ،لبعض العناوين المنشورة على الصفحة ةإن استخدام الشبك كأرضي

  .عكسية ةنتيج إلى يؤديربما استخدامه إن بل  ال،ضفاء التباين على الصفحةالشبك لمنع تضارب عنوانين مثًال، أو إل

  عالناتإلا

وباتساع عمودين  ،الجهة السفلية اليمنى فيعلى إعالن " األخبار"العدد األول من  فياألولى  وقد احتوت الصفحة 

الباحث  وقد الحظ. الجهة السفلية اليسرى وباتساع ثالثة أعمدة وعمق ثالث بوصات ونصف فيوعمق خمس بوصات، وآخر 

 ،أخرى بعض األعداد أحيانًا عالنات أحيانًا، ووفرتها فيالخلو الصفحة األولى من ا ،في األعداد الالحقة من هذه الصحيفة

في المناسبات الدينية والوطنية كعيدي الفطر ، السيما حيث تطغى مساحتها على مساحة المادة التحريرية أحيانًا أخرى

واألضحى المباركين، وعيد االستقالل ويوم الجيش، حيث تكثر في مثل هذه المناسبات إعالنات التهنئة من كبار المسئولين 

  ).8أنظر الشكل رقم (للملك،  نالمدنيين والعسكريي

للصناعات الثقيلة، وشركة " ساكاي"ات، مثل شركة بحصولها على عقود إعالنية من بعض الشرك" األخبار"وقد تميزت 

األذن " ساكاي"األذن اليمنى، واحتلت إعالنات شركة " كراون"لألدوات الكهربائية، حيث احتلت إعالنات شركة " كراون"

  ".األخبار"اليسرى، وذلك منذ العدد األول لصدور 



 1467  علي نجادات

ألذن اليسرى من الصفحة كفهرست لموضوعات استخدمت ا 1977/نيسان/27الصادر في ) 111(واعتبارًا من العدد 

الصفحات الداخلية، أما األذن اليمنى، فقد استخدمت لإلعالنات تارة، وللمواد التحريرية تارة أخرى، وبقي الحال كذلك حتى 

وبرغم كل ما سبق، فقد بقيت المساحات اإلعالنية على الصفحة األولى في . م1977نهاية شهر تشرين األول من عام 

  . م1981قليلة، وذلك حتى توقفها عن الصدور في نهاية كانون الثاني من العام  "خباراأل"

وعلى الرغم من أهمية اإلعالن بالنسبة للصحف، إال أن بعض التيبوغرافيين يعتقدون بوجوب خلو الصفحة األولى من 

ى نشر اإلعالنات على هذه الصفحة في أضيق إال أن بعض الصحف تلجأ إل. المادة اإلعالنية، واقتصارها على المادة اإلعالمية

الحدود، والبعض اآلخر يقوم بنشر اإلعالنات عليها بكثافة، بهدف الحصول على أسعار جيدة للمساحات اإلعالنية، نظرًا 

  .(Evans, 1982: 57).ألهمية الصفحة األولى عند جمهور القراء

  والزوايا األخرى االفتتاحية

فتتاحية الأن ا هما مفاد األولى، على يمين الصفحة" األولىالكلمة " وتحت عنوان ، "خباراأل"جاء في العدد األول من 

، وستكون هذه الكلمة هي األولى واألخيرة، غير أن هالن تحذو حذو" األخبار"جميع الصحف، لكن جريدة  عليهتقليد جرت 

ى الصفحة األخيرة، مثَّلت ما يسمى باالفتتاحية، عل" مع األخبار"حيث ظهرت الحقٍا زاوية اسمها  ،الصحيفة لم تلتزم بذلك

ة زاويالعندما ظهرت  1977أيلول  17الصادر في ) 255(بين الحين واآلخر حتى العدد واستمرت هذه الزاوية بالظهور 

ول بعرض العمودين األ -المركز البصري تمامًا  -تحت منطقة  من الصفحة األولى، وفي الجانب االيمن ،بشكل يوميو نفسها

" ومما يؤخذ على  .حتى توقفت الصحيفة عن الصدور ت هذه الزاوية في الظهورواستمر ،)9(انظر الشكل رقم  والثاني،

  .فيما يتعلق باالفتتاحية، عدم ثبات موقعها ومساحتها على الصفحة األولى" األخبار

 أخرى حة األولى زاوية يوميةظهرت على الصف 1980عام  كانون الثاني من 30 والصادر في) 995(العدد رقم  وفي

، واستمرت هذه الصحفةفي  العمود الثامن واحتلت هذه الزاوية النصف السفلي من ،"حكيم"يكتبها  ،"وجهة نظر"اسمها 

 1981كانون الثاني من العام  31عن الصدور وذلك في " األخبار" في الظهور حتى توقفت " مع األخبار"الزاوية مع زاوية 

  ).10(أنظر الشكل رقم 

  للمالحق " األخبار"إصدار 

 ،"Tabloid Size"بإصدار ملحق يومي وبالحجم النصفي" األخبار"قامت صحيفة  1978وفي األول من كانون الثاني 

) 274(رقم  الصحيفةمن الملحق الصادر مع عدد ) 14(وفي العدد . "ملحق األخبار" صفحات تحت اسم يتكون من ثمان

في كتابة بعض كما استخدم كأرضية لمنطقة العنق،  ،"Spot Color"ستخدم اللون المنفصلا 1978كانون الثانـي  14بتاريخ 

  .األم الصحيفةالعناوين، بينما لم تستخدم األلوان حتى ذلك التاريخ في 

عن استخدامه، ولعل السبب في ذلك يعود إلى " األخبار" سبوعين ثم اقلعت أ ةواستمر استخدام اللون في الملحق لمد

، ولذلك اآلن عليهرتفاع الكلفة المادية عند استخدام اللون، أو أن تقنية إضافة اللون إلى الصفحة لم تكن بالسهولة التي هي ا

ليتم تعميمه الحقًا على العدد األم إذا ما نجحت التجربة، على أننا نرجح  ،ن تجرب ذلك على الملحق أوًالأارتأت الصحيفة 

فرت اعندما تو 1979منذ بداية عام  الصحيفةلك نظرًا لتوظيف اللون في الصفحة األولى من السبب األول على الثاني، وذ

  .إعالنات تحتوي على لون أو أكثر

أو في رسم إطارات عريضة حول بعض األخبار  ،وفي بعض العناوين الصحيفة،وقد سمح ذلك بتوظيف اللون في شعار 

فر مثل اوعندما ال تتو. الصفحة ة الموضوعات علىوبقي يوع الرئيسأو برسم فاصل ملون عريض بين الموض ،على الصفحة

عن إصدار " األخبار"كانت تختفي األلوان تمامًا حتى من الشعار، وقد توقفت  ،هذه اإلعالنات على الصفحة األولى أو األخيرة

  .1978الملحق اليومي في منتصف أيار 

صفحة، كما بدأت بإصدار ) 16(كثر من الصفحات وصل إلى تصدر بعدد أ" األخبار"بدأت  1979واعتبارا من أيار 

، "ملحق األسرة"فمع عدد السبت كان يصدر . سبوع وبنفس حجم الصحيفةألمجموعة من المالحق الموزعة على معظم أيام ا

ومع  ،"الملحق التربوي"الخميس، أما مع عدد األربعاء فقد كان يصدر عدد ثنين وإلمع عدد ا" الملحق الرياضي"ويصدر 

  ".الملحق الثقافي"تعود القارىء على قراءة  ةعدد الجمع



1468  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

 ،يرات اإلخراجيةيوخالل سنوات إصدارها الخمس، شهدت الكثير من التقلبات والتغ" راألخبا" ويمكن القول إن جريدة

عالوة على  من خالل تغيير شكل الالفتة وموقعها ونوع الخط الذي كتبت به، ي،تمثلت بعدم الثبات في هيكلها األساس

والتي تمثلت بالعنق واألذنين والفهرست األفقي والعنوان الترويجي، إضافة  ,يرات األخرى التي طرأت على رأس الصفحةيالتغ

وطغيان المادة اإلعالنية حينًا وانحسارها حينًا آخر عن الصفحة، وتأطير بعض  ،إلى استحداث زوايا جديدة على الصفحة

  .عداد أخرىاألخبار وعدم تأطيرها في أ

إال أن استخدام الفهرست األفقي في رأس الصفحة مع العنوان الترويجي والعناوين الممتدة، واإلقالع عن استخدام 

غير أن ما . المانشيت، واالتجاه نحو اإلخراج األفقي عوضًا عن العمودي، يعد عالمات مضيئة في تطور الصحيفة اإلخراجي

على الرغم من  ،أو كأرضيات لبعض األخبار ،والصورأاستخدامها لأللوان في العناوين  عدمب يتمثل خراج الصحيفةإيؤخذ على 

  .إمكانية وسهولة استخدام األلوان في فترات صدور الصحيفة

  راجيةخاألخطاء اإل

في كثير  وجدها الباحثة من حيث موقعها من الخبر، حيث فيوقد تركزت األخطاء اإلخراجية في عنصر الصورة الصح

االت تفصل العنوان عن بداية النص، وفي أحيان أخرى تقطع سياق النص الواحد، بمعنى أنها تعيق تتابع النص في من الح

في أغلب األحيان، ناهيك عن أن اتجاه نظر صاحب الصورة في بعض الحاالت  عليها التعليقضافة إلى عدم إلالواحد، با الخبر

  .ص الخبركان إلى خارج الصفحة وليس إلى داخلها أو إلى ن

العريضة، حيث كانت تصل إلى ثالثة سطور أو و الممتدة وخذ على إخراج الصحيفة أيضًا كثرة سطور العناوينومما ي

، وقد عمدت الصحيفة إلى الفصل بين سطور ةما تكون من سطر واحد وكلمات قليل ةأكثر، علمًا بأن أفضل العناوين العريض

ما بين هذه السطور من  أن الصحيفة كانت تخالفين هذه السطور، على الرغم من العناوين العريضة برسم خطوط عرضية ب

بين سطور  ةحجم البنط في السطر األول والسطور التي تليه، ولذلك فال داعي الستخدام هذه الخطوط كأداة للمخالف خالل

  .العنوان

 ،أن استخدام الصحيفة للعنوان الترويجيألعداد الصحيفة، وجد  الباحث بها قامومن خالل عملية المسح الشامل التي 

وال  ،مبالغ فيها وجرى تضخيمها ،ليس له ما يبرره، السيما أن الكثير من هذه العناوين ،وبشكل يومي في معظم األحيان

  .تستحق أن تكون في هذا الموقع من الصفحة

  خالصة ومالحظات عامة

أدت إلى ما يسمى  1967ها بسبب النكسة بعد حرب حزيران إن الظروف التي مر بها األردن، والتي كانت في مجمل   -

ت الصحفية األردنية والفلسطينية إلى الدول العربية استقرار التى ترتب عليها هجرة العديد من الكفاءالبفترة عدم ا

ثير من والخليجية تحديدًا، من أجل العمل في مؤسساتها اإلعالمية، ونتيجة لذلك فقدت الصحف األردنية اليومية الك

  .لى تراجع المستوى المهني والفني لهذه الصحفإمما أدى  ،كوادرها المدربة

شهدت هذه المرحلة بداية الصحافة المؤسسية، وكانت الدولة قد ساهمت في ذلك من خالل امتالكها لألسهم في بعض    -

  .لفني لهذه الصحفستقرار المادي والتقدم االالصحف التي صدرت خالل هذه المرحلة، وقد ساعد ذلك في ا

الذي جاء  1973لعام ) 33(إلى قانون المطبوعات والنشر رقم  يلقد احتكمت الصحافة في هذه المرحلة بشكل رئيس   -

وإّال تعرضت للعقوبة  ،خاليًا من النص على حق حرية الرأي والصحافة، وأصبح هم الصحف محاباة السلطة التنفيذية

ل مجلس الوزراء حق منح الرخصة أو عدم منحها أو حتى سحبها وذلك بقرار من الذي خو ،التي نص عليها القانون

وزير اإلعالم، وقد انعكست بنود هذا القانون القاسية على أداء الصحفيين وتوجسهم من الخوض في المسائل الخالفية 

  .مساراتها وإصالحالتي تساعد على تصحيح األمور  ،نتقاديةالوا

، وقامت بتعطيل أو توقيف أو حتى إلغاء ترخيص بعض )33(ود الواردة في قانون المطبوعات رقم استغّلت الحكومة البن   -

ألكثر من مرة، وتم سحب ترخيص جريدة " األخبار"و "الرأي"و " الدستور"الصحف، حيث تم تعطيل صحف 

كذلك تم . عن األردنبحجة استمرارها في الكتابة المغرضة بحق الوطن ورجاالته، مما يعكس صورة سلبية " الشعب"

  .سالف الذكر نتيجة عدم وفاءها لمتطلبات قانون المطبوعات والنشر" األردن"إغالق صحيفة 
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تميزت الصحافة في العقد األخير من هذه المرحلة بتراجع اإلصدارات الصحفية واقتصار الصحف اليومية على ثالث هي    -

الناطقة باإلنجليزية، وذلك بعد أن تم " الجوردن تايمز"صحيفة باإلضافة إلى " صوت الشعب"و " الرأي"و " الدستور"

وقد تميزت الصحف الصادرة في هذه الفترة بمواالتها للدولة رغم امتالك القطاع . سحب تراخيص الصحف األخرى

 سواء في إبراز ،الخاص لمعظم أسهمها، وقد كانت هذه الصحف تتفاوت في أدائها نتيجة تدخل الحكومة في عملها

وقد بلغ هذا التدخل حده . أو توجيه الصحف لكتابة افتتاحياتها في موضوع معين ،بعض األخبار التى ال تستحق اإلبراز

على تنحية رؤساء تحرير الصحف اليومية  ،"قتصادياللجنة األمن ا"ـ األعلى عندما قامت الحكومة ومن خالل ما سمي ب

إستنادًا إلى قوانين األحكام العرفية التي كانت سائدة خالل  ،ات مؤقتة لهاوتعيين مجالس إدار ،ومجالس إداراتها ةالثالث

  . تلك الفترة

رؤساء تحرير الصحف لم يكن له ما يبرره، وإنما جاء لكي تحكم  بتنحيةقتصادي اللجنة األمن ا يرى البعض أن قرار   -

على الرغم من أن  1988ة الغربية في تموز رتباط مع الضفالالدولة قبضتها على الصحف، السيما بعد قراراألردن فك ا

  .الصحف اليومية لم تكن لتتمرد على الحكومة في تلك الفترة

لقد بلغ عدد الصحف اليومية الصادرة خالل هذه المرحلة ثماني صحف، وقد توقف خمس منها عن الصدور بشكل    -

التي استمرت في الصدور " صوت الشعب" صحيفةنهائي، ويمكن القول إن هذه الصحف تم توقيفها بقرار حكومي عدا 

هذا وقد  ."األسواق"وبيعت ممتلكاتها إلى جريدة  ،عندما تمت تصفيتها من ِقبل المساهمين 1995حتى منتصف عام 

  . في الصدور حتى يومنا هذا" الجوردن تايمز"و " الرأي"و " الدستور"استمرت صحف 

وذلك  ،)التقليدى(وفي البدايات، تمسكت باإلتجاه العمودي  ،ذه المرحلةن صحف هإأما من الناحية الفنية فيمكن القول    -

في اإلخراج، وإهمال " الدعامة"والتركيز على مذهب  ،واللجوء إلى التتمات ،من خالل اإلكثار من العناوين العمودية

تحول هذه  الباحث الحظ ،إّال أنه وفي نهاية هذه المرحلة .وخلو الصفحة من األلوان ،النصف السفلي من الصفحة

، وذلك من خالل استخدام العناوين الترويجية ووجود الفهرست على الصفحة )الحديث(تجاه األفقي الإلى ا قليًال الصحف

التي استمرت في  ةوالبدء بإصدار مالحق يومية ملونة للصحف الثالث ،الصحفية بموضوع الصورة واالهتمام ،األولى

  .الصدور

، التفاتها إلى بعض مواصفات االتجاه الحديث في اإلخراج الصحفي، والمتمثلة في استخدامها "اراألخب"ومما يحسب لـ   -

للعناوين الترويجية، والصور والخرائظ الجغرافية، ومحاولة إحياء النصف السفلي من الصفحة من خالل العناوين الممتدة 

   .ى الصفحة األولى لتحسين شكلها أمام القارىءوالصور الفوتوغرافية، وغيرها من المحسنات التي كانت ُتدخلها عل

، فيتمثل في ما كان يطرأ على شكلها من تغييرات، كتلك التي "األخبار"أما ما يؤخذ على إخراج الصفحة األولى في    -

كانت تطرأ على رأس الصفحة األولى وما يحويه من عناصر، وعدم ثبات موقع االفتتاحية ومساحتها، وعدم ثبات الكم 

 .المساحة اإلعالنية على الصفحةو

، والذي "االتساع األمثل للسطر"إلى ثمانية أعمدة، ال يتناسب مع ما يسمى بـ" األخبار"إن تقسيم الصفحة األولى من    -

من هنا، فقد كان لزامًا على القائمين على هذه الصحيفة، أن يتنبهوا إلى هذا . تتحقق معه أعلى نسبة من القراءة والفهم

 .ويقسموا الصفحة إلى عدد أقل من األعمدة حتى يتحقق مع ذلك أعلى معدالت من القراءة األمر

ة من حيث موقعها من فيفي عنصر الصورة الصحتركزت " األخبار"التي ارتكبتها األخطاء اإلخراجية  ويمكن القول إن   -

علمًا ، هتعيق تتابعوق النص الواحد، تقطع سيالتفصل العنوان عن بداية النص، وفي أحيان أخرى ل جاءتالخبر، حيث 

أن اتجاه نظر صاحب الصورة في بعض الحاالت كان إلى خارج الصفحة وليس إلى و، التعليق بأن الكثير منها يفتقر إلى

   .أو إلى الموضوع المصاحب للصورة الشخصية داخلها

 الممتـــدة كثـــرة ســـطور العنـــاوينلـــك فـــي أخطـــاًء فـــي إخراجهـــا للكثيـــر مـــن عناوينهـــا، وتمثـــل ذ " األخبـــار"كمـــا ارتكبـــت    -

، وقد عمـدت الصـحيفة   ةما تكون من سطر واحد وكلمات قليل ة أو الممتدةعلمًا بأن أفضل العناوين العريض ،العريضة،و

علمًا بأنها كانت تخـالف فيمـا بـين هـذه     إلى الفصل بين سطور العناوين العريضة برسم خطوط عرضية بين هذه السطور، 

السطور التي تليه، ولذلك فال داعي الستخدام هذه الخطـوط  عن حجم البنط في السطر األول  وء إلى تغييرالسطور باللج

  .بين سطور العنوان ةكأداة للمخالف
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بعض املـتغريات البدنيـة الخاصـة     أثر استخدام التدريب التكراري على تحسني
   في لعبة الكرة الطائرة

*  

 .، جامعة اليرموك، اربد، األردنكلية التربية الرياضية، أحمد هياجنةأحمد عكور و

  

  11/8/2010 وقبل للنشر                                  6/2/2010 ستلم البحث فيا

  ملخص

 ،الوثـب العمـودي مـن الثبـات    (اسـتخدام التـدريب التكـراري فـي تطـوير المتغيـرات البدنيـة         إلـى أثـر   عرفـة لم البحـث  اهدف هذ

والـى دراسـة أثـر     ،)م10×4(، والجـري االرتـدادي   )م50(والعـدو  ) سم45(ارتفاع القفز من على صندوق بارتفاع  ،الوثب الطويل

ي اسـتخدمتها المجموعـة التجريبيـة وبـين التمـارين التـي اسـتخدمتها        أفضل نوع من انواع التدريب باستخدام التدريب التكراري التـ 

  .المجموعة الضابطة

ــع وحــدتين            ــة أســابيع بواق ــذي تكــون مــن ثماني ــي والبعــدي ال ــاس القبل ــي بأســلوب القي ــنهج التجريب ــان الم واســتخدم الباحث

طـالب  ) 10(المجموعـة األولـى وعـددها     طالبا مقسـمين إلـى مجمـوعتين،   ) 20(تدريبيتين باألسبوع، واشتملت عينة الدراسة على 

طالب يمارسون تمارين التدريب التكراري، وتكونت عينة الدراسـة  ) 10(يمارسون التدريب االعتيادي، والمجموعة الثانية وعددها 

ــة جامعــة اليرمــوك المســجلين لمســاق الكــرة الطــائرة المتقدمــة      ،)2010-2009(للفصــل الدراســي األول للعــام الدراســي    مــن طلب

  .وتوصلت نتائج الدراسة ان هنالك تطورا واضحا في القدرات البدنية باستخدام التدريب التكراري

وأوصى الباحثان بضرورة احتـواء البـرامج التدريبيـة المعـدة مـن المـدربين علـى اسـتخدام التـدريب التكـراري، بهـدف تطـوير             

  . القدرات البدنية لدى العبين الكرة الطائرة

   .العمودي، الوثب الطويل بالوث التدريب التكراري،: المفتاحية الكلمات

  

The Effect of Using Repetitive Training On Developing Some Physical Fitness 
Variables Related to Volleyball 

 

Ahmad Okor and Ahmad Heajneh, Faculty of Physical Education, Yarmouk University. 
 

Abstract 

The study aimed at identifying the effect of repetitive training on developing some physical fitness 
variables: the vertical jump, the long jump, the hieght of jump over a 45cm box, running 50 m, and 
running 10X4 m. Also, it aimed at identifying the best training styles of  those which were used by both 
the control and experimental groups. 

The researcher used the quantitative approach; Both a pre-test and a post-test were used. The 
study sample consisted of 20 students, from "Advanced Volleyball" course at Al-Yarmouk University for 
the first semester of the year 2009/2010. They were divided into two groups of 10 students each. The 
program lasted for (8) weeks, (2) units a week. 

The study results showed that there was clear improvement in the physical abilities due to the use 
of repetitive training. 

The researcher recommended that the training courses should include the repetitive training; in 
order to develop the physical abilities for volleyball players. 

Keywords: Repetitive training, vertical jump, long jump. 
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 :مقدمة

 ،تقدم المستويات الرياضية يعد من اختيار طرائق التدريب المناسبة لكـل نـوع مـن انـواع النشـاط الرياضـي الممـارس       يعد 

وذلك وباستخدام احدث االجهزة والوسائل العلمية المتطورة فضـال عـن التقنيـات الحديثـة المسـاهمة فـي تطبيـق نتـائج البحـوث          

ة البحث العلمي والتكنولوجي مما ادى الى احـداث تغيـرات وتعـديالت فـي مختلـف مجـاالت       والذي ظهر واضحا نتيج ،الميدانية 

الحيــاة والعمــل علــى تطــوير ورفــع المســتوى التقنــي للعــب بعيــدا عــن االجتهــادات الشخصــية واالعتمــاد علــى البحــث العلمــي               

  .المدروس وفق اسس علمية صحيحة

لمستوى البدني والمهاري إضافة إلى أنها عنصر مشوق ومثير لالعبـين  إن األساليب التدريبية المتبعة تعمل على تحسين ا

ومــن هــذه األســاليب اســلوب التــدريب التكــراري الــذي يعــد وســيلة هامــة فــي تطــوير الصــفات البدنيــة والمهاريــة لــدى االعبــين         

اميع عضـلية كثيـرة تخـدم    الممارسين للعبة الكرة الطائرة من اجل الوصول الى اعلى مستوى ممكن التي تعتمد على اشـتراك مجـ  

هذه الحركـة فضـال عـن سـهولتها فـي تـوفير االدوا ت واسـلوب العلمـي مـن خـالل التـدريب علـى القـدرة العضـلية المعتمـدة علـى                 

  .التدريب الرياضي

الفــرد يتــاثر بتنميــة القــوة االنفجاريــة والتــي هــي احــدى اهــم   ان وصــول (Davis. et al, 2006)واخــرون ويقــول دافيــز 

التـدريب الرياضـي بانـه سلسـلة     ) 2001 ،حمـاد  ( اذ يعـرف   ،لياقة البدنية باالضـافة الـى السـرعة والرشـاقة والتحمـل      عناصر ال

من العمليات الرياضـية والتربويـة التـي تهـدف الـى تنشـئة وصـقل االعبـين بـالفرق الرياضـية مـن خـالل التخطـيط العلمـي والقيـادة                

  .مستوى بدني مهاري وفسيولوجي باعلى درجة ممكنة يهدف الى تحقيق اعلى ،التطبيقية والميدانية

ان االعــداد البــدني يعــد مــن اهــم االركــان الرئيســية للعمليــة التدريبيــة التــي تقــع عليهــا عبــئ تنميــة وتهيئــة االعــب لممارســة  

مـن تـاثير    النشاط الحركي بصورة متكاملة للوصول باالعب الى اعلى مستوى رياضي وخاصة رياضات المستويات العليا لمـا لهـا  

 ،زيـــدان ( فعـــال علـــى تنميـــة الصـــفات البدنيـــة والفســـيولوجية والقـــدرات الحركيـــة الالزمـــة لممارســـة النشـــاط الرياضـــي المختـــار 

2006.(  

وان  ،ويعد التخطيط المدروس لعمليات التدريب الرياضي مـن االسـس المهمـة لضـمان العمـل علـى رفـع مسـتوى الرياضـي         

اهميـة بالغـة   من جراء التدريب المكثـف والمتواصـل والمـنظم لفتـرة زمنيـة طويلـة ممـا يعطـي         الوصول الى المستوى العالي ياتي 

للمكونــات المهاريــة للعبــة ســواء كانــت مهــارة هجوميــة ام دفاعيــة بمــا يتناســب مــع مكونــات بدنيــة ال يمكــن ان تتــوفر اال اذا كــان  

, Brain , درويـش  ,2006( للعبـة التخصصـية   التخطـيط للتـدريب تخطيطـا علميـا مبنـي علـى خصوصـية التـدريب للنشـاط وبا         

2007.(  

 وان لعبة الكرة الطائرة هـي احـدى االلعـاب التـي تحتـاج الـى اعـداد بـدني خـاص ومهـاري وتخطيطـي والـى تنميـة القـدرات              

بدقـة عاليـة   الذهنية والنفسية لدى العبي الكرة الطائرة وان التطور في االداء المهاري يشغل المدربون واالعبين لتنفيذ المهـارة  

وخاصة بعد اجـراء التعـديالت التـي حصـلت فـي قـانون الكـرة الطـائرة ممـا انعكـس بشـكل ايجـابي علـى اداء المهـارات االساسـية                

بالكرة الطائرة والذي عمل على تسريع اللعـب وبالتـالي يتطلـب مـن الالعـب امـتالك قـدرات بدنيـة عاليـة بهـدف تحسـين مسـتوى             

  .بلعبة الكرة الطائرةدقة االداء للمهارات االساسية 

مــن هنــا بــرزت اهميــة البحــث فــي تحســين المتغيــرات البدنيــة الخاصــة وفــي اللعبــة التخصصــية التــي تســاعد المــدربين                

  .والمدرسين في تطوير البرامج التدريبية الهادفة الى تطوير متغيرات البحث سعيا للوصول إلى المستويات العليا

  مشكلة البحث

دانيـة بـاالطالع علـى درجـات االمتحـان التطبيقـي فـي آخـر العـام الدراسـي لـدى الطلبـة المسـجلين              قام الباحثـان بدراسـة مي  

لمساق الكرة الطـائرة، وذلـك بهـدف تحديـد مسـتوى اداء الطلبـة وايضـا تـم اسـتطالع اراء الطلبـة والقـائمين بالتـدريس لمعرفـة              

ية بكـرة الطـائرة، ويرجـع ذلـك الـى ضـعف مسـتويات        الصعوبات التي تواجههم بسـبب ضـعف المسـتوى فـي اداء المهـارات االساسـ      

ووفقا لما تقدم فإن ذلـك يعـد مشـكلة تسـتوجب دراسـتها ووضـع الحلـول        . القدرات البدنية وطرق التدريب في البرامح التدريبية

ء المهـارات  العلمية الصحيحة مـن خـالل إيجـاد التـدريبات المناسـبة التـي تعمـل علـى تطـوير عناصـر اللياقـة البدنيـة وربطهـا بـأدا              

االساســية بكــرة الطــائرة وذلــك باختيــار أنــواع معينــة مــن تمــارين الوثــب وهــي الوثــب العمــودي مــن الثبــات، والوثــب الطويــل مــن    

والسـرعة االنتقاليـة، والرشـاقة، كوسـيلة تدريبيـة لتحديـد تأثيراتهـا علـى تنميـة          ) سـم 45(الثبات، القفز من على صندوق بارتفاع 
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اري بــالكرة الطــائرة، لــذلك ارتــأى الباحــث وضــع برنــامج تــدريبي وباالســلوب التكــراري لتطــوير القــدرة     وتطــوير دقــة االداء المهــ 

  .االنفجارية لعضالت الرجلين المهمة لدى طلبة الكرة الطائرة

  أهداف البحث

  :يلي يهدف البحث إلى التعرف على ما  

القفز من على  ،الوثب الطويل من الثبات ،ن الثباتالوثب العمودي م(اثر استخدام التدريب التكراري في تطوير  معرفة  .1

  .لدى أفراد المجموعة التجريبية) )م4x10( والجري االرتدادي  ،) م50(والعدو ) سم45(صندوق بارتفاع 

  .اثر البرنامج التقليدي لدى افراد المجموعة الضابطة معرفة  .2

  .جموعة الضابطةالفروق بين افراد المجموعة التجريبية وافراد الم معرفة   .3

  فروض البحث

الوثب العمودي (بين قياسين القبلي والبعدي في تطوير ) ≥α0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1

( والجري االرتدادي  ،) م50(، والعدو )سم45(القفز من على صندوق بارتفاع  ،الوثب الطويل من الثبات  ،من الثبات

4x10المجموعة الضابطة لدى افراد ))م.  

الوثب (بين القياسين القبلي والبعدي في تطوير  )≥α0.05(داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .2

لدى أفراد المجموعة ) ) سم45(القفز من على صندوق بارتفاع  ،الوثب الطويل من الثبات  ،العمودي من الثبات

  .التجريبية

في تحسين المتغيرات البدنية بين افراد المجموعة ) ≥α0.05(داللة صائية عند مستوى توجد فروق ذات داللة اح. 3

  .التجريبية والضابطة على القياس البعدي

  الدراسات النظرية

  طريقة التدريب التكراري. 1

سـرعة القصـوى   تهدف هذه الطريقة إلى تنمية القدرات البدنية والخصائص الحركية كالسرعة االنتقالية والقـوة العظمـى وال  

-80(والقــدرة االنفجاريــة وتزايــد الســرعة والتحمــل الخــاص بالمنافســة، وهــذه الطريقــة تميــزت بشــدة حمــل تراوحــت مــا بــين      

ــامج          %) 100 ــة القصــوى لالعــب، وتعمــل علــى االرتقــاء بمســتوى الالعــب، إذ يكــون البرن لفعاليــات القفــز والســرعة مــن القابلي

حمـل متمـوج ولـيس بمسـتوى واحـد بشـكل قريـب جـدا مـن المنافسـة مـن حيـث الشـدة              التدريبي المسـتخدم فـي هـذه الطريقـة ب    

والحجـم والكثافـة وتكـون هنالـك فتـرات راحـة طويلـة نسـبيا تعمـل علـى اسـتعادة الشـفاء بـين التكـرارات القليلـة، ويشـير كـل مــن                  

بجميـع مكوناتـه باسـتخدام     إلـى أن تطـوير مسـتوى األداء واالرتقـاء بمسـتوى حمـل التـدريب       ) 1999بسطويسي والبسـطامي،  (

  :طريقة التدريب التكراري هو ناتج عن اآلتي

 حجم التدريب وشدته وكذلك عدد مرات التكرار •
 قدرة استعادة الشفاء بين التكرارات والمجاميع، أي فترات الراحة •
  تمتاز هذه الطريقة في تبادل الجهد والراحة •

  جاريةأهمية الوسائل التدريبية في تحسين القدرة االنف  .2

تدريبيـة يمكنهـا تقلـيص الفجـوة بـين       مـن حيـث كونهـا وسـيلة    أن تمارين القفز المختلفـة  (Cambetta, 2003) يرى كاميتا 

تـدريب القــوة االنفجاريــة والقـوة المميــزة بالســرعة بشــكل كبيـر، كمــا أنهــا تسـاعد فــي تنميــة القــدرة العضـلية أيضــا، فقــد عرفهــا      

تي تصل إليها القوة القصوى بأقصر زمـن ممكـن ألداء الواجـب الحركـي ويعـد الـربط بـين        بأنها القابلية ال) 1998قاسم حسن، (

تدريبات القوة والسرعة الحركية احد المتطلبات األساسية في األداء االنفجاري عند العبي الكرة الطائرة وهذا واضح عنـد اداء  

االرسـال الســاحق، الضــرب  (ذراعين ألداء هـذه الضــربات  الهجوميــة، ويتمتـع الالعــب بقـوة انفجاريــة عاليــة للـرجلين والــ    المهـارات 

  ). الساحق، حائط الصد
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إن تمارين القفز المختلفة تحتوي بطبيعتها على عملية النهوض سواء أكـان برجـل واحـدة أو بكلتـا الـرجلين أو مـن رجـل        

  :إلى رجل أخرى مثل الحجل وأنواع هذه التمارين تقسم إلى االتي

  تمارين الوثب العمودي: أ

هي تمارين تؤدي على شكل حجل أو قفز بالمكـان برجـل واحـدة أو بكلتـا الـرجلين حيـث يكـون اتجـاه القفـزة إلـى األعلـى            

  .(Chu, 1992)بقوة قدر اإلمكان بدون التركيز على أخذ مسافة كبيرة لألمام وتسمى أيضا بتمارين القفز القصيرة جو 

 ر مرحلـة اإلعـداد الخـاص وقبـل انتهـاء مرحلـة مـا قبـل المنافسـات         وتكون شدتها عالية ويحب استخدامها بكثـرة فـي أواخـ   

مـن وزن الجسـم عنـد    %) 10-5(ضمن الخطة السنوية للرياضيين المتقدمين ويمكـن أداءهـا مـع إضـافة مقاومـة خفيفـة تتـراوح        

ــة ال           ــاء عملي ــادي وقــوع اإلصــابات أثن ــدريبي ولتف ــادة تأثيرهــا الت ــك مــن أجــل زي ــين األبطــال وذل ــدريب كروســلي تــدريب الالعب   ت

 (Croosley, 1994).  

مـرة وأن تكـون هـذه التمـارين علـى      ) 40(أن يكـون العـدد محـدودا ال يتجـاوز      (Crossley, 1994)كما ينصح كروسـلي،  

دقيقــة بــين  ) 2-1(مــرة مــع فتــرة راحــة مقــدارها   ) 12-8(مجموعــات وتكرارهــا مــن بــين   ) 5-3(شــكل مجموعــات تتــراوح مــن   

  .المجاميع

  .فيذكر أن تكشف هذه التمارين في نهاية مرحلة اإلعداد الخاص ومرحلة ما قبل المباراة) 2000عالوي، (أما 

  تمارين الوثب األفقية: ب

هي تمارين تؤدى على شـكل عمليـة دفـع بسـرعة وقـدرة إلـى األمـام برجـل واحـدة أو مـن رجـل إلـى رجـل أخـرى أو بكلتـا                

  ).1999المولى، (م فأكثر  30ألمام قدر اإلمكان ولمسافة تتراوح الرجلين على أن يكون التركيز على أخذ مسافة كبيرة ل

ويـؤدى هــذا النــوع مــن التمــارين بــدفع رجـل أخــرى مــع عمليــة توافــق الــذراعين أثنـاء دفــع القــدم المالمســة لــألرض وذلــك    

  ).2001، الخاقاني(م 200-50للمحافظة على توازن الجسم أثناء االندفاع لألمام وأن تكون المسافة المقطوعة بين 

إضــافة لــوزن الجســم الرياضــي لزيــادة فاعليــة عمــل الرجــل الدافعــة لــألرض  ) كغــم 3-2(ويمكــن اســتخدام مقاومــة تتــراوح 

ويجب التركيز على هذا النوع من التمارين في بداية مرحلة اإلعداد العام وذلك لتوفير قاعدة أساسـية مـن قـوة التحمـل لتحمـل      

  ).2007العاني، (لقفز العمودية أعباء الشدة المستخدمة في تمارين ا

  تمارين القفز العميق: جـ 

هي تمارين تنفذ من مكان مرتفع كالصناديق مثال وهي تعتمد على السقوط من مكان عال برجل واحدة أو بكلتـا الـرجلين   

  .(Ballesteros, 1998)إلى األرض تليها مباشرة عملية قفز عمودي إلى األعلى أو لألمام بقوة وسرعة عاليتين 

بأن القفز العميق هو تـدريب قـوة المرونـة مـن حيـث تركيـز الحـافر فـي قـدرة الحركـة العضـلية            ) "2000درويش، (ويذكر 

  ".على أن تكون مرنة لذلك يتميز هذا النوع من التدريب بحركات الوثب المتكررة وعلى ارتفاعات مختلفة

تمرينات صممت من أجل االستفادة من الطاقـة المخزونـة   طريقة لل"بأن القفز العميق  (Gambetta, 2000)ويشير العالم 

  ".بالجسم من خالل ظاهرة دوره اإلطالة والتقصير

الرتفـاع الصـندوق ألن   ) سـم  75-30(أن أفضل االرتفاعات تكـون بحـدود    قاني نقال عن العالم سيمون كولمنويذكر الخا

  .الفعل يكون سريعا جداوقت تخزين الطاقة داخل العضلة واألربطة يكون قصيرا، ما أن رد 

ويجب التأكيد على قيام الالعب بضرورة اإلحماء قبل أداء هذا النوع من التمرينات ويعتمد باستخدام القفز العميق علـى  

  .ثالث أسس هي األسس الفسيولوجية واألسس التدريبية واألسس الميكانيكية

بيـرة فـي كـل مـن وضـع مركـز ثقـل الجسـم وتـأثير الزوايـا           وهذه األسس مؤثرة في تمارين القفز العميق ألنها ذات فاعلية ك

المثالية كزوايا النهوض واالنطالق والدفع في كل من وضع مركز ثقل الجسم وتأثير الزوايا المثالية كزوايـا النهـوض واالنطـالق    

  .والدفع المناسبة، مما يؤدي إلى تحقيق أفضل ارتفاع وبالتالي ينعكس على تحسين اإلنجاز
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مـرة مـع   ) 40(باألسـبوع فـي حـين يكـون تكراراهـا       أن تنفـذ مـرتين   (Crossley, 1994)فينصح كروسلي مرات أما عدد ال

يــوم مــن فتــرة ) 14-10(دقيقــة بــين كـل مجموعــة، كمــا يجــب تــرك اســتخدام هـذه التمــارين قبــل   ) 1.5-1(فتـرة راحــة مقــدارها  

  ).1999رضا، (المباراة 

  الدراسات السابقة

تحســـين القـــدرات البدنيـــة الخاصـــة فـــي لعبـــة الكـــرة الطـــائرة، تمحـــورت حولات الســـابقة التـــي أجريـــت العديـــد مـــن الدراســـ

  .واستخدام التدريب التكراري وفيما يلي عرضا لبعض هذه الدراسات

تــأثير كــل مــن األســلوبين التــدريبيين بطريقــة التــدريب   معرفــةلدراســة هــدفت ) 2007الربيعــي وحســناء، (أجــرى كــل مــن 

القــدرة االنفجاريــة لعضــالت الــذراعين والــرجلين، وأيضــا معرفــة نســبة التطــور فــي كــل مــن األســلوبين فــي    التكــراري فــي تطــوير 

اسـتخدم الباحثـان المنهـاج التجريبـي علـى عينـة       . تطوير القدرة االنفجارية لعضالت الرجلين والذراعين لدى العبـي كـرة الطـائرة   

معنويـة بـين نتـائج     ًامعـة بغـداد، وقـد اسـتنتج الباحثـان أن هنالـك فروقـ       من طلبـة السـنة الثانيـة فـي كليـة التربيـة الرياضـية فـي جا        

االختبارين القبلـي والبعـدي للمجمـوعتين التجـريبيتين فـي نتـائج اختبـار القـوة االنفجاريـة للـرجلين والـذراعين، وان هنـاك فـروق              

ــارين القبلــي والبعــدي للمجمــوعتين التجــريبيتين لصــالح المجم      ) الباليومتريــك(وعــة التجريبيــة األولــى  معنويــة بــين نتــائج االختب

وأوصى الباحثان بضرورة أن تكون التدريبات المستخدمة ضمن البرامج التدريبيـة مشـابهة لـألداء الحركـي     . وأيضا نسبة التطور

  .الخاص بالنشاط الرياضي

الصــفات البدنيــة فــي  بدراســة بعنــوان أثــر برنــامج تــدريبي مقتــرح لتحســين األداء الكينمــاتيكي و    ) 2007الخطيــب، (وقــام 

) 5(وبلـغ عـددهم   ) 2007-2006(وتكونـت عينـة الدراسـة مـن العبـي جامعـة اليرمـوك للعـام الدراسـي،          ) م 200(رياضة العدو 

رت نتـائج الدراسـة وجـود    أسـابيع وأظهـ  ) 8(العبين وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي، ومدة تطبيق البرنـامج التـدريبي بلـغ    

قبلي والبعدي ولصالح البعدي في متغيرات الدراسة وخاصة اختبار القفز العمـودي والوثـب الطويـل مـن     ظاهرية للقياس ال فروق

  .الثبات، وأوصى الباحث بزيادة االهتمام والتركيز في عملية التدريب بجانب األداء الكينماتيكي

ن القفـز العمـودي لالعبـي كـرة     علـى تحسـي   كدراسة بعنـوان تـأثير اسـتخدام تـدريبات الباليومتريـ     ) 2007العاني، (وأجرى 

مــن العبــين المنتخــب   ) ســنة 18(الســلة، واســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي واشــتملت عينــة الدراســة علــى العبــين بأعمــار          

  .العبا) 24(المدرسي وبلغ عدد العينة 

. عبـي الكـرة السـلة   المسـتخدمة أدت إلـى تحسـين إنجـاز القفـز العمـودي عنـد ال        كوأظهرت النتـائج أن تمرينـات الباليومتريـ   

  .على صناديق مختلفة االرتفاعات كوأوصى الباحث بضرورة استخدام تمارين الباليومتري

دراسة هدفت إلى تأثير بعض األسـاليب المقترحـة فـي تطـوير القـوة االنفجاريـة للـرجلين فـي كـرة          ) 2006الراوي، (أجرى 

الثانيـة وتوصـل الباحـث إلـى أن جميـع األسـاليب التـي تناولهـا         طالبـا مـن طـالب السـنة     ) 30(الطائرة، وتكونت عينة الدراسـة مـن   

  .البحث ساهمت في تنمية القوة االنفجارية وأن األسلوب التدريبي كان أفضلهما في تحسين القوة االنفجارية

دراسة بعنوان أثر برنـامج تـدريبي مقتـرح لتطـوير بعـض الصـفات البدنيـة لـدى العبـي كـرة السـلة            ) 2006الطل، (وأجرى 

والتعــرف علــى ) الرشــاقة، الســرعة، القــوة االنفجاريــة (هــدفت إلــى التعــرف إلــى تــأثير برنــامج تــدريبي لتطــوير الصــفات البدنيــة     و

الفــروق بــين القياســين القبلــي والبعــدي، واســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي علــى عينــة مــن مــدارس الشــمال بكــرة الســلة وبلــغ     

جـود فـروق بـين القياسـين القبلـي والبعـدي ولصـالح البعـدي وأوصـى الباحـث بزيـادة            العبا، وأشارت النتائج إلى و) 15(عددهم 

  .الزمن المخصص لصفة القوة االنفجارية في البرنامج التدريبي

أثـر برنـامج تـدريبي مقتـرح علـى تحسـين المسـتوى البـدني والمهـاري           معرفـة دراسة تهدف إلـى  ) 2005أبو قمر، (أجرى 

ألردن، كما هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفرق بين أفراد المجموعة التجريبية والضـابطة،  عند ناشئي الكرة الطائرة في ا

العبـا، وأظهـرت نتـاج الدراسـة إلـى وجـود       ) 100(والبـالغ عـددهم   ) 2005(وتكون مجتمع الدراسة من ناشئي كرة الطائرة لعام 

  .البعدي عند أفراد المجموعة التجريبيةالقبلي والبعدي ولصالح  نفروق ذات داللة إحصائية بين القياسيي

علـى الوثـب العمـودي لناشـئي كـرة اليـد        كدراسة هدفت إلى معرفـة تـأثير تـدريب الباليومتريـ    ) 2004أبو عريضة، (أجرى 

في محافظة اربد، إضافة إلى معرفة تأثير اختالف ارتفاع صندوق الوثب المستخدم على مهارة الوثب العمودي، واشـتملت عينـة   

ــى  الدرا ــي الوثــب            ) 36(ســة عل ــي والبعــدي ف ــة بــين القياســين القبل ــروق معنوي ــا ناشــئا، وأظهــرت نتــائج الدراســة وجــود ف العب
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أدى إلـى تطـوير الوثـب العمـودي بصـرف النظـر عـن اخـتالف ارتفـاع           كالعمودي، وخلصت الدراسـة إلـى أن التـدريب الباليومتريـ    

  .صناديق القفز

 كبدراسة هدفت إلى معرفة تأثير أربع أسابيع مـن تـدريب الباليومتريـ    (Delphine, et. All, 2004)دولفين وآخرون وقام 

العبـين مـن المسـتوى العـالي، وأظهـرت      ) 6(على أداء الوثب العمـودي لـدى العبـين الكـرة الطـائرة اشـتملت عينـة الدراسـة علـى          

 كياسـيين القبلـي وأن تـدريب الباليومتريـ    مـن الق %) 33( فـي الوثـب العمـودي وبلغـت     ًاكبيـر  ًانتائج الدراسة إلـى أن هنـاك تطـور   

  .يعمل على تطوير الوثب العمودي وتقليل زمن مالمسة األرض وزادت القدرة االنفجارية لالعبي الكرة الطائرة

دراســة تهــدف إلــى التعــرف علــى تــأثير األســاليب المقترحــة فــي تطــوير القــوة االنفجاريــة للــرجلين،  ) 2001محمــد، (وقــام 

طالبا من طالب السنة الثانية، وتوصل الباحث إلى أن جميع األساليب التي تناولتها الدراسـة  ) 30(اسة على واشتملت عينة الدر

قد ساهمت في تنمية القوة االنفجارية، ولكن الباحث كشف عن عدم وجود أفضـلية بـين تمـارين القفـز العمـودي وتمـارين القفـز        

  .العميق في تطوير القوة االنفجارية لعضالت الرجلين

بعـض المتغيـرات البيوميكانيكيـة أثنـاء      فـي دراسة بعنوان أساليب تدريب القوة السريعة وأثرها ) 2001الخاقاني، (وأجرى 

) كاألثقال، الباليومتريـ (مرحلة النهوض واإلنجاز بالقفز العالي وهدفت هذه الدراسة التعرف على أثر األسلوب التدريبي األفضل 

مرحلة النهوض، والتعرف على التغير الحاصل في تطوير اإلنجاز فـي القفـز العـالي بعـد تطبيـق       لتطوير صفة القوة السريعة أثناء

طالبـا مـن طـالب السـنة الثالثـة فـي       ) 38(واشـتلمت عينـة الدراسـة علـى     ) كاألثقـال، الباليومتريـ  (البرنامج التدريبي وباألسلوبين 

مـن   كريعة لألسـاليب التدريبيـة المسـتعملة األثقـال، الباليومتريـ     جامعة بغداد وأظهرت النتائج أن هناك تطورا في صفة القـوة السـ  

خالل نتائج القياسيين القبلي والبعدي ولصالح البعـدي الختبـارات القفـز العمـودي مـن الثبـات ومـن الحركـة والوثـب الطويـل مـن            

  .الثبات

ة لكــال األســلوبين التــدريبيين وكانــت  وأظهــرت النتــائج أن األســاليب التدريبيــة المســتعملة لتطــوير نتــائج االختبــارات البدنيــ  

  .األفضلية لصالح األسلوب التدريبي الباليومتري ولجميع االختبارات المستخدمة في الدراسة

تأثير تمارين القفز العميق على القفز العمودي لالعبـي كـرة السـلة،     معرفةبدراسة تهدف إلى ) 1999رضا وآخرون، (قام 

والقفـز العميـق لتحسـين     كثير نـوع مـن أنـواع تـدريب تمـارين القفـز المتنوعـة، الباليومتريـ        وهـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى تـأ      

إنجاز القفز العمودي عند العبي كرة السلة، واختيرت العينة بطريقة عشوائية من العبي كرة السلة للدرجة الثانية لنـادي الطلبـة   

ــالغ عــددهم    ــة والب ــائج الدراســة أنــ    ) 24(واألعظمي ــا وأظهــرت نت ــي      العب ــين القياســيين القبل ــة ب ــة معنوي ــروق ذات دالل ه توجــد ف

وأوصــى البــاحثين بضــرورة أن تكــون   كوالبعــدي ولصــالح البعــدي، وكــان أفضــل أســلوب تــدريبي هــو تمــارين القفــز الباليومتريــ   

  .جزءا من أجزاء الوحدة التدريبية وخاصة خالل مرحلة اإلعداد والخاص كتمارين الباليومتري

في تنمية القوة السـريعة وإنجـاز    كدراسة بعنوان أثر استخدام بعض أساليب تمارين الباليومتري) 1999الكاظم، (وأجرى 

الوثبة الثالثية، وقد هـدفت الدراسـة إلـى معرفـة تـأثير تمـارين القفـز العميـق األفقيـة والعموديـة يـوزن الجسـم وبـوزن صـافي فـي                

طالبا قسموا إلـى أربـع   ) 70(لسنة الثانية بجامعة بغداد، وبلغ عددها تنمية القوة االنفجارية واشتملت عينة الدراسة من طالب ا

مجاميع، وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلـي والبعـدي لمجـاميع الدراسـة فـي القفـز العمـودي        

مـارين القفـز العميـق وبـوزن     سرعة قصوى وأن المجموعة التـي اسـتخدمت ت  ) م 30(من الثبات والحجالت يمين ويسار وركض 

 .مضاف إلى الجسم كان لها تأثير أفضل في تنمية القوة السريعة واالنفجارية واإلنجاز من باقي المجاميع

من خـالل النتـائج للدراسـات السـابقة يتضـح أن للبـرامج التدريبيـة أثرهـا اإليجـابي فـي تطـوير عناصـر اللياقـة البدنيـة التـي                

  .تخدم دقة األداء المهاري

  منهج البحث وإجراءاته الميدانية

  منهج البحث

  .استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث

  متغيرات البحث

  .استخدام التدريب التكراري بهدف تطوير المتغيرات البدنيةهو : المتغير المستقل  .1



 1483  أحمد عكور وأحمد هياجنة

  

ارتفاع القفز من على صندوق ثب الطويل من الثبات، الوثب العمودي من الثبات، الو ،لصفات البدنيةا :المتغيرات التابعة  .2

  ).م50(والعدو ) م4x10(الجري االرتدادي  ،)سم45(بارتفاع 

  عينة البحث

فــي الفصــل األول  ) 2010-2009(اشــتملت عينــة البحــث طــالب كليــة التربيــة الرياضــية بجامعــة اليرمــوك للعــام الدراســي      

طالـب المسـجلين لمسـاق الطـائرة المتقدمـة وبواقـع شـعبتين وبنسـبة مئويـة          ) 60(طالبـا مـن مجمـوع    ) 20(والبالغ عددهم على 

  .طالب لكل مجموعة) 10(من مجتمع الدراسة، وقسمت العينة إلى مجموعتين تجريبيتين بواقع %) 33(

  اختبار التكافؤ

ت التي لهاتاثير علـى  في المتغيرا  (T- test)قام الباحث بإجراء التكافؤ بين المجموعتين باستخدام األسلوب اإلحصائي 

تحسين اللياقة لدى عينة البحث في متوسطات العمر الطول والوزن وفي اختبار الوثب العمودي من الثبات والوثب الطويـل مـن   

  )1(، وكما هي معروضة بالجدول )سم45(الثبات، القفز من على صندوق بارتفاع 

قاييس العمر والطول والوزن واالختبارات القبلية باستخدام يبين تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في م: 1الجدول 

  )ت(قيمة 

  القياسات واالختبارات
وحدة 

  القياس

  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة
) ت(قيمة 

  المحسوبة
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.76  1.05  21.6 0.89 21.5  سنة  العمر

  0.98  4.67  182.11 4.35 179.35  سم  الطول

  0.73  5.51  70.33 0.47 68.15  كغم  الوزن

  0.951  4.12  34.18 3.17 35.44  سم  الوثب العمودي من الثبات

  0.65  3.38  243.18 4.12 242.15  سم  الوثب الطويل من الثبات

ارتفاع القفز من على 

  )سم45(صندوق 
  0.85  6.5  47.33  4.19  46.48  سم

  1.96  1.23  6.43 1.52 6.47  ثانية  )م50(و العد

  الجري       

  )م4x10(االرتدادي 
  1.87  0.91  11.19  1.79  11.25  ثانية 

  ).2.10(هي ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة ) ت(قيمة 

ممـا  ) بيـة الضـابطة والتجري ( يظهر الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في نتائج القياسات القبلية للمجموعتين 

  .يدل على تكافؤ المجموعتين

  األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث

  .جهاز لقياس الطول والوزن  -1

  .ساعة توقيت  -2

  ).10(مقاعد سويدية بارتفاعات مختلفة عدد   -3

  .صناديق بارتفاعات مختلفة  -4

  .ملعب كرة طائرة  -5

  .كرات طائرة  -6

  .استمارة تسجيل المتغيرات البدنية    -7

  االختبارات الخاصة بموضوع البحث
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  ).1997حسنين، (لقد استخدم الباحثان االختبارات اآلتية 

  اختبار الوثب العمودي من الثبات لقياس القدرة العضلية لعضالت الرجلين . 1

  )الهبوط من الصندوق والقفز لألعلى( )سم45(ارتفاع القفز من على صندوق بارتفاع . 2

  ل من الثبات لقياس القدرة العضلية االفقية لعضالت الرجليناختبار الوثب الطوي. 3

  من البداية الطائرة لقياس السرعة االنتقالية ) م50(اختبار العدو . 4

  لقياس صفة الرشاقة ) م4x10(الجري االرتدادي . 5

  صدق االختبارات: أوال

سـتوى األداء البـدني ، واختـار الباحثـان اختبـارات      تم االستعانة باالختبارات البدنية والمهارية والمعتمـدة عالميـا لقيـاس م   

  .تالئم مستوى عينة الدراسة وإمكانية التطبيق وتوفير الجهد والوقت واإلمكانيات المادية

  الموضوعية: ثانيا

تم اختيار االختبارات بعد عرضها على الخبراء المختصين في مجال التدريب الرياضي، والكرة الطائرة، والقياس والتقـويم  

  .وقام الباحثان بتطبيق هذه االختبارات على عينة التجربة االستطالعية) 3(كما هي في ملحق 

  ثبات االختبارات: ثالثا

  .استخدم الباحثان طريقة االختبار وإعادة االختبار وإيجاد معامالت االرتباط بينهما على أفراد من خارج عينة الدراسة

  لذاتي لالختبارات المستخدمةيوضح معامالت الثبات والصدق ا: 2الجدول 

  المعامالت العلمية  القياس الثاني القياس األول  

  الصدق  الثبات  ع +  س ع+ س

  0.962  0.926  2.70  35.1 2.43 33.4 الوثب العمودي من الثبات

  0.938  0.88  4.32  54.78 3.65 54.19 )سم45(ارتفاع القفز من على صندوق

  0.967  0.936  1.61  240.8 1.35 240.5 الوثب الطويل من الثبات

  0.88  0.78  2.13  11.33 1.58 11.25 )م4x10(الجري االرتدادي 

  0.91  0.88  0.71  5.69 0.87 5.67  )م50(العدو 

  خطة البحث

  التجربة االستطالعية: اوال 

األصـلية للتحقـق   قام الباحث بتطبيق اختبارات البحث على عينة استطالعية قوامها خمسة طالب  من خارج عينة الدراسة 

  :من األمور التالية

التأكد من فهم المساعدين ألدوارهم، وذلك فيما يتعلق بحساب عدد التكرارات الختبارات الوثب العمودي من الثبات،   -

  .)م4x10(والجري االرتدادي ) م50(والعدو ) سم45(والقفز العميق من على صندوق بارتفاع 

  .راء االختباراتالتأكد من صالحية ومناسبة مكان إج  -

  .التأكد من صالحية ومناسبة أدوات القياس والتدرب عليها  -

  .التعرف على المدة الزمنية التي يستغرقها إجراء االختبارات  -

  .التعرف على الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الباحث أثناء إجراء االختبارات وذلك لتالفيها عند تنفيذ البرنامج  -

  .وفي ضوء التجربة االستطالعية تم التأكد من صالحية االختبارات واألجهزة واألدوات ومالئمتها لعينة البحث
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  القياسات القبلية: ثانيا 

فــي الصــالة الداخليــة لكليــة التربيــة   ) 30/9/2009(تــم إجــراء القياســات القبليــة لعينــة البحــث فــي يــوم األربعــاء الموافــق    

  .وتم أخذ قياسات العمر والطول والوزن واالختبارات البدنيةالرياضية بجامعة اليرموك 

  الدراسة االساسية: ثالثا 

لقد خصص الباحث الرئيسي في نهاية كل محاضـرة مـن محاضـرات الكـرة الطـائرة لعينـة البحـث للمجموعـة التجريبيـة فتـرة           

دنيــة ولمــدة ثمانيــة أســابيع بواقــع وحــدتين  دقيقــة لتطبيــق البرنــامج التــدريبي الخــاص بهــا، لتحســين الصــفات الب ) 25(مقــدارها 

تدريبيتين باألسبوع، إذ قامت المجموعـة بتنفيـذ البرنـامج التـدريبي الخـاص بهـا وحسـب موعـد المحاضـرة المقـرر، وتـم تطبيـق             

  .25/11/2009ولغاية  5/10/2009البرنامج التدريبي في المدة الواقعة يوم االثنين 

فهو متشابه من حيـث الحجـم والشـدة والكثافـة،     ) التجريبية والضابطة ( ه المجموعتينأما البرنامج التدريبي الذي قامت ب

بينما كان االختالف الوحيد بينهما هو فـي نوعيـة التمـارين القفـز المخصصـة لكـل مجموعـة علـى حـدا وقـد أخـذ بعـين االعتبـار              

  ).1(راحة ثابتة وحسب الملحق مبدأ التدرج في زيادة العبء وذلك عن طريق زيادة الحجم كل أسبوع مع بقاء ال

  القياسات البعدية: رابعا 

فـي الصـالة الداخليـة لكليـة التربيـة الرياضـية بعـد         2/12/2009تم إجراء القياسات البعدية لعينة البحث في يـوم األربعـاء   

روف فـي االختبـارات   أسابيع، وقد حرص الباحـث علـى تـوفير كافـة الظـ     ) 8(االنتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي الذي استغرق 

  .القبلية

  المعالجة اإلحصائية

إذ تــم إجـــراء المعالجــات التاليــة لبيانـــات البحــث، المتوســـط      (SPSS)باســتخدام الرزمــة اإلحصـــائية   تــم تحليــل البيانـــات   

  .(T - test)الحسابي، االنحراف المعياري واختبار 

  عرض النتائج ومناقشتها

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ". االولــى والتــي تــنص  عــرض ومناقشــة النتــائج المتعلقــة بالفرضــية

)≥ α0.05 (ارتفـاع القفـز مـن     ،الوثب الطويل مـن الثبـات    ،بين قياسين القبلي والبعدي في تطوير الوثب ألعامودي من الثبات

  ."مجموعة الضابطةلدى افراد ال) م4x10( والجري االرتدادي  ،) م50(والعدو ) سم45(على صندوق بارتفاع 

  للقياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة) ت(يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة : 3الجدول 

  متغيرات البحث

وحدة 

  القياس

 

) ت(قيمة 

  المحسوبة

  القياس البعدي  القياس  القبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

النحراف ا

 المعياري

  *10.33  5.19  46.80  3.17 35.44 سم الوثب العامودي من الثبات

  *11.65  4.76  258.5  4.12 242.15 سم الوثب الطويل من الثبات

  *7.78  6.58  57.38  4.19 46.48  سم )سم45(ارتفاع القفز من على صندوق

  *3.14  1.38  5.92  1.52 6.47 ثانية    )م50( العدو

  *5.45  1.12  10.42  0.79 11.25  ثانية  )م4x10(داديالجري االرت

  ).≥α0.05) (2.26(عند مستوى داللة داللة ) ت(قيمة 

فــي المتغيــرات البدنيــة بــين  ) 0.05(انــه توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة    ) 3(يتضــح مــن الجــدول  

الوثـب العمـودي مـن الثبـات، الوثـب الطويـل مـن الثبـات، ارتفـاع          (قياسات االختبارات القبلية والبعدية ولصالح القياسات البعديـة  

، 5.92، 57.38، 258.5، 46.8(، )م4x10(، والجـري االرتـدادي   )م50(، والعـدو  )سـم 45(القفز من على صـندوق بارتفـاع   

بي علــى التــوالي، مقابــل وســط حســا   ) 1.12، 1.38، 6.58، 4.76، 5.19(علــى التــوالي، وبــانحراف معيــاري قــدره   ) 10.42
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علــى التــوالي، وبــانحراف معيــاري قــدره   ) 11.25، 6.47، 46.48، 242.15، 35.44(المتغيــرات البدنيــة فــي القيــاس القبلــي   

الى وجود )  3(اذ اظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية االولى خالل جدول . على التوالي) 0.79، 1.52، 4.19، 4.12، 3.17(

الوثـب العمـودي مـن الثبـات،     (بـين القياسـات القبليـة والبعديـة الختبـارات      ) 0.05( فروق ذات داللة احصائية عند مسـتوى داللـة  

، اذ )م4x10(، والجـري االرتـدادي   )م50(، والعـدو  )سـم 45(الوثب الطويل من الثبات، ارتفاع القفز من على صندوق بارتفـاع  

التــوالي لصــالح القياســات البعديــة، علــى ) 5.45، 3.14، 7.78، 11.65، 10.33(المحســوبة قيمــة مقــدارها ) ت(بلغــت قيمــة 

وهــذا يعنــي ان البرنــامج المســتخدم لتطــوير المتغيــرات البدنيــة قــد أثــرت علــى تطــوير هــذه العناصــر، والتــي تعــزى إلــى التــأثير      

  .االيجابي الذي تتركه المحاضرة على عناصر اللياقة البدنية

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة   " عــرض ومناقشــة النتــائج المتعلقــة بالفرضــية الثانيــة والتــي تــنص   

)≥α0.05 (  بين القياسين القبلي والبعدي في تطـوير)    القفـز العميـق    ،الوثـب الطويـل مـن الثبـات      ،الوثـب العمـودي مـن الثبـات

  )."لدى افراد المجموعة التجريبية) سم45(من على صندوق بارتفاع 

للقياسين  القبلي والبعدي للمجموعة ) ت(رافات المعيارية والفرق بين الوسطين وقيمة يبين المتوسطات الحسابية واالنح: 4الجدول 

  التجريبية

  

  متغيرات البحث
وحدة 

  القياس

  

) ت(قيمة 

  المحسوبة

  القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  *12.34  4.77  49.35  4.12 34.18  سم الثبات الوثب العمودي من

  *16.24  5.13  263.5  3.38 243.16 سم الوثب الطويل من الثبات

  *8.59  3.38  61.83  6.5 47.33  سم )سم45(ارتفاع القفز من على صندوق

  *3.96  1.18  5.78  1.23 6.43 ثانية  )م50(العدو 

  *6.38  2.31  10.28  0.91 11.19 ثانية  ثانية )م4x10(الجري االرتدادي

  ).≥α0.05( )3.26(داللة عند مستوى داللة ) ت(قيمة   

فــي المتغيــرات البدنيــة بــين  ) 0.05(انــه توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة    ) 4(يتضــح مــن الجــدول  

ثـب الطويـل مـن الثبـات، ارتفـاع      الوثب العمودي من الثبـات، الو (قياسات االختبارات القبلية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية 

، 5.78، 61.83، 263.5، 49.35(، )م4x10(، والجري االرتـدادي  )م50(، والعدو )سم45(القفز من على صندوق بارتفاع 

علــى التــوالي، مقابــل وســط حســابي    ) 2.31، 1.18، 3.38، 5.13، 4.77(علــى التــوالي، وبــانحراف معيــاري قــدره   ) 10.28

علــى التــوالي، وبــانحراف معيــاري قــدره   ) 11.19، 6.43، 47.33، 243.16، 34.18(يــاس القبلــي للمتغيــرات البدنيــة فــي الق 

الـى وجـود   )  4(اذ اظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الثانيـة خـالل جـدول    . على التوالي) 0.91، 1.23، 6.5، 3.38، 4.12(

الوثـب العمـودي مـن الثبـات،     (ة والبعديـة الختبـارات   بـين القياسـات القبليـ   ) 0.05(فروق ذات داللة احصائية عند مسـتوى داللـة   

، اذ )م4x10(، والجـري االرتـدادي   )م50(، والعـدو  )سـم 45(الوثب الطويل من الثبات، ارتفاع القفز من على صندوق بارتفـاع  

. ديــةعلــى التــوالي لصــالح القياســات البع) 6.38، 3.96، 8.59، 16.24، 12.34(المحســوبة قيمــة مقــدارها ) ت(بلغــت قيمــة 

ويعلل الباحثان سبب ذلك الى فاعلية االسلوب التكراري الذي اثر على تطوير نتائج االختبارات البدنية مـن خـالل توزيـع الحمـل     

بـان االسـلوب   ) 2006الـراوي،  (و )2007الفضلي، (التدريبي مع مراعاة الفروق الفردية للطلبة وفق قابليتهم البدنية، اذ يؤكد 

لرياضي على تحسـين قابليـة االمتطـاط فـي العضـالت ويسـهم فـي زيـادة سـرعة االداء الحركـي مـن خـالل             التكراري يساعد الفرد ا

ــرجلين   ــة لعضــالت ال ــة         . القــدرة االنفجاري ــوع فــي اســتخدام االســاليب التدريبي ــة والتن ــزام افــراد المجموعــة التجريبي كمــا كــان الت

العـاني،  (تتفـق نتـائج هـذا البحـث مـع دراسـة       . ة بلعبـة كـرة الطـائرة   الحديثة المناسبة بالغ االثر في تحسين اللياقة البدنيـة الخاصـ  

  ).2006الطل، (ومع دراسة ) 2007الخطيب، (ومع دراسة ) 2007

  

ــة    "عــرض ومناقشــة النتــائج المتعلقــة بالفرضــية الثالثــة والتــي تــنص      توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى دالل

)≥α0.05 (ين افراد المجموعة التجريبية والضابطة على القياس البعديفي تطوير المتغيرات البدنية ب".  

  للقياس البعدي وللمجموعتين الضابطة والتجريبية) ت(يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة : 5الجدول 



 1487  أحمد عكور وأحمد هياجنة

  

  متغيرات البحث

وحدة 

  القياس

  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة
) ت(قيمة 

ط الوس  المحسوبة

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  *2.98  4.77  49.35  5.19 46.8  سم الوثب العمودي من الثبات

  *2.55  4.96  263.5  4.76 258.5  سم الوثب الطويل من الثبات

  *3.87  3.38  61.83  6.58 57.38  سم )سم45(ارتفاع القفز من على صندوق

  *3.14  1.18  5.78  1.38 5.92 ثانية    )م50( العدو 

  *5.81  2.31  10.28  1.12 10.42 ثانية  ثانية)م4x10(الجري االرتدادي 

  ).≥α0.05( )2.26(داللة عند مستوى داللة ) ت(قيمة   

وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة  ) 5(اظهــرت النتــائج المتعلقــة بالفرضــية الثالثــة مــن خــالل الجــدول   

افراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على القياسات البعدية للمتغيرات البدنيـة المرتبطـة بـالكرة الطـائرة      بين) 0.05(

، )م50(، والعــدو )ســم45(الوثــب العمــودي مــن الثبــات، الوثــب الطويــل مــن الثبــات، ارتفــاع القفــز مــن علــى صــندوق بارتفــاع      (

ــة )م4x10(والجـــري االرتـــدادي  ــدارها  ) ت(، اذ بلغـــت قيمـ ــة مقـ ــبة قيمـ علـــى ) 5.81، 3.14، 3.87، 2.55، 2.98(المحتسـ

  :وهي موضحة كاالتي. التوالي لصالح المجموعة التجريبية

بالنسبة الختبار الوثب العمودي من الثبات، فإنه توجد فروق ذات داللة معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبيـة فـي     .أ

ين المجموعــة التجريبيــة، ويعلــل الباحثــان ســبب ذلــك إلــى أهميــة التــدريب التكــراري نتــائج القياســات البعديــة ولصــالح تمــار

والذي ادى إلى تطوير القوة االنفجارية لعضالت الرجلين والتي تعتمـد علـى تطـوير القـدرة االنفجاريـة لعضـالت الـرجلين،        

ل قـدرة عضـلية أثنـاء التـدريب، إذ     وأن استخدام هذه التدريبات كان مناسبا ومشابها لألجزاء الحركية للحصول على أفض

وجود عالقة متبادلة بين زيادة قوة عضالت الرجلين والذراعين بنتائج القوة االنفجارية مما يعكـس  ) Dick, 2006(يؤكد 

الربيعـي وحسـناء،   ( وهـذه النتيجـة تتفـق مـع دراسـة     . التوافق الجيد في العضلة نفسها وبين العضالت المشتركة فـي االداء 

والتـي أشـارت أن تمـارين المجموعـة التجريبيـة قـد أدت       ) 1999رضـا،  (ومع دراسة ) 2001الخاقاني، ( سةودرا) 2007

  .إلى تحسين قابلية القفز

وبالنسبة الختبار الوثب الطويـل مـن الثبـات، ولمعرفـة األسـلوب التـدريبي األفضـل فـي تطـوير قابليـات الطـالب فـي اختبـار                .ب

أن المجموعـة التجريبيـة   ) 5(ات البعدية، لكال المجموعتين فيظهر مـن خـالل الجـدول    الوثب الطويل من الثبات في القياس

قــد تفوقــت علــى المجموعــة الضــابطة، ويعلــل الباحثــان ذلــك التطــور إلــى فعاليــة البرنــامج التــدريبي  الــذي كــان لــه األثــر        

بب سرعة انقباض العضالت من خـالل  اإليجابي في تحسن صفة القوة االنفجارية والتي أدت إلى زيادة القدرة العضلية وبس

التأكيد على مقاومـة الجاذبيـة األرضـية بقـوة وبسـرعة بـآن واحـد، وبـذلك تكـون مطاطيـة العضـالت أكثـر فاعليـة، إذ تـزداد               

ــوة الســريعة              ــاج الق ــاض الالمركــزي وتقلصــها بصــورة ســريعة ومفاجئــة بوقــت قصــير جــدا إلنت طــول العضــلة أثنــاء االنقب

 )2006الــراوي، (و )2006الطــل، (واتفقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة كــال مــن   . المركــزي االنفجاريــة فــي الــتقلص 

  ).2001الخاقاني، (و

فإنـه توجـد فـروق    ) 5(، ومـن خـالل مالحظـة الجـدول     )سـم 45(اما اختبار ارتفاع القفز العميق من على صندوق بارتفـاع    .جـ

ي نتـائج القياسـات البعديـة ولصـالح تمـارين المجموعـة التجريبيـة        ذات داللة معنوية بين المجموعة الضابطة والتجريبيـة  فـ  

ممــا يعنــي زيــادة القــدرة االرتداديــة والتــي تــؤدي إلــى زيــادة قابليــة الرياضــي علــى تطبيــق النهــوض فــي أقصــر وقــت ممكــن  

وهــذا مــا وتقصــير فتــرة التحــول مــن االنقبــاض الالمركــزي إلــى االنقبــاض المركــزي ممــا أدى إلــى تطــوير نتيجــة االختبــار     

إلــى ان التــدريب باســتخدام ارتفاعــات القفــز المختلفــة هــي وســيلة شــاملة لتنميــة عمــل الجهــاز العصــبي  ) (Chu,1992اكــده

والعضلي لكي تستجيب العضلة بقـوة وسـرعة اكبـر اثنـاء اداء الحركـات، ممـا يتطلـب مـدا عضـليا يتبعـه مباشـرة قصـر فـي              

وتتفـق نتـائج هـذه    . مركزي الى االنقباض المركزي وبفترة زمنيـة قصـيرة  العضلة نفسها من خالل التحول من االنقباض الال

  ).1999الكاظم، ; 2001الخاقاني،  ;2004ابو عريضة، (الدراسة مع دراسة 

الجــري ( واختبــار الرشــاقة  )) م50(العــدو( الختبــار الســرعة االنتقاليــة   ) 5(أظهــرت النتــائج التــي عرضــت فــي الجــدول        .د

لــى وجــود فــروق معنويــة بــين أفــراد المجموعــة الضــابطة والتجريبيــة فــي نتــائج القياســات البعديــة ، ا))م4x10(االرتــدادي 

  . ولصالح المجموعة التجريبية
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ويعلل الباحثان هذا التطور الى تحسين متطلبات القدرة االنفجارية لعضالت الرجلين التي اسهمت في توليـد قـوة اضـافية    

دريب التكـراري عمـل علـى تطـوير القـوة االنفجاريـة لعضـالت الـرجلين مـن خـالل إتبـاع            ممـا يـدل علـى ان التـ     ،للعضالت العاملة 

األسلوب العلمي في وضع مفـردات التمـارين التـي خضـعت لهـا عينـة الدراسـة والـى اسـتخدام االمثـل لعنصـر التشـويق والتحـدي              

ان التـدريب التكـراري لكـي ينمـي عناصـر       الـى ) 2003,الجبـالي ( اثناء اداء التمرينات في جو مشابهة للمنافسـة وهـذا يتفـق مـع     

اللياقة البدنية يجب ان يكون مشابها للمسار الحركي لللعبة التخصصـية وان يـتم تحـت ظـروف مبسـطة وسـهلة وبالتـالي التـدرج         

  .في زيادة الصعوبة التدريبية

ل الـرجلين مـرورا بالجـذع    والى االستخدام الجيد لمبدأ النقل الحركـي بشـكل صـحيح وانسـيابية كبيـرة فـي االداء مـن خـال        

ومن ثم انتقال القوة الـى الـذراعين وذلـك فـي تحسـين ظـاهرة النقـل الحركـي التـي تخـدم األداء المهـاري وان التـدريب التكـراري              

كانــت مشــابهة فــي عملهــا ومســارها لحركــات القــدمين فــي خطــوات االقتــراب ممــا اتــاح لالعــب اســتخدام اكبــر مجموعــة عضــلية      

  ).2000،محجوب  ،1998 ،السعدي ( لصات لها شاركت في اقصى التق

وان اســلوب التمــارين ســاهمت فــي تطــوير القــوة االنفجاريــة لعضــالت الــرجلين ويرجــع ذلــك الــى الفتــرة الزمنيــة لمفــردات        

، (Shiffer, 1995)واتفقــت نتــائج هــذا البحــث مــع دراســة شــيفر،  . البرنــامج التــدريبي والتــي كانــت كافيــة لتطــوير هــذه الصــفة   

  ).2001الخاقاني،  ; 2002سلفا،  ; 1999وداني، الس(

  االستنتاجات

  :في ضوء عرض ومناقشة النتائج توصل الباحثان إلى مايلي  

في تحسين القدرات البدنية باستخدام التدريب التكراري من خالل نتائج القياسات القبلية  ظهر هناك تطور واضح  .1

ية، والختبارات الوثب العمودي من الثبات واختبار القفز من على صندوق والبعدية لعينة البحث، ولصالح القياسات البعد

الجري ( واختبار الرشاقة )) م50(العدو( سم، واختبار الوثب الطويل من الثبات واختبار السرعة االنتقالية 45بارتفاع 

  .)م4x10(االرتدادي 

مجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح افراد المجموعة وجود فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات البعدية لل  .2

  .التجريبية

ان استخدام التدريب التكراري كان مشابها لالداء المهاري من حيث المسار الحركي وللعضالت العاملة والتي ادت الى   .3

  .االقتصاد في التدريب وتنمية القدرات البدنية الخاصة بلعبة الكرة الطائرة 

  التوصيات

  :ا على نتائج البحث يوصي الباحثان بمايليبناء  

ضــرورة احتــواء البــرامج التدريبيــة المعــدة مــن قبــل المــدربين علــى اســتخدام التــدريب التكــراري بهــدف تطــوير القــدرات          .1

  .البدنية الخاصة بالعبي الكرة الطائرة

  .لحركي الخاص بالنشاط الرياضيضرورة أن تكون التمرينات المستخدمة ضمن البرامج التدريبية مشابهة لألداء ا. 2

  .إجراء دراسات مشابهة لمعرفة تأثير التدريب التكراري في تطوير دقة االداء للمهارات االساسية بلعبة الكرة الطائرة  .3

ضــرورة إجــراء دراســات وبحــوث تعتمــد علــى طريقــة التــدريب التكــراري بأســاليب تدريبيــة مختلفــة لتطــوير الســرعة الحركيــة   . 4

  .النفجارية للوصول إلى نتائج أفضلوالقدرة ا

  

  

 :المراجع

على الوثب العمودي على ناشئي كرة اليد في محافظة اربد، بحث منشور  ك، تأثير تدريب الباليومتري2004فايز، أبو عريضة، 

  .في مجلة اليرموك، اربد، األردن
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  )1(ملحق 

  الضابطةبرنامج المجموعة 

  

  المجموع  راحة الحجم  الشدة نوع التمرين  األسبوع

  األول

  الوثب الطويل من الثبات للحصول على أقصى مسافة أفقية - 

القفز إلى األمام وإلى . من وضع تشابك اليدين خلف الرأس - 

  .األعلى لمسافة قصيرة

 .ثواني)5(القفز بكلتا الرجلين يكون القفز ثابت لمدة - 

75%  

5×3  
5×3  

  

5×3 

1.5  

1.5  

  

1.5  

  قفزة 45

  الثاني

مع رفع اليدين ) القفز بكلتا القدمين(القفز العمودي من الثبات  - 

  لألعلى

  م50حجل لمسافة  - 

 القفز لألعلى بالتبادل وبالرجلين معا - 

80%  

5×3  
  

5×2  
8×3 

1.5  

  

1.5  

1.5  

  قفزة 49

  الثالث

  لىحجل يمين لألع+ حجل يسار لألعلى  - 

  القفز العمودي من الحركة مع رفع اليدين لألعلى - 

من وضع تشابك اليدين خلف الرأس القفز لألعلى والهبوط في  - 

 المكان نفسه

85%  

5×3  
5×3  

10×3  
  

1.5  

1.5  

1.5  

  

  قفزة 60

  الرابع

القفز بقدم واحدة لألعلى وإلى األمام لمسافة متوسطة ثم الهبوط 

والثبات لمدة ) حجل(قدم يمنى على األخرى، يكون األداء القفز ب

ثانية، ) 5(لمدة ) حجل(ثانية، ثم القفز على القدم اليسرى ) 5(

  وهكذا

  قفز جانبي بالتبادل مع لمس القدمين لألرض - 

  قفزات سريعة لمسافة قصيرة وإلى األمام - 

 القفز العمودي من الثبات مع رفع اليدين لألعلى - 

90%  

10×2  
  

  

  

5×3  
5×3  
5×2 

  د2
  

  

  

  د1.5

  د1.5

  د2

  قفزة 60

  الخامس

  القفز العمودي لألعلى ومن الحركة مع رفع اليدين

  أداء مهارة اإلرسال الساحق بخطوة واحدة - 

  )الخ...يمين  3شمال،  3(الحجل اإليقاعي  - 

 دفع القدمين لألعلى بالتبادل وبالرجلين معا - 

95%  

5×3  
5×3  

10×3  
5×3 

  د2
  د1.5

  د2
  د1.5

  قفزة 75

  السادس

  هارة اإلرسال الساحق بخطوتينأداء م - 

شمال، يمين، يمين،  - شمال  -شمال (الحجل اإليقاعي  - 

  )الخ... يمين

  قفزات سريعة لمسافة قصيرة وإلى األمام

 الوثب الطويل من الحركة - 

100% 

5×3  
5×3  

  

5×2  
5×2 

1.5  

1.5  

  

1.5  

1.5  

  قفزة 50

  السابع

  90القفز فوق الحبل مع رفع القدمين لألعلى بزاوية  - 

  القفز العمودي من الثبات مع رفع اليدين لألعلى - 

  قفز جانبي بالتبادل مع لمس القدمين لألرض - 

 الوثب الطويل من الثبات - 

90%  

5×3  
5×2  
5×2  
5×2 

1.5  

1.5  

1.5  

1.5  

  قفزة 45

  الثامن

  القفز العمودي من الحركة مع رفع اليدين لألعلى - 

  حجل يمين لألعلى+ حجل يسار لألعلى  - 

 ء مهارة اإلرسال الساحقأدا - 

80%  

5×3  
5×3  
5×3 

1.5  

1.5  

1.5  

  قفزة 45
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  )2(الملحق 

  

  برنامج المجموعة التجريبية التي استخدمت التدريب التكراري

  

  المجموع  راحة الحجم  الشدة نوع التمرين  األسبوع

  األول

  )سم60(القفز العميق والهبوط على ارتفاع صندوق  - 

وط على الرجل الحرة بعد اجتياز االرتقاء برجل واحدة والهب - 

  )سم40(المانع بارتفاع 

) القفز والهبوط مع تبديل الرجل(القفز االرتدادي من الوقوف  - 

 الركض بالقفز

75%  

5×3  
5×3  

  

5×3  
 

  د1.5

  د1.5

  

  د1.5

  

  قفزة 45

  الثاني

واجتياز ) سم55(القفز العميق بالرجلين معا الهبوط من ارتفاع  - 

  )سم80(مانع بارتفاع 

  )سم65(القفز العميق الهبوط من على ارتفاع  - 

االرتقاء برجل واحدة والهبوط على الرجل الحرة بعد اجتياز مانع  - 

 ، ثالث خطوات بين الموانع)سم40(بارتفاع)3(عدد الموانع

80%  

5×3  
  

5×3  
10×2  
 

  د1.5

  

  د1.5

  د1.5

  

  قفزة 49

  الثالث

  )سم70(الهبوط والقفز من على ارتفاع  - 

  )سم65(لألرض من على ارتفاع صندوق  الهبوط - 

 )سم50(الهبوط والقفز من على ارتفاع - 

85%  

5×3  
5×3  

10×3  

  د1.5

  د1.5

  د1.5

  قفزة 60

  الرابع

واجتياز مانع ) سم75- 70(القفز العميق، الهبوط من على ارتفاع 

  )سم60- 55(بارتفاع 

بارتفاع ) 8(القفز المزدوج بالرجلين لألعلى فوق الموانع  - 

  )سم75(

 )سم65(القفز العميق والهبوط من على صندوق - 

90%  

5×3  
  

5×3  
  

10×3  

  د1.5

  

  د1.5

  

  د1.5

قفزة 60  

  الخامس

) سم75- 70(القفز العميق بالرجلين معا، الهبوط من ارتفاع 

  )سم90(واجتياز مانع بارتفاع 

) 4(االرتقاء برجل النهوض والهبوط على الرجل الحرة فوق مانع  - 

  )سم60(المسافة بين كل مانع وآخر ) 40(ارتفاع المانع 

  )سم75(الهبوط والقفز من على ارتفاع  - 

 )سم60(الهبوط والقفز من على ارتفاع - 

95%  

10×3  
  

5×3  
  

5×3  
5×3 

  د2
  

  د2
  

  د1.5

1.5  

  قفزة 75

  السادس

) سم80(القفز العميق بالرجلين معا والهبوط من على ارتفاع  - 

  )سم100(واجتياز مانع بارتفاع 

موانع بارتفاع ) 5(ز المزدوج بالرجلين معا ولألعلى فوق القف - 

  )سم75(

 )سم65(الهبوط لألرض من على ارتفاع صندوق - 

100% 

10×2  
  

10×2  
  

10×1  

  د2
  

  د2
  

  د2

  قفزة 50

  السابع

  )سم70(القفز العميق بالرجلين معا والهبوط على ارتفاع  - 

جتياز مانع االرتقاء برجل واحدة والهبوط على الرجل الحرة بعد ا - 

  )سم50(بارتفاع 

  )سم50(الهبوط والقفز من على ارتفاع  - 

القفز االرتدادي من الوقوف القفز والهبوط من على ارتفاع  - 

  )سم45(

90%  

5×3  
5×2  

  

5×2  
5×2  

 

  د1.5

  د1.5

  

  د1.5

  د1.5

  

  قفزة 45

  الثامن

بارتفاع ) 5(القفز المزدوج بالرجلين معًا لألعلى من فوق موانع 

  )سم70(

الرتقاء برجل واحدة، الهبوط على رجل االرتقاء بعد اجتياز ا - 

  )سم50(بارتفاع ) 3(المانع بعدد 

 )سم65(القفز العميق والهبوط من على صندوق - 

80%  

5×3  
  

5×3  
  

5×3 

  د1.5

  

1.5  

  

  د1.5

  قفزة 45
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   دور املدرب في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية

   األردن شمال
*  

 .جامعة اليرموك، اربد، األردنكلية التربية الرياضية، ، نبيل شمروخو كمال خصاونة

  

   11/8/2010 وقبل للنشر                              1/3/2010  ستلم البحث فيا

  ملخص

 لمعرفـة درب في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشـمال، باإلضـافة   على دور الم تعرفهدفت هذه الدراسة 

، وتكونـت عينـة   )الخبـرة السـن والمؤهـل العلمـي و   (تبعـًا لمتغيـرات الدراسـة،     على االختالف في وجهات نظر الالعبين لدور المـدرب 

محــاور  ةفقــرة، واشــتملت علــى ثالثــ  23ونــت مــن تّك ةالعبــي أنديــة الشــمال بكــرة اليــد، واســتخدام اســتبان  ) 100( الدراســة مــن

فـي تطـوير لعبـة     ًامتوسـط  ًادور مدرب كـرة اليـد  ل، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن )التدريب الرياضي، التخطيط، التحليل والتقويم(

مدرب كرة اليـد فـي   في مجاالت دور ذات داللة إحصائية  ًاوان هناك فروق .كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال بكرة اليد

، وكانـت  )وعـدد سـنوات اللعـب   المؤهـل العلمـي   العمـر و ( يـة الشـمال تبعـا لمتغيـرات     تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أند

ســنوات فمــا  10(، ولصــالح مؤهــل دون الثانويــة ولصــالح عــدد ســنوات اللعــب )ســنة 22 -17مــن (الفــروق لصــالح الفئــة العمريــة 

  ).فوق

  

The Role of Team Hondball Coach in Developing the Level of the Game from 
the Viewpoint of Players in Clubs in North Jordan  

 

Kamal Khasawneh and Nabeel  Shamrouk, Faculty of Physical Education, Yarmouk University. 
 

Abstract 

The purpose of this study was to explore the role of handball coaches in developing the game in 
clubs in north Jordan. This study attempted to identify the difference in players perceptions toward the 
trainer role based on age, qualification and experience. The sample included 100 handball players. The 
researcher used a questionnaire of 23 items which included three part: training sport, planning analysis 
and evaluation. 

The results of the study indicated that the handball coach has a role in the development of the 
average game of handball from the standpoint of the players, and that there were significant differences 
in the role of coach handball in the development of handball from the standpoint of the players of clubs 
in the north due to the variables of age, educational qualification, and years of playing. 

                                                           
*
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 :مقدمة

التربية الرياضية على مختلف المستويات تمثل حاجات مهمة تثري الحياة فقط بل تعدها الن تكون أسلوب حياة،  لم تعد

ومن اجل إثراء التفوق الرياضي والوصول إلى المستويات العليا، غير إن الدول المتقدمة في المجال الرياضي لم توفر جهدا 

رقته بحثا عن كل ما مبتكر من وسائل علمية تحقق الهدف فضال عن تجنيد عدد كبير من العلماء في في البحث العلمي إال ط

  ).2000(عبد الرزاق . مختلف التخصصات لتحقيق السبق في هذا المجال

ل ية المختلفة في كثير من دوكرة اليد من ضمن األلعاب الرياضية التي يمارسها الذكور واإلناث في المراحل السّن تعد

وعلى الرغم من تأخر إدراجها في األلعاب األولمبية إال أنها ) 1972(العالم، وقد أدرجت ضمن األلعاب اعتبارًا من دورة بيونج 

ها من األنشطة المدرجة في الدورات األولمبية رغم الفارق الزمني لنشأتها، إذا ما قورنت بالرياضات بياستطاعت أن تأخذ مكان

  .)2002إبراهيم، (العتماد على األساليب العلمية لتطوير جميع جوانبها األخرى ويرجع ذلك إلى ا

والتدريب الرياضي عملية علمية وفنية تخضع في جوهرها إلى العديد من المعارف والمعلومات العلمية والقوانين التي 

  ).1996(المصطفى . إلى أعلى المستويات المهارية والبدنية والفنية بتهدف الوصول بالالع

أن يعرف مدى تأثيره على العبيه وأن عمله ال يقتصر على توصيل المعلومات وخبراته لالعبين،  للمدربن هنا البد وم

األخرى فهو المربي والمعلم والمسؤول األول عن الالعب بحكم موقعه إلعداد جيل من الالعبين  تبل يرتبط بكثير من االلتزاما

  ).1997(حسن . يؤمن بمستقبله

ية التي تحتلها كرة اليد وتقارب المستويات الفنية والخططية وزيادة عوامل التنافس، فإن المدرب هو ونظرًا للشعب

الشخص المكلف بتطوير استعدادات الالعبين بحيث ال تقتصر مسؤولياته على ما يجري داخل الملعب وإنما تتجاوزه إلى 

واإلنجاز العالي وتحقيق أهداف مجتمعه وهو وحده في معظم  الشؤون الحياتية واليومية لالعب من أجل أن يصل به إلى األداء

دول العالم يتحمل مسئولية أي إخفاق فني لالعبيه نظرًا ألهمية دوره ومكانته في العملية التدريبية وتوفير ظروف النجاح 

يع الجوانب المهارية، ألهدافها فالمدرب الناجح ال يسعى لتحقيق التنمية البدنية لالعبين فقط وإنما يعمل على تنمية جم

فالمدرب يعمل على توجيه سلوك الالعبين من أجل دفعهم نحو تحقيق هدف ، )1994الكاشف، (البدنية، الخططية والنفسية 

  ).2003أبو زيد البيك و(لفريق بالمقارنة مع غيره مشترك بينهم، فهو علل أكبر قدر من النفوذ والتأثير على العبي ا

التعرف على مدى ممارسة المدرب لدوره التدريبي لرفع مستوى األداء لدى العبي أندية  فيوتكمن أهمية الدراسة 

من أهم معوقات شخصية المدرب الناجح بشكل خاص وتطوير  تعدومدى توفر القدرات الفنية لدى المدربين التي  ،الشمال

  .اللعبة بشكل عام

  :دراسةمشكلة ال

هدفه من القضايا الهامة في علم التدريب الحديث، فلم يعد هناك نظام تعد قضية التدريب الرياضي وكفاءة المدرب و

للتدريب غير قابل للتعديل، والتغير والتطوير، فالتطور المستمر في لعبة كرة اليد، يتطلب تطورا في طرق التدريب وإعداد 

إلى أن التخطيط ) 1986(إليه عالوي  الالعبين على جميع النواحي الفنية والبدنية والنفسية وحتى االجتماعية، وهذا ما أشار

  . بالنسبة لعمليات التدريب الرياضي من األسس الهامة لضمان العمل على رفع المستوى الرياضي

إن التدريب الرياضي الذي يقوم على أسس علمية مدروسة يؤدي إلى نتائج ايجابية وأثار ملحوظة لتحقيق النجاح 

مقياسا حقيقيا على تقدم وتطور مستوى الفريق الذي  التي تعددمة األلعاب الرياضية منافسات كرة اليد في مق وّتعدللفريق، 

يقوم به المدرب مع ما يحتاجه من توفر عوامل النجاح األخرى، الن الوصول إلى أعلى المستويات الرياضية يتوقف على 

المنافسات الرياضية ويحقق الهدف  هو الذي يقود الفريق في الناجحعوامل أساسية وأهمها المدرب الرياضي، فالمدرب 

  .هارية والنفسية واالجتماعيةموهو الذي ينمي قدرات الالعبين البدنية وال دالمنشو

وقد الحظ الباحثان أن المدربين يقع على عاتقهم تطوير مستوى لعبة كرة اليد من خالل تسخير جميع إمكانيتهم 

فريق أندية الشمال في لعبة كرة اليد،  متابعتهمومن خالل . ائج االيجابيةللوصول بالالعبين إلى أعلى المستويات وتحقيق النت

وعدم االستقرار في المستويات الفنية والبدنية، واختالف في نتائج الفرق، وهذا كله ال يتفق مع الجهد التدريبي المبذول، 

  .هة نظر الالعبينإلى البحث عن دور المدرب، ومدى ممارسته لهذا الدور من وج الباحثان يتجهانجعل 
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  :أهداف البحث

  :يهدف هذا البحث إلى التعرف على

  .في األردن أندية الشمال يدور المدرب في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العب -1

تبعًا لمتغيرات الدراسة  أندية الشمال في األردن الفروق في دور المدرب في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي -2

 ).الخبرةلعلمي وؤهل االمو العمر(

  :الدراسة أسئلة

  .؟في األردن ما دور المدرب في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال .1

في هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في دور المدرب في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال  .2

 ؟)الخبرةالعلمي و لمؤهلوا العمر( تعزى لمتغيرات الدراسةاألردن 

  :مجاالت الدراسة

  .في األردن أندية الشمال كرة اليد في العبي: المجال البشري .1

 .2008/2009العام : المجال الزماني .2

  :محددات الدراسة

 .اقتصرت الدراسة على العبي أندية الدرجة األولى في كرة اليد في أندية الشمال في األردن .1

 .اور هي التدريب والتخطيط والتحليل والتقويممح ةاقتصرت الدراسة على ثالث .2

  :الدراسات السابقة

دراسة هدفت إلى تحديد العالقة بين قدرات المدرب الفعال أو ) Tosing, et al, 2003(أجرى توسننج وتيفاني ويرنير

تخدم الباحثون مقياسا اس. مدربا والعبا) 123(تكونت عينة الدراسة من . المؤثر، وكذلك الالعب والفريق الفعال أو المؤثر

خاصا يتكون من أربعة أبعاد تتعلق بالتدريب الفعال وهي خطط اللعب، والدافعية، وتطوير األداء الفني؟؟، والصفات 

بين الالعب والفريق الفعال وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة دالة ايجابية بين المدرب الفعال والمؤثر . الشخصية

  .ة إلى إمكانية التنبؤ بإنجازات الفريق من خالل معرفة مدى فعالية المدربوهذا باإلضاف. والمؤثر

دراسة هدفت لمعرفة اثر خبرة المدرب على طبيعة النمط القيادي للمدرب ) Turman, 2003(أجرى تورمان بول 

تم استخدام . امصارعا شاب) 84(اشتملت عينة الدراسة على . والمفضل عند المصارعين الشباب خالل الموسم التنافسي

تم ) الدعم االجتماعي، التغذية الراجعة، التدريب، والتعليم(استبيانة تتضمن األنماط القيادية وبعض المهام الرياضية للمدرب 

المدرب صاحب (أظهرت نتائج الدراسة أن تفضيل المدربين كان للنمط االتوقراطي . توزيعا في بداية ومنتصف ونهاية الموسم

عند نهاية الموسم أكثر منها عند بداية الموسم، كما أشار المدربون والالعبون إلى انخفاض نسبة ). قةالمطل تالصالحيا

 ةالتغذية الراجعة المقدمة في نهاية الموسم عنها عند بداية الموسم، كما أشار المدربون األكثر خبرة إلى أنهم اقل اوتوقراطي

المدربين األقل خبرة كانت وجهات نظرهم عكس وجهات نظر المربين األكثر مع نهاية الموسم منها عند بداية الموسم، مع أن 

  .خبرة

وهدفت الدراسة إلى بناء  ،دراسة بعنوان بناء اختيار معرفي للمدرب المصري في كرة اليد) 1996( وأجرى أبو زيد

) 142(نت عينة الدراسة من تكواختيار معرفي للمدرب واختيرت العينة بالطريقة العشوائية من مدربي كرة اليد في مصر 

عبارة تقيس الجانب المعرفي من خالل ) 160(وأسفرت النتائج عن بناء اختيار معرفي للمدرب المصري تضمن  ،مدربًا

  .القانون الدوليالجانب المعرفي والبدني والنفسي التربوي والتقويم والقياس و: لمحاور التاليةا
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على  تعرفبعنوان من الصعب إيجاد المدرب الجيد هدفت الدراسة  دراسة (Jacgueline, 1995)وأجرى جاكولين 

 حداثة المعاهد المتخصصة: وكانت النتائج أن هناك العديد من العوامل وهي ،أسباب اندثار المدربين الرياضيين المؤهلين

  .الرياضات األخرى السريع انخفاض أعداد المعلمين الراغبين بالتدريب والميزانيات المنخفضة ونمووالمساواة بين الجنسين و

على مدى توافر الكفايات السلوكية ودرجة ممارستها لدى مدربي كرة  معرفةدراسة هدفت ) 1992(وأجرى الدويري 

مدرب، ) 23(القدم في األردن وعالقته بمتغيرات درجة النادي، والخبرة والمؤهل العلمي للمدرب، تكونت عينة الدراسة من 

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة النادي كان لها اثر فعال وخاصة الدرجة . بالكفايات السلوكية ًاخاص ًااستخدم الباحث استبيان

األولى من ناحية مستوى المدربين للكفايات السلوكية، وان الخبرة الطويلة كان لها األفضلية على مستوى ممارسة المدربين 

  .  للكفايات السلوكية

مقارنة لسلوك المدربين ذوي الخبرة مع المدربين المبتدئين أثناء التدريب : نواندراسة بع) 1990(أجرى حق وآخرون 

في المبارزة في العراق، هدفت الدراسة إلى التعرف على سلوك المدربين ذوي الخبرة ومقارنتهم بالمبتدئين فاستخدم الباحث 

دالة إحصائيًا بين  ًات نتائج الدراسة هناك فروقوأظهر .ًامدرب) 44(، تكونت عينة الدراسة من استبانه تضمنت ثمانية مجاالت

  .المدربين ذوي الخبرة والمبتدئين في مجال تصحيح األخطاء ولصالح المدربين ذوي الخبرة

هدفت الدراسة إلى " العوامل المرتبطة بالسلوك القيادي في المجال الرياضي"دراسة بعنوان ) 1990( وأجرى أبو زيد

بالسلوك القيادي للمدرب الرياضي كما يدركه الالعبون ومدى مساهمة هذا السلوك في زيادة  اكتشاف المتغيرات المرتبطة

كرة اليد، والهوكي وكرة السلة وكرة الطائرة و كرة القدم: خمسة ألعاب جماعية هيوتمثلت عينة الدراسة في  ،دافعية الالعبين

القيادي للمدرب كما يدركه الالعب كان مستوى األداء الفني وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أكثر العوامل ارتباطًا بالسلوك 

  .لالعب والسمة التدريبية للمدرب

  :منهج الدراسة

  . استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي، لمالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة

  :مجتمع الدراسة 

  .األردن تكون مجتمع الدراسة من جميع العبي أندية كرة اليد في الشمال كرة اليد في

  :عينة الدراسة

والمسجلين رسميًا في سجالت االتحاد ) 100(تكونت عينة الدراسة من جميع العبي أندية الشمال والبالغ عددهم 

يبن توزيع أفراد العينة على متغيرات العمر والمؤهل العملي وعدد ) 1(والجدول . 2008/2009لعام  األردني لكرة اليد

  .سنوات اللعب

  ارات والنسب المئوية لمتغيرات أفراد عينة الدراسةالتكر: 1 جدول

  النسبة المئوية  العدد   المتغيرات

  العمر

 %41 41  سنة 22 - 17من 
 %36 36  سنة 28 – 23من 
 %23 23  سنة 34 – 29من 

  المؤهل العملي

 %37 37  دون الثانوي
 %24 24 ثانوي عامة

 %39 39 جامعي

  عدد سنوات اللعب

 %21 21  سنوات 4-  0من 
 %26 26  سنوات 10-  5من 
 %53 53  سنوات فما فوق 10

  :أداة الدراسة

  .استخدم الباحثان االستبيان وسيلة لجمع المعلومات بغرض الوصول إلى أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها
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  :بناء أداة الدراسة

المتوفرة حول موضوع الدراسة، ثم قام بهدف بناء أداة الدارسة قام الباحثان بمراجعة األدب النظري والدراسات 

مجاالت تمثل دور المدرب في تطوير مستوى  ةفقرة موزعة على ثالث) 23(الباحثان بوضع مجموعة من الفقرات بلغ عددها 

  . لعبة كرة اليد في األردن

  .فقرات 9محور التدريب الرياضي ويشمل  .1

 .فقرات 7محور التخطيط ويشمل   .2

 .فقرات 7شمل محور التحليل والتقويم وي .3

  :صدق األداة

بغرض التأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحثان بعرضها على عدد من المحكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص في 

محال لعبة كرة اليد والتدريب الرياضي، وطلب منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول صالحية هذه الفقرات لقياس أهداف 

م من حيث صحة الفقرات من الناحية اللغوية، ومدى مناسبة الفقرات للمجال الذي تتدرج تحته، الدراسة، وابدأ اقتراحاته

وتمثيلها للغرض الذي صممت من اجله، وبعد جمع مالحظاتهم واقتراحاتهم حول صالحية تلك الفقرات، تم تعديل الفقرات 

فقرات المتبقية على الثالث مجاالت، حيث اجمع بناء على اقتراحات المحكمين حيث تم شطب بعض الفقرات وإعادة توزيع ال

  .المحكمين على صالحية الفقرات ومناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة على أسئلتها

  :ثبات األداء

، تم اختيارهم من ًاالعب) 20(على عينة قوامها )  Test-Re-test(تم إيجاد الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار 

اسة ومن خارج عينتها، وبفاصل زمني أسبوعين بين التطبيقين، حيث أعيد تطبيق األداة نفسه تحت نفس الشروط مجتمع الدر

  .يبين ذلك) 2(جدول رقم . ذلك تم حساب معامالت االرتباط بين التطبيقين على كل مجال واألداة ككل دوالظروف وبع

  معامل الثبات بطريقة االختبار وإعادة تطبيقه :2جدول 

  معامل االرتباط بين التطبيقين جالالم

 0.86 المجال التدريب الرياضي

 0.85 المجال التخطيط

 0.87 المجال التحليل والتقويم

 0.86 األداة ككل

أن جميع المعامالت االرتباط بين التطبيقين في على جميع المجاالت واألداة ككل كانت أكثر ) 2(يظهر من الجدول رقم 

  . القيم تشير إلى درجة عالية من الثبات، وبالتالي يمكن االعتماد عليها لتحقيق أهداف الدراسة، وهذه )0.80(من 

  :تصحيح األداء

  :من جزأين أساسين االستبيانتكون 

  )سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، العمر:(ويتضمن بويختص بالمعلومات العامة ألفراد عينة الدراسة من الالع: الجزء األول

مجال التحليل المجال التدريب الرياضي والمجال التخطيطي و:( وهيويختص بمجاالت أداة الدراسة : نيالجزء الثا

  )والتقويم

 :تكون سلم اإلجابة على فقرات االستبيان من خمس درجات وفق مقياس ليكرت الخماسي وعلى النحو التالي
  دًادرجة قليلة ج  درجة قليلة درجة متوسطة درجة كبيرة  درجة كبيرة جدًا

5 4 3 2 1  
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  :كما اعتمد المعيار التالي في الحكم على المتوسط الحسابي

  .بدرجة مئوية متدنية 2.33أقل من  .1

 بدرجة متوسطة 3.66 – 2.34من  .2

 .فما فوق بدرجة كبيرة 3.67 .3

  :إجراءات الدراسة

  :بعد أن قام الباحثان بإعداد االستبيان بصورته النهائية تم إجراء الخطوات التالية 

 .عدد إفراد عينة الدراسة من خالل أندية كرة اليد في الشمال وتحديدبعد التأكد من صدق وثبات األداة،  )1

 ناستبيان على عينة الدراسة بهدف معرفة دور المدرب في تطوير لعبة كرة اليد، من وجهة نظر الالعبي) 100(تم توزيع  )2

 .ين أنديةاستبيان على الالعب) 100(في أندية الشمال حيث تم توزيع 

قام الباحثان بتوزيع االستبيان حيث تم توضيح كافة اإلجراءات واالستفسارات المتعلقة بكيفية تعبئة االستبيان لإلجابة علية  )3

 .بشكل صحيح

استبيان، وهو نفس العدد الذي تم توزيعه، وكانت جميع االستبيانات مستوفية ) 100(بلغ عدد االستبيانات المسترجعة  )4

 .الفقرات ىبة عللشروط االستجا

 .بعدة ذلك فرغت االستجابات وعولجت إحصائيا وفقًا لألساليب اإلحصائية المناسبة لإلجابة على أسئلة الدراسة )5

  :متغيرات الدراسة

  .العمر، المؤهل العلمي، الخبرة: المتغيرات المستقلة

   :المتغيرات التابعة

المجال التدريب الرياضي، المجال التخطيط، المجال ( :ن وهيويتضمن إجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت االستبيا

  )التحليل والتقويم

  :المعالجة اإلحصائية

  :استخدم الباحثان المعالجات اآلتية

 ).SPSS(الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  )1

 .الوسط الحسابي )2

 .االنحراف المعياري )3

 .النسب المئوية )4

 .تحليل التبيان األحادي )5

 . مل ارتباط بيرسونمعا )6

  :عرض النتائج ومناقشتها

على دور المدرب في تطوير لعبة كرة اليد األردنية من وجهة نظر العبي أندية الشمال وفي  معرفةهدفت هذه الدراسة 

  :ما يلي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها تبعا ألسئلة الدراسة



 1501  كمال خصاونة ونبيل شمروخ

   :أوال النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها

  في األردن ؟ في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي   أندية الشمال بما دور مدر: " األول على لالسؤانص 

) 3(لإلجابة على هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع مجاالت الدراسة، جدول 

  .يوضح ذلك

  كرة اليد في تطوير لعبة كرة اليد بالمعيارية لمجاالت دور مدرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات : 3 جدول

  الدرجة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  المجال

  متوسطة  0.73 2.85  التدريب الرياضي

 متوسطة  0.61 2.64  التخطيط

 متوسطة  0.64 2.65  التحليل والتقويم

كرة اليد في  بأن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المعيارية لمجاالت دور مدر) 3(يالحظ من الجدول 

، أبرزها لمجال التدريب الرياضي، ثم جاء مجال التحليل والتقويم بمتوسط )2.85 -2.64(تطوير لعبة كرة اليد تراوحت بين 

  .متوسطة لجميع المجاالت ، وادناها لمجال التخطيط، بدرجة)2.65(حسابي 

  :وفيما يلي عرض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات كل مجال على حدة

 .التدريب الرياضي: المجال األول -1

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التدريب الرياضي :4 جدول

المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي 

االنحراف 

  ريالمعيا

  الدرجة  الرتبة 

  متوسط  4  1.21 3.25 .بسهم المدرب في االرتقاء بالمستوى الفني 1

  عالية  1  1.03 3.81 يمتلك خبرات فنية ومهارية متقدمة في مجال التدريب 2

يعمل على تطوير قدراته وكفاءته التدريبية والفنية بصورة 3

  مستمرة

2.60 1.36  9  
  متوسط

  متوسط  6  1.18 2.95 و جديد في التدريب اللعبةيطلع المدرب على كل ما ه 4

يتوافر لديه المعرفة المتكاملة لقواعد اللعبة ولوائحها وطرق 5

  تنظيمها

3.66 1.29  2  
  عالية

  متوسط  8  1.38 2.62 يتدرج في حمل التدريب من السهل إلى الصعب 6

  متوسط  5  1.05 3.21 ينوع في األساليب والوسائل التعليمية 7

ع توضيح أهمية المهارة وطريقة تعليمها وتطبيقهايستطي 8

  .بصورة سليمة

2.81 1.30  7  
  متوسط

لدية القدرة على خلق مواقف تدريبية مختلفة تحقق اإلبداع 9

  .الحركي المنشود

3.24 1.08  3  
  متوسط

  متوسط    0.73 2.85  المجموع

فقرات مجال التدريب الرياضي حيث تراوحت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لل) 4(يالحظ من جدول 

يمتلك خبرات فنية ومهارية متقدمة (التي تنص على ) 2(كان أعلها لفقرة ) 3.81 – 2.60(المتوسطات الحسابية لفقرات بين 

يتوافر لديه المعرفة المتكاملة لقواعد (التي تنص على ) 5(ثم جاءت الفقرة ،)3.60(بمتوسط حسابي ) في مجال التدريب

يعمل على تطوير قدراته وكفاءته (التي تنص على) 3(وكان أدنى متوسط حسابي للفقرة  ،)للعبة ولوائحها وطرق تنظيمهاا

  .بدرجة متوسطة) 2.85(لحسابي العام .وبلغ امتوسطة ،)2.60(بمتوسط حسابي) التدريبية والفنية بصورة مستمرة
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 .التخطيط: المجال الثاني -2

  ة واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التخطيطالمتوسطات الحسابي: 5 جدول

  الفقرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة  الرتبة 

يضع الخطط التدريبية المناسبة طيلة الموسم الرياضي ولكل  1

  ).اإلعداد والمنافسات(فترة من فترات التدريب 

  متوسطة  4  1.01 3.29

  متوسطة  6  1.19 2.99 تدريبيةينوع في المحتوى البرامج ال  2

يوزع البرامج التدريبي زمنيا لفترات اإلعداد والمنافسات  3

  .المختلفة

  متوسطة  7  1.08 2.97

لدية القدرة على تحديد وتحقيق األهداف خالل تنفيذ  4

  .البرامج التدريبي

  متوسطة  3  1.19 3.38

الالزمةلدية القدرة على التخطيط إلقامة المعسكرات التدريبية  5

  للفريق

  متوسطة  5  1.26 3.01

يراعي الفروق الفردية في المستوى أداء الالعبين البدنية  6

  والمهارية والخططية عند وضع البرامج التدريبي

  عالية  1  1.09 3.81

يوزع الواجبات والمهام لكافة لالعبين بصورة دقيقة وواضحة  7

  المعالم

  عالية  2  1.07 3.76

  متوسطة    0.61 2.64  المجموع

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات مجال التخطيط حيث تراوحت المتوسطات ) 5(يالحظ من جدول 

يراعي الفروق الفردية في المستوى أداء (التي تنص على ) 6(كان أعلها لفقرة ) 2.97 – 3.81(الحسابية لفقرات بين 

التي تنص ) 7(ثم جاءت الفقرة  ،) 3.81(بمتوسط حسابي ) ضع البرامج التدريبيالالعبين البدنية والمهارية والخططية عند و

متوسط  أدنىوكان  ،) 3.76(بمتوسط حسابي )يوزع الواجبات والمهام لكافة الالعبين بصورة دقيقة وواضحة المعالم(على  

بمتوسط حسابي ) نافسات المختلفةيوزع البرامج التدريبي زمنيا لفترات اإلعداد والم(التي تنص على) 3(حسابي للفقرة 

  .بدرجة متوسطة ) 2.64(وبلغ المتوسط الحسابي العام  ،) 2.97(

 .التحليل والتقويم: المجال الثالث -3

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التحليل والتقويم: 6 جدول

  الفقرة  الرقم
المتوسط

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري

  لدرجةا  الرتبة 

المهارية والعمل علىنيقوم بعرض وتوضيح أخطاء الالعبي 1

  تصويبها 

  عالية  3  1.15 3.50

يستخدم نتائج التقويم التي انبثقت من البرامج التدريبية عند 2

  التخطيط المستقبلي

  متوسطة  4  1.15 3.45

  متوسطة  7  1.25 2.52 يشجع الالعبون على التقويم أدائهم ذاتيا 3

  متوسطة  6  1.27 3.11 نلقدرة على تدوين المستوى الفني في سجل الالعبيلديه ا 4

الخططية والعمل علىنيقوم بعرض توضيح أخطاء الالعبي 5

  تصويبها

  عالية  1  0.97 4.00

لدية القدرة على استخدام االختبارات الموضوعية لقياس 6

  مدى التقدم المهاري والخططي عند الالعبين

  عالية  2  1.17 3.54

لدية القدرة على استخدام االختبارات والمقاييس الكتشاف 7

  نواحي القوة والضعف عند الالعبين

  متوسطة  5  1.16 3.27

  متوسطة    0.64 2.65  المجموع
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات مجال التحليل والتقويم حيث تراوحت ) 5(يالحظ من جدول 

 نيقوم بعرض توضيح أخطاء الالعبي(التي تنص على ) 5(ان أعلها لفقرة ،)2.00 – 4.00(قرات بين المتوسطات الحسابية لف

القدرة على استخدام  لدية(على التي تنص ) 6(ثم جاءت الفقرة  ،)4.00(بمتوسط حسابي ) الخططية والعمل على تصويبها

وكان أدنى متوسط ،)3.52(بمتوسط حسابي ) بيناالختبارات الموضوعية لقياس مدى التقدم المهاري والخططي عند الالع

وبلغ المتوسط  ،)2.52(بمتوسط حسابي ) على التقويم أدائهم ذاتيا نيشجع الالعبي(التي تنص على) 3(حسابي للفقرة 

  .بدرجة متوسطة) 2.65(الحسابي العام 

  :ثانيًا النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها

هناك فروق ذات داللة إحصائية في دور المدرب في تطوير لعبة كرة اليد من  هل : "نص السؤال الثاني على

 ؟)، المؤهل العلمي، الخبرةالعمر( تعزى لمتغيرات الدراسة في األردن وجهة نظر العبي أندية الشمال

اليد في لإلجابة عن السؤال الثاني تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت دور مدرب كرة 

) العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة(تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال تبعا لمتغيرات الدراسة 

  .توضح ذلك) 15 -7(والجداول 

  متغير العمر 

  العمر لمتغير االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المدرب في تطوير لعبة كرة اليد تبع: 7 جدول

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العمر

  0.42 2.90 سنة22 - 17من 

  0.57 2.62 سنة28 – 23من 

  0.49 2.51 سنة34 – 29من 

  0.52 2.71  المجموع

لمجاالت دور مدرب كرة اليد في تطوير لعبة ظاهرية بين المتوسطات الحسابية  ًاأن هناك فروق) 7(يظهر من الجدول 

لمتغير العمر، وللكشف عن الداللة اإلحصائية لهذه الفروق تم تطبيق تحليل  من وجهة نظر العبي أندية الشمال تبعا كرة اليد

  .ذلك يوضح) 8(جدول الو ،)One – Way - ANOVA(التباين األحادي 

ليد في للكشف عن داللة الفروق في دور مدرب كرة ا) One-Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي : 8 جدول

  تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال تبعا لمتغير العمر

  الداللة اإلحصائية )F(قيمة   وسط المربعات  درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين

 1.369 2 2.738  بين المجموعات 

 0.253 97 24.521  خالل المجموعات  0.006  5.415

   99 27.259  المجموع

بين مجاالت دور ) α ≥ 0.05(         عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية ) 8(يظهر من الجدول 

وللكشف عن مواقع الداللة  المدرب كرة اليد في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال تبعا لمتغير العمر،

  .يوضح ذلك) 9(جدول الو) Scheffe(اإلحصائية تم تطبيق اختبار شيفيه 

التي يبين مواقع الفروق في دور المدرب كرة اليد في تطوير لعبة كرة اليد من ) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه : 9 جدول

  وجهة نظر العبي أندية الشمال تبعا لمتغير العمر

  سنة 34 – 29من   سنة 28 – 23من   سنة 22 - 17من   المتوسط الحسابي  العمر

  *0.39  *0.28  -  2.90  سنة 22 - 17من 

  0.11  -    2.62 سنة 28 – 23من 

  -      2.51 سنة 34 – 29من 
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  )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند* 

بين مجاالت دور المدرب كرة اليد في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أن الفروق ) 9(يظهر من الجدول 

  ).سنة 22 -17(ئة العمرية كانت لصالح الفأندية الشمال تبعا لمتغير العمر 

  .متغير المؤهل العلمي 

  لمتغير المؤهل العلمي االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المدرب في تطوير لعبة كرة اليد تبع :10 جدول

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المؤهل العلمي

  0.56 2.34 دون الثانوي

  0.29 2.81 ثانوي عامة

  0.35 3.01  جامعي

  0.52 2.71  المجموع

لدور مدرب كرة اليد في تطوير لعبة كرة ظاهرية بين المتوسطات الحسابية  ًاأن هناك فروق) 10(يظهر من الجدول 

لمتغير المؤهل العلمي، وللكشف عن الداللة اإلحصائية لهذه الفروق تم تطبيق  اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال تبعا

  .ذلك يوضح) 11(جدول وال، )One – Way - ANOVA(ين األحادي تحليل التبا

للكشف عن داللة الفروق في ) One-Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي : 11 جدول  

  دور مدرب كرة اليد في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال تبعا لمتغير المؤهل العلمي

  الداللة اإلحصائية )F(قيمة   وسط المربعات درجات الحرية عاتمجموع المرب  مصدر التباين

 4.374 2 8.748  بين المجموعات

 0.191 97 18.511  خالل المجموعات  0.000  22.919

   99 27.259  المجموع

بين دور المدرب كرة اليد ) α ≥ 0.05(عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية ) 11(يظهر من الجدول 

، وللكشف عن مواقع الداللة اإلحصائية في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال تبعا لمتغير المؤهل العلمي

  .يوضح ذلك) 12(جدول ، وال)Scheffe(تم تطبيق اختبار شيفيه 

ي تطوير لعبة كرة اليد من التي يبين مواقع الفروق في دور المدرب كرة اليد ف) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه : 12 جدول

  وجهة نظر أندية الشمال تبعا لمتغير المؤهل العلمي

  جامعي  ثانوي عامة  دون الثانوي  المتوسط الحسابي  المؤهل العلمي

  *0.67-   *0.47-   -  2.34  دون الثانوي

  0.2-   -    2.81  ثانوي عامة

  -      3.01  جامعي

  )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند* 

في دور المدرب كرة اليد في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية أن الفروق ) 12(ل يظهر من الجدو

.دون الثانويةلصالح ) الثانوية العامة، الجامعي( كانت بين دون الثانوية والشمال تبعا لمتغير المؤهل العلمي 
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 عدد سنوات اللعب

  سنوات اللعب دلمتغير عد الدور المدرب في تطوير لعبة كرة اليد تبعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :13 جدول

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي سنوات اللعب

  0.57 2.14 سنوات 4-  0من 

  2.52 2.52 سنوات 10-  5من 

  3.04 3.04 سنوات فما فوق 10

  2.71 2.71  المجموع

لدور مدرب كرة اليد في تطوير لعبة كرة متوسطات الحسابية ظاهرية بين ال ًاأن هناك فروق) 13(يظهر من الجدول 

لمتغير عدد سنوات اللعب، وللكشف عن الداللة اإلحصائية لهذه الفروق تم  اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال تبعا

  .ذلك يوضح) 14(جدول الو ،)One – Way - ANOVA(تطبيق تحليل التباين األحادي 

للكشف عن داللة الفروق في دور مدرب كرة اليد في ) One-Way ANOVA(لتباين األحادي نتائج تحليل ا: 14 جدول

  تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال تبعا لمتغير عدد سنوات اللعب

  الداللة اإلحصائية  )F(قيمة  وسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين

  6.771 2 13.541  بين المجموعات

  0.141 97 13.718  خالل المجموعات  0.000  47.877

   99 27.259  المجموع

دور المدرب كرة اليد  بين) α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 14(يظهر من الجدول 

، وللكشف عن مواقع الداللة ت اللعبفي تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال تبعا لمتغير عدد سنوا

  .يوضح ذلك) 15(جدول ، وال)Scheffe(اإلحصائية تم تطبيق اختبار شيفيه 

التي يبين مواقع الفروق في دور المدرب كرة اليد في تطوير لعبة كرة اليد من ) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه : 15 جدول

  ات اللعبوجهة نظر العبي أندية الشمال تبعا لمتغير عدد سنو

  سنوات فما فوق 10  سنوات 10-  5من   سنوات 4-  0من   المتوسط الحسابي  الخبرة

  0.9-   0.38-   -  2.14  سنوات 4-  0من 

  *0.52-   -    2.52  سنوات 10-  5من 

  -      3.04  سنوات فما فوق 10

  )α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند* 

أندية الشمال  يتطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبدور المدرب كرة اليد في  فروقأن ) 15(يظهر من الجدول 

سنوات فما  10(عدد سنوات اللعبو )سنوات 10- 5من (تبعا لمتغير عدد سنوات اللعب، كانت بين عدد سنوات اللعب 

  ).سنوات فما فوق 10(لصالح ) فوق

  : االستنتاجات

  :تم التوصل إلى االستنتاجات التالية افي ضوء النتائج ومناقشته

 . دور المدرب في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال جاءت بدرجة متوسطة )1

دور المدرب في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال جاء المجال التدريب في المرتبة األولى وبدرجة  )2

 . خطيط في المرتبة الثالثة وبدرجة متوسطة كذلكمتوسطة، ثم مجال التحليل والتقويم وبدرجة متوسطة، وجاء مجال الت

هناك فروق في دور المدرب في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال تعزى لمتغير العمر، ولصالح الفئة  )3

 . سنة) 22-17(العمرية من 
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ل تعزى لمتغير المؤهل العلمي، هناك فروق في دور المدرب في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشما )4

 . ولصالح دون الثانوية العامة

هناك فروق في دور المدرب في تطوير لعبة كرة اليد من وجهة نظر العبي أندية الشمال تعزى لمتغير المؤهل عدد سنوات  )5

 .سنوات فما فوق 10، ولصالح )الخبرة(اللعب 

  : تالتوصيا  

  :ة يوصي الباحثان بما يليفي ضوء النتائج التي توصل إليها الدراس

 . ضرورة التركيز على تطوير وتنمية مدربي كرة اليد في األردن في مجال المعلومات والمعرفة الرياضية واإلدارة الرياضية )1

  .والتأهل والصقل لمدربي كرة اليد وفقا للكفايات التدريبية ةاالهتمام بوضع برامج ومحتويات الدورات التدريبي )2

 .كافة الصالحيات الخاصة بالفريق وإعطائهى المدرب المادي والنفسي، ضرورة تحسين مستو )3

ضرورة تحسين نظره المجتمع للعبة كرة اليد في األردن، سواء بواسطة اإلعالم عن طريق التغطية اإلعالمية للمباريات، أو عن  )4

 .طريق الحلقات والندوات حول اللعبة

 .عبة كرة اليد في األردنضرورة وضع نظام خاص بالمدربين وطبيعة عملهم لل )5
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   بني جربية الخليفة وقداسته أدب األمويني
*  

 .قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة اليرموك، إربد، األردن، عرسان الرامييني

  

  28/2/2011 وقبل للنشر                      10/4/2010  ستلم البحث فيا

  ملخص

ده أن األمويين آمنوا بعقيدة الجبر يفحص هذا المقال اعتقادا منتشرا على نطاق واسع في الدراسات الحديثة، مفا

واتخذوا منها أساسا للدفاع عن شرعية خالفتهم، في مقابل خصومهم السياسيين، وينتهـي إلـى رفضـه بوصـفه اعتقـادا      

فمـن خـالل    .قائما على فهم غير دقيق لألدب المتعلق باألمويين، وفي مقدمته تلك األشعار التي قيلت في مدح خلفائهم

مصادر ومناقشة للمواد ذات العالقـة، ينفـي المقـال أن يكـون لألمـويين صـلة بعقيـدة الجبـر أصـال أو أن          مراقبة حثيثة لل

يكون هذا المذهب صالحا لمنحهم الشـرعية؛ ثـم ينتقـل المقـال ليعيـد النظـر فـي الشـواهد األدبيـة التـي أوهمـت بجبريـة             

فهـذه   .كيـب الصـورة الخاصـة بفهمهـم للخالفـة     األمويين، وذلك في ضوء رسالة ديوانية مهمـة جـدا وضـرورية إلعـادة تر    

الشواهد، كما يوضح المقال، تستلهم رؤية أموية غيبية تنسب إلى الخلفاء دورا مركزيـا فـي خطـة إلهيـة إلنقـاذ الجـنس       

  . البشري؛ وعلى هذه الرؤية، وليس على عقيدة الجبر، أقام األمويون حقهم في الخالفة
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Abstract 

This article challenges a belief, widely circulated in modern studies, that the Umayyads 
adopted the jabrite doctrine and used it as a tool for defending the legitimacy of their caliphs 
against their political rivals. It provides sufficient ground for rejecting this belief and then 
proceeds to re-examine the mainly literary attestations behind it, in the light of an extremely 
important yet hardly quoted Umayyad document, which is indispensable for reconstructing 
how the Umayyads conceived the Caliphate. Those attestations, as the article concludes, 
highlight a metaphysical theory that attributes to the caliphs, i.e. to the Umayyads, a leading 
role in a divinely plan for the salvation of the mankind. It's upon this theory, not upon the 
jabrite doctrine, that the Umayyads based their right to the Caliphat. 
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 :مقدمة

شــاع لــدى دارســي العصــر األمــوي اعتقــاد مفــاده أن خلفــاء بنــي أميــة آمنــوا بفكــرة الجبــر وأنهــم أقــاموا عليهــا حقهــم فــي       

مـن الفلسـفة   "فقد ذهب محمد مرحبا فـي كتابـه   .الخالفة، فقدموا أنفسهم لألمة على أن خالفتهم قضاء وقدر من الله جل جالله

إلى أن األمويين مالوا إلى عقيدة الجبـر وجنـدوا مفكـرين وشـعراء لمناصـرتها      ) 283، 1970" (اليونانية إلى الفلسفة اإلسالمية

، أن األمــويين )38، 1981" (تيــارات الفكـر اإلسـالمي  "ورأى عمـارة فـي    .والـدفاع عنهـا وتهيئـة العقــول لقبولهـا ركيـزة لحكمهــم     

جبريـة  "كـانوا  " معاوية بن أبي سـفيان وأنصـاره  "وأن  كانوا مرجئة جبريين، فصلوا بين اإليمان والعمل وعطلوا إرادة اإلنسان،

فـي  "وقـال الجـراري فـي كتابـه      ."يبـررون بـالجبر مـا أحـدثوه مـن تغييـرات ومظـالم باعتبارهـا فعـل اللـه وإرادتـه وقـدره وقضـاءه             

لنظرة بدأت فـي  وفي رأيه أن هذه ا" نظروا إلى خالفتهم باعتبارها أمرا مقدرا،"إن األمويين ) 231، 1982" (الشعر السياسي

إلـى أن عـددا   ) 33، 1996" (الشـاعر مؤرخـا  "وذهـب التطـاوي فـي     .عهد عثمان ثم تطورت في عهـد السـفيانيين والمـروانيين   

وتحـدثت   ."اندفعوا من خـالل اقتنـاعهم بمبـدأ الجبريـة إلـى الـدفاع عـن حـق الخليفـة األمـوي فـي الحكـم            "من الشعراء األمويين 

، وقـدمتها بوصـفها أساسـا أقـام عليـه األمويـون       "فكـرة الجبـر  "عـن  ) 89، 2004" (صر األمـوي آفاق األدب في الع"الصفار في 

وبما أن األمويين عموما حاربوا الفكـر القـدري، المنـاهض تمامـا للفكـر الجبـري، فقـد فسـر بعـض البـاحثين،            .حقهم في الخالفة

موقفهم هذا إزاء ما يقـال عـن جبـريتهم،    ) 222 -221، 2003انظر بطاينة، الجبر، ( Donnerمثل النشار والدوري ودكسن و

 Obermannوكـان   .أي أن األمويين، مـن وجهـة نظـر هـؤالء البـاحثين، حـاربوا القـدريين ألنهـم خصـومهم فـي المعتقـد الكالمـي            

 ، كما يبدو، أول من ربط بين الطبقة المتنفذة ونشـوء الفكـر الجبـري فـي الدولـة اإلسـالمية، وذلـك فـي مقـال نشـره فـي           )1975(

  .وقت مبكر من القرن الماضي

الدكتور حسين عطوان؛ إذ طرحه في عدة دراسات تدور حول األمـويين   هوعلى أن أبرز ممثل لالعتقاد بجبرية األمويين 

ونظريتهم في الخالفة، وتحدث عنه حديثا مسهبا في فصول مستقلة، أو أقسام من فصول، وكـان فـي كـل مـوطن يؤكـد النتيجـة       

" الوليد بن يزيـد "فقد قال في كتابه  .في الدفاع عن حقهم في الخالفة ويين جبريون وأنهم وظفوا جبريتهمذاتها، وهي أن األم

األمويين جميعا اعتمدوا مبدأ الجبر في الخالفة اعتمادا قويا، إذ اسـتقروا علـى أن اللـه اختـارهم واختـار      "إن ) 370، 1981(

عقــد فصــال ) 1986" (األمويــون والخالفــة"ثــم بعــد ذلــك، فــي كتابــه   ."أوليــاء عهــودهم أوصــياء علــى النــاس وســلطانا علــيهم  

إلـى تأكيـد    منـه  انتهـى و، "مذهب الجبر في الخالفة"وضمنه وحدة مستقلة حول ما سماه " نظرية األمويين في الخالفة"بعنوان 

الفـرق اإلسـالمية   "أيضـا فـي    وهـذا مـا فعلـه    .حول ما يدعيه من جبرية األمويين" الوليد بن يزيد"ما كان قاله سابقا في كتاب 

مـالوا إلـى مـذهب الجبـر فـي الخالفـة، وعولـوا عليـه         "إن األمـويين  ) 207، 1986(، إذ قـال  "في بالد الشام فـي العصـر األمـوي   

إلثبــات حقهــم فيهــا، وتعلقــوا بــه لتصــحيح احتيــازهم لهــا، فقــد اســتقروا علــى أن اللــه اختــارهم للخالفــة، وآتــاهم الملــك، وأنهــم       

اعتنقــوا مــذهب الجبــر فــي "فقــال إن األمــويين  ،)213(بعــد بضــع صــفحات  ،ثــم تــابع" ادتــه، ويتصــرفون بمشــيئته،يحكمــون بإر

تثبـت، مـن وجهـة    " أدلـة "، قد أتـى بــ   )370، 1981" (الوليد بن يزيد"وكان قبل ذلك، في كتاب " الخالفة منذ صدر دولتهم؛

وم، ألح عطوان على فهمه لنظرية األمويين في الخالفـة وعلى العم .نظره، جبرية معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد
1

بحيـث شـكل    

  .العلمية سيرتهموقفه هذا معلما واضحا في 

وإلــى جانــب اإلســهاب فــي شــرح نظريــة األمــويين فــي الخالفــة انطالقــا مــن عقيــدة الجبــر، تميــزت أبحــاث عطــوان فــي هــذا    

مل مـع نصـوص األدب العربـي القـديم، مـن أشـعار وخطـب        بمنهجية علمية تتعا—وفي كل الموضوعات، في الواقع — الموضوع

ولذلك، وجـدناه يوظـف، فـي الـدفاع عـن اعتقـاده        .ورسائل ديوانية، بوصفها وثائق ال غنى عنها في فهم الوقائع وتفسير التاريخ

فـي مـدحهم عـدد     بجبرية األمويين وبلجوئهم إليها في إثبات شرعية خالفتهم، قدرا كبيرا من تلك النصوص، وباألخص، ما قالـه 

غير قليل من الشعراء الموالين لهم
2

بعبارة أخرى، اعتمد عطوان في بحثه في القضايا التاريخية منهجـا صـائبا، كـان ينبغـي أن      .

   .يساعد على فهمها فهما أوضح وأدق

حة الخطـوط  تبـدو قضـية أكثـر تعقيـدا حـين يـتم بحثهـا إزاء خلفيـة إيمانيـة غيـر واضـ           " نظريـة األمـويين فـي الخالفـة    "لكن 

صحيح أن عطوان، في تقديمه تصورا مختلفا لنظرية األمويين في الخالفة، كان متنـوع المصـادر بالقيـاس إلـى الدارسـين       .تماما

ذوي االهتمامات التاريخية الخالصة، وصحيح أن النصوص األدبية التي استخدمها في تعزيز ذلك التصور تنطـوي علـى إمكانـات    

لى الوصول إلى فهم أفضـل لتـاريخ الخالفـة األمويـة، لكـن هنـاك أسـاس قـوي لالعتقـاد بـأن مـا أقامـه             هائلة في مساعدة الباحث ع

عنـد مـا يظهـر     ربطهـم بـين المسـألتين   فقـد وقفـوا فـي     .عطوان وغيره من ربط بين هذه الخالفة وعقيدة الجبر لـم يكـن ضـروريا   

فالعبـارات ذات الصـلة، مـن نحـو قـدر       .اق فشـيء مختلـف  على السطح في تلك النصوص من معاني جبرية، أما ما يقبع في األعم
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، ونحوهـا ممـا يـرد فـي أدب     "أورث اللـه "و" فضـل اللـه  "و" أراد اللـه "و" اصـطفى اللـه  "و" اختـار اللـه  "و" قضـى اللـه  "و" الله

، وإنمـا تتعلـق   األمويين، ال تتعلق، في الواقع، بما تكلم به الجبريون من منظور فلسفي وال بما دار من جدل حول حرية اإلرادة

بصورة رسمها األمويون لرؤية الله للعالم، وجعلوا فيها ألنفسهم موقعا مميزا، ودافعوا عن حقهم في الخالفـة انطالقـا مـن هـذه     

   .الرؤية

إزاء ذلك، يحاول البحث الحالي أن ينظر من جديد فـي أدب األمـويين، مـن خطـب ورسـائل ديوانيـة، وقبـل كـل شـيء، مـن           

—فهـذه المـواد   .عاء بصلتهم بمذهب الجبر، أوال، ويعيد تركيب الصـورة الخاصـة بفهمهـم للخالفـة، ثانيـا     شعر، كي يفحص االد
  .تعد أدق تمثيال لشخصية األمويين الحقيقية—وهي أقل تأثرا باألفكار الالحقة بالمقارنة بالروايات التاريخية

  الخليفة ومذهب الجبر

فلم يعرف عن أي من خلفائهم أو والتهم وال عـن أي مـن    .يفتقر إلى الدليلإن االدعاء بأن خلفاء بني أمية كانوا جبريين 

وبمـا أن مـن    .3أفراد البيت األموي، سواء بـالنص المباشـر أو الضـمني، أنـه اعتنـق مـذهب الجبـر أو تبنـاه أو أيـده أو مـال إليـه           

لكـن هـذه القـرائن ليسـت كافيـة للخـروج        ينسب األمويين إلـى هـذا المـذهب يـدرك هـذه الحقيقـة، فإنـه أقـام ادعـاءه علـى القـرائن،           

فعطوان، مثال، وقد أسهب فـي الحـديث عـن جبريـة األمـويين وعـن اتخـاذهم إياهـا أساسـا إلثبـات            .باستنتاج كبير من هذا النوع

الوليـد بـن   "فهـو يـذكر فـي     .علـى ذلـك  —مـن وجهـة نظـره   —شرعية خالفتهم، يقتبس خطبا ورسائل، وفـي الغالـب أشـعارا، تـدل    

أمر يزيد قضاء من القضاء، ولـيس للعبـاد الخيـرة    "قوال منسوبا إلى معاوية بن أبي سفيان جاء فيه أن ) 370، 1981" (يزيد

إن معاوية كان عبدا من عباد اللـه أكرمـه اللـه واسـتخلفه وخولـه ومكـن       "وقوال آخر منسوبا إلى ابنه يزيد جاء فيه " من أمرهم،

مـا جـاء فـي خطبـة     ) 25، 1986أمويـون،  (ويستحضـر عطـوان فـي مكـان آخـر       ."، وقد قلدنا الله عز وجل مـا كـان إليـه   ...له،

أيها الناس إنا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان اللـه الـذي أعطانـا، ونـذود     "من قوله " البتراء"زياد بن أبيه 

وليـد بـن يزيـد إلـى والتـه علـى       نـص كتـاب بعـث بـه ال    ) 29 -27، 1986أمويـون،  (ويـورد أيضـا   " عنكم بفيء الله الذي خولنـا؛ 

وأن اللــه " اســتخلف خلفــاءه علــى منهــاج نبوتــه  "األمصــار ألخــذ البيعــة البنيــه بواليــة العهــد، ويالحــظ مــا ورد فيــه مــن أن اللــه     

ثم يعلـق عليـه   " يصرع من يتعرض لحقهم ويهلك من يفارق جماعتهم ويمكنهم ممن يستخف بواليتهم ويتهم قضاء الله فيهم،"

  ." و يصدر عن مذهب الجبر في الخالفة وما تشبث به األمويون من أن الله والهم أمر المسلمينفه: "بالقول

 -29، 1986أمويـون،  (فهـو يقتـبس    .أما القسم األكبر من قرائن عطوان فمستل من الشعر الذي قيل في مـدح األمـويين  

للــه بــن همــام الســلولي والنابغــة الشــيباني  مــن دواويــن شــعراء أمــويين، مثــل الفــرزدق وجريــر واألخطــل واألحــوص وعبــد ا ) 39

خليفــة "، و"خليفــة اللــه" وعــدي بــن الرقــاع ورؤبــة بــن العجــاج، أشــعارا كثيــرة يصــفون فيهــا الخليفــة األمــوي، كمــا يقــول، بأنــه    

، ويلهجـون بـأن اللـه اصـطفى الخليفـة وفضـله وهـداه وباركـه، وبأنـه          "راعـي اللـه  "، و"أمـين اللـه  "، و"خليفـة الحـق  "، و"الرحمن

، 1986أمويـون،  (ثـم يعلـق عطـوان علـى ذلـك كلـه قـائال         .جعل الخالفة في بني أمية وقدرها لهـم وأعطـاهم إياهـا وطـوقهم بهـا     

أن  فهـي تـدل علـى    .....واألبيات السابقة وثائق حية صادقة، لها قيمة فائقـة، ألنهـا تصـور نظريـة األمـويين فـي الخالفـة       ): "39

فة في عهد معاوية بن أبي سـفيان، وأن المـروانيين مـنهم تمسـكوا بهـا، واعتمـدوا عليهـا        األمويين أظهروا نظرية الجبر في الخال

  ."إلثبات حقهم في الملك

فدعوى جبرية األمويين، إذن، وما اتصل بها من هدف سياسي، إنما تقوم على أساس وحيد، وهو أنهم ينسـبون األفعـال   

لكـن األمـويين لـم يختلفـوا عـن سـائر األحـزاب اإلسـالمية فـي نسـبة            .إلى الله تعـالى حـين يتحـدثون عـن الخالفـة وشـؤون الحكـم       

فالشيعة، في العصر األمـوي نفسـه، درجـوا علـى نسـبة األفعـال إلـى اللـه، ومـن ذلـك مـا جـاء فـي               .األفعال إلى الله في هذا المقام

، يـؤتي الملـك مـن يشـاء     الحمـد للـه الـذي توحـد فـي ملكـه وتفـرد فـي ربوبيتـه         : "خطبة للحسن بن علي بن أبي طالـب مـن قولـه   

ابـن أبـي الحديـد،    " (، إن رب علي كان أعلم بعلي حين قبضه إليـه ولقـد اختصـه بفضـل لـم تعتـادوا مثلـه       ...وينزعه ممن يشاء،

فواللـه لـو سـرنا إليـه بالجبـال والشـجر مـا شـككت أنـه          : "؛ وقال الحسن في خطبـة أخـرى مشـيرا إلـى معاويـة     )28: 16، 1987

وقال عبد الله بن عباس في رسـالة بعـث بهـا     ).134: 1، 2006ابن قتيبة، " (ب لحكمه وال راد لقضائهسيظهر؛ إن الله ال معق

فلما رأى سوء رأيـك شـخص إلـى العـراق ولـم يبتغـك حربـا، وكـان         : "إلى يزيد بن معاوية مشيرا إلى الحسين بعد أن قتله يزيد

بـن صـرد أتباعـه مـن التـوابين، فـي رسـالة بعـث بهـا إلـى            ووصـف سـليمان   ).249: 2، 1960يعقـوبي،  " (أمر الله قدرا مقدورا

قد تابوا من عظيم جرمهم، وقد توجهوا إلى الله وتوكلوا عليه ورضوا بمـا قضـى   "والي عبد الله بن الزبير على الكوفة، بأنهم 

الة إلـى محمـد   وبعد أن استولى المختار بـن أبـي عبيـد الثقفـي علـى الكوفـة، كتـب رسـ         ).593 -592: 5، 1971طبري، " (الله

ابـن  " (وإن الله قد أهلك الفسقة وأشياع الفسقة، وقد بقيـت بقايـا أرجـو أن يلحـق اللـه آخـرهم بـأولهم       : "بن الحنفية يقول فيها
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أمـا بعـد، فـإن اللـه بعثنـي نقمـة علـى أعـدائكم فهـم بـين قتيـل وأسـير             : "؛ وكتب إليـه فـي رسـالة أخـرى    )100: 5، 1960سعد، 

   ).62: 6، 1971طبري، " (الذي قتل قاتليكم ونصر مؤازريكم وطريد وشريد، فالحمد لله

الحمـد  : "فقد قال عبد الله بن الزبيـر فـي خطبـة لـه بعـد أن بلغـه قتـل أخيـه مصـعب          .والشيء نفسه نجده لدى الزبيريين

ل شـيء قـدير   لله ملك الدنيا واآلخرة، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويذل من يشـاء بيـده الخيـر وهـو علـى كـ      

  ):27 -26: 1، 1995(وفي مصعب، قال شاعر الزبيريين عبيد الله بن قيس الرقيات  ).314: 3، 1970مسعودي، (

ــََفسعوا َكي يَفلِّلوك ويأبى الل   ه إّلا الَّذي يرى ويشاُءــــــ

  ه بما ُفضَلت بِه الُنجباُءـــــــــَحسدًا إذ رَأوك َفضَلك الل

: 4، 1982ابــن عبــد ربــه، (وقــال مصــعب بــن الزبيــر نفســه فــي خطبــة ألقاهــا فــي أهــل البصــرة بعــد أن قــدم علــيهم واليــا    

، ونمكــن فــي األرض )وأشــار بيــده إلــى الحجــاز(ونريــد أن نمــن علــى الــذين اسُتضــعفوا فــي األرض ونجعلهــم الــوارثين ): "136

وكتــب عمــر بــن عبــد اللــه، أحــد قــادة   )".وأشــار بيــده إلــى العــراق(ونــري فرعــون وهامــان وجنودهمــا مــنهم مــا كــانوا يحــذرون  

ثــم إن اللــه ضــرب وجــوههم   : "الزبيــريين، رســالة إلــى مصــعب بــن الزبيــر يصــف فيهــا نتيجــة معركــة انتصــر فيهــا علــى الخــوارج      

   ).120 -119: 6، 1971طبري، " (وأدبارهم ومنحنا أكتافهم فقتل الله منهم من خاب وخسر

، 1974عبـاس،  (فشاعرهم المشهور قطري بن الفجاءة، مثال، قـال فـي بعـض شـعره      .عن هذه القاعدة ولم يشذ الخوارج

114:(  

   ومن غاَلب اَألقدار بالشر يغَلب  رِهـــــــم َترنا والَله باِلُغ َأمــــــــــــــَأل

 كَّفالَخيُل على اَألهواِز وعنا إجما َلم َتر   ر لى الَخيرلَِّبعهالمِمنا ب  

): 209: 1، 2006ابـن قتيبـة،   (حتى عبد الرحمن بن محمد بن األشعث بعث برسالة إلى الحجاج لما خـرج عليـه، يقـول    

  ."فإن الله أنهضني لمصاولتك وبعثني لمناضلتك حين تحيرت أمورك وتهتكت ستورك"

فيـا لوصـفهم بـأنهم جبريـون، فـإن جميـع معارضـيهم        وهكـذا، إذا كـان مجـرد نسـبة األفعـال إلـى اللـه فـي أدبيـات األمـويين كا          

في الواقع، ربما كان العباسيون أجدر به من كل المتنافسين على الخالفة، ألنهم استخدموا فـي التعبيـر    .يستحقون هذا الوصف

وجـدنا أبـا   فحين كانـت جيوشـهم تالحـق فلـول األمـويين،       .عن صلة الله المباشرة باألحداث لغة أشد وضوحا من اللغة السابقة

العباس السفاح يخطب في أهل الكوفة ناسبا إلى اللـه هدايـة النـاس علـى أيـدي العباسـيين وتبصـيرهم وإنقـاذهم، وإظهـار الحـق،           

بنــا هــدى اللــه النــاس بعــد ضــاللتهم وبصــرهم بعــد    : "وإزهــاق الباطــل، وإصــالح الفاســد، وإتمــام النــاقص، وجمــع شــمل األمــة    

هــر بنــا الحــق وأدحــض الباطــل، وأصــلح بنــا مــا كــان فاســدا، ورفــع بنــا الخسيســة، وتــم بنــا  جهــالتهم وأنقــذهم بعــد هلكــتهم، وأظ

وشبيه بذلك ما قاله ألهل الكوفة داود بـن علـي، عـم أبـي العبـاس السـفاح،        ).425: 7، 1971طبري، " (النقيصة وجمع الفرقة

يا أهل الكوفة، أمـا واللـه مازلنـا مظلـومين     : "عالىمعترفا بالفضل ألهل خراسان في انتصار العباسيين، مع نسبة الفعل إلى الله ت

مقهورين على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان فأحيا بهم حقنا وأفلج بهم حجتنا وأظهر بهم دولتنـا وأراكـم اللـه مـا     

ام ونقــل إلــيكم كنــتم بــه تنتظــرون وإليــه تتشــوقون، فــأظهر فــيكم الخليفــة مــن هاشــم وبــيض بــه وجــوهكم وأدالكــم علــى أهــل الشــ  

: 6، 1971طبـري،  " (السلطان وعز اإلسالم ومن عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاه حسن اإليالـة، فخـذوا مـا أتـاكم اللـه بشـكر      

427- 428.(   

ويبلغ الوضوح في نسبة األفعال إلى الله في أدب العباسيين أقصاه في رسالة بعث بها أبـو جعفـر المنصـور إلـى عيسـى بـن       

فالحمـد للـه ذي المـن القـديم     : "نه فيها أن يخلع نفسه من والية العهد حتى يتسنى تعيين محمد المهـدي مكانـه  موسى يطلب م

والفضل العظيم والبالء الحسن الجميل، الذي ابتدأ الخلق بعلمه، وأنفذ القضاء بأمره؛ فال يبلغ مخلوق كنه حقه، وال ينـال فـي   

رته، ويصدرها عن مشيئته، ال قاضي فيها غيره، وال نفاذ لها إال به؛ يجريهـا علـى   عظمته كنه ذكره؛ يدبر ما أراد من األمور بقد

إذاللها، ال يستأمر فيها وزيرا، وال يشاور فيها معينا، وال يلتبس عليه شيء أراده؛ يمضي قضاؤه فيما أحـب العبـاد وكرهـوا، ال    

طبـري،  " (ه الخلـق واألمـر، تبـارك اللـه رب العـالمين     يستطيعون منـه امتناعـا، وال عـن أنفسـهم دفاعـا؛ رب األرض ومـن عليهـا، لـ        

1971 ،8 :14-15.(  
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من الواضح، إذن، أن ما ورد في أدب األمويين من عبـارات أوحـت بجبـريتهم قـد ورد مثلهـا فـي أدب غيـرهم مـن األحـزاب          

بـدو نسـبة األفعـال إلـى     وعلى أية حال، ت .السياسية لكن من غير أن تحمل أحدا على إلحاق أي من هذه األحزاب بمذهب الجبر

فالمســلمون فــي كــل مكــان  .للــه فــي أدبيــات المســلمين مألوفــة إلــى درجــة أن محاولــة إثباتهــا، أو حتــى توضــيحها، تبــدو ســاذجة  

فاللـه عنـدهم هـو     .وزمان ينسبون األفعال إلى الله تعالى، لكـنهم يفعلـون ذلـك إجـالال وتعظيمـا، واقتـداء بأسـلوب القـرآن الكـريم         

يت، ويعز ويذل، ويهدي ويضل، ويعطي ويمنـع، ويغنـي ويفقـر، ويسـعد ويشـقي، إلـى آخـر هـذه األفعـال؛ ولعـل           الذي يحيي ويم

العتقــاده قــرب ").84: 3، 1978(مــا يعلــق التلمسـاني  ، ك، وذلـك "مجبــرة"هـذا مــا جعــل الزمخشـري يصــف أهــل السـنة بــأنهم    

العلمـاء، بـل آمنـوا بقـدرة علـى الفعـل لـدى اإلنسـان،         لكن أهل السنة ليسوا جبـريين عنـد جمهـور      "مذهبهم من مذهب الجبرية

  .4يستقيم معها مبدأ الثواب والعقاب ومبدأ العدل اإللهي، ولم يقبلوا فكرة الجبر كما لم يقبلوا فكرة القدر

فأصــحاب هــذه الــدعوى ذهبــوا إلــى أن بنــي أميــة    .وهنــاك، فــي دعــوى جبريــة األمــويين، شــيء آخــر يصــعب علــى التفســير   

دة الجبر منذ أول خالفتهم، منذ زمن معاوية بن أبـي سـفيان، لكـنهم، فـي الوقـت نفسـه، لـم يوضـحوا كيـف يمكـن أن           اعتنقوا عقي

يكون هذا صحيحا بالنظر إلـى مـا هـو معـروف فـي أوسـاط المشـتغلين فـي تـاريخ الفـرق اإلسـالمية عمومـا مـن أن أول مـن تكلـم                

صـحيح أن المصـادر تحتـوي علـى إشـارات إلـى بـدايات أسـبق،          .ميـة بالجبر كان جهم بن صفوان، المتوفى فـي آخـر خالفـة بنـي أ    

" وظهـرت فـي أيـام واليتـه العـراق الجبريـة،      ): "189: 2، 1965رسـائل،  (كقول الجاحظ وهو يتحدث عن زياد بن أبـي سـفيان   

ى وجـود صــلة  ؛ حتــى فـي حـال ثبوتهــا، فإنـا نحتـاج إلــى دليـل دامـغ علــ      5لكـن هـذه اإلشــارات تبقـى منعزلـة إلــى أن يـتم تمحيصـها      

فـي   .لألمويين بمذهب الجبر، أو، من الجانب اآلخر، على تفسير مقنع لخلو كتب الفـرق مـن أيـة إشـارة إلـى صـلة مـن هـذا النـوع         

الواقع، لو كانت هذه الصـلة موجـودة السـتغلها خصـومهم فـي حـروبهم الشرسـة معهـم، لكـن لـم يـرد فيمـا نملكـه مـن مصـادر أن                

بـل مـن الطريـف أن المـذهب الكالمـي الوحيـد الـذي ظهـر لألمـويين بـه أي ارتبـاط فـي              .لجبريـة أحدا من هؤالء قـد نسـبهم إلـى ا   

إن اثنــين مــن ) 271 -270 1996زعــرور وأحمــد، (المصــادر كــان مــذهب القدريــة، المضــاد تمامــا لمــذهب الجبريــة؛ إذ يقــال    

  .؛ وكانا آخر خلفائهم، على أية حالخلفاء بني أمية قد اعتنقاه أو تأثرا به، وهما يزيد بن الوليد ومروان بن محمد

دعوى جبرية األمويين لدى مرحبا وعطوان والتطـاوي والصـفار، أو دعـوى جبـريتهم وإرجـائهم لـدى       والمهم في األمر، هنا، أن 

لكـن قـد يتسـاءل المـرء إن      .عمارة، ليست مقصودة لذاتها، وإنما لتحديد األساس الذي أقام عليه األمويون حقهـم فـي الخالفـة   

فكـالم   .سيمنح شرعية لخالفة بني أمية بـأي حـال مـن األحـوال    —أو حتى أي مذهب كالمي آخر—ن أي من الجبر أو اإلرجاءكا

ــاء اســتطاعته         ــر أدق، حــول انتف ــدور أساســا حــول اســتطاعة اإلنســان أو، بتعبي ــريين ي ــا     .الجب ــون االســتطاعات جميعه ــم ينف فه

) 270، 1996زعـرور وأحمـد،   (يملـك أن يختـار شـيئا مـن أفعالـه مطلقـا       فـي كـل مـا يفعـل، ال      مسيرًاوويعدون اإلنسان مجبرا 

ويرون أن كل ما يصدر عنه من قول أو فعل إنما يقع بقدر من الله، وأن كل من نسب فعـال إلـى أحـد غيـر اللـه، فسـبيله سـبيل        

ــا ي           ــل ســقط الجــدار، ودارت الرحــى، وجــرى المــاء وانكســفت الشــمس، كم ــول القائ ــة ق وضــح األســفراييني  المجــاز، وهــو بمنزل

يبـررون  " جبريـة "كـان معاويـة وأنصـاره    ) "38، 1981(وحين ربط عمارة بين األمـويين وهـذا المـذهب قـال      ).307، 2008(

فـإذا كـان مـذهب الجبـر كـذلك، أي إذا       ."ما أحدثوه من تغييرات ومظالم، باعتبارها فعل الله وإرادته وقدره وقضـاءه " بالجبر"

وجه األرض عائدا إلى قضاء الله وقدره، فهو ال يمنح شرعية ألعمال األمويين أكثـر ممـا يمنحهـا    كان يجعل كل ما يحدث على 

ومن المؤكد أن األمويين ال يبحثون لخالفتهم عن شرعية مـن هـذا النـوع، إذ بمـاذا كـان الخليفـة سـيرد علـى          .ألعمال مخالفيهم

 !و المرض أو الفاقة، ينبغي اتبـاع كـل الوسـائل للخـالص منـه؟     أعدائه حين ينظر هؤالء إلى خالفته بوصفها قدرا كقدر الجدب أ

أو بماذا سيسوغ إنزال العقوبة بالخارجين عليه، أو بالخـارجين علـى القـانون عمومـا، إذا كـانوا ال يتحملـون مسـؤولية أعمـالهم         

سـة مطلقـا، ألن المسـؤولية عـن     فـي الواقـع، ال تسـتقيم عقيـدة الجبـر مـع الخالفـة، أو مـع السيا         !مادامت منسوبة إلى الله تعالى؟

ولهـذا السـبب، قـد     .ٍاألفعال المستحقة للجزاء ينبغي أن تنسب إلى البشر كي تصح عقـوبتهم، أو مكافـأتهم، مـن قبـل ولـي األمـر      

نفهم أن يكون بعض خلفاء بني أمية، أو غيرهم من أرباب الخالفة، قد تبنوا مـذهب القدريـة فـي حريـة اإلرادة، لكـن مـن العسـير        

  .أن نفهم تبنيهم مذهب الجبرجدا 

الجبريــون "وال يختلــف فــي هــذا الشــأن مــذهب اإلرجــاء عــن مــذهب الجبــر، أو، بعبــارة أخــرى، ال يختلــف فــي هــذا الشــأن  

وكمـا تمحــور مــذهب الجبـر حــول االســتطاعة    .، عـن ســائر الجبــريين )2، فصــل 1986فــرق، (، كمــا يســميهم عطـوان  "المرجئـة 

وقد وصـف   .ان؛ فقد قال المرجئة بأن اإليمان ال تضر معه معصية كما ال تنفع مع الكفر طاعةتمحور مذهب اإلرجاء حول اإليم

وهــذا المصــطلح قــد عنــى، فــي الفكــر اإلســالمي، الفصــل بــين   ): "33، 1981(عمــارة اإلرجــاء وصــفا دقيقــا وموفقــا حــين قــال  

، باعتبـاره نشـاطا وممارسـة ظاهريـة قـد تتـرجم أو       "العمل"، باعتباره تصديقا قلبيا ويقينا داخليا غير منظور، وبين "اإليمان"

ومؤدى هذا الفصل الرفض القاطع للحكم على العقائد والضـمائر مـن قبـل بشـر، أيـا كـان        ".إيمان"ال تترجم عن ما بالقلب من 
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و حينـه، وتلـك   الحكم على العقائد وعلى اإليمان إلى يوم الحساب، فذلك هـ " نرجئ"وما علينا إال أن ] ،[... .مكانه أو سلطانه

ومـع هـذا الوصـف الـدقيق لمـذهب المرجئـة،        ."إحدى مهام الخالق، سبحانه وتعالى، وحده، وليست مهمـة أحـد مـن المخلـوقين    

وأساسا أقام عليه األمويون حقهم في الخالفـة، ووسـيلة أبعـدوا بهـا عـنهم، كمـا        "ابتدأ ببني أمية"فقد جعله عمارة تيارا فكريا 

قلبــوا نظــام الحكــم فــي المجتمــع اإلســالمي وبــدلوا فلســفته مــن "بعــد أن " لتكفيــر واإلدانــة الدينيــةشــبح ا) "36، 1986(يقـول  

فالمرجئـة توقفـوا عـن الحكـم علـى       .لكـن هـذا التحليـل، غيـر المعـزز بتوثيـق أصـال، يصـعب قبولـه          6."شورى واختيار إلى وراثـة 

 7، أي أنهم التزمـوا الحيـاد  "نة األعين وما تخفي الصدورخائ"مصائر المسلمين جميعا ووكلوا ذلك إلى الله، الذي يعلم وحده 
اعترفوا بشرعية األمويين وسائر األحـزاب السياسـية   "وتركوا األمويين ومخالفيهم، على السواء، إلى نواياهم أو، بعبارة أخرى، 

صدقاء الجميع ألنهم لـم  كانوا أ"بأنهم ) 36، 1989(؛ ولذلك، وصفهم ألبير نادر )83، 1990(كما يقول أبو حلتم " األخرى،

يضاف إلـى ذلـك أن المرجئـة، بوصـفهم فرقـة كالميـة، لـم يظهـروا إلـى الوجـود قبـل أواخـر القـرن األول الهجـري،                ."يكفروا أحدا

  ).76، 1969(كما يؤكد الريس 

دة فـي  وكيـف يمكـنهم أن يسـتفيدوا مـن هـذه العقيـ       !أين يمكن، إذن، أن نجـد موقـع األمـويين علـى رقعـة عقيـدة اإلرجـاء؟       

إذا كان األمويون معنيين بموقف رعيتهم منهم قبل أن يكونوا معنيين بصـحة نوايـا أنفسـهم، وإذا كـانوا يطلبـون       !المقام األول؟

مـــن رعيـــتهم، لهـــذا الســـبب، أن يعترفـــوا بشـــرعية خالفـــتهم فيطيعـــوهم وينصـــروهم، وأن يبتعـــدوا، فـــي المقابـــل، عـــن أعـــدائهم   

بعبــارة أخــرى، كــان األمويــون  .إذن، أن يشــجعوا عقيــدة اإلرجــاء فضــال عــن أن يعتنقوهــا فيخــالفوهم ويخــذلوهم، فمــن المحــال،

فـي الواقـع، كـان المرجئـة      .يرون أنفسهم مهديين ومخالفيهم ضالين، في حين لم يكن المرجئة يرونهم وال يرون مخـالفيهم كـذلك  

ى الصحابة المتورطين في الفتنة، ومـنهم رؤوس  ، ال يشهدون عل)179، 1990عن أبو حلتم، (األوائل، كما نفهم من ابن سعد 

لـم يبطشـوا بالمرجئـة    "وهكـذا، حـين يقـال بـأن خلفـاء بنـي أميـة         .بني أمية كعثمان ومعاوية ومروان بن الحكم، بإيمان وال بكفر

علـيهم مـع   فهـذا يعنـي أنهـم بـادلوهم حيـادا بحيـاد، فلمـا خرجـوا         ) 180، 1990أبو حلـتم،  " (كما فعلوا بسائر الفرق المذهبية

، )277، 1996انظـر زعــرور،  (ابـن األشـعث ثـم مــع يزيـد بـن المهلـب، ثــم مـع الحـارث بــن سـريج، ألسـباب غيـر مذهبيــة بـالطبع             

  .قاتلوهم وجردوا فيهم السيف

ليس هناك، إذن، أي أساس لما يتردد في الدراسات الحديثة من أن األمويين كانوا جبرية، أو أنهم تبنوا هذا المـذهب أو  

أمــا مــا يــرد فــي األدب المتصــل بهــم مــن عبــارات تــوحي بغيــر ذلــك فينبغــي أال تفهــم إزاء خلفيــة    .إليــه أو شــجعوا أصــحابهمــالوا 

، )272، 1996(، كمـا يقـول زعـرور    "يفرضـون حجـرا  "في الواقع، تحتفظ المصادر بأدلة على أن بعض خلفائهم كـانوا   .كالمية

 .ت طبيعة معطاءة فـي جميـع األحـوال لصـدق هـذا الحكـم علـى عامـة خلفـائهم         وربما لو كانت المصادر ذا .على رواد علم الكالم

وعلى أية حال، إذا كان ينبغي ألدبهم، في جانبه الموحي بمذهب الجبر، أال يفهم إزاء خلفيـة كالميـة، فـإزاء أيـة خلفيـة يمكـن أن       

خالفــة، فــي شــكله المتحــول علــى يــد  ليســت هنــاك إجابــة ممكنــة عــن هــذا الســؤال إال عبــر البحــث فــي الجانــب الروحــي لل    يفهــم؟

  .األمويين إن لم يكن في شكله الثابت منذ زمن أول خليفة

  الخليفة وتدبير الله

كان من الطبيعي وقد استولى األمويون على الحكـم بالسـيف وحولـوا الخالفـة إلـى ملـك متـوارث أن يتعامـل الدارسـون مـع           

صفه زعيما سياسيا يدير دفة دولة، ولـيس رمـزا روحيـا يمثـل المرجعيـة      بو - ومع كل خليفة جاء بعده، كذلك - الخليفة األموي

ــة   ــا لألم ــة العلي ــه بيضــون    .الديني ــا قال ــالحكم    ) 148، 1979(وم ــوا ب ــويين تحول ــة أو مــن     "مــن أن األم ــى الملكي ــة إل مــن الخالف

قـدوم األمــويين للحكـم أنهــى    مــن أن) Vaglieri )1970 ،74- 75ومـا قالتـه   " الثيوقراطيـة الدينيـة إلــى األوتوقراطيـة الفرديــة،   

الخالفة الراشدة، ومن أنهم أسسوا ملكا على أنقاض حكم ثيوقراطي، إنمـا هـي أقـوال تعبـر عـن وجهـة نظـر جمهـور المشـتغلين          

يــرى أن ) Shaban )1971 ،19 ،56حتــى إن  .فــي تــاريخ الخالفــة األمويــة فــي أوســاط العــرب والمستشــرقين علــى الســواء      

ن يتمتع بسلطة دينية حقيقية مطلقا، ألنه ورث عـن النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم سـلطته السياسـية         لم يك—أي خليفة—الخليفة

  ".العلماء"فقط، في حين انتقلت سلطة النبي الدينية إلى الكتاب والسنة وتوزعت عبر األجيال بين ما يسمى 

 Martin Hindsيعـد قائمـا بعـد أن نشـر     لكن هذا االعتقـاد الشـائع فيمـا يتعلـق بسـلطة الخليفـة الزمنيـة أو السياسـية لـم          

وضـمناه نظريـة مفادهـا أن الخليفـة، علـى األقـل منـذ زمـن عثمـان كمـا            "God's Caliph"كتابهما المشـترك   Patricia Croneو

تشهد الوثائق بال شك، لم يكن يرى نفسه خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم فيقتصـر فـي مرجعيتـه الدينيـة علـى مـا تركـه النبـي         

يستمد سلطته مباشـرة مـن اللـه، وتتجسـد فيـه      " خليفة لله في األرض"المسلمين من الكتاب والسنة، وإنما كان يرى نفسه في 

اصطدمت، من وجهة نظرهما، بمعارضـة  " خليفة الله"لكن نظرة الخليفة إلى نفسه على أنه  .المرجعيتان الدينية والسياسية معا
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، ينحصــر عملــه فــي "خليفــة للنبــي"وعــدوا الخليفــة " خالفــة اللــه"هــؤالء فكــرة شــديدة مــن جانــب علمــاء المســلمين؛ إذ رفــض 

وهكـذا، كمـا يريـان، احتـدم بـين       .تطبيق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله انطالقا من موقعه السياسي بوصفه أميرا للمؤمنين

علـى الكتـاب والسـنة بوصـفهما المرجعيـة      الطرفين صراع كان، في حقيقته، صراعا على السلطة الدينية، ألن العلمـاء، بإصـرارهم   

النهائيــة للتشــريع، إنمــا يــدعون ألنفســهم حــق تمثيــل هــذه المرجعيــة نظــرا إلحــاطتهم بهــذين المصــدرين التشــريعيين فــي حــين       

وهذا الصراع، كما يعتقدان، كان مسؤوال عـن ظهـور روايـات تـدعي أن كـال مـن        .تقتصر مرجعية الخليفة على إدارة الدولة فقط

حـين خوطـب بـه، وأن عمـر، بصـفة خاصـة، وجـد        " خليفة الله"بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما رفض لقب أبي 

" خليفــة اللــه"وهمــا، أي الباحثــان، يعتقــدان أن   ".أميــر المــؤمنين"طــويال فحولــه إلــى لقــب  " خليفــة خليفــة رســول اللــه "لقــب 

سالمية، على الرغم مـن اعترافهمـا بـأن الشـواهد التـي يمكـن االطمئنـان إليهـا         بوصفه لقبا للخليفة قد ابتدأ منذ بداية الخالفة اإل

  .8ال تشمل خالفة أبي بكر وال خالفة عمر، بل تبدأ من خالفة عثمان

، ألن يقلـل المـرء مـن أهميـة     Patricia-Hindsليس هناك مجال، بالنظر إلى زخم التوثيق واستفاضة المناقشة فـي دراسـة   

بـدأ  " خليفة الله"ويمكن أن يشار، هنا، إلى شواهد تبدو، للوهلة األولى، معززة العتقادهما بأن لقب  .ليهاالنتائج التي توصال إ

؛ وينقل "خليفة الله"يظهر فيها رجل يخاطب أبا بكر بـ) 28: 19، 1975(فهناك رواية يسوقها النويري  .مع أبي بكر الصديق

ولينا أبو بكـر،  : "ى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أن هذا األخير قالفي رواية متصلة السند إل) 318: 2، 2001(الشافعي 

، يقـول فيـه إنـه يشـهد     )299: 3، 2005(وللشـافعي نفسـه شـعر يرويـه ابـن تغـري بـردي        " أرحمـه وأحنـاه؛  ]و[خير خليفة اللـه  

ا أيضا تلك المتصلة بعثمان وربم—لكن هذه الشواهد 9."أبا بكر خليفة ربه"وبأن " البعث حق"وبأن " بأن الله ال رب غيره"

فكلهـا، حتـى األشـعار المنسـوبة إلـى حسـان وليلـى         .ليست كافية لالعتقاد بظهور اللقـب منـذ بدايـة الخالفـة    —)8أعاله، هامش (

خليفـة  "األخيلية، المتـوفيين بعـد عشـرين عامـا وخمسـة وأربعـين عامـا مـن خالفـة عثمـان، علـى التـوالي، ربمـا وصـفت عثمـان بــ                

هم " العلماء"على حق في القول بأن من يسميانهم  Patricia-Hindsوقد يكون  .بلقب الخليفة كما استقر الحقا متأثرة" الله

خليفـة  "؛ لكن المرات التي ظهر فيهـا أبـو بكـر فـي األحـداث العائـدة إلـى زمنـه مخاطبـا بــ          "خليفة رسول الله"الذين لقبوا أبا بكر 

ام هذا الخطاب مع الخلفاء بعده؛ وهذا من شأنه أن يثير قدرا مـن الشـك فـي أن    كثيرة جدا في مقابل ندرة استخد" رسول الله

كـان لقبـا رســميا، ال يصـلح للخطـاب اليــومي     " خليفــة اللـه "فلقـب   .وهنــاك هـاجس آخـر   .قــد ابتـدأ فـي زمنـه   " خليفـة اللـه  "لقـب  

يخـاطبون بـه أبـا بكـر، ولمـا كـان        ؛ ولما كان المسلمون يحتـاجون إلـى لقـب بروتوكـولي سـلطوي     "أمير المؤمنين"العادي كلقب 

" خليفـة رسـول اللـه   "لم يبدأ استخدامه إال في خالفة عمر بن الخطاب، فلم يكن هناك، إذن، سـوى لقـب   " أمير المؤمنين"لقب 

  .يفي بتلك الحاجة

اللقـب إلـى   ، فمن غير المحتمل أن يتحول هذا "خليفة رسول الله"وهكذا، إذا أخذنا بالرأي القائل إن أبا بكر كان يدعى 

قبل زمن عثمان، أو حتى قبـل زمـن معاويـة، وذلـك لسـبب بسـيط وهـو أن هـذا التحـول ال بـد أن يكـون قـد ارتـبط              " خليفة الله"

 ".خليفـة رسـول اللـه   "بحاجة نشأت بحيـث حملـت الخليفـة علـى أن يمـنح نفسـه صـالحيات أوسـع مـن تلـك التـي يتيحهـا لـه لقـب               

نبـي ويجعلـه، بالنتيجـة، تابعـا تبعيـة مطلقـة إلرث النبـي الـديني والسياسـي فـي كـل مـا             فهذا اللقب يجعـل شـرعيته مسـتمدة مـن ال    

أو يمكن القول إن التحول بشرعية الخليفة من كونها مستمدة من النبـي إلـى كونهـا مسـتمدة مـن اللـه        .يصدر عنه من تشريعات

 .سـلطته مهـددة بفعـل التبعيـة المطلقـة للنبـي      ال بد له، كي يحدث، من نشوء تحديات سياسية حقيقية، أحس معهـا الخليفـة بـأن    

وهذه التحديات السياسية الحقيقية لم تنشأ في خالفة أبي بكر وال في خالفة عمـر، بـل نشـأت أول مـا نشـأت فـي خالفـة عثمـان         

يـا  لكن بما أن المصادر تخلو من وثـائق حقيقيـة تـدل صـراحة، وبـال تأويـل، علـى أن عثمـان أو عل         .واستمرت في زمن بني أمية

فعلينا أن نقنع بأن هذا اللقب، بكل مـا ينطـوي عليـه مـن عالئـق روحيـة وبكـل مـا يشـف عنـه مـن             10"خليفة الله"قد تبنى لقب 

  .دهاء سياسي، إنما يحمل بصمة معاوية بن أبي سفيان

خليفـة للنبـي،    ومهما يكن من جدل حول تاريخ ابتداء اللقب، فمن الثابت أن الخليفة األموي كان يرى نفسه خليفة لله، ال

؛ إذ في حـين ال يـرد لقـب    12، ومن أشعار وخطب ورسائل ديوانية11وهو ما يتضح في الوثائق األموية، من مسكوكات ونقوش

يــرد فيهــا مــرات عديــدة مشــارا بــه إلــى كــل الخلفــاء    " خليفــة اللــه"، فــإن لقــب 13فــي هــذه الوثــائق ألبتــة " خليفــة رســول اللــه "

سواء كانوا سفيانيين، أي معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد، أو كـانوا مـروانيين ابتـداء بمـروان      األمويين، دون استثناء تقريبا،

فمن حيث السفيانيون، يمكن اإلشارة إلـى قصـيدة بعـث بهـا      .بن الحكم وابنه عبد الملك وانتهاء بيزيد بن الوليد ومروان الثاني

د بــن أبــي ســفيان، يــذكر فيهــا معاويــة بــن أبــي ســفيان ويصــفه بأنــه  حارثــة بــن بــدر الغــداني، أحــد ســادة تمــيم بالبصــرة، إلــى زيــا 

  ):223: 5، 1971طبري، " (خليفة الله"
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  وحزم حين تحضرك األمور     ــدـــفأنت إمام معدلة وقص   

  ره نعم الوزيــرــــــوأنت وزي     أخوك خليفة الله بن حـرب  

في حضرة معاوية يقـول فيهـا حاثـا بنـي أميـة علـى أال يتـرددوا        ويمكن اإلشارة إلى قصيدة أخرى أنشدها مسكين الدارمي 

  : 14)176: 20، 1927إصفهاني، (في البيعة ليزيد بن معاوية بوالية العهد 

  ومروان أم ماذا يقول سعيــد   أال ليت شعري ما يقول ابن عامر                   

  ــدــــيبوئها الرحمن حيث يري   ــاـــــــال فإنمــــــبني خلفاء الله مه                   

  إن أمير المؤمنين يزيــــدــــــــف   ربي خاله ربـــهــــــــــإذا المنبر الغ                   

وهو يقصد بذلك أن خالفة الله ثابتـة فـي بنـي أميـة أو أنهـا يجـب أن تثبـت فـيهم، وأن يزيـد سـيتولى هـذا المنصـب مـادام              

   .منبر الخالفة قائما

يمكن اإلشارة أيضا، في هذا الصدد، إلى شواهد مستلة من خطب ورسائل ديوانية، وذلك نحو ما جاء في رسالة بعثهـا  و

بها مسلم بن عقبة المري إلى يزيد بن معاوية، يطلب منه أن يجيز رجال كان مروان بن الحكم قد وعده بالمكافأة على معاونتـه  

وأرجـو مـن اللـه عـز وجـل أن يلهـم خليفتـه        ): "175: 1، 2006ابـن قتيبـة،   (: جيش الشـام خـالل حصـار المدينـة، حيـث يقـول      

مـن محمـود مقـام مـروان بـن      —أكـرم اللـه أميـر المـؤمنين    —وكـان  [....] .وعبده عرفان ما أولى من الصنع وأسدى مـن الفضـل  

ام المسـلمين وخليفـة رب   الحكم وجميل مشهده وشديد بأسه وعظيم نكايته لعدو أمير المؤمنين ما ال أخال ذلك ضائعا عند إم

" األرض للـه وأنـا خليفتـه؛   : "ومـن تلـك الشـواهد قـول لمعاويـة يـدعي فيـه أن اللـه اسـتخلفه فـي أرضـه            ."العالمين إن شـاء اللـه  

فـإن معاويـة بـن أبـي     : "ومنها ما جاء في رسالة بعث بها يزيد بن معاويـة، بعـد وفـاة أبيـه، إلـى واليـه علـى المدينـة، حيـث يقـول          

  ."، وقد قلدنا الله عز وجل ما كان إليه...بدا استخلفه الله على العباد ومكن الله له في البالدسفيان كان ع

لكـن ال بـأس مـن اإلشـارة، هنـا، إلـى        Crone-Hinds أما المروانيـون فالشـواهد الخاصـة بهـم كثيـرة جـدا؛ وقـد استقصـاها        

عبـد الملـك خليفـة    "مـروان، إذ نقـش علـى أحـد وجهيهـا      فأبرز مثـال عليهـا المسـكوكة العائـدة إلـى زمـن عبـد الملـك بـن           .بعضها

ويمكن أن نستحضر أمثلة أخرى من رسائل المروانيين الديوانيـة وخطـبهم، ومـن األشـعار التـي قيلـت        ).Walker 2: 28" (الله

ا بـه  مشـير " خالفـة اللـه  "وذكـر فـي خطبـة أخـرى مـا سـماه       " خليفة الله"فالحجاج، في إحدى خطبه، وصف عبد الملك بـ .فيهم

أيهـا النـاس، أيـن    ): "216، 2004(إلى حكم الوليد بن عبد الملك؛ وقال سليمان بن عبد الملـك فـي خطبـة عثـر عليهـا عبابنـة       

ونـص سـليمان أيضـا علـى أن اللـه اسـتخلفه،        !"الوليد وأبو الوليد وجد الوليد، خلفـاء اللـه وأمـراء المـؤمنين وساسـة الرعيـة؟      

وإن ولـي عهـدي فـيكم    ): "270: 1، 2006ابـن قتيبـة،   (د الـذي كتبـه لعمـر بـن عبـد العزيـز       وذلك في كتـاب البيعـة بواليـة العهـ    

وعمر بن عبد العزيز نفسـه كتـب    ."وصاحب أمري بعد موتي في كل ما استخلفني الله عليه الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز

عبدا من عبيد الله أنعم الله عليه ثم قبضـه   فإن سليمان كان): "567: 6، 1971طبري، (إلى يزيد بن المهلب كتابا جاء فيه 

وفـي كتـاب البيعـة بواليـة العهـد، الـذي كتبـه         .فيما يبدو أن فعل االستخالف مسـند إلـى اللـه، ولـيس إلـى سـليمان      " واستخلفني،

 .طنفـي عـدة مـوا   " خلفاء اللـه "، وصف الخلفاء بأنهم )224 -219: 7، 1971طبري، (الوليد بن يزيد البنيه الحكم وعثمان 

وآخر خلفاء بني أمية، مروان الثاني بن محمد، كتـب إلـى الوليـد بـن يزيـد، بعـد أن بويـع لهـذا األخيـر بالخالفـة، كتابـا جـاء فيـه              

: وجـاء فيـه أيضـا   " فالحمد للـه الـذي اختـار أميـر المـؤمنين لخالفتـه ووثـائق عـرى دينـه،         ): "217 -216: 7، 1971طبري، (

ني عندما انتهى إلي من قيامه بواليـة خالفـة اللـه نهضـت إلـى منبـري علـي سـيفان مسـتعدا          أ—أكرمه الله—أخبر أمير المؤمنين"

   ."بهما ألهل الغش

 .أما الشعر فيمثـل الوعـاء األكبـر للشـواهد الدالـة علـى أن خلفـاء بنـي أميـة كـانوا يـرون أنفسـهم خلفـاء للـه، ولـيس للنبـي                

رقيــات، " (خليفــة اللــه فــوق منبــره  "، و)19: 19، 1996بــاوة، ق" (خليفــة اللــه يستســقى بــه المطــر  "فعبــد الملــك بــن مــروان   

لــرب العــالمين "، وهــو )43: 4، 1987نابغــة، " (خليفــة اللــه يستســقى الغمــام بــه "؛ والوليــد بــن عبــد الملــك )17: 1، 1995

الخالفــة ؛ وســليمان بــن عبــد الملــك أعطــاه اللــه  )541، 1997فــرزدق، (، واللــه حبــاه بالخالفــة )304، 1999جريــر، " (خليفــة

؛ وكـذلك هـو يزيـد بـن عبـد      )209، 1999جريـر،  " (المبـارك .. .خليفـة اللـه  "؛ وعمر بـن عبـد العزيـز    )503، 1997فرزدق، (

، 1999جريـر،  (؛ وهشام بن عبد الملك خليفة الله شـفاه اللـه مـن أهـل البـدع والصـد عـن الـدين         )195، 1999جرير، (الملك 

121:(  
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  ل مبتدع في الدين صدادمن ك  إنا حمدنا الذي يشفي خليفتـه 

إطالقـا، بـل عـدوا أنفسـهم خلفـاء للـه       " خليفـة رسـول اللـه   "اتضح إلى اآلن أن األمـويين لـم يسـتخدموا فـي أدبيـاتهم لقـب       

ومـن المثيـر    .وليس لرسوله، كما ورد في خطبهم وفـي رسـائلهم الديوانيـة سـواء صـدرت عـنهم أو عـن والتهـم وقـادة جيوشـهم          

لبتة، على الرغم مـن أنهـم لـم    لى الله، فلم يضيفوه إلى الرسول أوا هم اآلخرون على إضافة الخليفة إللتساؤل أن الشعراء اقتصر

يكونوا موظفين رسميين، كالوالة وقادة جيوش الخالفة؛ ربما كان تفسير ذلك أن خلفاء بنـي أميـة تشـددوا فـي اسـتخدام اللقـب       

وحظـروا، فـي   " خليفـة رب العـالمين  "و" خليفـة الـرحمن  "مقامـه كــ   أو مـا يقـوم  " خليفة اللـه "الرسمي، فأوجبوا مخاطبتهم بلقب 

لكن هذا التفسير الذي يخطر في الـذهن أول وهلـة قـد يخلـي مكانـه لتفسـير مقنـع         ".خليفة رسول الله"المقابل، استخدام لقب 

ي أميـة وال بعـدها؛   لـم يكـن مسـتخدما أصـال علـى الصـعيد الرسـمي قبـل خالفـة بنـ          " خليفة رسول اللـه "أكثر، يتمثل في أن لقب 

ــم     .فــإذا كــان قــد خوطــب بــه أبــو بكــر الصــديق حقــا فقــد طــواه النســيان بعــد وفاتــه         ــدليل علــى ذلــك أن أعــداء األمــويين ل وال

يســتخدموه، بــل اســتخدموا اللقــب اآلخــر فــي اإلشــارة إلــى األمــويين وإلــى أنفســهم علــى الســواء؛ ولهــذا، وجــدنا بعــض شــعراء      

الزبيـر  —، ووجدنا أحد أمـراء الخـوارج  "خليفة الله"يخاطبون عبد الله بن الزبير بـ) 17 -16: 12، 1995رقيات، (الزبيريين 

ــن علــي  ــه فــي األرض         —ب ــة المطــاف وسيســتخلفهم الل ــأن النصــر ســيكون مــن نصــيبهم فــي نهاي ــأنكم  : "يعــد أصــحابه ب ــوا ب وثق

حمزة الشـاري، فـي خطبتـه المشـهورة     ، ووجدنا أبا )256 -255، 1974حمادة، " (المستخلفون في األرض، والعاقبة للمتقين

أفهكـذا  ): "146: 4، 1982ابـن عبـد ربـه،    (في مكة أو المدينة، أو في كلتيهما، يقول أثناء هجومه فيها على خلفاء بنـي أميـة   

ويبدو أن أبا حمزة لم يقل ذلك على سبيل السخرية من إطالق األمويين على أنفسهم هـذا اللقـب، كمـا     15!"صفة خلفاء الله؟

، بل قاله، في األرجح، على سبيل االستهجان من أن تصدر أعمال كالتي عددها ممـن  )Crone-Hinds )1986 ،12- 13 يرى

ويتعزز هذا التفسير بما ورد في رسالة بعث بهـا زعـيم خـارجي آخـر، هـو عبـد السـالم بـن هاشـم           .يفترض أن يكونوا خلفاء لله

، 1977ابـن خيـاط،   (أن يـذكر مـا يـراه مظـاهر مـن سـوء حكـم المهـدي          اليشكري، إلى الخليفة المهدي، وذلـك حيـث يقـول بعـد    

وعلـى أيـة حـال، فقـد اسـتمر العباسـيون وسـالطين المسـلمين          ."فسبحان الله، ما أفحش هذا ممن يدعي خالفـة اللـه  ): "444

  .أموية ، وهو ما يعزز األدلة على أن هذا اللقب لم يكن خصوصية"خليفة الله"في كل مكان وزمان يستخدمون لقب 

ومع ذلك، ينطوي هذا اللقب، في الواقع، على خصوصية أمويـة، تتمثـل فـي فهمهـم لـه فهمـا دينيـا غيبيـا ذا طـابع فلسـفي،           

وهـذا الفهـم تضـمنته     .16"خلفـاء اللـه  "نموذجا ينسج علـى منوالـه مـن جـاء بعـدهم مـن       أوفي جعلهم من أنفسهم بهذا االعتبار 

بن عبد الملك إلى والتـه علـى األمصـار يطلـب مـنهم فيهـا أخـذ البيعـة بواليـة العهـد البنيـه             رسالة بعث بها الوليد الثاني بن يزيد

األول : خمسة أقسام رئيسـية  إلى—كلمة 1400طويلة، تتكون من حوالي  وهي—وتنقسم الرسالة .الحكم وعثمان على التوالي

والثالـث يلـح علـى لـزوم طاعـة الخليفـة وتجنـب        يفلسف أصل الخالفة ونشوءها؛ والثـاني يحـدد صـالحيات الخليفـة ومسـؤولياته؛      

يعـة الحكـم   معصيته؛ والرابع يؤكد ضرورة والية العهـد لصـيانة وحـدة المسـلمين؛ والخـامس، واألخيـر، يـدعو المسـلمين إلـى مبا         

  .وعثمان وليين للعهد

فهــو يبتــدئ بمقدمــة   .والقســم األول مــن الرســالة، حيــث يتكشــف مفهــوم األمــويين للخالفــة، هــو المهــم للمناقشــة الحاليــة     

أمـا بعـد، فـإن اللـه تباركـت أسـماؤه، وجـل        : "منطقية تؤسس لما بعدها، تنص على أن الله اختار اإلسالم دينا لنفسـه وللبشـرية  

ثم يقسم الزمن إلى فترتين اثنتين اختلفـت فيهمـا    ."ثناؤه، وتعالى ذكره، اختار اإلسالم دينا لنفسه، وجعله دين خيرته من خلقه

ففـي الفتـرة األولـى كـان اللـه يصـطفي رسـال         .في تعامله مع البشرية تبعا لما تحقق من إنجازات على صـعيد هـدايتهم   طريقة الله

انتهـت كرامـة اللـه فـي نبوتـه إلـى محمـد صـلوات اللـه عليـه علـى حـين             "لتبليغ رسالة اإلسـالم إلـى أن   " من المالئكة ومن الناس"

لهـوى، وتفـرق مـن السـبل، وطمـوس مـن أعـالم الحـق، فأبـان اللـه بـه الهـدى،             دروس من العلم، وعمى من الناس، وتشـتيت مـن ا  

أي إن الفتـرة   ."وكشف به العمى، واستنقذ به من الضـاللة والـردى، وأبهـج بـه الـدين، وجعلـه رحمـة للعـالمين، وخـتم بـه وحيـه           

 .في تثبيـت دعـائم ديـن اإلسـالم     ،حيث أخفق من قبله من الرسل ،األولى، وهي فترة النبوة والوحي، ختمت بمحمد بعد أن نجح

أما في الفتـرة الثانيـة، وقـد انقطـع مسـوغ اصـطفاء الرسـل، فقـد راح اللـه يصـطفي مـن النـاس خلفـاء لـه يسـتخلفهم علـى منهـاج                  

تأييـدا بهـم لإلسـالم،    "وهـو يكلفهـم بـذلك    " إنفـاذ حكمـه، وإقامـة سـنته وحـدوده، واألخـذ بفرائضـه وحقوقـه؛        "أنبيائه ويكلفهم بــ 

وبمـا أن   ."بهم لعراه، وتقوية بهم لقـوى حبلـه، ودفعـا بهـم عـن حريمـه، وعـدال بهـم بـين عبـاده، وإصـالحا بهـم لـبالده             وتشييدا 

يفـارق  "أو " يتعـرض لحقهـم  "الخلفاء مكلفون بهذه المهمـة مـن اللـه، فقـد أخـذ اللـه علـى عاتقـه أن يهلـك علـى أيـديهم كـل مـن              

  ."له فيهميتهم قضاء ال"أو " يستخف بواليتهم"أو " جماعتهم
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في رسالة الوليد لـم يكـن إال جـزءا مـن فلسـفة دينيـة غيبيـة تتصـور خطـة محكمـة           " خليفة الله"من الواضح، إذن، أن لقب 

من هنا، يمكن الحديث عن مستويين في فهـم   .وضعها الله لتدبير شؤون الخلق وأسند فيها إلى األنبياء والخلفاء مهمة التنفيذ

، وكـان يجمـع   "أميـر المـؤمنين  "فعلى المستوى األول، كان الخليفة األمـوي يخاطـب بــ     .ر روحيسياسي وآخ: األمويين للخالفة

األقارب والمقربين ويشاورهم فـي بيعـة العهـد، وكـان يعبـئ الجـيش للحـرب ويهـئ للنصـر أسـبابه، وكـان يستشـير أهـل العلـم فـي                

ألنــه يعــرف أنــه ال يجــوز االســتهانة بخطــرهم  مســائل الفقــه، ويعتــرف بالخطــأ حــين يخطــئ، وكــان يفــاوض الخــارجين علــى حكمــه

فكان يعتقد أنه خليفة اللـه، وأن اللـه اصـطفاه واسـتخلفه، وأنـه وريـث أمـر األنبيـاء،         —الروحي—أما على المستوى الثاني .عليه

وأن مـا يصـدر عنـه     وأن الله كفيل له بالنصر والغلبة وألعدائه بالهزيمة والخسران، وأنه المرجعية التشريعية النهائية في الدولـة، 

 .من أوامر ونواهي وأحكام إنما هي من الله أصدرها عن طريقه

وينبغــي، بــالطبع، أال نتــوهم أن هــذا الفهــم لموقــع الخالفــة فــي تــدبير اللــه يخــص الوليــد بــن يزيــد دون غيــره مــن الخلفــاء    

صحيح أن المصـادر تخلـو مـن أيـة      .ذلك األمويين، أو أنه يمثل تطورا حدث في أواخر خالفتهم ولم يكن قائما في أذهانهم قبل

، لكن هذا ال يشكل دليال كافيـا علـى أن األمـويين انتظـروا حتـى      17وثيقة سابقة تشرح نشأة الخالفة كما تشرحها رسالة الوليد

ض فـي الواقـع، تشـير عامـة األدلـة إلـى النقـي        .أواخر حكمهم ليقدموا أنفسهم على أنهم جزء من خطة إلهية لتدبير شؤون الخلـق 

تمامــا، أي إلــى أن المتــأخرين مــن خلفــاء بنــي أميــة، ممثلــين فــي الوليــد بــن يزيــد، إنمــا ســاروا فــي فهمهــم للخالفــة علــى خطــى     

المتقدمين، وإلى أن أدبيات األمويين تحتوي على شواهد متناثرة تدل على أن الوليد مارس في رسالته تقليـدا متبعـا منـذ زمـن     

   .معاوية بن أبي سفيان

ركزيــة فــي رســالة الوليــد وهــي أن الخلفــاء خلفــاء اللــه، وأن اللــه هــو الــذي اصــطفاهم واســتخلفهم فــي األرض     فــالفكرة الم

إنمـا تتكـرر فـي صـيغ مختلفـة فـي       —"ويؤيـد بهـم اإلسـالم ويصـلح بهـم الـبالد      "ليحفظ بهم الرسالة التـي نجـح النبـي فـي تبليغهـا      

ري يقول في خطبة ألقاها في أهـل الشـام عنـد وفـاة معاويـة مشـيرا       فالضحاك بن قيس الفه .أدبيات األمويين منذ بداية خالفتهم

وكان الضحاك، قبـل ذلـك بـزمن، قـد      ."قطع به الفتنة وملكه على العباد وفتح به البالد"إن الله ): "130، 1974حمادة، (إليه 

ابـن  (عـة ليزيـد بـن معاويـة     قال في خطبة ألقاها في حضرته مستنكرا أن يؤخذ رأي الحسن بن علي في الحسـبان فـي مسـألة البي   

حتـى إنـه فـي هـذه     " ما للحسن وذوي الحسن في سلطان الله الذي استخلف به معاوية في أرضه؛): "138: 1، 2006قتيبة، 

الخطبة األخيرة يعبر عن ضرورة والية العهد بعبارات ظهرت بعد ذلـك فـي رسـالة الوليـد فـي صـيغ مشـابهة؛ فالضـحاك يقـول فـي           

عهـده، وليجعلـه لنـا ملجـأ ومفزعـا بعـده نـأوي إليـه إن كـان          —أكرمه الله—فليوله أمير المؤمنين: "ى يزيدتلك الخطبة مشيرا إل

ثقـة فـي   .. .ليكـون لهـم  ": "العهـد الـذي ألهـم اللـه خلفـاءه توكيـده      "بينما يقول الوليد في رسالته مشيرا إلـى مـا يسـميه    " كون،

ألمـويين ألنفسـهم، منـذ بدايـة حكمهـم، علـى أن اللـه اصـطفاهم وفـوض          ولعل أبلغ دليل علـى تقـديم ا   ."المفزع وملتجأ في األمر

إليهم صالحياته في تدبير شؤون عباده ما قاله عمرو بن سعيد األشدق في خطبته في أهل دمشق لمـا انقلـب علـى عبـد الملـك      

 زعــم أن لــه جنــة أيهــا النــاس، إنــه لــم يقــم أحــد مــن قــريش قبلــي علــى هــذا المنبــر إال |): 141: 5، 1971طبــري، (بــن مــروان 

  ." ونارا، يدخل الجنة من أطاعه والنار من عصاه، وإني أخبركم أن الجنة والنار بيد الله وأنه ليس إلي من ذلك شيء

أمـا بعـد، فـإن اللـه تباركـت أسـماؤه،       : "ومن الطريف، فضال عن ذلك، أن الديباجة التي ابتدأ بها الوليد رسالته وقال فيها

، اختار اإلسالم دينا لنفسه، وجعله دين خيرته من خلقـه، ثـم اصـطفى مـن المالئكـة رسـال ومـن النـاس،         وجل ثناؤه، وتعالى ذكره

إنمــا هــي ديباجــة تضــرب بجــذورها فــي بدايــة  " ، حتــى انتهــت كرامــة اللــه فــي نبوتــه إلــى محمــد صــلوات اللــه عليــه ...فبعــثهم بــه

ففي زمـن معاويـة، قـال صعصـعة بـن صـوحان        .بهم ورسائلهمالخالفة األموية؛ حتى إن المعارضين لبني أمية استخدموها في خط

ولـه  —يـا معشـر عبـاد اللـه، إن اللـه     ): "1974حمـادة،  (العبدي في خطبة في قومه من عبد القيس يحـثهم علـى قتـال الخـوارج     

ه لمــا قســم الفضــل بــين المســلمين خصــكم منــه بأحســن القســم فــأجبتم إلــى ديــن اللــه الــذي اختــاره اللــه لنفســ       —الحمــد كثيــرا

وفي المقابل، فإن صـالح بـن مسـرح، زعـيم الخـوارج الصـفرية فـي صـدر خالفـة بنـي أميـة، يقـول فـي              " وارتضاه لمالئكته ورسله؛

ونشــهد أن محمــدا عبــدك الــذي اصــطفيته ورســولك الــذي اخترتــه    ): "218: 6، 1971طبــري، (رســالة بعــث بهــا إلــى أتباعــه   

رســالة بعــث بهــا الحســين بــن علــي إلــى أهــل البصــرة يستنهضــهم لنصــرة وجــاء فــي  ."وارتضــيته لتبليــغ رســالتك ونصــيحة عبــادك

اصطفى محمدا صلى اللـه عليـه وسـلم علـى خلقـه وأكرمـه بنبوتـه واختـاره لرسـالته ثـم قبضـه اللـه إليـه              "مسلم بن عقيل أن الله 

يـة فـي مسـألة البيعـة مـن      وهذا ما ورد أيضا في خطبة لعبد الله بن عبـاس بـين يـدي معاو    ."وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به

وإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه اختـار محمـدا صـلى اللـه عليـه وسـلم       : "بعده البنه يزيد؛ إذ قال ابن عباس في افتتاحيتها

  ."لرسالته، واختاره لوحيه وشرفه على خلقه



 1517  عرسان الرامييني

عـدهم؛ ولعـل أبـرز مثـال عليهـا      وكما وجدت تلك الديباجة منذ بداية حكم األمويين واستمرت إلى نهايته فإنها لـم تنقطـع ب  

رســالة الخليفــة العباســي المــأمون فــي أخــذ البيعــة بالخالفــة مــن بعــده لإلمــام العلــوي علــي الرضــا؛ فقــد جــاء فــي افتتاحيتهــا                 

أما بعد فإن الله اصطفى اإلسالم دينا واصطفى له من عبـاده رسـال دالـين عليـه وهـادين إليـه       ): "363: 9، 1916قلقشندي، (

آخرهم ويصــدق تــاليهم ماضــيهم حتــى انتهــت نبــوة اللــه إلــى محمــد صــلى الــه عليــه وســلم، علــى فتــرة مــن الرســل   يبشــر أولهــم بــ

] ،[... .ودروس من العلم وانقطاع مـن الـوحي واقتـراب مـن السـاعة، فخـتم اللـه بـه النبيـين وجعلـه شـاهدا لهـم ومهيمنـا علـيهم              

  ."والرسالة جعل قوام الدين ونظام أمر المسلمين بالخالفةفلما انقضت النبوة وختم الله بمحمد صلى الله عليه الوحي 

وإلـى جانــب هــذه األدلـة علــى قــدم الرؤيـة التــي تحملهــا رسـالة الوليــد بــن يزيـد، يمكــن القــول إن المسـلمين كــانوا مهيئــين       

بجميع عالئقها الروحانية، أو إن األمويين أنفسهم لم يجدوا أية غرابة فـي تبنـي   " فة اللهخال"عشية الخالفة األموية لقبول فكرة 

فالله بعـث النبـي رحمـة للعبـاد ومكـن لـه فـي األرض ليتحقـق هـذا الهـدف؛ فـإذا كـان األمـر كـذلك                .هذه الفكرة وتقديمها لرعيتهم

أن اللــه راح يســتخلف خلفــاء، بعــد أن كــان يرســل رســال،  ، أي "خالفــة اللــه"فمــن الطبيعــي أن تنشــأ فــي أذهــان األمــويين فكــرة  

مـن الطبيعـي أن تنشـأ فـي أذهـانهم هـذه الفكـرة حـين ظهـرت الحاجـة           —ليصونوا ما نجـح النبـي فـي تأسيسـه، وهـو ديـن اإلسـالم       

ألمويـون لـم   فالحاجة إليهـا تمثلـت فـي ظهـور أطـراف متصـارعة علـى السـلطة، وا         .إليها، أوال، وتهيأت الفرصة للدفاع عنها، ثانيا

يكونوا األقرب إلى الدين وال األقـرب إلـى النبـي؛ والفرصـة تهيـأت بعـد أن خـاض األمويـون معـارك مظفـرة ضـد أعـدائهم وأفضـت              

بعبارة أخرى، كان مـن الطبيعـي    .إليهم قيادة المسلمين، فكانوا بذلك في موقع يؤهلهم لتقديم هذا النصر بوصفه من تدبير الله

أول ما خطرت أو فـي ذهـن بعـض حاشـيتهم     " خالفة الله"رعية دينية؛ وسواء في ذهنهم خطرت فكرة أن يبحث األمويون عن ش

أما دليلهم فهو مشتق من دليل النبوة نفسه؛ فكما نصر الله النبي على أعدائه على الرغم مـن كثـرتهم    .فقد تحقق بها المطلوب

واجهته فكان ذلك برهانا علـى صـدقه وشـرعية نبوتـه، فـإن       وشدة بأسهم، ومكن له في األرض على الرغم من كل التحديات التي

  .الله فعل الشيء نفسه مع األمويين فكان ذلك برهانا على صدقهم وشرعية خالفتهم

إنه إزاء هذه الخلفية ينبغي أن يقرأ أدب الخالفة في العصر األموي، وباألخص ذلك الكم الكبيـر مـن الشـعر الـذي قيـل فـي       

فالشـاعر مـازال حتـى ذلـك الوقـت يحمـل علـى         .وي على معظم المادة المتعلقة بمفهـوم الخالفـة لـديهم   مدح األمويين والذي يحت

إنمـا يقـف وقـد خبـر مبادئـه      —أو ببـاب أي حـاكم لهـذا السـبب    —عاتقه عبئا إعالميا ثقيال، وهو حين يقـف ببـاب الخليفـة مادحـا    

ن رسـائل فـي الـدفاع عـن شـرعية خالفتـه كمـا يتصـورها         وتمثل أفكاره ورصد توجهاته وتلقف كل مـا يريـد أن يبلـغ بـه رعيتـه مـ      

 -323، 1987؛ بـابتي،  230، 1998الجبيلـي،  : مـثال (وال يجوز فـي هـذه الحالـة، وهـو مـا يحـدث كثيـرا         .ويفلسفها ويصوغها

، اتهام الشـاعر بالمبالغـة أو   )99، 1965؛ ضيف، 149، 1965؛ الحوفي، 295، 1976؛ الشايب، 236، 1982؛ الجراري، 4

فليس هنـاك دليـل علـى أنـه يلهـج بمـا ال يـؤمن         .نفاق أو التملق، وبخاصة إذا لم يعرف عنه أنه يتشيع لحزب معارض لألمويينال

به سوى أن ما يلهج به يتعارض مع الفهم الفقهي، التقليدي، لمنصب الخليفة؛ لكن هذا الفهم لم يستقر إال فـي وقـت الحـق، فـي     

رد ناقل ألفكار منصوص عليهـا فـي دسـتور الخالفـة، بصـرف النظـر عـن المجـاز المسـتخدم          زمن العباسيين، أما الشاعر فكان مج

أم يزيد بن عبد الملك وأم عيسى عليه السـالم فـي مرتبـة واحـدة، وهـو يقصـد       ) 164، 1997(وحين جعل الفرزدق  .في نقلها

، بـأن يزيـد هـذا    )233 -232، 1997( بالطبع المساواة بين يزيد وعيسى، أو حين حلف يمينا غليظة، اسـتنفدت أربعـة أبيـات   

كان سيكون خاتم النبيين لو أن عيسى لم يبشر برسالة محمد عليهما السالم، وهو ما ذكره غير مرة في مدح يزيـد وفـي مـدح    

، فإن كالمه ينبغي أال يؤخـذ، كمـا يحصـل دائمـا، علـى سـبيل تجـاوز العـرف والمـألوف، وأال تفسـر           )658، 643، 1997(غيره 

فقبـل اسـتخالف سـليمان بـن عبـد الملـك، لـم يكـن الفـرزدق علـى            .ليظة على أنها محاولة مكشوفة إلخفاء نفاقه وتملقـه يمينه الغ

عالقـة طيبـة مـع األمـويين، علـى الـرغم مـن مدائحـه فـيهم، وقــد نـال حظـوة عنـد سـليمان بسـبب موقفهمـا المشـترك مـن الخليفــة                  

د بن عبد الملك بالخالفة، ربما وجد الفرزدق الحاجـة ملحـة إلـى أن يؤكـد     السابق، الوليد بن عبد الملك؛ ولهذا، حين بويع يزي

فمقارنة يزيد بعيسى ومحمد عليهما السـالم يمكـن أن تفهـم علـى أن الغـرض البـاطني منهـا         .أن والءه له صادق كوالئه لسليمان

رسـل، دون أن يـؤثر ذلـك فـي حقيقـة أن      يتمثل في تأكيد الوالء المطلـق للخليفـة أكثـر ممـا يتمثـل فـي رفـع الخليفـة إلـى مرتبـة ال          

  .بين مرتبة الخلفاء ومرتبة الرسل. الهامش ضئيل جدا في أدب األمويين، إن كان هناك هامش أصال،

  الخليفة ومرتبة الرسول

إن مقارنة الخلفـاء بالرسـل مسـألة ذات أهميـة كبيـرة بالنسـبة إلـى فهـم أدب الخالفـة فـي العصـر األمـوي؛ وهـي تمثـل دلـيال                

فالفرزدق، بالنظر إلى هذا الفكر، لم يبالغ حـين سـاوى،    .على ارتباط هذا األدب بفكر الخالفة في أبعاده الغيبية الفلسفية واضحا

 .أو كاد، بين يزيد الخليفة ومحمد الرسول؛ وحين حاولنا، أعاله، تفسير يمينه الغليظة فإنـا لـم نقصـد أن نعثـر لـه علـى مخـرج       
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ين لموقع الرسل والخلفـاء فـي خطـة اللـه التـي تصـوروها لتـدبير شـؤون الخلـق تفـرض المقارنـة            بعبارة أوضح، كانت رؤية األموي

، أمــا مــن حيــث ولــيس لشــيء آخــر فالرســل، حســب تلــك الرؤيــة، أشــرف مــن الخلفــاء ألنهــم يتلقــون الــوحي .بــين الطــرفين فرضــا

يـغ رسـالة اإلسـالم وتوطيـد دعائمـه، وحـين كـان        فإذا كان الله قد كلف الرسل بتبل .المسؤوليات فإن الخلفاء هم األهم واألخطر

أحدهم يخفق في مهمته تلـك، كانـت تمـر فتـرة طويلـة مـن الـزمن قبـل أن يرسـل اللـه رسـوال آخـر ليتـولى المهمـة، فـإن اللـه، فـي                  

فـال بـد    المقابل، كلف الخلفاء بالمحافظة على اإلنجاز الذي تحقق على يد النبي؛ ولما كان من الضروري أن يدوم هذا اإلنجاز

  .ال يمكن االستغناء عن الخلفاء أبدا بينمامن وجود خليفة دائما؛ أي أن الرسل يمكن االستغناء عنهم أحيانا، 

فالفرزدق نفسه قال فـي يزيـد بـن عبـد      .من هنا، تضمن أدب األمويين ما يدل على ظهور اتجاه يقدم الخلفاء على الرسل

  ):164، 1997(الملك 

  رأوه مع الملك العظيم المسودا  و النهىولو صاحبته األنبياء ذو

وهـذا يعنـي،    .أي لو جمع األنبياء ويزيد مجلس واحد لولوه رئاستهم، اعترافـا مـنهم بعظمـة ملكـه، وجعلـوه سـيدا علـيهم       

 .فيما يبدو، أن يزيد يسامي األنبياء في المكانة الروحيـة، لكنـه يتفـوق علـيهم فـي السـلطة والنفـوذ، ولـذلك، يقـرون لـه بالزعامـة           

إن الخالفـة والنبـوة والهـدى رغـم لتغلـب      ("وليس بال سبب شبيه بهذا أن قدم جرير الخالفة على النبوة وهو يمدح عبـد الملـك   

وعلى أية حال، هناك أقوال لغير واحد من والة بني أمية تقدم الخلفاء علـى األنبيـاء هـذه     )).381، 1999" (في الحياة طويل

ابـن عبـد ربـه    : (فقد قال الحجاج في رسالة بعث بهـا إلـى عبـد الملـك بـن مـروان       .في وثائقالمرة تقديما صريحا؛ وبعضها يرد 

إن خليفة الرجل في أهله أكرم عليه من رسوله إليهم، وكذلك الخلفاء يا أميـر المـؤمنين أعلـى منزلـة     : "18)354: 11، 51: 5

لوليد بن عبد الملـك علـى مكـة؛ فقـد أمـره الوليـد أن       وهذا ما فعله خالد بن عبد الله القسري حين كان واليا ل ."من المرسلين

إن خليفـة اللـه أكـرم علـى اللـه      ): "41: 6، 1980مقدسـي،  (يحفر بها بئرا، فحفر فخرج له ماء عذب، فكتـب إلـى الوليـد يقـول     

 19."راتــًابــراهيم عليــه الســالم استســقاه فســقاه مــاء غيــر عــذب و أميــر المــؤمنين ســقاه مــاء عــذبًا ف   إألن  ،بــراهيمإمــن رســوله 

أن عبـد الملـك   "أن الحجاج أرسل إلى مطرف بن المغيرة، وكان متألها يقـيم فـي المـدائن،    ) 28: 2مخطوط، (ويروي البالذري 

وهنـاك قـول    .فكان ذلك سببا، كما تقول الرواية، في التحـاق مطـرف بـالخوارج   " بن مروان خليفة الله وهو أكرم عليه من رسله؛

: ؛ إذ يـروى أن عبـد اللـه سـأل هشـاما     )346، 1959دينـوري،  (ن صيفي في هشام بن عبـد الملـك   مشابه ينسب إلى عبد الله ب

: فقال عبد اللـه " بل خليفتي في أهلي؛: "فقال هشام "يا أمير المؤمنين، أخليفتك في أهلك أحب إليك وآثر عندك أم رسولك؟"

ومـن الجـدير    ."لـه إلـيهم؛ فأنـت أكـرم علـى اللـه منـه       فأنت خليفة الله في أرضه وخلقه، ومحمد صلى الله عليـه وسـلم رسـول ال   "

لـيس ألنهـا وردت، أو ورد بعضـها، فـي رسـائل ديوانيـة       —بالمالحظة أن هذه األقوال، وهي تكتسب درجة معقولة من المصداقية

ذا قد أثارت استهجانا في أوسـاط القـدماء والمحـدثين، لكـن هـ      —وحسب، بل ألن شعر األمويين يحتوي على ما يؤيد صحتها

  . االستهجان ما كان له ليثور لو أن تلك األقوال قرئت في ضوء المفهوم األموي للخالفة

مقدمون عند الله على الرسل، ألن اإلسـالم ال يقـوم إال بهـم، أو ألن     —كما يدعي بعض أنصار بني أمية —الخلفاء، إذن

خليفــة لخــالص األمــة مكانــا مركزيــا فــي أدب    فــي الواقــع، تحتــل فكــرة عــدم االســتغناء عــن ال    .وجــودهم ضــروري لخــالص األمــة  

فهذا األدب يقدم الخلفاء بوصفهم مصـدر حيـاة، يجلبـون للمسـلمين الخيـر والنعـيم، ويـدفعون عـنهم الشـر والشـقاء؛            .األمويين

وقـد استشـهد بهـا فـي رسـالة      " البقـرة "مـن سـورة    251، كما فهم الوليد بـن يزيـد مـن اآليـة     "لفسدت األرض"ولوال وجودهم 

لــوال مــا "، وهــو أن النــاس )3-1س 261: 2، 2003(ويبــدو أن تفســير اآليــة الــذي يميــل إليــه القرطبــي   .يعــة بواليــة العهــدالب

يمثـل صـيغة معدلـة، مـن حيـث الشـكل فقـط، للتفسـير األمـوي؛          " شرع على ألسنة الرسل من الشرائع لتسالبوا وتناهبوا وهلكوا،

وألن الخليفـة يمثـل الحيـاة بالنسـبة إلـى األمـة، فهـو         .مثلما تتجلى في هدي الرسـل فتلك الشرائع تتجلى في هدي الخلفاء تماما 

مرزبـاني،  (فالله جعل معاوية، كما قال لـه رجـل فـي حضـرته      .يظهر في أدب األمويين بوصفه سببا في نزول المطر ونماء الزرع

وفكــرة استســقاء المطــر  "؛ت بــك الشــجرورقيبــا علــى العبــاد، يستســقى بــك المطــر، ويســتنب  خليفــة فــي الــبالد،): "19، 1964

خليفة الله يستسـقى  ): "19: 19، 1996قباوة، (بالخليفة بدت كالديباجة في شعر األمويين، نحو ما جاء على لسان األخطل 

): 43: 4، 1987(وعلى لسـان النابغـة الشـيباني    " ونستسقي بغرته الغماما،): "412، 1999(وعلى لسان جرير " به المطر،

، 1990جمــال، (أو أن الخليفــة نفســه غيــث ومطــر وغمــام، كمــا جــاء علــى لســان األحــوص  " للــه يستســقى الغمــام بــه؛خليفــة ا"

 َأْنــَت اْلحيــا وِغيــاٌث): "58: 16، 1980(وعلــى لســان الراعــي النميــري " وغيــث حيــًا يحيــى بــه النــاس مرِهمــا،): "12: 146
وعلـى لسـان   " فأنـت غيـث بـإذن اللـه أرسـله للمسـلمين حيـا،       ): "36: 16، 1998(وعلى لسان عدي بـن الرقـاع   " َنسَتِغيُث بِه،
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سـماء يرجـى   ): "606، 1997(وعلى لسانه أيضا في مـوطن آخـر   " وغيث حيا للناس ينبت وابله،): "490، 1997(الفرزدق 

  .المسلمين فلوال الخليفة، إذن، لمات الناس، ولهلك الزرع والضرع؛ ففي الخليفة يتجسد خالص ."للمحول غمامها

ولهــذا، وجبــت واليــة  .والخليفــة مخلــص لألمــة ألنــه يجمــع شــملها أيضــا؛ خالفــا لــذلك، ســتمزقها الثــارات وتفنيهــا الحــروب 

العهد، حتى ال يكون بين موت خليفة وقيام آخر فترة ال نائب فيها عن الله في األرض، فتضطرب أحوال األمة ويهلك في األثنـاء  

إن حـدث بـه حـدث    " خالفـة اللـه  "بوالية العهد، يبين الوليد بن يزيد أن في وجود ولي عهد يتولى ففي رسالة البيعة  .من يهلك

وأن بقـاء األمـة بـال خليفـة، فـي المقابـل، يعنـي أن أوليـاء الشـيطان          " لما للشعث وإصالحا لذات البين وتثبيتا ألرجاء اإلسـالم، "

، كمـا  "هذا العهـد "وهو يرى أن  ."فيما جمعهم الله عليه منهتلف هذا الدين وانصداع شعب أهله، واختالفهم "سيسعون إلى 

ويعصـمهم بـه مـن كـل     ] ،[...به منفعة، ويحرزهم بـه مـن كـل مهلكـة، ويجمعهـم بـه مـن كـل فرقـة،          "يجعل الله للمسلمين  ،يقول

ع كلمـة المسـلمين   وهذا الذي يقوله الوليد ويتكرر في رسائل األمويين وخطبهم، مـن أهميـة الخليفـة الجتمـا     ."اختالف وشقاق

ووفرة أمنهم وحفظ دينهم، ومن عاقبة خلو كرسيه، في المقابل، على وحدة األمة وبقاء اإلسالم، إنما يحتل مساحة واسـعة فـي   

فجرير، على سبيل المثال، ينفي إمكان أن يجتمع النـاس أو أن تكـون هنـاك شـرائع تـنظم حيـاتهم        .الشعر الذي قيل في بني أمية

  ):279، 1999(يفة وارتباطه بالله من غير وجود الخل

  ما قام للناس أحكام وال جمع    لوال الخليفة والقرآن يقرأه

ــه، يــرى أن اللــه   )490، 1997(والفــرزدق  ــا واجتمــاع  "وجعلــه علــيهم  " للنــاس رحمــة "ســليمان " تخيــر"، مــن جانب أمن

، مذكرا بأن الله جمـع النـاس علـى يديـه     )34: 24، 1998(وهذا ما يقوله عدي بن الرقاع في الوليد بن عبد الملك  ".جماعة

ومـن الطريـف أن القطـامي يستحضـر فـي مدحـه لعبـد الملـك بـن           .بعد أن كـانوا شـيعا، وهـو يشـير بـذلك إلـى فتنـة ابـن األشـعث         

  ):143، 1960(واختالف الكلمة بالفرس من سقوط عاصمتهم وذهاب دولتهم " التفرق"مروان ما فعله 

  حوا عن مدائنهم فطارواوُن    ألم يخز التفرق جيش كسرى

أنفـال  (وهو، باستحضاره ما حل بالفرس بسبب تفرقهم، يحذر الناس من مغبة الخروج على الخليفة، مستلهما قولـه تعـالى   

والخالفــة، بــالطبع، ال تختلــف عــن ســائر أنمــاط الحكــم مــن حيــث الحاجــة إليهــا    ."وال تنــازعوا فتفشــلوا وتــذهب ريحكــم ): "46

فاإلذعـان المطلـق للخليفـة، بوصـفه وسـيلة       .علـى الفوضـى، لكنهـا ليسـت كـذلك، مـن وجهـة نظـر األمـويين          لحفظ النظام والقضاء

لصيانة وحدة األمة واجتماع كلمتها، مرتبط بقداسته وبكونـه نائبـا للـه فـي األرض؛ وهـو بهـذه الخصـائص غيـر قابـل للجـور فـي            

االرتباط بين عصمة الخليفة بوصفه نائبـا للـه فـي األرض،     وهذا .أحكامه حتى يشق عليه المسلمون عصا الطاعة فيتمزق صفهم

فمـادام   .من جانب، ووجوب طاعته ولزوم الجماعة، من جانب آخر، يتجلى في شعر يقوله جريـر فـي مـدح يزيـد بـن عبـد الملـك       

الصــفة، ينطــق  يزيــد، كمــا يقــول جريــر، هــو الخليفــة، أي خليفــة اللــه، فعلــى المســلمين أن يقبلــوا كــل مــا يقضــي بــه، ألنــه، بهــذه 

  ):308، 1999(وال يخالط أحكامه ميل وال جور، وبذلك ال يكون هناك مجال العوجاج حال الناس واختالفهم ) حتما(بالحق 

  ق يصدع ما في قوله جــنفــــــــبالح    مــــــهو الخليفة فارضوا ما قضى لكـ 

  ي عرفوافاستبشر الناس بالحق الذ      يقضي القضاء الذي يشفى النفاق به  

  وال تقوم درء الناس الختلفـــواـــــــــل        هــــارك والميمون سيرتـــــــــــــــــأنت المب                

فـإن  " واعتصـموا بحبـل اللـه جميعـا وال تفرقـوا،     : "وهكذا، إذا كان االعتصام بحبل الله يمنـع مـن الفرقـة، كمـا قـال تعـالى      

" وكـان أميـر المـؤمنين حـبال مـن حبـال اللـه،       : "صـمة؛ فقـد قـال يزيـد بـن معاويـة فـي تـأبين أبيـه         الخليفة حبل من حبـال اللـه وع  

، "للبريـة عصـمة  "مـروان بـن الحكـم وابنـه عبـد الملـك وحفيـده الوليـد بـأنهم كـانوا           ) 55: 3، 1998(ووصف عدي بن الرقـاع  

  ):21، 1999(وقال جرير في هشام بن عبد الملك 

  من حل نجوتكم بأسباب نجــا           ما زلت معتصما بحبل منكم

؛ وهـذا ال يختلـف فـي الجـوهر     "بحبل ترخونـه "، وليس "بحبل هو أنتم"، أي "بحبل من جنسكم"وهو يعني، كما يبدو، 

أن الخليفـة حبـل مـن حبـال اللـه      ومـن الواضـح    ).652، 1997" (وحبل الله حبلك: "عن قول الفرزدق في يزيد بن عبد الملك

ون بالله من خاللـه؛ فهـو واسـطة بـين اللـه والعبـاد، وبدونـه ال تقبـل لهـم طاعـات وال تسـتجاب صـلوات؛ وربمـا              العباد يرتبط ألن
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أي أن معرفــة الخليفــة شــرط " مــا قامــت أحكــام وال جمــع،[...] لــوال الخليفــة : "هــذا مــا قصــده جريــر فــي قولــه المقتــبس أعــاله

  .الشيعة في اإلمام ، وهذا، بالضبط، ما يعتقده20لإليمان، وبالتالي، للخالص

أن —وفي جميع الشعر الذي قيل في األمويين، في الواقع، وفـي جميـع وثـائقهم كـذلك    —إن ما يلفت النظر في هذا الشعر

فالخليفة يظهر دائما إلى جانب اللـه مـن    .النبي يكاد ال يظهر فيه، على الرغم من كل ما تنطوي عليه هذه المواد من زخم ديني

مـن غيـر    21وعصـيانه عصـيان للـه    ،تجسد فيه الخـالص والحيـاة مـن غيـر فضـل للنبـي، وطاعتـه طاعـة للـه         غير وساطة النبي، وي

 .وغياب النبي الفعلي في أدب األمويين يمثل حالة نستشعرها في رسالة الوليـد بـن يزيـد فـي البيعـة بواليـة العهـد        .ارتباط بالنبي

في تدبير الله، يشترك في رسـم مالمحهـا هـو وغيـره مـن الرسـل، ثـم        فهذه الرسالة ذكرت النبي بوصفه عالمة على انتهاء مرحلة 

فـي الواقـع، ربمـا ورد فـي أدب األمـويين ذكـر لـداود وسـليمان عليهمـا السـالم أكثـر ممـا              .انتهى األمر وأصبح النبي من الماضي

يبـدو أمـرا طبيعيـا أن     وعلـى أيـة حـال،    .ورد للنبي، أو إن حضور النبي في هذا األدب ليس بأوضـح مـن حضـور داود وسـليمان    

السياسي من فكر الشيعة، الـذين أقـاموا شـرعية حقهـم فـي الخالفـة       -يخلو أدب األمويين من ذكر النبي حتى يتميز فكرهم الديني

  . من النبي قربى النسبعلى 

لهم فـي  كان من المفيد أن نتوسع في التعرف على اعتقـاد األمـويين بضـرورة الخليفـة لخـالص األمـة حتـى نفهـم بعـض أقـوا          

تقـديم معاويـة أو يزيـد أو عبـد الملـك، أو أي      : وهنا، ينبغـي تـوخي الحـذر فـي الصـياغة، وأال يقـال       .تقديم الخلفاء على الرسل

: فرسالة الوليد تتحدث عن فتـرتين  .من أبناء هذا األخير وأحفاده من الخلفاء، على النبي محمد أو داود أو سليمان أو عيسى

ة؛ ومن الواضح من جوهر الحديث أن الفترة الثانية أهم من األولى؛ فالنيابة عن الله في حفظ مـا تحقـق   فترة النبوة وفترة الخالف

فالمقارنـة، هنـا، تنعقـد بـين      .على يد النبي محمد جديرة بأن تجعل مهمة الخلفاء أعظم مـن مهمـة الرسـل فـي تبليـغ رسـالة اللـه       

بوصفهما رمزين مطلقـين كليـين، ال بوصـفهما شخصـين محـددين جـزئيين،       مبدأ النبوة ومبدأ الخالفة، أو بين الرسول والخليفة 

وهـذا التحليـل    .على الرغم ممـا يظهـر فـي بعـض األقـوال السـابقة، أو فـي بعـض الروايـات الخاصـة بهـا، مـن تحديـد وتخصـيص              

  . مطلوب كي نفسر ما يبدو في بعض نصوص أدب األمويين وكأنه تطرف شديد، ال يتفق مع صورتها العامة

وفي الصورة العامة لتلك النصوص، يظهر الخلفاء أندادا للرسل في الكرامة عنـد اللـه، ال يختلفـون عـنهم إال مـن حيـث إن       

فكال الطرفين يسـتمد سـلطته مباشـرة مـن اللـه؛ وهـو مسـتقل         .هؤالء تنزل عليهم الوحي برسالة اإلسالم يأمرهم بتبليغها للناس

أن الخلفـاء قـد اسـتخلفوا، كمـا جـاء فـي رسـالة الوليـد بـن يزيـد فـي البيعـة، ليحفظـوا               عن اآلخر استقالال تاما، علـى الـرغم مـن   

رســالة اإلســالم التــي نجــح النبــي فــي تبليغهــا وتأســيس ســلطة سياســية لحمايتهــا؛ فكمــا أن النبــي مســتقل عــن داوود وســليمان       

لفـاء، الـذين انتخـبهم اللـه للمحافظـة علـى       وعيسى، على الرغم من أنهم جميعـا قـد بعـثهم اللـه لتبليـغ رسـالة واحـدة، فكـذلك الخ        

ولعل أجمل تعبير ضمني عـن هـذا االسـتقالل قـد جـاء علـى        .هذه الرسالة، مستقلون عن النبي محمد، فضال عن الرسل جميعا

  ):645، 1997(لسان الفرزدق حين قال 

  المـــــَسِللَِّه يوم ِلقاِئِه ب      ا َتتَّقيـّـــــاَءك َتنج ِممـــــَأخِلص دع  

  امــــورسوَله وَخليَفَة اآلن     وهو الَّذي ِابَتدع السماَء وَأرضها    

وما دام الخلفاء أندادا للرسل فمن الطبيعي أن تتساوى منـزلتهم عنـد اللـه يـوم القيامـة؛ وهـذا مـا يتضـمنه كـالم للفـرزدق           

منهـاج  "غفال علي بن أبي طالـب، ثـم يؤكـد أنهـم اتبعـوا سـنة النبـي، بمعنـى         يعدد فيه الخلفاء بالتتابع من أبي بكر إلى سليمان، م

، ثــم يقــول إنهــم يحشــرون هــم 22"ثــم اســتخلف خلفــاءه علــى منهــاج نبوتــه: "الــذي ذكــره الوليــد بــن يزيــد فــي رســالته" النبــوة

  ):275، 1997(واألنبياء في مكان واحد في الجنة 

  ي الذكـــرفينا وسنة طيب    خلفاء قد تركوا فرائضــهم

  حتى لقوه وهم على قــدر   ولهم بسنتــــهــــــــــتبعوا رس 

  فرحين فوق أسرة خضــر   اء متكئين في غـــرفــــــــرفق

لكن ندية الخلفاء للرسل ال تظهـر فقـط فـي المسـاواة بيـنهم فـي الثـواب فـي الحيـاة اآلخـرة، بـل تظهـر أيضـا فـي المسـاواة                

فكالهمـا مهـدي بحكـم تفويضـه اإللهـي؛ فالرسـل مهـديون ألن اللـه فـوض إلـيهم تبليـغ رسـالة              .لـدنيا بينهم في الهداية في الحياة ا

، كمـا قـال الوليـد بـن     "وكشـف بـه العمـى   "اإلسالم، والخلفاء مهديون ألن الله فوض إليهم حفظها؛ ومن هنـا، بعـث اللـه محمـدا     
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بعبــارة  .كمــا قــال أحــدهم فــي حضــرة الخليفــة " العمــى، ليكشــف بــه[...] آثــر اللــه معاويــة بخالفتــه "يزيــد فــي رســالته، وكــذلك 

أخرى، الخلفاء والرسل كالهما اصطفاهم الله ليكونوا واسطة بينه وبين الناس؛ وبما أن كال الفـريقين يمثـل اللـه بهـذا االعتبـار      

يضيفون إليهم الخلفاء ؛ فإذا كان عامة المسلمين يؤمنون بذلك بالنسبة إلى الرسل خاصة و23فال بد أن يكونوا جميعا مهديين

، مـع  النسبة إلى الرسل والخلفاء جميعـا الراشدين بحكم صحبتهم اللصيقة بالنبي وتبعيتهم له، فإن األمويين منهم يؤمنون بذلك ب

إن عبـد الملـك   ) 122: 4، 1982ابـن عبـد ربـه،    (ما ينسب إلى الحجاج من قوله في إحدى خطبه ( .استقالل هؤالء عن أولئك

ال يجـدر بـه أن يتعـارض مـع اعتقـاد األمـويين بمهديـة        ) يقصد أبـا بكـر وعمـر وعثمـان    (الوالة المهديين الراشدين كان رابعا من 

  : 24)97، 1997(ولهذا، قال الفرزدق في الوليد بن عبد الملك  )تابع ما سيأتي من نقاش(خلفائهم جميعا 

  خالئف كانوا منهم العـم واألب  ومن عبد شمس أنت سادس ستة

  ومروان وابن األبطحين المطيب    ديين عثمان منـــهمهداة ومه

ــالحق، كمــا قــال جريــر        ــه، كالرســول، ال ينطــق إال ب ــالحق يصــدع ): "308، 1999(وبمــا أن الخليفــة مهــدي فإن ، وال "ب

ديـة  فـي الواقـع، تبـدو فكـرة المه     ."أو أرادوا عدال فليس يجور) "4: 19، 1987(يقضي إال بالعدل، كما قال النابغة الشيباني 

في شعر األمويين مقترنة أساسا بالحكم بالعدل ورد المظالم، وبخاصة أن الخليفة هو الذي كان يعين القضاة في األمصـار وهـو   

، 1999(؛ ومن األمثلة الصريحة علـى ذلـك مـا قالـه جريـر فـي عمـر بـن عبـد العزيـز           )Hitti, 2002, 173(مسؤول عن أحكامهم 

هــو المهــدي ): "115، 1999(ومــا قالـه فــي هشــام بـن عبــد الملـك    " تعصــي الهـوى،  أنـت المبــارك والمهـدي ســيرته،  ): "209

جعلـت مكـان   ): "491، 1997": (المهـدي "وما قالـه الفـرزدق فـي سـليمان بـن عبـد الملـك بعـد أن يصـفه بــ          " والحكم الرشيد؛

ومـا قالـه فيـه أيضـا     ) 274 ،1997" (جعل اإلله لنـا خالفتـه بـرء القـروح وعصـمة الجبـر      "و" الجور في األرض مثله من العدل،

  ".فقد رد بالمهدي كل المظالم): "618، 1997(

يفـوق  "طبيعيـة علـى اتخـاذ القـرار الصـائب، إذ إن رأيـه       -ولهذا السبب، نجد الخليفـة، فـي أدب األمـويين، يملـك قـدرة فـوق      

ن يـذكرون عدلـه ورأيـه السـديد،     ؛ واألهم من ذلك أن الشعراء حي)88: 10، 1987(كما يقول النابغة الشيباني " رأي الرجال،

 ).79 -78: أنبيـاء (يستحضرون الحكم الذي أصدره سليمان عليه السالم في قضية الغنم والزرع المـذكورة فـي القـرآن الكـريم     

بحكـم   ،داود ،سليمان الحكم الصائب الذي استبدله أبـوه " فهم"وهم يستحضرون ذلك ألن الله، كما جاء في اآلية الكريمة، قد 

أن اللـه  —كمـا يـرى األمويـون   —؛ فهـم يـرون  ")وفهمناها سـليمان وكـال آتينـا حكمـا وعلمـا     ("من قبل هو نفسه د أصدره كان ق

فـالفرزدق   .؛ ولـذلك، يجـب اإلذعـان لقضـائه والتسـليم بأحكامـه      25فهم الخليفة كما فهم سليمان، أي هـداه فـال يحكـم إال بالعـدل    

ى ملـك الـروم حـين بعـث إليـه هـذا األخيـر يحـتج علـى تحويلـه كنيسـة إلـى مسـجد              يقتبس رسالة رد بها الوليد بن عبد الملك علـ 

  ):591، 1997(ويذكره بأن أباه عبد الملك كان قد امتنع عن هذا الفعل؛ يقول الفرزدق 

  إذ يحكمان لهم في الحرث والغنم    ُفهمَت تحويلها عنهم كما فهمــا

  لصوف بالجـلمأوالدها باجتزاز ا    داود والملك المهدي إذ حكمــا

  ِلمـَعن مسجٍد فيِه يتلى َطيب الك      همــــَفهمك الَله َتحويًال ِلبيعِت

مكنيا بـه عـن سـليمان النبـي، وذلـك فـي اإلشـارة إلـى مـا خـص اللـه بـه يزيـد بـن الوليـد مـن                 " فهم"وجرير يستخدم الفعل 

  ):194، 1999(القدرة على الحكم الصائب 

  حكما وأعطاه ملكا واضح النور  له فهمــــــهأما يزيد فإن ال

ويقول يزيد بن الحكم الثقفي في سليمان بن عبد الملك مشيرا إلـى شـبهه بسـليمان النبـي فـي اسـمه وسـيرته العادلـة معـا          

  ):288: 12، 1927إصفهاني، (

  عدال وفضال سليمــان بن داودا  سميت باسم امرئ أشبهت شيمــته

  وأنت أصبحت في الباقين محمودا  من ملك أحمد به في الورى الماضين
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ففكرة مهدية الخلفاء في أدب األمويين، إذن، ارتبطت بمـا جـبلهم اللـه عليـه مـن فطـرة العـدل كمـا جبـل عليهـا الرسـل مـن             

ومن هنا، فما يبدو في الظاهر على إجـراءاتهم ضـد أعـدائهم مـن بطـش وتنكيـل، أي مـا يبـدو فـي الظـاهر مـن ظلـم،              .26قبلهم

ولـذلك، حـين كـان الخليفـة ينظـر إلـى نفسـه بوصـفه          .علـى أيـديهم  " اللـه عزيـز ذو انتقـام   "ود، من وجهة نظرهم، إلـى أن  إنما يع

تجسيدا للعدل علـى األرض، ويتابعـه الشـعراء فـي نظرتـه تلـك، فلسـان حالـه يقـول إن أولئـك الـذين يتهمونـه بظلمهـم ليسـوا إال               

  ."وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون"—الذين ظلموا أنفسهم إذنعصاة له؛ ومادام عصيانهم له عصيانا لله، فهم 

ــه قــد اصــطفى الخلفــاء لصــيانة رســالة اإلســالم، مثلمــا اصــطفى الرســل لتبليغهــا، وإذا كــان قــد هــداهم            اآلن، إذا كــان الل

الفهم كمـا أهلـك مـن خـالف     وفهمهم وآتاهم حكما رشيدا ورأيا سديدا، كما فعل مع الرسل، فقد كان حقا عليه أن يهلك مـن يخـ  

فبعد أن نصت الرسالة على المهمة التـي   .الرسل؛ هذا هو منطق الخلفاء األمويين كما ورد في رسالة الوليد بن يزيد في البيعة

، وعلـى الغايـة مـن هـذه المهمـة،      "إنفـاذ حكمـه، وإقامـة سـنته وحـدوده، واألخـذ بفرائضـه وحقوقـه        "كلف الله بهـا خلفـاءه، وهـي    

فتتــابع خلفــاء اللــه علــى مــا أورثهــم مــن أمــر  : "، بينــت عاقبــة مــن يعصــي الخلفــاء محــاوال إعاقــة مهمــتهم "د اإلســالمتأييــ"وهــي 

أنبيائــه، واســتخلفهم عليــه منــه؛ ال يتعــرض لحقهــم أحــد إال صــرعه اللــه، وال يفــارق جمــاعتهم أحــد إال أهلكــه اللــه، وال يســتخف    

   ."الله منه، وسلطهم عليه، وجعله نكاال وموعظة لغيرهبواليتهم ويتهم قضاء الله فيهم أحد إال أمكنهم 

هــذه الكلمــات، وهــي تمثــل رؤيــة األمــويين للخالفــة مــن معاويــة إلــى مــروان بــن محمــد، يتــردد صــداها فــي أرجــاء أدبهــم،      

ه بهـم مـن عقـاب    وتتجلى في لوحات فنية تشتق ألوانها في الغالب من المقارنة بين أعداء الخلفاء وأعداء األنبياء فيما أنزلـه اللـ  

ويتحدث الوليد عن اقتصاص الله من الخارجين على خلفاء بني أمية وهو يسحب خلفه إرثا كبيـرا   .بسبب مخالفتهم وعصيانهم

مـن األزمــات الكبيــرة التـي خــرج منهــا األمويـون منتصــرين علــى أعـدائهم ابتــداء مــن ثـورة النــاقمين علــى عثمـان وانتهــاء بخــروج       

مــن الوليــد نفســه ومــا وقــع بــين هــذين الحــدثين مــن وقــائع كبيــرة كــادت أن تعصــف بكيــان الخالفــة  يحيــى بــن زيــد بــن علــي فــي ز

ومــن  .األمويـة، وبالتحديــد، ثــورات ابــن الزبيــر والمختــار الثقفــي وابــن األشــعث ويزيــد بــن المهلــب، فضــال عــن حركــات الخــوارج 

أمـا   .هومهم للخالفة زخما أكبر، مع توالي تلـك االنتصـارات  الطبيعي أن يترسخ اعتقاد األمويين بالعناية اإللهية أكثر، ويكتسب مف

من يقرأ أدبهم فمن الخطأ أن يفهم لغتهم في الحديث عن تأييد اللـه ونصـره كمـا يفهـم لغـة عامـة النـاس فـي الحـديث عـن فضـل            

نبيـاء فـي المرحلـة    فاللـه يؤيـدهم بنصـره تبعـا لخطـة مرحليـة وضـعها لتـدبير شـؤون الخلـق، ونفـذها مـن خـالل األ              .الله وتوفيقـه 

األولى ومن خاللهم في المرحلة الثانيـة، واتبـع مـع مـن حـاول تعطيلهـا سياسـة واحـدة فـي المـرحلتين؛ ولـذلك، قـال الحجـاج فـي               

بـل أنـتم يـا أهـل الشـام      ): "347: 1، 1987ابـن أبـي الحديـد،    (خطبة له في جيش الشام بعد القضاء على ثـورة ابـن األشـعث    

  "."قد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبونول"كما قال الله سبحانه 

وهكذا، كما قرن الشعراء خلفاء بني أمية بداود وسليمان في سياق الحديث عن مهديتهم، فإنهم، في سياق الحـديث عـن   

ــوامهم بســبب           ــه أق ــذين عــذب الل ــاء ال ــوهم باألنبي ــم، قرن ــام لحقه ــم واالنتق ــه له ــك،      نصــرة الل ــي ذل ــذيبهم وعصــيانهم؛ وهــم، ف تك

يســتفيدون مــن كــل األمثلــة التــي يعرضــها القــرآن فــي هــذا الشــأن، مســتخدمين أيضــا المصــطلحات القرآنيــة الــواردة خــالل تلــك      

، ويـذكر، فـي مـوطن    "كـالريح إذ بعثـت نحسـا علـى عـاد     "بأنهـا  " بعـوث أميـر المـؤمنين   "يصـف  ) 120، 1999(فجرير  .األمثلة

حــين خــرج هــؤالء مــع ابــن األشــعث ورفضــوا كتــب   " ضــاللة أهــل العــراق"قــوم هــود ويشــبهها بـــ " ضــاللة"، )96، 1999(آخــر 

الحجاج إليهم بلزوم طاعة الخليفة فانتهى بهـم خـروجهم إلـى الهـالك؛ وحـين يـذكر خـروج يزيـد بـن المهلـب علـى يزيـد بـن عبـد               

المهلــب مــن بــوار حــين انتصــر علــيهم الخليفــة    الملــك، يستحضــر مــا حــل بثمــود مــن عــذاب ويخلعــه علــى مــا أصــاب أتبــاع ابــن    

)1999 ،169(27 :  

طوا في ديِنهلَِّب َفرهَفب    مـــآُل الم َلت َثمودَطَغوا َكما َفعارواــو  

الـذي يلحقـه اللـه    " التنكيل"وهو يرسم لبوارهم صورة مؤثرة وكأنه يوضح ما قصده الوليد بن يزيد في رسالته حين أشار إلى 

فقد قطع الله دابر آل المهلب، كمـا يقـول فـي قصـيدة لـه       ."لحق خلفائه ويفارق جماعتهم ويتهم قضاء الله فيهم يتعرض"بمن 

؛ أمـا أتبـاعهم مـن األزد وغيـرهم فقـد أصـابهم       "أصل وال طـرف "ولم يبق منهم " أمسوا رمادا"، فـ)309 -308، 1999(فائية 

ابـن المهلـب إال بتـر أطـرافهم وتقطيـع أعنـاقهم علـى يـد         " مضـلهم "بـاع  الخزي من الذل الذي لحق بهم، ولـم ينـالوا شـيئا مـن ات    

وصـورة الهـالك هـذه، مـع مقارنـة مـا أصـاب آل المهلـب          .، أي مفلقـة "بـذي العقـر أقحافـا   "، وإال تدحرج جماجمهم "جنود الله"

وكيـف  " ابن المهلـب بـ .. .بطشـة اللـه  "الذي يتحدث عما يسـميه  ) 622، 1997(بما أصاب ثمود، ترد أيضا في شعر الفرزدق 
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وكـذلك يستحضـر الفـرزدق     ."حاق بهم أمر الله"حين " أصبحوا ال ترى إال مساكنهم كأنهم من ثمود الحجر أو إرم"أن أتباعه 

فبعـد أن   .قصص األقوام السابقين المكذبين ألنبيائهم حين يتحدث عن فشل ابن األشعث في ثورته على عبـد الملـك بـن مـروان    

، يسـتهجن عـدم اتعـاظهم بعـذاب اللـه الـذي       "غيـر تقـوى اللـه   "واالجتمـاع علـى   " ستحالل الفواحش كلهـا ا"و" النفاق"يصفهم بـ

  ):678، 1997(أصاب من كّذب باألنبياء 

هنِذرم َفيفيه ؤِمنُكن مَأَتوا ِللَِّه ِعصيان    مــَأَلم ي َقوم ذاباـــع  

  اـطوفان و َغرقًا بالماِءبالريح َأ  وَكم عصا الَله ِمن َقوم َفَأهَلَكهم

وحين يعقد الشعراء هذه المقارنات بين الخلفاء والرسل في العذاب الذي ينزله الله بمن يعصـيهم ويكـذبهم فـإن بـراعتهم     

األسلوبية تقتصر على شكل المقارنة، أما جوهرها فليس فيه تخييل، وهو أن اللـه ينـتقم لخلفائـه ممـن يعصـيهم تمامـا كمـا كـان         

وتتعزز هذه الحقيقة حين نجدهم يقولون إن الله ينزل مالئكة للقتال مع الخلفاء، مستحضرين غزوتـي   .له ممن كذبهمينتقم لرس

فجـيش هشـام بـن عبـد الملـك الـذي قضـى علـى حركـة عبـاد الجحـافي كـان              .بدر واألحزاب حين أنزل الله مالئكة تقاتل مع النبي

أي خيـل مـن عنـد اللـه،     " بلـق مسـومة  " ، ويصفهم بـأنهم يقـاتلون علـى   )120، 1999(، كما يقول جرير "مالئكة الرحمن"فيه 

 3-82" (هـود "، وفـي  )لنرسل عليهم حجارة من طين، مسـومة عنـد ربـك للمسـرفين    " 4-33" (الذاريات"تبعا لقوله تعالى في 
   "):وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك"

  نوا خير أمدادأمداد ربك كا    أنصار حق على بلق مسومة

ونفهم من قصيدة رائيـة للفـرزدق    ).33: 49، 1996قباوة، (والله أرسل مددا لمعاوية يوم صفين، كما يتضمن األخطل 

.. .جبرائيــل"أن اللـه يحــتفظ بمالئكـة ينــزلهم للقتـال مــع رسـله وخلفائــه حـين يطلبــون نصـره، وأن فــيهم       ) 257 -256، 1997(

أمـد اللـه بهـم الحجـاج حـين      —، كمـا يصـفهم  "قـوم أعـزة غـالظ   "وهـم  —المالئكـة الجنـود   ، وأن هـؤالء "وأمثاله من ذي جناحين

  :لينصره على ابن األشعث، مثلما أمد بهم النبي محمدا يوم بدر) باسم الخليفة(دعاه 

  وسوى من القتلى الركي المعورا    بهم يوم بدر أيد الله نصــره

  اد لينصـرابهم إذ دعا رب العب    جنودا دعا الحجاج حين أعانه

، يجعـل المالئكـة يتلقـون    )40 -39: 22، 1998(حتى إن عدي بن الرقاع، في إحدى مدائحه في الوليد بن عبـد الملـك   

  .أوامرهم من الخليفة وهم يقاتلون معه عدوه، ويرى في ذلك دليال على مبلغ كرامة الخليفة عند الله

األمـويين بأنهـا سـيوف     الحرب، الدينية، وصف الفـرزدق سـيوف   وانطالقا من هذه المقارنة بين الخلفاء والرسل في ميدان

  ):521، 1997(أنبياء غير قابلة للكسر 

  إال بسيف ُنبوة لم يـــفلل      هل تعلمون بني أمية قاتلوا

الذي وضعه الله في يد النبـي ليضـرب بـه أعـداءه فـي معركـة بـدر، كمـا يقـول فـي مـوطن            —القوة—وهو يقصد به السيف

  ):667، 1997(سليمان بن عبد الملك آخر، في مدح 

  به دون باب الصين عينا لظالم     ضربنا بسيف في يمينك لم ندع

  ببدر على أعناقهم والمعاصـم     به ضرب الله الذين تحزبــوا 

  ):700، 1997(وكما يقول أيضا في مدح، يزيد بن عبد الملك 

  به أهل بدر عاقدين النواصيا    ضربت بسيف كان القى محمد

فالســيف، فــي النهايــة، هــو ســيف اللــه، وكثيــرا مــا  .تخلــو نســبة الســيف إلــى الُنبــوة مــن مغــزى خــاص فــي هــذا الســياق وال

؛ لكــن حــين يســند الشــاعر الســيف إلــى  29ســيف اللــه"، بأنــه 28يوصــف الخليفــة األمــوي، أو الواحــد مــن والتــه أو قــادة جيشــه 

وم للنبـي، فإنـه يؤكـد بـذلك جانبـا مـن جوانـب المسـاواة بـين الخلفـاء           الخليفة، ويعني بـه أنـه هـو السـيف الـذي قلـده اللـه ذات يـ        
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ولـيس بـال مغـزى، هنـا، أن هـذا الشـاعر        .والرسل في خطة الله لتدبير شؤون الخلق، كما تصورها بنو أمية، وتمثلت في أدبهم

عمـر وعثمـان، بـل يقارنـه بالرسـل؛      ال يقارن الخليفة، في العادة، بالخلفاء الذين رآهـم األمويـون راشـدين، وبالتحديـد أبـو بكـر و      

  .إنه وضع يعبر عن المكانة الحقيقية للخليفة األموي كما رآها لنفسه ووافقه فيها شعراؤه

وهكــذا يتضــح، فــي ضــوء كــل مــا تقــدم، أن تفســير أدب األمــويين تفســيرا جبريــا، انطالقــا مــن االعتقــاد باعتنــاقهم مــذهب   

فاألمويون لم يكونوا جبريين، والقرائن التي قـدمت للتـدليل    .ما كان تفسيرا متسرعاالجبر ليقيموا عليه أحقيتهم في الخالفة، إن

على دعوى جبريتهم لم تكن كافية للخروج باستنتاج من هذا الحجم، ألن لغة الخطاب التي اشـتقت منهـا تلـك القـرائن كانـت لغـة       

لـدمغ كـل األحـزاب     حالة األمـويين فهـي كافيـة، إذن،   واحدة في أدب األمويين وأدب معارضيهم على السواء؛ فإذا كانت كافية في 

لكـن األمــويين، كمـا تــدل وثــائقهم، أقـاموا حقهــم فـي الخالفــة علـى فلســفة دينيـة غيبيــة، وجــاء        .السياسـية آنــذاك بدمغـة الجبريــة  

محمـد، عـد نفسـه     فالخليفة األموي، ابتداء بمعاوية، وربما بعثمان، وانتهاء بمـروان بـن   .أدبهم معبرا عن هذه الفلسفة بوضوح

رمزا روحيا يمثل المرجعية الدينية لألمة، وليس فقط حاكما زمنيا يمثل مرجعيتها السياسية؛ وكـان يصـدر، فـي ذلـك، عـن رؤيـة       

وكان الرسل والخلفاء، على التـوالي، هـم    .واضحة ومحددة المعالم لموقع الخالفة فيما يراه خطة وضعها الله للحكم في األرض

ن في هذه الخطة، لكن ليس على أساس تبعية هؤالء ألولئك، بل على أساس أن كل فريق يسـتمد شـرعيته مـن    الالعبين الوحيدي

أي —هو رسول الله اصطفاه لتبليـغ رسـالة اإلسـالم، والخليفـة    —أي رسول—الله مباشرة بوصفه نائبا عنه في األرض؛ فالرسول

النبـي محمـد فـي تبليغهـا وفـي إنشـاء كيـان سياسـي للـدفاع           هو خليفـة اللـه اصـطفاه لصـيانة تلـك الرسـالة بعـد أن نجـح        —خليفة

عنهـا؛ والفـرق بـين االثنـين ينحصـر فـي أن الرسـل يسـتقبلون الــوحي، فـي حـين أن الخلفـاء ال يسـتقبلونه لكـنهم، علـى أيـة حــال،                

لدينيـة الغيبيـة   وقـد جـاء أدب األمـويين معبـرا تعبيـرا دقيقـا عـن رؤيـتهم الفلسـفية ا          .مهديون فـي حكمهـم ومؤيـدون فـي مهمـتهم     

تلك، لكن المشتغلين به أبصروه أحيانا في ضوء خافت، فالحت لهم شواهده على هذه الرؤية وكأنها شـواهد علـى إيمـان أمـوي     

  بعقيدة الجبر
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  الهوامش

 .47 -30، ص "الشورى في العصر األموي"إلى جانب دراساته أعاله، انظر أيضا كتابه  .1

قـد سـبقه إلـى توظيـف الشـعر األمـوي فـي خدمـة هـذه القضـية           ) 236-233، ص فـي الشـعر السياسـي   (يبدو أن الجـراري   .2

 .توظيفا مركزا

إلى أن معاويـة بـن   ) 144 -143فضل االعتزال وطبقات المعتزلة، ص (هناك، فقط، إشارة عابرة من عبد الجبار المعتزلي  .3

س بنيت؛ ومن الواضـح، كمـا سيتضـح    أبي سفيان كان جبريا، لكنه لم يوضح من أين استقى هذه المعلومة أو على أي أسا

 .بعد قليل، أنه استنتجها من أقوال توهم بالجبر نسبت إلى معاوية حين تحول بالخالفة إلى ملك

 .240 -238انظر بطاينة، الجبر،  .4

البيـان  "، وهـي مدونـة فـي كتابـه     "البتـراء "ربما استوحى الجاحظ ذلك ممـا ورد فـي خطبـة زيـاد بـن أبـي سـفيان المسـماة          .5

 .64: 2ين والتبي

ــة؛      ) 181 -180(وأبــو حلــتم  ) 84(اقتــرب النعمــان القاضــي   .6 ــا إلــى أن األمــويين قربــوا المرجئ ــرأي حــين ذهب مــن هــذا ال

ولتفسير انضمام جماعة من المرجئة إلى خارجين علـى األمـويين، فـرق أبـو حلـتم، لكـن مـن غيـر دليـل واضـح، بـين فئتـين             

أن هؤالء األخيرين هم الذين خرجوا؛ وكذلك فعل عمارة حـين فـرق    مرجئة خالصة وأخرى غير خالصة، وذهب إلى: منهم

مستفيدا في ذلك، هو وأبو حلتم، من اضطراب المؤرخين فـي الحـديث   " اإلرجاء األموي واإلرجاء الثوري"بين ما سماه 

 ).173(قارن فؤاد  .عن المرجئة

 ).33(؛ نادر )275(زعرور : حول فكرة الحياد، انظر .7

وهي شعر لليلى األخيلية وآخر لحسان بن ثابـت، شـاهد ثالـث، وهـو رجـز       ،الشواهد المتعلقة بعثمانيمكن أن يضاف إلى  .8

وفيـه إشـارة إلـى عثمـان بأنـه خليفـة اللـه؛ وهـذا         ) 399" (وقعة صفين"منسوب إلى عمرو بن العاص، يورده المنقري في 

 .الشعر ليس من النوع الموثوق، بالطبع، ومع ذلك فله داللته الخاصة

  وأن عرا اإليمان قول محسن      وأشهد أن البعث حق وأخلـــص   ت بأن الله ال رب غيـرهشهد .9

 وكان أبو حفص على الخير يحرص    وأن أبا بكر خليفة ربـــه   وفعل زكي قد يزيد وينقــــص  

قـد  " إللهـي نظريـة الحـق ا  "يتم لفت النظـر أحيانـا إلـى أقـوال تنسـب إلـى عثمـان بـن عفـان ويسـتنتج منهـا أن مـا يسـمى بــ                .10

 ).231جراري : انظر، مثال(ابتدأت منذ خالفته 

11. "as evidenced by coins and inscriptions"    كمـا يقـولHawting )13(    بصـفة  "النقـوش "، مـع أن إشـارته إلـى ،

 .خاصة، تحتاج إلى تفسير، إذ إنه لم يذكر أمثلة عليها

أبـو خيـل   : انظـر، مـثال  " (خليفـة اللـه  "هم أحيانـا علـى لقـب    ومع ذلك، فإن الذين ألفوا في ألقـاب الخليفـة ال تشـتمل قـوائم     .12

227.( 

 ).Crone-Hinds )16ورد أول مرة في الوثائق العائدة إلى العباسيين تبعا لـ  .13

 .يتكرر اقتباس هذا البيت كثيرا في الدراسات ذات العالقة .14

 .8مالحظة  3ملحق  Crone-Hinds، لكن قارن "فهذه صفة خلفاء الله: "في األصل .15

ــة          ) 366 -362: 9(تفظ القلقشــندي يحــ .16 ــي البيع ــا المــأمون ف ــا، كتبه ــي ســيأتي الحــديث عنه برســالة مشــابهة للرســالة الت

 .بالخالفة من بعده لإلمام علي الرضا

 ).19: 105(يبدو أن مرحلية التدبير اإللهي كما وردت في الرسالة تظهر في صورة غائمة في قصيدة للعرجي  .17

 ).Crone-Hinds )28 =29مقتبسة في  .18
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يجادل عن قداسة الخليفة وحرمته كما يفعـل الحجـاج قبلـه وذكـروا     "خالد بن عبد الله القسري كان  يقول عون قاسم إن .19

 ).171" (أنه كان يرى أن هشاما أفضل من النبي

 .بيت جرير) Patricia-Hinds )40هكذا فهم  .20

          ): 35: 16(كما قال عدي بن الرقاع في الوليد بن عبد الملك  .21

 رضا وعصيانه لله عصيانا  طاعته لله ربهم يرون  

ــة  .22 ــن مــروان        "الســنة"دالل ــد الملــك ب ــا، كــداللتها فــي قــول النابغــة الشــيباني فــي عب ــاحكم  ): "58: 15(، هن داود عــدل ف

  ): 10: 3بكار (، ثم إن الخلفاء يتبع أحدهم سنة اآلخر كما نفهم من إسماعيل بن يسار إذ يقول "بسنته

 ولكن بما ساروا من المعروف تقتدي  يفةوقمت ولم تنقض قضاء خل  

المهديــة لــدى "متــأثرين بعقيــدة " مهــديون"هــذا يــنقض مــا يقــال أحيانــا مــن أن الشــعراء وصــفوا خلفــاء بنــي أميــة بــأنهم   .23

، لكــن فكــرة مهديــة اإلمــام تــأخرت، كمــا )94؛ زراقــط 163حــوفي : انظــر(حتــى يقــابلوا دعــوة الشــيعة بمثلهــا "و" الشــيعة

 .دية الخليفة، وكال الطرفين، األمويين والشيعة، قارنوا إمامهم بالرسوليبدو، عن فكرة مه

 انظر بصفة خاصة شعر جرير والفرزدق(نعت ورد في مدح كل خليفة أموي " المهدي"ويالحظ أن  .24

        ): 539(كما قال الفرزدق في مدح الوليد بن يزيد، مستحضرا النبي سليمان  .25

 ل سلمى من وفاء ومن عدلبأجبا  يسوس من الحلم الذي كان راجحا  

، وربمـا كـان   )118 -116انظر بطاينـة، دراسـة،   (كان لدى خلفاء بني أمية، كما تشير األدلة، اعتقاد بأن ذنوبهم مغفورة  .26

لهذا االعتقاد صلة بما كانوا يرونه في أنفسهم من أنهم مهديون؛ إذ إن ذنوبهم ال يمكن، في ضوء هـذا الرؤيـة، أن تكـون    

عــن وعــي مــادام اللــه قــد هــداهم أصــال، وبالتــالي، فهــي مغفــورة حكمــا، ألن اللــه ال يؤاخــذ عبــاده بمــا  مقصــودة أو صــادرة 

 .نسوا أو أخطأوا

 ).116(وقد ذكر ثمود أيضا في موطن آخر، في قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك  .27

داَنـت  " :؛ وجريـر )223: 5طبري "(رزياد قام أبلج مستني فلما قام سيف الَله فيهم" :انظر، مثال، حارثة بن بدر الغداني .28

" بأنـك سـيف اللـه فـي األرض سـله     : "؛ والفـرزدق )412" (وَأعَطت يدًا ِللِسـلم صـاِغرًة ِمـن بعـِد مـا كـاد سـيف الَلـِه يفنيهـا         

 ).232" (يا بشر إنك سيف الله صيل به"، )89(

نهــج النبــي ونهــج  "واتبــاع الخلفــاء  " لــهخليفــة ال"و" ســيف اللــه "الصــلة فــي شــعر األمــويين بــين    ) 146(لحــظ الحــوفي   .29

، لكن عدم اطالعه على رسالة الوليد بن يزيد كانت، كما يبدو، عامال فـي إضـاعة الفرصـة السـتثمار     "السابقين من الرسل

  .هذه الملحوظة
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   السلوك الجرمي كأساس للمسؤولية الجزائية لجريمة التلوث البيئي
*  

 .، اربد، األردنجامعة اليرموك ،كلية القانون، مؤيد القضاةو مأمون أبوزيتون

  

  8/8/2010 وقبل للنشر                      6/7/2010  ستلم البحث فيا

  ملخص

محور حول السـلوك غيـر المشـروع كأسـاس لهـذه المسـؤولية، إال       ال تزال نظرية المسؤولية الجزائية لجريمة التلوث البيئي تت

ومـن هنـا فـإن هـذا البحـث يهـدف إلـى تقـديم         . أن هذا األمر نهج قاصر ومعيب، وذلك ألن السلوك المشروع يصـلح أيضـا لقيامهـا   

وث المنشـئة لهـا،   دراسة تحليلية، مقارنة حول شروط السلوك الـذي يصـلح أساسـًا لقيـام مثـل هـذه المسـؤولية، وحـول صـور التلـ          

مــن التشــريعات ال تــزال تقــيم المســؤولية علــى أســاس التلــوث المباشــر، والمــادي، والمؤكــد، وتغفــل       ًاخصوصــا وأن هنــاك كثيــر 

  . صالحية األنواع األخرى من تلوث غير مباشر، ومعنوي، ومستقبلي، والحق

لجاني أن يتفـادى المسـؤولية الجزائيـة، إذا مـا تبـين      وإنسجامًا مع القواعد العامة فقد تبين من خالل هذا البحث بأنه يمكن ل

إذ انـه حـال   . بأن التلوث قد نتج عن فعل أجنبي، قوة قاهرة، أو نتيجة لتدخل شخص آخر ليس له عليـه حـق الرقابـة واإلشـراف    

أن و، فـة أو بسـببها  الوظي ةجريمـة حـال تأديـ   الُترتكـب  قيام هذه الرابطة فإن مسؤولية متولي الرقابة، أو الحـارس تقـوم، شـريط أن    

وأن  ،بموظفيـه  والرقابـة والعنايـة   في واجـب اإلشـراف   أو التقصير اإلهماليتمثل ب ، أو الحارسالمتبوع يثبت وقوع خطأ من جانب

فضــال عــن ذلــك فــإن  . ال تكــون المراقبــة مســتحيلة  وأن ،ال يكــون هنــاك تجــاوز مــن العــاملين علــى التعليمــات والقــرارات الصــادرة   

كـون السـلوك الصـادر مـن قبـل الغيـر إراديـًا أو غيـر إراديـًا، مباشـرًا أو           الرقابة، أو الحارس تقوم بغض النظر عـن  مسؤولية متولي 

كـان بإمكانـه أن   إذا أو غير شرعية، أو كون المتبوع لم يسـتخدم تلـك السـلطة     ،شرعيةهما كون السلطة القائمة بين، أو غير مباشر

علـى الـرغم مـن عـدم إمكانيـة الرقابـة        تابع مادام أن له سلطة فعلية في الرقابة أو التوجيهغير حر في إختيار ال هيستخدمها، أو كون

بـل تقـوم أيضـا حيـال التـابع واألشـياء التـي تحـت          ،، أو الحـارس وال تقتصـر المسـؤولية الجزائيـة علـى المتبـوع     . من الناحية الفنيـة 

  . الحراسة

افقة، او الترخيص من اجل ممارسة سـلوك المـؤدي لتلـوث بيئـي،     ومن جانب آخر فقد تم تسليط الضوء على مدى أثر المو

ــع هــذه المســؤولية بحجــة           ــأن الجــاني ال يســتطيع دف ــين ب ــة أم ال، حيــث تب ــان المســؤولية الجزائي ــان شــأنهما أن ينفي وفيمــا إذا ك

لى تنظيم مباشـرة  الترخيص لمزاولة العمل حال حصول ضرر، أو قيام خطر بحصول تلوث بيئي، إذ أن نطاق الترخيص يقتصر ع

  . العمل وليس إباحة التلوث البيئي

غيـر  المسـؤولية الجزائيـة، وهـو فـي األصـل       ال يـؤثر علـى   الخطـأ كما تبين من خالل البحث بـأن إرتكـاب السـلوك عـن طريـق      

خالفـًا لمـا هـو    البحث تبنى وجهة النظر التي تطالب بضرورة إففتراضه في جانب الجاني في أغلب الجـرائم البيئيـة،    مفترض، إال أن

، بسـبب طبيعـة النشـاط   مستقر عليه الوضع في التشريعات الجزائية وذلك إلعتبارت تتعلق بصعوبة إثبات الخطأ فـي بعـض الحـاالت    

  . وغيرها تلوث الهواء الجوي بسبب عوادم السيارات، أو المولدات، كوعمومية التلوث، وإنتشاره

المسؤولية الجزائية حصول ضرر في كل جرائم التلوث البيئي، فهنـاك جـرائم    كما تبين من خالل البحث بأنه ال يشترط لقيام

   .يكفي فيها الخطر لقيام مثل هذه المسؤولية

                                                           
*
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Abstract 

The current theory of criminal liability for environmental pollution still revolves around the illegal 
conduct as ground for such liability. Yet, building our legal thinking around such idea is shortsighted 
as, the offender's liability can in some cases, be satisfied on the basis of legal conduct which has led to 
pollution. Therefore, this paper aims to provide an analytical and comparative study of the conditions 
required to establish an offender's criminal liability in relation to pollution. It seeks also to highlight the 
forms of such pollution, especially that, there are some laws which still recognize only direct, physical 
and certain pollution as sufficient basis for imposing criminal liability. It is argued that such liability 
can be established on the ground of indirect, non-physical, future and subsequent pollution.  Based on 
the analysis undertaken, it was shown that the offender can seek to avoid responsibility by introducing 
defences including foreign causes, irresistible force, and the action of third party over whom the 
offender had no power of supervision or mentoring. But upon the existence of such relationship the 
offender is deemed liable for the action of the third party provided that the offence is committed during 
the course of the latter's employment. It is also necessary to prove that the employer has been acting 
negligently when it was possible to exercise his or her power of supervision over the employee. 
Moreover, the employer’s liability of the action of his or her employee is satisfied when the former has 
actual rather than technical authority of supervision regardless of whether the employees actions where 
voluntary or not, directly caused the pollution or indirectly. It is irrelevant to question of the employer’s 
liability that he or she had no choice in choosing the employee or his or her authority over him or her 
was illegal. The paper explored the possibility of whether the offender can seek to escape liability on the 
ground that he or she was granted a license to undertake the work which has led to pollution. It was 
established that such a defence is not available as the purpose of the license is to regulate the job rather 
than legitimizing pollution.   It was also shown that negligence will suffice to establish criminal liability 
for pollution, and, for purpose of  ensuring more effective legal protection against harm to the 
environment, such negligent should be presumed on the offender's side. In the same vein, it is argued 
that the scope of criminal liability for the commission of environmental offences should be extended to 
include both causing harm to the environment as well as conducting dangerous actions which might 
lead to pollution with regard to certain types of environmental crimes. 
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 :مقدمة

حماية لإلنسانية وللكائنات الحية التي تعيش فيها، لذلك األمـر كـان ال بـد مـن      هيمن السلوكيات المضرة بها  ة البيئةحماي

بحمايــة جزائيــة ال يجــوز التنــازل أو التصــالح عليهــا، وال يــؤثر علــى قيامهــا تــوفر المســؤولية المدنيــة بــدليل نــص    لهــااإلعتــراف 

؛ 75: 1984؛ هنــــــداوي، 1: 1981عــــــامر، ( 1976لســــــنة ) 43(المــــــدني األردنــــــي رقــــــم مــــــن القــــــانون ) 271(المــــــادة 

Lackner,kühl, 2001, §324, Rn. 7(           إال أن هذه الحمايـة، التـي محلهـا حسـب الـرأي الـراجح اإلنسـان ولـيس عناصـر البيئـة ،

ت معينـة بسـبب أمـور لهـا     ، قـد يصـعب تحديـدها فـي حـاال     (JuS, 1997, S. 577; GA, 1992, S. 76)مـن مـاء، وأرض وهـواء    

عالقة بالسلوك الجرمي، لذا نسعى مـن خـالل هـذا البحـث إلـى التعـرف علـى السـلوك الجرمـي لهـذه الجريمـة مـن خـالل الشـروط               

الواجــب توفرهــا فيــه مــن موضــوعية تتعلــق بموضــوع الســلوك الجرمــي نفســه، وشخصــية تتعلــق بشــخص مرتكــب ذلــك الســلوك،    

  .والوقوف على جزئيات هذه الشروط

فــي إطــار الشــروط الموضــوعية والتــي تتمثــل بوجــوب أن يكــون هنــاك أوال ســلوك جرمــي، وأن يكــون هــذا الســلوك غيــر        

، وأن يؤدي إلى تلوث بيئي نهدف إلى التعرف على صور هذا السلوك الذي يختلـف بـاختالف نـوع الجريمـة     )1هامش (مشروع 

النفايـات  بالتعامل غير المسموح بـه  أو اإلزعاج والتأين اإلشعاعي،  أو من قبيلهوائي، أو أرضي، أو ، فيما إذا كانت تلوث مائي

  . الممارسات غير المسموح بها من قبل المنشآتأو من قبيل ، ، أو بالمواد المشعة، أو بالمواد ذات الخطورةالخطرة

للمســؤولية كــذلك األمــر وفــي اإلطــار ذاتــه نهــدف مــن خــالل هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى مــدى صــالحية الخطــأ كأســاس   

، مـد خطـوط أنابيـب بتروليـة    الجزائية، وهل هو مفترض أم واجب اإلثبات، ومدى صالحية السلوك المشـروع لهـذا األمـر أيضـا ك    

-Schönke, Schröder, 2001, S. 2475) ونقـل الـنفط بكميـات كبيـرة داخـل البحـار والمحيطـات، وإجـراء التجـارب النوويـة          
2568).  

، ولصـعوبة  هذه الجريمـة  ولخطورة اآلثار التي يمكن أن تترتب على ،لوجي لكل مناحي الحياةنتيجة للتطور العلمي والتكنو

تحديد المجني عليـه بالـذات، والضـرر الـذي أصـابه، ومـدى هـذا الضـرر، ومضـاعفاته فـي بعـض أنـواع الجـرائم البيئيـة كـالتلوث                

لموضــوع البيئــي وتبعثرهــا بــين كثيــر مــن القــوانين،   ، ولكثــرة النصــوص البيئيــة األردنيــة المعالجــة والســمعي، واألرضــي ،الفضــائي

نســعى فــي إطـار هــذا البحــث إلــى التعــرف علـى مــدى صــالحية الخطــر كأســاس    ،)4-3: 1995كريشــان، (واألنظمـة والتعليمــات  

   .للمسؤولية الجزائية، وهل يصلح في كل الجرائم البيئية، أم ال

ل، أو الحـق، فـإن   و غير مباشر، مـادي أو معنـوي، مؤكـد أو محتمـ    مباشر أونظرا لتعدد صور التلوث البيئي إذ قد يكون 

هذا البحث يرمي إلى التعرف على هـذه الصـور، ومـدى مسـؤوليتها عـن التلـوث الحاصـل وسـيعرج علـى مـدى صـالحية السـلوك             

، ي الهـواء صـعوبة تحديـد نسـبة التلـوث فـ     المحدث لها كأساس للمسؤولية الجزائية، وعلى الصـعوبات التـي تعتـرض هـذا األمـر ك     

والســلوك المســؤول عــن النتيجــة الجرميــة فــي حالــة التلــوث المســتقبلي، أو غيــر المباشــر، أو فــي حالــة وجــود عــدة ســلوكيات        

إلقـاء  ، أو كأو األدخنـة  ،تطـاير الغبـار  كأو  ،واألدخنة الصادرة من عوادم السـيارات  ،الغازاتساهمت في إحداث النتيجة الجرمية ك

  .مياه ملوثةالتي تسرب إليها بعد ذلك  مادة ملوثة في ماء الشرب

أما فيما يتعلق بالشروط الشخصية الواجب توفرها في السلوك الجرمي والتي تتمثل بوجوب أن يصـدر السـلوك مـن قبـل     

السـلوك الصـادر مـن قبـل     شخص طبيعي أو معنوي، وأن يكـون صـادرًا عـن علـم وإرادة نسـعى إلـى التعـرف علـى مـدى صـالحية           

ال لقيام المسؤولية الجزائية حيال المتبوع، وهل يؤثر على ذلك كون السلوك الصادر من قبل التـابع غيـر إرادي،   كالتابع مث الغير

غير شرعية كما لو كانت مستمدة من عقد باطل أو عقد غيـر مشـروع، أو كـون    هما السلطة القائمة بينأو غير مباشر، أو كون 

أسـتأجر  غير حر فـي إختيـار التـابع كمـا لـو       هان بإمكانه أن يستخدمها، أو كونالمتبوع لم يستخدم تلك السلطة فعال مادام أنه ك

غيـر قـادر علـى الرقابـة والتوجيـه مـن الناحيـة الفنيـة، إذا كـان مـن الناحيـة اإلداريـة هـو صـاحب الرقابـة                ، أو كونـه  منشأة بطاقمها

لمعنـويين قيـام المسـؤولية الجزائيـة حيـال التـابع       وهل تمنع المسـؤولية الجزائيـة القائمـة حيـال المتبـوع، واألشـخاص ا      . والتوجيه

  .  واألشخاص الطبيعيين

ة مـن قبـل األشـياء التـي تحـت حراسـ      كذلك األمر وفي اإلطار ذاته نسعى إلى التعرف علـى مـدى صـالحية السـلوك الصـادر      

حيـال الحـارس، وهــل    الجزائيــةواألشـياء الخطــرة كأسـاس للمسـؤولية     ،الحيوانـات، والبنــاء، واآلالت الميكانيكيـة  ك المشـتكى عليـه  
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راجــع لظــروف قــاهرة كالســرقة، أو الغصــب، أو إذا كــان أساســها غيــر مشــروع يــؤثر علــى قيامهــا إذا كــان أســاس هــذه الحراســة  

  . كالزالزل، أو الصواعق، أو القصف بقنابل

االت التـي قـد تكلـف أمـوال     ونظرًا ألهمية جريمة التلوث البيئي، وآثارها، ولصعوبة إثبات القصد الجرمي في كثيـر مـن الحـ   

ن ذلـك بتعـدد   اواقتـر  ،تحركهـا  يومصادر الطاقة الت ،تهاوآال ،أدواتهاالصناعة، و عدد العمال المعرضين لمخاطرباهظة، ولتزايد 

كـل ذلـك دعانـا أيضـا إلـى تسـليط الضـوء علـى مـدى لـزوم القصـد الجرمـي كأسـاس للمسـؤولية الجزائيـة لجريمـة                  ،وسائل النقـل 

إلـى إعتبـار جريمـة التلـوث البيئـي مـن الجـرائم الماديـة، التـي          فعلى الرغم من أهميته فإن هناك إتجاه فقهـي يـدعو   . يالتلوث البيئ

  . يكفي لتوفرها حصول الركن المادي دون المعنوي

  لمشكلة البحثية ا

ة التلوث البيئـي،  السلوكيات التي تشكل جريمة إعتداء على البيئة من خالل طرح صور جريم معرفة يهدف هذا البحث إلى

ية بعـض السـلوكيات لقيـام المسـؤولية الجزائيـة      كفاوتحديد مفهوم، وماهية كل سلوك من سلوكيات هذه الجريمة، ومعرفة مدى 

، السلوك الصادر من قبل الغير أو عن األشياء التـي تحـت حراسـة المشـتكى عليـه، أو السـلوك       السلوك المشروعلهذه الجريمة ك

أو معنـوي،  المـادي أو  أو التلـوث ال مباشـر،  الغيـر  ، أو عن فعـل الطبيعـة، أو السـلوك المحـدث للتلـوث      الصادر عن فعل المدعي

  . ل، أو المحدث للتلوث الالحقمحتمالمؤكد أو ال

إضافة إلى ذلك يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر الخطـأ، أو الموافقـة، أو التـرخيص الصـادر مـن قبـل الجهـات المختصـة          

المسـؤول عـن   األساس القانوني الذي يقوم عليـه الخطـأ فيمـا إذا كـان مفترضـا أم واجـب اإلثبـات، وتحديـد         على ذلك السلوك، و

كــالتلوث النــاتج عــن  ســاهم فــي إحــداث النتيجــة عنــدما يكــون هنــاك أكثــر مــن ســلوك   بعــض التصــرفات القانونيــة المضــرة بالبيئــة 

ذا تراخت النتيجة الجرميـة إلـى فتـرة طويلـة، أو كانـت غيـر مباشـرة        ، أو إاألدخنة المتطايرة من عوادم السيارات، أو تلوث المياه

  .أو التلوث اإلشعاعي ئيةايستعمال المبيدات الكيمإكما هو األمر بالنسبة لألضرار الناتجة عن 

قبـل إلقــاء المـادة الملوثــة وبعــد إلقائهـا، إذا كــان المحــل     كيفيـة تقــدير التلــوث كـذلك األمــر يرمـي هــذا البحــث إلـى تحديــد    

المــراد حمايتــه كالميــاه مــثال ملوثــا ســابقا، ونــوع جريمــة التلــوث البيئــي فيمــا إذا كانــت جريمــة خطــر أم ضــرر، أم مــن الجــرائم      

  . المعنوية التي تشترط توفر القصد الجرمي، أم من الجرائم المادية التي يكفي لها توافر الركن المادي دون المعنوي

ا بتقسـيم هـذا البحـث إلـى مبحثـين نعـالج فـي األول منهمـا الشـروط الموضـوعية           لمعالجة هـذه المسـائل القانونيـة فقـد قمنـ     

وهــي الشــروط الواجــب توفرهــا فــي موضــوع الســلوك الجرمــي، وفــي الثــاني الشــروط الشخصــية، وهــي عبــارة عــن شــروط تتعلــق   

  .بشخص مرتكب السلوك

  الشروط الموضوعية للسلوك المنشئ لجريمة التلوث البيئي: المبحث األول 

شروط الموضوعية الواجب توفرها في السـلوك الجرمـي شـرطان وهمـا أن يكـون هنـاك سـلوك غيـر مشـروع، وأن يـؤدي           ال

 نعـالج فـي  بحـث إلـى مطلبـين    عتماد على ذلك فقد قمنا بتقسيم هذا المباال .هذا السلوك إلى نتيجة جرمية تتمثل بالتلوث البيئي

  . النتيجة الجرميةاألول منهما شرط عدم مشروعية السلوك، وفي الثاني 

  أن يكون السلوك غير مشروع : المطلب األول

أحدث تلوثًا بيئيًا، وأن يكون هذا السلوك غير مشروع، مـن خـالل    لب فال بد من أن يكون هناك سلوكلمعالجة هذا المط

ث البيئـي، وفـي الثـاني    ذلك فقد قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نعالج في األول منهما صور السلوك الجرمي لجريمـة التلـو  

  . عدم مشروعية هذا السلوك

  صور السلوك الجرمي المحدث للتلوث البيئي : الفرع األول

أو مـن قبيـل التعامـل     ًا،أو سـمعي ًا أو أرضـي ًا أو هوائيـ ًا يختلف السلوك الجرمي باختالف نـوع التلـوث فيمـا إذا كـان مائيـ      

تأينة، أو من قبيل التشغيل غير المسموح به للمرافق، وتاليـًا نعـرض لتحديـد    غير المسموح به بالنفايات الخطرة أو بالمواد الم

  : ماهية السلوك الذي يصلح لقيام جرائم التلوث البيئي، ولغايات تسهل طرح هذا الفرع فإننا نقسمه إلى البنود التالية
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  التلوث المائي واألرضي: البند األول

ضـرر ال خطـر فـال يقتصـر السـلوك الجرمـي فيهـا علـى إلقـاء مـادة ملوثـة فـي             جريمـة   تعـد بالنسبة لجريمة التلوث المـائي   

لسـنة  ) 52(رقـم  مـن قـانون حمايـة البيئـة األردنـي      ) 8(المياه اإلقليمية أو الشاطئية كما فعـل المشـرع األردنـي فـي نـص المـادة       

السـطحية، أو الجوفيـة، أو    هبإضـافة مـادة إلـى الميـا    غيـر مقصـودة   بصورة مقصـودة أو  ، وإنما يشمل كذلك قيام شخص 2006

لإلسـتخدام الـذي أعـدت     صـالحة غيـر  تجعلهـا  أقل نظافة مما كانت عليـه سـابقا، أو   مياه البحر، أو إلى مياه البحر العالي تجعلها 

ييـرًا  تغالحراريـة   و، أأو البيولوجيـة  ،أو الكيمائيـة  ،الفيزائيـة  هاصـفات و ها،عناصـر أو تزيد من نسبة تلوث سابقة، أو تغير مـن   ،له

، فال يصلح السلوك الملوث لها ألن يكـون أساسـا لهـذه    في مرافق لتكريرها، أو مياه الحنفية أتعبأما بالنسبة للمياه التي . مضرًا

  (NStZ 1994, 590). المسؤولية

ــر            ــاه ألن هــذا األم ــام الشــخص بتخفــيض مســتوى المي ــوفر هــذا الســلوك إذا ق ــر يت يضــر حســب نــص المــادة    كــذلك األم

ــاه األلمــاني رقــم    مــن  )1\1\24( ــة المي ــانون حماي ــاه، وب 1957لســنة ) 27(ق ــات وبالمي ــة   بالحيوان ــات وبالصــفات الطبيعي النبات

ويشـترط فـي   . إلـى موافقـة الجهـات المختصـة    ذات القانون  من) 2رقم \1\3(والمادة ) 1\2(يحتاج حسب نص المادة ، وللمياه

 ،وعلـى سـرعة مجـرى الميـاه     ،الميـاه وعلـى حجـم وعمـق     ،لمشـاهدة يعتمـد لفـظ ضـرر علـى ا    هذا السلوك أن يؤدي إلـى ضـرر، و  

وكذلك على نوع وحجم المـواد المضـرة أو الملوثـة، أمـا إذا كـان غيـر مشـاهد ففـي هـذه الحالـة ال يمكـن القـول بتـوفر اإلضـرار               

 JR 1983, S. 330-340; NStZ 1987, 323-324, 1997, 189; SKStGB-Horn 2001 § 324 Rn )وبالتالي هذا السلوك
3; Wessels\Hettinger, 2000, Rn1071; Schönke, Schröder Cramer\Heine, 2001, § 324 Rn. 8).  

أما بالنسبة لجريمة التلـوث األرضـي التـي تعتبـر جريمـة خطـر ال ضـرر فيتـوفر السـلوك الجرمـي لهـا فـي احـد صـوره بقيـام                

و فيزائيـة أو ميكانيكيـة أو حراريـة، أو أي مـواد     أائيـة،  يبإدخال، أو بترك مواد عضوية أو غيـر عضـوية سـواء كانـت كيم    شخص 

أو  ،بشـكل تصـلح فيـه لإلضـرار بصـحة اآلخـرين       المتمثلـة بالطبقـة العليـا مـن القشـرة      أخرى تلعب نفس األثر تتسرب إلـى األرض 

 § ,Schönke, Schröder -Heine § 324a Rn 1; LK)،أو األشياء األخرى بقدر معين من الجسامة ،الحيوانات، أو األشجار
324a Rn 26; SKStGB-Horn §324a Rn10; Lackber\Kühl. 2001, §324a, Rn 6).   

كما يتحقق هذا السلوك بصورة أخرى إذا قام المشتكى عليه ضمن شروط معينة بتقطيع األشجار الحرجيـة بـدليل المـادة    

) 33(أو بحـرق هـذه األشـجار بـدليل المـادة      ، 2003لسـنة  ) 13(من تعليمات تنظيم اإلستثمار في الحراج الخاص رقـم  ) 10(

  . 2002لسنة  )44(من قانون الزراعة األردني المؤقت رقم 

تعليمــات أســس تســجيل  مــن ) 6(وال يشــترط اإلضــرار لقيــام هــذا الســلوك خالفــًا لمــا قــرره المشــرع األردنــي فــي المــادة     

ين أن اسـتعمال المبيـد فـي الظـروف المحليـة قـد تسـبب        تبالتي تقضي بإلغاء تسجيل المبيد إذا  2002المبيدات الحيوية لسنة 

، لـذا ينبغـي علـى المشـرع األردنـي أن يكتفـي       بأضرار جانبية حسب المعايير المحلية أو الدولية على أي عنصر من عناصر البيئة

  .بالخطر إلمكانية إتخاذ هذا اإلجراء

ت فـإن األمـور تبـدوا واضـحة نوعـا مـا، إال أن المسـألة        أو النباتـا  ،أو الحيوانـات  ،بالنسبة لمسألة اإلضـرار بصـحة اآلخـرين   

طـار  هـذا اإل فـي  . تصعب بالنسبة لموضوع األشياء ذات األهميـة لـألرض، فهـذه مسـألة تقديريـة ترجـع لتقـدير محكمـة الموضـوع         

ل األحمـر  ان تخلص مـن بقايـا الـدهان والطـالء علـى بيـت مـن النمـ        عرضت قضية على المحاكم األلمانية تتلخص وقائعها بأن ده

أضـر  بأنـه  القـول  والسؤال الذي يطرح بهذا الصـدد فيمـا إذا كـان باإلمكـان     في الغابة المحاذية له وذلك لكراهيته للنمل األحمر، 

  ؟ ، ام البشئ ذا أهمية لألرض

ن ل رأيـه علـى أسـاس أن النمـل األحمـر يحـافظ علـى تـوازن الغابـة عـ          أجـاب القضـاء األلمـاني علـى ذلـك باإليجـاب وعلـّ       لقد 

ولعـل األمـر نفسـه ينطبـق علـى حالـة       ). 2هـامش  ( طريق أكله للجيف الميتة التي تنـتج حشـرات تعتـدي علـى األشـجار وتـدمرها      

مــن قــانون ) 39، 34(حــرق وقطــع األشــجار إذ أن هــذا الفعــل يــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر بشــئ ذا أهميــة لــألرض وفقــا للمــادتين    

  . الزراعة األردني

  ي والسمعيالتلوث الهوائ: البند الثاني

بقيـام شـخص عـن طريـق ممارسـة      فيتمثـل  ، التي تعتبـر جريمـة خطـر ال نتيجـة     أما السلوك الجرمي لجريمة التلوث الهوائي

الهـواء بنسـبة يصـلح فيهـا خـارج       عناصـر  بتغييـر ، أو بتسريب مواد مضـرة إلـى الهـواء خـارج إطـار المرفـق      كالمصانع مثال مرفق 
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شـئ آخـر ذات   أي أو  ،أو النباتـات  ،أو الحيوانـات  ،المرفـق لإلضـرار بصـحة اآلخـرين    ذلـك   أو المساحة التي يوجد عليها ،اإلطار

  . أهمية

مـن قبيـل المرافـق لغايـات      تعـد يـة،  مراكـب السـكك الحديد  أو  الهواء أو الماء،كمراكب  ذات المحرككبات لمرأما بالنسبة ل

قـانون  مسؤولية الجزائيـة لجريمـة التلـوث البيئـي، بخـالف      تطبيق هذه الجريمة وبالتالي ال يصلح السلوك الصادر منها كأساس لل

قيـادة مركبـة تنفـث الـدخان او تخـرج اي      منـه  ) 48(الـذي يمنـع بموجـب المـادة      2001لسنة  )47(المؤقت رقم  األردني السير

  .(SKStGB-Horn, § 325 Rn 7)محدد مواد ملوثة اخرى بنسب تتجاوز ما هو 

ت بواسـطة أجهـزة علميـة كأسـاس للمسـؤولية الجزائيـة إذا كانـت آثـاره مـا زالـت غيـر            السؤال اآلن هل يصلح التلـوث المثبـ  

  واضحة بصورة عملية، أي على أرض الواقع غير واضحة؟ 

هناك رأي يجيب على هذا السؤال باإليجاب، ويؤيد رأيه بأن نسـب الغـازات الموجـودة فـي الهـواء يجـب المحافظـة عليهـا،         

بتلـك الغـازات ففـي هـذه الحالـة يكـون الضـرر قـد وقـع حتـى ولـو كـان بصـورة عمليـة مـازال غيـر                 فإذا أدى السـلوك إلـى اإلضـرار    

  .(SKStGB-Horn § 325 Rn 7) واضح

وإن كـان قـد غيـر فـي نسـبة       آخـر ينكـر هـذا األمـر، ويعلـل رأيـه علـى أن السـلوك فـي هـذه الحالـة            ًاهنـاك رأيـ  بالمقابل فـإن  

 ,NStZ,1984,S. 248)نسبة ولعدم وضوحها بصورة عملية ال تصـلح لإلضـرار بـالغير   الهواء الموجودة في الجو، إال أن هذه ال
250). 

وتكتفـي بـالخطر المسـتقبلي، بقيـام      ،جريمـة خطـر ال ضـرر    تعـد لجريمة التلوث السمعي، أما فيما يتعلق بالسلوك الجرمي 

ملحـق بـه بإلحـاق الضـرر بصـحة      والمكـان ال  ،بإحـداث إزعـاج يصـلح خـارج إطـار ذلـك المرفـق        شخص عن طريـق ممارسـة مرفـق   

من األمثلة على المرافق كثيرة أذكـر منهـا المـراقص الليليـة،     . العقوبة تشدداآلخرين، أما إذا حدث الضرر فعًال ففي هذه الحالة 

بــر الطـائرات، الــدراجات، أمــا بالنســبة للمركبـات ذات المحــرك، ومركبــات الســكك الحديديــة، والمركبـات الهوائيــة والمائيــة فــال تعت   

لعــام ) 15(مــن قــانون العقوبــات األلمــاني رقــم   ) أ\325(بــدليل الفقــرة الرابعــة مــن المــادة    لغايــات تطبيــق هــذه الجريمــة  ًامرفقــ

   . 1995لسنة ) 12(من تعليمات الحد والوقاية من الضجيج األردني رقم ) 80(، والمادة 1871

. لصـوت تختلـف بـإختالف المرفـق المحـدث للصـوت      يحـدد نسـبة معينـة لشـدة ا     (Dezibel)ويقاس اإلزعاج بجهاز يسمى 

وفــي هــذا  . ديزبــل) 100(ديزبــل، وللــدراجات بـــ  ) 120(ديزبــل، وللطــائرات  ) 125(بالنســبة للمــراقص فقــد حــددها بنســبة   ف

السياق قضت محكمة العدل العليا األردنيـة بـأن قـرار لجنـة التنظـيم المتضـمن منـع بعـض األشـخاص مـن ممارسـة مهنـة النجـارة،              

هـامش  (دادة في محالت المستدعين الواقعة في مناطق سكنية وتجارية متفـق وأحكـام القـانون لكونهـا مقلقـة للراحـة العامـة        والح

، كما قررت ايضا بأنه ال يشـترط لقيـام المسـؤولية أن تكـون الضوضـاء التـي تحـدثها محالتهـم أكثـر إزعاجـا مـن ممـا تحدثـه              )3

  ).4هامش (المحالت األخرى 

  التلوث اإلشعاعي: البند الثالث

، وبـالمواد المتأينـة فيقسـم إلـى قسـمين،      لجريمة التعامل غير المسموح بـه بالنفايـات الخطـرة   أما بالنسبة للسلوك الجرمي 

  . وهما جريمة التعامل غير المسموح به بالنفايات الخطرة، وجريمة التعامل غير المسموح به بالمواد المتأينة

بقيــام شــخص خــارج المرفــق  ســموح بــه بالنفايــات الخطــرة فيتمثــل الســلوك الجرمــي لهــا بالنســبة لجريمــة التعامــل غيــر الم

أو أو خطيــرة، أو متأينــة،  نفايــات تتضــمن مــواد ســامة،  بجلــب بمعالجــة، بتخــزين، بنقــل، بــإتالف، بتســريب،  األمــر المعــد لــذلك

لى أنها العمليات التي تجـرى للنفايـات لتغييـر    وتعرف المعالجة والتي من ضمنها الترميد ع. ها، أو بترميدهاباإلمتناع عن تسليم

خصائصـها الكيمائيـة، أو الفيزائيـة، أو البيولوجيـة، أو تركيبتهـا، أو لتقليـل حجمهـا، أو لجعلهـا غيـر خطـرة، أو أقـل خطـورة، أو             

أمـا الترميـد    .ملوثـة أو خلطهـا مـع مـواد غيـر      هـا، أو إزالة السـم من  ،للتخلص منها، أو تقطيعها أو تجميعها، أو إحراقهاتها تهيئل

 ،حرارة مرتفعة لتغييـر الصـفات الكيماويـة    درجاتفي جهاز يستخدم  الخطرة عالجة النفاياتفهو عبارة عن إجراء يتم من خالله م

  . (NStZ, 1997, S. 462, 465)تها الخطرة تركيبو أ للنفايات، البيولوجية ، أوو الفيزيائيةأ

، وإال خطر، بل يكفي أن يؤدي إلى زيادة نسبة خطر قائم من قبل علـى البيئـة   إلى حدوثذلك األمر  أن يؤديوال يشترط 

تشـدد العقوبـة بشـكل    الوفـاة  قانون العقوبات األلماني، وفـي حالـة   ) 1\أ\330(تشدد العقوبة ولو كان غير جسيم بدليل المادة 

ة ولم ينتج عنها بشكل واضح تـأثيرات مضـرة علـى    ال أنه إذا كانت كمية النفايات قليلإ .أكبر حسب الفقرة الثانية من ذات المادة
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 .NK, § 326, Rn)البيئة وعناصرها ففي هذه الحالة ال يصلح ذلك السلوك كأساس للمسؤولية الجزائيـة لجريمـة التلـوث البيئـي    
31; SKStGB, § 326, Rn. 18; LK, 326, R.113f)  

فـي  يعـرف   1994\9\27الصـادر فـي   ) 298(لمـاني رقـم   قـانون النفايـات والـدورة اإلقتصـادية األ    ومن الجدير بالذكر بـأن  

النفايات على أنها كل األشياء المتروكة مثل المواد التي تستخدم ألعمال نوويـة كالغـازات، المـواد المحللـة     ) 1رقم 1\3(المادة 

للتقطير، أو التي تسـتخدم   أو المذيبة، األمالح القاسية، بقايا المواد التي تستخدم بالتصنيع كشوائب الحديد، أو التي تستخدم

لمكافحــة التلــوث كوحــل الغــازات التــي تســتخدم للتنظيــف، أو بقايــا الفالتــر، أو مثــل المنتجــات التــي إســتخدامها يكــون مخالفــا        

أو  ،للقانون، أو التي تستخدم في الزراعة، أو إدارة المنازل، المكاتب، محـالت البيـع، أو فـي الـورش، ومالكهـا يـتخلص، أو يريـد       

   .ليه أن يتخلص منهايجب ع

النفايــات علــى أنــه ) 2(فيعــرف النفايــات فــي المــادة  ) 2003(أمــا تعليمــات إدارة وتــداول النفايــات الخطــرة األردنــي لســنة   

و بســبب خواصــها  أو التآكــل أ ،و االنفجــارأ ،أو قــدرتها علــى االشــتعال  ،يتهامالصــلبة، أو الســائلة، أو الغازيــة والتــي بســبب ســ   

ختالطهـا مـع   إو عند أ ،و على عناصر البيئة بشكلها المنفصلأالصحة العامة  علىيمكن ان تتسبب بآثارسلبية  وأ ،الخطرة تسبب

، ويتبين من هـذا التعريـف أن المشـرع األردنـي لـم يتعـرض لماهيـة النفايـات بشـئ مـن التفصـيل كمـا فعـل المشـرع               نفايات اخرى

  . دنياأللماني، لذا يبقى الغموض على حاله في التشريع األر

بقيـام  فيتمثـل   خطيـرة البضـائع  بالأو  ،مواد، أوبـال متأينـة المواد بـال التعامـل غيـر المسـموح بـه     أما السلوك الجرمـي لجريمـة   

أو كميتهــا صــالحة عــن طريــق إشــعاعات متأينــة     ،أو طبيعتهــا ،مــواد نوويــة، أو متأينــة والتــي حســب نوعهــا   باإلحتفــاظ بالفاعــل 

ادها، ســـتيراســـتخدامها، بامته الجســـدية، أو بتطويرهـــا، بـــإجراء تعـــديالت عليهـــا، ب    أو المســـاس بســـال  ،للقضـــاء علـــى الغيـــر  

  . مها للجهة غير المختصةيسلت، أو هار عن تسليميتأخالأو أو باإلمتناع، تصديرها، ب

إذا قـام أحـد العـاملين فـي ذلـك المرفـق مخالفـا بـذلك         وال يقتصر ارتكاب السلوك الجرمـي علـى صـاحب المرفـق بـل يتـوفر       

سـتخدام تلـك المـواد، أو    واتطـوير،  والتعـديل،  والتخزين، بكافـة سـلوكيات هـذه الجريمـة كـال     الواجبات الموكولة إليـه  وعليمات تال

إنزالهـا، أو تسـلمها أو تسـليمها، شـريطة     أو  ،تحميلهـا إلـى المركبـة   أو فك التغليف لتلك المـواد،  أو تغليف،أو إرسال، أو طلب، 

، أو أشــياء الغيــر ذات القيمــة، أمــا إذا تخلفــت النتيجــة الغيــر بصــحة اآلخــرين، أو حيوانــات أن يــؤدي ذلــك الســلوك إلــى اإلضــرار

  .األلماني قانون العقوبات) 328(وهذا ما تؤكد المادة ، الجريمة السالف ذكرها قيبقى األمر عند حد الشروع المعاقب عليه

علــى أنهــا مرافــق تســتخدم   والتــي تعــرف نولوجيــةالنوويــة التك لجريمــة التشــغيل غيــر المســموح بــه للمرافــق  أمــا بالنســبة 

بقيـام شـخص بتشـغيل    فيتمثـل السـلوك الجرمـي لهـا     إلنتاج، أو لمعالجة، أو لتحويل، أو لشطر، أو لتجديد مواد نوويـة مشـعة    

لـى  بشـكل كامـل أو أي جـزء منـه، أو بـإجراء تغيـرات عليـه أو ع       ه هدمـ بتملـك مثـل هـذا المرفـق، أو     بمرفق للتصنيع النووي، أو 

وال يـؤثر الخطـأ   . بتحويل مدن مرفقية تستخدم المواد النووية لمرافق أخرى، أو بتغييـر مكانهـا   ، أوالعمل الذي يمارس داخله

 قــانون العقوبــات) 3\327(علــى الســلوك الجرمــي لهــذه الجريمــة، إال أنــه يــؤدي إلــى تخفيــف العقوبــة، وهــذا مــا تؤكــده المــادة      

  .األلماني

  عية السلوك عدم مشرو: ثانيال الفرع

شــترط فــي الســلوك الجرمــي كأســاس للمســؤولية الجزائيــة لجريمــة التلــوث البيئــي أن يكــون غيــر مشــروع، أي مخالفــا              ي

، عقود عامة، أحكام محاكم قانونية، عمل إداري منفـذ، أو أوامـر منفـذة، وأن    قانونية لإللتزامات القانونية التي مصدرها نصوص

) 3(المـادة  و ،من قـانون العقوبـات األلمـاني   ) 327أ، \342(المادة سندًا لنص المختصة، يكون قد حصل دون موافقة الجهات 

 1998مـن عـام    11\4والفقرة األولى من توصيات المؤتمر الـذي عقـده اإلتحـاد األوروبـي فـي       من قانون حماية البيئة األردني،

  .)5هامش ( والذي تم التوصل فيه إلى سياسة موحدة لمكافحة هذه الجريمة

وفيما يتعلـق بالسـلوك الصـادر سـندًا لموافقـة الجهـات المختصـة فحتـى تنـتج هـذه الموافقـة أثرهـا فـي إضـفاء المشـروعية                

أن تكون صحيحة، وأن يتم الحصول عليها فعال، وأن تصـدر مـن قبـل الجهـات المختصـة، وأن ال      ها شترط فييعلى السلوك فإنه 

فإعطـاء معلومـات غيـر صـحيحة أو غيـر كاملـة، أو عـدم        . الرشـوة، أو الخـداع   يشوبها أي عيب من عيوب اإلرادة، كالتهديد، أو

الحصول عليهـا فعـال مـع إمكانيـة هـذا األمـر، أو علـم الجهـة المختصـة بـذلك السـلوك وعـدم منعـه، بشـرط أن ال يكـون مـن قبيـل                  

ن قـانون العقوبـات األلمـاني، وبعـض     مـ ) 324(، والمادة )5\د\330(، وهذا ما تؤكده المادة يمنع العقوبةالموافقة الضمنية، ال 

   .Wessels\Hettinger, 2000, Rn 1063; BGHSt 37, 21, 28; SKStGB, § 324 Rn 12a  الفقه األلماني
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شترط في الموافقة أن تكون سابقة على السلوك، أما الالحقة فال تمنـع العقوبـة، إال إذا كانـت فـي صـالح المـواطنين،       يكما 

مـن قـانون الزراعـة األردنـي     ) 4\32(بـدليل المـواد    انعا مـن العقـاب، طالمـا لـم تقـم تلـك الجهـة بسـحبها        فتعتبر في هذه الحالة م

وال يمنع الترخيص الصادر من قبل الجهـة اإلداريـة المعنيـة صـالحية السـلوك ألن يكـون أساسـا للمسـؤولية الجزائيـة          . وتعديالته

ن الغرض من الترخيص هو ضمان توفر شروط معينة لمباشرة أنـواع  أو خطر، وذلك أل لجريمة التلوث البيئي إذا نجم عنه ضرر

) 34(المـادة رقـم   سـندا لـنص    من اإلستغالل، وليس إباحة التلوث نفسه، وكذلك حماية المصلحة العامة، ولـيس مصـالح األفـراد   

  .)NStZ; 1988, 393; ZfW, 1982, 197  ؛15-14: 2000الطراونة، (من قانون الزراعة األردني المؤقت 

الخاص بمنشآت  1976لسنة ) 663(من التشريع رقم ) 8(في السياق ذاته يؤكد المشرع الفرنسي هذا األمر في المادة 

مـنح تحـت شـرط ضـمني هـو عـدم       خدمة لحقوق اآلخرين، أي يانحا حماية البيئة، حيث تنص على أن الترخيص اإلداري يكون م

ففـي هــذه الحالـة يصــلح ذلــك السـلوك ألن يكــون أساســا     ،تلــوث بيئــيالمسـاس بحقــوق هـؤالء األشــخاص، فــإذا ترتـب علــى ذلـك     

رقـم  من القانون المدني المصـري   )807(المادة ولم يشذ المشرع المصري عن نضيره الفرنسي إذ تنص . للمسؤولية الجزائية

ة التلـوث البيئـي،   صالحية السلوك ألن يكـون أساسـا للمسـؤولية المدنيـة لجريمـ     على أن الترخيص ال يمنع  1948لسنة ) 131(

  .أن يصلح كأساس للمسؤولية الجزائية ألهمية هذا األمر ينبغي من باب أولىوعليه فإنه 

أو إلـى مـدة   ه، ثـار آنفقات عالية إلزالـة  هذا السلوك نفسه ظرفا مشددا لجريمة التلوث البيئي إذا كان بحاجة إلى  يعدوقد 

إذا كـان   نقراض بشـكل كبيـر، أو  مهددة باالالنباتات الحيوانات أو الأو بوضع  طويلة إلزالته، أو إذا أضر بمصادر الشرب العامة،

مـن  ) ج\35(، والمـادة  قـانون العقوبـات األلمـاني   ) 3\2\1رقـم   1\330(، وهذا ما تؤكده المـادة  الهدف من ورائه غايات ربحية

ــه    ــي المؤقــت وتعديالت ــانون الزراعــة األردن ــوفر الظــرف المشــدد إذا    . ق ــر للمــوت، أو إذا أضــر    رض عــكــذلك األمــر يت ــاة الغي حي

الـرقم الرابـع مـن ذات    يؤكـده  بسالمته الجسدية بشكل كبير، أو إذا عرض السالمة الجسدية لكثير مـن النـاس للخطـر، وهـذا مـا      

  . السالفة الذكر الفقرة

الـنص األلمـاني   انيـة مـن   إال أنه إذا أدى السلوك إلى وفاة الغير ففي هذه الحالة تشدد العقوبة بشكل أكثر حسب الفقرة الث

إذا قـام الفاعـل إراديـا بصـد الخطـر، أو بتصـحيح الوضـع        أن تخفـف العقوبـة أو أن تعـدل عنهـا      يجـوز للمحكمـة  و. السالف الذكر

  . الحاصل نتيجة سلوكه قبل أن تنشأ خسائر

قصـر  ة، وعـدم مسـايرة   نتيجة للتطورات التي شـابت جميـع المجـاالت البيئيـ    وال يقتصر األمر على السلوك غير المشروع، ف

للتطـور العلمـي، والتقـدم الصـناعي، وزيـادة حجـم التبـادل التجـاري، والمخـاطر          المسؤولية الجزائية على السلوك غيـر المشـروع   

فقـد تجـاوز أسـاس المسـؤولية الجزائيـة نظريـة السـلوك غيـر المشـروع           ،واألضرار الجسيمة المترتبة على جريمـة التلـوث البيئـي   

ساس السلوك المشروع، بشرط أن يكون على قدر من الخطورة، أو أن تكون الفوائـد الناتجـة عنـه ال تتناسـب     ليقوم أيضا على أ

  . مع الخطورة التي تترتب عليه

وال يجوز للجهة الصـادر عنهـا ذلـك السـلوك اإلحتجـاج بشـرعيته للـتخلص مـن المسـؤولية الجزائيـة، وذلـك ألن هـذا األمـر              

منهـا مـد خطـوط أنابيـب بتروليـة      واألمثلـة علـى ذلـك كثيـرة     . ريضـها للخطـورة أو اإلضـرار بـالغير    مرتبط بعدم تلوث البيئـة، أو تع 

والمحيطات ضـمن ظـروف ومعـايير معينـة، ونقـل الـنفط بكميـات كبيـرة عبـر البحـار والمحيطـات، وإجـراء التجـارب               ،داخل البحار

  . النووية

الشـخص أو الجهـة التـي تقـوم بـذلك السـلوك يجـب عليهـا          يتمثل األول منهـا بـأن  ويجد هذا التوجه سنده في عدة أسباب 

 ، والغرامـة، أن تتحمل أعباء هذا األمر جزائيا، خصوصا وأن هناك جـزاءات جنائيـة مـن نـوع تـدابير إحترازيـة تتمثـل بالمصـادرة        

  .(Goldie,1985, 191-193)للحد من جريمة التلوث البيئي كبيرًا وسحب التراخيص تلعب دورًا

اني فيتمثــل بصــالحية اإلتفــاق لتجــريم الســلوك المشــروع، فــإذا إتفقــت دولــة علــى ســبيل المثــال مــع إحــدى   أمــا الســبب الثــ

على تجريم ذلك السلوك في حالة تجاوزه الحد المتفق عليه ضمن المشروعية، ففي هـذه   مشروعًا المنشآت التي تمارس سلوكًا

  .(Teclaff, L.A., 1974, 116)ولية الجزائيةالحالة يصلح ذلك السلوك رغم مشروعيته ألن يكون أساسا للمسؤ

الجزائيـة لجريمـة التلـوث البيئـي سـواء كـان مشـروع أو        قيـام المسـؤولية   الخطـأ علـى   إرتكاب السـلوك عـن طريـق    وال يؤثر 

مـن قـانون العقوبـات األلمـاني وغيرهـا      ) 5\326، 3\أ\325، 3\325، 3\أ\324، 3 \324(المـادة  ، وذلـك بـدليل   غير مشروع

 ,LK) وص المعالجة للجريمة البيئية، إال انه يعتبر سببا لتخفيف العقوبة عما لو كان السلوك الجرمي قد أرتكب قصدامن النص
§324, Rn. 122, 125) ،              كـذلك الحـال يؤيـد القـانون الفرنسـي للصـحة العامـة المتعلـق بالمحافظـة علـى نقـاء المـاء المخصـص
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هــذا األمــر،  1964مــن عــام  12\16(الميــاه الجوفيــة والســطحية الصــادران فــي لإلســتعمال العــام، والقــانون الفرنســي المتعلــق ب

مــن القــانون األول علــى أنــه كــل مــن يتســبب فــي تلويــث الميــاه المخصصــة لإلســتعمال العــام، يعاقــب       ) 46(حيــث تــنص المــادة  

  . فرنك فرنسي 2000إلى  500يوم إلى سنة أو بالغرامة من  12بالحبس من 

أو تصــريف  ،أو إلقــاء ،أو الســطحية عـن طريــق صـب   ،يعاقــب كـل مــن يتسـبب بتلويــث الميــاه الجوفيـة   الثـاني ف القــانون أمـا  

مـا يؤيـد ذلـك أيضـا الفقـرة الثانيـة والثالثـة مـن مـؤتمر اإلتحـاد األوروبـي السـالف             . مواد تسبب أو تزيـد مـن تلويـث هـذه الميـاه     

مــت اإلدارة الفرنســية بــإغالق مخــزن لتجميــع المخلفــات وبعــض التطبيقــات القضــائية فــي هــذا المجــال، فقــد قا ،)6هــامش( الــذكر

وقـد  . السكنية كانت قد سمحت بإنشائه سابقا قرب فندق وذلك بسـبب الـروائح المقـززة التـي نتجـت عنـه بصـورة غيـر مقصـودة         

لقـوانين  حكم مجلس الدولة بمسؤولية اإلدارة بسبب منحها لهذا الترخيص حيث خالفت بهـذا الشـروط والقيـود التـي تسـتلزمها ا     

كما قضـت محكمـة الـنقض الفرنسـية بمسـؤولية القصـاب عـن الـروائح         ، )7هامش ( ولوائح الصحة والالئحة التنفيذية الخاصة بها

" Pechiney Saintgobain"المقرفة المنبعثة من مزرعـة حيوانـات قـام بإنشـائها بـالقرب مـن مصـيف، وبمسـؤولية مـدير مصـنع           

خلفــة عــن الصــناعة فــي ميــاه األنهــار والقنــوات، حيــث أدت إلــى حموضــة الميــاه وتلويثهــا    عــن إلقــاء نفايــات كيماويــة وســوائل مت 

  . )8هامش ( التالي على اإلنتاج الزراعيبواإلضرار باألسماك وقد إنعكس الضرر على األراضي الزراعية و

ل غيـر مفتـرض وبالتـالي يجـب     أما بالنسبة لكيفية إثبات الخطأ لقيام المسؤولية الجزائية فيمكن القول بـأن الخطـأ فـي األصـ    

علــى المــدعي أن يثبتــه، إال أن هنــاك حــاالت مــن التلــوث البيئــي يصــعب فيهــا التحقــق مــن الخطــأ وذلــك بســبب طبيعــة النشــاط،         

األمثلة على ذلك كثيرة منها تلوث الهواء الجوي بسبب عـوادم السـيارات، أو المولـدات، أو حـرق     و .وعمومية التلوث، وإنتشاره

  . وث المياه بالفضالت، رمي الحيوانات الميتة في النهر، تصريف مياه المصانعاإلطارات، تل

ــة المتضــررين مــن التلــوث البيئــي يمكــن القــول بأنــ         الخطــأ  ه يجــب أن يكــون فمــن أجــل تــوفير الضــمانات القانونيــة وحماي

  . )226، 1998كشاكش، ( مفترض، وإال ألضطر المدعي إلى صرف مبالغ باهظة لهذا الغرض

ألمر بالنسبة لمتولي الرقابة كصاحب المنشأة مثال، فيعتبر الخطأ في هذه الحالة مفترض حيـال أعمـال الغيـر الـذين     كذلك ا

تحت رقابته، إال انه ولكون الخطأ قرينة قانونية قابلة إلثبات العكس، ففي هذه الحالة يستطيع متولي الرقابة أن ينفـي الخطـأ مـن    

  .بة، أو أثبت أن التلوث كان مؤكد الوقوع على الرغم من الرقابةقبله إذا أثبت أنه قام بواجب الرقا

  إلى تلوث بيئي السلوك أن يؤدي: الثانيالمطلب 

ولمعالجـة هـذا   . شترط في السلوك الجرمي كأساس للمسؤولية الجزائية لجريمة التلـوث البيئـي أن يـؤدي إلـى تلـوث بيئـي      ي

ول منهمـا ضـرورة حصـول تلـوث بيئـي، وفـي الثـاني ضـرورة تـوافر الرابطـة           المطلب فقد قمنا بتقسيمه إلى فـرعين، نعـالج فـي األ   

  . السببية بين السلوك والتلوث الحاصل

  حصول تلوث بيئي  :األول الفرع

  . في إطار هذا الفرع سنتعرف أوال على مفهوم التلوث البيئي، ومن ثم سنعرج على صور هذا التلوث المختلفة

  مفهوم التلوث: البند االول

يف التلوث البيئي على أنه كل تغيير يحصل في البيئة الطبيعيـة يلحـق ضـررا بالكائنـات الحيـة سـواء كـان بفعـل الطبيعـة         عر، 

وتختلف طبيعة ونسبة التغييرات من مجتمـع آلخـر ومـن مجتمـع فقيـر لغنـي وذلـك بسـبب إخـتالف المعـايير المطبقـة            . أو اإلنسان

ف التلـوث  عـر كمـا ي . )247: 1995حسن، ( لتي تمارس في كل من تلك المجتمعاتباإلضافة إلى اإلختالف في نوعية األنشطة ا

  .)9هامش ( أو األنشطة البشرية ،الطرح المقصود للنفايات في البيئة من خالل العمليات الصناعية"أيضا على أنه 

إدخــال اإلنســان بصــورة  فقــد عرفتــه علــى أنــهالتابعــة لألمــم المتحــدة  (OCDE)التعــاون والتنميــة اإلقتصــادية أمــا منظمــة 

ضـارة علــى نحـو يعـرض صــحة اإلنسـان للخطـر، أو يضــر       مباشـرة أو غيـر مباشــر لمـواد أو لطاقـة فــي البيئـة تترتـب عليهــا أثـاراً       

  . بالموارد الحيوية أو باألنظمة البيئية على نحو يؤدي إلى التأثير على أوجه اإلستخدامات األخرى المشروعة للبيئة

تـؤدي نشـاطات اإلنسـان بطريقـة حتميـة      "تعريف بسيط للتلوث يقـول   1972إستكهولم للبيئة سنة وقد ورد بأحد وثائق 

أو  ،إلى إضافة مواد ومصادر للطاقة، وحيثما تؤدي تلـك المـواد أو تلـك الطاقـة إلـى تعـريض صـحة اإلنسـان ورفاهيتـه ومـوارده          

  . )10هامش ( "تلوث بيئييحتمل أن تؤدي إلى ذلك مباشرة أو بطريق غير مباشر فإننا نكون بصدد 
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علـى أنــه كـل تغييــر فـي عناصــر البيئـة وهــي     فـي المــادة الثانيـة منــه   أمـا قــانون حمايـة البيئــة األردنـي فيعــرف التلـوث البيئــي     

وتفـاعالت أي   ،وتربـة  ،ومـاء  ،المحيط الذي يشـمل الكائنـات الحيـة وغيـر الحيـة ومـا يحتويـه مـن مـواد ومـا يحـيط بـه مـن هـواء              

يـؤثر سـلبا علـى     أو ،اإلنسان من منشآت فيه مما قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى اإلضرار بالبيئـة  وما يقيمه ،منها

  . بالتوازن الطبيعي أو ما يخل ،أو يؤثر على  ممارسة اإلنسان لحياته الطبيعية ،عناصرها

إحــداث تغييــر صــادر عــن اإلنســان أو   باإلعتمــاد علــى المفــاهيم الســالفة الــذكر يمكــن القــول بــأن التلــوث بمعنــاه العــام هــو   

أمـا  .ومواردها سواء التي تخـص اإلنسـان أو غيـره مـن الكائنـات      ،ومعالمها الخاصة ،األشياء التي تحت حراسته في عناصر البيئة

ج التلوث الطبيعي والذي يحدث بفعل الطبيعة دون فعل اإلنسان كوجود األتربة في الهواء، وبعض الميكروبات فـي المـاء، ونتـائ   

وغيرها مـن الظـواهر التـي تصـيب البيئـة بأضـرار فـال         ،والجفاف ،واألعاصير ،والفيضانات ،والبراكين ،كالزالزل ،الكوارث الطبيعية

   ).10: 1999سالمة، ( يصلح السلوك في هذه الحالة ألن يكون أساسا للمسؤولية الجزائية لجريمة التلوث البيئي

ــاس لل   ــي كأسـ ــلوك الجرمـ ــي السـ ــترط فـ ــي      وال يشـ ــور العلمـ ــة للتطـ ــرر، فنتيجـ ــى ضـ ــا إلـ ــؤدي دائمـ ــة أن يـ ــؤولية الجزائيـ مسـ

ولخطـورة اآلثـار التـي يمكـن أن تترتـب علـى جريمـة التلـوث البيئـي، ولصـعوبة تحديـد المجنـي              ،والتكنولوجي لكل منـاحي الحيـاة  

والسـمعي،   ،ة كالتلوث الفضائيعليه بالذات، والضرر الذي أصابه، ومدى هذا الضرر، ومضاعفاته في بعض أنواع الجرائم البيئي

ف الخطــر علــى أنــه  عــروي. واألرضــي يصــلح الســلوك الــذي يشــكل خطــرا ألن يكــون أساســا للمســؤولية الجزائيــة لهــذه الجريمــة    

بالـذات حتـى وإن وقعـت     ويصـيب شخصـاً   شترط فيه أن يحدث ضررًاالخشية من وقوع الضرر، أي أنه هو المنذر للضرر، وال ي

  .الجريمة فعًال

ا يؤيد ذلـك هـو أن المشـرع عنـدما تعامـل مـع عناصـر البيئـة قصـد مـن وراء ذلـك حمايـة العناصـر المختلفـة للبيئـة نظـرا                 م

وجعل مناط التجريم في كثير مـن   ،معينًا للمميزات الخاصة التي تمتاز بها من خالل تجريم األفعال التي يحتمل أن تشكل خطرًا

إلـى ذلـك تـأخر النتيجـة الجرميـة لــبعض الجـرائم البيئيـة وعـدم تحققهـا فـور حــدوث            أضــف. الجـرائم البيئيـة هـو الخطـر ال الضـرر     

لصالحية الخطـر ألن يكـون أساسـا للمسـؤولية الجزائيـة لهـذه الجريمـة، سـواء كـان           يعد دافعًا قويًاالسلوك الجرمي، فهذا األمر 

ضـي بـأن الغبـار، أو البخـار الـذي يطغـى علـى الهـواء         مـن قـانون العقوبـات األلمـاني التـي تق     ) 325(بدليل المـادة   أو عامًا خاصًا

  . بحيث يسبب سعال، أو إستفراغ، أو صداع لعامة الناس يصلح كأساس للمسؤولية الجزائية

مـن الجـرائم البيئيـة ال يصــلح الخطـر ألن يكـون أساســا للمسـؤولية الجزائيـة، بــل         ًاعلـى النقـيض مـن ذلــك فـإن هنـاك أنواعــ     

سـتعمال المبيـدات الزراعيـة    اأو  ،جـرائم تسـميم الميـاه    ،األمثلـة علـى ذلـك جـرائم تقطيـع األشـجار       يجب تحقـق نتيجـة معينـة، مـن    

  . ياهأو سائلة في مجاري الم ،وتلويث مجاري المياه من خالل إلقاء مواد صلبة ،دون مراعاة الشروط

  صور التلوث: البند الثاني

ــر مباشــر      يعــرف التلــوث  . ل، أو الحــقمعنــوي، مؤكــد أو محتمــ   ، مــادي أوًاللتلــوث عــدة صــور فقــد يكــون مباشــر أو غي

تلــوث يصــيب ممتلكـات الغيــر بصــورة مباشــرة، أي يكــون ضـمن التسلســل العــادي والطبيعــي للســلوك األصــلي   المباشـر علــى أنــه  

يتســبب بــه الســلوك األصــلي ويكــون خــارج   تلــوث فرعــيعبــارة عــن أمــا التلــوث غيــر المباشــر فهــو  . ويــرتبط معــه بعالقــة ســببية 

مـن األمثلـة علـى ذلـك     . غيـر المباشـر   لتسلسل الطبيعي للنتائج، أي ال توجد عالقة سببية مباشرة بين السلوك األصلي والتلوثا

انبعاث غازات سامة تؤدي إلى تلوث المراعي، مما يؤدي إلى نفوق ماشية ألحد األشخاص، األمر الذي يؤدي إلـى تلـوث التربـة    

جهة بإطالق بعض الغـازات السـامة فـي الهـواء، ممـا يترتـب علـى تلـوث الهـواء وفـاة طـاقم             بالجيف وتلوث الهواء أيضا، أو قيام

 ,E-De pontavice, 1978).القيادة لسفينة تحمل مواد بترولية وبالتالي إصطدامها بجبل جليدي ومن ثم حصول تلـوث مـائي  
70.(  

للمسـؤولية الجزائيــة لجريمـة التلــوث    الـذي يثــور فـي هـذا الســياق يتمثـل بمــدى صـالحية هـذا الســلوك كأسـاس        السـؤال و

فعلـى الـرغم   غير المباشـر،  للتلوث  للتلوث المباشر فال يوجد أي خالف حول ذلك، إال أن األمر يختلف بالنسبة البيئي؟ بالنسبة

ني قـانون مـد   )257-256(عتمـاد علـى نـص المـادة     باالإال أنـه و ، (Anzilott, 1929, 416)من إنكار بعض الفقه األلماني لذلك 

أردني، الذي يعتبر قانونا عاما حيـال القـانون الجزائـي، وواجـب الرجـوع إليـه لسـد كـل نقـص فـي القـانون األخيـر، يمكـن الجـزم               

قتصـر األمـر عنـد    اأمـا إذا  ، إلـى تلـوث  يـؤدي السـلوك   أن يكـون هنـاك تعـدي أو تعمـد، وأن      ةطيربصالحيته لقيام المسؤولية، ش

ذه المواد بأنه كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، والضرر قـد  هإذ تقضي  .حد الخطر فال يصلح لذلك
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وإذا وقـع بالتسـبب فيشـترط التعـدي أو التعمـد وأن       ،يكون بالمباشرة أو بالتسبب، فان كان بالمباشرة لزم الضمان وال شرط لـه 

  . إلى ضرر يكون الفعل مفضيًا

التـي ُتعـرف    ،1994لسـنة  ) 4(مـن قـانون حمايـة البيئـة المصـري رقـم       ) 12\1(نـص المـادة   ومما يعزز هذا الـرأي أيضـا   

مباشـرة أو غيـر مباشـرة ينـتج      ،أو غيـر إراديـة   ،أو طاقـة فـي البيئـة المائيـة بطريقـة إراديـة       ،إدخال أية مـواد تلوث المياه على أنه 

ــالموارد الحيــة أو غيــر الحيــة   عنــه ضــرر   ،ة المائيــة بمــا فــي ذلــك صــيد األســماك   ق األنشــطأو يعــو ،أو يهــدد صــحة اإلنســان  ،ب

  . ر من خواصهاأو يغي ،أو ينقص من التمتع بها ،ستعمالأو يفسد صالحية مياه البحر لإل ،ةيواألنشطة السياح

كل من يستخدم وسائل محظورة في الصيد كأن يلقـي   من القانون الزراعي الفرنسي) 434(المادة وبنفس السياق تعاقب 

ومـن ناحيــة أخـرى إلــى    ،نه تخــدير السـمك أو قتلـه إذ تــؤدي هـذه األفعــال مـن ناحيــة إلـى تلويـث الميــاه      عقـاقير أو طعـم مــن شـأ   

  .  القضاء على الثروة السمكية

تلوث ملموس يصيب حقا أو مصلحة مشروعة، وال يوجـد  أما بالنسبة للتلوث المادي أو المعنوي، فيعرف األول على أنه 

والذي ال يؤدي إلى تلـوث مـادي محسـوس بـل إلـى      ، أما التلوث المعنوي ة الجزائيةللمسؤولي كأساسأي خالف حول صالحيته 

السـلوك  سـمعته مـثال، فهـل يصـلح     مثـل ال أو مصالح هذا الشخص غير الماليـة   يصيب شخصًاتلوث غير محسوس ماديا كالذي 

  للمسؤولية الجزائية؟ في هذه الحالة كأساس 

ف على أنه كـل سـلوك مـن شـأنه إحـداث تغييـرات       عرالتلوث البيئي والذي ي باإلعتماد على تعريف السلوك الجرمي لجريمة

يمكـن القـول بـأن التلـوث      ،ضارة في مكوناتها الطبيعية أو مواردهـا أو معالمهـا يـؤثر علـى الكائنـات التـي تضـمها بشـكل أو بـآخر         

أو فــي مواردهــا أو  ،البيئــة الطبيعيــةللمســؤولية الجزائيــة ألنــه ال يحــدث تغييــرات ضــارة فــي مكونــات  كأســاسالمعنـوي ال يصــلح  

إال أن البحـث يتبنـى وجهـة النظـر التـي تـرى بـأن التلـوث المعنـوي يصـلح لهـذا األمـر وذلـك مـن                ).431: 1979 علي،(معالمها 

 وبالتـالي فقـد يشـمل    غير واضـح المعـالم  فهو التأثير الوارد في التعريف السالف الذكر خالل منطلقين، يتمثل األول منهما بلفظ 

 بعـض الجـرائم   للمسـؤولية الجزائيـة فـي   بصـالحية الناحيـة المعنويـة كأسـاس      ، أمـا المنطلـق الثـاني فيتمثـل    الناحية المعنوية أيضًا

  .يضاأالذم والقدح والتحقير، وفي جرائم السرقة ك

لـوث المؤكـد   التأما بالنسبة للتلوث المؤكد والمحتمل ومدى صالحيتهما كأسـاس للمسـؤولية الجزائيـة فـيمكن القـول بـأن       

ه أو خالفـات حـول صـالحيت    ،ينقسم إلـى واقعـي ومسـتقبلي، والتلـوث الـواقعي هـو التلـوث الواقـع بالفعـل، وال توجـد أي مشـاكل           

، أما المستقبلي فهو التلوث الذي ال يوجد أدنى شك لوقوعه في المستقبل فأسـبابه تتحقـق وآثـاره تتـأخر كلهـا أو بعضـها       لذلك

ذلـك كثيـرة منهـا التلـوث النـاتج عـن اإلشـعاعات النوويـة، أو مـد خطـوط بعـض أنـواع مـن األنابيـب               ى واألمثلـة علـ  إلى المستقبل، 

أو المياه المحفوظة فـي خزاناتهـا ومـا يعلـق بهـا مـن بتـرول فـي الميـاه وذلـك            ،البترولية، أو قيام ناقالت البترول بإلقاء مخلفاتها

  . جل حفظ توازنهاأمن 

لتلــوث المســتقبلي الســالف الــذكر يمكــن القــول بــأن الســلوك فــي هــذه الحالــة يصــلح     ا مــن خــالل إمعــان النظــر فــي تعريــف  

إلـى حصـول خلـل، خاصـة بالنسـبة للسـلوكيات التـي تنـتج         وإال سـيؤدي ذلـك   كأساس للمسؤولية الجزائية لجريمة التلوث البيئـي،  

مـن  ) أ\324(سـبيل المثـال نـص المـادة     والتشـريعات البيئيـة التـي تؤيـد هـذا المبـدأ عديـدة منهـا علـى           .أثرها بعـد فتـرة طويلـة   

وكـذلك األمـر    .أو مـواد بتروليـة بصـورة غيـر صـحيحة      ،م تخزين النفايات السائلة أو الجامدةجرُتقانون العقوبات األلماني والتي 

 إقامـة أي منشـآت ينـتج   والتـي تحظـر    ،1982لسـنة  ) 48(رقـم   حمايـة نهـر النيـل والمجـاري المائيـة     من قـانون  ) 4(نص المادة 

فـات بمـا يحقـق المواصـفات والمعـايير      تـوفير وحـدات لمعالجـة هـذه المخلّ    وإال فـال بـد مـن    فات تصـرف فـي المجـاري،    عنها مخّل

جـة  و المعاَلأ ،ستعمال المياه العادمةإحظر ت التي األردني الزراعةمن قانون ) د\15(، والمادة المحددة وفقا ألحكام هذا القانون

لنباتية ويعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مقدارها مائة دينار عـن كـل طـن او جـزء منـه تـم غسـله        في غسل النباتات والمنتجات ا

  . ةلزم المخالف بإتالف تلك النباتات والمنتجات كما ورد في هذه المادوي ،بها

، أ، 12( في المادةهـ  1398 )22\م(يحظر نظام الغابات والمراعي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم كذلك األمر 

كـذلك األمـر تحظـر    . إقامة أي منشأة ثابتة في الغابات إال بتصريح مـن الـوزارة، وإذا تكـررت المخالفـة تتضـاعف العقوبـة      منه ) ب

أو تربيـة   ،أو صـناعية مثـل مشـاريع تحليـة الميـاه      ،من الالئحة التنفيذية من النظـام المـذكور إقامـة مشـاريع إنشـائية     ) 58(المادة 

  .   اطق الساحلية للمملكة قبل الترخيص بذلك من قبل وزارة الزراعةاألسماك على المن
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أمــا بالنســبة للتلــوث المحتمــل فيعــرف علــى أنــه تلــوث لــم يقــع وال توجــد مؤشــرات تــدل علــى وقوعــه فقــد يحــدث وقــد ال  

لسـلوك المحـدث   السـؤال اآلن هـل يصـلح ا   . يهـا يحدث، من األمثلة على ذلك تجريف األرض وما قد يجره ذلك من آثار سـيئة عل 

   ؟للمسؤولية الجزائية لجريمة التلوث األرضي كأساسلهذا النوع من التلوث 

بإدخـال،  قـانون العقوبـات األلمـاني    ) 1\أ\324(يتمثل السلوك الجرمي لجريمة التلوث األرضي باإلعتماد على نص المادة 

أو حراريـة، أو   ،أو ميكانيكيـة  ،و فيزائيـة أايئية، مواد عضوية أو غير عضوية سواء كانت كيم، أو بتصربف، أو بتسريب بتركأو 

أو األشـياء   ،أو الحيوانـات، أو األشـجار   ،أي مواد أخرى تلعب نفس األثر إلى األرض بشكل تصلح فيه لإلضرار بصحة اآلخـرين 

   .األخرى

مصـادر اإلنتـاج،   بما أن تجريف األرض يؤدي إلى القضاء على الطبقة السطحية العليـا للتربـة، وعلـى األرض كمصـدر مـن      

والهـواء  ،ضها بالتالي لخطر التصحر، ويقضي على بعض النباتات والحشرات ذات األهمية الكبيـرة فـي حفـظ تـوازن األرض    ويعر، 

والغابات، ويعرضها لخطر إنطالق الملوكأسـاس اة، ففي هذه الحالة يمكن القول بصالحية ذلك السلوك ثات من هذه التربة المعر 

 1\أ\324(عتبــر مــن جــرائم الخطــر ال الضــرر بــدليل المــادة ، خصوصــا وأن جريمــة التلــوث األرضــي والهــوائي ُتلهـذه المســؤولية 
التـي تكتفـي بصـالحية السـلوك إلحـداث الخطـر وال تشـترط فيـه حـدوث           قانون العقوبـات األلمـاني  )  2\1\325(والمادة ) 1رقم

  . التلوث بصورة فعلية

علــى الــرغم مــن ســبق طرحهــا، إال أنــه ال بــد مــن طرحهــا مــرة أخــرى   فــي قضــية ة فقــد قضــت المحكمــة اإلتحاديــة األلمانيــ 

ان تخلص من بقايا الدهان والطالء على بيت مـن النمـل األحمـر فـي الغابـة المحاذيـة لـه وذلـك لكراهيتـه          تتلخص وقائعها بأن ده

لية الجزائيــة، علــى الــرغم مــن أن بصــالحية ذلــك الســلوك كأســاس للمســؤو القضــاء األلمــاني فقــد أجــاب لــذلك النــوع مــن النمــل، 

وعلـل رأيـه علـى أسـاس أن النمـل األحمـر يحـافظ علـى تـوازن الغابـة عـن طريـق أكلـه              التلوث ليس مؤكد وإنما محتمـل الوقـوع،   

  ).11هامش ( للجيف الميتة التي تنتج حشرات تعتدي على األشجار وتدمرها

أو تسـبب شـخص    ،ة تلوث سابق، مـن األمثلـة علـى ذلـك قيـام     عبارة عن سلوك أدى إلى زيادة نسبأما التلوث الالحق فهو 

للمسـؤولية الجزائيـة لجريمـة     كأسـاس فهل يصلح هـذا السـلوك   . عن طريق صب أو إلقاء مواد تزيد من تلوث مياه ملوثة سابقا

  التلوث البيئي؟  

وبـات األلمـاني بقيـام شـخص     قـانون العق ) 324(يتمثل السلوك الجرمي لجريمة التلوث المائي باإلعتماد على نـص المـادة   

بإضافة مادة أو شئ إلى المياه بحيث تصبح أقل نظافة مما كانت عليـه سـابقا، أو غيـر قابلـة      ، أو غير مقصودةبصورة مقصودة

أو بتغييـر مضـر لعناصـر وصـفات الميـاه      ، (NStZ 1994, 590; Rengier, 2003, § 48, Rn 7)لإلسـتخدام الـذي أعـدت لـه    

الحراريــة عــن طريــق إضــافة مــادة معينــة تطغــى علــى عناصــر الميــاه، أو بزيــادة نســبة     وأ ،أو البيولوجيــة ،ئيــةأو الكيما ،الفيزائيــة

هـامش  (للمسـؤولية الجزائيـة    كأسـاس لتلـوث الالحـق يصـلح    ليمكـن القـول بـأن السـلوك المحـدث      وبنـاء علـى ذلـك    . تلوث سـابق 

12.(   

شـترط فيـه أن يـؤدي إلـى     المسـموح بـه بالنفايـات الخطـرة فـال ي      كذلك األمر بالنسبة للسلوك الجرمي لجريمـة التعامـل غيـر   

مــن قــانون العقوبــات ) 326(حــدوث خطــر، بــل يكفــي أن يــؤدي إلــى زيــادة نســبة خطــر قــائم مــن قبــل، وهــذا مــا تؤكــده المــادة   

ديسـمبر  ) 16(الصـادر فـي   الفرنسـي  حمايـة الميـاه الجوفيـة والسـطحية     مـن قـانون   ) 46(وبنفس اإلتجاه تنص المـادة  . األلماني

أو تصــريف مــواد  ،أو إلقــاء ،كــل مــن يتســبب فــي تلويــث الميــاه الجوفيــة والســطحية وذلــك عــن طريــق صــبعلــى معاقبــة  1964

  . تسبب أو تزيد من تلويث هذه المياه

  وجود رابطة سببية بين السلوك والتلوث   :الفرع الثاني

ــة لجريمــة    شــترط ي ــي أن يكــون هــو المســؤول عــن التلــوث      فــي الســلوك الجرمــي كأســاس للمســؤولية الجزائي التلــوث البيئ

الحاصل، إال أن هناك صعوبات تعترض هذا األمر، أول هذه الصعوبات تتمثـل بتحديـد السـلوك المسـؤول عـن النتيجـة الجرميـة        

أو األدخنـة هـي    ،أو تطاير الغبار ،فالغازات واألدخنة الصادرة من عوادم السياراتفي حالة التلوث المستقبلي، أو غير المباشر، 

، 1999الظـاهر،  (إال أن الصعوبة تكون في تحديد السـلوك المحـدث لـذلك التلـوث      عبارة عن سلوكيات تحدث تلوثا مستقبليا،

:74 .(  
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، إال أن )25: 2003كشــاكش، ( كــذلك األمــر فــإن صــعوبة تحديــد نســبة التلــوث فــي الهــواء يقــف عــائق أمــام هــذا الشــرط 

حدد نسـبة الغـازات التـي تخـرج مـن السـيارات الخاصـة والعامـة         والخاص بوسائل النقل  1975فرنسي الصادر في عام القانون ال

وحـددت مهلـة ثالثـة    . لـذلك مـع الحصـول علـى شـهادة بهـذا       وألزمت المالكين بضرورة ضبط المحركات في ورش معـدة خصيصـاً  

  . إهمال ذلك يعتبر مرتكبا لجريمة تلوث الفضاء، وة السيارةأشهر لتنفيذ ذلك وإال يعاقب باإلضافة على الغرامة بمصادر

ثاني هذه المشاكل يتمثل بتحديد السلوك المسؤول عن التلوث البيئي عندما يكون هناك أكثر مـن سـلوك هـو الـذي أدى     

أو إذا كـان  . لميـاه إلى حدوث التلوث البيئي مثل إلقاء مادة ملوثة في ماء الشرب، وفي نفس الوقت تسرب مياه ملوثة إلى تلك ا

  .  هناك عدة أنشطة كل واحد منها غير كاف بحد ذاته إلحداث التلوث البيئي إال أنهم مشتركين حققوه

وخصوصـا فـي إطـار التلـوث البحـري مشـكلة أخـرى تتمثـل بكيفيـة تقـدير التلـوث            ه المسـألة  كذلك األمر تنشأ في إطار هـذ 

ا فيـه، خاصـة إذا عرفنـا بـأن النهـر مـثال الـذي ألقيـت فيـه المـادة السـامة كـان مـن              قبل إلقاء المادة السامة في المـاء وبعـد إلقائهـ   

  . بمواد أخرى، وبهذا ستكون الصعوبة كبيرة في تحديد السلوك الرئيس في تلوث البيئة البداية ملوثًا

ث علـى عـاتق الملـو   تجدر اإلشارة إلى أن دفع المسؤولية الجزائية علـى أسـاس إنقطـاع العالقـة بـين السـلوك والتلـوث يقـع         

إال  ، وهـذا األمـر غيـر متصـور    للقواعـد العامـة فـي قـانون اإلثبـات      عليه إثبات ما يدعي بـه طبقـاً   ، وبالتاليعي بذلكفهو الذي يد

  .بإثبات السبب األجنبي

". الئـم السـبب الم "، والثانيـة بنظريـة   "تعادل األسباب وتكافؤها"هناك نظريتان، تسمى األولى بنظرية اكل لحل هذه المش

فتــوزع المســؤولية بحســب . ص األولــى أن كــل ســلوك ســاهم فــي إحــداث التلــوث بحيــث لــواله لمــا وقــع التلــوث يعتبــر ســببا  ملّخــ

 لترتيــب المســؤولية الجزائيــةصــالح عتبــر كــل ســلوك شــارك فــي وقــوع التلــوث  لهــذه النظريــة ي وفقــًا. جســامة الســلوك أو الخطــأ

وروائـح   ،نجم عن نشاطها تطاير للغبار، ومصنع قريب يـنجم عنـه إنبعاثـات أدخنـة    فلو أن مجموعة مناشير حجر ي. )13هامش (

فوفقـا لهـذه النظريـة فـإن كـل       ،أو أدت إلى إصـابة شـخص بمـرض الربـو     ،أدت إلى تفاقم حالة صحة شخص مصاب بمرض الربو

  . للمسؤولية الجزائية يصلح كأساسسلوك من هذه السلوكيات 

ــة فتقضــي بأ   ــة الثاني ــين الســلوك العرضــي         أمــا النظري ــز ب ــه إذا تــدخلت عــدة ســلوكيات فــي إحــداث التلــوث فيجــب التميي ن

حــدث عــادة وحســب المجــرى العــادي لألمــور هــذا والســلوك العرضــي هــو عبــارة عــن ســلوك غيــر مــألوف ال ي .والســلوك المالئــم

مالئـم فهـو عبـارة عـن سـلوك يكـون       الالسـلوك  أمـا  . للمسؤولية الجزائيـة  كأساسالتلوث، وبالتالي فال يصلح حسب هذه النظرية 

. إلحـداث التلـوث وبالتـالي يكـون حسـب هـذه النظريـة هـو المسـؤول عـن التلـوث الحاصـل             حسب المجرى العادي لألمور مالئمـاً 

يمكـن  ذا جانب من الفقه بأن هناك صـعوبة فـي تحديـد السـلوك المسـؤول عـن التلـوث فـي حالـة وجـود عـدة سـلوكيات، لـ             ويرى 

إال أنه يؤخذ على هذا الرأي بأنـه لـن يـؤدي إلـى نتـائج عادلـة لحـل مشـكلة         . (Marine, 1993, 37)ل والظناللجوء إلى اإلحتما

  . المسؤولية الجزائية لجريمة التلوث البيئي وبالتالي سيؤثر على العدالة القانونية

د للمشـتكى عليـه فيـه، أو    إذا كان سبب السلوك المحدث للتلوث البيئي ناجما عن قوة قاهرة، أو عن فعل أجنبـي ال يـ  أما 

عن فعل المدعي، أو نتيجة تـدخل شـخص آخـر لـيس لـه عليـه حـق الرقابـة واإلشـراف واإلدارة، ففـي هـذه الحالـة ال يصـلح ذلـك               

السلوك كأساس للمسؤولية الجزائية حيال المشتكى عليه وذلك إلنقطاع عالقة السببية بـين السـلوك الصـادر مـن المشـتكى عليـه       

أو حادث يحصل بصورة مفاجئة وال يـد لإلنسـان فـي حدوثـه، وال يمكـن       ،ف القوة القاهرة على أنها أمرعرُتو. ةوالنتيجة المترتب

توقعــه زمانــا أو مكانــا، وال يمكــن بــنفس الوقــت دفعــه كــالحوادث المرتبطــة بــالحروب، أو صــدور تشــريعات جديــدة، أو كــوارث       

ــة كــالزالزل  ــراكين،طبيعي ــر هــذه الشــروط       ،أو الحريــق ،اناتالفيضــ أو ،العواصــف أو ، أو الب ــك، وتعتب ــة أو مــا شــابه ذل أو األوبئ

  . )203: 1999الطائي، ( مفترضة إلى أن يثبت الخصم عكس ذلك

كــذلك األمــر بالنســبة للســلوك الصــادر مــن قبــل الغيــر فينفــي عالقــة الســببية بــين الســلوك الصــادر مــن قبــل المشــتكى عليــه  

والغير هو كل شخص غريـب  . ينهما عالقة تبرر مسؤولية األول عن الثاني كالتبعية مثال والنتيجة الحاصلة، بشرط أن ال تكون ب

من األمثلة على ذلـك قيـام ربـان سـفينة مبحـرة      . ث، ساهم في إحداث التلوث البيئي، أو كان السبب الوحيد في حصولهعن الملو

وقود، وبعـد ذلـك تـرك الـنفط يتسـرب فـي البحـر محـدثا         بثقب أحد أنابيب البترول المثبتة في عرض البحر، ليزودوا سـفينتهم بـال  

  . أضرارا للبيئة البحرية
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  الشروط الشخصية للسلوك الجرمي المنشئ لجريمة التلوث البيئي : المبحث الثاني

. إلى جانب الشروط الموضوعية هناك شروط شخصية يشترط توافرهـا فـي السـلوك الجرمـي كأسـاس للمسـؤولية الجزائيـة       

وبنـاء  . وجوب أن يصدر السلوك الجرمي من قبل شخص طبيعي أو معنوي، وأن يكون صادر عن علم وإرادة هذه الشروط هي

عليــه فقــد قمنــا بتقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبــين نعــالج فــي األول منهمــا وجــوب أن يصــدر الســلوك الجرمــي مــن قبــل شــخص  

  . طبيعي أو معنوي، وفي الثاني العلم واإلرادة

  من قبل شخص طبيعي أو معنوي  السلوك الجرمي رأن يصد: المطلب األول

من قبل المشتكى عليه نفسه، إال أنه وفي حـاالت معينـة يصـلح السـلوك الصـادر مـن       في السلوك الجرمي أن يصدر األصل 

اس واألشــياء الخطــرة كأســ ،مثــل الحيوانــات، والبنــاء، واآلالت الميكانيكيــةالحراســة قبــل الغيــر، أو مــن قبــل األشــياء التــي تحــت  

  . للمسؤولية الجزائية

لهذا األمر فقد قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نعـالج فـي األول منهمـا السـلوك الصـادر مـن قبـل الغيـر، وفـي الثـاني           

  .السلوك الصادر عن األشياء

  السلوك الصادر من قبل الغير :الفرع األول

إلتـزام بتحمـل اآلثـار القانونيـة المترتبـة علـى        هـي والتي كأساس للمسؤولية الجزائية، يصلح السلوك الصادر من قبل الغير 

، شريطة أن تكون هناك عالقة تبرر جعل إحداهما مسؤوًال عن اآلخر كالتبعية مـثال،  )32: 1990صالح، (توافر أركان الجريمة 

سـببها، وأن يثبـت وقـوع    جريمة بيئية من قبل أحد العاملين أو التـابعين للشـخص المتبـوع حـال تأديتـه الوظيفـة أو ب      وأن ُترتكب 

خطــأ مــن جانــب المتبــوع يتمثــل باإلهمــال أو التقصــير فــي واجــب اإلشــراف والرقابــة والعنايــة علــى موظفيــه، وأن ال يكــون هنــاك  

: 1997الــداوودي، ( وأن ال تكــون المراقبــة مســتحيلة  ،تجــاوز مــن قبــل العــاملين علــى التعليمــات والقــرارات الصــادرة مــن قبلــه   

      .Stefani , no.356 , p.28-283؛117

) 69(وال يؤثر على ذلك كون السلوك الصادر من قبل الغيـر إراديـًا أو غيـر إرادي، مباشـرًا أو غيـر مباشـر بـدليل المـادة         

  ، التي تقضي 1994لسنة ) 4(من قانون حماية البيئة المصري رقم 

والخدميــة  ،والســياحية ،والصــناعية ،ريــةوالمنشــآت التجا ،جميــع المنشــآت بمــا فــي ذلــك المحــال العامــة    ىبأنــه يحظــر علــ 

أو الميــاه  ،جــة مــن شــأنها إحــداث تلــوث فــي الشــواطئ المصــرية   أو ســوائل غيــر معاَل ،أو نفايــات ،أو إلقــاء أيــة مــواد  ،تصــريف

ويعتبــر كــل يــوم مــن اســتمرار التصــريف    ،مباشــرة أو غيــر مباشــرة  ،المتاخمــة لهــا ســواء تــم ذلــك بطرقــة إراديــة أو غيــر إراديــة   

  .ظور، مخالفة منفصلةالمح

أو غير شرعية كما لو كانت مستمدة مـن عقـد    ،وال يؤثر أيضا على ذلك كون السلطة القائمة بين التابع والمتبوع شرعية

غيـر   هباطل أو عقد غير مشروع، أو كون المتبوع لم يستخدم تلك السلطة فعال مـادام أنـه كـان بإمكانـه أن يسـتخدمها، أو كونـ      

غيـر قـادر علـى    ، أو كونـه  منشأة بطاقمها مـادام أن لـه سـلطة فعليـة فـي الرقابـة أو التوجيـه       أستأجر ع كما لو حر في إختيار التاب

الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية، إذا كان من الناحية اإلدارية هو صاحب الرقابـة والتوجيـه، فمـثال صـاحب المنشـأة حتـى ولـو        

عبــد الوهــاب، ( الــذين يعملــون بهــا وهــو مســؤول بالتــالي عــن أعمــالهم جزائيــا جهــل أصــول إدارة المنشــأة  فهــو متبــوع لألفــراد  

1994 :407.(  

مـن هـذا   ) 96(من قانون حماية البيئة المصـري تقضـي بأنـه مـع مراعـاة أحكـام المـادة        ) 72( وبهذا الخصوص فإن المادة

مسـؤوًال عمـا يقـع    ) 69(يهـا فـي المـادة    القانون يكون ممثل الشخص االعتباري أو المعهود إليه بـإدارة المنشـآت المنصـوص عل   

مــن العــاملين بالمخالفــة ألحكــام المــادة المــذكورة، وعــن تــوفير وســائل المعالجــة طبقــا للمعــايير والمواصــفات الــواردة بالالئحــة       

 حــبسمــن هــذا القــانون المتمثلــة بالغرامــة وال) 87(التنفيذيــة لهــذا القــانون وتوقــع عليــه العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

  ). 1: 1969الهمشري، (

الخـاص بشـؤون التمـوين المصـري تقضـي بـأن        1945لسـنة  ) 95(من المرسوم بقـانون  ) 58(فإن المادة  ذلك فضًال عن

. أو القائم علـى إدارتـه عـن كـل مـا يقـع فـي المحـل مـن مخالفـات ألحكـام هـذا المرسـوم              ،صاحب المحل يكون مسؤوًال مع مديره

أو اسـتحالة المراقبـة لـم يـتمكن مـن منـع وقـوع المخالفـة اقتصـرت العقوبـة علـى الغرامـة المبينـة فـي               فإذا ثبـت أنـه بسـبب الغيـاب     
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) 163(من المرسوم بقـانون رقـم   ) 15(ويماثل هذا النص محتوى المادة . من هذا المرسوم بقانون) 56إلى  50(المواد من 

  . 1950لسنة 

وسـوائل متخلفـة عـن     ،مـدير مصـنع عـن إلقـاء نفايـات كيماويـة       في السياق ذاته حكمت محكمة النقض الفرنسية بمسـؤولية 

وقــد إنعكــس الضــرر علــى   ،الصــناعة فــي ميــاه األنهــار والقنــوات، والتــي أدت إلــى حموضــة الميــاه وتلويثهــا واإلضــرار باألســماك    

  .) 14هامش ( األراضي الزراعية وبالتالي على اإلنتاج الزراعي

هـو حـث الشـخص المتبـوع علـى بـذل أقصـى جهـد فـي           غيـر التـابع  عن أعمـال   مسؤولية الشخص المتبوعومما يعزز فكرة 

والرقابــة علــى أعمــال التــابعين لــه، خصوصــا وأنــه هــو الــذي يــرخص للغيــر  ،واإلشــراف ،وعــدم التقصــير فــي اإلدارة ،أداء واجبــه

طلوبـة لمنـع تلـك التصـرفات، فـإذا      ملزم بالمنع والقمع وببذل العناية الم على سبيل المثال القيام بذلك السلوك، فصاحب المنشأة

تقــوم المســؤولية ففــي هــذه الحالــة كــان هنــاك خطــأ أو إهمــال ســببه عــدم إيــالء العنايــة الواجبــة فــي الرقابــة علــى هــذه األنشــطة    

   ).378-377، 1998الهريش، ( الجزائية حياله

فيد مـن تصـرفات التـابع التـي قـد      ما يبرر ذلك أيضا هو أن صاحب العمل فردًا كـان أو شـركة يكـون فـي الغالـب هـو المسـت       

رتكب بقصـد تجنـب إلتزامـات قانونيـة مكلفـة ماديـا ألقاهـا المشـرع علـى عـاتق المتبـوع للمحافظـة علـى البيئـة، لـذلك األمـر فـإن                  ُت

  . )17: 1999صغير، ( قواعد العدالة تقتضي مساءلة المتبوع جزائيا عن أعمال الغير التابعين له

خر وهو أن تنفيذ العقوبـات الصـادرة لـن يكـون لهـا فاعليـة فـي مواجهـة التـابع، خصوصـا وأن           في السياق ذاته هناك مبرر آ

موارده المالية قد تعجز في حاالت معينة عن الوفاء بقيمة العقوبات المحكوم بها، لذا فإنه ال بد من أن يتحملها صـاحب العمـل   

ع نطـاق  المشـر توسـيع   يضـاف إلـى ذلـك أن   . قيمـة تلـك الغرامـات    باعتباره المستفيد من المخالفة، وأنه هو القادر ماليًا على دفـع 

كالمساس بالمقومـات اإلنسـانية، وعـدم إقتصـار آثارهـا علـى       يها اآلثار التي تترتب علوجسامة تجريم أفعال االعتداء على البيئة، 

لمسـؤولية الجزائيـة لجريمـة    تبـرر صـالحية السـلوك الصـادر مـن قبـل الغيـر كأسـاس ل         الحاضر، والمسـاس بتـوازن البيئـة الطبيعيـة    

  . )364-359 ،1998، فرج صالح الهريش،(، )15هامش (التلوث البيئي 

، وتطبيقـا لـذلك جرمـت إحـدى     بـل تقـوم أيضـا حيـال التـابع     وال تقتصر المسؤولية الجزائية فـي هـذه الحالـة علـى المتبـوع،      

مخـتص الـذي قـام ببيـع مستحضـرات دوائيـة مغشوشـة        المحاكم األمريكية صاحب الشركة المدعى عليها باإلضافة إلى الموظف ال

تنتجهــا الشــركة، وذلــك ألن صــاحب الشــركة هــو المســؤول بالرقابــة واإلشــراف علــى تصــرفات األشــخاص العــاملين عنــده، وألن       

الموظف قد إستغل مركزه في الشركة وأن ما أقدم عليه سيعرض المنتفعين باألدوية لخطر التسـمم، كمـا أضـافت المحكمـة بأنـه      

 (J, Gorden Arbuckle 1978, p, 61, 62)يمكن تجريم ذلك الشخص أيضا ولو لم يكن متعمدا 

كما قضـت المحكمـة العليـا األمريكيـة علـى رئـيس المؤسسـة التجاريـة بالمسـؤولية الشخصـية الجنائيـة إسـتنادًا إلـى قـوانين               

ى إلــى تلــوث األطعمــة فــي تلــك المخــازن،    الصــحة الفدراليــة بســبب دخــول القــوارض والجــراذين إلــى مخــازن المؤسســة ممــا أد     

     ض مســؤولياته إلــى نائبــه فــي المؤسســة  وأضــافت بــأن المســؤولية الجنائيــة تترتــب علــى المــدير حتــى ولــو فــو (J, Gorden 
Arbuckle 1978, 306).  أساس للمسؤولية الجزائية لهذه الجريمة حيال كالسلوك الصادر من قبل العامل صالحية يرجع سبب

ب المنشــأة أو المــدير معــا، إلــى أن ذلــك األمــر يــدفع مــوظفي المنشــآت والمؤسســات الصــناعية الملوثــة التقييــد        العامــل وصــاح 

   (Thomas,1997, 50)بالقوانين البيئية

والزحـام   ،كذلك األمر فقد قضت إحدى المحاكم الفرنسية بمسـؤولية مـدير مدرسـة كمتـولي الرقابـة عـن الصـخب الفـاحش        

ال أثناء دخولهم أو خروجهم من المدرسة أو أثناء صعودهم الساللم حـوالي ثمـاني مـرات فـي اليـوم      الشديد الذي يحدثه األطف

كمــا حكــم بمســؤولية رب أســرة عــن الضوضــاء التــي يحــدثها أبنــاؤه    ). 16هــامش ( ومــا يصــاحب ذلــك مــن ضوضــاء يحــدثونها  

واآلالت الموسـيقية أثنــاء لهـوهم ممـا يســبب     ،بالصـخب واألصـوات المزعجــة الناتجـة عـن اإلســتخدام الطـائش للراديـو       ةالمتمثلـ و

وإزعاجــات للجيــران فقــد صــدر إلــى جانــب حكــم بتعــويض المتضــررين عــن األصــوات الصــادرة مــنهم حكمــا جزائيــا         ،مضــاعفات

  ).17هامش ( بمصادرة هذه األشياء

  األشياء الموجودة تحت الحراسة والتلوث الصادر عنها: الفرع الثاني

لمسـؤولية  كأسـاس ل بل األشـياء كالحيوانـات، والبنـاء، واآلالت الميكانيكيـة، واألشـياء الخطـرة       يصلح السلوك الصادر من ق

 الخطــأ فــي الحراســة، وهــو خطــأ مفتــرض ال يقبــل إثبــات العكــس  ، وذلــك علــى أساســا واألشــياء نفســها ،الجزائيــة حيــال اإلنســان
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وأن ال يكـون   هـا، أن يقـع التلـوث بفعـل إيجـابي من    أن تكـون هـذه األشـياء تحـت حراسـته، و     في ذلك إال أنه يشترط . )18هامش (

المتضرر من التلوث هو الذي تسبب بذلك، وأن يكون هنـاك إهمـال مـن قبـل الحـارس فـي الرقابـة، أو الصـيانة، أو اإلشـراف، أو          

الرضـا السـابق    التجديد، أو عدم إتخاذ الحيطة الكافية لمنع التلوث، وال يؤثر علـى الصـفة الجرميـة لهـذه السـلوكيات اإلتفـاق أو      

   .)53، 2003كشاكش، ( أو المعاصر لها والصادر من قبل المجني عليه

ــة   ويعــد ــة ،مــن قبيــل الحراســة الملكي ــ ،والوديعــة ،والوكال ــا،      ةوالمقاول ــاء بغــض النظــر عــن صــفته مالك ، والســاكن فــي البن

أو الغاصـب   ،أساسـها غيـر مشـروع فالسـارق    وال يؤثر على قيام الحراسة حتى ولـو كـان   . مستأجرا، مرتهنا، منتفعا، أو مستعيرا

للمسـؤولية الجزائيـة حيـال ذلـك السـارق       األشـياء كأسـاس  يعتبر حارسا لما تحت يديه، وبالتالي يصلح السلوك الصادر عن هذه 

 أما إذا كان سبب السلوك الناشئ عن هذه األشياء راجع لظروف قاهرة كـالزالزل، أو الصـواعق، أو القصـف بقنابـل     .أو الغاصب

  . ةلهذه المسؤولي كأساسفال يمكن عزو السلوك المحدث للتلوث البيئي الصادر عن هذه األشياء إليها، وبالتالي ال يصلح 

مـن القـانون المـدني األردنـي، فبمـا أن      ) 291(مـن القـانون المـدني الفرنسـي، والمـادة      ) 1384(ما يؤيد ذلك نص المادة 

جـب مـن بـاب أولـى أن تصـلح      يحسب هذه المـواد كأسـاس للمسـؤولية المدنيـة ف     التصرفات الصادرة من قبل هذه األشياء تصلح

كــذلك األمــر تؤيــد بعــض التطبيقــات القضــائية   . وذلــك مــن اجــل تــوفير حمايــة أكثــر فاعليــة للبيئــة    كأســاس للمســؤولية الجزائيــة 

أعمـال  ، ويقلـق راحـة الجيـران    فقد قضت بصالحية نباح الكلب الذي يتركه صـاحبه ينـبح علـى نحـو     هذا األمر للمحاكم الفرنسية

األضـرار  ووالرائحة المضرة بالصحة العامة للجيران المنبعثـة مـن قبـل مزرعـة دواجـن، أو خنـازير،        ،نبعاثات الصوتيةواال ،التلوث

  ).19هامش (كأساس للمسؤولية الجزائية لهذه الجريمة  الناتجة عن إستعمال األالت ومعدات البناء أثناء القيام بالبناء

ك األمر قضت المحاكم الفرنسـية بصـالحية الصـخب الصـادر مـن قبـل الجهـاز الكهربـائي، واألضـرار الناتجـة عـن تسـرب             كذل

الغازات السامة من األنابيب الموجودة في باطن األرض التي أدت إلـى مـوت أحـد األشـخاص كأسـاس للمسـؤولية الجزائيـة حيـال         

  . )20هامش ( الحارس لذلك الجهاز أو لشركة الكيماويات

تعتبــر الهيئــات المعنويــة  1960لســنة ) 16(قــانون العقوبــات األردنــي رقــم ) 3، 2\74(نــص المــادة إضــافة إلــى ذلــك فــإن 

ــا مــديروها           ــا عــن الجــرائم التــي يرتكبه ــات والمؤسســات العامــة الرســمية مســؤولة جزائي ــة والهيئ ــدوائر الحكومي أو  ،باســتثناء ال

وإذا كـان القـانون يـنص علـى عقوبـة      . إال أنه ال يحكم عليها إال بالغرامـة والمصـادرة  . أو وكالؤها باسمها أو لحسابها ،ممثلوها

أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عـن العقوبـة المـذكورة وأنزلـت باألشـخاص المعنـويين فـي الحـدود المعينـة فـي المـواد مـن             

  . )21هامش ( من ذات القانون) 24إلى  22(

فـي   1986، والسـويدي عـام   )51(هذا األمر فـي المـادة    1976ت الهولندي المعدل عام كذلك األمر يؤكد قانون العقوبا

، واإلسباني عـام  )2\121(في المادة  1994، والفرنسي عام )ب،أ\48(في المادة  1991، والنرويجي عام )11-7(المواد من 

شـروط التـي يحـددها القـانون، والمؤسسـات      ويعتبر من قبيـل الهيئـات المعنويـة الدولـة والبلـديات بال     ). 129(في المادة  1995

مــن الدســتور األردنــي لعــام ) 50(العامــة وغيرهــا مــن المنشــآت التــي يمنحهــا القــانون شخصــية حكميــة، وهــذا مــا تؤكــده المــادة  

)1952 .(  

الـرغم  األشـخاص الطبيعيـين المسـؤولين عـن أعمـال التـابعين لـديهم جزائيـا علـى          معاقبـة  وال يمنع معاقبة الهيئات المعنوية 

من أن السلوك لم يكن صادرا من قبلهم، إذا أخلوا بواجب الرقابة واإلشـراف واإلدارة، وإذا كـانوا علـى علـم بـذلك السـلوك، أو       

مـا يؤيـد ذلـك    ) 534: 2002السـعيد،  (، (NJW, 1981. 1; JZ 1994, 1097; Jura, 1991, 308)مـن واجـبهم أن يعلمـوا بـه    

مـن قـانون   ) 1\53(والمـادة  ، 1974لسـنة  ) 15(رقـم  األلمـاني  ن حمايـة الواجبـات   قانومن BimSchG ) 1\أ\52(نص المادة 

المحكمـة العليـا األلمانيـة    أيضـا  ، وهـذا مـا فعلتـه    1994لسـنة  ) 27(رقـم   (Krw-AbfG)األلماني الدورة اإلقتصادية والنفايات 

 ,j, Gorden Arbuckle 1978, 61, 62; Thomas, F.P, Sullivan)). 22هـامش  )(Ledersprayفـي قضـية    1990عـام  
1997, 50)  

  السلوك عن علم وإرادةيصدر أن : المطلب الثاني

فــي هــذا الفــرع ســيتم التعــرف علــى مــا إذا كانــت جريمــة التلــوث البيئــي مــن الجــرائم المعنويــة التــي تشــترط تــوفر القصــد      

ــركن المــادي دون المعنــوي، و        ــة التــي يكفــي لهــا تــوافر ال ــة هــذه الجريمــة مــن جهــة،     الجرمــي، أم مــن الجــرائم المادي ذلــك ألهمي

وعليه فقد تم تقسيم هذا المبحث إلى فرعين نتنـاول فـي األول منهمـا الجريمـة     . ولصعوبة إثبات القصد الجرمي من جهة أخرى

  . المعنوية، وفي الثاني الجريمة المادية للتلوث البيئي
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  الجريمة المعنوية: الفرع األول

أي يجـب   مسؤولية الجزائية لجريمة التلوث البيئي أن يكون صـادر عـن علـم وإرادة،   السلوك الجرمي كأساس لل في رطتشي

بتعبير آخر يمكن القول بأنه يشترط علم المشتكى عليه بجميع عناصر الركن المادي مـن سـلوك ونتيجـة    . أن يتوافر قصدا عاما

الـدفع  أمـا  . لعلم لهذه العناصر ينتفـي القصـد الجرمـي   وعالقة سببية، وأن يكون مريدًا لها، فإذا انتفى عنصر العلم، أو احتمالية ا

؛ الظـاهر،  GA, 1983, S. 310( عتـداد بـه فـي جـرائم التلـوث البيئـي      الجهـل لنفـي القصـد الجرمـي فهـو مرفـوض وال يجـوز اال       ب

1999 :80-81( .  

والحـادث   ،قوة القـاهرة مبنيـا علـى سـبب تنعـدم فيـه اإلرادة كـال      الجرمـي  كـان السـلوك   كذلك األمر ينتفي القصد الجرمـي إذا  

وذلـك النتفـاء القصـد الجرمـي      للمسـؤولية الجزائيـة بخـالف المدنيـة     كأساسالفجائي مثال ففي هذه الحالة ال يصلح ذلك السلوك 

أو  ،ضطرار سفينة إلى تفريغ حمولتها بالقرب من شاطئ دولـة مـا علـى إثـر عطـب     إمثلة على ذلك من األ .المتمثل بعنصر اإلرادة

نـتج عنـه تسـريب    يث عطـل مفـاجئ فـي أحـد المصـانع      وحتياطـات الالزمـة للوقايـة، حـد    تخـاذ اال اعلـى الـرغم مـن     حريـق شـب بهـا   

أو عن عـدم   ،حترازاأو قلة  ،عن إهمال ًاشترط في ذلك أن ال يكون هذا العطل ناتجلغازات مضرة في الهواء الخارجي، إال أنه ي

لجريمة غير المقصودة بشرط أن يكون هناك نص يقضي بهذا األمر وذلـك ألن  مراعاة القوانين واألنظمة، ففي هذه الحالة تقوم ا

كذلك األمر بالنسبة للشروع فهـو غيـر مجـرم    . وال تكون غير مقصودة إال بوجود نص ،جريمة التلوث البيئي هي جريمة قصدية

  . قانون العقوبات األردني) 71(فيما إذا كانت جنحة بدليل المادة  إال بوجود نص

 مـن قـانون  ) 8(المـادة  لنسبة للقصد الخـاص فـال يوجـد أي مؤشـر لوجـوب تـوفره فـي جريمـة التلـوث البيئـي بـدليل            أما با

أو علـى منطقـة    ،أو ضـارة بالبيئـة البحريـة فـي الميـاه اإلقليميـة للمملكـة        ،إلقـاء أي مـادة ملوثـة   حماية البيئة األردنـي التـي تحظـر    

من خالل ذلك يمكن القـول   .لهذه الغاية بمقتضى تعليمات يصدرها البيئة يرالشاطئ ضمن الجدول والمسافات التي يحددها وز

  . خاصالقصد الدون أن يكون هناك ضرورة لتوفر  العام،قصد الفر الركن المعنوي توفر ابأن المشرع قد إكتفى لتو

  الجريمة المادية : الفرع الثاني

التلـوث البيئـي مـن الجـرائم الماديـة، التـي يكفـي لتوفرهـا          جريمـة يعتبـر  على الرغم من الحـديث السـالف الـذكر هنـاك إتجـاه      

بـأن طـرح مـواد ملوثـة فـي      القضاء الفرنسي هذا األمر ويقضـي  يؤيد و، )5: 1993، بالل( حصول الركن المادي دون المعنوي

كـذلك األمـر   ، (Michel, 2001, 846)جداول المياه هي جنحة ذات طابع مادي محض دون حاجة إلثبات الخطأ أو قلة اإلحتراز

ومكافحتهـا يحـتم علـى اإلتجـاه الحـديث أن تكـون الجـنح ماديـة فـي ميـدان            ،فإن ضرورة إنقـاذ الوسـط البيئـي مـن الجـرائم البيئيـة      

  .(Michel Prieur, 2001, 846-847)  التلوث لضمان أكثر لحقوق البيئة

والذي إستثنى منـه أي  ريفه لتلوث المياه في تع 1994لسنة ) 4(المصري رقم  حماية البيئة في السياق ذاته يؤكد قانون

إدخـال أيـة   "يعـرف هـذا القـانون تلـوث الميـاه علـى أنـه         .بأن جريمـة التلـوث البيئـي هـي جريمـة ماديـة      إشارة إلى القصد الجرمي 

أو غيـر   مواد أو طاقـة فـي البيئـة المائيـة بطريقـة إراديـة أو غيـر إراديـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة ينـتج عنـه ضـرر بـالموارد الحيـة                

الحية أو يهدد صحة اإلنسان أو يعوق األنشطة المائية بما في ذلك صـيد األسـماك واألنشـطة السـياحة أو يفسـد صـالحية ميـاه        

ر من خواصهاالبحر لإلستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغي ."  

ــادي   ــهإن اإلتجــاه المن ــي    كون ــوث البيئ ــة لجريمــة التل ــ مســؤولية المســؤولية الجزائي ــوافر   ال يشــترط ةمادي ــا ت ــركن لقيامه ال

 ،تهـا وآال ،أدواتهـا و هـذه الثـورة،   تزايـد معهـا عـدد العمـال المعرضـين لمخـاطر       ييتصاعد إثر الثورة الصـناعية التـ   بدأ  المعنوي

وبغلبــة  ،وازدحــام أحيائهــا ،وبتكــدس المــدن ،وتبــاين قوتهــا ،واقتــرن ذلــك بتعــدد وســائل النقــل . تحركهــا يومصــادر الطاقــة التــ 

 ،تـداولها ، أو أو توزيعهـا  ،خالل بالصحة العامة وبوجه خاص من خـالل االتصـال بـالمواد الغذائيـة سـواء عنـد إنتاجهـا       اإل ينواح

عـن إدارة  ؤولين أن يفـرض المشـرع علـى المسـ     ،ولمواجهة تلـك المخـاطر   ،الزمًامن خالل ذلك فإنه أصبح . نوعيتها  أو بمراعاة

يتوقعهــا  يرة غايتهــا أن ينــتهج المخــاطبون بهــا ســلوكًا قويمــًا موحــدًا ببــذل العنايــة التــ  الصــناعة أو التجــارة وغيــرهم قيــودًا كثيــ 

  .المشرع من أوساطهم، ليكون النكول عنها وبغض النظر عن نواياهم داًال على تراخى يقظتهم ومستوجبًا عقابهم

 يومنحصـرًا فـى الحـدود الضـيقة التـ     غير أن تقرير هذا النوع من الجرائم فى ذلك المجال ظل مرتبطا بطبيعتهـا ونوعيتهـا   

بين من يرتكبها وخطر عام لتكون أوثق اتصاًال برخاء المواطنين وصحتهم وسـالمتهم فـى مجمـوعهم    ؤولية تقوم فيها عالقة مس

وكـذلك إذا أعـرض عـن القيـام بعمـل ألقـاه        ،تطلبهـا المشـرع منـه كلمـا باشـر نشـاطا معينـاً        يوبإهمال من قارفها لنوع الرعاية الت
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ليه باعتباره واجبًا وبمراعـاة أن مـا توخـاه المشـرع مـن إنشـائها هـو الحـد مـن مخـاطر بـذواتها بتقليـل فـرص وقوعهـا وإنمـاء                ع

   ).23هامش(القدرة على السيطرة عليها والتحوط لدرئها 

إيقاع العقوبـة  ال يجوز بالتالى أن يكون "فى حكم آخر مقررة ذات المبدأ أنه الدستورية العليا في مصر وأضافت المحكمة 

ن الخـوض فـى هـذين    ألذلـك  و ،أحـدثها  يالمقررة لها معلقًا على النوايا المقصودة من الفعل وال علـى تبصـر النتيجـة الضـارة التـ     

سـتطاعته أن يتوقـاه لـو بـذل جهـدًا      اكـان ب لولـو لـم يكـن قـد اراد الفعـل       ،وألن المـتهم  مـن ناحيـة   ل أغراض التجريماألمرين يعّط

 يوغــدا منطقيــًا بالتــالى أن يتحمــل األضــرار التــ  ،مقــاييس الموضــوعية عمــا يكــون متوقعــًا مــن الشــخص المعتــاد  معقــوًال وفقــًا لل

  ". عنها حتى ما وقع منها بصفة عرضية أو مجاوزًا تقديرهؤوًال أنتجها، وأن يكون مس

ال تكتمــل  يون العــام التــجــرائم القــان ياألصــل فــعلــى ن هــذا النــوع مــن الجــرائم يعــد اســتثناء فــإمــا تقــدم باالعتمــاد علــى 

تـدخًال   ويتعـين أن يكـون قوامهـا    مـا يشـين مرتكبهـا    ذلك أن هذه الجرائم لها من الخصـائص . بتوفر القصد الجرمي الإمقوماتها 

 أو ،فـراد تعطى العمل داللته اإلجراميـة وبهـا يكـون العـدوان فـى األعـم واقعـًا علـى حقـوق األ          يرادة الواعية التإيجابيًا مقترنًا باإل

   ).24هامش ( أو آدابهم ،أو حياتهم ،أو ممتلكاتهم ،حرياتهم

  الخاتمة

لقد تناول هذا البحث موضوع السلوك الجرمي كأساس للمسؤولية الجزائية عن جريمة التلـوث البيئـي، وعـالج صـور هـذه      

السـابق فقـد تبـين بـأن      وبنـاء علـى التحليـل   . الجريمة في محاولة لتحديد مفهوم وماهية كل سلوك جرمي لكل من هـذه الجـرائم  

الســطحية، أو  بإضــافة مــادة إلــى الميــاهالســلوك الجرمــي لجريمــة التلــوث المــائي واألرضــي يتمثــل بالنســبة لألولــى بقيــام شــخص   

لإلسـتخدام   صـالحة غيـر  تجعلهـا  أقل نظافة ممـا كانـت عليـه سـابقا، أو     الجوفية، أو مياه البحر، أو إلى مياه البحر العالي تجعلها 

 و، أأو البيولوجيـة  ،أو الكيمائيـة  ،الفيزائيـة  هاصـفات و الميـاه،  عناصرأو تزيد من نسبة تلوث سابقة، أو تغير من  ،له الذي أعدت

كذلك األمر يتوفر السلوك الجرمي لهذه الجريمة إذا قام ذلك الشخص وعن طريـق أي وسـيلة بتخفـيض    . تغييرًا مضرًاالحرارية 

  . مستوى المياه

بإدخال، أو بتـرك مـواد عضـوية أو غيـر عضـوية      رمي لجريمة التلوث األرضي يتمثل بقيام شخص في حين أن السلوك الج

المتمثلــة  و فيزائيــة أو ميكانيكيــة أو حراريــة، أو أي مــواد أخــرى تلعــب نفــس األثــر تتســرب إلــى األرض   أائيــة، يســواء كانــت كيم

أو األشياء األخرى بقدر معـين   ،الحيوانات، أو األشجارأو  ،بشكل تصلح فيه لإلضرار بصحة اآلخرين بالطبقة العليا من القشرة

   .من الجسامة

أما بالنسبة لجريمة التلوث الهوائي، والسمعي فيتوفر السلوك الجرمي للجريمة األولى بقيـام شـخص وعـن طريـق ممارسـة      

بنسـبة يصـلح فيهـا خـارج      الهـواء  عناصـر  بتغييـر ، أو بتسريب مواد مضـرة إلـى الهـواء خـارج إطـار المرفـق      كالمصانع مثال مرفق 

شـئ آخـر ذات    أي أو ،أو النباتـات  ،أو الحيوانـات  ،المرفـق لإلضـرار بصـحة اآلخـرين    ذلـك  أو المساحة التي يوجد عليها  ،اإلطار

  . أهمية

كـالمراقص الليليـة، والطـائرات،     بقيـام شـخص عـن طريـق ممارسـة مرفـق      يتوفر السـلوك الجرمـي لجريمـة التلـوث السـمعي      

وال تعتبــر . اث إزعــاج يصــلح خــارج إطــار ذلــك المرفــق والمكــان الملحــق بــه بإلحــاق الضــرر بصــحة اآلخــرين      بإحــدوالــدراجات 

  .ية من قبيل المرافق لغايات تطبيق هذين السلوكينمراكب السكك الحديدأو  الهواء أو الماء،كمراكب  لمراكب ذات المحركا

 التشـغيل غيـر المسـموح بـه للمرافـق     ، وبالمواد المتأينـة، و طرةالتعامل غير المسموح به بالنفايات الخأما بالنسبة لجريمة 

بمعالجـة، بتخـزين، بنقـل،     األمـر  بقيـام شـخص خـارج المرفـق المعـد لـذلك      ، فيتمثل السـلوك الجرمـي لألولـى    النووية التكنولوجية

حــدوث وال يشــترط . هاأو باإلمتنــاع عــن تســليم أو خطيــرة، أو متأينــة،  نفايــات تتضــمن مــواد ســامة،  بجلــب بــإتالف، بتســريب،

  . خطر، بل يكفي أن يؤدي إلى زيادة نسبة خطر قائم من قبل على البيئة

أو  ،مــواد نوويــة، أو متأينــة والتــي حســب نوعهــا  باإلحتفــاظ ببقيــام الفاعــل أمــا الســلوك الجرمــي للجريمــة الثانيــة فيتمثــل   

المساس بسالمته الجسدية، أو بتطويرهـا، بـإجراء    أو كميتها صالحة عن طريق إشعاعات متأينة للقضاء على الغير أو ،طبيعتها

ادها، بتخزينها، بتعديلها، بطلبهـا، بإرسـالها، بتغليفهـا، بفـك التغليـف، بتحميلهـا أو بإنزالهـا        ستيراستخدامها، باتعديالت عليها، ب

يطة اإلضــرار بصــحة شــر، مها للجهــة غيــر المختصــة يســلت، أو هار عــن تســليميتــأخالأو أو باالمتنــاع تصــديرها، مــن المراكــب، ب

  . يبقى األمر عند حد الشروع المعاقب عليهف، أو أشياء الغير ذات القيمة، أما إذا تخلفت النتيجة الغير اآلخرين، أو حيوانات
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بقيـام شـخص   فيتمثـل السـلوك الجرمـي لهـا      النوويـة التكنولوجيـة   لجريمة التشـغيل غيـر المسـموح بـه للمرافـق     أما بالنسبة 

بشكل كامل أو أي جـزء منـه، بـإجراء تغيـرات عليـه أو علـى       ه هدمبتملك مثل هذا المرفق، بيع النووي، أو بتشغيل مرفق للتصن

وال يـؤثر الخطـأ   . بتحويل مدن مرفقية تستخدم المواد النووية لمرافق أخرى، أو بتغييـر مكانهـا   ، أوالعمل الذي يمارس داخله

  .خفيف العقوبةعلى السلوك الجرمي لهذه الجريمة، إال أنه يؤدي إلى ت

لقد أثار موضوع هذا البحث أيضا مسألة مدى أثر الموافقة، أو التـرخيص الصـادر مـن قبـل الجهـات المختصـة علـى قيـام         

المســؤولية عــن جريمــة التلــوث البيئــي، وانتهينــا إلــى أن الموافقــة ال تنفــي عــن الســلوك الصــفة الجرميــة، إال أنهــا تمنــع العقوبــة،      

 ،سـواء بشـكل صـريح أو ضـمني     ، وأن يتم الحصول عليها فعـال نية على معلومات صحيحة وكاملة، ومبن تكون صحيحةشريطة أ

، وأن تكـون  وأن ال يشوبها أي عيب من عيوب اإلرادة، كالتهديد، أو الرشوة، أو الخـداع  ،وأن تصدر من قبل الجهات المختصة

كـذلك األمـر بالنسـبة للتـرخيص فـال ينفـي       . الح المـواطنين أما الالحقة فال تمنع العقوبة، إال إذا كانت في صـ سابقة على السلوك، 

الســلوك الصــادر حيالــه ذلــك   إذا نجــم عــنعــن الســلوك الصــفة الجرميــة، إال انــه يختلــف عــن الموافقــة فــي أنــه ال يمنــع العقوبــة      

، ولـيس  سـتغالل أو خطر، وذلك ألن الغرض من الترخيص هو ضـمان تـوفر شـروط معينـة لمباشـرة أنـواع مـن اال        ضررالترخيص 

  .إباحة التلوث نفسه، وكذلك حماية المصلحة العامة، وليس مصالح األفراد

للتطـورات التـي شـابت جميـع المجـاالت البيئيـة، والتقـدم الصـناعي، وزيـادة حجـم           كما تبـين مـن خـالل البحـث بأنـه ونتيجـة       

مـد خطـوط أنابيـب    ن السـلوك المشـروع ك  أ التبادل التجاري، والمخاطر واألضرار الجسـيمة المترتبـة علـى جريمـة التلـوث البيئـي      

بتروليــة داخــل البحــار والمحيطــات ضــمن ظــروف ومعــايير معينــة، ونقــل الــنفط بكميــات كبيــرة عبــر البحــار والمحيطــات، وإجــراء   

أن يكون علـى قـدر مـن الخطـورة، أو أن تكـون الفوائـد الناتجـة عنـه         يصلح كأساس للمسؤولية الجزائية شريطة  التجارب النووية

  . ناسب مع الخطورة التي تترتب عليهال تت

 ،يشــترط فــي الســلوك الجرمــي أن يــؤدي دائمــا إلــى ضــرر، فنتيجــة للتطــور العلمــي والتكنولــوجي لكــل منــاحي الحيــاة        وال 

ولخطورة اآلثار التي يمكن أن تترتب على جريمة التلوث البيئي، ولصعوبة تحديد المجنـي عليـه بالـذات، والضـرر الـذي أصـابه،       

والسـمعي، واألرضـي يصـلح السـلوك الـذي       ،الضـرر، ومضـاعفاته فـي بعـض أنـواع الجـرائم البيئيـة كـالتلوث الفضـائي          ومدى هـذا 

تســميم أو  ،جــرائم تقطيــع األشــجار بخــالف بعــض الجــرائم البيئيــة ك  ،للمســؤولية الجزائيــة لهــذه الجريمــة  كأســاسيشــكل خطــرا 

بـل يجـب    الخطر، فهـذه الجـرائم ال تكتفـي بـ    وتلويـث مجـاري الميـاه    ،وطستعمال المبيدات الزراعية دون مراعاة الشـر اأو  ،المياه

  . نتيجة معينةتحقق 

 يصــلحالصــادر مــن قبــل الغيــر  وال يشــترط أيضــا فــي الســلوك أن يكــون صــادرا مــن قبــل المشــتكى عليــه نفســه، فالســلوك    

ن اآلخـر كالتبعيـة مـثال، وأن ُترتكـب     ، شريطة أن تكـون هنـاك عالقـة تبـرر جعـل إحـداهما مسـؤوًال عـ        كأساس للمسؤولية الجزائية

بيئيــة مــن قبــل أحــد العـاملين أو التــابعين حــال تأديتــه الوظيفــة أو بســببها، وأن يثبـت وقــوع خطــأ مــن جانــب المتبــوع   الجريمـة  ال

علـى   يتمثل باإلهمال أو التقصير في واجب اإلشراف والرقابة والعناية على موظفيه، وأن ال يكون هناك تجاوز من قبل العـاملين 

  . وأن ال تكون المراقبة مستحيلة ،التعليمات والقرارات الصادرة من قبله

الســلطة ، أو كـون  وال يـؤثر علـى ذلـك كـون السـلوك الصـادر مـن قبـل الغيــر إراديـًا أو غيـر إراديـًا، مباشـرًا أو غيـر مباشـر              

اطل أو عقد غير مشروع، أو كون المتبوع أو غير شرعية كما لو كانت مستمدة من عقد ب ،القائمة بين التابع والمتبوع شرعية

أسـتأجر المتبـوع   ختيـار التـابع كمـا لـو     اغير حر في  هلم يستخدم تلك السلطة فعال مادام أنه كان بإمكانه أن يستخدمها، أو كون

احيـة الفنيـة، إذا   غير قادر على الرقابة والتوجيـه مـن الن  ، أو كونه منشأة بطاقمها مادام أن له سلطة فعلية في الرقابة أو التوجيه

  . الحق بذلككان من الناحية اإلدارية هو صاحب 

كأسـاس   الصادر من قبل األشـياء كالحيوانـات، والبنـاء، واآلالت الميكانيكيـة، واألشـياء الخطـرة      كذلك األمر يصلح السلوك 

أن ، شـريطة  ثبـات العكـس  الخطأ في الحراسة، وهو خطـأ مفتـرض ال يقبـل إ   الحارس وذلك على أساس لمسؤولية الجزائية حيال ل

وأن ال يكون المتضرر من التلوث هو الذي تسـبب بـذلك،    ها،تكون هذه األشياء تحت حراسته، وأن يقع التلوث بفعل إيجابي من

تخـاذ الحيطـة الكافيـة لمنـع     اوأن يكون هناك إهمال من قبل الحارس في الرقابة، أو الصيانة، أو اإلشـراف، أو التجديـد، أو عـدم    

   .التلوث
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مباشر أو غير مباشر، مـادي أو معنـوي،   كذلك األمر فقد توصلنا في إطار هذا البحث بعد عرض صور التلوث البيئي من 

ل، أو الحــق، إلــى أن الســلوك المحــدث للتلــوث غيــر المباشــر، وللتلــوث المعنــوي، والمســتقبلي، والمحتمــل،          مؤكــد أو محتمــ 

  . له كأساس للمسؤولية الجزائيةوالالحق يصلح أيضا على الرغم من الخالف الفقهي حيا

إال أنـه وفـي   . فـي حـاالت   أن يثبتـه شـتكي  المظرفـا مخففـا، ويجـب علـى      يعـد إال أنـه   ،على السلوك الجرمي الخطأ ال يؤثرو

تلـوث  ، كمـا هـو األمـر بالنسـبة ل    نتشـاره ابسـبب طبيعـة النشـاط، وعموميـة التلـوث، و     حاالت معينة قد يصـعب التحقـق مـن الخطـأ     

رمـي الحيوانـات    عـن طريـق   الميـاه بالفضـالت  أو كتلوث  بسبب عوادم السيارات، أو المولدات، أو حرق اإلطارات، الهواء الجوي

أجل توفير الضمانات القانونيـة وحمايـة المتضـررين مـن     ففي هذه الحالة ومن . تصريف مياه المصانعأو عن طريق ، هاالميتة في

  . التلوث البيئي يمكن القول بأن الخطأ مفترض

يـدعو إلـى إعتبـار جريمـة التلـوث      لك األمر بالنسبة للقصد الجرمي فقد قمنـا فـي إطـار هـذا البحـث بعـرض إتجـاه فقهـي         كذ

ضـرورة إنقـاذ الوسـط البيئـي مـن الجـرائم       ، فالبيئي من الجرائم المادية، التي يكفي لتوفرهـا حصـول الـركن المـادي دون المعنـوي     

ن اواقتـر  ،تحركهـا  يومصـادر الطاقـة التـ    ،تهـا وآال ،أدواتهـا و الصناعة، رضين لمخاطرتزايد عدد العمال المع، والبيئية ومكافحتها

خالل بالصحة العامة وبوجـه خـاص   اإل يوبغلبة نواح ،وازدحام أحيائها ،وبتكدس المدن ،وتباين قوتها ،ذلك بتعدد وسائل النقل

يحــتم علــى اإلتجــاه   نوعيتهــا  أو بمراعــاة ،اولهاتــد، أو أو توزيعهــا ،مــن خــالل االتصــال بــالمواد الغذائيــة ســواء عنــد إنتاجهــا    

  .الحديث أن تكون الجنح مادية في ميدان التلوث لضمان أكثر لحقوق البيئة

  التوصيات

في ضوء النتائج السـابقة الـذكر والتحليـل المتقـدم فـي ثنايـا هـذا البحـث فقـد خلصـنا إلـى مجموعـة مـن التوصـيات والتـي                

  : ن األردنية والتي تتمثل بما يلينأمل بأن تساعد في إثراء القواني

ضــرورة تجميــع النصــوص القانونيــة األردنيــة المعالجــة لجريمــة التلــوث البيئــي فــي قــانون واحــد وعــدم تــرك األمــر مبعثــر بــين . 1

وتعليمــات إدارة وتــداول  وقــانون الصــحة، وقــانون النقــل العــام للركــاب،    العديــد مــن القــوانين كقــانون الزراعــة، والســير،    

  . ت الخطرة، وتعليمات أسس تسجيل المبيدات الحيوية، وتعليمات تنظيم اإلستثمار في الحراج الخاصالنفايا

مـن قـانون حمايـة البيئـة األردنـي المتعلقـة بصـالحية        ) 4(مـن المـادة   ) د(كذلك األمر نطالب المشرع األردنـي بتفعيـل الفقـرة    . 2

ة بإصــدار التعليمــات البيئيــة الالزمــة لحمايــة البيئــة وعناصــرها   وزارة البيئــة بعــد التعــاون والتنســيق مــع الجهــات ذات الصــل  

بصــورة عمليــة وأن ال يقتصــر األمــر علــى الناحيــة النظريــة، وعلــى المراقبــة واإلشــراف علــى المؤسســات والجهــات العامــة       

ــدها بالمواصــفات البيئيــة القياســية والمعــايير والقواعــ            ــك الشــركات والمشــاريع لضــمان تقي د الفنيــة والخاصــة بمــا فــي ذل

  .  المعتمدة

من تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطـرة  ) 2(من قانون حماية البيئة األردني، وعلى المادة ) ب\6(باإلعتماد على المادة . 3

و قــدرتها علــى أو الغازيــة والتــي بســبب ســميتها أ ،و الســائلةأ ،الصــلبةحصــر المشــرع األردنــي لفــظ النفايــات علــى المــواد  

 ،الصـحة العامـة  تسـبب آثـارًا سـلبية علـى      و يمكـن ان أ ،تسبب  و بسبب خواصها الخطرةأ ،و التآكلأاالنفجار و أاالشتعال 

، وهـذا أمـر يضـيق مـن حـدود هـذه الجريمـة،        خـرى أو على عناصر البيئة بشكلها المنفصل او عنـد اختالطهـا مـع نفايـات     أ

رة كمـا ورد فـي مـتن هـذا البحـث، وأن يتـولى هـذه المهمـة         لذا نطالب المشرع األردني بأن يوسع من مفهوم النفايات الخط

بنفســه وال يجعــل تحديــد هــذا األمــر رهــين بالتعليمــات التــي يصــدرها مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب وزيــر البيئــة كمــا  

  .من قانون حماية البيئة األردني) 6(من المادة ) ب(جاءت به الفقرة 

 ،منتجـــي النفايـــات الخطـــرةالخطـــرة الســـلوك الجرمـــي فقـــط علـــى  اول النفايـــاتمـــن تعليمـــات إدارة وتـــد) 3(قصــرت المـــادة  . 4

هـا، ولـم   و الـتخلص النهـائي من  أ ،و المالكين للمكب الذي ستتم فيه عمليات التخزين والمعالجةألين وعلى المشّغ ،وناقليها

مسـؤولية الجزائيـة، إذا وقعـت    تعالج مدى المسؤولية الجزائيـة للمنشـأة نفسـها، أو موضـوع الخطـأ، أو الوضـع القـانوني لل       

السلوكيات المتعلقة بالنفايات الخطرة داخل المنشأة، أو المرفق المعد لذلك، األمـر الـذي يجـب تداركـه فـي أقـرب تعـديل        

  .تشريعي

كذلك األمر نوصي المشرع األردني أن ال يشترط في السلوك الجرمي لجريمة التعامل غيـر المسـموح بـه بالنفايـات الخطـرة      . 5 

، وأن تشدد العقوبة إذا أدى إلى وفـاة،  إلى زيادة نسبة خطر قائم من قبل على البيئة ، بل يكفي أن يؤدييحدث خطرًا أن
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تـأثيرات مضـرة علـى     خطـر، او  بشـكل واضـح   كانـت كميـة النفايـات قليلـة ولـم ينـتج عنهـا       وأن يغض نظـر عـن الجريمـة إذا    

  . البيئة وعناصرها

مــن قــانون حمايــة البيئــة  ) 8(ألردنــي الســلوك الجرمــي لجريمــة التلــوث المــائي فــي المــادة   فــي الســياق ذاتــه قصــر المشــرع ا . 6

مادة إلـى  باإللقاء المقصود فقط ولم يتعرض للسلوك غير المقصود، ولسلوكيات أخرى تصلح لقيام هذه الجريمة كإضافة 

أو تزيــد مــن نســبة تلــوث  ،أعــدت لــهلإلســتخدام الــذي  صــالحةأقــل نظافــة ممــا كانــت عليــه ســابقا، أو غيــر تجعلهــا  الميــاه

تغييــرًا مضــرًا، أو تخفــيض  الحراريــة  و، أأو البيولوجيــة ،أو الكيمائيــة ،الفيزائيــة هاصــفاتو ها،عناصــرســابقة، أو تغيــر مــن  

كما قصر المشرع األردني لفظ المياه علـى الميـاه اإلقليميـة للمملكـة، وعلـى منطقـة الشـاطئ ولـم يتعـرض          . مستوى المياه

لداخلية السطحية والجوفية، ولمياه البحر العالي، أو مياه البحر، األمـر الـذي يسـتدعي تـدخل تشـريعي لسـد هـذا        للمياه ا

  . النقص

تـه  إلزال عالية، أو لمـدة طويلـة   نفقاتكذلك األمر لم يبين المشرع األردني الوضع القانوني للسلوك نفسه إذا كان بحاجة إلى . 7

 نقراض بشـكل كبيـر، أو  مهـددة بـاال  النباتـات  الحيوانـات أو  الادر الشرب العامـة، أو بوضـع   ، أو إذا أضر بمصأو إلزالة آثاره

حيـاة الغيـر للمـوت، أو إذا أضـر بسـالمته الجسـدية بشـكل كبيـر، أو         عرض إذا إذا كان الهدف من ورائه غايات ربحية، أو 

الذي شـدد العقوبـة فـي هـذه الحالـةن وهنـا       بخالف المشرع األلماني  ض السالمة الجسدية لكثير من الناس للخطر،إذا عر

  . نأمل من المشرع األردني ان يحذوا حذوا نضيره األلماني بهذا الخصوص

كذلك األمر ندعو المشرع األردني إلى عدم قصـر المسـؤولية الجزائيـة لجريمـة التلـوث البيئـي علـى السـلوك غيـر المشـروع،           . 8

تيجــة للتطــورات التــي شــابت جميــع المجــاالت البيئيــة، وعــدم مســايرة نف. بــل يجــب أن يتجــاوز ذلــك إلــى الســلوك المشــروع

للتطـور العلمـي، والتقـدم الصـناعي، وزيـادة حجـم التبـادل التجـاري،         قصر المسؤولية الجزائية على السلوك غير المشروع 

يـة نظريـة السـلوك    فقد تجـاوز أسـاس المسـؤولية الجزائ    ،والمخاطر واألضرار الجسيمة المترتبة على جريمة التلوث البيئي

غير المشروع ليقوم أيضا على أسـاس السـلوك المشـروع، بشـرط أن يكـون علـى قـدر مـن الخطـورة، أو أن تكـون الفوائـد            

  .الناتجة عنه ال تتناسب مع الخطورة التي تترتب عليه

ات الصــادرة عــن مــن قــانون حمايــة البيئــة األردنــي علــى التصــرف   ) 2(ضــرورة قصــر تعريــف التلــوث الــوارد فــي نــص المــادة    . 9

منظمـة التعـاون والتنميـة اإلقتصـادية     اإلنسان فقط، وأن يكتفي بالخطر دون إشتراط حدوث ضرر بالفعل إسـوة بمـا فعلتـه    

(OCDE) وعدم جعل األمر عام، ألن التلـوث الصـادر   . 1972أحد وثائق إستكهولم للبيئة سنة ، والتابعة لألمم المتحدة

  . مسؤولية الجزائية لجريمة التلوث البيئيعن فعل الطبيعة ال يصلح كأساس لل

يدعو إلى إعتبار جريمة التلوث البيئي مـن الجـرائم الماديـة، التـي يكفـي لتوفرهـا حصـول        ضرورة تبني اإلتجاه الفقهي الذي . 10

د وذلك بسبب التقدم الصناعي والتجاري وزيادة خطورة هذه الجريمـة وصـعوبة إثبـات القصـ     الركن المادي دون المعنوي،

  . الجرمي في كثر من الحاالت
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اوح بين لى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تترإهي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع ، الغرامة )22(المادة . 21

  :خمسة دنانيرومايتي دينار إال إذا نص القانون على خالف ذلك

اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس فـي مقابـل كـل دينـارين او كسـورهما يومـا واحـدا         -1

  .أن ال تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة على

غرامـة يـنص فـي القـرار المـذكور نفسـه علـى وجـوب حـبس المحكـوم عليـه المـدة              عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض -2

المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفـي حالـة عـدم الـنص تسـتبدل       التي تقابل الغرامة

  العامة  الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة

كـل اداء جزئـي   ، لحكم كما ورد فـي الفقـرة االولـى مـن هـذه المـادة      يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها ا -3

 .الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله قبل

  العقوبة التكديرية -4

وتنفذ في المحكوم عليهم في أمـاكن غيـر   ، تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع، )23(المادة 

 .بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكنعليهم  األماكن المخصصة للمحكوم

  .تتراوح الغرامة التكديرية بين دينارين وعشرة دنانير، )24(المادة 
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حركي وعالقته باإلنجـاز لـدى العبـي كـرة السـلة بالكراسـي        –دراك الحس اإل
   املتحركة لدى بعض املنتخبات العربية

*  

  .التربية البدنية وعلوم الرياضة، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، األردنكلية ، عمر هنداوي

  .، اربد، األردنكلية التربية الرياضية، جامعة اليرموك ،قسم علوم الرياضة، حسين أبو الرز

 .كلية األمير عبد الله بن غازي للعلوم وتكنولوجيا المعلومات، جامعة البلقاء التطبيقية، السلط، األردن، جعفر العرجان 

  

  13/2/2011 وقبل للنشر                                   1/8/2010  ستلم البحث فيا

  ملخص

عالقتـه باإلنجـاز بـين الفئـات التصـنيفية      و حركـي  –ك الحـس  الفـروق فـي مسـتوى متغيـرات اإلدرا     معرفـة هدفت هذه الدراسة 

العبا من العبي كرة السـلة  ) 74(األربعة، وبين المنتخبات العربية في لعبة كرة السلة بالكراسي المتحركة، تكونت عينة الدراسة من 

 11العبًا، سوريا  11بين، البحرين الع 10العبًا، العراق  12األردن بعدد (دول عربية هي ) 7(بالكراسي المتحركة موزعين على 

من المشاركين فـي بطولـة النهضـة العربيـة األولـى لكـرة السـلة        ) العبين 10العبين، اإلمارات  10العبين، فلسطين  10العبًا، لبنان 

تـرة مـا بـين    وبطولـة اليوبيـل الفضـي للجنـة البارالمبيـة األردنيـة فـي الف       ) 1/9/2006-26/8(بالكراسي المتحركة في الفترة ما بين 

الفئـة التصـنيفية األولـى    (والمقامتين في األردن، وتم توزيع الالعبين وفق أربعـة فئـات تصـنيفية لإلعاقـة هـي     ) 10-15/11/2006(

 19العبًا، والفئة التصنيفية الرابعـة بعـدد    20العبًا، الفئة التصنيفية الثالثة بعدد  16العبًا، الفئة التصنيفية الثانية بعدد  19بعدد 

  .  حركي -طبقت عليهم مجموعة من اإلختبارات التي تقيس مستوى اإلدراك الحس ). عبًاال

حركـي قياسـًا إلـى الفئـات      -أشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى الفئـة التصـنيفية الرابعـة فـي مسـتوى متغيـرات اإلدراك الحـس        

إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي مسـتوى         الثانيـة والثالثـة فـي المسـتوى، و     الفئتانالتصنيفية األخرى، فيما تقاربت 

فيما أوصى البـاحثون إلـى توجيـه نظـر العـاملين فـي مجـال لعبـة         . حركي بين المنتخبات العربية المشاركة -متغيرات اإلدراك الحس 

حركـي   -الحـس   كرة السـلة بالكراسـي المتحركـة إلـى االهتمـام بـالبرامج المتخصصـة فـي تنميـة وتحسـين مسـتوى متغيـرات اإلدراك            

  .المرتبطة بمفردات اللعبة
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Kinesthetic Perception and its Achievement Relation with the Wheelchair 
Basketball Players in the Arab Countries 
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Jafar Alarjan, Faculty of Prince Abdullah Bin Ghazi for Science and Information Technology,  
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Abstract 

This study aims to identify variations and differences in the kinesthetic perception and achievement 
between different classes and the Arab teams in the wheelchair basket ball players. 

The sample of this study consisted of (74) basketball wheelchair players from (7) Arab countries: 
Jordan 12 players, Iraq 10 players, Bahrain 11 players, Syria 11 players, Lebanon 10 players, Palestine 
10 players, United Arab Emirates 10 players. All players participated in the Championship of the First 
Arab Renaissance for the wheelchair basketball during the period (26/8 – 1/9/2006), and the 
championship of the Silver Jubilee of Jordan Paralympics Committee in the period (10-15/11/2006) 
conducted in Jordan. The sample was distributed between four different disability classes as follows: 
(First class (19) players , second class (16) players, third class (20) players, and fourth class (19) 
players).  A set of kinesthetic perception has been applied on them. 

The study results confirmed a high rate amongst the fourth class in the variations of the kinesthetic 
perception in comparison with other classes of the study. Nonetheless, we noticed an approximation in 
level between the second and third classes. We also have been confirmed by this study that there are no 
statistical meaningful variations in the level of the kinesthetic perception variations amongst Arab 
participating teams. 

However, the researchers have submitted their recommendations to draw the attention of personnel 
working in the wheelchair basketball field to focus on the professional programs designed to develop 
and improve the level of the kinesthetic perception relevant to terms of this game.            

 

Keywords: Kinesthetic, Wheelchair Basketball. 



 1557  جعفر العرجانعمر هنداوي، حسين أبو الرز و

 :مقدمة

سواء على صعيد اْلممارسة أو  ياضات اْلعالمية،رحاضر مكانة مرموقة بين الْلفي الوقت ارياضة األفراد المعوقين تتبوأ 

األفراد تي تتناول رياضة لَّالمجاالت ا مختلف فيواألبحاث  راساتدالحيث تعددت علمية ْلراسات واألبحاث ادالعلى صعيد 

؛ عرابي وعليان، 2004؛ أبو عيد، 2006؛ الخريجي، 2006؛ اسليم، 2006بني ملحم،  ؛ (Hindawi, 2006المعوقين 

  ).  1998؛ خصاونة، 1998؛ إبراهيم، 1999؛ أبو عواد، 2002

لممارسة ألوان من األنشطة الرياضية التي تتناسب مع كل فئة من فئاتهم، فمنذ لهؤالء األفراد اْلمعوقين وُأتيحت الفرصة 

حديات الخاصة أنشطة بدنية وحركية مختلفة هدفت إلى معاونتهم إلعادة االتصال بالمجتمع، ومساعدتهم تَّو الالِقدم مارس ذو

هتمامًا إ ئهاوقد اتجهت دول عدة نحو إيال. )1995هنداوي، ( على تحسين سماتهم النفسية وقدراتهم العقلية والجسمية

عقب دورة األلعاب العربية العاشرة  1999ولى لألفراد المعوقين عام حيث نظمت األردن الدورة الرياضية العربية األملحوظًا 

 . التي إستضافتها عاصمتها عمان

المشاركة في العديد من الرياضات التي يمارسها  المعوقينباستطاعة األفراد  أصبحوفي العقد األخير من القرن العشرين 

 رياضات فقد ظهرت. (Nunome et al., 2002)إلعاقة والتي أدخلت عليها بعض التعديالت لتتناسب ونوع ا األصحاء

عامًا تقريبًا، حيث قام الرياضيون من  وستيناثنين الكراسي المتحركة لذوي التحديات الخاصة بشكل واضح قبل  مستخدمي

لمتحركة هذه الفئة بإثبات أنفسهم عندما ولجوا ميادين منافسات األلعاب الرياضية بعامة ولعبة كرة السلَّة بالكراسي ا

(Hedrick et al., 1994)  أهمية مميزة من بين سائر أنواع رياضات الكراسي المتحركة؛ ألنها الرياضة األعلى  حيث أن لها

 (;Malone et al.,1995 والدورات البارالمبية الدولية تمثيًال في المحافل الدولية كما هو الحال في بطوالت ستوك ماندفيل
(Malone, 1999; Goosey-Tolfrey, et al., 2002. .  

لألفراد  وترويحي د تدريب تأهيليمجرمن الحرب اْلعالمية الثانية  عقبلعبة كرة السلة بالكراسي المتحركة  تتطوروقد 

ثلث دول من شارك فيها أكثر مشوقة ومتعددة المستويات على صعيد عالمي ي ، لتصبح رياضة تنافسيةالمعاقين

 (Malone et al.,  2000).العالم

ن أغلب المهارات التي يطبقها الالعبون في كرة السلة يتم استخدامها في كرة السلة بالكراسي المتحركة، إالَّ أن ويالحظ أ

أنها  لغير المعاقين، وتمتاز كرة السلة بالكراسي المتحركة عن كرة السلة المتحرك على الكرسي ًاوالالعب جالس يؤدىذلك 

) أدنى تصنيف(ن إلى فئات وفق القدرات الوظيفية لكل العب، وتبدأ هذه الفئات من واحٍد تحتكم إلى نظام تصنيف الالعبي

فالالعب الذي يكون  حيث تتناسب الفئة التصنيفية طرديًا مع القدرات الوظيفية لالعب، )أعلى تصنيف(وتنتهي بأربعة ونصف 

والالعب الذي تصنيفه ثالث تكون قدراته الوظيفية  اناثنتكون قدراته الوظيفية أقل من الالعب الذي تصنيفه  ًاتصنيفه واحد

 ,International Wheelchair Basketball Federation 2006; Strohkendl) )1( رقم الملحقأقل من أربعة كما يوضح 
2001) 

ات الالعب تحدد درجة إعاقة العب كرة السلة بالكراسي المتحركة نوع التعديالت الفردية الالزم إجراؤها على مهاركما 

المحاورة ودرجة أدائه لمهارات كرة السلة األساسية المتعددة مثل تحريك الكرسي،  األساس فياألساسية، فتصنيف الالعب هو 

  .(Malone et. al.,  2000) استالم الكرة وتمريرها، والتصويبوبالكرسي، 

لمهارة الرياضية بهدف زيادة ا ة وتحسينلتنمي النموذج األفضل عنالبحث  العلمية العديد من الدراسات تتناولوقد 

دراسة أهم  ، فبعض الباحثين انصب اهتمامهم على(Schwark et al., 2004) المنافسة وتحسينها بين الرياضيين بشكل عام

اهتم ببعض الجوانب بعض اآلخر ال، و(Brasile, 1993) البراعة في التحرك باستخدام الكرسي المتحرك المتغيرات المؤدية إلى

ولم  .(Hutzler et al., 2000)وعالقتها برفع مستوى األداء  بالقدرة الهوائيةالفسيولوجية الناتجة عن التدريبات الخاصة 

لكل حركي -متغيرات اإلدراك الحسالمرتبطة بأداء الالعب وقدرته التصنيفية يتوصل الباحثون إلى دراسات تناولت العالقة بين 

في مجال واإلنجاز المميز المستويات  أعلى في تحقيقمثل هذه المتغيرات  مساهمةمدى حسب قدرته الوظيفية و كٌلالعب 

  .لعبة كرة السلة بالكراسي المتحركة

أن ما يقيم فن األداء التكتيكي الرياضي ومستوى المتطلبات أثناء التدريب ال يقتصر على النتائج التي يحققها الالعبون 

داء الحركي السريع لمسافة أطول، وهو أمر ال يبرهن وحده على امتالك الالعب األداء كرمي كرة طبية لمسافة أبعد، أو األ
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 ن هناك عوامل إضافية تتكامل مع عامل النتائج كتعليل األداء الفني والفاعلية ودرجة اكتساب المهارةأالفني األفضل، بل 

)(Lanka et al., 2005.  

كرة السلة باستمرار،  من مستوى التنافس في ك ثمة عوامل تغيرأن هنال (Goosey-Tolfrey, et al., 2002) ويبين

الحجز أثناء المنافسات، وقرب الجمهور  وقدرة الالعبين على، وموقع الالعب داخل الملعب، البدنية والمهاريةالمنافس  قوةك

  .أو بعده عن أرضية الملعب

إلى تحقيق بعضها وفق أولويات تلك األهداف سيتم وضع عدة أهداف مستقبلية تسعى هذه الدراسة  في ضوء ما تقدمو

نظرًا إلرتباطها بمتغيرات وظواهر عديدة تسهم في تحقيقها وأهمها من وجهة نظر الباحثين هو الالعب فهو محور العملية 

حركة مستوى أداء الالعبين مستخدمي الكراسي المت التدريبية وأحد أركانها الهامة، لذلك سوف نسعى إلى دراسة العالقة بين

حركي والمرتبطة بشكل فاعل بارتفاع مستوى األداء أو العكس، وأيضًا  –ومستوى بعض المتغيرات الخاصة باإلدراك الحس 

حركي -عن االقتصاد في الجهد فبعض الدراسات تناولت أثر اْلممارسة الرياضية على تنمية وتحسين متغيرات اإلدراك الحس

- ودراسات أخرى تناولت تحسين مستوى بعض متغيرات اإلدراك الحس) 1998، ؛ أحمد2002عرابي وعليان، (مثل دراسات 

  ).1998؛ الراوي، 2000المسالمة، (حركي وأثر ذلك على تحسين مستوى األداء الرياضي 

  :مشكلة الدراسة

ر الحضارة جزءًا هامًا وأساسيًا من التربية العامة ومظهرًا من مظاه كونهيعد المجال الرياضي من أهم مجاالت الحياة 

التي تميز الشعوب وتشير إلى مدى تقدمها، خاصة وأنه يستمد نظرياته وخصائصه ومفاهيمه من النظريات العلمية والعلوم 

، فهي تزيد من معلى إثبات ذاته مالقوة الخفية التي تساعده لألفراد المعاقينة يالرياض والطبيعية، وتعد اْلممارسة اإلنسانية

ية وإدراك قدراته فيسعى جاهدًا إلى تنميتها وتطويرها من خالل اْلممارسة المنتظمة وفق األسس وعي الفرد بذاته الجسم

ويمكن اإلشارة إلى أن الرؤية المستقبلية للعبة كرة السلة بالكراسي المتحركة ما العلمية بهدف الوصول إلى المستويات العليا، 

بل هذه اللعبة في الوطن العربي، آملين من ذلك توظيف تلك هي إال محاولة لدراسة متفحصة تساعد في التخطيط لمستق

الرؤى المستقبلية في االرتقاء بمستوى اللعبة للوصول إلى اْلعالمية من خالل هذه الدراسة والنتائج التي سوف يتم التوصل 

ساس في عملية إليها، فهي تعد خطوة هامة ومتقدمة تسبق عملية التخطيط على اعتبار أن هذه المعلومات هي حجر األ

التخطيط، كمحاولة إليجاد موقع على الخريطة اْلعالمية للفرق العربية، في رياضة ذوي التحديات الخاصة بشكل عام وفي لعبة 

  .كرة السلة بالكراسي المتحركة بشكل خاص

 ,Hindawiهنداوي  األفراد المعوقين مثلومن خالل إطالع الباحثين على الدراسات التي أجريت في مجال رياضة 
؛ أبو عواد، 2002؛ عرابي وعليان، 2004؛ أبو عيد، 2006؛ الخريجي، 2006؛ اسليم، 2006؛ بني ملحم،  (2006

متعددة مثل الجانب  انبوج قد توجه نحوبعض اإلهتمام  يالحظ أن). 1998؛ خصاونة، 1998؛ إبراهيم، 1999

على اإلنجاز الرياضي لديهم إضافة إلى قيام بعض الباحثين  السيكولوجي والذي تمثل في قياس بعض الجوانب النفسية المؤثرة

ودراسات أخرى تناولت إعداد  اآلخرين بدراسة دوافع وميول الالعبين من ذوي التحديات الخاصة نحو اْلممارسة الرياضية

- الخاصة باإلدراك الحس البرامج التدريبية المؤثرة على تنمية بعض المتغيرات اإلنفعالية والقدرات الحركية، وبعض المتغيرات

وجد أن هناك نقصًا إالَّ أنه ومن خالل المراجعات العلمية  ،حركي في رياضات متنوعة كالسباحة وأنشطة رياضية متنوعة

كرة السلة بالكراسي  بعض الجوانب ذات األهمية الكبرى والتي قد تكون أحد العوامل المهمة في إعداد العبواضحًا في 

حركي من المتغيرات التي  –اإلدراك الحس حيث يرى الباحثون من وجهة نظرهم أن متغيرات  لى اإلنجازوالمؤثرة ع المتحركة

تنمية  تاالقتصاد في الجهد والوقت إذا تم فعن طريقها يتمتساهم بشكل كبير في إعداد وتنشئة الالعب على أساس علمي 

بأن و ،يسهم في رفع مستوى اإلنجاز وهذاكل العب النشاط التخصصي لب األسس العلمية المرتبطة هذه المتغيرات وفق

القدرات اإلدراكية العامة،  في تنميةالتأثير والتأثر فيما بينهما، فالحركة تلعب دورًا هامًا  تتبادالناإلدراك والحركة عمليتان 

ية، واإلدراك العام يتأثر اكتمال الوظائف اإلدراك ينم عن حيث تأتي دقة وفنية واقتصاد األداء الحركي من خالل إدراك واضح

لذا ارتأى الباحثون ضرورة  ،باألداء والحركة ويسهم في تنمية اإلحساس بالجسم وإدراكه ويسهم أيضًا في التعلم األكاديمي

 كيفية التغلب عليها معرفةدراسة هذا الجانب للتعرف على مستواه لدى الالعبين العرب وما هي نقاط الضعف فيه حتى يتسنى 

  .ى نتائج هذه الدراسةبناًء عل
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 كذلك ؟اإلنجازوحركي  –المتغيرات الخاصة باإلدراك الحس هل توجد عالقة بين  :هووالتساؤل الهام لمشكلة الدراسة 

الدول العربية في كرة السلة بالكراسي  منتخبات مشارك من منتخبلكل و التصنيفية فئاتاللكل فئة من  اتدراسة هذه العالق

  .اإلعتبار المقومات األساسية في إعداد الالعب في هذه اللعبة آخذين بعينالمتحركة 

  : يليتتلخص أهمية هذه الدراسة فيما و

 –اإلدراك الحس كفي اإلنجاز  هامًاالعاملين في مجال التدريب لهذه الفئة إلى المتغيرات التي تلعب دورًا  توجيه اهتمام .1
  .لكراسي المتحركةباحركي في لعبة كرة السلة 

لعبة كرة في  الفئات التصنيفية الخاصةباإلنجاز لكل فئة من  حركي وعالقتها -باإلدراك الحس  لقدرات المرتبطةا معرفة .2

   .لكراسي المتحركةباالسلة 

  : أهداف الدراسة

  :  تهدف هذه الدراسة التعرف إلى

في لعبة كرة السلة بالكراسي  حركي واإلنجاز بين الفئات التصنيفية األربعة -الفروق في مستوى متغيرات اإلدراك الحس  .1

  .المتحركة

 .حركي واإلنجاز بين المنتخبات العربية المشاركة -الفروق في مستوى متغيرات اإلدراك الحس  .2

  . حركي واإلنجاز لدى المنتخبات العربية المشاركة -العالقة بين مستوى متغيرات اإلدراك الحس  .3

  :تساؤالت الدراسة

  :ية والتي تشكل اإلطار العام للدراسة وهيوضع الباحثون التساؤالت التال

حركي واإلنجاز  -في مستوى متغيرات اإلدراك الحس ) 0.05≤∝(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

  .بين الفئات التصنيفية األربعة في لعبة كرة السلة بالكراسي المتحركة

حركي واإلنجاز  -ستوى متغيرات اإلدراك الحس في م) 0.05≤∝(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2

  . بين المنتخبات العربية المشاركة

  .حركي واإلنجاز لدى المنتخبات العربية المشاركة -هل توجد عالقة بين مستوى متغيرات اإلدراك الحس  .3

 :إجراءات الدراسة

  : منهج الدراسة

دافها، حيث يعتمد هذا المنهج على دراسة الواقع ووصفه استخدم الباحثون المنهج الوصفي لمناسبته طبيعة الدراسة وأه

  .يوضح مقدار الظاهرة وحجمها، كما يتطرق الى تحليلها وارتباطاتها" كم رقمي" وصفًا دقيقًا من خالل إعطاء 

  :مجتمع وعينة الدراسة

ة السلة بالكراسي المتحركة تكونت عينة الدراسة من جميع الفرق العربية المشاركة في بطولة النهضة العربية األولى لكر

وبطولة اليوبيل الفضي للجنة البارالمبية األردنية والمقامة في ) 1/9/2006-26/8(والمقامة في األردن خالل الفترة من 

 واإلمارات والعراق واألردن ولبنان وفلسطين البحرين: ذه المنتخبات هي، وه)15/11/2006-10(األردن خالل الفترة من 

  .يوضح ذلك) 1(العبًا، والجدول رقم ) 74(لغ عددهم وسوريا، وقد ب
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  توزيع أفراد عينة الدراسة من الالعبين تبعا للمنتخب المشارك والفئة التصنيفية :1الجدول 

  :أدوات جمع البيانات

  :استخدم الباحثون في هذه الدراسة األدوات التالية لجمع البيانات

  :حركي -راك الحساختبارات اإلد

والتي طبقت سابقا على )  2002عرابي وعليان، (حركي من إعداد وتطوير -حيث تم استخدام اختبارات اإلدراك الحس

) 2(عينة من مجتمع الدراسة ولذلك تم اعتبارها اختبارات صادقة، والتي اشتملت على خمس اختبارات، والملحق رقم 

  :يوضحها بالتفصيل وهي

  .حساس باالتجاه باستخدام الكرسي المتحرك عن طريق حساب االنحراف عن االتجاه الحقيقياختبار إدراك اإل -1

 ).م10(اختبار إدراك اإلحساس بالمسافة باستخدام الكرسي المتحرك ولمسافة  -2

  ).٪50(إدراك اإلحساس بالمسافة عند مستوى إحساس   -

  :اختبار إدراك اإلحساس بالقوة -3

  ).٪50(نى، عند مستوى إحساس إدراك اإلحساس بقوة الذراع اليم -

 ).٪50(إدراك اإلحساس بقوة الذراع اليسرى، عند مستوى إحساس  -

  ).٪50(إدراك اإلحساس بقوة الذراعين معًا، عند مستوى إحساس  -

  .اختبار إدراك اإلحساس بالزمن باستخدام الكرسي المتحرك -4

  .من السرعة القصوى الفعلية) ٪50(بمعدل إدراك اإلحساس بالزمن عند مستوى األداء بضعف الزمن األقصى أي    -

  .اختبار اإلحساس بقوة القبضة -5

  ).٪50(اإلحساس بقوة القبضة اليمنى عند مستوى اإلحساس  -

  )٪50(اإلحساس بقوة القبضة اليسرى عند مستوى اإلحساس  -

  

  

  المنتخب

  الفئة التصنيفية  الرابعة  الفئة التصنيفية  الثالثة الفئة التصنيفية  الثانية الفئة التصنيفية االولى
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 10.53  2.70  2  20.0  5.41 4 6.25 1.35 1 21.05 5.41  4  البحرين

  5.26  1.35  1  25.0  6.76 5 25.00 5.41 4 5.26 1.35  1  سوريا

  5.26  1.35  1  20.0  5.41 4 12.5 2.70 2 15.79 4.05  3  لبنان

 15.79  4.05  3  5.0  1.35 1 25.0 5.41 4 10.53 2.70  2  فلسطين

 15.79  4.05  3  25.0  6.76 5 12.5 2.70 2 10.53 2.70  2  األردن

 21.05  5.41  4  5.0  1.35 1 6.25 1.35 1 21.05 5.41  4  العراق

 26.32  6.76 5  0  0 0 12.5 2.70 2 15.79 4.05 3  االمارات

 100.0 25.68 19 100.0 27.03 20 100.0 21.62 16 100.0 25.68  19  الكلي
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  :حركي -معامل الثبات إلختبارات اإلدراك الحس

ركي استخدم الباحثون طريقة تطبيق االختبار واعادة تطبيقة وذلك ح -من أجل حساب ثبات اختبارات االدراك الحس 

أيام بين التطبيقين، مع توحيد الظروف ) 3(على عينة الدراسة االستطالعية وهي من خارج عينة الدراسة، بفارق زمني وقدرة 

وذلك كما هو موضح في من حيث وقت التطبيق والمكان واألدوات المستخدمة، ثم حسب معامل االرتباط بين التطبيقين 

  ).2(جدول رقم 

  )15=ن(حركي  –معامل الثبات بين التطبيقين االول والثاني إلختبارات اإلدراك الحس  :2الجدول 

  *مستوى الداللة  معامل االرتباط اختبارات االدراك حس حركي

  *0.000 0.89 )سم(االحساس باالتجاه

  *0.000 0.87 )متر) (٪100(االحساس بالمسافة

  *0.000  0.83 ) ٪50(الحساس بالمسافة ا

  *0.000  0.80 الفعلية للمسافة) 50٪(

  *0.000  0.88 الفرق بين االحساس والفعلي للمسافة

  *0.000  0.79 )متر) (٪100(اليمنى الذراع قوة

  *0.000  0.90 ) ٪50(اليمنى الذراع االحساس بقوة

  *0.000  0.81 الفعلية لقوة الذراع اليمنى) 50٪(

  *0.000  0.81 بين االحساس والفعلي لقوة الذراع اليمنى رقالف

  *0.000  0.77 )متر) (٪100(اليسرى الذراع قوة

  *0.000  0.75 ) ٪50(اليسرى الذراع االحساس بقوة

  *0.000  0.73 الفعلية لقوة الذراع اليسرى)50٪(

  *0.000  0.81 الفرق بين االحساس والفعلي لقوة الذراع اليسرى

  *0.000  0.84 )متر)(٪100(عين معا قوة الذرا

  *0.000  0.89 )٪50(االحساس بقوة الذراعين معا

  *0.000  0.85 الفعلية لقوة الذراعين معا) 50٪(

  *0.000  0.87 الفرق بين االحساس والفعلي لقوة الذراعين معا

  *0.000 0.83 )ث) (٪100(االقصى  الزمن

  *0.000 0.81 االحساس بضعف الزمن االقصى

  *0.000  0.77 الفعلي االقصى الزمن عفض

  *0.000 0.85 الفرق بين االحساس والفعلي للزمن

  *0.000  0.77 )كغم) (٪100(اليمنى قبضة قوة

  *0.000  0.72 ) ٪50( اليمنى قبضة االحساس بقوة

  *0.000  0.79 الفعلية لقوة القبضة اليمنى) 50٪(

  *0.000  0.80 نىالفرق بين االحساس والفعلي لقوة القبضة اليم

  *0.000  0.81 )كغم)(٪100( يسرى قبضة قوة

  *0.000  0.80 )٪50(اليسرى قبضة االحساس بقوة

  *0.000  0.78 الفعلية لقوة القبضة اليسرى ) 50٪(

  *0.000  0.81 الفرق بين االحساس والفعلي لقوة القبضة اليسرى

  13= بدرجة حرية  ،)0.441( =الجدولية  )ر(قيمة ، )0.05∝≤(عند مستوى  دال إحصائيا *



1562  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

  :األدوات واألجهزة المستخدمة

 : استخدمت في الدراسة لغرض جمع البيانات مجموعة من االجهزة واالدوات وهي

، متر قياس، (SEIKO- Japan)، ساعات توقيت، نوع (Grib- D, Japan)جهاز الديناموميتر لقياس قوة القبضة، نوع 

كغم، كرسي متحرك، حزام لتثبيت الظهر، شريط الصق لوضع العالمات الدالة على األبعاد ) 3(قناع للعينين، كرة طبية بوزن 

  .والمسافات المطلوبة

  : تطبيق االختبارات

النهضة "بطولة : البطولة األولى وهي: تم تطبيق االختبارات أثناء انعقاد البطولتين على المنتخبات المشاركة كالتالي

إربد وقد تمت القياسات واالختبارات قيد -في مدينة الحسن الرياضية 1/9/2006إلى  26/8خ وكانت بتاري" العربية األولى

اليوبيل الفضي للجنة "بطولة : الدراسة على كل من منتخبات فلسطين، وسوريا، واإلمارات، والعراق، البطولة الثانية وهي

قياسات واالختبارات قيد الدراسة على كل من وقد تمت ال 15/11/2006- 10عمان وكانت بتاريخ -البارالمبية األردنية

  .منتخبات لبنان، األردن، البحرين

  :األساليب اإلحصائية

من أجل التحقق من فرضيات الدراسة استخدم الباحثون األساليب االحصائية التالية بواسطة برنامج الرزمة االحصائية 

  : وهي  (Statistical Package For Social Sciences)للعلوم اإلجتماعية

، التكرارات والنسب (Skewness)، معامل االلتواء (Std. Deviation)، االنحراف المعياري (Mean)المتوسط الحسابي 

معامل كرونباخ الفا،  ،(Pearson Correlation)معامل االرتباط بيرسون ،(Frequency and Percent)  المجموع ،المئوية

االختبار البعدي أقل فرق معنوي  ،(One Way ANOVA)حليل التباين االحادي، ت(Percentile Ranks)الرتب المئينية 

(LSD Post Hoc Tests) للمجموعات المستقلة" ت"، اختبار) (Independent Samples, t – Test.  

  :عرض ومناقشة النتائج

في مستوى  )0.05≤∝(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : "في ضوء تساؤل الدراسة األول ونصه

،؟ ومن أجل "حركي واإلنجاز بين الفئات التصنيفية األربعة في لعبة كرة السلة بالكراسي المتحركة  -متغيرات اإلدراك الحس 

حركي، كما هو موضح في الجدول  -التحقق من هذه الفرضية قام الباحثون بتحديد مستوى بعض متغيرات اإلدراك الحس 

  ).3(رقم 
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  حركي تبعا لمتغير الفئة التصنيفية -االنحراف المعياري ومعامل االلتواء لمتغيرات االدراك الحس المتوسط و :3الجدول 

  المتغير

  )19=ن( الرابعة  )20=ن( الثالثة )16=ن(الثانية )19=ن(األولى

 متوسط

  انحراف ±
االلتواء

 متوسط

  انحراف ±
 االلتواء

  متوسط

  انحراف ±
االلتواء

  متوسط

  انحراف ±
  االلتواء

  33.00.87±58.15 1.5 39.8±59.25 - 62.30.16±94.37 0.06 37.9±99.2 )سم(االحساس باالتجاه *

االحساس *

 )متر) (٪100(بالمسافة
10.04±1.30.59 10.24±1.3 0.46  10.0±1.0 1.0 9.58±1.0  1.07  

  0.23  0.4±4.58 0.62 0.7±4.65 3.9 12.2±8.10 0.40.39± 4.96) ٪50(االحساس بالمسافة 

 1.07 0.5±4.79 1.06 0.5±4.82 0.46 0.6±5.12 0.59 0.6±5.02 الفعلية للمسافة) 50٪(
الفرق بين االحساس *

 والفعلي للمسافة
0.05±0.34 0.28 -±0.50-0.130.32 - 0.16±0.4  0.44 0.21±0.3 1.31 

) ٪100(اليمنى الذراع قوة

 )متر(
3.33±1.0 0.84 4.62±0.8 0.23 4.01±1.3 1.36 5.98±1.0 0.58 - 

 الذراع االحساس بقوة
 ) ٪50(اليمنى

2.09±0.8 1.7 2.37±0.6 0.96 2.26±0.7 0.71 3.15±0.6 1.77 

الفعلية لقوة الذراع ) 50٪(

 اليمنى
1.66±0.5 0.84 2.31±0.4  0.23 2.0±0.6 1.39 2.99±0.5 0.58 - 

بين االحساس  الفرق*

والفعلي لقوة الذراع 

 اليمنى

0.34±0.5 3.0 0.062±0.4 0.76 - 0.25±0.2  0.21 -0.51±0.6 0.76 

 الذراع قوة

 )متر) (٪100(اليسرى
2.98±0.9 0.93 3.77±0.8 0.68 3.95±0.8 0.06 -4.78±0.8 1.67 

 الذراع االحساس بقوة
 ) ٪50(اليسرى

1.64±0.5 1.2 2.01±0.4 0.71 2.18±0.5 1.17 2.68±0.7 0.009 -

الفعلية لقوة الذراع )50٪(

 اليسرى
1.49±0.4 0.93 1.88±0.4 0.68 1.97±0.4 0.06 -2.39±0.4 1.67 

الفرق بين االحساس *

والفعلي لقوة الذراع 

 اليسرى

0.15±0.2 0.76 -0.12±0.2 0.92 0.20±0.2  0.96 0.29±0.6 0.049 

قوة الذراعين معا 

 )متر)(100٪(
3.39±1.1 1.1 4.30±0.6 0.67 4.15±1.1 2.56 5.43±0.7 0.44 

ذراعين االحساس بقوة ال

 )٪50(معا
1.88±0.6 1.0 2.10±0.3 0.34 2.40±0.6 2.32 2.93±1.2 3.49 

الفعلية لقوة ) 50٪(

 الذراعين معا
1.69±0.5 1.1 2.15±0.3 0.67 2.07±0.5 2.56 2.71±0.3 0.44 

الفرق بين االحساس *

والفعلي لقوة الذراعين 

 معا

0.18±0.2 0.37 
 - 

0.051±0.3 
0.61 - 0.32±0.3  0.07 0.22±1.0 3.34 

) ٪100(االقصى  الزمن

 )ث(
4.16±0.7 1.06 3.55±0.3 0.79 3.55±0.3 0.39 -3.53±0.3 0.31 

االحساس بضعف الزمن 

 االقصى
7.09±2.0 0.36 5.91±0.8 2.3 6.04±0.7 0.01 -6.75±1.3 0.19 - 



1564  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

  المتغير

  )19=ن( الرابعة  )20=ن( الثالثة )16=ن(الثانية )19=ن(األولى

 متوسط

  انحراف ±
االلتواء

 متوسط

  انحراف ±
 االلتواء

  متوسط

  انحراف ±
االلتواء

  متوسط

  انحراف ±
  االلتواء

 0.31 0.7±7.07- 0.39 0.6±7.11 0.79 0.7±7.11 1.06 1.4±8.32الفعلي  االقصى الزمن ضعف
الفرق بين االحساس 

 والفعلي للزمن
1.22±1.4 0.16 -1.20±0.9 0.28 - 1.06±0.9 0.55 -0.31±1.0 0.82 - 

 قبضة قوة*

 )كغم) (٪100(اليمنى
43.15±7.21.4 48.75±9.82.05 - 52.72±10.01.65 -52.05±7.4 0.37 - 

 اليمنى قبضة االحساس بقوة
)50٪ ( 

27.1±3.8 0.61 -26.25±5.11.59 - 27.50±0.2 0.41 -28.47±3.9 0.53 - 

الفعلية لقوة القبضة ) 50٪(

 اليمنى
21.57±3.61.4 42.37±4.92.05 - 26.37±0.2 1.65 -26.02±3.7 0.37 - 

الفرق بين االحساس *

والفعلي لقوة القبضة 

 اليمنى

5.5±4.4 0.70 -1.87±4.6 0.82 - 1.12±3.9  0.74 -2.44±3.8  1.16 

 يسرى قبضة قوة

 )كغم)(100٪(
39.94±8.61.08 47.0±5.7 0.21 48.80±6.7 0.32 48.52±7.7 1.36 

 قبضة االحساس بقوة
 )٪50(اليسرى

24±4.8 2.1  26.18±4.50.36 - 25.25±4.6 0.04 -26.57±7.5 2.44 

الفعلية لقوة القبضة ) 50٪(

 اليسرى 
19.9±4.3 1.08 23.50±2.80.21 24.40±3.3 0.32 24.26±3.8 1.36 

حساس الفرق بين اال*

والفعلي لقوة القبضة 

 اليسرى

4.02±2.2 0.75 2.68±4.7 0.39 0.85±3.7  0.59 2.31±7.2 2.57 

حركي والمشار اليها بالعالمة  -ومن أجل التغلب على التباين واالختالف في وحدات القياس الختبارات االدراك الحس 

إلى متوسط ) 4(، حيث يشير الجدول رقم (Percental Ranks)تم استخدام الرتب المئينية ) 3(في الجدول رقم (*) 

  .حركي تبعا للفئة التصنيفية -وانحراف الرتبة المئينية الختبارات االدراك الحس 

  حركي تبعًا للفئة التصنيفية -متوسط وانحراف الرتبة المئينية لمستوى متغيرات االدراك الحس  :4الجدول 

  االنحراف  المتوسط  فئة االعاقة

 10.12 42.6  فية االولىالفئة التصني

 14.01 52.66  الفئة التصنيفية الثانية 

 12.28 52.44  الفئة التصنيفية الثالثة

 10.75 55.17  الفئة التصنيفية الرابعة

حركي قياسا الى  -ارتفاع مستوى الفئة التصنيفية الرابعة في متغيرات االدراك الحس ) 12(يتضح من الجدول رقم 

في حين انخفض ) 55.17(حركي  - خرى حيث حصلت على رتبة مئينية في متغيرات االدراك الحس الفئات التصنيفية اال

الثانية  الفئتانفيما تقاربت  ،)42.6(مستوى الفئة التصنيفية األولى قياسًا إلى الفئات التصنيفية األخرى حيث حصلت على 

  .والثالثة في المستوى
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  حركي تبعا للفئة التصنيفية -توسط الرتبة المئينية لمستوى متعيرات اإلدراك الحس م :1شكل 

في متوسط الرتب المئينية  (One Way ANOVA)الى نتائج تحليل التباين األحادي ) 5(فيما يشير الجدول رقم 

  .لفئة التصنيفيةوتبعا ل) 5(في الجدول رقم (*) حركي والمشار اليها بالعالمة  -الختبارات االدراك الحس 

  )74= ن(التصنيفية  حركي تبعًا للفئة -نتائج اختبار تحليل التباين في مستوى االدراك الحس  :5الجدول 

  مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات Fقيمة  *مستوى الداللة

0.009* 4.163 

 بين المجموعات  1783.184 3 579.40
 داخل المجموعات 9742.324 70 139.18

 الكلي 11480.51 73

  ).73-3(بدرجة حرية  ،)2.74(الجدولية ) ف(قيمة  ،)0.05 ≤∝(دالة عند مستوى * 

حركي  -في مستوى االدراك الحس ) 0.05 ≤∝(وجود فروق احصائية دالة عند مستوى ) 5(يتضح من الجدول رقم 

لفروق بين الفئات التصنيفية األربعة، استخدم الباحثون اختبار أقل فرق تبعا للفئة التصنيفية، ومن أجل التعرف على مصادر ا

 ).6(كما هو موضح في الجدول رقم  (LSD)معنوي 
لتحديد داللة تلك الفروق بين الفئات التصنيفية األربعة في مستوى  (LSD)نتائج اختبار أقل فرق معنوي  :6الجدول 

  حركي -االدراك الحس 

  الرابعة  الثالثة  الثانية ولىاأل متوسط  فئة االعاقة

  *12.75  *9.84 *10.06  42.6 الفئة التصنيفية االولى

  2.51  0.22   52.66 الفئة التصنيفية الثانية

  2.73     52.44 الفئة التصنيفية الثالثة

       55.17 الفئة التصنيفية الرابعة

  )3.24= (قيمة اقل فرق معنوي ) 0.05≤∝(دالة عند مستوى أقل من * 

 -في مستوى متغيرات االدراك الحس ) 0.05 ≤(وجود فروق احصائية دالة عند مستوى ) 6(يتضح من الجدول رقم 

حركي بين الفئة التصنيفية األولى والفئة التصنيفية الثانية لصالح الفئة الثانية، وبين الفئة التصنيفية األولى والثالثة ولصالح 

ى والفئة التصنيفية الرابعة ولصالح الفئة الرابعة، فيما لم تكن الفروق كافية لتظهر الداللة الثالثة، وبين الفئة التصنيفية األول

اإلحصائية بين الفئات التصنيفية الثانية والثالثة والرابعة وبين الفئة التصنيفية الثالثة والرابعة،  فيما يظهر أيضًا أن أفضل تلك 

حركي كانت الفئة التصنيفية الرابعة هي التي حصلت على أعلى متوسط  -لحس الفئات التصنيفية في مستوى متغيرات االدراك ا

في مستوى متغيرات ) 0.05≤∝(، ومن خالل ذلك يتضح لنا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )55.17(وقدره 

لحسابي في جميع اختبارات حركي بين الفئات التصنيفية األربعة ولصالح الفئة الرابعة حيث جاء متوسطها ا -االدراك الحس 

، متفوقة على باقي الفئات )65.09(، فيما جاء متوسطها الحسابي في مستوى االنجاز )55.17(حركي -االدراك الحس 

التصنيفية األخرى ويعزى ذلك إلى زيادة القدرة الوظيفية لديهم مقارنة بالفئات التصنيفية األخرى، وذلك ألن االرتفاع في درجة 

 Laurie et al., 2002 Vanlandewijck et),فية يتبعها زيادة في القدرة البدنية والوظيفية، فقد أشار كل من الفئة التصني
al., 2004) بأن الفئة التصنيفية الرابعة تتميز بقدراتها البدنية والمهارية والوظيفية عن باقي الفئات التصنيفية األخرى.  
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  .   نحراف المعياري ومعامل االلتواء لمستوى االنجاز تبعا للفئة التصنيفيةإلى المتوسط واال) 7(فيما يشير الجدول رقم 

  لمتوسط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لمستوى االنجاز تبعا لمتغير الفئات التصنيفية االربعةا :7الجدول 

  المتغير

الفئة التصنيفية األولى

  )19=ن(

الفئة التصنيفية الثانية

  )16=ن(

يفية الثالثةالفئة التصن

  )20=ن(

الفئة التصنيفية الرابعة

  )19=ن(

 مجموع
  متوسط

 انحراف ±
 مجموعااللتواء

متوسط

± 

انحراف

مجموعااللتواء

متوسط

± 

انحراف

مجموعااللتواء

متوسط

± 

انحراف

 االلتواء

التصويبات 

  التي احرزت
64.0 

3.36±

4.11 
1.8 127.00 

7.93±

7.0 
1.19138.0

6.90±

5.5  
1.1 220.0

11.57
±8.5 

0.47 

عدد محاوالت

  التصويب
225.0 

11.84±

9.99 
1.52411.00 

25.68
±17.11.0 456.0

22.80
±15.51.14 671.0

35.31
±20.10.108 -

التصويبات 

الناجحة من

  نقطتين

62.0  
3.26±

3.89  
1.84125.00 

7.81±

6.9  
1.14137.0

6.85±

5.4  
1.01 216.0

11.36
±8.3 

0.43 

تصويب من

  ننقطتي
203.0 

10.68±

9.78 
1.84345.00 

21.56
  ±

15.3 
1.05431.0

21.55
  ±

15.1
1.14 587.0

30.89
  ±

18.7
0.080 -

تصويب ناجح

من ثالث نقاط
0.0 0.0 0.0 1.00  

0.06±

0.25 
4.0 1.0  

0.05±

0.22 
4.47 4.0  

0.21±

0.41
1.54  

تصويب بثالث

  نقاط 
1.0  

0.05±

0.22 
4.35 5.00  

0.31±

0.7 
2.089.0  

0.45±

1.1 
3.6316.0 

0.84±

1.3 
1.33 

رمية حرة

  ناجحة 
9.0  0.04±1.02.71 39.00 

2.43±

2.7 
1.6049.0 

2.45±

2.2  
0.5288.0 

4.63±

4.6  
0.59 

تصويب رمية

  حرة 
26.0  1.36±2.41.63 102.00 

6.37±

5.9 
1.02134.0

6.70±

5.9  
0.58206.0

10.84
±8.7 

0.10 

متابعة 

  هجومية 
15.0  0.78±1.32.2333.00 

2.06±

2.3 
1.9578.0 

3.90±

2.6  
1.57161.0

8.47±

6.4  
0.57 

 1.30.2287.00±2.05  39.0متابعة دفاعية 
5.43±

3.7 
1.44157.0

7.85±

4.01 

0.208
 - 239.0

12.57
±8.1 

0.801

مجموع 

  المتابعات
54.0  2.84±2.1 0.46120.00 

7.50±

5.9 
1.68235.0

11.75
±5.9 

0.82400.0
21.05

±14.30.71 

تمريرة 

  مساعدة
31.0  1.63±2.6 1.7929.00 

1.81±

1.9 
1.4926.0 

1.30±

1.6  
1.7744.0 

2.31±

2.8  
1.65  

 180.0  مخالفات 
9.47  ±

2.6 
0.188168.00

10.50
±3.5 

0.97206.0
10.30

±2.7 
0.33 -183.0

9.63±

2.4  
1.05  

 18.0  1.23.0±0.57  11.0  خطف كرة
1.12  

±1.6 1.7727.0 
1.35  

±1.4 0.6435.0 
1.84  

±1.7 1.89 

 1.0 0.0 0.0 0.0  صد كرة 
0.06±

0.25 
4.0 1.0 

0.05±

0.22 
4.479.0 

0.47±

0.61
0.92 

  .إلى المتوسط واالنحراف المعياري لمستوى االنجاز تبعًا للفئة التصنيفية) 8(فيما يشير الجدول رقم 



 1567  جعفر العرجانعمر هنداوي، حسين أبو الرز و

  عًا للفئة التصنيفيةالمتوسط واإلنحراف والرتبة المئينية لمستوى االنجاز تب: 8الجدول 

  االنحراف المتوسط فئة االعاقة

  13.64 34.35 الفئة التصنيفية االولى

  16.48 49.78 الفئة التصنيفية الثانية

  14.43 53.20 الفئة التصنيفية الثالثة

 21.10 65,09 الفئة التصنيفية الرابعة

34.35

49.78 53.2
65.09
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10
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40

50
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70

االولى الثانية الثالثة الرابعة

  

  نية لمستوى االنجاز تبعا للفئة التصنيفيةمتوسط الرتبة المئي :2الشكل 

في متوسط الرتب المئينية  (One Way ANOVA)إلى نتائج تحليل التباين األحادي ) 9(فيما يشير الجدول رقم 

  .لمستوى االنجاز وتبعًا للفئة التصنيفية

  )74= ن( للفئة التصنيفيةنتائج اختبار تحليل التباين لمستوى االنجاز تبعًا  :9الجدول 

  مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات Fقيمة  *مستوى الداللة

0.000* 11.002 

 بين المجموعات  9151.57 3  3050.52
 داخل المجموعات 19407.76 70 277.25

 الكلي 28559.33 73
  ).73-3(بدرجة حرية  ،)2.74(الجدولية ) ف(قيمة  ،)0.05 ≤∝(دالة عند مستوى * 

في مستوى االنجاز ) 0.05≤∝(وجود فروق احصائية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 9(يتضح من الجدول رقم 

إلى نتائج اختبار أقل فرق ) 10(يشير الجدول رقم  ،بين الفئات التصنيفية األربعة، ومن أجل التعرف على مصادر الفروق

  .(LSD)معنوي 

  لتحديد داللة تلك الفروق بين الفئات التصنيفية في مستوى االنجاز (LSD)تبار أقل فرق معنوي نتائج اخ :10الجدول 

  الرابعة  الثالثة  الثانية االولى متوسط  فئة االعاقة

  *30.74  *18.85  *15.43   34.35 الفئة التصنيفية االولى

  *15.31  3.42     49.78 الفئة التصنيفية الثانية 

  *11.89       53.2  ثةالفئة التصنيفية الثال

        65.09 الفئة التصنيفية الرابعة

  )4.57= (قيمة أقل فرق معنوي ) 0.05≤∝(دالة عند مستوى أقل من * 

في مستوى االنجاز بين الفئة ) 0.05≤∝(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 10(يتضح من الجدول رقم 

الرابعة من جهة ولصالح الفئة التصنيفية الثانية والثالثة والرابعة، وإلى وجود فروق التصنيفية األولى من جهة والثانية والثالثة و

بين الفئة التصنيفية الثانية والرابعة ولصالح الفئة الرابعة، وبين الفئة التصنيفية الثالثة والرابعة ولصالح الرابعة، فيما لم تكن 

ة والثالثة، فيما يظهر أيضا أن أفضل تلك الفئات التصنيفية في مستوى الفروق ذات داللة احصائية بين الفئة التصنيفية الثاني

  ).65.09(االنجاز هي الفئة التصنيفية الرابعة، حيث حصلت على أعلى متوسط 

أما بالنسبة إلى مستوى اإلنجاز وتميز الفئة التصنيفية الرابعة عن الفئات التصنيفية األخرى يمكن أن يعزى ذلك إلى 

حركي باإلضافة إلى أن هذه الفئة  -الوظيفية العالية التي أسهمت في التميز الخاص بمتغيرات االدراك الحس  تميزهم بالقدرة



1568  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

التصنيفية تمتاز عن باقي الفئات التصنيفية األخرى باألداء الميداني المرتبط بمتغيرات اإلنجاز في لعبة كرة السلة بالكراسي 

فيما يخص تميز الفئة  Brasile, 1990 ،(Laurie et. al.,2002(اسات كل منالمتحركة، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج در

  .  التصنيفية الرابعة عن باقي الفئات

في مستوى ) 0.05≤∝(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : "وفي ضوء تساؤل الدراسة الثاني ونصه

إلى المتوسط ) 11(يشير الجدول رقم . ؟"المشاركة  حركي واإلنجاز بين المنتخبات العربية -متغيرات اإلدراك الحس 

 .حركي لكل منتخب من المنتخبات العربية المشاركة -واالنحراف ومعامل االلتواء لمتغيرات االدراك الحس 
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  حركي تبعا للمنتخب المشارك -متوسط الرتبة المئينية لمستوى اختبارات االدراك الحس  :3الشكل 

للتعرف على الفروق في  (One Way ANOVA)إلى نتائج تحليل التباين األحادي ) 13(فيما يشير الجدول رقم 

  .حركي تبعًا للمنتخب المشارك - اك الحس متوسط الرتب المئينية الختبارات االدر

نتائج تحليل التباين األحادي للتعرف على الفروق في متوسط الرتب المئينية لمستوى متغيرات ) 13(الجدول رقم 

  )74=ن(حركي تبعًا للمنتخب المشارك  -االدراك الحس 

  التباين مصدر مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات Fقيمة *مستوى الداللة

0.2030 1.466 

 بين المجموعات  1332.93 6 222.156
 داخل المجموعات 10147.58 67 151.46

 الكلي 11480.51 73

  ). 73-6(بدرجة حرية  ،)2.23(الجدولية ) ف(، قيمة )0.05 ≤∝(دالة عند مستوى * 
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  جاز تبعا للمنتخب المشاركمتوسط الرتبة المئينية لمستوى االن :4الشكل 

للتعرف على الفروق في  (One Way ANOVA)إلى نتائج تحليل التباين األحادي ) 16(فيما يشير الجدول رقم 

  .متوسط الرتب المئينية لمستوى اإلنجاز تبعًا للمنتخب المشارك

توسط الرتب المئينية للتعرف على الفروق في م (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي  :16الجدول 

  )74=ن(لمستوى االنجاز تبعا للمنتخب المشارك 

  مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات Fقيمة  *مستوى الداللة

0.6719 0.672 

 بين المجموعات  1622.858 6  270.476
 داخل المجموعات 26937.446 67   402.051

 الكلي   28560.305 73

  ).73-6(بدرجة حرية  ،)2.23(الجدولية ) ف(، قيمة )0.05 ≤∝(الة عند مستوى د* 

عدم وجود فروق ذات داللة ) 16(و) 13(يتضح من نتائج تحليل التباين األحادي والموضحة في الجداول رقم 

 ،بية المشاركةحركي واإلنجاز بين المنتخبات العر -في مستوى متغيرات االدراك الحس ) 0.05≤∝(احصائية عند مستوى 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى احتمالية تقارب مستوى الالعبين في جميع المنتخبات المشاركة، وهذا يعود إلى أن كل المنتخبات 

في المستوى الوظيفي والمهاري،  ًانسبي ًاالمشاركة اشتملت على العبين من مختلف الفئات التصنيفية األربعة مما أوجد تقارب

 -لتفسير وجود فروق ذات داللة احصائية بين الفئات التصنيفية األربعة في مستوى متغيرات االدراك الحس ومما يؤكد هذا ا

حركي واإلنجاز وعندما تمت المقارنة بين المنتخبات المشاركة تم تحييد متغير الفئة التصنيفية مما أدى إلى عدم وجود 

  .    (Vanlandewijck, et. al., 2004)وهذا يتفق مع ما توصل إليه . الفروق بين المنتخبات

حركي واإلنجاز لدى  -هل توجد عالقة بين مستوى متغيرات اإلدراك الحس :" في ضوء تساؤل الدراسة الثالثة ونصه

؟، ومن أجل التحقق من هذه الفرضية استخدم الباحثون معامل إرتباط بيرسون، وحجم التأثير "المنتخبات العربية المشاركة 

  ).17(كما هو موضح في الجدول رقم  (Cohen,1988)ر كوهين تبعًا لمعيا

حركي ومتوسط الرتب المئينة لمستوى  -العالقة بين متوسط الرتب المئينية  لمتغيرات اإلدراك الحس  :17الجدول 

  )74=ن(االنجاز

 معامل االرتباط * مستوى الداللة

العالقة بين متوسط الرتب المئينية  لمتغيرات اإلدراك 

حركي ومتوسط الرتب المئينية لمستوى  -الحس 

 اإلنجاز

0.029* 0.25 
 Size Effectحجم التأثير  0.062
 Cohen  Norms صغير 
  حجم التباين   6.20٪

  تأثير العوامل األخرى  93.80٪

  ).  72(بدرجة حرية ) 0.195(الجدولية ) ر(، قيمة )0.05 ≤∝(دالة عند مستوى * 
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بين المستوى ) 0.05≤∝(أن هنـاك عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ) 17(يتضح من الجـدول رقم 

حركي والمستوى المعياري لمجموع بيانات اإلنجاز بمعامل ارتباط وقدره  -المعياري لمجموع اختبارات االدراك الحس 

حجم تأثير صغير تبعًا لمعيار  وهي تعبر عن) 0.0841(لهذه العالقة  (Size Effect)فيما كان حجم التأثير ) 0.25(

(Cohen, 1988) الزعبي : (حيث يفسر حجم التأثير قوة العالقة ما بين المتغيرين كما أشار إلى ذلك كل من

حركي من  -، فهو يدل على نسبة التباين أو التغير الذي يفسرها متغير اإلدراك الحس )1991؛ النجار، 2000والطالفحة،

حدث في مستوى اإلنجاز الكلي، وبالتالي يكون حجم التباين الذي يظهر من خالل تلك العالقة بنسبة التباين أو التغير الذي ي

المسالمة، (، وهذه النتيجة تتفق مع )٪93.80(وحجم تأثير العوامل األخرى في التأثير على مستـوى اإلنجاز ) 6.20٪(

حركي والمستوى المهاري، وهذا ما يمكن له  -س ، من حيث وجود عالقة بين اإلدراك الح)1995؛ عرابي وآخرون، 2000

  .  حركي وبين اإلنجاز سواء أكان مهاريا أو بدنيًا  -أن يؤكد وجود تلك العالقة بين تحسين أو تطوير مستوى االدراك الحس 

لقدرة ويمكن تفسير هذه النتيجة أن المتغيرات الخاصة باإلنجاز مرتبطة ارتباط عالي من حيث شكل ومضمون األداء وا

أي انه كلما زاد التحسن في مستوى متغيرات . حركي المستخدمة في هذه الدراسة -الوظيفية لمتغيرات االدراك الحس 

حركي يزداد مستوى اإلنجاز وبناًء على ذلك يجب اخضاع هؤالء الالعبين إلى برامج متخصصة في تنمية   -االدراك حس 

  . حركي للوصول إلى مستوى عالي -االدراك الحس 

  : االستنتاجات

  : في ضوء ما أسفرت عنه نتائج  هذه الدراسة استنتج الباحثون مايلي

حركي واإلنجاز عن باقي الفئات التصنيفية األخرى  -تميزت الفئة التصنيفية الرابعة في مستوى متغيرات اإلدراك الحس  .1

 ).الفئات التصنيفية االولى، والثانية، والثالثة(

حركي واإلنجاز نسبيًا بين المنتخبات العربية المشاركة في البطولتين في لعبة  -اإلدراك الحس يتساوى مستوى متغيرات  .2

 .كرة السلة بالكراسي المتحركة

حركي لدى المنتخبات العربية المشاركة في لعبة كرة  -يزداد مستوى اإلنجاز تبعًا لزيادة مستوى متغيرات اإلدراك الحس  .3

 .السلة بالكراسي المتحركة

  :صياتالتو

  :في ضوء أهداف وفرضيات هذه الدراسة وما تم التوصل اليه من استنتاجات يوصي الباحثون بما يلي

توجيه نظر العاملين في مجال لعبة كرة السلة بالكراسي المتحركة إلى اإلهتمام بالبرامج المتخصصة في تنمية وتحسين 

 .بةحركي المرتبطة بمفردات اللع -مستوى متغيرات اإلدراك الحس 

 :المراجع

، رسالة ماجستير غير منشورة، مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة للمعوقين عقليا) 1998. (عفيف مفيد عفيفابراهيم، 

  .كلية التربية الرياضية، الجامعة األردنية، عمان، األردن

لدى المعاقين حركيا الممارسين العالقة بين ابعاد مفهوم الذات ومركز التحكم ) 1999. (محمد احمد خليلأبو عواد، 

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، الجامعة األردنية، عمان، األردنللرياضة التنافسية في األردن

، أثر برنامج تعليمي في السباحة على المستوى المهاري ومفهوم الذات لدى المعاقين حركيا) 2004. (فالح سلطانأبو عيد، 

  .كتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية،اليرموك، اربد، األردنرسالة د

حركي  -برنامج مقترح في التربية االحركية لرفع مستوى القابلية الذهنية واالدراك الحس ) 1998(، ايمان حمد شهابأحمد، 

  .معة بغداد، بغداد، العراق، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جاسنوات) 5-4(عند االطفال بعمر 

السلسلة الكينماتيكية للتصويب من مسافات مختلفة لدى العبي كرة السلة للكراسي ) 2006. (نورما عبد الرزاق أحمد، اسليم

  .، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، الجامعة األردنية، عمان، األردنالمتحركة في األردن



1576  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

تاثير برنامج هوائي واسترخائي بمصاحبة الموسيقى على القدرات الحركية وبعض ) 2006. (وي محمودمحمد بدي، بني ملحم

، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، الجامعة المتغيرات االنفعالية والفسيولوجية لذوي التحديات الذهنية

  .األردنية، عمان، األردن

تأثير برنامج تربية بدنية على تنمية مستويات اللياقة القلبية التنفسية والعضلية ) 2006. (عبد العزيز بن ناصرالخريجي، 

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، قسم التربية الهيكلية لدى التالميذ السعوديين ذوي التخلف العقلي البسيط

  . البدنية، الرياض، المملكة العربية السعودية

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية  ،مركز الضبط لدى المعاقين حركيا) 1998.(مدانامان صالح حخصاونة، 

  .الرياضية، الجامعة األردنية، عمان، األردن

حركي على تعلم سباحة الصدر لطالب كلية  -اثر تنمية بعض متغيرات االدراك الحس ) 1998. (عمر عادل سعيدالراوي، 

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، الجامعة األردنية، عمان، األردندالتربية الرياضية بجامعة بغدا

عمان  ،1فهم وتحليل البيانات اإلحصائية، ط SPSS ،النظام اإلحصائي) 2000( ،محمد بالل والطالفحة،عباس ،الزعبي

  .األردن

حركي لدى المصابين  -حسين االدراك الحس دور السباحة في ت) 2002. (عرابي، سميره محمد وعليان، محمد ناصيف

المجلد ) 1(بالبتر السفلي االحادي، مجلة الرياضة علوم وفنون، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة حلوان، العدد 

)16( ،95-117.  

متغيرات العالقة بين المستوى المهاري في السباحة وبعض ) 1995( .أبو الرز جمالو أبو الرز، حسينو هعرابي، سمير

حركي، المؤتمر الدولي العلمي األول، المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة، كلية التربية الرياضية -اإلدراك الحس

  .للبنين بالهرم، القاهرة، مصر

حركي  وعالقته  -اثر المنهج التدريبي المقترح في تطوير االدراك الحس ) 2000( احمد عبد الرحمن رجاالمسالمة، 

  .، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، بغداد، العراقتوى المهاري بكرة اليدبالمس

دراسة تقويمية مقارنة لألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات في ) 1991.(النجار، عبد الله عمر عبد الرحمن

ة ام القرى بمكة المكرمة وكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض، رسائل الماجستير في كل من كلية التربية بجامع

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

بناء بطارية اختبار لقياس االداء المهاري في لعبة كرة السلة لمستخدمي الكراسي المتحركة في ) 1995. (هنداوي، عمر

  . ردن، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، الجامعة األردنية، عمان، األردناأل

  

Brasile, F. M. (1990). Performance Evaluation of Wheelchair Athletes: More Than a disability 
Classification Level Issue. Adapted Physical Activity Quarterly, 7, 289-297. 

Brasile, F. M. (1993). Evaluating the elite. Sport ‘n Spokes, 52 – 55. 

Broker, J.P., Crawley, J.D., (2001). Advanced Sport Technologies: Enhancing Olympic  Performance, in 
J.R Blackwell (ED) Proceedings of Oral Sessions of X1X International SYMPOSIUM of 
Biomechanics in Sports, University of San Francisco. 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences, (2nd ed.). Hillsdale, 
NJ:Lawrence Erlbaum Associates. 

Goosey-Tolfrey, V., Butterworth, D., and Morriss,C.(2002). Free Throw Shooting Technique of Male 
Wheelchair Basketball Players. Adapted Physical Activity Quarterly, 19, (2), 238-253. 

Hedrick, B., Byrnes, D., and Shaver, L. (1994). Wheelchair Basketball (second ed.). Washington, DC: 
Paralyzed Veterans of America. 

Hindawi, O. (2006). Fractionated Reaction Time in Attention Deficit and Hyperactivity Disorder 
Children. Journal of Educational and Psychological Sciences, 7(1), 23-36. 



 1577  جعفر العرجانعمر هنداوي، حسين أبو الرز و

Hutzler, Y., Vanlandewijck, Y., and Van Vlierberghe, M. (2000). Anaerobic Performance of Older 
Female and Male Wheelchair Basketball Players on a Mobile Wheelchair Ergometer. Adapted 
Physical Activity quarterly, 17, 450 – 465. 

International Wheelchair Basketball Federation (2006). IWBF Player Classification For Wheelchair 
Basketball (available online www.iwbf.org/classification/). 

Lanka, J., Konrads, A. Shalmanov, A., (2005). Evaluation Methodology For Assessing The 
Effectiveness of Sports Techniques, Proceedings of XX111 International SYMPOSIUM of 
Biomechanics in Sports, 1, Beijing, China. 

Laurie, A., Malone,., Pierre, L., Gervais, P. and Robert, D., (2002). Shooting Mechanics Related to 
Player Classification and Free Throw Success in Wheelchair Basketball. Journal of Rehabilitation 
Research and Development, 39, 6, 701 – 710. 

Laurie, A., Malone, L., Nielson, A., and Steadward, R. (2000). Expanding the Dichotomous Outcome in 
Wheelchair Basketball Sshooting of Elite Male Players. Adapted Physical Activity Quarterly, 17, 
437 – 449. 

Laurie, A., Malone, L.A., (1999). Relationship between performance characteristics and player 
classification in Wheelchair Basketball Shooting of Elite Male Players, Unpublished Doctor of 
Philosophy Thesis University of Alberta, Edmonton, Alberta. 

Laurie, A., Malone, L.A., Gervais, P., L., Baudin, P., J., Steadward, R., D., (1995). Kinematics of Free 
Throw Shooting By Class 1.0 Wheelchair Basketball Players, Proceedings of ISBS Biomechanics 
in Sports, X111, Lake Head University, Thunder Bay, Ontario, Canada. 

Nunome, H., Doyo, W.,Sakurai, S., Ikegmai, Y., and Yabe, K. (2002). A kinematic Study of the Upper-
limb Motion of Wheelchair Basketball Shooting in Tetraplegic Adults. Journal of Rehabilitation 
Research and Development, 39, (1), 63-71. 

Schwark, B.N., Mackenzie, S. J., and Sprigings, E. J. (2004). Optimizing the Release Conditions for a 
Free Throw in Wheelchair Basketball. Journal of Applied Biomechanics, 20, (2), 153-167. 

Strohkendl, H. (2001). Implications of Sports Classification Systems for Persons With Disabilities and 
Consequences for Science and Research. In Vista 99 – New Horizons in Sport for Athletes with A 
disability: Proceeding of the International Vista ’99 Conference (edited by G. Doll – Tepper, M. 
Kröner and W. Sonnenschein), 281 – 301. Köln, Germany: Meyer and Meyer Sport 

Vanlandewijck, Y., Evaggelinou, C., Daly, D., Verellen, J., Houtte, S., Aspeslagh, V., Hendrickx, R., 
Piessens, T., and Zwakhoven, B. (2004). The Relationship Between Functional Potential Field  
Performance in Elite Female Wwheelchair Basketball Players. Journal of Sports Sciences, 22, 668 
–675 

  



1578  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

  المالحق

 التصنيف الوظيفي لالعبي كرة السلة بالكراسي المتحركة )1( رقم ملحق
  

هو المحافظة على مشاركة األفراد ذوي اإلعاقات الجسدية الشديدة المهتمين  :الهدف من نظام تصنيف الالعبين

لجسدية لّالعب على والقادرين على ممارسة كرة السلة، وهو نظام يرتكز بشكل أولي على قدرة الرياضي على إدراك القدرة ا

  .إنجاز المهارات األساسية للعبة كرة السلة لمستخدمي الكراسي المتحركة

تعود لألشخاص غير القادرين على عمل استدارة فعالة للجذع  :1.5، 1فئة  ):الفئة التصنيفية االولى( المجموعة األولى

يفتقدون التحكم بالعضالت البطنية حتى ) C1 – T7(ة عبفي حاالت الشلل من الفقرة العنقية األولى حتى الفقرة الصدرية السا

  .الجزء العلوي منها

تعود لذوي اإلصابات بالشلل من الفقرة الصدرية الثامنة حتى  :2.5، 2فئة  :)الفئة التصنيفية الثانية( المجموعة الثانية

  .للجذع يستطيع الفرد تطوير ثبات فعال أو عمل استدارة) T8 – L1(الفقرة القطنية األولى 

تشمل اإلصابات بالشلل من الفقرة القطنية الثانية وحتى الفقرة  :3.5، 3فئة : )الفئة التصنيفية الثالثة( المجموعة الثالثة

، لذلك هم يستطيعون االنحناء لألمام )االتجاه األمامي(القطنية الرابعة هؤالء األشخاص لديهم حركة فعالة في السطح المامي 

  ).L2 – L4(ودي والعودة للوضع العم

تخص اإلصابات بالشلل السفلي من الفقرة القطنية الخامسة  :4.5، 4فئة : )الفئة التصنيفية الرابعة( المجموعة الرابعة

حتى أواخر الفقرات، لديهم قدرة فعالة على الحركة في االتجاهين األمامي والجانبي ولذلك يستطيعون االنحناء لألمام بجانب 

 .تخدام حركة أبعاد الورك أحيانًاواحد على األقل باس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1579  جعفر العرجانعمر هنداوي، حسين أبو الرز و

  حركي - االختبارات الخاصة بمتغيرات اإلدراك الحس) 2(ملحق رقم 

 االختبار  المتغير

اإلحساس . 1

  باالتجاه 

 قياس اإلحساس باالتجاه:الهدف من االختبار

  متر للقياس -شريط الصق لتحديد العالمات - عصبة للعينين -كرسي متحرك: األدوات

على الحائط بحيث يكون ارتفاعها تقريبًا بمستوى امتداد يدي الشخص ) ×(يتم وضع عالمة : تنفيذ االختبار

المختبر وهو جالس على الكرسي وتوضع إشارات المختبر وهو جالس على الكرسي وتوضع إشارات ترقيمية تبعد 

  ). ×(سبة االنحراف عن اإلشارة لتحديد ن سم، 5بمقدار متكرر لمسافة  يمنيًا ويسارًا) ×(عن اإلشارة 

توضع عصبة للعينين للفرد  -م عن الحائط وبشكل عمودي عليها، 10يتم تحديد نقطة البداية بحيث تبعد  - 

  .ويطلب منه التقدم لألمام لمالمسة اإلشارة

تحديد مقدار سواء جهة اليمين أو اليسار ل) ×(يتم تسجيل طول المسافة التي تبعد عن اإلشارة المحددة : التقييم

  الخطأ في إدراك اإلحساس باالتجاه

 االختبار  المتغير

اإلحساس . 2

  بالمسافة 

  قياس اإلحساس بالمسافة:الهدف من االختبار:االختبار األول

  متر للقياس - شريط الصق لتحديد العالمات- عصبة للعينين -كرسي متحرك:  األدوات

  : تنفيذ االختبار

يقوم الفرد  -أرض مستوية وتوضع عالمات بداية ونهاية وعالمة كل نصف مترم على 10يتم تحديد مسافة 

بالجلوس على الكرسي والتقدم لألمام للمسافة كاملة تحت سيطرة البصر لإلحساس بالمسافة، ثم توضع عصبة 

  . ٪ من المسافة الكلية 50للعينين للفرد ويطلب منه تسجيل ما قيمته 

سة وقيمة النسبة الفعلية واستخراج الفرق بينهما للتعرف على مقدار الخطأ في ٪ المحسو50إيجاد قيمة : التقييم

  اإلحساس بالمسافة من خالل التعرف على نسبة االنحراف عن النسبة الحقيقية 

 االختبار  المتغير

اإلحساس . 3

 )قوة الذراع(بالقوة 

  قياس اإلحساس بقوة الذراع: الهدف من االختبار

  .عصبة للعينين -متر للقياس - كغم3كرة طبية بوزن  -حزام لتثبيت الظهر على الكرسي -كرسي ثابت: األدوات

يتم تثبيت ظهر الفرد على الكرسي بواسطة الحزام وتوضع العصبة على العينين ثم يطلب منه أن : تنفيذ االختبار

نه رمي الكرة بنفس الذراع ، ثم يطلب م)٪100(يرمي الكرة بالذراع اليمنى ألبعد مسافة وتعتبر مؤشر لدرجة القوة 

  .٪ من قوته فقط وهو معصوب العينين50مع بذل 

  .ويكرر ذلك القياس للذارع اليسرى بنفس الطريقة، ويكرر أيضًا نفس القياس للذارعين معًا

٪ المحسوسة وقيمة النسبة الفعلية واستخراج الفرق للتعرف على مقدار الخطأ في 50إيجاد قيمة : التقييم

  ).٪ الفعلية50(لقوة من خالل التعرف على نسبة االنحراف عن النسبة الحقيقية اإلحساس با

اإلحساس . 4

  بالزمن  

 قياس اإلحساس بالزمن:الهدف من االختبار

  ساعة إيقاف -الصق لتحديد العالمات -متر للقياس: األدوات

  ة والنهايةم على أرض مستوية ووضع عالمات البداي10يتم تحديد مسافة : تنفيذ االختبار

يطلب من الفرد التقدم لألمام بأقصى سرعة ممكنة ويتم حساب الزمن وإعالم الفرد بالزمن المسجل، يطلب من 

  .م بضعف الزمن األول10الفرد قطع المسافة الكلية 

اك يتم حساب ضعف الزمن تبعًا للزمن الحقيقي للمرة األولى ويتم تسجيل الزمن الفعلي، ثم يتم حساب ادر: التقييم

  .الفرد لضعف الزمن وبعد ذلك يتم حساب الفرق للتعرف على مقدار الخطأ في اإلحساس بالزمن

اإلحساس . 5

قوة (بالقوة 

  )القبضة

 .قياس اإلحساس بقوة القبضة:الهدف من االختبار

  استمارة التسجيل - جهاز الديناموميتر: األدوات

من قوته ويتم أعالم ) ٪100(القبضة بأقصى قوة لتسجيل يطلب من الفرد الضغط على الجهاز ب: تنفيذ االختبار

  .٪ من القوة الفعلية المسجلة50الفرد بالرقم، بحيث يتم حساب 

  .من قوته ويتم تسجيلها) ٪50(يطلب من الفرد تسجيل اإلحساس بمقدار 

ة مقدار الخطأ في ٪ المحسوسة وقيمةالنسبة الفعلية واستخراج الفرق بينهما يتم معرف50وبإيجاد قيمة : التقييم

  .اإلحساس بالقوة من خالل التعرف على نسبة االنحراف عن النسبة الحقيقية من المستوى المسجل لنفس النسب

 



 



درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعـات األردنيـة الخاصـة ملهـارات     
   االتصال الفعال من وجهة نظر الطلبة

*  

 .، األردنجامعة فيالدلفيا ،مصطفى الجالبنة

  

   20/3/2011 وقبل للنشر                                     1/8/2010 ستلم البحث فيا

  ملخص

ارســة أعضــاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة لمهــارات االتصــال  هــدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى درجــة مم

الفعال، وعالقة ذلك ببعض المتغيـرات، وقـد تـم اختيـار عينـة عشـوائية طبقيـة، مـن طلبـة الجامعـات األردنيـة الخاصـة، المتمثلـة فـي               

 .طالبـة /طالـب  ) 1000( ث بلغ عدد أفـراد العينـة  جامعة إربد األهلية، وجامعة جرش، وجامعة فيالدلفيا، وجامعة عمان األهلية، حي

ولتحقيق أهداف الدراسة تم الرجـوع إلـى األدب النظـري، وعـدد مـن الدراسـات السـابقة، التـي تناولـت االتصـال اإلداري ومهاراتـه،            

: مجـاالت هـي  فقرة، بعد إجراءات الصدق والثبـات، توزعـت علـى خمسـة     ) 55(حيث تم بناء استبانة تكونت بصورتها النهائية من 

وبعـد إجـراء التحلـيالت اإلحصـائية     . والتوجيـه  اإلرشـاد مهـارة  ، ومهـارة االسـتماع  ، ومهـارة الكتابـة  ، ومهارة القراءة، ومهارة التحدث

  :المناسبة، أظهرت نتائج الدراسة مايلي

هـي كبيـرة، فـي     الكتابـة ، والقـراءة ، والتحـدث أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصـة لمهـارات   إن درجة ممارسة  .1

  .بدرجة متوسطة والتوجيه ، واإلرشاداالستماعحين أنهم يمارسون مهارتي 

بين متوسـطات اسـتجابات أفـراد الدراسـة تعـزى إلـى متغيـر الجـنس،          )α  =0.05(جود فروق ذات داللة إحصائية عدم و .2

 .على مجاالت الدراسة وعلى األداة ككل
، حيـث  بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة تعـزى إلـى متغيـر الجامعـة     )α  =0.05(جود فروق ذات داللة إحصائية و .3

كل من جامعة اربد األهلية وجامعة جرش وجامعـة فيالدلفيـا مـن جهـة      جاءت الفروق بين جامعة عمان األهلية من جهة وبين

داللـة  وجـود فـروق ذات    تبـين  أخرى، وجاءت الفروق لصالح جامعة عمان األهلية في جميع المجاالت وفـي األداة ككـل، كمـا   

جهـة وبـين كـل مـن جامعـة جـرش وجامعـة فيالدلفيـا مـن جهـة أخـرى             جامعة اربد األهلية مـن بين  )α  =0.05(إحصائية 

  .وجاءت الفروق لصالح كل من جامعة جرش وجامعة فيالدلفيا في مجال مهارة الكتابة

، حيـث  بات أفـراد الدراسـة تعـزى إلـى متغيـر السـنة      بين متوسـطات اسـتجا   )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية 

وجـود فـروق ذات داللـة    جاءت الفروق بين سنة أولى وسنة ثالثة، وجاءت الفروق لصالح سنة أولى في مهارة التحدث، كما تبـين  

ح سنة أولى من جهة وبين كل مـن سـنة ثالثـة وسـنة رابعـة مـن جهـة أخـرى، وجـاءت الفـروق لصـال            بين )α  =0.05(إحصائية 

، كما يتبين وجود فروق ككل األداةو والتوجيه اإلرشادمهارة و مهارة االستماعو مهارة الكتابةو مهارة القراءة سنة أولى في كل من

  . ذات داللة إحصائية بين سنة ثانية وسنة ثالثة وجاءت الفروق لصالح سنة ثانية في مجال مهارة اإلرشاد والتوجيه

  
   .التصال، الجامعات الخاصة، أعضاء هيئة التدريس، األردنمهارات ا: المفتاحية الكلمات

                                                           
*
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Degree of Practicing Communication Skills by Faculty Members at 
Jordanian Private Universities from Students’ Point of View 

 

Mostafa Al Glabneh, Philadelphia University, Jordan. 
 

Abstract 

The purpose of this study is to explore the degree of practicing communication skills by faculty 
members in Jordanian private universities in relation to several variables. A stratified random sample 
was chosen from Irbid National University, Jerash University, Philadelphia University and Amman 
National University totaling (735) students. To achieve the aim of this study a questionnaire was 
developed after reviewing the related literature and previous studies. The questionnaire consisted in its 
final form of (55) items distributed on five domains: reading skills, writing skills, listening skills as well 
as guidance and consultation skills. The findings of the study were as follows: 

1) The degree of practicing speaking, writing and listening skills by faculty members was high while 
practicing other skills was moderate. 

2) There were no significant statistical differences at the level of α= 0.05 between the means of the 
participants' responses due to gender in all domains. 

3)  There were significant statistical differences at the level of α= 0.05 between the means of the 
participants' responses due to the university variable, as differences were between Amman 
National University on the one hand and Irbid National University, Philadelphia University on  the 
other in favor of the former in all domains. Moreover, differences occurred between Irbid National 
University on one hand and Jerash and Philadelphia University on the other in favor of the latter 
in writing skills domain. 

There were significant statistical differences at the level of α= 0.05 between the means of the 
participants' responses due to the  university variable, as differences were between the first year and the 
third year in favor of the former in speaking skills; between Amman National University on the one 
hand and Irbid National University, Philadelphia University on the other in favor of the former in all 
domains. Moreover, differences were found between Irbid National University on the one hand and 
Jerash and Philadelphia University on the other in favor of the latter in writing skills. Moreover, 
differences were found in favor of first year and both third and fourth years in all domains as a whole, 
while there were differences between second year and third year in favor of the second year in the 
guidance and consultation domain. 
 

Keywords: Communication Skills, Private Universities, Faculty, Jordan. 
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 :مقدمة

  خلفية الدراسة وإطارها النظري

يعد التعليم الجامعي االستثمار الحقيقي في العنصر البشري في الدول المتقدمة والنامية على حٍد سواء، مع اختالف 

تثمار يقوم على إكساب األفراد المعلومات والمهارات الالزمة في مختلف التخصصات، طبيعة االستثمار وحجمه، وهذا االس

وفي عالم اليوم وفي ضوء التدفق المعرفي أصبحت مهارات الحياة من  .والتي من خاللها يسعون إلى تنمية المجتمع وتطويره

  . فيه لألصلحالمهارات األساسية التي يجب أن يمتلكها الطالب حتى ينافس في عالم البقاء 

ويمثل التعليم الجامعي أحد المراحل التعليمية المتميزة في وعي المجتمع، وإن االهتمام به يعد أحد المظاهر المهمة 

الرصيد االستراتيجي ألية دولة، خاصة مع دخول القرن الحادي والعشرين، لتجد نفسها في عالم  كونهللنهضة الحضارية، 

  ).2008حسان ومجاهد، (رن العشرين مختلف عن ذلك الذي كان في الق

كما يمثل التعليم الجامعي أهم الدعائم التي يقوم عليها المجتمع إلحداث التقدم والرقي ألفراده، من خالل إعداد الكوادر 

يزة في الوطنية في مختلف المجاالت الفنية والتنظيمية والسياسية والتربوية، وهو البيئة التي يتحقق من خاللها أداء رسالة متم

  ).2000الصاوي، (مجاالت المعرفة والفكر وفي تكوين نخبة ثقافية من منظور ثقافة العصر واحتياجات المجتمع وتوجهاته 

ويعد التعليم الجامعي ركيزة مهمة من ركائز التنمية والتقدم، فال بد من العناية بالعملية التعليمية وعناصرها من إدارة 

تطوير التعليم العالي مقياسًا لتقدم  يعدناهج، بحيث تنتهي إلى سد حاجات المجتمع، بل ومبان، وتالميذ، وأساتذة، وم

  ).2007الغامدي، (المجتمعات وتبصيرها بكيفية إعداد القوى البشرية كمًا ونوعًا 

ي، ويعد أعضاء هيئة التدريس حجر األساس في التعليم الجامعي، نظرًا لما يقومون به من التدريس، والبحث العلم

غير أن فاعلية التعليم الجامعي . وخدمة المجتمع المحلي، وبهذا يسهمون في تخريج كوادر مؤهلة في جميع مجاالت الحياة

تحتاج إلى امتالك أعضاء هيئة التدريس المهارات والكفايات الالزمة ألداء مهامهم التدريسية والبحثية، وخاصة مع دخول 

ولعل مهارات االتصال الفعال هي أبرز . صغيرة، بفضل وسائل االتصال والمواصالت قريةيها األلفية الثالثة التي أصبح العالم ف

المهارات التي يتطلب توافرها في أعضاء هيئة التدريس، انطالقًا من دورها في توصيل المعارف، وإكساب الخبرات لدى 

ئل االتصال التي يمارسها األفراد في حياتهم، مما الطلبة، فعلى سبيل المثال يشكل االتصال غير اللفظي الجزء األكبر من وسا

  .يعني ضرورة امتالك أعضاء هيئة التدريس لتك المهارات

  :مفهوم االتصال

العلماء والمفكرين والمتخصصين في علوم االتصال واإلعالم، أظهرت في  لدىهناك تعريفات عديدة لمفهوم االتصال 

والعناصر األساسية لعملية االتصال منها تبادل اآلراء واألفكار  ،اة االنسانيةمعظمها األهمية لهذا المفهوم ودوره في الحي

  ).2000 ،حريم(والمعلومات والمشاعر من خالل الكالم أو الكتابة أو استخدام اإلشارة 

ن إال الذي(قال تعالى ...) أي بلغ ،وصل إليه وصوًال(وفي اللغة العربية كلمة اتصال مأخوذه من الوصل أي البلوغ 

أي تلطف في الوصول إليه " وتوصل إليه .. .أي يتصلون) 89سورة النساء اآلية رقم ) (يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق

  .وكانت في العصور القديمة تستخدم بمعنى نقل وتبادل ما يمكن توصيله ،إذا أكثر من الوصل .ووصله توصيالت" 

إذ إنها تبدأ منذ  ،بأنه حاجة نفسية واجتماعية ال غنى لإلنسان عنهاأما على الصعيد التربوي فتنطوي أهمية االتصال 

   :وتتمثل أهمية اإلتصال في ،اللحظات األولى في حياته وتستمر مع استمرار الحياة

  .مما يؤدي لتوسيع آفاق الفرد المعرفية ،يعمل االتصال على نشر اإلبداع الفني والثقافي وضغط التراث وتطويره :التعليم .1

 .يتيح االتصال الفرصة لإلنسان كي يتزود بأنباء اآلخرين في محيطه االجتماعي واإلنساني :رب االجتماعيالتقا .2

 .من خالل عملية االتصال يكتسب المرء المعايير والقيم وأنماط السلوك المقبولة اجتماعيًا :التنشئة االجتماعية .3

 .وتأثيره فيهم ،يتم ذلك من خالل تأثر الفرد باآلخرين :الحاجة لتوكيد الذات .4

 .ويسلط الضوء على القوى التي حققت النجاح واإلنجازات المتفوقة ،يوفر االتصال المنافسة الشريفة الهادفة :الحفز .5
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وذلــك مــن خــالل   ،يعمــل االتصــال علــى التخفيــف مــن المعانــاة والتــوتر الــذي يستشــعره اإلنســان نتيجــة ضــغوط الحيــاة     :الترفيــه .6

  )2004عطوي (.المختلفة والفنون ،والرياضة ،الموسيقى

  :ويمكن تقسيم االتصال الى عدة أنواع كما يلي

  .وهو يتم بين شخص واحد Intra-Personal Communicationاالتصال الذاتي  .1

  .وهو االتصال الثنائي بين شخصين Dyadic Communicationاالتصال بين شخصين  .2

وهـو الـذي يـتم بـين مجموعـة مـن األفـراد كاألسـرة أو          Interpersonal Communication االتصال بـين األشـخاص   .3

  .مجموعة أصدقاء

جماعـة   ،وهو يتم بين جماعة محددة مثل جماعة العمل Intragroup Communication اتصال بين الجماعة ذاتها .4

   .النادي أو ما شابه

مثـل اتصـال الفـرق     ،مـن جماعـة  وهو اتصال يتم بين أكثر  Inter-group Communication االتصال بين الجماعات .5

  .الرياضية المختلفة في مهرجان رياضي

وهو االتصال الذي يـتم داخـل المؤسسـات والمنظمـات أو      Communication Organizational االتصال التنظيمي .6

  .الذي يتم بين المؤسسات المختلفة

ل جمهورًا فـي حجمـه أكبـر مـن حجـم      وهو اتصال يشم Public Communication) اتصال عام(االتصال بالجمهور  .7

أو الـذي يـذهبون لالسـتماع الـى      ،أو مشاهدي كرة القـدم  ،الجماعة ونوعية جمهوره غير متجانس مثل زوار المسرح

  .خطاب في ندوة جماهيرية

وهـو االتصـال الـذي يسـتخدم وسـائل اإلعـالم الجمـاهيري لمخاطبـة          Mass Communication االتصال الجمـاهيري  .8

  )2006، ابو اصبع(. مجتمعأفراد ال

وترجع أهمية االتصال إلى أننا ال نستطيع أداء وإنجاز أي جهد أو نشاط أو أي جانب من األمور التعليمية أو اإلدارية 

لذا فإنه بدون نظام اتصاالت ال يمكن أن  ،في المدرسة بدون إجراء االتصاالت فالتدريس في جوهره يعتمد على االتصال

دارية أو تعليمية ألن توافر نظم االتصاالت يعتبر شرطـًا رئيسـًا والزمًا لوجود المؤسسة التعليمية توجد أي عملية إ

  ).2000 ،العجمي(واستمرارهـا 

ويعتبر االتصال من العمليات االجتماعية واإلدارية األساسية التي تمثل الرباط بين مختلف األجهزة الفرعية داخل أي 

فعال وال يمكن تصور أي تنظيم دون نظام  ،هزة الفرعية والتنظيم الكلي من جهة أخرىمؤسسة من جهة وبين هذه األج

  ).2000 ،القريوتي(من الخطوات اإلدارية كافة  فاالتصاالت جزء أساسي ،لالتصاالت

 وال يمكن أن يأخذ االتصال مكانته دون تبادل المعلومات الضرورية، فالقيادة مثًال تصبح مستحيلة إن لم يكن هناك

اتصال بين أعضاء المؤسسة، فالقائد في عالقته مع أتباعه يحدث تأثيرًا في نطاق مقدرته على نقل أفكار وآرائه ومشاعره 

وقراراته إلى هؤالء األتباع، وهم بدورهم يقومون بعملية اتصال مع قائدهم، حتى يدرك مقدار استجابتهم ألفعاله ويتفهم 

  ).2003 ،الصيرفي(ومشاكلهم  ممشاعرهم وأحاسيسه

ويتطلب من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات امتالك مهارات اتصال عالية من أجل القيام بالمهام والوظائف اإلدارية 

والتقويم، من أجل اإلحاطة بالعوامل الفنية الخاصة باألسس النظرية  ،والمتابعة ،والتنسيق ،والتنظيم ،والفنية مثل التخطيط

مما يستوجب فهم  .لكي تكون مخرجات العملية التعليمية بدرجة عالية من الكفاءة ،لداخلي للجامعةلعملية اإلدارة والتنظيم ا

 ،حريم(ومستوى تحصيل التالميذ ونسبة التسرب والرسوب  ،والمستوى األدائي للطلبة ،المعايير الخاصة بالتفوق الطالبي

أن ) 2004(الوارد في أحمد ) Maccaleb ،1981(وبهذا السياق ذكر مكالب  .)2003 ،العجمي ،2006 ،األغبري ،2003

كل هذه العمليات تتطلب مهارات إدارية وفنية متعلقة بكيفية إعطاء توجيهات أو تعليمات وتوضيح أفكار وإدارة مناقشات 

  .والمعلمين باألمور الهامة للعمل المدرسي ،وإقناع أولياء األمور والمسؤولين ،وإدارة فصول ،ولقاءات وندوات
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د االتصال بمثابة العملية أو الطريقة التي يتم عن طريقها انتقال المعرفة من شخص آلخر حتى تصبح مشاعًا بينهما ويع

سعى وتؤدي إلى التفاهم بين هذين الشخصين أو أكثر وبذلك يصبح لهذه العملية عناصر ومكونات واتجاه تسير فيه وهدف ت

  .يؤثر فيهاومجال تعلم فيه  ،إلى تحقيقه

  :يلي أساليب االتصال، فهناك أكثر من طريقة ممكن استخدامها لتسهيل عملية االتصال ومن هذه األساليب ما وتتعدد

  : مهارة التحدث

إن الحديث الذي يدور بين طرفي الشفاه له قواعد وأصول من الضروري مراعاتها من أجل نجاح عملية االتصال 

حدث عنه بدقة، وتحديد العناصر الهامة التي تحتاج إلى مناقشة، وأخذ وتتمثل هذه القواعد في دراسة الموضوع المراد الت

وجهة نظر المستمعين، واستخدام ألفاظ مطابقة للمعاني المقصودة والبعد عن الغموض والمراوغة، وعرض األفكار بطريقة 

عملية مقبولة للشخص اآلخر؛  متسلسلة بعيدا عن التشتت الفكري، واألخذ باالعتبار كيفية جعل التغذية الراجعة للمعلومات

ألن كل شخص سيصبح مدافعا عن نفسه إذا شعر بالنقد واإلحراج، وضرورة التمتع بهدوء األعصاب وخاصة عند المناقشات 

الحادة وعدم فرض وجهات النظر على اآلخرين، والتحلي بمهارات طرح األسئلة الجيدة وخاصة األسئلة المفتوحة ذات 

 ).2000مكاميالن، (شجيع اآلخرين النقاشات المتعددة لت

على أهمية توزيع المتحدث نظره على جميع الحضور، دون التركيز على جهة دون   Richards, 1988)(ويركز ريتشاردز 

أخرى، وذلك للحفاظ على انتباههم وتفاعلهم معه، وعدم البقاء عند منصة اإللقاء ألن ذلك يدل على خوف وتردد المتحدث 

  .اآلخرين، ويجب أن تكون حركاته طبيعية ومناسبة مع طرق كالمه ومعبرة عن أفكارهمن التفاعل مع 

  :مهارة االستماع

أن مهارة االستماع عملية عقلية تتضمن فهم النشاط الشفهي وغير الشفهي، والتي تتم بتفاعل ) 2000(يرى حجاب 

عقليا بتحسين الرسالة والمشاركة في تشكيلها المستمع والمتحدث على حد سواء، فكل منهما يجب أن يتعهد الطرف اآلخر 

والتعاون في بناء الفكر والمعنى، وإذا افتقد هذا التعاون من قبل المستمع فال يكون هناك تفاعل أو اتصال، حيث أن معظم 

أكثر منها وربما %) 45(من ساعات يقظته في أنشطة اتصال شفاهية، ) 75(الدراسات أشارت إلى أن اإلنسان يقضي حوالي 

  .فقط في الكتابة%) 10(و في القراءة،%) 15(و في التحدث،%) 30(و في االستماع،

وتتكون عملية االستماع من مجموعة من العناصر المتفاعلة معا، هي المتحدث والمقدرة اللغوية، وتتحدد المقدرة   

سهلت عملية االستماع، وزادت مقدرة اللغوية بمقدار حصيلة المستمع من الكلمات، فكلما كانت الحصيلة اللغوية كبيرة 

  .المستمع على فهم ما يسمعه والعكس الصحيح

إلى األمور الواجب مراعاتها لتفعيل عملية االستماع لآلخرين والتي جمعها في اصطالح ) 2000(ويشير ماكميالن 

(SOLER) كما يلي:  

• S )Stand(: خر وابتسمقف أو اجلس بشكل مستقيم وأدر وجهك باحترام إلى الشخص اآل.  

• )Open(: عليك بوضع مفتوح الجسم، فال تجعل ذراعيك مكتوفتين وال تضع الساقين أحدهما على اآلخر. 

• L)Lean(: ا عنهمل باتجاه الشخص اآلخر بشكل طفيف وال تبتعد كثير. 

• E )Eyes(: ببةحافظ بشكل ثابت على نظرك بحيث ال تكثر من التحديق، وإصدار بعض الضجة المشجعة والمح. 

• R )Relax(: ا وابق متيقًظا وتجنب الترهل أو العبث بأي شيءاسترح وكن مرتاح. 

أن هناك مهارات خاصة تقترن بمهارة االستماع لنجاح عملية االتصال مع اآلخرين وتشمل ) 2002(ويذكر عبد الباقي 

م المشاكل من وجهة نظر من يعيشونها البعد عن التقليد األعمى، ومالحظة واستقراء كل ما يقال واستخالص الحقائق، وتفه

  .قبل اتخاذ قرار حل تلك المشكالت
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  :مهارة الكتابة

من مجموع االتصاالت، لكن ليس معنى ذلك أن ال أهمية لها، وإنما الرسائل أو %) 10(تشكل نسبة االتصاالت الكتابية 

لكتابي، كما أن الموضوعات التنظيمية أو التقنية الموضوعات التي تحتاج إلى تحليالت أو مقارنات هي التي تتطلب االتصال ا

مثل اللوائح والقوانين والمذكرات التفسيرية والنظم األساسية توجب أن يكون االتصال كتابيا؛ لما فيها من تحديد 

 عبد الباقي،(للمسؤوليات واالختصاصات وتحديد طرق العمل ومعدالت األداء، فضًال عن تأكيدها لالتصاالت الشفاهية 

2002.( 

وتتميز هذه الطريقة بأنها مسجلة ومدونه ويمكن استخدامها كوسيلة إثبات قانونية حيث تبذل عناية كبيرة في إعدادها 

  ).2000 ،مخامرة وآخرون(ويمكن أن تقرأ من قبل جمهور كبير عن طريق توزيعها إما بالبريد أو بشكل شخصي  ،وصياغتها

 :ة للكتابة الفعالة وهيإلى القواعد العام) 2000(ويشير حجاب 

حيث احتواء الرسالة اإلعالمية أو الـنص الكتـابي علـى المعلومـات أو الحقـائق التـي يحتاجهـا القـارئ ليقـوم          : االكتمال •

 ).من، ومتى، وأين، وماذا، وكيف، ولماذا(برد الفعل الذي نتوقعه، والرسالة المكتملة هي التي تجيب عن أسئلة 

المعــاني تكمــن فــي اختيــار أقصــر الطــرق المؤديــة إليهــا حيــث يــتم حــذف الجمــل غيــر       فــالعبرة فــي توصــيل : اإليجــاز •

 .الضرورية وتجنب التكرار الممل والتعبيرات غير المتصلة بالموضوع

وذلك باستخدام ألفاظ محـددة المعنـى، وتوضـيح المصـطلحات والمفـاهيم الغامضـة، ومراعـاة الدقـة التامـة فـي           : الدقة •

 .رقام والتواريخ واالقتباسات وذكر األسماءالترجمة وفي استخدام األ

وتعنــي فصــل الــرأي عــن الحقيقــة، وتحقيــق النزاهــة والتــوازن بإعطــاء األطــراف المختلفــة فرصــا متكافئــة : الموضــوعية •

 .إلبداء وجهات النظر الشخصية والعوامل الخارجية التي تدفعه إلى تحريف الواقع

لكتابي الذي يعـرض األحـداث واألفكـار بطريقـة مفهومـة، والتـي تحـدث        وهي سمة هامة من سمات التحرير ا: البساطة •

 .اتصال جيد بين الكاتب والقارئ

 .باستخدام التراكيب اللغوية المناسبة واألسلوب الجيد المبني على ترابط األفكار: وضوح التعبير والمضمون •

  :مهارة القراءة

والقراءة أداة العالم في االستزادة  ،جاح في الحياة أو مواجهتهاالقراءة تساعد الفرد في التكوين العلمي الذي يؤهله للن

وبذلك يتسنى له  ،وفي أن يضيف الى حصيلته الثقافية في كل يوم شيئًا جديدًا مما تخرجه المطابع ليدعم فكره بأفكار غيره

  .اإلنتاج الخصب

بما يوفر له من ثروة  ،ه عائد على المجتمعفنمو الفرد البد أن يكون ل ،وعالوة على ذلك فإن للقراءة أهمية اجتماعية

من أجل التقدم  ،على أساس من العلم واإليمان ،ومواجهة التحديات المتجددة ،قادرة على التفكير السليم ،بشرية فعالة بناءة

  .وتحقيق حياة أفضل للمجتمع

ض فكره على العمل واالنطالق فهي توسع مداركه وتحر ،ويمكن القول إن القراءة تفيد الفرد في جميع ميادين حياته

وتكسبه القيم والمثل واالتجاهات اإليجابية التي تسعده  ،وتساعده على االندماج في أنشطة الجماعة والتكيف معها ،واإلبداع

  .فالقراءة تعده ليكو مواطنًا صالحًا يحقق السعادة لنفسه وأمته –مختصرة  وبعبارة .وتهذب مقاييس التذوق عنده

وأنقى المشاعر اإلنسانية التي عرفها عالم  ،عمومًا أهم الوسائل التي تنقل إلينا ثمرات العقل البشري وتعد القراءة

 ،بيد أن القراءة أعمق بكثير من أن تكون مجرد ضم حرف إلى آخر ليتكون من ذلك مقطع أو كلمة ما. الكلمة المطبوعة

 ،واإلدراك ،تقوم على العديد من العمليات العقلية كالربط ،وتتعدى كونها عملية آلية بحته الى عملية غاية في التعقيد

  )2005 ،الجالل(. الخ..واالبتكار ،واالستنباط ،والتنظيم ،والتذكر ،والتقويم ،واالختيار ،والفهم ،والموازنة

  :مهارة االرشاد والتوجيه

إذ ال يخلو تقريبًا  ،دمة األفرادالتي وجدت لخ) مهن المساعدة(يعد اإلرشاد والتوجيه بمختلف أنواعه ومجاالته أحد 

  ).2003 ،األسدي وإبراهيم( ،أي تعريف لمصطلح اإلرشاد من مفهوم المساعدة ضمنًا وظاهرًا
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تلك المعاونة القائمة على أساس فردي وشخصي فيما يتعلق بالمشكالت  :اإلرشاد بأنه Good )1945(ويعرف جود 

وذلك  ،جميع الحقائق المتعلقة بهذه المشكالت، ويبحث عن حلول لهاوالتي تدرس فيها  ،الشخصية والتعلمية والمهنية

ومن خالل المقابالت اإلرشادية التي يتعلم المسترشد  ،بمساعدة المتخصصين وباالستفادة من إمكانيات المدرسة والمجتمع

ة وجهًا لوجه بين شخصين عالقة شخصي :فيعرف اإلرشاد بأنه Tolbert) 1959(أما تولبير  ،فيها أن يتخذ قراراته الشخصية

نوع : والمسترشد وهو ،المرشد من خالل مهاراته وباستخدام العالقة اإلرشادية يوفر موقفا تعليميًا للشخص الثاني :أحدهما

حيث يساعده على تفهم نفسه وظروفه الراهنة والمقبلة وعلى حل مشكالته وتنمية إمكانياته بما يحقق  ،عادي من األشخاص

  ).2003 ،الشناوي( .لك مصلحة المجتمع في الحاضر والمستقبلإشباعاته، وكذ

 :مهارة االتصال غير اللفظي

تشمل هذه الطريقة مالمح الوجه ولغة العيون وحركات الجسم للفرد وهذه المالمح الجسمية تعطي دالالت ومؤشرات 

  ). 2002 ،العميان(مختلفة عن القبول وعدم القبول 

ءات إحدى الطرق إليصال المعنى لآلخرين، ويقوم األفراد باإليماءات أو االتصال غير حركات الجسد أو اإليما وّتعد

اللفظي من خالل المشي، والوقوف، والجلوس، ومن خالل حركة الكتفين والذراعين، والعيون، وتعابير الوجه، ومن الضروري 

يوصل رسائل سلبية للمتعلمين، وقد يسهم قلة واألهمية بمكان امتالك المدرسين لمثل هذه المهارات، ألن سوء استخدامها س

  .(Zeki, 2009)استخدام هذه المهارات في الشعور بالملل 

وتبرز أهمية االتصاالت غير اللفظية، التي يقوم بها األفراد، حيث توصف اإلشارات غير الشفهية بأنها أقوى من الكلمات 

كنها أن تعبر عن المشاعر أكثر من الكلمات في معظم األحيان، حيث نفسها، وهي أكثر واقعية، كما أن الرسائل غير الشفهية يم

من الرسائل التي يرسلها األفراد هي عبر تعابير %) 93(أن ثلثي االتصال بين األفراد هو غير شفهي، ويرى بعض الخبراء أن 

  .(Miller, 2005)لغة الجسد  الوجه وطبقات الصوت، وبمعنى آخر

االتصال الفعالة مع اآلخرين، وتقوم على استخدام الفرد للحركات والتعبيرات المختلفة،  وتمثل لغة الجسد إحدى وسائل

جاد الرب، ( للتعبير عما يريده دون االعتماد في ذلك على الكالم، وهي وسيلة لنقل األفكار والسلوك، واالتجاهات لآلخرين

2005.(  

طرفين عبر استخدام رموز غير صوتية، وبحسب أرجيل  ويعد االتصال غير اللفظي، عملية التواصل ونقل الرسائل بين

(Argyle, 1972)  يتضمن االتصال غير اللفظي جوانب االتصال الجسدي، والتقارب، والقامة، والمظهر الجسدي، وتعبيرات

 حركة الجسد، وسلوك اللمس، ورموز اللغة، (Kanee, 1972)ويضيف كاني. الوجه واإليحاءات، واتجاه البصر، والتحديق

  .والعوامل البيئية

ويشكل االتصال غير اللفظي طريقة مهمة لجعل األفكار واضحة ومفهومة في االتصال مع اآلخرين، وهي تشير إلى الوجه، 

واإليماءات التي يستخدمها األفراد للتعبير عن مشاعرهم، وتساعد لغة الجسد الطلبة على تنمية مهاراتهم في االستماع، 

  .(Lorscher, 2002)ة فاعلة والحديث، والقراءة بصور

وتتعدد عناصر االتصال غير اللفظي التي يمكن من خاللها إرسال الرسائل والتعبير عن األشياء لآلخرين، فقد يكون ذلك 

من خالل اليد، أو األصبع، أو الرأس أو تحديد شيء معين، وقد يكون التلويح بالرأس لقول محرج، وقد تكون االبتسامة 

  .(Carter, 2009)وجه، وهناك طريقة الجلوس، واالتصال البصري كالنظر والتحديق كإحدى تعابير ال

لقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث، إلى أن الكثير من المعاني وطرق االتصال، تتم بأسلوب غير لفظي داخل 

غير اللفظي الذي يتم داخل السياق السياق التربوي، حيث أن االتصال غير اللفظي يأخذ أشكاًال متنوعة، ومن أشكال االتصال 

  .(Wood, 2001; Mulac, 1987) االتصال البصري، والتعبيرات الوجهية، وحركات الرأس، وحركات القامة، واإليحاء: التربوي

   :معوقات االتصال

ين المرسل ويقصد بمعوقات االتصال جميع المؤثرات التي تؤثر سلبًا أو تمنع عملية تبادل المعلومات أو المشاعر ما ب

فهي تقلل من كفاءة وفاعلية عملية االتصال وبالتالي تسهم في عدم  .والمستقبل أو تعطلها أو تؤخر وصولها أو تشوه معانيها

  : ومن أهم معوقات االتصال .وصول العملية إلى أهدافها المنشودة
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  .لخاصة أو المتخصصة في غير مناسبتهاأو عند استخدام اللغة ا ،اللغة وبخاصة عندما تكون غير واضحة أو غامضة :أوًال

وعدم الرغبة في االتصال  ،الخوف عند أحد األطراف من الطرف اآلخر :ومن أشكالها ،المعوقات النفسية والشخصية :ثانيًا

  .أوغياب الدافعية عند أحد األطراف

ر أنظمة وقنوات االتصال المتوفرة قصو ،عدم وجود خريطة تنظيمية واضحة :المعوقات التنظيمية لالتصال وتتمثل في :ثالثًا

  .لدى المؤسسة، عدم وجود نظام للمعلومات

عدم فعالية  ،عدم توفر قنوات كافية ومناسبة لالتصال :ومن ذلك ،معوقات ناتجة عن قنوات االتصاالت المستخدمة :رابعًا

  .مشكلة التشويش ،القنوات المستخدمة

التخلف  ،ل في بعض العادات والتقاليد أو طقوس االتصال الواجب اتباعهاالمعوقات الثقافية واالجتماعية وتتمث :خامسًا

  ).2003عليان والدبس ( .الثقافي عند احد األطراف ومشكلة الرقابة على االتصال وقنواته

  : أهمية الدراسة

  :تأتي أهمية هذه الدراسة من خالل ما يلي

بعمليـة التـدريس، والبحـث العلمـي، ومحاولـة خدمـة        أهمية أعضاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـات، فهـم الـذين يقومـون        .1

  .المجتمع المحلي

أهمية عملية االتصـال، فـي توصـيل المعلومـات والمعـارف للطلبـة، ومـن دوره فـي إكسـاب الطلبـة الخبـرات والمهـارات              .2

  .العملية

  .ما يمكن أن تكشفه عن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لمهارات االتصال الفعال .3

  .سؤولين في الجامعات بعمل دورات تدريبية متخصصة، حول مهارات االتصال، وكيفية ممارستهاقد تفيد الم .4

   :مشكلة الدراسة

يمتلكها عضو هيئة التدريس حتى يكون قادرًا على  تعد مهارات االتصال الفعال من المهارات االساسية التي يجب أن

الباحث الى الدراسات التي تناولت درجة ممارسة مهارات االتصال ويفتقد االدب التربوي على حد اطالع  .التواصل مع الطلبة

ومن هنا تحددت مشكلة هذه الدراسة في التعرف على درجة ممارسة  ،لدى اعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة

   .أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة لمهارات االتصال الفعال، وعالقة ذلك ببعض المتغيرات

  : أهداف الدراسة

  : تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية 

  .درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة لمهارات االتصال الفعال معرفة .1

  .الكشف عن الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة، حسب متغيرات الجنس، والسنة الدراسية، والجامعة .2

  .د من التوصيات في ضوء نتائج الدراسةتقديم عد .3

   :أسئلة الدراسة

  :حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليين

مــا درجــة ممارســة أعضــاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة لمهــارات االتصــال الفعــال مــن وجهــة نظــر        .1

 الطلبة؟

فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول  ) α=5.00( لــةعنــد مســتوى الدال إحصــائيةفــروق ذات داللــة  توجــدهــل  .2

درجــة ممارســة أعضــاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات الخاصــة لمهــارات االتصــال الفعــال تعــزى إلــى متغيــرات الجــنس،    

  والسنة الدراسية، والجامعة ؟
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  : التعريفات اإلجرائية

، مهارة االستماع، ومهارة الكتابة، ولقراءةمهارة ا، ومهارة التحدثويقصد بها في هذه الدراسة : مهارات االتصال الفعال

، وتقاس من خالل الدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد الدراسة، بعد االستجابة على االستبانة، والتوجيه اإلرشادمهارة و

  .التي أعدها الباحث لهذا الغرض

  : حدود الدراسة

  :تتحدد هذه الدراسة بما يلي

، وجامعــة جـرش األهليـة، وجامعــة   اربـد جامعــة  الجامعـات األردنيـة الخاصــة، وهـي   اسـتجابات عينـة عشــوائية مـن طلبــة     •

 .األهليةعمان ، وجامعة فيالدلفيا

 .2008/2009تحددت الدراسة زمنيًا بالفصل الثاني من العام الجامعي  •

ــة فــي       • ــى مهــارات االتصــال المتمثل ــارة الكتابــة ، ومهــارة القــراءة ، ومهــارة التحــدث  :اقتصــرت الدراســة عل مهــارة و ،مه

 .والتوجيه اإلرشادمهارة ، واالستماع

  :الدراسات السابقة

تم الرجوع إلى عدد من الدراسات السابقة، التي تناولت االتصال في المؤسسات التربوية، سواء أكانت اتصاالت كتابية، 

  :قدم، كما يليأم غير لفظية، أم غير ذلك، وقد تم عرض هذه الدراسات وفق الترتيب الزمني، من األحدث إلى األ

تصورات الطلبة حول االتصال غير اللفظي في  عندراسة في قبرص هدفت إلى الكشف  (Zeki, 2009)أجرى زيكي 

طالبا أشركوا في ) 67(الغرفة الصفية، مع التركيز على االتصال البصري، واإليماءات واإلشارات، وتكونت عينة الدراسة من 

عتبرتهم الدراسة عينة لها لغايات تحقيق هدف الدراسة، وطلب منهم كتابة تقرير نقدي مجموعات إدارة الغرفة الصفية، حيث ا

واستخدم . عن أية حادثة ذات أهمية ترتبط بممارسة االتصال غير اللفظي بينهم من جهة، وبينهم وبين المعلم من جهة أخرى

، وبينت الدراسة ما (Miles and Hubarman, 1994; Patton, 2002)أسلوب تحليل المحتوى الذي تم تبنيه من دراسات 

  :يلي

  .يتم االتصال غير اللفظي بين الطلبة أنفسهم لغايات الموافقة أو الرفض على رأي ما .1

 .يمارس المعلم االتصال غير اللفظي لضبط النقاشات أو في حاالت التعزيز .2

 .تركيزهم على التعلميعتبر االتصال غير اللفظي مصدرا الستثارة دافعية الطلبة، ومصدرا لتحسين  .3

  .يعتبر االتصال غير اللفظي وسيلة فعالة وسريعة لضبط الصف وجذب انتباه الطلبة .4

االتصال الفعال بين أعضاء هيئة الكشف عن عوامل  دراسة في هونج كونج هدفت إلى) (Shaw, 2007وأجرى شاو 

عبارة كأداة ) 25(استبانه مكونة من وتم تطبيق  ج،في جامعة هو في هونج كون ضالتدريس، واإلدارة الجامعية في كلية التمري

عضو هيئة تدريس لبيان مهارات االتصال لديهم، ) 112(لجمع المعلومات الخاصة بالدراسة، طبقت على عينة مكونة من 

 وعوامل تشكيلها في السياق الجامعي الذي يعملون به، وأظهرت الدراسة أن هناك مهارتين اثنتين هما االتصال اللفظي

المباشر عبر االجتماعات أو العمل في األقسام، واالتصال الخطي المكتوب النجاز المعامالت الرسمية، وبينت الدراسة أن 

اإلناث من أعضاء هيئة التدريس يمتلكن مهارات االتصال اللفظي والخطي بدرجة ادني من أعضاء هيئة التدريس الذكور، أما 

قد بينت الدراسة أن اإلدارة الديمقراطية ووعي عضو هيئة التدريس والتدريب من جانب عوامل تشكيل مهارة االتصال ف

  .المسبق على االتصال هي من أهم عوامل تشكيل مهارات االتصال الفعال

أوجه السلوك الصفي لمعلمي اللغة اإلنجليزية والمتمثلة في لغة  معرفةدراسة هدفت إلى  (Zhi, 2007)وأجرى زهي 

وقد استخدم الباحث المقابلة واالستبانة والمالحظة . علم، وشكل التغذية الراجعة، ونمط التجميعالجسد، ووقت حديث الم

عضو هيئة تدريس الذين يدرسون اللغة اإلنجليزية في ) 12(كأدوات لتحقيق أهداف الدراسة، حيث تكونت عينة الدراسة من 
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س يحتفظون بتعابير وجه صارمة في الغرفة الصفية، وكانوا كلية جيانغ سو، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء هيئة التدري

  .نادرا ما يتركون مقعد الطاولة، مما جعل الطالب يشعرون بالتوتر

دراسة في الواليات المتحدة األمريكية هدفت إلى الكشف عن مدى امتالك أعضاء هيئة ) (Uratta, 2006وأجرت اوراتا 

في ستة كليات، بلغ  آراء أعضاء هيئة التدريس ةالباحث توقد استطلعتصال الفعال، التدريس في الكليات التقنية لمهارات اال

عضو هيئة تدريس، وقد ركزت أداة الدراسة على مهارات االتصال مع اإلدارة، ومع ) 235(عدد أعضاء هيئة التدريس فيها 

ات االتصال مع الزمالء والطلبة بدرجة عالية، أن أعضاء هيئة التدريس يمتلكون مهاروقد تم التوصل إلى  ،الزمالء، ومع الطلبة

أما مع اإلدارة فكانت بدرجة متوسطة، ومن أنماط ومهارات االتصال مع الزمالء والطلبة مهارات الحوار والتعاطف والتقبل 

اشر، واالتصال غير اللفظي، أما مع اإلدارة فكان نمط االتصال تصاعديا يتسم بالرسمية واالتصال الخطي واللفظي المب

  .والمتعلق بجوانب العمل المختلفة

 التدريس هيئة العليا وأعضاء الدراسات طلبة بين االتصال مشكالت على التعرف إلى دراسة هدفت) 2006(وأجرى أبو صاع
 االتصال، عملية في خلل وجود إلى تؤدي التي المشكالت تحديد طريق أنفسهم، عن الطلبة نظر وجهة من الفلسطينية الجامعات في

 مجتمع أفراد من فردًا)٢٧٩ (بلغت الكلية لمتغير تبعا عشوائية طبقية بطريقة العليا الدراسات طلبة من عينة اختيار تم ذلك ولتحقيق
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مشكالت االتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة . فردًا) 2793(الدراسة،البالغ عددهم

ة تقدير متوسطة، كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد التدريس حصلت على درج

  .الدراسة حسب متغيرات الجنس، والسنة الدراسية

دراسة في اليابان هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام مهارات االتصال غير اللفظي في  (Fajlik, 2005)وأجرى فاجيلك 

ولتحقيق هدف الدراسة تم تحليل األدب النظري والدراسات السابقة، . نجليزية في الجامعات اليابانيةتعليم اليابانيين اللغة اإل

التي أجريت في اليابان حول الموضوع، ثم تم استخالص مجموعة معايير وتطبيقها على عينة من الطلبة اليابانيين دارسي 

في النقاش الصفي، ووجود أثر إيجابي لحركات الجسد في تعلم  اللغة اإلنجليزية، وقد أظهرت الدراسة أهمية التواصل البصري

  .مهارة التحدث، كما كان لالتصال غير اللفظي أثر في تحفيز الطلبة

دراسة في كاليفورنيا هدفت إلى الكشف عن العالقة بين االتصال غير اللفظي والجنس  (Lewis, 2005)وأجرت لويس 

الصف األول ويضم : ة الدراسة من صفين في إحدى كليات تدريس اللغة اإلسبانيةفي صف تعلم اللغة األجنبية، وتكونت عين

طالب وطالبة وتدرسه معلمة، وتم اعتماد المالحظة والنقاش لتحليل  12طالبا وطالبة ويدرسه معلم، والصف الثاني يضم  25

إال ) جنس الطالب، المعلم(سب الجنس اللفظي تختلف بحر وبينت الدراسة أن طرق االتصال غي. جوانب االتصال غير اللفظي

  .أنها جميعا تكون إيجابية في الطالب وتزيد من الدافعية للتعلم ومن عمليات الضبط داخل السياق المدرسي

 االتصال نحو بجدة العزيز عبد الملك بجامعة العليا الدراسات اتجاهات طلبة معرفة إلى بدراسة هدفت) 2004(النفيعي وقام
 واالهتمام، وطورت والثقة واالحترام العدالة في تتمثل التي وأبعاده االتصال بأساليب يتعلق فيما هيئة التدريس أعضاء مع األكاديمي

 الماجستير، مرحلة في طالبًا) 141(عينة الدراسة  وشملت الدراسة، أبعاد على بينهما والتفاعل والجنس الكلية اثر لقياس استبانه
األساليب  من تعتبر والتي واالختبارات المحاضرة أسلوب أن الدراسة نتائج وأوضحت .حيالمس الوصفي المنهج واستخدمت

 والبحوث التقارير ذلك استخدام يلي والعلمية، النظرية التخصصات في الطالب إلى المعرفة لنقل الرئيسية األداة هي التقليدية
 اتجاهات أن كما الحديثة، لألساليب جدا ضئيل استخدام وهناك والعملية، الميدانية البحوث استخدام ثم النقاش، حلقة ثم النظرية
 .االهتمام لبعد بالنسبة ضعيفا واتجاها والثقة، االحترام بعدي نحو متوسطا واتجاها قويا يعتبر اتجاها العدالة بعد نحو الطلبة

 جامعة هيئة التدريس في ألعضاء والتقييم االتصال بين العالقة دراسة هدفت إلى فحص (Cousin, 2004)وأجرى كزن  
 ومصدر االتصال وكمية نوع أن إلى الدراسة نتائج عضو هيئة تدريس، وأشارت) 171(ميسوري، وقد تكونت عينة الدراسة من

 لهما في الجامعة العمل وسنوات الكلية نوع في وتبين أيضًا أن االختالف التدريس، هيئة ألعضاء التقييم على القدرة على تؤثر ربما
  .االتصال وحاجات للتقييم بالنسبة األعضاء مواقف لىع اثر

دراسة في ألمانيا هدفت إلى الكشف عن جوانب االتصال غير اللفظي بين المعلم  (Lorscher, 2003)وأجرى لورسشر 

ال، والطالب في صفوف تعلم اللغة األجنبية، ولتحقيق هدف الدراسة تم تحليل األدبيات والنظريات المتعلقة بموضوع االتص

وأظهرت الدراسة أن إشارات االتصال غير اللفظي تلعب دورا أساسيا ومهما في االتصال أثناء تعلم اللغة األجنبية، حيث أن 

  .ذلك يزيد من تحمس الطلبة للتعلم ويخلق جوا إيجابيا أثناء الدراسة
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يرات المدارس الثانوية في محافظة إلى التعرف على مهارات االتصال لدى مديري ومد) 2003(وهدفت دراسة الحوراني 

موزعين على مديريات تربية  ،معلمًا ومعلمة) 385(اربد من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة من 

ربية وت ،تربية األغوار الشمالية ،تربية الرمثا ،تربية بني كنانة ،تربية اربد الثانية ،تربية اربد األولى: محافظة اربد الست

وقد اختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية، حيث توصلت الدراسة إلى وجود مستوى مهارات االتصال لدى  ،الكورة

 .مديري ومديرات المدارس الثانوية بدرجة كبيرة، ووجدت فروق حسب متغير الجنس، ولصالح اإلناث

  :الطريقة واإلجراءات

  :مجتمع الدراسة وعينتها

اسة من طلبة الجامعات األردنية الخاصة وتم تمثيلها لغايات هذه الدراسة بجامعة إربد األهلية، وجامعة تكون مجتمع الدر

طالبًا وطالبة، حسب إحصائيات كل ) 18559(جرش، وجامعة فيالدلفيا، وجامعة عمان األهلية، والتي بلغ عدد الطلبة فيها

وتم اختيار عينة عشوائية . م2008/2009من العام الجامعي جامعة من تلك الجامعات، وذلك في الفصل الدراسي الثاني 

استبانة على تلك الجامعات، ) 1000(حيث تم توزيع ،طبقية من طلبة الجامعات التي تم اعتبارها ممثلة للجامعات الخاصة

لم تكن االستجابة أما باقي االستبانات فبعضها  ،استبانة صالحة للتحليل) 735(لكل جامعة، وقد تم استرجاع استبانة) 250(

  .يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة) 1(عليها مكتملة، وبعضها لم يحصل عليها الباحث، والجدول

  متغيرات الدراسةحسب  للمجاالت التكرارات والنسب المئوية: 1جدول 

 النسبة عددال الفئات  
 25.2 185 األهليةاربد  الجامعة

 23.9 176 جرش 
 26.0 191 فيالدلفيا 
 24.9 183 األهليةعمان  

 51.2 376 ذكر الجنس
 48.8 359 أنثى 

 28.0 206 سنة أولى السنة الدراسية
 17.0 125 سنة ثانية 
 30.1 221  سنة ثالثة 
 24.9 183 سنة رابعة 
 100.0 735  المجموع 

  :أداة الدراسة

السابقة، التي تناولت االتصال اإلداري ومهاراته، حيث تم بناء تم الرجوع إلى األدب النظري، وعدد من الدراسات 

مهارة ، ومهارة القراءة، ومهارة التحدث: فقرة، موزعة على خمسة مجاالت هي) 67(استبانة تكونت بصورتها األولية من 

  .والتوجيه اإلرشادمهارة ، ومهارة االستماع، والكتابة

  :صدق أداة الدراسة

هيئة التدريس في الجامعات الرسمية والخاصة الدراسة من خالل عرضها على عدد من أعضاء  تم التحقق من صدق أداة

دقة الصياغة اللغوية للفقرات، : في األردن، حيث طلب منهم قراءة فقرات أداة الدراسة، وإبداء ملحوظاتهم عليها من حيث

كمين وبعد األخذ بمالحظات المح. ومدى مناسبة الفقرات لمجاالتها، وحذف الفقرات المتشابهة، واقتراح ما يرونه مناسبًا

  .فقرة، موزعة على نفس المجاالت السابقة) 55(أصبحت االستبانة مكونة من 
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   :الدراسة اةثبات أد

طالبًا وطالبة، من خارج عينة ) 30(تطبيق الدراسة على عينة عشوائية مكونة منتم  الدراسة، اةللتأكد من ثبات أد

حسب معادلة معامل االرتباط  حساب معامل الثباتومن ثم تم  الدراسة، وبفرق أسبوعين بين التطبيق األول والتطبيق الثاني،

  .يبين ذلك) 2(والجدول، للمجاالت واألداة ككل طريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفابيرسون، و

  وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل معامل االتساق الداخلي كرونباخ: 1جدول 

  عادةاإل ثبات  االتساق الداخلي  المجال

 0.89 0.84 مهارة التحدث
 0.90 0.89 مهارة القراءة
 0.87 0.84 مهارة الكتابة

 0.83 0.79 مهارة االستماع
 0.85 0.94 والتوجيه اإلرشادمهارة 

  0.78 0.96 ككل األداة

  :متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة اآلتية

  :المتغيرات المستقلة

  .ذكر، أنثى: لجنسا .1

  .أولى، ثانية، ثالثة، رابعة: السنة الدراسية .2

 .إربد األهلية، جرش، فيالدلفيا، عمان األهلية: الجامعة .3
التحدث والقراءة (درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة لمهارات االتصال الفعال  :المتغير التابع

  ).والتوجيهوالكتابة واالستماع واالرشاد 

  :المعيار اإلحصائي

  :اعتمد الباحث المعيار اإلحصائي ذي التدريج الخماسي ألغراض عرض النتائج وتفسير استجابات أفراد الدراسة

  بدرجة قليلة جدًا 1.49 •

  بدرجة قليلة 2.49 -1.50 •

  بدرجة متوسطة 3.49 -2.50 •

 بدرجة كبيرة 4.49 -3.50 •

  جدًا بدرجة كبيرة 4.50-5.00 •

  :ئج الدراسةنتا

نتائج الدراسة، التي هدفت التعرف على درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ليتضمن هذا الجزء عرض 

  .األردنية الخاصة لمهارات االتصال الفعال، وعالقة ذلك ببعض المتغيرات

دنية الخاصـة لمهـارات االتصـال الفعـال مـن      ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األر:"نتائج السؤال األول :أوًال

 "وجهة نظر الطلبة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس 

  .يوضح ذلك) 3(في الجامعات األردنية الخاصة لمهارات االتصال الفعال من وجهة نظر الطلبة، والجدول 
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المعيارية لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة المتوسطات الحسابية واالنحرافات : 3دول ج

  لمهارات االتصال الفعال من وجهة نظر الطلبة

  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم  الرتبة
االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

  كبيرة 72. 3.74 مهارة القراءة  2  1

 كبيرة 57. 3.68 التحدثمهارة   1  2
 كبيرة 80. 3.61 مهارة الكتابة  3  3
 متوسطة 95. 3.37 والتوجيه اإلرشادمهارة   5  4
  متوسطة 61. 3.27 مهارة االستماع  4  5

  كبيرة 62. 3.54 ككل األداة    

ي الجامعات لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس فالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 3(يبين الجدول 

بأعلى متوسط مجال مهارة القراءة حيث جاء في المرتبة األولى األردنية الخاصة لمهارات االتصال الفعال من وجهة نظر الطلبة، 

) 3.68(، وجاء في المرتبة الثانية مجال مهارة التحدث بمتوسط حسابي )0.72(وانحراف معياري ) 3.74(حسابي بلغ 

، )0.80(وانحراف معياري ) 3.61(في المرتبة الثالثة مجال مهارة الكتابة بمتوسط حسابي  ، وجاء)0.57(وانحراف معياري 

وبلغ المتوسط ، )0.61(وانحراف معياري ) 3.27(مهارة االستماع في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ مجال بينما جاء 

  .)0.62(وبانحراف معياري ) 3.54(ككل  لألداةالحسابي 

توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية كما تم حساب الم

، 7، 6، 5، 4(الخاصة لمهارات االتصال الفعال من وجهة نظر الطلبة، على فقرات كل مجال من مجاالت الدراسة، والجداول 

  .توضح ذلك) 8

  :مهارة التحدث: المجال األول

مرتبة تنازليًا حسب " مهارة التحدث"المجال األول ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتوسط :4جدول 

  المتوسطات الحسابية

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

 كبيرة 80. 4.07  التحدث بلغة واضحة وسليمة  1 1
يــدًا عــن  مناقشــة الموضــوعات المختلفــة بموضــوعية بع     7 2

  التعصب الفكري
3.92 .98 

 كبيرة

 كبيرة 89. 3.91  التحدث بصوت مسموع لدى جميع الطلبة  2 3
 كبيرة 1.07 3.91  توزيع نظراته على جميع الطلبة اثناء حديثه  12 3
التحــدث بأســلوب متواضــع مــع الطلبــة بعيــدًا عــن الــتهكم   3 5

  والتعالي
3.90 1.11 

 كبيرة

إلشــــارات الجســــمية التــــي تعــــزز اســــتخدام الحركــــات وا  15 6

  طريقته في الحديث 
3.87 .97 

 كبيرة

 كبيرة 87. 3.85  التحدث بأسلوب مقنع يمثل مصدرًا للمعلومات  8 7
 كبيرة 1.06 3.82  تهيئة فرص النقاش للطلبة  10 8
ــدًا عــن        4 9 عــرض األفكــار المطروحــة بتسلســل منطقــي بعي

  العشوائية والتشتت
3.80 .89 

 كبيرة

تخدام مرادفـــــات مناســـــبة لـــــبعض المفـــــردات غيـــــر  اســـــ  5  10

  الواضحة
3.69 .97 

 كبيرة
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

 كبيرة 1.02 3.69  عرض األفكار الرئيسة بشكل موجز  16  11
إضفاء جو مريح خال مـن التـوتر النفسـي أثنـاء مناقشـة        9  12

  الطلبة
3.64 1.12 

 كبيرة

اســـتخدام بعـــض الكلمـــات المميـــزة لديـــه بشـــكل متكـــرر   13  13

  أثناء حديثه
3.61 1.02 

 كبيرة

 كبيرة 1.16 3.52  ذكر أسماء الطلبة أثناء الحديث معهم  14  14
 متوسطة 1.20 3.34  التحدث بأسلوب ال يدعو إلى الملل والضجر  6  15
اإلكثار من الحديث عن ذاته واهتماماته الشخصـية دون    11  16

  التركيز على اهتمامات الطلبة
 متوسطة 1.29 2.29

) 1(، حيث جاءت الفقرة رقم مجال مهارة التحدث لفقراتسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتو) 4(يبين جدول 

وانحراف معياري ) 4.07(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " التحدث بلغة واضحة وسليمة"والتي تنص على 

لموضوعات المختلفة بموضوعية بعيدًا عن مناقشة ا"والتي تنص على ) 7(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )0.80(

 )2(رقم  الفقرتانفي المرتبة الثالثة  وجاءت، )0.98(وبانحراف معياري ) 3.92(بمتوسط حسابي بلغ " التعصب الفكري
بمتوسط " توزيع نظراته على جميع الطلبة أثناء حديثه"و "التحدث بصوت مسموع لدى جميع الطلبة"ونصهما ) 12(و

اإلكثار من "ونصها ) 11(، بينما جاءت الفقرة رقم على التوالي) 1.07(و )0.89(وانحراف معياري ) 3.91(حسابي بلغ 

) 2.29(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " الحديث عن ذاته واهتماماته الشخصية دون التركيز على اهتمامات الطلبة

  .)1.29(وانحراف معياري 

  :مهارة القراءة: المجال الثاني

مرتبة تنازليًا حسب " مهارة القراءة"المجال الثاني المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 5ل جدو

  المتوسطات الحسابية

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

  قراءة ما هو مكتوب بلغة سليمة صحيحة النطق  17 1
4.15 .88 

  

 كبيرة
  اءة بسرعة مناسبة وفقًا لطبيعة المادة المقروءةالقر  18 2

3.90 .87 
  

 كبيرة
 كبيرة 89. 3.89  القراءة بصوت واضح ومسموع لدى جميع الطلبة  19 3
 كبيرة 1.00 3.82  مراعاة انتباه الطلبة لما يقرؤه أمامهم  22 4
  تنظيم المادة المقروءة بأسلوب مختصر يسهل الفهم  21 5

3.71 1.11 
  

 كبيرة
 كبيرة 92. 3.70  التركيز على الفهم األساسي عند القراءة  23 6
االنتقاء الجيد للموضوعات والمستجدات التربويـة التـي     26 7

  تهم الطلبة في مجال تخصصهم
3.68 1.09 

  

 كبيرة
 كبيرة 99. 3.54  نقد وتمحيص المادة المقروءة بشكل جيد  25 8
  وعية وتركيزقراءة جميع إجابات الطلبة الكتابية بموض  20 9

3.53 1.07 
  

 كبيرة
 متوسطة 1.06 3.43  قراءة مقترحات الطلبة الكتابية بتركيز وتفهم  24  10
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) 17(، حيث جاءت الفقرة رقم مجال مهارة القراءة لفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 5(يبين جدول 

) 4.15(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " نطققراءة ما هو مكتوب بلغة سليمة صحيحة ال"والتي تنص على 

القراءة بسرعة مناسبة وفقًا لطبيعة "والتي تنص على ) 18(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )0.88(وانحراف معياري 

قراءة "ا ونصه) 24(بينما جاءت الفقرة رقم ، 0.87(وبانحراف معياري ) 3.90(بمتوسط حسابي بلغ " المادة المقروءة

  .)1.06(وانحراف معياري ) 3.43(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " مقترحات الطلبة الكتابية بتركيز وتفهم

  :مهارة الكتابة: المجال الثالث

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات" مهارة الكتابة"المجال الثالث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 6جدول 

  الحسابية

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

مراعاة قواعد اللغة بالشكل الصحيح أثناء كتابته لبعض   30 1

  الملخصات الخاصة بالمادة الدراسية
3.98 .88 

  

 كبيرة
 كبيرة 1.11 3.76  الكتابة بخط واضح ومفهوم  27 2
ــة اإلعالنــــات الخاصــــة بال    28 3 ــة بصــــياغة واضــــحة   كتابــ طلبــ

  مفهومة
3.71 1.06 

  

 كبيرة
  صياغة أسئلة االختبارات بلغة واضحة محددة اإلجابة  29 4

3.70 1.06 
  

 كبيرة
ــيحية إن     32 5 ــكال التوضــ ــوم أو األشــ اســــتخدام بعــــض الرســ

  اقتضت الحاجة لذلك
 متوسطة 1.22 3.44

كتابة ملحوظات هامة على أعمال الطلبـة الكتابيـة بشـكل      31 6

  صرمخت
 متوسطة 1.10 3.41

 متوسطة 1.22 3.29  التمتع بأسلوب كتابي مشوق  33 7

) 30(، حيث جاءت الفقرة رقم مجال مهارة الكتابة لفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 6(يبين جدول 

في المرتبة " ة بالمادة الدراسيةمراعاة قواعد اللغة بالشكل الصحيح أثناء كتابته لبعض الملخصات الخاص"والتي تنص على 

والتي تنص على ) 27(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )0.88(وانحراف معياري ) 3.98(األولى وبمتوسط حسابي بلغ 

رقم  الفقرةفي المرتبة الثالثة  وجاءت، )1.11(وبانحراف معياري ) 3.76(بمتوسط حسابي بلغ " الكتابة بخط واضح ومفهوم"

وانحراف معياري ) 3.71(بمتوسط حسابي بلغ  "كتابة اإلعالنات الخاصة بالطلبة بصياغة واضحة مفهومة"ونصها  )28(

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " التمتع بأسلوب كتابي مشوق"ونصها ) 33(، بينما جاءت الفقرة رقم )1.06(

  .)1.22(وانحراف معياري ) 3.29(

  :تماعمهارة االس: المجال الرابع

مرتبة تنازليًا حسب " مهارة االستماع"المجال الرابع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : 7جدول 

  المتوسطات الحسابية

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

 كبيرة 1.01 3.86  اإلصغاء لحديث الطلبة بشكل جيد  34 1
 كبيرة 1.06 3.76  وجهات النظر المختلفة للطلبة أثناء مناقشتهمتقبل   36 2
 كبيرة 1.03 3.70  إشعار الطلبة بأهمية ما يقولونه أثناء حديثهم به  37 3
 كبيرة 1.12 3.52  االهتمام بمشاعر الطلبة عندما يعبرون عن آرائهم  41 4
 متوسطة 1.02 3.47استخدام بعض اإليماءات وتعبيرات الوجه المختلفـة عنـد     39 5
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

  تماع لحديث الطلبةاالس

 متوسطة 1.27 3.31  اإلصغاء لمشكالت الطلبة الخاصة بدراستهم  43 6
ــى      38 7 ــة علـــ ــة المبنيـــ ــى الطلبـــ ــبقة علـــ ــام المســـ ــاء األحكـــ إلقـــ

  التعميمات واالدراكات الخاطئة
 متوسطة 1.23 3.02

تــــدوين بعــــض الملحوظــــات أثنــــاء اســــتماعه لمناقشــــات   42 8

  الطلبة
 متوسطة 1.28 3.01

مقاطعة الطلبـة المتحـدثين دون إعطـائهم الفرصـة إلكمـال        35 9

  حديثهم
 متوسطة 1.35 2.59

ــاء     40  10 ــة أثنـــ ــبعض األوراق أو األدوات المختلفـــ ــغال بـــ االنشـــ

  استماعه لمناقشات الطلبة
 متوسطة 1.38 2.51

، حيث جاءت الفقرة رقم هارة االستماعمجال م لفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 7(يبين جدول 

وانحراف ) 3.86(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ  "اإلصغاء لحديث الطلبة بشكل جيد"والتي تنص على ) 34(

تقبل وجهات النظر المختلفة للطلبة أثناء "والتي تنص على ) 36(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )1.01(معياري 

ونصها  )37(رقم  الفقرةفي المرتبة الثالثة  وجاءت، )1.06(وبانحراف معياري ) 3.76(بمتوسط حسابي بلغ  "مناقشتهم

، بينما جاءت الفقرة )1.03(وانحراف معياري ) 3.70(بمتوسط حسابي بلغ  "إشعار الطلبة بأهمية ما يقولونه أثناء حديثهم"

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط " المختلفة أثناء استماعه لمناقشات الطلبةاالنشغال ببعض األوراق أو األدوات "ونصها ) 40(رقم 

  .)1.38(وانحراف معياري ) 2.51(حسابي بلغ 

  :مهارة اإلرشاد والتوجيه: المجال الخامس

 مرتبة تنازليًا حسب" مهارة اإلرشاد والتوجيه"المجال الخامس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات :8جدول 

  المتوسطات الحسابية

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

ــة وقضــاياهم وتوجيهــاتهم        44  1 ــى مشــكالت الطلب اإلصــغاء إل

  نحو الحل السليم
3.55 1.17 

 كبيرة

تشجيع وإرشاد الطلبـة فـي العمـل علـى التغييـر وتعـديل         49  1

يعيشـون فيهـا   سلوكهم في ضوء التكيـف مـع البيئـة التـي     

  وفقًا لمنظومة القيم السائدة

 كبيرة 1.14 3.55

ــراراتهم        48  3 ــاذ قـــ ــي اتخـــ ــة فـــ ــجيع الطلبـــ ــى تشـــ ــل علـــ يعمـــ

  بموضوعية بعيدًا عن االعتبارات الذاتية والشخصية
 متوسطة 1.16 3.49

 متوسطة 1.23 3.47 توجيه الطلبة وإعدادهم لسوق العمل 56  4
اء شخصــية أكاديميــة  توعيــة الطلبــة وإرشــادهم نحــو بنــ     47  5

  مستقلة
 متوسطة 1.20 3.39

يســــاعد الطلبــــة علــــى اختيــــار المــــواد الدراســــية التــــي    50  6

تتناسب مع قدراتهم وميولهم إلى أقصى حد ممكـن ممـا   

  يحقق لهم النجاح

 متوسطة 1.25 3.39

اإلرشــاد والتوجيــه األكــاديمي فــي تنميــة مهــارات القــراءة   55  7

  والفهم واالستيعاب
 متوسطة 1.18 3.35

ــن      51  8 ــائف أو المهـ ــار الوظـ ــة اختيـ ــي عمليـ ــة فـ ــاد الطلبـ  متوسطة 1.22 3.33إرشـ
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

  المتوافقة مع ميولهم ورغباتهم

توجيــــه الطلبــــة باالهتمــــام بالصــــحة النفســــية والتــــوازن    52  9

  االجتماعي مع الذات
 متوسطة 1.26 3.31

مســـاعدة الطلبـــة وتـــوجيههم علـــى تقريـــب الطمـــوح مـــع     53  10

  عاشالواقع الم
 متوسطة 1.18 3.31

ــق       54  11 ــق التوافـ ــى تحقيـ ــل علـ ــي تعمـ ــات التـ ــاء المعلومـ إعطـ

  النفسي
 متوسطة 1.16 3.31

مشاركة الطلبة والتفاعل معهم في قضاياهم ومشـكالتهم    45  12

  االجتماعية
 متوسطة 1.31 3.24

 متوسطة 1.26 3.09  التفاعل مع الطلبة ومشاركتهم في المجاالت الالمنهجية  46  13

، حيث جاءت مجال مهارة اإلرشاد والتوجيه لفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 8(يبين جدول 

تشجيع "و" اإلصغاء إلى مشكالت الطلبة وقضاياهم وتوجيهاتهم نحو الحل السليم"على  انوتنص )49(و )44(رقم تان الفقر

في ضوء التكيف مع البيئة التي يعيشون فيها وفقًا لمنظومة القيم وإرشاد الطلبة في العمل على التغيير وتعديل سلوكهم 

يعمل "والتي تنص على ) 48(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )3.55(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ  "السائدة

، )3.49(بمتوسط حسابي بلغ " على تشجيع الطلبة في اتخاذ قراراتهم بموضوعية بعيدًا عن االعتبارات الذاتية والشخصية

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط " التفاعل مع الطلبة ومشاركتهم في المجاالت الالمنهجية"ونصها ) 46(بينما جاءت الفقرة رقم 

  .)1.26(وانحراف معياري ) 3.09(حسابي بلغ 

في استجابات أفراد ) α=5.00( لةعند مستوى الدال إحصائيةفروق ذات داللة  توجدهل : "نتائج السؤال الثاني: ثانيًا

عينة الدراسة حول درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة لمهارات االتصال الفعال تعزى إلى متغيرات 

  "؟)الجنس، والسنة الدراسية، والجامعة(

أفراد عينة الدراسة حول الستجابات  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

الجنس، والسنة الدراسية، (درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة لمهارات االتصال حسب متغيرات 

  .وضح ذلكي، والجدول أدناه )والجامعة

عضاء هيئة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة أ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 9جدول 

  التدريس في الجامعات الخاصة لمهارات االتصال حسب متغيرات الجنس، والسنة الدراسية، والجامعة

 

  

مهارة 

 التحدث
مهارة 

 القراءة
مهارة 

 الكتابة
مهارة 

 االستماع
 اإلرشادمهارة 

 والتوجيه
 األداة

 ككل
 3.39 3.23 3.15 3.26 3.69 3.54 س األهليةاربد  الجامعة

 66. 1.04 56. 85. 75. 55. ع  
 3.43 3.19 3.25 3.54 3.64 3.54 س جرش 
 65. 1.02 64. 80. 78. 57. ع   
 3.40 3.16 3.12 3.51 3.65 3.56 س فيالدلفيا 
 53. 83. 60. 64. 71. 48. ع  
 3.93 3.88 3.59 4.15 3.96 4.06 س األهليةعمان  
 44. 68. 54. 60. 58. 50. ع  

 3.54 3.36 3.29 3.64 3.75 3.67 س ذكر الجنس
 64. 95. 65. 79. 73. 56. ع  
 3.53 3.37 3.26 3.58 3.72 3.68 س أنثى 
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مهارة 

 التحدث
مهارة 

 القراءة
مهارة 

 الكتابة
مهارة 

 االستماع
 اإلرشادمهارة 

 والتوجيه
 األداة

 ككل
 60. 95. 57. 81. 70. 57. ع  

 3.67 3.59 3.34 3.75 3.89 3.78 س  سنة أولى السنة
 51. 82. 51. 76. 61. 48. ع   الدراسية

 3.57 3.46 3.21 3.67 3.77 3.73 س سنة ثانية 
 58. 88. 66. 64. 72. 57. ع  
 3.42 3.15 3.20 3.53 3.63 3.60 س سنة ثالثة 
 65. 1.03 62. 82. 71. 60. ع  
 3.49 3.31 3.33 3.51 3.66 3.62 س سنة رابعة 
 68. 98. 67. 88. 81. 61. ع  
  االنحراف المعياري=المتوسط الحسابي    ع=   س 

الستجابات أفراد عينة الدراسة حول ات الحسابية واالنحرافات المعيارية في المتوسطظاهريًا  تباينًا) 9(يبين الجدول 

، )ذكر، أنثى(درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة لمهارات االتصال بسبب اختالف فئات متغيرات الجنس 

في ) هلية، جرش، فيالدلفيا، عمان األهليةاربد األ(، والجامعة )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة(والسنة الدراسية 

  .المجاالت واألداة ككل

جدول  المتعدد على المجاالت ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين

  ).11(جدول لألداة ككل  تحليل التباينو )10(

درجة ممارسة أعضاء هيئة على مجاالت س، والسنة الدراسية، الجامعة والجنتحليل التباين المتعدد ألثر : 10جدول 

 التدريس في الجامعات الخاصة لمهارات االتصال

 المجاالت  مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

  اإلحصائية

 000. 47.050 12.608 3 37.823 مهارة التحدث  الجامعة
 000. 9.311 4.563 3 13.690 لقراءةمهارة ا  684.=ويلكس

 000. 57.787 29.342 3 88.026 مهارة الكتابة 000.=ح
 000. 28.548 9.602 3 28.805 مهارة االستماع 

 000. 30.494 23.910 3 71.731 والتوجيه اإلرشادمهارة  
 412. 674. 181. 1 181. مهارة التحدث  الجنس
 894. 018. 009. 1 009. مهارة القراءة  016.=هوتلنج

 118. 2.452 1.245 1 1.245 مهارة الكتابة  037.=ح
 677. 174. 059. 1 059. مهارة االستماع 
 495. 465. 365. 1 365. والتوجيه اإلرشادمهارة   

 000. 7.588 2.033 3 6.100 مهارة التحدث  المستوى 
 000. 6.419 3.146 3 9.438 مهارة القراءة  الجامعي
 000. 10.698 5.432 3 16.295 مهارة الكتابة  915.=ويلكس

 001. 5.505 1.852 3 5.555 مهارة االستماع 000.=ح
 000. 11.812 9.262 3 27.786 والتوجيه اإلرشادمهارة  

   268. 727 194.808 مهارة التحدث  الخطأ
   490. 727 356.296 مهارة القراءة 
   508. 727 369.144 مهارة الكتابة 



 1599  مصطفى الجالبنة

 المجاالت  مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

  اإلحصائية

   336. 727 244.512 ة االستماعمهار 
   784. 727 570.035 والتوجيه اإلرشادمهارة  

    734 237.254 مهارة التحدث  الكلي
    734 378.412 مهارة القراءة  
    734 465.452 مهارة الكتابة 
    734 276.429  مهارة االستماع 
    734 663.724 والتوجيه اإلرشادمهارة  

  :اآلتي) 10(دول يتبين من الج

ولبيـان داللـة الفـروق اإلحصـائية     الجامعة في جميع المجاالت،  ألثر تعزى )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية   -

  .)12(جدول المقارنات البعدية بطريقة شفيه، بين المتوسطات الحسابية تم استخدام 

  .جنس في جميع المجاالتالتعزى ألثر  )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم   -

ولبيـان داللـة الفــروق    ألثـر الســنة الدراسـية فـي جميـع المجــاالت،     تعـزى  )α  =0.05(وجـود فـروق ذات داللـة إحصــائية      -

  .)13(جدول المقارنات البعدية بطريقة شفيه، اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام 

 درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعاتعلى والسنة الدراسية والجنس، الجامعة، تحليل التباين ألثر: 11جدول 

 الرسمية لمهارات االتصال ككل

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  درجات الحرية

متوسط 

  المربعات
  قيمة ف

الداللة 

  اإلحصائية

 000. 43.151 13.756 3 41.269 الجامعة

 912. 012. 004. 1 004. الجنس

 000. 11.086 3.534 3 10.602 السنة الدراسية

   319. 727 231.764 الخطأ

    734 280.305 الكلي

  :اآلتي) 11(يتبين من الجدول 

وبداللــة إحصــائية  43.151الجامعــة، حيــث بلغــت قيمــة ف تعــزى ألثــر  )α  =0.05(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية   -

المقارنـات البعديـة بطريقـة شـفيه،     الحسـابية تـم اسـتخدام     ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بـين المتوسـطات  ، 0.000بلغت 

   )12(جدول 

وبداللـة إحصـائية    0.012الجنس، حيـث بلغـت قيمـة ف    تعزى ألثر  )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم   -

  .0.912بلغت 

ــة  11.086ف الســنة الدراســية، حيــث بلغــت قيمــة   تعــزى ألثــر   )α  =0.05(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية     - وبدالل

المقارنات البعديـة بطريقـة   ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام ، 0.000إحصائية بلغت 

  .)13(جدول شفيه، 
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  المقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر الجامعة على المجاالت واألداة ككل: 12جدول 

 
 

المتوسط 

 الحسابي
 فيالدلفيا جرش األهليةاربد 

عمان 

 األهلية
     3.54 األهليةاربد   مهارة التحدث

     00. 3.54  جرش
    02.- 02.- 3.56 فيالدلفيا

  (*)50.-  (*)52.- (*)52.- 4.06 األهليةعمان 
     3.69 األهليةاربد   مهارة القراءة

     05. 3.64  جرش
    01.- 04. 3.65 فيالدلفيا

  (*)31.-  (*)32.- (*)27.- 3.96 األهليةعمان 
     3.26 األهليةاربد   مهارة الكتابة

     (*)28.- 3.54  جرش
    03. (*)25.- 3.51 فيالدلفيا

  (*)64.-  (*)61.- (*)89.- 4.15 األهليةعمان 
     3.15 األهليةاربد  مهارة االستماع

     10.- 3.25  جرش
    13. 03. 3.12 فيالدلفيا

  (*)47.-  (*)34.- (*)44.- 3.59 األهليةعمان 
 اإلرشادمهارة 

  والتوجيه
     3.23 األهليةاربد 

     04. 3.19  جرش
    03. 07. 3.16 فيالدلفيا

  (*)72.-  (*)69.- (*)65.- 3.88 األهليةعمان 
     3.39 األهليةاربد   ككل األداة

     04.- 3.43  جرش
   03. 01.- 3.40 فيالدلفيا

  (*)53.-  (*)50.- (*)54.- 3.93 األهلية عمان
  ).α  =0.05(دالة عند مستوى الداللة   *

بين جامعة عمان األهلية من جهة وبين كل من  )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 12(يتبين من الجدول 

جامعة عمان األهلية في جميع  جامعة اربد األهلية وجامعة جرش وجامعة فيالدلفيا من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح

جهة وبين  بين جامعة اربد األهلية من )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية  المجاالت وفي األداة ككل، كما تبين

كل من جامعة جرش وجامعة فيالدلفيا من جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح كل من جامعة جرش وجامعة فيالدلفيا في مجال 

  .مهارة الكتابة
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  المقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر السنة الدراسية على المجاالت واألداة ككل :13جدول 

 المجاالت
 

المتوسط 

 الحسابي
 سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى

     3.78 سنة أولى مهارة التحدث
     05. 3.73  سنة ثانية
    13. (*)18. 3.60 سنة ثالثة
  02.-  11. 16. 3.62 سنة رابعة

     3.89 سنة أولى  مهارة القراءة
     12. 3.77  سنة ثانية
    13. (*)26. 3.63 سنة ثالثة
  03.-  10. (*)23. 3.66  سنة رابعة

     3.75 سنة أولى مهارة الكتابة
     09. 3.67  سنة ثانية
    14. (*)22. 3.53 سنة ثالثة
  02.  16. (*)25. 3.51 سنة رابعة

     3.34 سنة أولى  رة االستماعمها
     *13. 3.21  سنة ثانية
    01.  *13. 3.20 سنة ثالثة
  13.-  12.- 00. 3.33 سنة رابعة

 اإلرشادمهارة 

  والتوجيه

     3.59 سنة أولى
     13. 3.46  سنة ثانية
    (*)31. (*)43. 3.15 سنة ثالثة
  16.-  15. (*)28. 3.31 سنة رابعة

     3.67 سنة أولى  ككل األداة
     10. 3.57  سنة ثانية
    15. (*)25. 3.42 سنة ثالثة
   07.-  08. (*)18. 3.49 سنة رابعة

  .)α  =0.05(عند مستوى الداللة دالة   *

بين سنة أولى وسنة ثالثة، وجاءت الفروق  )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 13(يتبين من الجدول 

بين سنة أولى من جهة وبين  )α  =0.05(أولى في مهارة التحدث، كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح سنة 

مهارة و مهارة الكتابةو مهارة القراءة كل من سنة ثالثة وسنة رابعة من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح سنة أولى في كل من

ا يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين سنة ثانية وسنة ثالثة وجاءت ، كمككل واألداة والتوجيه اإلرشادمهارة و االستماع

  .الفروق لصالح سنة ثانية في مجال مهارة اإلرشاد والتوجيه

  :مناقشة نتائج الدراسة

يتضمن هذا الجزء مناقشة نتائج الدراسة، التي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في 

  .ية الخاصة لمهارات االتصال الفعال، من وجهة نظر الطلبةالجامعات األردن

ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة لمهارات االتصال : مناقشة نتائج السؤال األول

  "الفعالة من وجهة نظر الطلبة؟
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 ،والتحدث ،ة يمارسون مهارات القراءةأظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاص

ويرى الباحث بأن . على التوالي) 3.61-3.74(حيث حصلت على متوسطات حسابية تراوحت ما بين  ،والكتابة بدرجة كبيرة

أو بصوت غير مسموع لدى  ،إذا ال يعقل وجود أعضاء هيئة تدريس ال يتحدثون بلغة واضحة وسليمة ،هذه النتيجة منطقية

 ،الجامعي. أو صياغة األسئلة بصورة جيدة ،وبسرعة مناسبة ،أوال يستطيعون قراءة ما هو مكتوب بلغة سليمة ،ةجميع الطلب

وقد يعود ذلك إلى وعي أعضاء  ،الذين يقول عليهم نقل المعارف واألفكار للطلبة وإكسابهم المهارات الالزمة في كل تخصص

   .لبةهيئة التدريس بأهمية االتصال في عملية تدريس الط

التي أشارت إلى أن أبرز عوامل تشكيل مهارات االتصال الفعال  (Show, 2007)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة شاو 

االدارة الديمقراطية ووعي عضو هيئة التدريس والتدريب المسبق على االتصال هي من أهم عوامل تشكل مهارات االتصال 

التي أشارت إلى أن أعضاء هيئة التدريس يمتلكون مهارات االتصال  (Urata, 2006)كما تتفق مع نتائج دراسة أوراتا  ،الفعال

  . مع الزمالء والطلبة بدرجة عالية

أظهرت نتائج الدراسة أن جميع الفقرات حصلت على متوسطات حسابية تراوحت  ،وحول فقرات مجال مهارات التحدث

. حيث حصلتا على درجة تقدير متوسطة) 11، 6(دا الفقرتين وبدرجة تقدير كبيرة ما ع ،على التوالي) 3.64-4.07(ما بين 

وبصوت مسموع . حيث تشير هذه الفقرات إلى أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة يتحدثون بلغة واضحة وسليمة

يشير هذا وكما سبق . ويعرضون األفكار بطريقة سليمة ،ويستخدمون الحركات الجسدية لتعزيز طريقة التحدث ،لدى الطلبة

إلى إدراك أعضاء هيئة التدريس أهمية لغة الجسد كإحدى وسائل االتصال غير  ،إلى أهمية االتصال في عملية تدريس الطلبة

  . على اعتبار أن معظم االتصال الذي يتم بين األفراد هو اتصال غير لفظي بواسطة أعضاء الجسد ،اللفظية

وبدرجة تقدير ) 3.43(حصلت على أدنى متوسط حسابي بلغ ) 24(فقرة تبين أن ال ،وحول فقرات مجال مهارة القراءة

وقد يعود إلى أن أعضاء هيئة . متوسطة وهي أعضاء هيئة التدريس ال يقرؤون مقترحات الطلبة الكتابية بتركيز وتفهم كبيرين

في حين حصلت باقي . درجت تحته أو أنها ال ترتبط بالموضوع التي ،في قراءتها ،مهمة حتى يتم التركيز يعدونهاالتدريس ال 

ت إلى أن وتشير هذه الفقرا ،على التوالي) 3.53-4.15(حيث تراوحت المتوسطات ما بين  ،الفقرات على درجة تقدير كبيرة

وهذا يشير إلى تمكن أعضاء هيئة التدريس من توصيل . ون إجابات الطلبة بموضوعية وتركيزأعضاء هيئة التدريس يقرأ

وهذا هو غير  ،الن أغلب طرائق التدريس المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس هي المحاضرة ،لطلبةالمعلومات إلى ا

  .التركيز على مهارة القراءة بشكل أساسي

حصلت علة متوسطات حسابية ما ) 29، 28، 27، 30(أظهرت نتائج الدراسة أن الفقرات  ،وحول فقرات مجال الكتابة

وبدرجة ممارسة كبيرة وتتعلق مضامين هذه الفقرات بمراعاة أعضاء هيئة التدريس قواعد  ،على التوالي) 3.70- 3.98(بين 

في حين بينت النتائج أن أعضاء . مع صياغة األسئلة بدقة واضحة. والكتابية نحو واضح ومفهوم ،اللغة العربية أثناء الكتابية

والتمتع  ،بة ملحوظات هامة على أعمال الطلبة الكتابيةأو كتا ،هيئة التدريس ال يستخدمون بشكل كبير األشكال التوضيحية

وقد يرجع ذلك إلى أن معظم أعضاء هيئة التدريس يعتمدون في عملية التدريس على المصورات  ،بأسلوب كتابي مشوق

مستوى مما تقلل من  ،مما يقلل من مهاراتهم الكتابية ،وكلما يستخدمون السبورة للكتاب ،والمحاضرات واألوراق المطبوعة

  . األسلوب الكتابي المشوق لديهم

حصلت على متوسطات حسابية ) 41، 37، 36، 34(أن الفقرات . وحول فقرات مهارة االستماع أظهرت نتائج الدراسة

 ،حيث ترتبط هذه الفقرات باإلصغاء الجيد لحديث الطلبة ،على التوالي وبدرجة ممارسة كبيرة) 3.52-3.86(تراوحت مابين 

النظر لديهم وإشعارهم بأهمية ما يقولونه ولعل هذه المهارات هي أساس توثيق العالقة بين عضو هيئة  وتقلل وجهات

ويشعرهم بمستوى من  ،حيث تسهم في غرس الثقة بين الطرفين ورفع مستوى تقدير الذات لدى الطلبة ،التدريس والطلبة

حيث تشير مضامين ) 2.51-3.47(ية تراوحت ما بين في حين حصلت باقي الفقرات على متوسطات حساب .االحترام والقبول

وتدوين بعض المالحظات  ،هذه الفقرات إلى استخدام بعض االيماءات وتعبيرات الوجه المختلفة عند االستماع للحديث الطلبة

 ،مناقشات الطلبة وقد يعود ذلك إلى قلة. واالستماع للطلبة دون االنشغال باألوراق واألدوات المختلفة ،أثناء استماعه للطلبة

واستخدامات التعبيرات الوجهية من قبل عضو هيئة التدريس  ،وقلة حديثهم داخل المحاضرات مما يقلل من كتابة المالحظات

  . لتدل على الموافقة أو المعارضة أو غير ذلك
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سطات حسابين بلغ حصلتا على متو) 49، 44(أظهرت نتائج الدراسة أن الفقرتين  ،وحول فقرات مجال اإلرشاد والتوجه

حيث تشيران إلى أن أعضاء هيئة التدريس يستمعون الى مشكالت الطلبة  ،وبدرجة ممارسة كبيرة ،لكل فيهما) 3.55(مقدارها 

بما يتوافق فلسفة . كما يوجهونهم لتعديل سلوكاتهم لتتواءم مع منظومة القيم في المجتمع ،ويوجهونهم نحو الحل األمثل

على التوالي وبدرجة ) 3.09-3.49(ن حصلت باقي الفقرات على متوسطات حسابية تراوحت ما بين في حي. المجتمع العامة

مما يقلل من فرص  ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى ضعف العالقة بين الطلبة وبين أعضاء هيئة التدريس. تقدير متوسطة

ة التدريس بمستقبل الطلبة بشكل عام ولعل صلة اطالع واهتمام عضو هيئ ،توجيهم نحو التخصصات والمهن في المجتمع

  .وهكذا ،فهم يقومون على إعطاء المحاضرات ومغادرة الجامعة ،يقلل من االهتمام بقضاياهم األكاديمية والوظيفية

في ) α=5.00( لةعند مستوى الدال إحصائيةفروق ذات داللة  توجدهل : "مناقشة نتائج السؤال الثاني: ثانيًا

لدراسة حول درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة لمهارات االتصال الفعال تعزى استجابات أفراد عينة ا

  "؟)الجنس، والسنة الدراسية، والجامعة(إلى متغيرات 

بين متوسطات استجابات  (α=0.05) أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

حول درجة ممارسة أعضاء . وهذا يعني اتفاق وجهتي نظر الطلبة الذكور واإلناث ،ى إلى متغير الجنستعز ،أفراد الدراسة

وقد يعود ذلك إلى وجود نسبة عالية من االتفاق بين طلبة  ،هيئة التدريس في الجامعات الخاصة لمهارات االتصال الفعال

  . وبالتالي كان لها دور في استجابات أفراد الدراسة ،ليةالجامعات الخاصة من الناحية االقتصادية واالجتماعية والتحصي

بين متوسطات استجابات أفراد  (α=0.05)كما أظهرت نتائج الدارسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ،ألولىوجاءت أغلب الفروق في المهارات لصالح طلبة السنة ا ،الدراسة تعزى إلى متغير السنة الدراسية حسب ثقافة الطلبة

 ،فهم يقارنون أعضاء هيئة التدريس في الجامعات مع المعلمين في المدارس ،وقد يعود إلى قلة خبرتهم في التعليم الجامعي

وبالتالي  ،وتقديم الواجبات الخ ،من حيث الحضور وعدمه ،والحرية بشكل أكبر في الجامعة ،حيث أسلوب التدريس مختلف

  .ون مهارات االتصال بشكل كبيريرون أن أعضاء هيئة التدريس يمارس

  :التوصيات

  :يلي بما الباحث يوصي الدراسة، نتائج ضوء في

  .الجامعية واإلدارة والطلبة، الزمالء، مع وممارستها الفعال، االتصال مهارات على االطالع إلى التدريس هيئة أعضاء دعوة .1

  .فعالية اإلنساني التواصل أشكال أكثر ارهباعتب اللفظي، غير االتصال على التدريس هيئة أعضاء تركيز ضرورة .2

  .تناسبهم التي التخصصات نحو وتوجيههم ومشكالتهم، الطلبة، بحاجات التدريس هيئة أعضاء اهتمام ضرورة .3

  .الرسمية الجامعات في التدريس هيئة أعضاء لدى االتصال مهارات حول دراسة إجراء .4

 :المراجع

 .عمان، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 5ط  ،في المجتمعات المعاصرة االتصال واالعالم) 2006(صالح  ،ابو اصبع

 الطلبة نظر وجهة الفلسطينية من الجامعات في التدريس وأعضاء هيئة العليا الدراسات طلبة بين االتصال مشكالت). 2006.(صاع، جعفر أبو
  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين ،أنفسهم

  .الدار الجامعيةالقاهرة، موضوعات وتراجم وبحوث إدارية متقدمة، : السلوك التنظيمي). 2005. (لرب، سيدجاد ا

 ،رسـالة ماجسـتير، المركـز الـوطني للمعلومـات      ،مدى إتقان طلبة المرحلة الثانويـة لمهـارات القـراءة الناقـدة    ) 2005( ،علي بن علي ،الجالل

  )www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php(الموقع متوفر على النت على.الجمهورية اليمينة

  .دار الفجر للنشر والتوزيعالقاهرة، ، 2ط. مهارات االتصال لإلعالميين والتربويين والدعاة) 2000. (حجاب، محمد

  .ر والتوزيعدار ماجد للنشعمان،  ،سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال ،السلوك التنظيمي) 2004(حسين  ،حريم

دار الجامعـة  االسـكندرية،  ، )التطـور والمسـتقبل  (التعلـيم الجـامعي الخـاص    ). 2008(.حسان، حسـن ومجاهـد، محمـد والسـيج علـي، فكـري      

  .الجديدة
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مهارات االتصال لدى العديد في المدارس الثانوية في محافظة اربد من وجهة نظر مديري معلمـي المرحلـة   " ).2003. (حابس ،الحوراني

  .األردن،جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير غير منشورة ،"انويةالث

الـدار العلميـة الدوليـة للنشـر     ، عمـان،  "التربـوي مفهومـه وخصائصـه وماهيتـه    االرشـاد  "،)2003( ،مـروان  ،سعيد جاسم وابـراهيم  ،االسدي

  .والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع

  .دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، "يةادالعملية اإلرش"  ،)1996( ،محمد محروس ،الشناوي

دراسة تحليلية مقارنة في ضوء بعض المعايير، المجلة التربوية،  -أهداف جامعات دول مجلس التعاون الخليجي). 2000(.الصاوي، محمد

  .، كلية التربية، بجامعة الكويت67-92) 50(14

  .دار قنديل للنشرعمان،  ،1ط ،نيةإدارة األفراد والعالقات اإلنسا). 2003. (محمد ،الصيرفي

 .دار الجامعة الجديدة للنشراالسكندرية،  ،السلوك الفعال في المنظمات ،)2002( .صالح الدين محمد ،عبد الباقي

  .دار الفكر العربيالقاهرة،  ،1ط ،اإلدارة المدرسية). 2000. (محمد حسنين ،العجمي

الــدار العلميــة الدوليــة ومكتبــة الثقافــة  عمــان،  ،اوصــولها وتطبيقاتهــا :شــراف التربــوياإلدارة التعليميــة واال) 2004(جــودت عزيــز  ،عطــوي

 .للنشر والتوزيع

  .عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع ،2ط  ،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم): 2003(عليان ربحي والدبس محمد 

 .دار وائل للنشرعمان،  ،1ط ،السلوك التنظيمي في منظمات األعمال). 2002. (محمود ،العميان

ــة         ).2007(.الغامــدي، حنــان بنــت حســن   الكفــاءة الداخليــة النوعيــة لكليــة التربيــة، بجامعــة أم القــرى مــن وجهــة نظــر طالبــات وأعضــاء هيئ

 .دراسة ميدانية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية ،التدريس

ــوتي ــة      ،الســلوك التنظيمــي ). 2000. (محمــد قاســم  ،القري ــردي الجمــاعي فــي المنظمــات اإلداري ــة عمــان،  ،1ط ،دراســة الســلوك الف المكتب

 .الوطنية
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الى أثر برنامج تدريبي مقترح على تطوير بعض الصفات البدنية الخاصة والمتغيرات الكينماتيكية والمسـتوى   معرفةهدفت هذه الدراسة 

عـدائين مـن    )6(تكونـت عينـة الدراسـة مـن      ،استخدم المنهج التجريبـي لمالئمتـه لطبيعـة الدراسـة وظروفهـا     تم  ،عدو )م100( الرقمي لمسابقة

طبق عليهم البرنامج التـدريبي المقتـرح والـذي     ،تم اختيارهم بالطريقة العمديةحيث العبي منتخب المنطقة العسكرية الشمالية في ألعاب القوى 

   .ولمدة عشرة أسابيع ،يعتمد على تدريبات متنوعة وشاملة

وتحمـل القـوة    ،وقيـاس القـوة المميـزة بالسـرعة     ،اختبـار السـرعة   :تضـمنت  البدنيـة الخاصـة   استخدم الباحثان اختبـارات لقيـاس الصـفات   

وتحقق الباحثان من  ،)م عدو100(باإلضافة الى استخدم التحليل الحركي للمتغيرات الكينماتيكية للمراحل الفنية لمسابقة  ،والمرونة ،للذراعين

 ،كالمتوسـطات الحسـابية  (المعالجـة اإلحصـائية المناسـبة ألهـداف وتسـاؤالت الدراسـة       اسـتخدمت   ،صحة االختبـارات ومـدى مناسـبتها للدراسـة    

ذو داللـة إحصـائية للبرنـامج التـدريبي المقتـرح علـى تحسـين         أن هنـاك أثـر ايجـابي   نتائج أظهرت ال ،)واختبار ولككسون ،واالنحرافات المعيارية

ذو داللـة إحصـائية علـى تطـوير المتغيـرات الكينماتيكيـة        هنـاك أثـرًا إيجابيـاً   ا الـى  وكما أظهرت النتـائج أيضـ   ،وتطوير المتغيرات البدنية الخاصة

ممـا انعكـس ذلـك ايجابيـا علـى انخفـاض زمـن األداء الكلـي وتحسـين           ،معدل طـول الخطـوة وترددهـا    ،تحمل السرعة ،المتمثلة بمتوسط السرعة

ضرورة استخدام الوسائل العلميـة الحديثـة   توصل إليها يوصي الباحثان وفي ضوء النتائج التي تم ال .عدو )م100(المستوى الرقمي لمسابقة 

في التحليل الحركي للكشف عن أخطاء األداء الحركي ومواطن الضعف فيها لمعالجتها من خالل وضع وتشكيل التدريبات المناسبة لكل مرحلـة  

  .ة مختلفة ولكال الجنسينبإجراء دراسات مشابهة على فئات عمريوكما يوصيا أيضا  ،لمعالجة الضعف فيها

  

The Effect of A Proposed Training Program on Some Physical, Kinematical and 
Performance Level Variables Upon the Sprinters of 100M Dash 

 

Amal Suleiman AL-Zoubi: Model School, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

Hashim Mhmoud Ibrahim: Faculty Of Physical Education, Jordan University.  
 

Abstract 
This study aims at identifying the influence of a suggested training program on improving some physical 

characteristics and kinematic variables and its effect on the digital  level (100 m) sprint competition. 

 The experimental approach has been used because of its suitability for the study and its conditions. The 
sample consisted of (6) runners, who were purposefully chosen from the northern military district in athletetic 
games. The program was applied for ten weeks and with different and comprehensive exercises. The researchers 
used different tests to measure physical characteristics like speed test, strength,flexibility,and  movement analysis. 

 Results showed that there are positive statistical effects of the training program on improving physical 
characteristics and kinematic changes like speed average and the stride length and its frequency. This has a 
positive effect on the performance and the digital level for a 100m race. The researchers recommended the 
necessity of using modern scientific techniques in analysis to discover the mistakes and the point of weakness in 
order to be solved through suitable exercise. the researchers also recommend-ed conducting similar studies on 
different ages and samples. 
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تتطلب طبيعة األلعاب والمسابقات الرياضية المختلفة الفهم الجيد لألداء الفني والحركي بصورة تعكس قـدرة الالعـب علـى    

تطبيق المبادئ األساسية لألداء الجيد وبخاصة مسابقات العدو والجري في رياضـة العـاب القـوى التـي تعـد مـن أهـم الرياضـات         

 (,Milan et al أشـار مـيالن وآخـرون    .مام والرعاية للوصـول بالمتسـابقين الـى أفضـل المراكـز     التي تحتاج الى المزيد من االهت
تتكون من أربع مراحل فنية وأن الكفاءة في سرعة العدو تعتمـد علـى أفضـل تعـاون بـين هـذه        )م100(أن مسابقة عدو  )2002

وكمـا أن لكـل    ،)ومرحلة النهايـة ،وتحمل السـرعة ،مرحلـة التسـارع و السـرعة القصـوى     ،مرحلـة البدايـة  ( :المراحل والتـي تتضـمن  

ولــذلك فــان  ,مرحلــة مــن هــذه المراحــل عوامــل ومتغيــرات كينماتيكيــة تــؤثر فيهــا وبالتــالي تــؤثر علــى مســتوى اإلنجــاز الرياضــي   

 مسـتوى ب تحليل أي مرحله من مراحله الفنية له أهميته العلمية والعملية حيث تظهر الدراسات المختلفة مدى عالقة كـل مرحلـة  

  ).Bruggemann, 1990(اإلنجاز الرياضي 

التحليل الكينماتيكي أحد أقسام التحليل الحركي ويقصد به تجزئة المهارة إلى أجزائها لدراستها وفق منهجيـة علميـة    يعد

عين بــال"وقــد يكــون هــذا التحليــل تحلــيال نوعيــا ويعنــي متابعــة الحركــة عــن طريــق المالحظــة      . و باســتخدام التقنيــات الحديثــة 

وتحويلها إلى أرقام لمعرفة المتغيرات الكينماتيكيـة لهـا مـن حيـث      وقد يكون تحليال كميا و يعني دراسة حركة األداء ,"المجردة

وتعتبــر رياضــة العــاب القــوى أم الرياضــات بمــا تشــمله مــن أصــناف متنوعــة مــن المهــارات    .الســرعة والتســارع, المســافة ,الــزمن

   .)1998حجر، (ة البدنية كالسرعة والرشاقة والمرونة والتحمل والقوة وغيرها الحركية الخاصة بعناصر اللياق

تتكون من أربع مراحل فنية وأن لكل مرحلة من هـذه المراحـل عوامـل ومتغيـرات      )م100(ومن المعروف أن مسابقة عدو 

رحلـه مـن مراحلـه الفنيـة لـه أهميتـه       ولـذلك فـان تحليـل أي م    ,كينماتيكية تؤثر فيها وبالتالي تؤثر على مستوى اإلنجـاز الرياضـي  

وقـد  . )Brugeman, 1990(بمستوى اإلنجـاز الرياضـي   العلمية والعملية حيث تظهر الدراسات المختلفة مدى عالقة كل مرحلة

العديد مـن البـاحثين والمهتمـين دراسـة أهـم العوامـل و المتغيـرات البيوميكانيكيـة الخاصـة بكـل مرحلـة مـن مراحـل العـدو               حاول 

دراسات أخـرى أجريـت    ،)et al, 2002 Milan(كدراسة  )البداية واالنطالق( أجريت على مرحلةدراسات : ه الدراساتهذ ومن

   ).Murphy et al,2003(، )Kivi et al, 2002(ات كل من ما في دراسك )السرعة القصوى(ومرحلة  )التسارع(على مرحلة 

للوصـول   واحي البدنية والفسـيولوجية والنفسـية والتحليـل الكينماتيـك    هناك العديد من البرامج التدريبية التي تركز على الن

 ،الى أعلى قدرة بدنية لتحسين مستوى األداء وخصوصا عند اسـتخدام الوسـائل التعليميـة والتكنولوجيـة فـي البـرامج التدريبيـة       

علــى هــذا الجانــب وخاصــة الــذي   التركيــز لــذا يجــبفــي تحســين مســتوى األداء  ًاكبيــر ًاالتكنيكــي والفنــي دور لالعــدادوكمــا أن 

ويعد التحليـل الميكـانيكي عـامال مسـاعدا فـي التـدريس والتـدريب علـى المهـارات           ،يعتمد على التحليل الحركي في تقويم األداء

حيث أن عمليـة التحليـل تضـيف للمدرسـين والمـدربين خلفيـة صـحيحة تسـاعدهم علـى عـرض المهـارة الحركيـة بشـكل               ،الحركية

فقــد كثــر عــدد المــدربين والمختصــين بعلــوم الرياضــة الــذين  .نقــاط التــي يجــب أن يركــزوا عليهــا فــي التــدريبصــحيح ومعرفــة ال

يؤيدون الرأي القائل بـان فـن األداء الحركـي المثـالي والمسـتوى العـالي مـن اللياقـة البدنيـة همـا عنصـران هامـان يرتكـز عليهمـا               

  .)2002 ,مجيد و شلش( الالعب للنجاح في العدو السريع

  :مشكلة الدراسة

أن اســتخدام األجهــزة والوســائل واألدوات التكنولوجيــة أصــبحت ضــرورة ملحــة ألي جهــاز تــدريبي فــي العــاب القــوى نظــرا  

ألهميتها األساسية في توفير المعلومات الكافيـة للمـدرب والالعـب علـى السـواء للوقـوف علـى مسـتوى الالعـب وإمكانيـة تطـوير            

ويمكـن مـن خاللـه     ،م فـي تحديـد مسـتوى أداء الحركـات والمهـارات عنـد الالعبـين بشـكل دقيـق         فالتحليل الحركي يسـتخد  ،أدائه

اســتخراج قــيم المتغيــرات الكينماتيكيــة ومقارنتهــا مــع المتغيــرات الكينماتيكيــة النموذجيــة وكــذلك معرفــة نقــاط الضــعف فــي أداء       

دربين التغذيــة الراجعــة الالعبــين لوضــع اإلجــراءات  وإعطــاء المــ ،الالعبــين وتعــديلها نحــو األفضــل وتطــوير نــواحي القــوة لــديهم 

  .)2005 ,الربضي(الالزمة والمالئمة في التدريب التكنيكي 

عـدو فـي األردن متواضـعة     )م100(يرى الباحثان أن األزمنة القياسـية لمسـابقات المسـافات القصـيرة وبمـا فيهـا مسـابقة         

وكما يجب أن ال يفوتنا أن نشير الـى أن هنـاك   . الى تعديل وتطوير بحاجةهي بالمقارنة مع األزمنة العربية واالولمبية والدولية ف

يظنـون أن العمليـة التدريبيـة فـي سـباقات العـدو تعتمـد علـى تـدريبات روتينيـة معينـة             عندماالعديد من المدربين يقع في الخطأ 

الحركـي للكشـف عـن مـواطن الضـعف لـدى        باإلضافة الى عدم استخدام التحليل ،دون التغير وإجراءات خاصة معينة دون غيرها
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و انــه والبــد مــن التأكيــد علــى أن تطــوير مســتوى العــدائين يتوقــف علــى التنويــع فــي      ،قبــل وضــع برنــامجهم التــدريبي  الالعبــين

  .وكذلك استخدام مثيرات متعددة الحمل والتمرينات البدنية المتنوعة ،مواصفات التدريب المستخدم

ســاس اســتخدام التحليــل الكينمــاتيكي ألداء الالعبــين للتعــرف علــى نقــاط الضــعف والقــوة    هــذه الدراســة علــى أ فقــد قامــت 

وذلــك مــن خــالل وضــع البرنــامج التــدريبي  ،لــديهم والعمــل علــى معالجــة نقــاط الضــعف وتحســينها و تطــوير نــواحي القــوة لــديهم

وتطـوير المتغيـرات البدنيـة والكينماتيكيـة     المقترح والمعد لهذا الخصوص وللتعرف على اثر هذا البرنامج المقترح على تحسين 

ويتوقــع أن يســهم البرنــامج التــدريبي المقتــرح فــي   .عــدو لــدى أفــراد عينــة الدراســة )م100(وعلــى المســتوى الرقمــي لمســابقة 

تطـــوير بعـــض المتغيـــرات البدنيـــة الخاصـــة والمتغيـــرات الكينماتيكيـــة والمســـتوى الرقمـــي لـــدى العـــدائين أفـــراد عينـــة تحســين و 

متنوعـة وشـاملة معـدة لتحقيـق األهـداف المرجـوة        حيث قام الباحثان بإعداد برنامج متنوع يتضمن تمرينات وتدريبات ،اسةالدر

أن البرامج الرياضية هي حجر األساس في بناء وإعداد الرياضي السليم وهي األسـلوب التنظيمـي الـذي     حيث ،من هذه الدراسة

  .يسعى لوضعه كل مدرب متمكن لتحقيق أهدافه

ويأمل الباحثان أن تكون نتائج هذه الدراسة أساسا علميا وخطوة متواضعة في بلورة الفكر النظري والتطبيقـي للمـدربين   

ومــن هنــا يــرى أنــه البــد مــن إجــراء مثــل هــذه   ،)م100(القــائمين علــى تــدريب مســابقات المســافات القصــيرة بمــا فيهــا مســابقة  

ة لإلجابــة علــى التســاؤالت المطروحـــة إللقــاء الضــوء علــى بعــض المتغيـــرات        الدراســة فــي ضــوء اإلمكانــات المتاحـــة والمتــوفر     

القــوة والعمــل علــى   لتحديــد نقــاط الضــعف والعمــل علــى تعــديلها ومعرفــة نــواحي   )م100(الكينماتيكيــة فــي مراحــل ســباق عــدو 

  .تطويرها

   :أهداف الدراسة

   :تهدف هذه الدراسة الى

رح علــى بعــض المتغيــرات البدنيــة الخاصــة لــدى عينــة الدراســة مــن متســابقي     تــأثير البرنــامج التــدريبي المقتــ  إلــىالتعــرف  .1

 ).المرونة ،تحمل القوة للذراعين ،السرعة،"القوة االنفجارية للرجلين" )لقوة المميزة بالسرعةا(عدو  )م100(

حــل الفنيــة لمســابقة تــأثير البرنــامج التــدريبي المقتــرح علــى قــيم بعــض المتغيــرات الكينماتيكيــة الخاصــة بالمرا  إلــىالتعــرف  .2

  .)و زمن األداء الكلي ،معدل تردد الخطوة ،معدل طول الخطوة ،متوسط السرعة( عدو لدى عينة الدراسة )م100(

   :تساؤالت الدراسة

القـوة المميـزة بالسـرعة     :ثر ذو داللة إحصائية للبرنامج التدريبي المقترح على بعض المتغيرات البدنية الخاصـة أهل يوجد  .1

 )م100( لــدى عينــة الدراســة مــن متســابقي  )والمرونــة ،قــوة للــذراعينالوتحمــل  ،الســرعة ،"نفجاريــة للــرجلين القــوة اال "

 .عدو؟

ر ذو داللة إحصائية للبرنامج التدريبي المقترح على قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية الخاصة بالمراحل الفنيـة  أثهل يوجد  .2

  .؟ )الكلي زمن األداء ،معدل تردد الخطوة ،الخطوة معدل طول ،متوسط السرعة(عدو  )م100(لمسابقة 

  :الدراسات السابقة

دراســـة تحليليـــة هـــدفت الــى معرفـــة أكثـــر المتغيـــرات الحركيـــة  Marina and Konstantions )2006( أجــرى كـــل مـــن 

رامترات والسـرعة القصـوى   باإلضافة الى تقدير العالقة ما بـين البـا   ،تميزا في مرحلة البداية في العدو واألكثروالبارمترية أهمية 

كغـم   )75.8( عـداء مـن الـذكور بـوزن     )14(اشـتملت عينـة الدراسـة علـى      ،)م 10 – 0(في مرحلة التسارع األولية في مسـافة  

ــدايات ولمســافة  )3( أدى كــل العــب  ،)ث 10.74( )م100( حيــث ســجل زمــن مســافة   ،ســنة )24(وبعمــر واختيــرت  ،)م10( ب

النتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا أن متوسـط       بينـت   ،)م6 – 4(كانـت تـردد الخطـوة مـا بـين       ،أفضل محاولة للتحليل وأفضـل زمـن  

وان السـرعة القصـوى هـي مـن أهـم المتغيـرات البارامتريـة الحركيـة          )م 8.15( السرعة القصوى في مرحلـة التسـارع األوليـة هـي    

ضع البداية وعوامل أخرى يجب التركيـز ليهـا بشـكل    بعدة عوامل منها وترتبط مرحلة البداية  وأن ،والمرتبطة في مرحلة البداية

  .أفضل

للتعــرف علــى المتغيــرات الكينماتيكيــة الرئيســية فــي مرحلــة   Milan et al) 2006(تحليليــة قــام بهــا  أخــرى وفــي دراســة

حليـل الكينمـاتيكي   والقياسـات البيوميكانيكيـة والت   ،مرحلة التسـارع والمـؤثرة بالنتيجـة النهائيـة للعـدو      والعدو مسابقة في  ايةالبد
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أثنـاء تحضـيره للبطولـة األوروبيـة فـي العـاب القـوى المقامـة فـي كـوتن بـورغ             )م100(والتي أجريـت علـى أفضـل عـداء      ،األنسب

حيث تم تحليل المتغيرات الكينماتيكيـة بطريقـة ثنائيـة اإلبعـاد باسـتخدام كـاميرا        ،)ث 10.14(والحامل للرقم السلوفيني والبالغ 

وتــم اســتخدام خاليــا ضــوئية لقيــاس التســارع وكــذلك اســتخدام برنــامج التحليــل الحركــي            ،بالثانيــة/ ورة صــ )200( ترددهــا

)APAS( وبعد قياس المتغيرات أظهـرت النتـائج ان العوامـل األكثـر      ،وكانت عملية تحديد اإلحداثيات لعشرة أجزاء من الجسم

انخفـاض مركـز    ،انخفـاض زاويـة االنطـالق طـول الخطـوة األولـى       ،الـزمن علـى المكعـب    ،توزيع مكعـب البـدء  (تأثيرا في األداء هي 

النســبة بــين طــول الخطــوة وتــردد    ،مرحلــة الطيــران بــالخطوات  ،الثقــل فــي أول ثالثــة أمتار،مرحلــة زمــن اتصــال القــدم بــاألرض    

  ).الخطوة

تـدريبات السـحب    تـأثير اسـتخدام   دفت الى معرفـة هدراسة تجريبية وتحليلية به  )(Rodney and Duane 2003 قامكما 

 )4(تكونـت عينـة الدراسـة مـن      ،الكينماتيكيـة لمرحلـة التسـارع   والمتغيـرات  والمقاومة والشـد بالحبـل المطـاطي علـى الخصـائص      
 أما فيما يتعلـق بـالطول   ،لإلناث )21.5(و،ذكورل )21.0(من اإلناث العداءات حيث أن متوسط العمر  )5(عدائين من الذكور و

 كـان  ذكورلـ أفضـل زمـن ل   وان ،)كغـم  59(لإلنـاث   و )ذكـور  كغـم  75(أمـا الـوزن    ،لإلنـاث  )سم 165.4( لذكور و )سم179.6(

ــاث )ث 11.05( ــديو بســرعة     ،)ث 12.98( ولإلن ــاميرا تصــوير في ــز صــورة   )180( اســتخدمت ك ــة/ هيرت ــام التســعة   ،بالثاني ق

وحــال تحليــل مربــع الفضــاء   ،ل الحركــيرت أســرع محاولــة للتحليــيــواخت )م20( ن بــأعلى ســرعة ولمســافةيعــدائين بــالجري مــرت

  حظ أن استخدام التدريب بالشد والسحب بالحبل المطاطي أدى الى تغير أو زيادة والعيني ل

وكانـت الوضـعية األفقيـة فـي مركـز       )% 68( الـى  و طول الخطوة )% 73(في المتغيرات لكل من المسافة األفقية بنسبة 

ياقـة  للااسـتخدام المشـد فـي التـدريب واضـحة فـي تغيـر        أن نتـائج  ال أظهـرت مـا  وك ).% 64( ثقل الجسم علـى القـدم تصـل الـى    

الى إجراء المزيد من البحوث على تدريب الخطـوة  ملحة أن هناك حاجة بوتوصي الدراسة  ،لعدائين في مرحلة التسارعالبدنية ل

  .وتأثير طول الخطوة على أداء المتدربين

هـدفت الـى التعـرف الـى الفـروق فـي بعـض المتغيـرات الكينماتيكيـة           )Murphy et al, (2003وفي دراسـة تحليليـة أجراهـا    

اسـتخدمت كـاميرا ذات سـرعة     ،والالعبين ذوي التسارع البطئ،ذوي التسارع العالي نالالعبيتمثلت بطول الخطوة وترددها بين 

 )كـرة القـدم األمريكيـة    ،والرجبـي  ،لقدمكرة ا(العبا من األلعاب التالية  20بالثانية تكونت عينة الدراسة من / صورة 100تصوير 

وقـد أظهـرت النتـائج أن زمـن      ،تم تقسيمهم الى مجموعتين مجموعة تمتاز بتسارع مبكر ومجموعة أخرى تمتاز بتسـارع متـأخر  

 ،تالمس القدم اليمنى واليسرى مع األرض أقل عند الالعبين ذوي التسارع المبكر باإلضـافة الـى أن تـردد الخطـوة عنـدهم أعلـى      

  .لم تظهر فروق بين المجموعتين في طول الخطوةو

هـدفت الـى معرفـة أهـم المتغيـرات       )2009(أجريت دراسة تحليليـة فـي مجلـة يابانيـة لألبحـاث فـي علـوم الرياضـة والصـحة          

ــة المرتبطــة بســرعة العــدو    ــة الدراســة مــن    ،الحركي ــت عين ــذكور و   )49(عــداء ) 71( تكون ــع     )22(مــن ال ــاث مــن جمي مــن اإلن

 ،)مجموعـة مـن الـذكور ومجموعـة مـن اإلنـاث و مجموعـة العـدائين جمـيعهم         (حيث قسمت الـى ثـالث مجموعـا     ،العالممستويات 

وكانـت أهـم المتغيـرات الحركيـة      ،)م100(مـن نقطـة البدايـة لمسـابقة      )م60(استخدمت آلـة التصـوير بالفيـديو لتصـوير لمسـافة      

 ،)وزاويــة الفخــذ ،زاويــة الركبــة ،وتــردد الخطــوة ،طــول الخطــوة( :التــي تــم دراســتها ودراســة مــدى عالقتهــا بســرعة العــدو هــي  

أن هنـاك عالقـة ايجابيـة بـين طـول الخطـوة        ،أظهرت النتائج أن معامالت االرتباط للخصائص الحركية أثناء الجري بأقصى سـرعة 

دد الخطـوة لمجموعـة   وكذلك وجود عالقة تأثير ايجابيـة فـي تـر    ،وارتفاع الجسم وبشكل ملحوظ بسرعة العدو لكل المجموعات

كما أظهرت النتائج أن زاوية فخذ أعلى وزاوية ساق أعلـى لهـا ارتبـاط بسـرعة      ،اإلناث والمجموعة كلها ما عدا العدائين الذكور

وتقتـرح النتـائج أنـه     ،العدو أما زاوية الركبة األقل ما يمكن تبـين أن لهـا ارتبـاط سـلبي بسـرعة العـدو للـذكور ولجميـع العـداءون         

   .دة النظر في وضع الركبة وتأثيرها على سرعة العدويجب أعا

دراسة هدفت إلى التعرف على التأثير النسبي للعالقة العكسية بين طول الخطوة وترددهـا  ) Hunter et al, 2004(أجرى 

قيـاس قـوة   تم استخدام كـاميرا تصـوير فيـديو وجهـاز      ،العبا والعبة) 36(وقد تكونت عينة الدراسة من  ،وقياس قوة رد الفعل

 .و كما جمعت معلومات لقياس طول الخطوة وترددها ,)م16(جمعت بيانات حول قوة رد الفعل تم جمعها عن بعد  ,رد الفعل

إن األفراد الذين استخدموا خطوة أطـول حصـلوا علـى     أي, أشارت النتائج إلى وجود عالقة عكسية بين طول الخطوة وترددها

لنتائج أن السرعة العمودية لالنطالق و طول الرجل وارتفاع االنطالق كلهـا عوامـل تـؤثر    بينت ا وقد ,تردد اقل والعكس صحيح

األفقيــة للعــداء هــي نتــاج لطــول الخطــوة    فــي العالقــة العكســية بــين طــول الخطــوة وترددهــا، وكمــا أوضــحت النتــائج أن الســرعة   

  .وترددها
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الكينماتيكيــة  والمتغيــرات إيجــاد الخصــائصهــدفت إلــى  Milan et al, (2002)"مــيالن وآخــرون"وفــي دراســة أجراهــا  

حيـث تكونـت عينـة     ،والكنتيكية والنشاط العضلي الذي يؤثر على خطوات العـدو واألكثـر تـأثيرا علـى السـرعة القصـوى للعـدائين       

 ،يـة عداءات من الفريق القومي السلوفاني، واستخدم نظام فيـديو ذو ثـالث أبعـاد لتقيـيم الخصـائص الكينماتيك     ) 4( الدراسة من

حيـث وضـعت الكـاميرا األولـى      ،هيرتـز فـي الثانيـة   ) م50(وتم تصـوير خطـوات العـدو باسـتخدام كـاميرا أو خاليـا ضـوئية بتـردد         

وأشارت النتائج التي التوصل إليهـا إلـى تحديـد أبـرز      ,الثانية )م10(الثانية لتغطي مسافة  األولى والكاميرا) م10(لتغطي مسافة 

فتــرة اتصــال القــدم  ( :فــي تقليــل زمــن المســافة المقطوعــة والــذي يتضــمن المتغيــرات التاليــة    مولــد للســرعة القصــوى ويســاهم  

حيـث أن هـذه المتغيـرات تلعـب      )الحفـاظ علـى أعلـى حـد مـن السـرعة األفقيـة وطـول الخطـوة          ,باألرض، أعلى حد من قوة الدفع

   .دورا كبيرا في تقليل زمن العدو

لألبحـاث والدراسـات و التـي أجريـت علـى أفضـل نتـائج ألبطـال          )2002(قـوى  ففي مجلـة تحليـل االتحـاد الـدولي أللعـاب ال     

لقيـاس بعـض المتغيـرات     )م10(حيـث سـجلت األزمـان لكـل      ،)م100( لمسـابقة عـدو  ) 1997(في نهائيات دورة أثينـا لعـام   العالم

مـن الـزمن الكلـي    مـن الثانيـة   جـزءا  ) 0.86(وبينـت النتـائج أن معـدل السـرعة القصـوى تصـل نسـبة         ,الكينماتيكية لهذه المسابقة

األولـى مـن مسـافة     )م 50(وكمـا بينـت هـذه الدراسـات أن االختالفـات بـين زمـن مسـافة          ,)م60–م50(وذلك في المسافة ما بـين 

و كمـا أظهـرت النتـائج     ,لنصف الثاني مؤشر يحـدد تحمـل السـرعة ومهـارة المحافظـة علـى السـرعة        )م50(السباق وزمن مسافة 

 ,)ث/ خطـوة  5.01( وأن معدل تردد الخطـوة كـان يسـاوي    ,خطوة )46.5(بلغ  الخطوات ألبطال العالم أيضا أن متوسط عدد

  ).م100( وذلك لمسابقة عدو )م2.62(ومعدل طول الخطوة 

مرونـة مـن   (" اللياقـة البدنيـة    أثر برنامج تدريبي مقترح علـى بعـض عناصـر    هدفت الى معرفةبدراسة ) 2006(قامت البنا 

تلميـذة مـن    )50(تكونـت عينـة الدراسـة مـن      ،)الجـري المكـوكي  (،)ث/م 30(،عـدو  )ث/م50( عـدو  ،من االنبطاحمرونة ،الوقوف

وفـق   قسـمت سـنة   )15-13(تتراوح أعمـارهن مـا بـين    ،تلميذات الصفوف الثالثة للمرحلة األساسية العليا من المدارس العالمية

ــى مجمــوعتين     ــة بواقــع  وعــة المجم ،المــنهج الدراســي المســتخدم فــي الدراســة ال ــى تجريبي ــامج    )25( األول تلميــذة خضــعت لبرن

بــنفس زمــن  وتلميــذة خضــعت لتــدريب اعتيــادي    )25(الثانيــة ضــابطة وعــددها  المجموعــة أســابيع و )8(تــدريبي مقتــرح لمــدة  

ــرح  ــدريبي المقتـ ــامج التـ ــار   ،البرنـ ــتخدام اختبـ ــم اسـ ــدي      )ت(وتـ ــي والبعـ ــاس القبلـ ــين القيـ ــروق بـ ــة الفـ ــى داللـ ــرف علـ ــك للتعـ  وذلـ

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تطوير عناصر اللياقة البدنية قيـد   ،للمجموعتين التجريبية والضابطة

ووجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي تطـوير عناصـر اللياقـة          ،الدراسة بين القياسين القبلي والبعـدي ولصـالح القيـاس البعـدي    

  .تين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبيةالبدنية قيد الدراسة بين المجموع

دراسـة هـدفت الـى معرفـة أثـر تطـور القـوة المميـزة بالسـرعة بمقاومـة الهـواء فـي السـرعة              ) 2005(شـذى   ،أجرت مهـاوش 

ي تكونـت عينـة الدراسـة مـن مجموعـة عـدائ       ،حيـث اسـتخدمت الباحثـة المـنهج التجريبـي      ،القصوى وبعض المتغيرات الكينماتيكية

أشارت النتائج التي توصلت اليها أن هناك فـروق معنويـة    ،المسافات القصيرة في محافظة البصرة تم اختيارهم بالطريقة العمدية

بــين االختبــارين القبلــي والبعــدي ولصــالح االختبــار البعــدي لصــفة الســرعة القصــوى والمتيغــرات البيوميكانيكيــة المتمثلــة بطــول     

  .الخطوات ومعدل السرعةوعدد  ،وتردد الخطوة ،الخطوة

هـدفت الـى معرفـة أثـر تنـوع التـدريبات التكميليـة علـى تطـوير          ) 2003(وأبـو الـورد    ،وفي دراسة تجريبية قام بها بسيوني

 )م100(تحمل القوة المميزة بالسرعة وبعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية وطـول الخطـوة وتـردد الخطـوات مراحـل سـباق       

 ،سـنة ) 17 – 16( وقد تراوحت أعمارهم ما بـين  ،اسة من طالب المدرسة الثانوية الرياضية التجريبيةاختيرت عينة الدر ،عدو

ثمانيـة طـالب مـن     )8(الى مجموعتين تجريبيـة وضـابطة قـوام كـل منهمـا      قسمت العينة ،ستة عشر طالبا )16(وبلغ حجم العينة 

وأساليب التدريب يؤثر تأثيرا ايجابيا تحسين متغيرات الدراسـة  متسابقى العدو،أظهرت النتائج أن تنوع التدريبات بتنوع وسائل 

   )م100(البدنية والفسيولوجية وطول الخطوة وتردد الخطوات وبالتالي تحسين المستوى الرقمي لمسابقة 

   :عينة الدراسة

ئج التـي حصـلوا   عـدائين ممثلـين لمجتمـع الدراسـة بنـاءا علـى أفضـل زمـن وأفضـل النتـا           )6(بلغ عدد أفراد عينة الدراسـة  

تـم اسـتبعاد الالعبـين الـذين تغيبـوا       .)2008 - 2007(عليها في أخر بطولة شاركوا فيها في المنطق العسكرية الشـمالية لعـام   

  .حيث بدأ التدريب بثمانية العبين واستثنى اثنان منهم لعدم التزامهم في البرنامج التدريبي ،عن التدريب
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  يرات العمر والطول والوزنتوصيف أفراد عينة في متغ .1جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي أعلى قيمة أدنى قيمة المتغير

  1.21 22.33 24.00 21.00 العمر

  0.06 1.76 1.86 1.67 الطول

   1.87 68.50 72.00 67.00 الوزن

  :متغيرات الدراسة

   :المتغيرات البدنية الخاصة

  السرعة  •

 ."ة االنفجارية للرجلين القو" القوة المميزة بالسرعة  •

 تحمل القوة للذراعين  •

  المرونة  •

   :المستخدمة في قياس المتغيرات البدنية الخاصة ساالختبارات والمقايي

فـي الدراسـة مـن خـالل االطـالع علـى المراجـع العلميـة          البدنية الخاصة المسـتخدمة  ساعتمد الباحثان االختبارات والمقايي

   :االختبارات المستخدمة ومن هذه ،من خالل استخدام استمارة التحكيم ين في المجالواستشارة بعض الخبراء المتخصص

 ).الثانية/ من وضع البدء المنخفض )م30(عدو من البداية المتحركة )م30(اختبار السرعة لزمن •

ت بالرجــل حجــال) 5(قيــاس مســافة وزمــن  ،)متــر/ الوثــب الطويــل مــن الثبــات (اختبــارا القــوة المميــزة بالســرعة للــرجلين  •

 .الثانية -متر ).اليمنى واليسرى

 تكرار ).ثني ومد الذراعين من وضع االنبطاح المائل(اختبار تحمل القوة لذراعين  •

 سم  ).اختبار ثني الجذع من الوقوف(اختبار المرونة  •

   :المراجع المعتمدة

  ) 1992،عالوي(،)2003،والحمادي ،الحديثي(،)2005 ،البشتاوي والخواجا(

  :ت الكينماتيكيةالمتغيرا

 )م100( م ولمسافة) 10(متوسط سرعة العداء لكل  •

 )م100(ولمسافة  )م10(معدل طول الخطوة لكل  •

 )م100(ولمسافة  )م10(معدل تردد الخطوة لكل  •

  قيد الدراسة )المستوى الرقمي(الزمن الكلي لألداء  •

  :األدوات واألجهزة المستخدمة في الدراسة

كــاميرا تصــوير نــوع   : طبيــق البرنــامج التــدريبي وإجــراء القيــاس القبلــي والقيــاس البعــدي       األدوات المســتخدمة خــالل ت  

)Digital(  شـــواخص  ،متـــر قيـــاس ،ميـــزان طبـــي ،تلفـــاز وجهـــاز فيـــديو ،شـــريط فيـــديو ،بالثانيـــة/ صـــورة  25بتـــردد)أقمـــاع( 

  .ة حتى نقطة النهايةعدو بدا من نقطة البداي )م 100(موزعة على عشرة أجزاء لمسافة  )11(بالستيكية عدد 

  



 1611  أمال الزعبي  وهاشم إبراهيم

  :إجراءات الدراسة

   :إجراءات التصوير - )أ

عـدو والمتجهـة مـن الشـمال إلـى الجنـوب        )م100(تم وضـع ثـالث كـاميرات تصـوير فـي االتجـاه الشـرقي المواجـه لمسـافة          

وتغطيـة المسـافة   حيث تم توزيع هذه الكاميرات على ثـالث مسـافات لتصـوير     ،مدينة الحسن الرياضية في محافظة اربدلمضمار 

ــة لمســابقة   ــع          اتخــذ وبعــد أن ،عــدو) م100(الكلي ــم تصــوير محــاولتين لكــل العــب بحيــث أخــذت جمي ــدء ت ــين وضــع الب الالعب

 .االحتياطات الالزمة لضمان الحصول على بيانات صحيحة

اميرا الثانيـة تغطـي   و الكـ  ،مـن مسـافة السـباق    )م30 -صفر (تم توزيع الكاميرات بحيث تغطي الكاميرا األولى المسافة من 

كمــا هــو فــي  )م100 –60(أمــا الكـاميرا الثالثــة فقــد وضـعت لتغطيــة المســافة مـن    ،مــن مسـافة الســباق  )م60– 30(المسـافة مــن 

   )1(رقم  ملحق

    :إجراءات التحليل - )ب

   :تم استخدام األدوات التالية لتحليل متغيرات الدراسة الكينماتيكية •

  ".Sony"جهاز تلفزيون نوع  •

  .)3(حديثة عدد )Digital(را ت تصوير فيديو كامي •

 ).C.D(قرص  ،)3(عدد ) Digital(أفالم فيديو  •

 .ساليدات شفافة لتحديد مسافة طول الخطوة •

  .الخاصة بمتغيرات الدراسة) Data Sheet(واستمارة تسجيل البيانات  ،أفالم ملونة •

  :المعالجة التحليلية

  :يةطرق استخراج متغيرات الدراسة الكينماتيك

  احتساب الزمن . 1

  وذلك عن طريق قسمة عدد الصور على سرعة الكاميرا

  .الثانية/ صورة )25(تساوي  حيث أن سرعة الكاميرا

  المسافة  =  )م100(ولمسافة  )م10(معدل السرعة لكل  .2

  الزمن                                               

  .بالثانية/ خطوة       عدد الخطوات  = معدل تردد الخطوة . 3

  الزمن                                    

   :)م100(ولمسافة  )م10(احتساب معدل طول الخطوة لكل  .4

  المسافة=     معدل طول الخطوة                      

  عدد الخطوات                                                   

   :)م100(لمسافة و )م10(احتساب طول الخطوة لكل 

تــم اســتخراج طــول الخطــوة مــن خــالل شاشــة التلفــاز و كــاميرا الفيــديو المتصــلة بهــا واســتخدام الســاليدات الشــفافة       .أ

  . ضباألر لحظة تالمس القدم التاليةحتى ارتقاء قدم الالعب األمامية و وذلك منذ لحظة واألقالم الملونة
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   :خصائص الحمل للبرنامج التدريبي المقترح

 )2008/ تمــوز/ 11 -نيســان /  25(عشــرة أســابيع فــي الفتــرة الواقعــة مــا بــين        )10(نفــذ البرنــامج التــدريب ولمــدة    

بحيــث يــتم تــدريب العــدائين علــى فتــرتين صــباحية      ،ســاعة تدريبيــة أســبوعيا ) 9.30(أيــام فــي األســبوع و بواقــع   )5(وبمعــدل 

   .دقيقة )60(دقيقة بينما زمن الوحدة المسائية  )90(احية حيث تكون زمن الوحدة الصب ،ومسائية ليومين في األسبوع

احتوى البرنامج على تدريبات متنوعة ومختلفـة يتضـمن تـدريبات لتحسـين وتطـوير المتغيـرات البدنيـة الخاصـة وتـدريبات          

  :عدو كالتالي )م 100(لتحسين وتطوير األداء الحركي المتغيرات الكينماتيكية والمستوى الرقمي لمسابقة 

   :دريبات السرعةت

  .تم استخدام تدريبات السرعة ولمسافات قصير مختلفة ومتنوعة

  تدريبات سرعة رد الفعل مع تغير الظروف الخارجية للعداء 

  Sprint – Resistedتدريبات السرعة ضد مقاومة 

) 10 – 2.5(تــدريبات مــن خــالل صــعود المرتفعــات ذات درجــات ميــل مختلفــة بــين      :تتضــمن تــدريبات باشــكال مختلفــة  

  .العدو مع سحب مقاومات و السباحة ،أو صعود المدرجات ،درجات

   :Sprint – assistedتدريبات السرعة بمساعدة  

تـدريبات مـا فـوق     ،درجـات  )3 – 2(بدرجة ميل مـن  " نزول المنحدرات "تدريبات ما فوق السرعة العدو المائل ألسفل 

ريب بالســحب بســرعة أداء عاليــة باســتخدام إطــارات الكاوتشــوك بإحجــام   التــد يــتم ،طريقة ســحب الالعــب بحبــل مطــاط ،الســرعة

 )3 - 2(مجموعــات وبفتــرات راحــة بينيــة تراوحــت مــن  )6 – 4(وبمجموعــات مــن  )متــر30- 10(مســافة العــدو مــن  ،مختلفــة
  .دقيقة

   )Plyomatric(تدريب البليومترك 

الوثـب   ،الوثب العميـق أو صـندوق الوثـب    ،القدمين معاالحجل على قدم واحدة وعلى  ،وثب القرفصاء أو وثبة الضفدعة 

  .الوثب الثالثي ،الطويل

  :)Weight Traning(تدريبات االثقال 

مجموعــات وبفتــرة راحــة ) 4-3(تكــرار وبمجموعـات مــن   )20 – 15(تـم اســتخدام أثقــال بــأوزان مختلفـة وبتكــرارات مــن   

  .يةدقيقة بين المجموعات وبسرعة أداء عال )2 - 1(بينية من 

   :تدريبات باستخدام المدرجات

مجموعات وبفتـرة   )8 - 4(تكرار ومجموعات من ) 12 – 8(وبتكرارات من )سم40 ،20(تم استخدام مدرجات بارتفاع 

  .دقيقة بين المجموعات وبسرعة أداء عالية )2- 1(راحة بينية من 

  :تدريبات باستخدام الصناديق والكرات الطبية

   ).سم185 - 70(وبمسافة بينية من  )سم 60 -30(اع تم استخدام صناديق بارتف

مجموعـات وبفتـرة راحـة بينيـة     )4 – 3(تكـرار وبمجموعـات مـن    )12 – 8(كرات طبية تراوحت التكرارات المسـتخدمة مـن  

  . دقيقة بين المجموعات وبسرعة أداء عالية تؤدى فيها تمرينات مرونة وإطالة )2 – 1(من 

  تمرينات المرونة 

  ردية والزوجية في فترة اإلحماء اإلطالة الف
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  وباإلضافة الى تخصيص وحدة تدريبية للمرونة 

فـي وضـع األسـس والمعـايير لبنـاء البرنـامج التـدريبي المقتـرح وكـذلك األدوات والقياسـات            المراجع التي تـم االسـتعانة بهـا   

   :واالختبارات المستخدمة في الدراسة كالتالي

)Rodney j. and Duane k, 2003( ؛ )2003 ،وأبو الورد ،بسيوني( ،)م 2002 ،االتحاد الدولي لأللعاب القوى.(  

  : الدراسة االستطالعية

/  4 – 2عدائين من خارج عينة الدراسـة األصـلية فـي الفتـرة مـن       )3(قام الباحثان بدراسة استطالعية على عينة قوامها 

لمســتخدمة للدراســة والبــرامج المســتخدمة فــي التصــوير   وذلــك للتأكــد مــن صــالحية األدوات واألجهــزة ا   )2008(نيســان لعــام 

 – 30( ،)م30-20( ،)م20-10( ،)م10 – 0(:ولتحديد مسافات دراسـة المتغيـرات الكينماتيكيـة فـي المسـافات مـن       ,والتحليل

ة الــى باإلضــاف ،ولتعــرف أفــراد العينــة علــى طبيعــة أداء التــدريبات المســتخدمة فــي البرنــامج التــدريب      )م100 – 90.. ().م40

اكتشاف الصعوبات التي يحتمل أن تظهر أثناء التطبيق والعمـل علـى تالفيهـا مـن خـالل إدخـال التعـديالت المناسـبة بمـا يضـمن           

  .تحقيق أهداف الدراسة

   :المعالجة اإلحصائية المستخدمة

ية لمعالجـة البيانـات   تبعا ألهداف الدراسة ولإلجابـة علـى تسـاؤالتها فقـد تمـت االسـتعانة بالعديـد مـن المؤشـرات اإلحصـائ          

   :وتتلخص فيما يلي

   M( Mean(المتوسط الحسابي  •

 .)Standard Deviation(االنحراف المعياري  •

  .لمقارنة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية )Wilcoxon(اختبار ولككسون  •

  عرض النتائج

  :عرض النتائج المتعلقة السؤال األول :أوال

هـل يوجـد اثـر ذو داللـة إحصـائية للبرنـامج التـدريبي المقتـرح علـى بعـض المتغيـرات البدنيـة             " ص التساؤل األول على ين

لـدى عينـة الدراسـة     )والمرونـة  ،وتحمـل قـوة للـذراعين    "القوة االنفجاريـة للـرجلين   "والقوة المميزة بالسرعة ،السرعة(الخاصة 

  .عدو ؟ )م100(من متسابقي 

ا التساؤل فقد استخدم اختبار ولكوكسون الختبار فروق الرتب للصفات البدنية الخاصة حيث يوضح ولإلجابة على هذ

  نتائج هذا التساؤل )3(و  )2(الجدولين 
  

  للقياسين القبلي والبعدي لعينة الدراسة )للمتغيرات البدنية الخاصة(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :2جدول 

  القياس رات الصفات البدنيةاختبا  المتغيرات البدنية
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

  ث/ السرعة  م 

 ث/ الطائر لبدء م من وضع ا 30زمن عدو 
 0.15 ث3.39  قبلي
 0.16 ث3.24  بعدي

 ث/  منخفضاللبدء م من وضع ا30زمن عدو 
 0.36 ث4.35  قبلي
 0.14 ث4.0  بعدي

  

  

  

  

القوة المميزة 

  بالسرعة للرجلين

 م/  وثب طويل من الثبات
 0.23 م2.67  قبلي
 0.11 م2.97  بعدي

 م/ حجالت بالرجل اليمين 5مسافة 
 0.39 م15.01  قبلي
 0.56 م17.05  بعدي

 ث/  حجالت بالرجل اليمين 5زمن 
 0.10 ث2.82  قبلي
 0.17 ث2.64  بعدي

 1.00 م14.97  قبلي م/  حجالت بالرجل اليسار 5مسافة 
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  القياس رات الصفات البدنيةاختبا  المتغيرات البدنية
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

  

  الزمن بالثانية

  

  والمسافة بالمتر

 1.06 م16.63  بعدي

 ث/  حجالت بالرجل اليسار 5زمن 
 0.11 ث2.95  قبلي
 0.20 ث 2.66  بعدي

 ث/ بالرجل اليمين محجالت  5متوسط سرعة 
 0.24 ث/م5.33  قبلي
 0.36 ث/م6.47  بعدي

 ث/ بالرجل اليسار م حجالت  5متوسط سرعة 
 0.23 ث/م5.07  قبلي
 0.71 ث/م6.28  بعدي

تحمل القوة 

  تكرار/ للذراعين 
 تكرار/ بالدقيقة) Push – Ups( ذراعينالقوة ل تحمل

 5.89 تكرار41.50  قبلي

 3.66 تكرار63.17  بعدي

 سم/ ميل الجذع ألسفل  مرونةال  سم/ المرونة 
 1.51 سم17.67  قبلي
 1.38 سم23.50  بعدي

  

  بين القياسين القبلي والبعدي لعينة الدراسة )البدنية الخاصة(ت نتائج اختبار ولككسون للمتغيرا :3جدول 

المتغيرات 

  البدنية 
 اختبارات الصفات البدنية

اشارة

  الرتبة

مجموع 

 الرتب
عدد 

 الرتب
متوسط 

 الرتب
z 

مستوى 

  الداللة

  

  السرعة 

  ث/ م 

 ث/ متحرك لبدء الم من وضع ا 30زمن عدو 
 3.5 6 21 سالبة

2.21 0.027 
 0 0 0 موجبة

 ث/  منخفضاللبدء م من وضع ا30زمن عدو 
 3.5 6 21 سالبة

2.21 0.027 
 0 0 0 موجبة

  

القوة 

المميزة 

  بالسرعة 

  

الزمن 

  بالثانية 

  

والمسافة 

بالمتر 

  للرجلين 

 م/  وثب طويل من الثبات
 0 0 0 سالبة

2.21 0.027 
 3.5 6 21 موجبة

 م/ حجالت بالرجل اليمين  5مسافة 
 0 0 0 سالبة

2.21 0.027 
 3.5 6 21 موجبة

 ث/  حجالت بالرجل اليمين 5زمن 
 4.25 4 17 سالبة

1.36 0.173 
 2 2 4 موجبة

 م/  حجالت بالرجل اليسار 5مسافة 
 0 0 0 سالبة

2.21 0.027 
 3.5 6 21 موجبة

 ث/  حجالت بالرجل اليسار 5زمن 
 4 5 20 سالبة

1.99 0.046 
 1 1 1 موجبة

 ث/ بالرجل اليمين م حجالت  5متوسط سرعة 
 0 0 0 سالبة

2.21 0.027 
 3.5 6 21 موجبة

 ث/ بالرجل اليسار م حجالت  5متوسط سرعة 
 0 0 0 سالبة

2.21 0.027 
 3.5 6 21 موجبة

تحمل القوة 

/ للذراعين 

  تكرار

  بالدقيقة) Push – Ups( ذراعينالقوة ل تحمل

 تكرار /

 0 0 0 سالبة
2.21 0.027 

 3.5 6 21  موجبة

/ المرونة 

  سم
 سم/ ميل الجذع ألسفل  مرونةال

 0 0 0 سالبة
2.21 0.027 

 3.5 6 21 موجبة
  1.96 ≤ 0.05الجدولية عند مستوى  zقيمة 

لعينــة الدراســة وباســتعراض نتــائج اختبــار ولكوكســون للصــفات البدنيــة بــين القياســين القبلــي والبعــدي  )3(يبــين الجــدول 

كانت أعلى مـن   zنجد أن جميع قيم  )α ≥ 0.05(عند مستوى  )1.96(المحسوبة ومقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة  zقيمة 
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القيمة الجدوليـة ممـا يـدل علـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين القياسـين القبلـي والبعـدي فـي متغيـرات الصـفات البدنيـة                 

حيث إنها اقل من القيمـة الجدوليـة ولـذلك     )1.36(المحسوبة فيه  zحجالت التي بلغت قيمة  )5(ناء متغير زمن باستث الخاصة

   .تعتبر هذه القيمة غير دالة إحصائيا

  :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ثانيا

تــرح علــى بعــض المتغيــرات    هــل يوجــد اثــر ذو داللــة إحصــائية للبرنــامج التــدريبي المق      " يــنص التســاؤل الثــاني علــى     

   .عدو؟ )100(الكينماتيكية الخاصة بالمراحل الفنية لمسابقة 

ولإلجابة على هذا التساؤل فقد استخدم اختبار ولككسون الختبار فروق الرتب للمتغيرات الكينماتيكية حيث توضح الجداول 

  .نتائج هذا التساؤل

للعداء في القياسين القبلي والبعدي لمسافة كل  )متوسط السرعة(رالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغي :4جدول 

  بالثانية/ متر )م100(وللمسافة الكلية  )م10(
   

 القياس البعدي  القياس القبلي المسافات

  
المتوسط

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 0.10 5.33 0.11 5.11  م 10 – 0

 0.06 9.52 0.13 9.58  م20 – 10
 0.09 9.80 0.12 9.72  م30 – 20
 0.08 9.83 0.11 9.78  م40 – 30
 0.09 9.90 0.13 9.78  م50 – 40
 0.05 9.93 0.13 9.82  م60 – 50
 0.10 9.97 0.17 9.78  م70 – 60
 0.14 9.83 0.15 9.72  م80 – 70
 0.08 9.77 0.14 9.64  م90 – 80
 0.12 9.57 0.14 9.49  م100- 90

 0.07 9.03 0.11 8.90  ث/ م   )م100( متوسط السرعة لمسافة
  

في القياسين القبلي والبعدي لمسافة كل ) معدل طول الخطوة(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير :5جدول 

  بالمتر/  )م100(وللمسافة الكلية  )م10(

 القياس البعدي  القياس القبلي المسافات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي نحراف المعيارياال المتوسط الحسابي  
 0.13 م1.55 0.07 م1.28  م10 -  0
 0.14 م1.91 0.17 م1.89  م20 – 10
 0.11 م2.07 0.00 م2.00  م30 – 20
 0.11 م2.07 0.12 م2.11  م40 – 30
 0.14 م2.31 0.11 م2.15  م50 – 40
 0.14 م2.31 0.11 م2.15  م60 – 50
 0.21 م2.32 0.16 م2.23  م70 - 60
 0.14 م2.31 0.11 م2.27 م80 – 70
 0.16 م2.23 0.11 م2.07  90 - 80
 0.21 م2.12 0.11 م2.07  م100 – 90

 معدل طول الخطوة لمسافة

  م) م100(
 0.05 م2.09 0.06 م1.97
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ي والبعدي لمسافة كل في القياسين القبل )معدل تردد الخطوة(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير :6جدول 

  بالثانية / خطوة  )م100(و للمسافة الكلية  )م10(

 القياس البعدي  القياس القبلي المسافات

  
المتوسط

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
المتوسط

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 0.30 4.46 0.14 4.00  م10 -  0
 0.37 4.00 0.49 4.11  م20 – 10
 0.26 4.74 0.06 4.86  م30 – 20

 0.25 4.75 0.30 4.65  م40 - 30
 0.24 4.29 0.26 4.57  م50 - 40
 0.24 4.31 0.21 4.58  م60 – 50

 0.42 4.32 0.48 4.57  م70- 60
 0.31 4.43 0.17 4.29  م80- 70
 0.32 4.40 0.20 4.66  م90- 80

 0.38 4.46 0.19 4.58  م100 – 90
 0.11 4.34 0.13 4.53  م100ث لمسافة / طوة خ  معدل ترددالخطوة

  

و للمسافة  )م10(خالل مسافة كل  )متوسط السرعة(نتائج اختبار ولككسون بين القياسين القبلي والبعدي لمتغير  :7جدول 

  بالثانية / متر  )م100(الكلية 

 المسافة
إشارة

  الرتبة

مجموع

 الرتب
عدد

 الرتب
متوسط 

 الرتب
z 

مستوى 

  الداللة

 م0-10

  

 0.00 0 0.00 سالبة
2.21 0.028 

 3.50 6 21.00  موجبة

  م20- 10
 3.00 4 12.00 سالبة

1.21 0.223 
 3.00 1 3.00 موجبة

  م30- 20
 0.00 0 0.00 سالبة

1.84 0.066 
 2.50 4 10.00 موجبة

  م40- 30
 2.00 1 2.00 سالبة

1.13 0.257 
 2.67 3 8.00 موجبة

  م50- 40
 0.00 0 0.00 سالبة

2.12 0.034 
 3.00 5 15.00 جبةمو

  م60 - 50
 0.00 0 0.00 سالبة

1.89 0.059 
 2.50 4 10.00 موجبة

 م70- 60
 2.00 1 2.00 سالبة

1.80 0.071 
 3.80 5 19.00 موجبة

 م80- 70
 2.00 1 2.00 سالبة

1.48 0.138 
 3.25 4 13.00 موجبة

  م90- 80
 0.00 0 0.00 سالبة

2.06 0.039 
 3.00 5 15.00 موجبة

 م100 – 90
 0.00 0 0.00 سالبة

1.84 0.066 
 2.50 4 10.00 موجبة

)ث/متوسط السرعة م(

 )م100(لمسافة 

 0.00 0 0.00 سالبة
2.21 0.027 

 3.50 6 21.00  موجبة
  1.96 ≤ 0.05الجدولية عند مستوى  zقيمة 
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 )م 10(لمسـافة كـل    )السـرعة  متوسـط (البعـدي لمتغيـر   نتائج اختبار ولككسون بـين القياسـين القبلـي و    )7(يبين الجدول 

 α ≥ 0.05عنـد مسـتوى    1.96المحسـوبة ومقارنتهـا بالقيمـة الجدوليـة البالغـة       zوباستعراض قيمة  )م100(وللمسافة الكلية 

القبلـي   كانت اقل من القيمة الجدولية مما يدل على عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين القياسـين        zنجد أن جميع قيم 

المحسـوبة   zالتـي بلغـت قيمـة     )م90(ومسـافة   )م 50( و مسافة )م 10(والبعدي في متوسط السرعة باستثناء مسافة كل من 

حيـث تعـد هـذه القـيم أعلـى مـن القيمـة الجدوليـة ولـذلك تعتبـر هـذه             )2.06(و )2.12(و) 2.21(لهذه المسافات على الترتيـب  

  .القيمة دالة إحصائيا

 )م 10(خالل مسافة كل  )معدل طول الخطوة(اختبار ولككسون بين القياسين القبلي والبعدي لمتغبر نتائج  :8جدول 

  متر / )م100(وللمسافة الكلية 

 المسافة
اشارة

  الرتبة

مجموع

 الرتب
عدد 

 الرتب
متوسط

 الرتب
z 

مستوى 

  الداللة

  م 10-  0

  

 0.027 2.21 0.00 0 0.00 سالبة
 3.50 6 21.00 موجبة

  م 20- 10
 0.593 0.53 2.00 1 2.00 سالبة
 2.00 2 4.00 موجبة

  م30-  20 
 0.157 1.41 0.00 0 0.00 سالبة
 1.50 2 3.00 موجبة

  م40-  30 
 0.317 1.00 1.00 1 1.00 سالبة
 0.00 0 0.00 موجبة

  م50-  40 
 0.063 1.85 0.00 0 0.00 سالبة
 2.50 4 10.00 موجبة

             م60 - 50
 0.063 1.85 0.00 0 0.00 سالبة
 2.50 4 10.00 موجبة

 م70-  60 
 0.157 1.41 0.00 0 0.00 سالبة
 1.50 2 3.00 موجبة

 م80- 70
 0.317 1.00 0.00 0 0.00 سالبة
 1.00 1 1.00 موجبة

  م90- 80
 0.157 1.41 2.50 1 2.50 سالبة
 3.13 4 12.50 موجبة

 م 100 – 90                 
 0.414 0.81 1.50 1 1.50 سالبة
 2.25 2 4.50 موجبة

  م100 لمسافة )م/ معدل طول الخطوة (
 0.027 2.21 0.00 0 0.00 سالبة
 3.50 6 21.00 موجبة

  1.96 ≤ 0.05الجدولية عند مستوى  zقيمة 

 )م 10(مســافة كــل  )طــول الخطــوة(تغيــر نتــائج اختبــار ولككســون بــين القياســين القبلــي والبعــدي لم   )8(يبــين الجــدول 

 α ≥ 0.05عنـد مسـتوى    1.96المحسـوبة ومقارنتهـا بالقيمـة الجدوليـة البالغـة       zوباستعراض قيمة  )م100(وللمسافة الكلية 

كانت اقل من القيمة الجدولية مما يدل على عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين القياسـين القبلـي          zنجد أن جميع قيم 

المحســوبة لهــذه  zوالتــي بلغــت قيمــة   )م100(والمســافة الكليــة  )م10(باســتثناء مســافة كــل مــن   عــدي فــي طــول الخطــوة والب

حيــث تعــد هــذه القــيم أعلــى مــن القيمــة الجدوليــة ولــذلك تعتبــر هــذه القيمــة دالــة      )2.21(و  )2.21(المســافات علــى الترتيــب  

   .إحصائيا
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و  )م10(خالل مسافة كل  )معدل تردد الخطوة(قياسين القبلي والبعدي لمتغيرنتائج اختبار ولككسون بين ال :9جدول 

  بالثانية/ خطوة  )م100( للمسافة الكلية

 المسافة
اشارة

  الرتبة

مجموع

 الرتب
عدد 

 الرتب
متوسط 

 الرتب
z 

مستوى 

  الداللة

  م 10-  0

  

 0.027 2.21 3.50 6 21.00 سالبة
 0.00 0 0.00 موجبة

  م 20- 10
 0.599 0.52 3.25 4 13.00 سالبة
 4.00 2 8.00 موجبة

  م30-  20 
 0.461 0.73 3.50 2 7.00 سالبة
 1.50 2 3.00 موجبة

  م40-  30 
 0.131 1.51 2.00 1 2.00 سالبة
 3.25 4 13.00 موجبة

  م50-  40 
 0.115 1.57 4.50 4 18.00 سالبة
 1.50 2 3.00 موجبة

 م                 60 - 50
 0.115 1.57 4.50 4 18.00 سالبة
 1.50 2 3.00 موجبة

 م70-  60 
 0.753 0.31 4.00 3 12.00 سالبة
 3.00 3 9.00 موجبة

 م80- 70
 0.058 1.89 1.50 1 1.50 سالبة
 3.90 5 19.50 موجبة

  م90- 80
 0.344 0.94 3.75 4 15.00 سالبة
 3.00 2 6.00 موجبة

 م 100 – 90                
 0.686 0.40 3.00 3 9.00 سالبة
 3.00 2 6.00 موجبة

لمسافة  )ث/ خطوة   معدل تردد الخطوة(

 م 100
 0.027 2.21 3.50 6 21.00 سالبة
 0.00 0 0.00 موجبة

  1.96 ≤ 0.05الجدولية عند مستوى  zقيمة 

 )م 10(لمســافة كــل  )تــردد الخطــوة(والبعــدي لمتغيــر نتــائج اختبــار ولككســون بــين القياســين القبلــي   )9(يبــين الجــدول 

 α ≥ 0.05عنـد مسـتوى    1.96المحسـوبة ومقارنتهـا بالقيمـة الجدوليـة البالغـة       zوباستعراض قيمة  )م100(وللمسافة الكلية 

القبلـي   كانت اقل من القيمة الجدولية مما يدل على عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين القياسـين        zنجد أن جميع قيم 

المحسوبة لهـذه المسـافات علـى     zالتي بلغت قيمة  )م100(والمسافة الكلية  )م10(باستثناء مسافة كل من  والبعدي في الزمن

  .حيث تعد هذه القيم أعلى من القيمة الجدولية ولذلك تعتبر هذه القيمة دالة إحصائيا )2.21(و  )2.21(الترتيب 

  مناقشة النتائج

  :علقة بالتساؤل األولمناقشة النتائج المت

هـل يوجـد اثـر ذو داللـة إحصـائية للبرنـامج التـدريبي المقتـرح علـى بعـض المتغيـرات البدنيـة             " ينص التساؤل األول على 

لدى عينة الدراسة مـن   )والمرونة ،وتحمل قوة للذراعين" القوة االنفجارية للرجلين "والقوة المميزة بالسرعة ،السرعة(الخاصة

  .دو ؟ع )100(متسابقي 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتـائج اختبـار    )3(و  )2(يتضح من خالل العرض السابق في جداول رقم  

المحسـوبة كانـت    Zولككسون للمتغيرات البدنية الخاصة بين القياسين القبلي والبعدي لعينة الدراسـة حيـث نجـد أن جميـع قـيم      

ى وجود فروق ذات داللـة إحصـائية لصـالح القيـاس البعـدي فـي متغيـرات الدراسـة البدنيـة          أعلى من القيمة الجدولية مما يدل عل

حيـث   ،)1,36(المحسـوبة فيهـا    Zحجالت بالرجل اليمنى التي بلغت قيمـت   )5(باستثناء متغير زمن  ،لدى أفراد عينة الدراسة

    .إنها أقل من القيمة الجدولية فهي غير دالة إحصائيا



 1619  أمال الزعبي  وهاشم إبراهيم

حســـن والتطـــور فـــي الصـــفات البدنيـــة الخاصـــة لـــدى أفـــراد عينـــة الدراســـة الـــى ان البرنـــامج التـــدريبي   يعـــزو الباحثـــان الت

 )البليــومترك(حيــث اســتخدمت تــدريبات  ،المســتخدم بتنــوع تدريباتــه والمناســبة لتطــوير كــل صــفة مــن الصــفات البدنيــة الخاصــة 

والتــي ســاهمت فــي تحســين وتطــوير القــوة المميــزة   الــى تــدريبات اإلثقــال   ةكالحجــل والوثــب بأنواعــه وصــعود الــدرج وباإلضــاف  

وبتطور القوة العضلية للرجلين زاد من قوة دفع الرجلين لألرضة وبالتالي قطـع  " القوة االنفجارية للرجلين " بالسرعة للرجلين 

فــي أن  )2003(و يتفــق الباحثــان فــي ذلــك مــع مــا أشــارت إليــه نتــائج دراســة ســالم      .مســافة أطــول وبســرعة أعلــى وبــزمن أقــل  

اســتخدام تــدريبات الوثــب والحجــل واالرتــداد باســتخدام صــناديق وحــواجز أو مــدرجات والمــزج بينهــا يعــد األســاس فــي تنميــة   

البليـومترك   وكمـا أشـار أيضـا أن تـدريبات     ،وقـد تـم اسـتخدام هـذه التمرينـات فـي البرنـامج التـدريبي المقتـرح          ،القوة االنفجاريـة 

تنميـة القـوة االنفجاريـة للـرجلين والـذراعين ممـا طـور مـن مسـتوى األداء وتعمـل علـى تحسـين             واألثقال لها تأثير ايجـابي علـى   

  .القدرات البدنية والمهارية ألنها أكثر فعالية من تحقيق غرض تنمية القوة العضلية

ارات كما أن استخدام تدريبات السرعة ومـا فـوق السـرعة لمسـافات مختلفـة وبسـرعات وبـدايات متنوعـة ولعـدد مـن التكـر           

باإلضافة الى التكنيك الفني الصحيح وااللتزام المنتظم لـدى أفـراد العينـة فـي تطبيـق البرنـامج التـدريبي سـاعد ذلـك علـى تطـوير            

في أن بلـوغ العـداء أقصـى سـرعة يمكـن الوصـول       ) 1999(وهذا يتفق مع ما أشارت اليه نتائج دراسة الرحاحلة  ،السرعة لديهم

خـالل زيـادة القـدرة بأقصـى سـرعة ممكنـة ولمسـافات قصـيرة متنوعـة وتصـحيح األخطـاء فـي              عـدو مـن   )م100(اليها في سباق 

  .ميكانكية العدو

حجـالت والتـي أشـارت إليـه نتـائج الدراسـة علـى أنـه غيـر دال إحصـائيا فيعـزو الباحثـان              )5(أما فيمـا يتعلـق بمتغيـر زمـن     

تمامهم وتركيزهم على التنافس بيـنهم لقطـع مسـافة أطـول أثنـاء      السبب في ذلك على أن العدائين من أفراد عينة الدراسة أولو اه

   .أداء الخمس حجالت دون أن يولوا اهتمامهم وتركيزهم لزمن المسافة المقطوعة

وكما يعزو الباحثان التحسن والتطور في مستوى المرونة عند أفراد عينة الدراسة يعـود الـى تمرينـات اإلطالـة والمرونـة       

وكذلك تخصيص وحدة تدريبية خاصـة   ،مستخدمة في البرنامج التدريبي في بداية ونهاية كل وحدة تدريبيةالفردية والزوجية ال

في كل أسبوع تحتوي على عدد من تمرينات المرونة مما ساهمت في تطور مرونة المفاصـل وإطالـة العضـالت وبالتـالي سـهولة      

بوجــود عالقــة معنويــة بــين  )Wojtas (2007نتــائج دراســة وهــذا مــا أكدتــه  ،الحركــة ولياقــة بدنيــة أفضــل ومســتوى أداء أعلــى

ال بـد مـن تـوفر     )م100(و للنجـاح فـي األداء الفنـي فـي مسـابقة عـدو        ،مرونة الجذع ومفصل الفخـذ واألداء فـي رياضـة العـدو    

  .ولو بالقدر البسيط من المرونة و أن الالعبين ذوي المرونة األعلى يكون مستوى األداء لديهم أعلى

  :الخالصة

إن البرنــامج التــدريبي المقتــرح بتنــوع تدريباتــه وأســاليبه ووســائله المختلفــة وصــحة تشــكيل التــدريبات لتطــوير الصــفات        

البدنية أدت الى تحسين ورفع مستوى اللياقة البدنية لدى أفراد عينة الدراسـة والتـي تلعـب الـدور األساسـي فـي تطـور مسـتوى         

ك نجـد أن تنميـة الصـفات البدنيـة لالعـب الخطـوة األولـى التـي ينطلـق منهـا المـدربون            وبـذل  ،األداء واالنجاز في مسابقات العدو

حيث أن الحالة البدنية هي القاعدة الصـلبة التـي يبنـى عليهـا تطـوير مسـتوى أداء        ،لالرتقاء بمستوى الالعبين ومستوى االنجاز

  .الالعب

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني

هـــل يوجـــد اثـــر ذو داللـــة إحصـــائية للبرنـــامج التـــدريبي المقتـــرح علـــى بعـــض المتغيـــرات   " علـــى  يـــنص التســـاؤل الثـــاني

  . عدو؟)100(الكينماتيكية الخاصة بالمراحل الفنية لمسابقة 

ولإلجابـة علـى هـذا التسـاؤل فقـد اسـتخدم اختبـار ولككســون الختبـار فـروق الرتـب للمتغيـرات الكينماتيكيـة حيـث توضــح               

    .التساؤل الجداول نتائج هذا

 )م10(لمســافة كــل  )متوســط الســرعة(نتــائج اختبــار ولككســون بــين القياســين القبلــي والبعــدي لمتغيــر   )7(يبــين جــدول 

 )م 90(و)م 50(األولـى ومسـافة    )م10(المحسوبة حيث أنهـا بلغـت فـي مسـافة      Zوباستعراض قيمة  )م100(وللمسافة الكلية 

ــة   ــى الترتيــب   )م100(والمســافة الكلي ــى مــن القيمــة       ،)2,21(و  )2,06(و  )2,12(و  )2,21(عل حيــث تعــد هــذه القــيم أعل

األولــى لمرحلــة  )م 10(الجدوليــة ولــذلك تعتبــر هــذه القــيم ذات داللــة إحصــائية ويعــزو الباحثــان التحســن والتطــور فــي مســافة     

ة تطــور ورفــع مســتوى اللياقــة عــدو نتيجـ  )م 100(مرحلــة الســرعة القصـوى والمســافة الكليــة لمســابقة   )م50(البدايـة ومســافة  
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حيـث اسـتخدمت تـدريبات متنوعـة ومناسـبة خاصـة بتطـوير كـل مرحلـة           ،البدنية ومستوى االداء الفني لدى أفراد عينـة الدراسـة  

حيث استخدمت تدريبات لتطوير مرحلة البداية كتدريبات سرعة رد الفعل والتدريب علـى   ،من المراحل الفنية في هذه المسابقة

باإلضافة الى التكنيك واألداء الفني الصحيح الذي ساهم في تطور التوافق العضلي العصبي وزيـادة   ،ي ظروف مختلفةالبدايات ف

كمـا أن   ،سرعة رد الفعل لدى أفـراد العينـة وسـرعة اسـتجابتهم لطلقـة البـدء واالنطـالق بأقصـى سـرعة أفقيـة وبأقـل زمـن ممكـن             

ن لها الدور الكبير في تطوير القـوة المميـزة بالسـرعة للـرجلين نتيجـة زيـادة قـوة        استخدام تدريبات األثقال والبلومترك والتي كا

  عضالت الرجلين والتي ساهمت في زيادة 

ممـا زاد   ،قدرتهم وقوتهم على دفع مكعبات البداية بأقصى سرعة رد فعل وبالتالي االنطالق واالنـدفاع بأقصـى قـوة لألمـام    

نخفاض زمن هـذه المرحلـة وبالتـالي قطـع مسـافة أطـول بخطـوات أوسـع وبسـرعة أعلـى           من سرعتهم األفقية في مرحلة البداية وا

وباستمرار تزايد السرعة لدى أفراد العينة ساهم ذلك في وصولهم الى السرعة القصـوى فـي المسـافة     ،في مسافة السباق الكلية

  .عدو )م100(لى المستوى الرقمي لمسابقة مما انعكس ذلك على زمن األداء الكلي وبالتالي التأثير االيجابي ع )م 70 – 50(

مارينـا  ودراسـة   )(Milan et al 2002 مـيالن وآخـرون   :ويتفق الباحثان في ذلك مع مـا أشـارت إليـه نتـائج دراسـة كـل مـن       

فـي أن مرحلـة البدايـة فـي العـدو والسـرعة القصـوى همـا أكثـر المراحـل           )  (Marina and Konstantion 2006وكونستانشـن  

وأن كفاءة البداية في العدو هي نتيجـة لوضـعية االنطـالق وسـرعة البدايـة األفقيـة        ،باشرة على النتيجة النهائية للعدوالتي تؤثر م

فــي أن تحســن  ) Bruggeman )1990ويتفــق فــي ذلــك أيضــا مــع مــا أشــارت إليــه نتــائج دراســة    .وزمــن رد الفعــل وقــوة الــدفع 

عـدو يعـود الـى تحسـن وتطـور التوافـق العضـلي ولعصـبي ومرونـة           )م100( لمسابقة ةوتطور متوسط السرعة في المسافة الكلي

المفاصل وقوة عضالت الرجلين ممـا سـاعد علـى سـهولة أدائهـم لحركـات الجـري بقطـع مسـافة أطـول بخطـوات طويلـة وبأقصـى              

  ).م 60 – 50(حيث أن معظم أفضل العدائيين الرجال يحققون أفضل معدل سرعة لهم في المسافة ما بين  ،سرعة

ويعــزو الباحثــان التحســن والتطــور فــي طــول الخطــوة وترددهــا والــذي انعكــس بــدوره علــى المســتوى الرقمــي لمســابقة       

عــدو الــى االنســجام الجيــد بــين طــول الخطــوة وترددهــا والــذي كــان لــه التــأثير االيجــابي علــى مــدى اســتخدام القــوة        )م100(

كمــا ان التطــور فــي مســتوى الصــفات البدنيــة الخاصــة نتيجــة لفاعليــة و ،المحفــزة فــي االتجــاه الصــحيح للســرعة األفقيــة للعــدائين

ــأثير           البرنــامج التــدريبي باحتوائــه علــى تــدريبات خاصــة أخــرى ســاهمت فــي تطــوير معــدل طــول الخطــوة وترددهــا وبالتــالي الت

ت فـي محتواهـا فـي    وذلـك لحسـن اختيـار التـدريبات والتمرينـات و التـي ركـز        ،)م100(االيجابي على المستوى الرقمي لمسـابقة  

 ،البرنامج التدريبي المقتـرح علـى معالجـة الضـعف فـي طـول الخطـوة وترددهـا والتـي تـم تشخيصـها مـن عمليـة التحليـل الحركـي               

حيث انه تم بناء وتشكيل التدريبات من خالل التدرج في زيادة أطوال الخطوة المناسبة ووضـع العالمـات الضـابطة علـى األرض     

باإلضــافة الــى اســتخدام تــدريبات الســحب والجــر والــدفع والوثــب بأنواعــه  ،نلتــأثير علــى ســرعة الالعبــيلطــول الخطــوة وبالتــالي ا

ممـا كـان لـه األثـر االيجـابي فـي زيـادة طـول الخطـوة حيـث تصـل             ،والتدريب على الجـري بصـعود المرتفعـات ونـزول المنحـدرات     

بشـكل أسـرع ولألعلـى ممـا أدى الـى انخفـاض تالمـس        الخطوة الى أقصى طول لها مـن خـالل زيـادة قـوة دفـع الـرجلين لـألرض و       

  .القدم لألرض وبالتالي زيادة طول مسافة الخطوة

 ,Milan et al( و دراسـة  )Murphy et al, 2003( :ويتفق الباحثان في ذلـك مـع مـا أشـارت إليـه نتـائج دراسـة كـل مـن          
الخطــوة وترددهــا، حيــث أن طــول الخطــوة   طــول: همــا نوبــذلك نجــد أن الســرعة فــي العــدو تتحــدد بعــاملين أساســيي   ،)2002

حيــث أن معــدل الســرعة  ،بينمــا سـرعة تــردد الخطــوة تعتمــد علــى ســرعة االنقبـاض العضــلي للــرجلين   ،يعتمـد علــى طــول الرجــل 

ويتفـق الباحثـان فـي ذلـك مـع مـا أشـارت إليـه          ،يساوي حاصل ضرب طول الخطوة في ترددها أو المسافة المقطوعة على الـزمن 

 ).Hunter et al, 2004(نتائج دراسة 

  :االستنتاجات

  :في ضوء نتائج الدراسة فقد استنتج الباحثان ما يلي

و " القوة االنفجارية للـرجلين  " القوة المميزة بالسرعة (البرنامج التدريبي المقترح حسن من عناصر اللياقة البدنية  •

 ).السرعة و تحمل القوة للذراعين والمرونة
ومعــدل طــول  ،متوســط الســرعة: رح أدى الــى تحســن المتغيــرات الكينماتيكيــة والتــي تتضــمنالبرنــامج التــدريبي المقتــ •

  و زمن األداء الكلي  ،ومعدل تردد الخطوة ،الخطوة
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أظهــر التحليــل الحركــي الكينمــاتيكي مــواطن الضــعف فــي بعــض المتغيــرات الكينماتيكيــة عنــد أفــراد عينــة الدراســة فــي    •

  .عدو )م100(المراحل الفنية لمسابقة 

أظهــر البرنــامج التــدريبي المقتــرح تنــوع أألســاليب والوســائل فــي التــدريب تقــدما ملموســا فــي بعــض الصــفات البدنيــة   •

  .عدو )م100(الخاصة وبعض المتغيرات الكينماتيكية وبالتالي التأثير اإليجابي على المستوى الرقمي لمسابقة 

 :التوصيات

   :توصي الباحثة بما يليفي ضوء ما توصل إليه الباحثان من استنتاجات   

استخدام البرنامج التدريبي المقترح من قبل الباحثان لما له من تأثير في تحسـين المسـتوى البـدني وتحسـين األداء      •

  .الكينماتيكي لالعبين

ضرورة استخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحليـل الحركـي للكشـف عـن أخطـاء األداء الحركـي ومـواطن الضـعف          •

 .جتها من خالل وضع وتشكيل التدريبات المناسبة لكل مرحلة لمعالجة الضعف فيهافيها لمعال
ــة الخاصــة بمســابقة       • ــة البدني ــة عناصــر اللباق ــأثير علــى      )م100(ضــرورة االهتمــام بتنمي ــرة فــي الت ــة كبي ــا أهمي لمــا له

 .األداء الحركي المثالي ومستوى زمن األداء الكلي نحو األفضل مستوى فن
لمـا  لى تنمية عنصر القوة االنفجاريـة لـرجلين كعنصـر هـام لتحسـين وتطـوير قـوة عضـالت الـرجلين          ضرورة التركيز ع •

 )م100(على المتغيرات الكينماتيكية وبالتالي التأثير على المستوى الرقمي الكلـي لمسـابقة    لها من دور هام وإيجابي

 .عدو
شــكيالتها ومحتواهــا وعــدم االعتمــاد علــى    التــدريب المتنوعــة فــي ت ضــرورة التنويــع فــي اســتخدام وســائل وأســاليب     •

  .استخدام تدريبات وإجراءات خاصة معينة دون غيرها كما يضعها المدربين

  .إجراء دراسات مشابهة على فئات عمرية مختلفة ولكال الجنسين •
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Appendix 1: Questionnaire 
 

Part I: Demographics 

 

Age:        16-24                       25-33                           34-42 

 

Marital Status:        Married           Unmarried 

 

Education:           High school             Undergraduate                Postgraduate  

 

Income:          3000-10000 DH             10001-20000 DH              More than 20001 DH  

 

Part II: Consumer Buying Behavior 

Answer the following questions using the given scale from 1 to 5.  

 

     Strongly Disagree         Disagree           Uncertain            Agree          Strongly Agree  
 

- Usage Frequency 

1) Usually I try new cosmetics just for the fun of it. 

2) I like to use cosmetics whenever I go out.  
 

- Cosmetic Attributes 

3) Usually I buy cosmetics from experts in the field.      

4) Cosmetics sold at a specialty store are better quality than those sold in a discount store. 

5) I usually know in advance the brand I am going to buy. 

6) I prefer cosmetics that are affordable. 

7) I usually buy the mostly advertised cosmetics. 

8)  I prefer buying cosmetics made in a specific country.  

9) I usually compare the price of different brands before buying cosmetics. 
 

- Consumer Self Image 

10) I use cosmetics to enhance my self-confidence. 

11) I use cosmetics to have a good appearance. 

12) I use cosmetics in order to be accepted by others. 
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their brands and marketing communication. By examining how cosmetic usage determines brand 
perceptions, companies can improve their marketing strategies to enhance customer satisfaction and 
increase their customer base. Moreover, by identifying the brand personalities that attract consumers, 
companies can pin-point the characteristics customers look for in a product, which in turn can be used to 
enhance brand image. Further research on different age groups and cultures should be conducted to 
better understand cosmetic consumers. 
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Summary of major findings 

This research has provided insights into female consumer buying behavior in the Emirate of Abu 
Dhabi. Marketers agree that classifying and developing an understanding of target customers and 
segments are important inputs in differentiating products and enhancing selling propensity. Most of the 
studies concerning buying behavior and choice profiling tend to generalize rather than develop useful 
segment information. Thus, most results are not useful for targeting and positioning. This study 
contributes to the body of knowledge in the area of consumer buying behavior and cosmetic markets. 
From this study, we can gain a better understanding of female consumers buying behavior by analyzing 
three demographic elements and their influence on cosmetic buying behavior, which provide brand 
marketers with valuable information.  

Some of the results obtained from the age factor show that older consumers tend to compare prices 
more than younger consumers, while young consumers prefer affordable price more than any thing else. 
There was an overwhelming conformity among young consumers about price affordability with 97 % of 
them emphasizing its importance. while young consumers tend to believe more than others that 
cosmetics sold at a specialty store is better quality than those sold in a discount store. We can attribute 
this to the lack of experience of such consumers. Young consumers consider advertisement a very 
important source of information as well as a very influential factor in consumer decision making. 
Another important conclusion is that the personal factor was slightly influential except for older 
category, which aimed to improve personal appearance. Almost all female consumers believe that their 
beauty is a precious thing, and they think that they need to depend on expert people in the field of 
beauty. About 76 % of female between 16-24 buy cosmetics from expert people and 60 % of female 
between 25-33 also buy it from experts, while 45 % of female consumers between 34-42 don’t buy it 
from experts because they think that they have good experience in choosing the product. It is important 
to note here that UAE has a relatively young population. Therefore, the sheer size of the young 
demographic makes them extremely important from a marketing perspective. Young consumers, as 
“future consumers” along with the money they will be spending over the remainder of their lives should 
be considered extremely important, even vital, to the continuing health of marketing. As a result, 
retailers are striving to improve their marketing efforts to young consumers.  

With regard to education, female consumers with a lower level of education emphasize the 
importance of price, and we can attribute this to the fact those consumers are still students and they 
spend family money. It is very important to provide this segment with necessary information about 
brand features as well as to emphasize the country of origin. With respondents from the level of the 
education factor are using COO as a catalyst for price and quality and to some extent to reduce the 
degree of risk since cosmetics can affect the external appearance of the consumer. Again, Advertisement 
can play a very important role in shaping the consumers outlook from different education level although 
with less power on those with undergraduate education. It is highly recommended to encode information 
about vital attribute such as price, COO, quality in the advertisement message. In connection with 
advertisement, cosmetics companies should not worry their advertisement dollar, since In terms of 
processing information in advertisements, females are reported to perceive more clutter than males 
(Elliott and Speck, 1998). Another important outcome from this research that personality and self-
concept are found not important for consumers from different educational backgrounds. Issues such as 
good appearance, enhancing self-confidence are not enough to attract consumers, which mean they think 
in rational way rather than irrational. For both undergraduate and postgraduate, they don’t rely on the 
experts in the cosmetics field. Yet it is important to keep provide those consumers with updated 
information, since they rely on their expertise and knowledge in the market. 

The results for income show that marketers must focus on advertisement in attracting consumers 
with low income. The content of advertisement should provide important information about price 
comparison as well as country of origin. Moving to consumers with income between 10001-20000, the 
stores where they buy cosmetics is considered very important for this segment since they believe that 
specialty store provide higher quality brands. In addition to that, they like to use cosmetics regularly, 
which highlight the importance of store patronage programs, and this can be applicable to consumers 
with income more than 20001. Despite the high income, comparing prices arises as an important tool in 
decision making.   

Finally, marketing strategists should find it useful to understand how demographics can affect 
consumer-buying behavior in the marketplace, which can help in segmenting consumers and markets for 
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Table 12: Statistical analysis for relationship between cosmetics usage and demographics 

Demographic Factors:  Chi-square Prob Cramers V 

Age 

Education 

Income 

Marital Status 

3.065 

7.307 

3.455 

8.159 

.218 

.007 

.371 

.004 

.106 

-.164 

.108 

.174 

 Alpha = 0.05 

The third objective of this study was to determine whether and which, if any, of the demographic 
variables, age, education, income, and marital status affects the buying behavior of consumers of 
cosmetics. Chi-square analysis was used to examine the relationship and to estimate their directions and 
strengths, if any, between demographic variables and the buying behavior indicators. As exhibited in 
Table 13, the most significant elements which emerged were the following: 

- Cosmetic attributes is related to age, education, and income. 

- Usage frequency of cosmetics is related to education and marital status. 

- Consumer self image is related to age, education, and income.  

The findings indicate that cosmetic attributes is related to age, education, and income. In other 
words, older, more educated and married females tend to consider more the brand name, price, 
advertisement, and country of origin. Usage frequency is also highly correlated with education and 
status. This result goes in line with the married and less educated category that tends to spend more time 
at home. Finally, consumer self image is highly related to age, education and income, which means 
older, affluent and more educated females tend to use more cosmetics since they are more public-
oriented than other females.   

 

Table 13: Statistical analysis for relationship between cosmetics buying behavior and 
demographics 

 Statistic Cosmetic Attributes Usage Frequency Consumer self 
image 

Age chi-square 

Prob 

Cramers V 

38.155 

.001 

0.266 

1.700 

.427 

.079 

10.857 

.030 

.141 

Education chi-square 

Prob 

Cramers V 

18.473 

.001 

.262 

29.010 

.001 

.232 

14.491 

.013 

.139 

Marital Status chi-square 

Prob 

Cramers V 

2.771 

.428 

.101 

35.282 

.001 

.361 

1.026 

.795 

.062 

Income chi-square 

Prob 

Cramers V 

31.090 

.001 

.196 

8.972 

.177 

.122 

18.410 

.031 

.062 
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Table 10: Income from 10001-20000 DH 

Question Disagree/Strongly Disagree Uncertain Agree/Strongly Agree 

1 40% 55% 5% 

2 10% 34% 56% 

3 46% 5% 49% 

4 36% 5% 59% 

5 40% 10% 50% 

6 33% 20% 47% 

7 25% 25% 50% 

8 45% 5% 50% 

9 30% 19% 51% 

10 50% 26% 24% 

11 54% 18% 28% 

12 60% 15% 25% 
 

Table 11: Income more than 20001 DH 

Question Disagree/Strongly Disagree Uncertain Agree/Strongly Agree 

1 40% 55% 5% 

2 22% 9% 69% 

3 55% 2% 43% 

4 50% 5% 45% 

5 31% 19% 50% 

6 15% 31% 54% 

7 41% 5% 54% 

8 45% 14% 41% 

9 20% 19% 61% 

10 60% 16% 24% 

11 26% 14% 60% 

12 70% 13% 17% 

In the second phase of the analysis, we will use chi-square test to see if there is any statistical 
relationship between cosmetics usage, buying behavior, and demographics. First, we use the chi-square 
test to see if there is a relationship between cosmetics usage and demographics. Performing the chi-
square analysis to test if the relationship exists (as shown at Table 12), we found that there was a 
negative relationship (at alpha = 0.05) between a consumer’s use of cosmetics and her education (df=1, 
N=382 chi-square = 7.307, p< 0.007, Cramers V = -0..1640). Similarly, there was a positive relationship 
(at alpha = 0.05) between a consumer’s use of cosmetics and her marital status (df=1, N=382 chi-square 
= 8.159, p<.004, Cramers V = 0.174). In other words, the percentage of respondents who have been 
using cosmetics with lesser education and were married was significantly higher than the percentage of 
respondents who were more educated and unmarried. There was no significant relationship found 
between the cosmetics use versus age and income.   
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cosmetics in order to be accepted by others”. From the preceding results, it is noticeable that those 
results are very similar to other demographic factors examined in this study so far.  

Table 10 exhibit consumer answers with income range from 10001-20000 DH. It is worth 
mentioning that respondents’ answers were very close from each other. Approximately 59 % chose 
statement 4 “Cosmetics sold at a specialty store are better quality than those sold in a discount store”. 
About 56 % of the respondents assert-ed that they like to use cosmetics whenever they go out. In 
addition, similar to the previous income segment statement 9 came among the most important issues 
with 51 % saying that they tend to compare the price of different brands before buying cosmetics. 
Compared with the least important issues with previous income segment, this segment gave more 
emphasis to refusing the direct influence of cosmetics on their personally. About 60 % of the 
respondents rejected statement 12 “I use cosmetics in order to be accepted by others”. With this 
direction, about 54 % as well rejected that they use cosmetics to have a good appearance, while only 50 
% rejected statement 10 that emphasizes using cosmetics to enhance self-confidence. 

The last income segment with more than 20001 DH is shown in Table 11. The descriptive results 
indicate that 69 % of the respondents with high income like to use cosmetics whenever they go out. This 
statement appeared in the previous segment as well. Comparing the price of different brands before 
buying cosmetics appear to be important with 61 % picked this statement. While 60 % declared that they 
use cosmetics to have a good appearance. On the other hand, 70 % of the respondent disagree and 
strongly disagree with statement 12 that they use cosmetics in order to be accepted by others. On the 
same track and parallel with the previous result, 60 % of the respondents did not support that they use 
cosmetics to enhance self-confidence. Finally, 55 % of the respondents did not support statement 3 
“Usually I buy cosmetics from people who are experts in the field”. We can attribute this to the fact that 
they have substantial experience and knowledge about different brands in the market. 
 

Respondent Income 

Table 9: Income from 3000-10000 DH 

Question Disagree/Strongly Disagree Uncertain Agree/Strongly Agree 

1 52% 43% 5% 

2 30% 18% 52% 

3 75% 5% 20% 

4 25% 24% 51% 

5 35% 15% 40% 

6 30% 17% 53% 

7 15% 24% 59% 

8 30% 15% 55% 

9 20% 24% 56% 

10 80% 9% 11% 

11 43% 7% 50% 

12 70% 11% 19% 
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Table 7: Education Level: Undergraduate 

Question Disagree/Strongly Disagree Uncertain Agree/Strongly Agree 

1 44% 40% 16% 

2 29% 20% 51% 

3 57% 15% 28% 

4 26% 25% 49% 

5 22% 15% 63% 

6 20% 18% 62% 

7 15% 35% 50% 

8 22% 5% 73% 

9 40% 10% 50% 

10 80% 10% 10% 

11 17% 6% 77% 

12 82% 3% 15% 

 

Table 8: Education Level: Postgraduate 

Question Disagree/Strongly Disagree Uncertain Agree/Strongly Agree 

1 30% 55% 15% 

2 40% 10% 50% 

3 65% 5% 30% 

4 31% 15% 44% 

5 25% 5% 50% 

6 30% 20% 50% 

7 15% 23% 62% 

8 38% 5% 57% 

9 30% 20% 50% 

10 70% 20% 10% 

11 22% 10% 68% 

12 90% 5% 5% 

Respondent Income 

The third demographic factor to be tested was respondent income. Table 9 exhibits the first income 
segment that covers those with incomes between 3000 to 10000 DH. The results show that 
advertisement play a very important role again with 59 % go for statement 7. while with very slight 
difference “comparing the price of different brands before buying cosmetics” arrive second with 56 % 
answering agree and strongly agree. Another reappearing statement was “I prefer using cosmetics made 
in a specific country” with 55 %. whereas 80 % rejected the idea that buying cosmetics will enhance 
self-confidence. Statement 3 “Usually I buy cosmetics from people who are experts in the field” 
appeared next with 75 % of the respondents rejecting it because they may think that consulting experts 
can lead to expensive brands. Once more, 75 % of the respondents rejected statement 12 “I use 
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cosmetics just for the fun of it as statement 1 pointed out. Yet again, a personal factor has no influence 
on cosmetics buying behavior since 56 % answered disagree and strongly disagree for statement 10.   

Table 7 shows that, the second segment of education point out different behavior. For the first time, 
female with undergraduate education emphasize personal needs. Statement 11”I use cosmetics to have a 
good appearance” got the highest results with 77 % of consumer agree and strongly agree. We can 
attribute this to the university environment where those students used to socialize with others. Again, 
country of origin attains the second position with 73 % choosing statement 8. While 63 % of the 
undergraduate respondents state that they usually know in advance the brand they are going to buy. This 
indicates that higher level of education can play a very important role in influencing the process of 
decision-making. On the other side, 82 % said that they don’t use cosmetics in order to be accepted by 
others. On the same track, 80 percent of respondents state that they don’t use cosmetics to enhance their 
self-confidence. This is a strong indication that cosmetics have no direct influence on female consumer 
personality. In line with previous result, 57 % of consumers said that they don't buy cosmetics from 
people who are experts in the field. To some extent this can true since consumers usually know in 
advance the brand they are going to buy.  

The third segment of education as shown in Table 8 is postgraduate. They show results that are 
more balanced and there were no extreme answers. Similar to undergraduate, postgraduate chose 
statement 11”I use cosmetics to have a good appearance” but with 66 %. Once again, buying the mostly 
advertised cosmetics and using cosmetics made in a specific country appears among the highly rated 
statements with 62 and 57 % respectively. It was not surprising to get the same results with unsupported 
statements like the previous segment, but with different percentages. About 90 % said that they don’t 
use cosmetics in order to be accepted by others. While70 percent of respondent's state that they don’t 
use cosmetics to enhance their self-confidence. Moreover, 65 % of consumers said that they don't buy 
cosmetics from people who are experts in the field.  

 

Table 6: Education Level: High School 

Question Disagree/Strongly Disagree Uncertain Agree/Strongly Agree 

1 62% 22% 16% 

2 38% 10% 52% 

3 45% 25% 30% 

4 33% 5% 62% 

5 35% 5% 60% 

6 19% 20% 63% 

7 20% 6% 74% 

8 13% 5% 82% 

9 4% 9% 87% 

10 56% 5% 39% 

11 30% 1% 69% 

12 70% 4% 26% 
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Table 4: Age from 25-33 

Question Disagree/Strongly Disagree Uncertain Agree/Strongly Agree 

1 80% 5% 15% 

2 40% 10% 50% 

3 25% 15% 60% 

4 15% 5% 80% 

5 20% 20% 60% 

6 13% 24% 63% 

7 10% 15% 75% 

8 5% 10% 85% 

9 3% 10% 87% 

10 45% 6% 49% 

11 30% 2% 78% 

12 70% 4% 26% 

 

Table 5: Age from 34-42 

Question Disagree/Strongly Disagree Uncertain Agree/Strongly Agree 

1 70% 15% 15% 

2 20% 10% 70% 

3 45% 15% 40% 

4 25% 15% 60% 

5 30% 10% 60% 

6 14% 25% 63% 

7 15% 9% 76% 

8 15% 10% 75% 

9 9% 9% 82% 

10 55% 6% 39% 

11 30% 2% 78% 

12 71% 4% 25% 
 

Respondent Education 

The second element of the demographic factor, level of education exhibit-ed many discrepancies in 
respondent answers as well. In the first segment as shown in Table 6, respondents with school level 
choose statement 9 (“I usually compare the price of different brands before buying cosmetics”) with 87 
% agree and strongly agree. Usually consumers utilize this buying technique when they lack information 
and experience about the product. Another way to minimize uncertainty is buying cosmetics made in a 
specific country. Based on that, respondents select statement 8 with 82 %. Advertisement can be a good 
source of information, so statement 7 (“I usually buy the mostly advertised cosmetics”) came third with 
74 %. On the other hand, 82 % reject the idea that the main reason to use cosmetics is to be accepted by 
others as mentioned in statement 12. In the same direction 62 % answered that they don't try new 
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cosmetics with affordable prices, since most of them are students and not working at this age. Choosing 
statement 4 and 7 can be attributed to the lack of experience of this segment, and therefore 
advertisement can be very influential for this age segment. On the other hand, 70 % of this segment said 
that they disagree and strongly disagree with statement 1 (“Usually I try new cosmetics just for the fun 
of it”). Whereas 65 % support statement 2 “I like to use cosmetics whenever I go out”, and 60 % for 
statement 10 (“I use cosmetics to enhance my self confidence”).    

While for the second segment of age 25-33 as shown in Table 4, statement 9 (“I usually compare 
the price of different brands before buying cosmetics”) ranked first with 87 % of respondents agree and 
strongly agree. With less than 2 % from statement 9, statement 8 (“I prefer using cosmetics made in a 
specific country”) arrived second with 85 %. At the third place, statement 4 (“Cosmetics sold at a 
specialty store are better quality”) with 80 % agree and strongly agree. It’s worth mentioning that again 
statement 4 came amongst the highest important statement for the first and second age segment. 
Conversely, for a second time statement 1 (“Usually I try new cosmetics just for the fun of it” came at 
the first position, but it received higher denial with 80 % answering disagree and strongly disagree. With 
70 % statement 12 “I use cosmetics in order to be accepted by others”) arrived in the second place, and 
finally statement 10 ranked third with 45 %. 

Reaching the third age segment 34-42 as shown in Table 5, results were different from previous age 
segments as well. For example, statement 9 (“I usually compare the price of different brands before 
buying cosmetics”) once again ranked first, but with slightly lower response rate that is 82 % of 
respondents agree and strongly agree. Having good appearance was important for older consumer since 
statement 11 (“I use cosmetics to have a good appearance”) arrived second with 78 %. While with very 
slight difference again like segment one, statement 7 (“I usually buy the mostly advertised cosmetics”) 
ranked third with 79 %. While for the statement that got the lowest support, statement 12 (“I use 
cosmetics in order to be accepted by others”) got the lowest support among others with 71 % answer 
disagree and strongly disagree. Following statement 12, statement 1 (“Usually I try new cosmetics just 
for the fun of it”) with 70 % and statement 10 (“I use cosmetics to enhance my self confidence”) again 
ranked third with 55 %. 

 

Table 3: Age from 16-24 

Question Disagree/Strongly Disagree Uncertain Agree/Strongly Agree 

1 70% 10% 20% 

2 65% 5% 30% 

3 20% 4% 76% 

4 5% 3% 92% 

5 15% 10% 75% 

6 2% 1% 97% 

7 10% 5% 85% 

8 20% 1% 79% 

9 15% 5% 80% 

10 60% 10% 30% 

11 20% 5% 75% 

12 40% 3% 57% 
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demographics and the second section about cosmetics buying behavior (Appendix 1). The survey was 
carried out on a random sample of 650 female cosmetics consumers aged between 16 to 42, using Five-
Likert scale ranging from 1= Strongly Disagree to 5= Strongly Agree. The Researches distributed the 
questionnaire to the female consumers at three malls namely; Abu Dhabi Mall, Marinah Mall, Madinat 
Zayed Shopping Centre, in addition to Paris Gallery in Abu Dhabi city and it took two months starting 
from 25-Nov-2008 to 25-Jan-2009. A total of 382 usable questionnaires were returned and collected 
58% response rate. Cronbach’s alpha test was used to ensure the reliability of the questionnaire. The 
results indicate acceptable value (α= 0.74). 

Table 2 shows that age composition: those whose ages were between 16-24 years were 23% of the 
respondents, whereas almost half (49%) of the respondents’ ages ranged between 25-33 years. About 28 
% of the respondents ranged between 34-42 years of age. In other words, approximately 72% of the 
respondents fell below 33 years of age. Interestingly, the sample was almost balanced between married 
52%, and the unmarried 48% respondents. The education profile of the surveyed respondents indicates 
that 70% of the respondents had undergraduate degree and 20% with high school and only 10% had 
postgraduate degrees. About 29% of the respondents earned less than DH 10000 a month, 51% of them 
earned between DH 10000 and 20000, and 20% more than 20001. 

 

Table 2: Sample Description of Demographics 

 Frequency % 

Age: 

16-24                       

25-33 

34-42 

 

88 

187 

107 

 

23 

49 

28 

Marital Status: 

Married 

Unmarried 

 

186 

196 

 

48 

52 

Education: 

High school 

Undergraduate               

Postgraduate        

 

78 

267 

35 

 

20 

70 

10 

Income: 

3000-10000 

10001- 20000 

More than 20001  

 

77 

196 

109 

 

29 

51 

20 
 

Analysis 

Given the study objectives, the first phase of analysis compared the results of the three 
demographic category including age, education and income. A description of the most important three 
and the least three important three statements for each segment will be provided. The second phase of 
the analysis will focus on testing if there is any statistical relationship between cosmetics usage, buying 
behavior, and demographics using chi-square test. 

To achieve the first phase, we will discuss the three main demographics. As shown in Table 3 
female consumers aged between 16–24 chose statement number 6 “cosmetics affordability” as the most 
important statement with 97 % answer agree and strongly agree. In the second place statement 4 
(“Cosmetics sold at a specialty stores are better quality”) with 92 % answer agree and strongly agree. 
While statement 7 (“I usually buy the mostly advertised cosmetics”), ranked third with 85 % answer 
agree and strongly agree. The above results show that relatively young female consumers prefer 
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likely to use simplifying decision heuristics: for instance, buying only more expensive and branded 
products. 

 

Empirical Research 

A review of the empirical research indicates that, although research is investigating consumer 
buying behavior  and market practices in much of the world, a significant gap remains when it comes to 
the Middle East region. Al-Ashban and Burney’s (2001) study was the only one conducted in the 
Middle East and it was about key antecedents to cosmetics use among women in Saudi Arabia. The 
results of this study suggest that Saudi Arabian women cosmetics consumers' education and social status 
play a vital role in their trend to use of cosmetics. In addition, the study revealed a strong significance of 
predictors of usage habits namely; age, income levels, occupation, and marital status with respect to 
longevity of exposure; and of body color, allergy, occupation and marital status with obsessions have 
been found. While in the Kingdom of Bahrain, the Bahrain Center of Research and Studies conducted a 
field study on credit card usage among Bahraini women. The main result of this study shows that 72 % 
of married females used the credit card to buy cloth and cosmetics, while only 21 % of single females 
use it for the same purpose (Alrai, 2010).     

Ben Amour’s (2009) paper was intend-ed to determine the effectiveness of product sampling in 
terms of usage in the cosmetics industry and to draw a consumer profile who is reactive to free samples 
and to determine product characteristics that would lead to free samples usage. To accomplish those 
objectives, perfume, skin care and make-up samples were given away to 500 women. Outcome of this 
research shows that launching product sampling campaigns is quite effective as free samples usage 
appears to be high (72 per cent). Managers should give away samples of new products involving 
important advertising budgets. They also should offer samples of product types with a high-penetration 
rate. In addition, it is better to sample well-known brands rather than unknown ones. Moreover, the 
authors recommend targeting family brand users when offering free samples. In addition, it is not 
profitable to target consumers with low annual spending within the product category. Finally, the 
authors suggest that giving away samples to non-working house wives will help in understanding 
consumer attitude.  

Another study by Guthrie, Michelle, and Jung (2008), examines women's perceptions of brand 
personality in relation to women's facial image and cosmetic usage. The study seeks to develop a better 
understanding of how various factors influence perceptions of cosmetic brands in the USA. The survey 
included items measuring facial image, cosmetic usage, brand personality, and brand attitude. The 
findings show that despite the brand personality of competence was found to be important across all 
three brands, consumer perceptions pertaining to the remaining brand personality traits differed. The 
study found that consumers' facial image influenced the total quantity of cosmetics used but not the 
variation in quantity in different situations. Results also indicate that a relationship exists between facial 
image and brand perceptions. In addition, they find that a different group of brand personality traits 
influenced brand attitude for each cosmetic brand.  

Finally, Weber (2002) investigates the differences in purchasing behavior between the US and 
French cosmetic markets. The study suggests that a difference should exist due to psychological factors, 
social influences, and the purchase situation. The paper discusses the underlying theoretical 
perspectives, and illustrates the various components that influence consumer behavior in this particular 
market. The analysis and investigation is based on the cosmetic industry in terms of comparing US and 
French consumers and their historical purchase patterns. The results indicate that there are in fact 
notable differences in purchase behavior. The findings provide support for the theoretical perspectives, 
in addition to important managerial implications in terms of developing appropriate product 
development, distribution and marketing strategies 

 

Research Methodology, Sampling Procedure, and Data Collection 

In order to solicit necessary information a questionnaire was developed and pilot tested through 
personal interviews with five senior level professionals at Paris Gallery, the most famous cosmetics 
outlet in UAE. The questionnaire contained two sections: the first section about consumers’ 
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Table1: Cosmetics Spending in the UAE 

Average annual amount spent per head in the UAE on cosmetics 
and perfume 

Dh1,226 
($334) 

Sales value of cosmetics and perfume market in the UAE last year Dh1.50 billion 

The increase over the previous year 8.4 per cent 

Expected number of Dubai hotels offering world-class spa 
treatment by 2015 

200 Hotel 

Current GCC spend on medical spa treatment Dh 272 billion 

Source: Robert Ditcham, 2007, Gulf News. 

This rapid growth in cosmetics sales and market in the UAE grabs the attention of beauty and skin 
care companies throughout the World. More international outlets are expected to open in the GCC. Paris 
Gallery, which has 26 outlets and controls around 60 % of high-end cosmetics and fragrance sales in the 
UAE, is expected to see growth of more than 20 % per year. Paris Gallery is planning to open another 
40 retail outlets within its existing UAE, Qatar and Saudi Arabia base as well as Bahrain, Kuwait and 
Oman. Major brands are very active and more of the key suppliers are expected to follow such as 
Christian Dior and Coty. Several have established their own subsidiaries in the Gulf region to manage 
logistics, marketing and to work directly with their local distributors. The market's growth is also 
attributed to the region's demographics, with a population of young, fashionable trendsetters with high 
disposable income (Abed Al Aziz, 2006).   

 

Literature Review  

There is a general conformity among researches that cosmetics buying behavior literature in 
developing countries in general is inadequate and ambiguous (Al-Ashban and Burney, 2001). We hope 
this study will contribute towards a better understanding of female buying behavior. It is noteworthy to 
start with Sproles and Kendall (1986) who defined consumer decision-making style as a mental 
orientation characterizing a consumer’s approach to making choices. Sproles and Kendall view this 
construct as basic consumer personality, analogous to the concept of personality in psychology. 
Research on this construct can be categorized into three main approaches: the consumer typology 
approach (Moschis, 1976); the psychographics /lifestyle approach (Lastovicka, 1982); and the consumer 
characteristics approach (Sproles and Sproles, 1990). In this research, we will apply the consumer 
characteristics approach. In terms of consumer behavior, appearance-related variables can affect a 
variety of consumption-related purchases and behaviors that interest marketers of numerous products 
and services, as well as social scientists interested in popular culture (Burton, Netemeyer, and 
Lichtenstein, 1995). In a series of studies, Hoppe (1995), concluded that usage of beauty products was 
increasing but for different reasons for different people; pampering, ingredients, and multiple benefits 
play key roles with various customers. He also found that young women (ages 18-29) are a lucrative 
group; they are frequent shoppers, which spend a lot of money and love to splurge on themselves. 
Marcoux (1997), found a tendency to use cosmetics products to enhance social relationships at young 
age and a tendency to demonstrate or to aspire to a higher social status.  

Consumers buying behavior is highly affected by demographic characteristics of consumers which 
affect the methods and means they use to progress through the purchase decision process model. For 
example, a “catch them young” theory has been gaining in popularity. The sheer size of the teen 
demographic makes them extremely important from a marketing perspective (MMR, 2000). Meyer 
(2001) asserts that  “consumers establish their brand preferences between the ages of 15 (sometimes 
younger depending on the category) and 25”. If marketers miss this crucial period, it could require that 
they expend two to three times more marketing dollars in an attempt to capture them as they move into 
their twenties and beyond. Meneely, Burns, and Strugnell (2009) found that as age increases, older 
consumers' retail buying and food-related behavior changes and a decline in patronage of multiple 
retailers is evident as age increases. Taylor and Cosenza (2002) found that increased information search 
is prevalent as education and income increase. In addition, as consumers grow older, information search 
and evaluation of product attributes decreases. Ailawadi, Neslin, and Gedenk, (2001) report that 
education is positively related with quality consciousness, suggesting that educated consumers are more 
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activities, and a major cultural, and commercial centre due to its position as the capital. Abu Dhabi alone 
generates 15% of the GDP of the United Arab Emirates (Gulf News, 2009).  

Abu Dhabi is one of the world's largest producers of oil, which has roughly 10 % of the world’s 
proven oil reserves and 4 % of its natural gas. However, as reports of business in this region often note, 
doing business with these countries and the firms within them demands a tolerance as well as a solid 
understanding of the region and its consumer and business requirements (Giunipero and Flint, 2001). 
Abu Dhabi has actively attempted to diversify its economy in recent years through investments in 
financial services and tourism. Abu Dhabi is the third most expensive city in the region, and 26th most 
expensive city in the world (City Mayors, 2009). Fortune stated in 2007 that Abu Dhabi was the richest 
city in the world.  

Islam is the faith of the people of Abu Dhabi and all other Emirates. The nature of Abu Dhabi 
social and cultural structures and its organization are rooted in the values and traditions of Arab Muslim 
culture. People’s buying behavior is heavily influenced by the values, norms, and expectations of Islam. 
The Islamic products range from popular Islamic banking to alcohol-free hotels, while halal cosmetic is 
still in its infancy in Asia and a mere novelty for Muslims in the Arab world (Mandi, 2009). Abu 
Dhabi’s social structure involves strong kinship patterns and the clan is the basis of Abu Dhabi tribal 
society. The extended family is the foundation of rural and urban society, and thus there is a strong 
sense of loyalty to the clan or family. Therefore, one can imagine the intensive social interaction that 
takes place in Abu Dhabi and its impact on Emirates buying behavior.  

The climate of Abu Dhabi is considered generally hot and humid throughout the summer season. 
The temperature fluctuates between 35 and 45 degrees Celsius and the humidity between 60 and 100 %. 
In winter, the weather is pleasant and the temperatures vary between 18 and 25 degrees Celsius, and the 
humidity is low. 

 

Cosmetics in the UAE Market 

It is estimated that Emirate women alone spend close to AED 1 billion (US $272 million) per year 
on beauty products and treatments (Mena Report, 2009). Preventing the harmful effects of sun on their 
skin is the product of a tradition kept alive by generations of women throughout the Arab world. Being 
tanned is not a desire for them, far from it in fact. They use all kind of measures to prevent themselves 
from sun exposure. While many women cover their faces for religious or cultural reasons, others who do 
not do so, still use parasols or scarves to protect their skin. The beauty and grooming business in the 
UAE and the region is expected to buck the recessionary trend.  

In recent years, working women with high disposable income spend more on cosmetics and beauty 
products and particularly international brands, which are more popular in the UAE. The total cosmetics 
and personal care market in the UAE alone was worth more than $414.2 million at retail sales value in 
2005. Spurring on sales is shopping mall space growing at 50% a year. According to Retail 
International, retail accommodation for beauty product retailers has grown 30% in the last three years to 
account for 25-30% of all retail space in the UAE. European and American cosmetics sell well in the 
UAE, largely due to lack of local cosmetics manufacturers (Cochrane, 2006). With more than 2000 
companies involved in trading cosmetics and perfumes, the Emirates wants to attract manufacturers and 
multinational firms to the newly established Jebal Ali Free Zone Authority's Fragrance Beauty and 
Fashion Park to give the UAE a greater regional role in the growing market. The park will span 2 
million sqm with a full range of facilities, from state of the art test laboratories to wholesale outlets. 
Consumption of cosmetics and fragrances in the Gulf States is one of the highest per capita in the world. 
Table 1 show the huge market and spending in the UAE. Consumers in the GCC region including UAE 
spend on the average Dh 1,226 per head on cosmetics each year and it is one of the highest rates in the 
world. The market in the UAE alone was worth more than Dh 1.5 billion in retail sales year 2008 and 
8.4% increase over Dh 1.41 billion the previous year. 
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Introduction: 

The history of cosmetics spans at least 6,000 years of human history, and almost every society on 
earth. In the Western world, the use of cosmetics became prominent in the Middle Ages, typically 
among members of the upper classes. Although it is generally believed that cosmetics as they are now 
known originated in the Far East, the study of non-industrial cultures indicates the use of cosmetics in 
every part of the world. The war paint of native Americans, the tattooing and scarification (making of 
superficial incisions of the skin) practiced by many peoples (the Maori of New Zealand and numerous 
African cultures, for instance), and the use of woad (a plant dye used by ancient Britons to paint their 
bodies blue) are all forms of cosmetic used for psychological intimidation of the enemy as well as 
adornment (Draelos, 2007). 

Cosmetics is a general term applied to all preparations used externally to condition and beautify the 
body, by cleaning, coloring, softening, or protecting the skin, hair, nails, lips, or eyes. The U.S. Food 
and Drug Administration (FDA), which regulates cosmetics in the United States, defines cosmetics as 
products "intended to be applied to the human body for cleansing, beautifying, promoting attractiveness, 
or altering the appearance without affecting the body's structure or functions." This broad definition 
includes any material intended for use as a component of a cosmetic product. The FDA specifically 
excludes soap from this particular category. 

The worldwide annual expenditures for cosmetics is estimated at U.S. $18 billion. Of the major 
firms, the oldest and the largest is L'Oréal, was founded by Eugene Schueller in 1909 as the French 
Harmless Hair Colouring Company. The market was developed in the United States during the 1910s by 
Elizabeth Arden, Helena Rubinstein, and Max Factor. These firms were joined by Revlon just before 
World War II and Estée Lauder just after (Mayell, 2004). The growth of cosmetics and beauty products 
markets have surged significantly as consumers are increasingly becoming aware about appearance, 
beauty, grooming and choice of personal care products. There are more than 3,300 companies 
manufacturing and distributing cosmetics and skin care products in the United States alone. Even the 
government does not know exactly how many of these companies are in existence, or the vast number of 
beauty products marketed (Whittaker, 2007).  

 

Research Significance and Objectives  

Despite the importance of consumers buying behavior in general, the literature on this issue in 
developing countries in general, and the UAE in particular, has been neglected. It is hoped that this 
study will contribute towards a better understanding of the importance of consumer buying behavior, as 
well as adding new knowledge to the literature. In addition, studies of consumer behavior in general on 
Abu Dhabi are nonexistent. This type of study is particularly crucial to this Emirate as it yields such 
information that will make better utilization of resources. Through marketing research in general and 
consumer studies in particular, manufacturers would have better understanding of the required output of 
all citizens of UAE society. Thus, this study provides useful information on Abu Dhabi society, to the 
government of this Emirate and to all dealers in the retailing sectors. This information should be of 
valuable use to cosmetics marketers in the planning of their marketing strategies to ensure greater 
efficiency in their use of resources. For example, market segmentation, targeting profitable consumers, 
product quality, as well as distribution and promotional efforts are related directly to consumer 
purchasing behavior, and so effective marketing decisions depend on valid information pertaining to 
their behavior. Based on the above, the objectives of this paper are to: 

1. Provide an overview of the cosmetics market in the UAE and its importance.  

2. Examine the female buying behavior of cosmetics in the UAE. 

3. Describe the influence of demographics on female buying behavior 
 

Background on the Emirate of Abu Dhabi 

Abu Dhabi is the capital of, and the second largest city in the United Arab Emirates. The city 
proper, making up an area of 67,340 km2, had an estimated population of 869,751 in 2009. Abu Dhabi 
has grown to be a cosmopolitan metropolis. Its rapid development and urbanization, coupled with the 
relatively high average income of its population, have transformed Abu Dhabi, making the city more 
Westernized than most other Arab cities. Today the city is the country's center of political, industrial 
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Abstract 
The worldwide annual expenditures for cosmetics is estimated at U.S. $18 billion, and many 

players in the field are competing aggressively to capture more and more markets. However, the 
literature notoriously lacks empirical investigation of the salient attributes of the users and 
determinants of cosmetics use. The purpose of this article is to investigate the influence of demographics 
on cosmetics buying behavior of young female consumers in the Emirate of Abu Dhabi in the UAE. To 
achieve this purpose, we employed descriptive research methodology. The findings of this study 
indicated that female consumers tend to compare prices of different brands, prefer brands made in 
specific countries as well as brands that advertised heavily. Another important outcome found from this 
research that personality and self-image does not play an important role in female buying behavior of 
cosmetics. In addition, cosmetics attributes and consumer self image were related to age, education, and 
income. While cosmetic usage frequency was related to education and marital status. 
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تأثير العوامل الديموغرافية على السلوك الشرائي لفئة الشابات لمستحضرات التجميل في اإلمارات 

  العربية المتحدة
  

  .األردن لية األعمال، جامعة الشرق األوسط، عمان،قسم التسويق، ك، حمزة خريم 

  .دناألر ، عمان،قسم إدارة األعمال ، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط ،محمد الشورة

   

  ملخص

وتتنافس العديد من الشركات . مليار دوالر 18تقدر النفقات السنوية في جميع أنحاء العالم لمستحضرات التجميل بحوالي 

فـي   ًاشـديد  ًاومـع هـذه األهميـة، فـأن هنـاك نقصـ      . بقوة للحصول على المزيد من المبيعات و األسـواق الجديـدة فـي هـذه الصـناعة     

. اسـتخدام مستحضـرات التجميـل    و حو معرفة وتحديد السمات البارزة للمستخدمين ومحددات شـراء الدراسات الموجهة بالذات ن

هـو دراسـة تـأثير العوامـل الديموغرافيـة علـى السـلوك الشـرائي لفئـة الشـابات لمستحضـرات التجميـل فـي               دراسـة الغرض من هذه ال

وأشـارت نتـائج هـذه    . رض، تم استخدم مـنهج البحـث الوصـفي   ولتحقيق هذا الغ. إمارة أبو ظبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الدراســة إلــى أن المســتهلكين يميلــون إلــى مقارنــة األســعار مــن مختلــف العالمــات التجاريــة، وتفضــيل العالمــات التجاريــة مــن بلــدان  

البحـث أن السـمات والصـورة     ومن النتائج الهامة في هـذا . محددة، فضال عن العالمات التجارية التي يتم  اإلعالن عنها بشكل كبير

ــل       ــي الســلوك الشــرائي لمستحضــرات التجمي ــا ف ــب دورا هام ــة للمســتهلك ال تلع ــا. الذاتي ــين خصــائص     بينم ــة ب ــاك عالق ــت هن كان

عالقة بين تكرار االسـتخدام لمستحضـرات التجميـل     وأظهرت النتائج وجود. والدخل التعليموعامل السن  ومستحضرات التجميل 

  .الحالة االجتماعيةمع عامل التعليم و
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passing through droughts and water shortages. This period would have probably fallen under the Iron 
Age I.  

The people during the period of the Old Testament had responded to droughts and severe climate 
conditions through migration to more favorable areas; areas that enjoyed plenty of water resources. 
Storage of food and water during good years was also practiced knowing that the region’s climate was 
unstable and a famine could strike anytime. People knew that depending on one subsistence strategy 
would have moved them toward starvation and massive famines, so they diversified their economies by 
adoption of trade with areas that had smaller influence by droughts, or areas that enjoyed different 
climate regimes like Egypt for example. There were attempts to control population growth through 
controlling marriages. The Levant is climatically very sensitive, which consequently played a major role 
in the rise and fall of civilizations throughout history. Wars, military assaults and famines had 
cumulatively contributed to put a tragic end to those civilizations during the period of the Old 
Testament. 

References:  

Al-Shorman, A. (2002a). Climate Change and Archaeological Site Distribution during the Past Four 
Millennia in Northern Jordan Utilizing Oxygen Isotope Analysis of Human Tooth Enamel and 
Geographic Information System. Ph.D. Dissertation, University of Arkansas. 

Al-Shorman, A. (2002b). Archaeological Site Distribution in Jordan since the Paleolithic and the Role 
of Climate Change. Adumatu 5: 7-26. 

Amiran, D. (1991). The Climate of the Ancient Near East: The Early Third Millennium B.C. in The 
Northern Negev of Israel. Erdkunde 45(3): 153-162. 

Amiran, R. (1970). The Beginnings of Urbanization in Canaan. In New Eastern Archaeology in the 
Twentieth Century: Essays in Honor of Nelson Glueck, edited by J., Sanders, pp. 83-100. 
Doubleday, Garden City: NewYork.  

Bar-Matthews, M.; Ayalon, A.; Kaufman, A. and Wasserburg, G. (1999). The Eastern Mediterranean 
Paleoclimate as A Reflection of Regional Events: Soreq Cave, Israel. Earth and Planetary Science 
Letters 166: 85-95. 

Bar-Yosef, O. (1996). The Impact of Late Pleistocene-Early Holocene Climatic Changes on Humans in 
Southwest Asia. In Humans at the End of the Ice Age: The Archaeology of Pleistocene-Holocene 
Transition, pp. 61-78 . New York: Plenum Press. 

Bar-Yosef, O. (2000). The Impact of Radiocarbon Dating on Old World Archaeology: Past 
Achievements and Future Expectations. Radiocarbon 42(1): 23. 

 

Bottema, S. and Van Zeist, W. (1981). Palynological Evidence for the Climate History of the Near East: 
The Pollen Evidence. Review of Paleobatany and Palynology 73: 21-33. 

Bourke, S. (1997). Pre-Classical Pella in Jordan: A Conspectus of Ten Years Work (1985-1995). 
Palestine Exploration Quarterly 129: 94-115. 

Bruins, H. (1994). Comparative Chronology of Climate and Human History in The Southern Levant 
From The Late Chalcolithic to The early Arab Period. In Late Quaternary Chronology and 
Paleoclimates of The Eastern Mediterranean, edited by O., Bar-Yosef and R., Kra, pp. 301-314. 
Radiocarbon, Arizona. 

Callway, J. (1978). New Perspectives on Early Bronze Age III in Canaan. In Archaeology in the Levant: 
Essays for Katheleen Kenyon, edited by R., Moorey and P., Purr, P., pp. 46-58. Aris and Philips, 
Warminster. 

Coogan, M. (1998). The Oxford History of The Biblical World. Oxford University Press, Oxford. 

Esse, D. (1989). Secondary State Formation and Collapse in Early Bronze Age Palestine. In 
L’urbanisation de la Palestine du Bronze Ancien: Bilau et Perspectives des Recerches actuells. 
Actes du Colloque d’Emmanus (20-24 Octobre 1986), edited by P., de Miiroschedji, P. BAR 
International Series 527. Oxford: British Archaeological Survey Reports.  



 Abdelhalim 

 

 

1627

precipitation. As a response to water shortages, the Bible mentioned that Abraham dug up cisterns in 
Canaan to collect water (Genesis 26: 15). Suggs et al. (1992) consider Abraham’s migration to be part of 
a population movement in the early second millennium BCE, which could explain the Hyksos migration 
during the drier Middle Bronze Age to the Nile Delta; a very fertile land with plenty of water resources.  

Famines and droughts continued throughout Issac's time; the Bible mentioned that he went to 
Abimelech the Philistine King of Gerar asking for help (Genesis 26: 1). Climate conditions then had 
become more favorable and Isaac cultivated large areas of land (Genesis 26: 12) stressing the fact that 
the Middle Bronze Age was not completely dry but had some short periods of sufficient amounts of 
precipitation exceeding 350mm (Al-Shorman, 2002). A 250mm annual rainfall or above is enough to 
have successful dry farming in the region (Kirkbrid, 1985), which probably allowed Isaac to have 
enough food for his flocks and herds (Genesis 26: 14). During the Middle Bronze Age, Abraham and 
Jacob were contemporaneous, and Joseph became the ruler of Egypt during the 16th dynasty (1800 
BCE) as explained by Halley (1965).  

It is not uncommon for the Eastern winds to blow on Egypt. It happened that these winds damaged 
the vegetation during Joseph’s times (Genesis 41: 6). Periods of severe droughts were mentioned in the 
Bible, (Genesis: 41: 27), and seven years of famine were followed by another seven wet years. As a 
response to potential droughts, Joseph gathered in all the money in Egypt and Canaan in exchange for 
grains, and put it in the treasury (Genesis 47: 14). This means that severe droughts were in Canaan also; 
Canaanites exchanged money, herds and their land for grains from Egypt (Genesis 47: 14-31).  

During the Late Bronze Age, Jordan fell under the new revived kingdom of Egypt, 1550-1906 BC 
(Coogan, 1998) after expelling the Hyksos. Cultural and trade links expanded in Jordan during this 
period, where pottery were imported from Cyprus and Greece. New cities were established during this 
period probably due to better climate conditions (Vine, 1987). Southern Jordan was known as Edom and 
was inhabited by Horites and cave dwellers. North of Edom, the area was divided into two other 
regions: Moab and Ammon. Moses and the Israelites Exodus fall within this period, where Israelite 
people returned to Canaan after a long period of slavery and hard labor (Exodus 12: 50, 51).  

During the Late Bronze Age, Moses went up from the lowlands of Moab to Mount Nebo in Jordan 
where he died and was buried (Deuteronomy 34: 1-8). Then Joshua led the Canaanites and crossed the 
Jordan River to the west by the Ark (Joshua 3:11), which indicates that the water level in Jordan River 
that time was very high and could not be crossed on foot contrary to the case in modern times even with 
the presence of headwater diversion. Better climate conditions compared to the Middle Bronze Age 
turned Canaan land to be like a heaven (Halley, 1962). Data presented by Furmkin et al. (1991) and 
Bruins (1994) indicate wetter climate conditions during the Late Bronze Age. These better climate 
conditions broadened the cultivated crops to include a wide array of cereals and trees that were not 
cultivated during the Middle Bronze Age (Lenzen et al., 1985). 

By the beginning of the Iron Age, Jordan was already divided into three kingdoms: Edom, Moab 
and Ammon. Iron Age C tallies with the biblical period under David and Solomon (Halley, 1065) when 
the three main kingdoms of Jordan were under the control of the new state based in Jerusalem (II 
Samuel: 1, 6, 8, 9, and 10). There was a big famine when David asked the Philistines’ priest for food to 
save his people from the famine (Psalm 33: 19). The Philistines’ priest demanded that young men 
should be kept far from women –maybe to control the population growth fearing the potential increase 
in demand for food (Samuel 21: 4).  

After the split of the ‘United Kingdom’ of David and Solomon in 922 BC, the state of Judah 
appeared in southern Palestine and Samaria in the north due to the Egyptian invasion (Vine, 1965). In 
850 BC, after the ‘United Kingdom’ split, Samaria was stricken by a famine, which forced some people 
to move to Armenia (2 Kings 7: 1-4). The prices of flour and barley went higher in Samaria and the 
famine lasted for a very long time (2 Kings 8: 1). The Iron Age II witnessed massive destructions caused 
by earthquakes and military assaults (Bourke, 1997). Judah was conquered by Babylon at 606 BC (II 
Kings 25) when the area was experiencing severe famine caused by droughts and Samaria by Assyria in 
721 BC (II Kings17). The Bible (Isaiah 15 and 16) mentions that the water at Moab was “desolate, the 
grass was parched, the herbage dead and the not a green thing is left” indicating that the region was 
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Introduction: 

Tremendous amount of literature has been accumulated on the ancient history and climate of the 
southern Levant (e.g.: Callway, 1978; Fargo, 1979; Kenyon, 1979; Bottema and van Zeist, 1981; Garrad 
et al., 1985; Harlan, 1985; Henry, 1985; Kirkbride, 1985; Shehadeh, 1985; Raiks, 1985; Esse, 1989; 
Amiran, 1991; Furmkin et al., 1991; Issar et al., 1992; Bar-Yosef, 1996, 2000; Bar-Mathews, 1999; 
Harrison, 1997; Issar and Yakir, 1997). But few studies have considered climate impact on societies and 
the consequent responses probably due to inadequate data resources. At the same time, historical 
documents are not available for all cultural periods especially the Bronze and Iron Ages. The Old 
Testament is one of the written documents that covers the previous two periods and is also considered as 
an ethnographic resource. This paper uses information presented in the Old Testament to present the 
past climate response in the southern Levant. It does not support or refute the Bible arguments but only 
introduces past people’s responses to climate change. 
The Climate  

It has been documented that the Early Bronze Age in Jordan was one of the wettest periods during 
the Holocene (Furmkin et al., 1991) where favorable climatic conditions increased the number of 
settlements across the southern Levant (Amiran, 1970; Kempinski, 1978; Gophna and Portugali, 1988; 
Esse, 1989; Finkelstien and Gophna, 1993; Joeffe, 1993; Falconer 1994a, b). At the end of the Early 
Bronze Age and the beginning of the Middle Bronze Age, Jordan and Palestine passed through severe 
droughts after a long period of more humid conditions (Al-Shorman, 2002). Development of trade 
during the Middle Bronze Age between Egypt, Syria, Arabia, Palestine, and Jordan might have been 
triggered by droughts, which necessitated economic diversification (Coogan, 1998).  

The Late Uruk society in southern Mesopotamia (3,500 BCE) adopted cereal irrigation agriculture 
using canals dug across the dry-farming regions. But this society suddenly collapsed at about 3,200-
3,000 BCE due to the severe droughts (Cullen et al., 2000; Bar-Mathhews et al. 1999; Lemcke and 
Sturme, 1997). After this period, wetter conditions returned which helped the Akkadian civilization in 
Mesopotamia, the Old Kingdom of Egypt and the Early Bronze III civilizations of Palestine to flourish. 
Around 2,300 BCE, sudden climate changes, characterized by severe droughts and cooling caused 
regional abandonment because of diminished agricultural production. Also system collapse took place in 
Jericho, Bab-ed-Dhra, Numera, Bethshan, Khirbit Karak and Ai (Harlan, 1985). At the same time, 
Sumer, the southern Mesopotamian Empire had also collapsed. Jacobson and Adams (1958) claimed 
that soil salinization caused by excessive irrigation was the primary cause. They supported the 
assumption by the clay tablets in the Sumerian archive records, which stated that the ratio of barley to 
wheat was constantly rising. Because barley is more tolerant than wheat to soil salinity, they concluded 
that Mesopotamian soil was becoming salinized and considered it an anthropogenic effect. 

According to Issar (1995), soil salinization was caused by the diminished flow of the Euphrates and 
Tigris, caused by a warmer and drier climate, which might have prevented the Sumerians from getting 
enough water to flush out the salt from their soils. Wilkinson (1997) has another opinion; he states that 
Bronze Age settlements and land-use systems of upper Mesopotamia were brittle and vulnerable to 
collapse, but he also stresses the fact that prolonged droughts might have resulted in diminished 
agricultural production and contributed to the collapse as well. Weiss (1996) proposed that cloudy 
winters caused by aerosol loading, low soil moisture due to high wind speed, dusty atmosphere and wild 
fires caused crop failures which resulted in a reduction of the imperial taxes that sustained Akkadian 
imperialization.  

Toward the end of the Early Bronze Age and throughout the Middle Bronze Age, climate 
deterioration prevailed, resulting in community collapse throughout the Levant. In Jordan such a 
collapse was interpreted to be a result of the destructive migrations of Amorites (Kenyon, 1979) and 
Egyptian military campaigns (Callway, 1978). During the Late Bronze Age better climate conditions 
compared to the Middle Bronze age prevailed and broadened the cultivated crops to include a wide array 
of cereals and plants (Lenzen et al., 1985). Better climate conditions continued during the Iron Age I but 
started to be drier during the Iron Age II (Al-Shorman, 2002b). 

Responses to Climate Change as Stated in the Bible 

During the Middle Bronze Age, Abraham who lived in Ur, traveled to Canaan and then went down 
to Egypt because the region was stricken by famine (Genesis 12: 10) possibly due to insufficient 
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Abstract 
Considering the Old Testament a history books, one can use information extracted from it to obtain 
information about past people’s responses to climate change. Severe droughts and famines forced 
the people of the Middle Bronze and Iron Ages to migrate to more favorable areas, store food and 
water and adopt trade as a substitute method of diversifying their economic acquisitions. Not 
considering the facts or religious beliefs the Old Testament could hold, this paper discusses the 
responses to severe droughts only from a historical point of view. 
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 ملخص
  

نسـتخلص مـن خاللهـا بعـض المعلومـات عـن اسـتجابة النـاس للتغيــر          التـي يمكننـا أن  ، التـوراة مـن أهـم الكتـب التاريخيـة      تعـد 

لقد اجبر القحط والمجاعة الناس فـي العصـور البرونزيـة المتوسـطة والعصـر الحديـدي علـى الهجـرة إلـى المنـاطق           . المناخي القديم

  . األكثر رخاء حيث خزنوا الطعام والماء وتبنوا استراتيجيات عيش متنوعة

ئق والمعتقـدات الدينيـة فـي التـوراة فـان هـذه الدراسـة تتنـاول اسـتجابة النـاس خـالل سـنوات القحـط              وبغض النظر عن الحقا
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of the note in brackets, as follows: (Note 1). Then every note is explained in further detail at the 
end of the manuscript, before the references, under the title Notes, as follows: 

Note 1: Tobin, K. G. & Capie. W. The development and validation of a group test of logical thinking, 
Paper presented at the American Educational Research Association Meeting, Boston, 1980. 

Note 2: There is a great deal of literature on these developments, which cannot naturally be listed here. 
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