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   27/10/2008 وقبل للنشر                          26/4/2007  ستلم البحث فيا

  ملخص

قضية الكوتا النسائية موضع حوار ونقاش مهم في المجتمع األردني والصالونات السياسية وانقسـمت اآلراء بـين مؤيـد     كانت

ويتضمن وجودها في البرلمـان إلـى أن يتسـنى لهـا     , أن نظام الكوتا يكفل للمرأة حقها حيث رأى المؤيدون, ومعارض لنظام الكوتا

لهـا   انتقاصـاَ أعتبـر المعارضـون لنظـام الكوتـا ان فـي تخصـيص مقاعـد للمـرأة فـي البرلمـان            بينمـا . إثبات قدرتها وكفاءتهـا مرحليــاً  

  .علمًا بأن الكوتا هي نظام يخصص لالقليات لضمان حقهم في المشاركة في العملية السياسية. وخاصة أنها تشكل نصف المجتمع

ة األردنيـة مـن خـالل دراسـة ميــدانية إحصائيــة تــم        وقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على نظام الكوتا وآراء وتوجهات المـرأ 

إعــدادها لهــذا الغــرض، شــملت مجموعــة نســاء مــن قياديـــات ومديـــرات مـــدارس وعــدد مــن ربـــات البيــوت المثقفــات فــي محافظــات  

: جـزئين الدراسة مـن   حيث تكونت. إضافة إلى النائبات في مجلس النواب للتعرف على مـواقفهن تجـاه نظام الكوتـا ،الشمال األردني

أمـا الجـزء   . الجزء األول تناول اإلطار النظري لمفهوم المشاركة السياسية ودور المرأة في العمل السياسي ومفهوم الكوتـا النسـائية  

ة وخلصـت الدراسـ   .حيث تم تصـميم استبانة لهذه الغاية وتم توزيعها على عينـة الدراســة   ،الثاني فيمثل اإلطار اإلحصائي التحليلي

إلى أن الكوتا أمر ضروري تستطيع المرأة أن تفرض نفسها في المجتمع ويتقبلها فـي العمـل السياسـي وفـي صـنع القـرار السياسـي        

ســوف يــتم التخلــي عنــه عنــدما تصــبح الظــروف مهيــأة لــذلك وتكــون المــرأة األردنيــة قــادرة علــى     ًامبــدئيا ومرحليــ بوصــفه اجــزاءًا

  . وتقديم برامـج ترضي طموح المواطـن بشــكل عام ،دراتهااستقطاب الـرأي العام وإقناعهم بق

 

The Feminist Quota in the Jordanian Election System 

from Jordanian Women's Perspective 
Mohammad Kannoush, Nirmin Ghawnmeh,  Jordanian Studies Center, Yarmouk University. 

Abstract 
The issue of the feminist quota took a great deal of debate in the Jordanian society especially in political 

circles, and the opinions towards this issue were divided between the anti and the pro-quota: the pro-quota view the 
system as a guarantee to ensure women's rights and also their presence in the parliament as a temporary 
arrangement till women are able to prove their capacity and power. However, the anti-quota view the issue of 
assigning seats to women in the parliament as degrading as they constitute half of the society. In fact, the quota 
system is one designed for the minorities to ensure their rights in participation in the political process. 

This study came to shed light on the quota system and to identify the opinions and tendencies of Jordanian 
women through empirical and statistical study that was prepared for this purpose. This study included a group of 
women including: leaders in community, school masters, educated house keepers in the Northern governorates of 
Jordan, and the female members in the Jordanian Parliament, to identify their views towards the quota system. The 
study consisted of two parts; The first part dealt with the theoretical framework which covers the concepts of 
political participation, the role of woman in political action and the feminist quota. The second part introduced the 
statistical, analytical framework where a questionnaire was designed for the purposes of the study and distributed 
to a selected sample. 

The study came to the conclusion that the quota is a necessity for the improvement of women in the society and 
to ensure their participation in making political decisions as a tentative and gradual process which will be 
terminated when the situation has changed in favor of women's participation. Women will  then be capable of 
attracting public opinion and convincing the masses of their capacity to represent them, and also capable of 
introducing programs that satisfy citizens ambitions in general. 
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 :مقدمة
شـهد المجتمع األردني في العقود الماضية تحوالت اقتصادية واجتماعية وتعليمية وسياسية الفتة، كان من أبرزها زيادة 

مشاركة المرأة في كافة نواحي الحياة، خاصة االجتماعية والتعليمية والثقافية واالقتصادية، إال أن مشاركة المرأة األردنيـة على 

وعلى الرغم من أن األردن يمر اآلن . قياسًا بمشاركة الرجل في هذين المجالين اإلداري كان ضئيًالالصعيدين السياسي و

بمرحلة تحول ديمقراطي وتنمية سياسية وإصالح اقتصادي وتعددية حزبية، إال أن غالبية المجتمع األردني ما تزال تنظر إلى 

ية واإلدارية في عملية صنع القرار السياسي، علمًا بأن المرأة المرأة نظرة شك وريبة وعدم ثقة، من حيث مشاركتها السياس

األردنيـة نالت حظًا وافرًا من التعليم العالي، حتى أن نسبة الطالبات إلى الطالب في بعض التخصصات يفوق الطالب بكثير، 

ًا حقيقيًا للرجل في جميع وهذا يدل على أن المرأة أخذت حيزًا متميزًا من التعليم، وهذا يؤهلها إلى أن تكون مشارك

  . المجاالت، وبالتالي تسلم المناصب السياسية واإلدارية والقيادية في الدولة

ورغم الجهود التي بذلتها القيادة الهاشمية منذ أواخر القرن الماضي في تحديث وتطوير األردن في جميع المجاالت، 

ي مجال التنمية الشاملة والمستدامة، مع األخذ بعين االعتبار أن والتي ترجمت على أرض الواقع في النقلة النوعية لألردن ف

وقد حرص الملك عبد الله الثاني عند . هذه التنمية لن تحقق أهدافها المتوخاة، إال بمشاركة المرأة في صنع القرار السياسي

ة المرأة األردنيـة في جميع مناحي على أهمية مشارك 2003افتتاحه للدورة العادية لمجلس األمة الرابع عشر في كانون األول 

الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية،وذلك ألن مشاركتها في هذه المجاالت جميعًا تحقق التنمية الشاملة، فالتنمية 

اسية كمرحلة أولية نحو المشاركة السي) الكوتا(لذا تم إقرار . الشاملة والمستدامة ال تتحقق بدون المشاركة الفاعلة للمرأة

للمرأة لحين تقبل المجتمع األردني اختيار المرأة لتمثيله في المجلس النيابي، اعترافا بكفاءتها وقدرتها في خدمة بلدها 

  .ومواطنيها

  :أهداف الدراسة وأهميتها

وربـات  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة آراء وتوجهات النساء األردنيات القياديات من مديرات المدارس والمؤهالت علميـًا

، وكذلك معرفة آراء النائبات األردنيات الحاليات في )اربد وعجلون، المفرق وجرش(البيوت المثقفات في محافظات الشمال 

م، 2003الذي أخذت به الحكومة األردنيـة في االنتخابات البرلمانية األخيرة لسنة ) الكوتا النسائية(مجلس النواب حول نظام 

رأة من المشاركة في صنع القرار السياسي وممارسة حقوقها التي نص عليها الدستور األردني، فنظام الكوتا يمكن الم

كما أن نظام الكوتا يعطي المرأة فرصة إلظهار قدراتها في العمل . والمساهمة في وضع القوانين والتشريعات إلى جانب الرجل

المرأة لتتسلم مناصب قيادية في الدولة، وتسهم في دعم السياسي، ويحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، واألخذ بيد 

المسيرة الديمقراطية، وتحقيق التنمية السياسية واالجتماعية واالقتصادية، والتنمية الشاملة والمستدامة التي يسعى األردن 

  .لتحقيقها

وبهذا تكمن  .التي تواجههوتهدف هذه الدراسة أيضا إلى معرفة أهم إيجابيات وسلبيات نظام الكوتا واهم التحديات 

دور المرأة في الحياة السياسية وممارستها لحقوقها السياسية، ومشاركتها في العمل السياسي  أهمية هذه الدراسة من أن

يسهم في دفع مسيرة الديمقراطية والتنمية السياسية الشاملة والمستدامة، خاصة في المرحلة الحالية التي تستهدف تحوال 

  .اإلصالح والتنمية السياسية في األردن يةكبيرا نحو عمل

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

الذي أعطى المرأة حقها في الترشيح واالنتخاب، لم يمكنها من الوصول  1974إن تعديل قانون االنتخاب العام سنة 

ا إلى أعلى المستويات في للبرلمان عن طريق االنتخاب العام المباشر إال مرة واحدة، رغم كفاءة المرأة األردنيـة ووصوله

ولما كانت الحاجة ماسة إلى اإلصالح . التحصيل العلمي، ونجاحها في المناصب اإلدارية والقضائية والسياسية التي تسلمتها

) نظام الكوتا(السياسي كان ال بد من التفكير باألسلوب األمثل الذي يوصل المرأة إلى البرلمان والمشاركة السياسية، فكان 

بناء على  2003لسنة ) 11(سيلة األنسب كحل مؤقت لمشاركة المرأة في الحياة العامة والذي صدر بقانون معدل رقم هو الو

  . مقررات لجان األردن أوًال، مما مكن ست نساء من الوصول إلى قبة البرلمان في انتخابات تلك السنة

لمرأة موضوع مشاركتها السياسية بكثير من وقد تناول عدد من الباحثين والدارسين والمهتمين في مجال حقوق ا

األخير، وتراوح هذا االهتمام بين الرفض والقبول، مما جعله موضع جدل في ) نظام الكوتا(العناية واالهتمام، وأخص بالذكر 

اسي، ورأيها فمن هنا جاء االهتمام بهذا الموضوع للوقوف على حقيقة واقع المرأة األردنيـة في العمل السي. المجتمع األردني



661  محمد الشرعة ونرمين غوانمة

في المشاركة السياسية، ال سيما فيما يتعلق بالكوتا، خصوصا وان هناك من يرى ضرورة إلغاء هذا النظام، في حين يرى 

  . آخرون بقاءه أو تعديله

  :وجاءت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية

 ما هي وجهة نظر المرأة األردنيـة في الكوتا النسائية ؟

ـــة فــي الكوتــا    ) 0.05=∝(ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة   هــل هنــاك فــروق   فــي وجهــات نظــر المــرأة األردني

 :النسائية تعزى للمتغيرات التالية

 ؟ )العمر، المستوى التعليمي، نوع العمل، الحالة االجتماعية، مكان اإلقامة(

  :مجتمع وعينة الدراسة

واشتملت على عينة عشوائية ) اربد وعجلون، المفرق وجرش(المرأة في محافظات الشمال  اقتصرت هذه الدراسة إلى

  :من الفئات التالية

  . من يحملن مؤهالت علمية وما زلن على راس عملهن من غير ربات بيوت -

  .المؤهالت علميا ويعملن وفي نفس الوقت فهن ربات بيوت -

 .الكوتا النائبات في مجلس النواب اللواتي نجحن على نظام -

المعدة لهذه الغاية في المحافظات المذكورة، أما النائبات  تامرأة، وزعت عليهن االستبيانا) 480(وبلغت عينة الدراسة 

استبانة ألنها غير ) 19(استبانة، أي أنه تم استبعاد ) 461( توعاد من هذه االستبيانا. فقد وزعت عليهن في مجلس النــواب

  .استبانة، وهذا العدد هو الذي تعاملنا معه للحصول على نتائج هذه الدراسة) 448(ائي للعينة هو مكتملة، وأصبح العدد النه

  :منهجية الدراسة

في وصول المرأة إلى البرلمان ومشاركتها في العملية السياسية وصنع القرار، وذلك من ) الكوتا(اعتمدت الدراسة أهمية 

علميا في محافظات الشمال، والنائبات الموجودات في البرلمان الحالي، خالل تحليل آراء شريحة من النسوة المؤهالت 

. استبانة) 448(الصحيحة وعددها  توقد اتبعنا المنهج التحليلي اإلحصائي لالستبيانا. وتوضيح كيفية إيصال المرأة للبرلمان

  : وقد اعتمدت على المناهج العلمية التالية

 .وتا النسائية كقانون يسمح للمرأة بالمشاركة السياسيةوالذي يدرس نظام الك: المنهج القانوني 

 .الذي يدرس كيفية تحقيق أهداف الدراسة من خالل تحليل منهجي: المنهج الوصفي التحليلي 

ــي اإلحصــائي    ــات اإلحصــائية مــن خــالل االســتبيانا      : المــنهج التحليل ــل البيان ــوم بتحلي ــذي يق ــا مســبقًا     تال ــم توزيعه ــي ت الت

   .ية على أسس تحليلية إحصائيةوالخروج بنتائج مبن

  :أداة الدراسة

صمم الباحثان استبانة خاصـة السـتخدامها إلغـراض هـذا الموضـوع، وتـم توزيعهـا علـى العينـة العشـوائية فـي المحافظـات             

. وتـا والغرض من ذلك جمـع المعلومـات والتعـرف علـى آراء النسـاء الخـاص بنظـام الك       . األربع، باإلضافة إلى النائبات في البرلمان

. وجــاءت أداة الدراســة علــى شــكل أســئلة موزعــة علــى محــورين، األول المحــور االجتمــاعي والثقــافي، والثــاني المحــور السياســي

وقسمت اإلجابـات علـى   ) Likert scale(فقرة تمثل محاور الدراسة، واستخدمت مقياس ليكرت ) 31(واشتملت االستبانة على 

  .)1، 2، 3، 4، 5(ادري، ارفض، ارفض بشدة وقد أعطيت األوزان التالية على التواليأوافق بشدة، أوافق، ال : النحو التالي

  :صدق وثبات األداة

بعد االنتهاء من تصميم االستبانة وقبل توزيعها على عينـة الدراسـة، قـام الباحثـان بعـرض االسـتبانة علـى عشـرة محكمـين          

وعـدلت  . العلوم التربوية، إلبداء الرأي في صـياغة فقـرات االسـتبانة   علم االجتماع، العلوم السياسية، و: من االختصاصات التالية

. فقــرات االســتبانة حســب رأي المحكمــين ومالحظــاتهم، وكانــت االســتبانة حســب رأي المحكمــين صــالحة لغايــات إجــراء الدراســة 
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، ممـا يشـير الـى وجـود     )0.88(فبلغت قيمتـه  ) كرونباخ ألفا(ولقياس ثبات األداة قام الباحثان بحساب معامل االتساق الداخلي 

  .مصداقية في إجابات األسئلة

  :الدراسات السابقة

بعـض النـدوات والمـؤتمرات التـي تناولـت موضـوع الكوتـا إلـى          إن الدراسات عن الكوتا قليلة، غير أنـه تـم التطـرق لهـا فـي     

  :ساتجانب الدراسات التي تناولت المشاركة الســياسـية للمرأة األردنيــة، ومن هذه الدرا

حول مشاركة المرأة األردنيـة في االنتخابات النيابية سنة  )مركز األميرة بسمة لشؤون المرأة(دراسة ميدانية قام بها  -

، من اجل التعرف على األسباب التي أدت إلى عدم وصول المرأة للبرلمان في تلك االنتخابات، )كناخبة ومرشحة( 1997

كن متحمسة إليصال بنات جنسها للبرلمان، حيث أظهرت الدراسة أن معظم وأظهرت الدراسة أن المرأة نفسها لم ت

األصوات التي حصلت عليها المرشحات كانت من الرجال، وأظهرت الدراسة كذلك أن نسبة عالية من أفراد المجتمع 

لمرأة في تلك األردني ترى أن اإلرث االجتماعي من عادات وتقاليد كانت من أهم األسباب التي ساعدت على عدم فوز ا

االنتخابات، فقد ترسخت لدى شريحة كبيرة من المجتمع األردني بان المرأة ليست لديها الخبرة الكافية في مجال العمل 

البرلماني، حتى أن نسبة كبيرة من الرجال والنساء ما يزالون يفضلون انتخاب الرجل باعتباره األقدر على المشاركة 

 .نين وإيصال طلباتهم إلى المسؤولين في الحكومةالسياسية وسن التشريعات والقوا

، حول المشاركة السياسية للمرأة األردنيـة، وهي دراسة ميدانية لطالبات 2000دراسة للدكتورة بارعة النقشبندي سنة  -

سياسية العلوم السياسية في جامعة العلوم التطبيقية األهلية، والجامعة األردنيـة، بهدف التعرف على مدى المشاركة ال

ووزعت . للطالبات داخل الجامعة وخارجها، وما اثر الخصائص التعليمية واالجتماعية واالقتصادية على تلك المشاركة

طالبة في الجامعتين، وبعد تحليلها أظهرت الدراسة بأنه ال توجد فروق في إجابات الطالبات بين ) 160(االستبانة على 

كما أن هذه المشاركة المحدودة . البات خارج الجامعة هي مشاركة محدودةالجامعتين، وان المشاركة السياسية للط

 . اتسمت بالتحفظ والحذر، على الرغم من توافر المناخ الديمقراطي واالستقرار السياسي في األردن

أوضحت فيها تطور دور المرأة في  2002 سنة )المرأة والسياسية ودورها في التنمية:(دراسة نهى المعايطة بعنـوان -

لمجتمعات القديمة والوسطى واإلسالمية حتى العصور الحديثة، وإصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عن الجمعية ا

كما أوضحت الدراسة أن الحقوق السياسية للمرأة في الدساتير العربية لم تكن  ،1948العامة لألمم المتحدة سنة 

وبينت الدراسة أن المرأة األردنيـة . قافي واجتماعي ودينيمتماثلة، بل تباين ذلك بسبب عوامل مختلفة من موروث ث

استطاعت أن تخوض جميع المجاالت العلمية واالقتصادية واالجتماعية، إلى جانب المشاركة السياسية كما ساهمت في 

 .صنع القرار السياسي

، )ظام التقسيمات اإلداريةأضواء قانونية على الكوتا وعلى ن(: دراسة للدكتور خالد يوسف الزعبي دارسة بعنوان -

الكوتا (تناول الباحث فيه عدد الكوتات في قانون االنتخاب المؤقت وذكر بأنها أربعة كوتات، وكانت الرابعة هي . 2004

، التي جاءت من منطلق دعم المرأة األردنيـة في الوصول إلى البرلمان، وانتهت الدراسة إلى أن تكون هذه )النسائية

الن المرأة . ربة للنساء، ثم يتم إلغاؤها فيما بعد عندما تثبت جدارتها وكفاءتها داخل مجلس النوابالمرحلة مجرد تج

 .قد تحقق نتائج افضل من الكوتا، خاصة بعد أن يتقبل المجتمع األردني مشاركتها بان تكون نائبة في البرلمان

، )التوجهات الحالية واإلمكانات المسـتقبلية: دنيـةالتنمية السياسية والمرأة األر(دراسة عبد الهادي المجالي بعنوان  -

هي إعادة إنتاج سياسي للدولة  )اإلصالح السياسي(، ذكر فيها أن استراتيجية التنميـة السـياسية األردنيـة 2004

فيه  األردنيـة، وفقا لمفاهيم عصرية متطورة، تحاكي ما يشهده العالم من حركة تطور متسارع وحداثة متسارعة، لما

وعن المشاركة السياسية للمرأة األردنيـة، رأت الدراسة بأنها خطت خالل العقود . تحقيق المصالح الوطنية األردنيـة

األربعة األخيرة خطوات متقدمة على طريق المشاركة الكاملة في بناء الدولة من النواحي السياسية واالقتصادية 

 . بناء اإلصالح السياسي الشاملواالجتماعية، وأنها قادرة على اإلسهام في 

، رأت الدراسة 2004، )آليات التنمية السياسية في األردن واليات تنمية المرأة سياسيا(: دراسة احمد عبيدات بعنوان -

أن مفهوم التنمية بشكل عام يرتبط بمفهوم المواطنة والحق في المشاركة الذي كفله الدستور األردني، وأكده الميثاق 

كما أوردت الدراسة أن . ت عنه العديد من التشريعات بصور مختلفة، وفي مقدمتها قوانين االنتخابالوطني، وعبر

لمشاركة المرأة سياسيا، ولكنه األفضل اآلن حسب المعطيات الحالية، ويدعو إلى ضرورة  ليست الحل األمثل) الكوتا(
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حتى تثبت المرأة قدرتها على اإلقناع بعدالة  تنسيق افضل بين التنظيمات الوطنية المهتمة بشؤون المرأة وقضاياها

  .مطالبها، ومن ثم وصولها إلى البرلمان عن طريق االنتخاب

، وقد أوضحت الدراسة )أنظمة وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة(بعنوان  2005دراسة للباحثة فريدة إسماعيل سنة  -

لسياسية، إلى جانب تأكيد جميع المؤتمرات التي عقدتها أن هناك مواثيق وقوانين عدم التمييز ضد المرأة في الحياة ا

وبينت الدراسة كذلك أسباب . األمم المتحدة على ضرورة مشاركة المرأة في التنمية السياسية وصنع القرار السياسي

أيضا  وتطرقت الدراسة. والذي كان نتيجة التجربة النسائية في االنتخابات السابقة وعدم نجاحها فيها) الكوتا(ظهور 

المستوى الحكومي التنفيذي، والمستوى التشريعي، : إلى آليات تطبيق الكوتا، وذلك بان تكون على أربعة مستويات وهي

  .االنتخابية ومستوى األحزاب، ومستوى األنظمة

طوات التي ، فقد بينت الخ)الكوتا النسائية في التجربة األردنيـة(: بعنوان 2005أما دراسة الباحثة مريم الرويعي سنة  -

، حتى إصدار وثيقة المرأة األردنيـة سنة 1974، بدءا من حق المرأة للترشيح سنة )الكوتا(اتبعت في األردن لتطبيق 

2003. 

  : اإلطار النظري للدراسـة

يتفق معظم الباحثين في الدراسات السياسية بشكل خاص على أن عملية مشاركة المرأة في الحياة السياسية هو أمر 

وملح لتحقيق تنمية سياسية شاملة، وان ال يقتصر حق الترشيح واالنتخاب للمجالس النيابية على الرجال فقط، بل ضروري 

يجب أن يشمل المرأة أيضا، حتى تعطى للمرأة حقا متساويا ومتعادال مع زميلها الرجل، خاصة وان المرأة تمثل نصف 

عقدتها األمم المتحدة خالل العقد الماضي ضرورة مشاركة المرأة المجتمع، هذا وقد أكدت جميع المؤتمرات الدولية التي 

م طالبت الحكومات 1995فوثيقة بكين الدولية التي صدرت سنة . بالتنمية عن طريق المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار

  ).1 ،2004 اعيل،إسم% (30في العالم العمل على زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار لتصل على األقل إلى 

فمن هنا بدأ االهتمام الرسمي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة األردنيـة وذلك بعد عقود من االستبعاد والتهميش، 

خاصة وان المرأة األردنيـة ساهمت بدور إيجابي في عملية التنمية، كما استفادت من التطورات االجتماعية واالقتصادية 

  ).4 ،2004 العثمان،(خطط التنمية  والسياسية التي أحدثتها

  :مفهوم الكوتا وتطبيقاتها الدولية

الكوتا هي نظام انتخابي يخصص في قانون االنتخابات العامة من اجل ضمان حقوق األقليات للوصول إلى السلطة 

المختلفة وخصوصا  السياسية، وهو نوع من التدخل اإليجابي للتعجيل بالمساواة والتقليل من التمييز بين فئات المجتمع

  .التمييز بين الرجل والمرأة

احتكر الرجل العمل السياسي في معظم المجتمعات، وظل الرجل هو المسيطر في مجتمع ذكوري وضع هو نفسه قوانينه 

، ولم تستطيع )يومنيك األمريكية(بوالية  1890وأول مرة سمح للمرأة المشاركة في االقتراع العام كان في سنة . وأسسه

سنة من الديمقراطية والحرية والنضال الفعلي  250من المقاعد حتى بعد % 14رأة األمريكية ان تحصل على اكثر من الم

ولم تسمح النظم الديمقراطية األخرى بحق التصويت للنساء إال في أوائل القرن العشرين  )2، 2004 ،إسماعيل.(للمرأة

وبعد الحرب العالمية األولى أخذت الدول األوروبية تسمح . استراليافي  1901الماضي، فقد سمح للمرأة حق االقتراع سنة 

سمح للنساء في إنجلترا ممن هن في سن الثالثين فما فوق المشاركة في االقتراع  1918للنساء باالقتراع العام، ففي سنة 

 الم فنجد أن نساء النرويجأما بقية دول الع. سمح لهن المشاركة في االقتراع في نفس سن الرجال 1928العام، وفي سنة 

وفي  1919، وفي ألمانيا سنة 1918، وفي روســيا سنة 1915سنة  ك، وفي الدانمار1913بدأن في االقتراع العام في سنة 

  ).284 ،1989خير، (، 1945أما فرنسا فكان في ســــنة  1931، وفي أســبانيا 1921السويد 

وتؤكد الكوتا على . ذي أصاب وضع المرأة في الحياة العامة والسياسيةظهرت فكرة الكوتا النسائية نتيجة للتراجع ال

 ،(Global Data, 2004, 2) هامشي في الحياة السياسية ءعملية توظيف النساء في مواقع سياسية وأنهن لسن بشي
خل البرلمانات هذا فالمعروف أن المرأة في مختلف أنحاء العالم تشكل اكثر من نصف السكان، ومع ذلك فان نسبتهن قليلة دا

من عدد المقاعد، وفي % 40حوالي  1998إذا استثنينا الدول االسكندنافية ففي السويد بلغت نسبتهن حسب إحصائية سنة 

وعلى النقيض من ذلك فهناك بعض الدول ومنها دول عربية %. 25وأيسلندا % 38والنرويج % 34والدنمارك  فلندا
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مرأة في المجالس التشريعية، في حين ان هناك امرأة واحدة قد نجحت في االنتخابات األخيرة كاإلمارات العربية مثًال ال تمثل ال

ويعود سبب ذلك إلى قلة عدد النساء اللواتي يعملن في السياسة، ومن هنا جاء نظام الكوتا  ،2007في مملكة البحرين لعام 

كما انه يغير من نظرة  .(Ibid, 2)سسات السياسية من التوازن السياسي بين الجنسين في المؤ حتى يعمل على خلق نوعًا

المجتمع إلى المرأة ودورها التقليدي، ويساهم في رفع مكانة المرأة ومشاركتها في العلمية السياسية كحق من حقوقها على أن 

  .(Ibid, 2) يكون لها تمثيل في البرلمان والمحاكم والحكومات

محدد من النسب المئوية،مهما تكن قائمة المرشحين في البرلمان أو اللجان وتهدف أنظمة الكوتا بان يكون للنساء عدد 

البرلمانية أو الحكومية ويضع نظام الكوتا عبئا كبيرا على مشاركة المرأة القروية، كما أن جوهر هذه الفكرة هو توظيف 

سياسية، وان فكرة وجود امرأة واحدة وتجنيد النساء لتسلم مواقع سياسية، والتأكيد بان النساء لسن معزوالت عن الحياة ال

  .(Ibid, 2)أو اثنتين في البرلمان ليس كافيا 

ويتم تطبيق الكوتـا في بعض البلدان الغربية والتي تكون فيها نسـبة النسـاء في البرلمانات قليلة فعلى ســبيل المثال، 

ولكن بعد تطبيـــق هذا النظام % 6في البرلمان حوالي فقبـل تطبيق نظام الكوتــا في األرجنتين كانت نسبة األعضاء من النساء 

  .)Women’s Boon or Bane, 2002, 1(% 25وصـــل إلى 

  :أنواع ونظم الكوتا

وعند الحديث عن الكوتا يجب معرفة األنواع المختلفة من الكوتا المنتشرة في العديد من بلدان العالم، فهناك الكوتا 

في الترشيح على مقاعد مخصصة للنساء فقط، وهناك الكوتا المفتوحة وتعني أن المرشحات المغلقة التي تعني أن للنساء حق 

كما يوجد هناك . يمكنهن االختيار بين الترشيح للتنافس على مقاعد الكوتا المحددة أو خارجها لمنافسة المرشحين الرجال

  :نظم متعددة للكوتا، اشهرها

ن ضمن دستور البالد لتخصيص نسبة معينة من المقاعد في السلطة حيث يتم إدارة الكوتا م: الكوتا الدستورية -

  . التشريعية لصالح المرأة، كما هو موجود في نيبال والفلبين وأوغندا

وهي الكوتات التي تتوافر في التشريعات الوطنية أو األنظمة في البالد، وتستخدم هذه الكوتا : قانون الكوتا االنتخابية -

 .الالتينية وبلجيكيا وصربيا والبوسنة والهرسك والسودانبصورة واسعة في أمريكا 

وهذه األنظمة أو األهداف التي تضعها األحزاب السياسية تشمل نسبة : الكوتا للحزب السياسي للمرشحين لالنتخابات -

األرجنتين  من النساء كمرشحات لالنتخابات وهناك العديد من األحزاب السياسية التي تبنت أنواع الكوتا وإجراءاتها مثل

  . (Global Data, 2004, 3). وبوليفيا واإلكوادور وألمانيا والنرويج والسويد

  2003عدد المقاعد النيابية المخصصة للنساء في انتخابات : 1جدول 

الدائرة  المحافظة

 االنتخابية

عدد المقترعين في

 الدائرة

عدد األصوات التي حصلت عليها في 

 الدائرة االنتخابية

لتي حصلت عليها من النسبة ا

 الدائرة االنتخابية 

%68208707210.38 األولىالزرقاء  

%1316810487.958 الثانيةمأدبـا  

%2797416846.9 الخامسةاربـد  

%69033655.287 الثانيةالطفيلة  

%2592213365.153 األولىالكرك  

%2206611325.13 األولىالطفيلة   

7، 19/6/2003ور، الخميس،دة الدستجري: المصدر  

  :المعارضون والمؤيدون للكوتا

يــدور جــدل حــول نظــام الكوتــا، فهنــاك المؤيــدون يقــابلهم المعارضــون، فيــرى المؤيــدون انــه سيضــمن دخــول المــرأة إلــى    

ظهـر لـدول   البرلمان والمشاركة في الحياة السياسية، وبذلك تحسن الكوتا من صـورة الدولـة وتجربتهـا الديمقراطيـة، كمـا أنهـا ت      

العالم بان األردن دولة متحضرة مع أنها من دول العالم الثالث التي ينظر إليهـا بأنهـا مـن المجتمعـات المحافظـة، حيـث ال تحظـى        
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كمــا أن وجــود المــرأة فــي البرلمــان يســاعد فــي إدارة األزمــات  ). 6، 2005مصــالحة،(المــرأة فيهــا بحقــوق متســاوية مــع الرجــل  

 من تعقيدها، وذلك الن المرأة تميل بطباعها إلى الهدوء واألمن والسلم بدال من الحرب والصـراع  بدال تالدولية وحل الصراعا

  ). 6المرجع السابق، (والعنف 

والكوتا عنـد األخـذ بهـا فأنهـا تعطـي للمـرأة التـي لـديها الخبـرة فـي العمـل السياسـي الفرصـة للمشـاركة مـع الرجـال داخـل                  

كمـا أن الكوتـا تبـين أن النسـاء مـؤهالت كالرجـال، لكـن مـؤهالتهن يـتم التقليـل منهـا فـي              ،(Global Data, 2004, 4)البرلمـان  

والن وجــود المــرأة فــي البرلمــان أمــر ضــروري ألنهــا تشــكل نصــف      . (Ibid, 5) النظــام السياســي الــذي يســيطر عليــه الرجــال   

رحلي يتم التخلي عنـه فـي المسـتقبل عنـدما     المجتمع،فإن الكوتا هي المدخل ا لوحيد لوصولها إلى السلطة التشريعية كإجراء م

  ).2004 ،أبو عوده. (تكون الظروف مالءمة للمرأة للمنافسة بشكل طبيعي

يـرى الباحثـان أن الكوتـا عنـد تطبيقهـا سـتخفف مـن نتـائج حرمـان المـرأة فـي المشـاركة السياسـية والـذي اسـتمر                 من هنـا 

والقيم االجتماعية والثقافية، فالكوتا هي فرصـة للمـرأة المؤهلـة أن تثبـت      لفترات زمنية طويلة بسبب األعراف والعادات والتقاليد

كمـا أن وجـود المـرأة داخـل البرلمـان      . جدارتها وقـدرتها علـى العمـل السياسـي كمـا أثبتتـه فـي العمـل العـام وفـي داخـل المنـزل            

تنادي بإيجاد برلمانيـة خاصـة للمـرأة     يمكنها من أن تناقش حقوق المرأة وتحصل على حقوقها، وعلى المرأة داخل البرلمان أن

، حتى تستطيع هذه اللجنة تشـريع القـوانين التـي تمكـن المـرأة مـن الحصـول علـى مـا تريـده           )لجنة النهوض بالمرأة(تعرف باسم 

  .من حقوق

ا أن كمــ. أمــا المواقــف المعارضــة فتــرى فكــرة الكوتــا تتعــارض مــع مبــدأ الديمقراطيــة والتنــافس الحــر والمســاواة القانونيــة  

بعـض أنصـار المشـاركة السياسـية للمـرأة عارضــوا نظـام الكوتـا علـى أسـاس أن هـذا النظــام سـيقوم بوضـع المـرأة المحافظـة فــي               

كما أن آخرين اعتبرها مخالفة دسـتورية واضـحة،   ). 135، 2001النقشبندي،(البرلمان، وقد يقضي على بقية حقوقها المتبقية 

ر بهذا النظام انطالقا من مبدأ األردن أوال الذي رفعه قائد الـوطن، فهـذه المخالفـة تشـكل     وان على الدولة والحكومة إعادة النظ

إعاقة في تنمية الحياة السياسـية فـي األردن وفـي التعدديـة السياسـية والحزبيـة، ولهـذا فعلـى الدولـة والحكومـة إعـادة النظـر فـي              

ل المـرأة سياسـيا أوال، ثـم القيـام بانتخابـات حـرة تسـتطيع        ويرى آخرون أن األفضل هو تأهيـ ). 8، 2004الزعبي، (هذا النظام 

ويــذكر غيــرهم أن نظــام الكوتــا يقــر بدونيــة المــرأة ونقــص قــدراتها  ) 3، 2004إســماعيل، (المــرأة مــن خاللهــا دخــول البرلمــان 

مـن الرجـال    وتفوق الرجل عليهـا وعجزهـا للوصـول ذاتيـا وبالتـالي سـيؤدي إلـى ضـعف ثقتهـا بنفسـها، وسـتظهر علـى انهـا ادنـى              

  .(Ghosheh, 193, 5)وغير متساوية معهم، وسيكون لها مكانا في البرلمان بواسطة القانون وليس بواسطة اختيار الشعب 

وأخيـــرا، فـــان المتتبـــع لمشـــاركة المـــرأة السياســـية فـــي األردن يـــرى أن المـــرأة األردنيــــة ناضـــلت وشـــاركت فـــي أوائـــل             

ا، فقــد شــاركت فــي الحمــالت الخطابيــة وتوزيــع المنشــورات وتنظــيم المظــاهرات      الخمســينيات، عنــدما كانــت المعارضــة بأشــده   

تأسيس اللجنة الوطنيـة لشـؤون المـرأة برئاسـة األميـرة بسـمة بنـت طـالل،          1992، وقد تم في سنة )125 ،2001النقشبندي،(

ى لكافـة الجهـات الرســمية واألهــلية،     كي تتبنى السياسات والتشريعات المتعلقة بالنهوض بأوضاع المـرأة األردنيــة وكمرجعيـة أولـ    

  ).21، 1999النشرة السكانية،(فيما يتعلق بالقضايا واألنشــطة والبرامج المتعلقة بالمــرأة 

م الــذي اعــد حمــالت توعيــة للمــرأة فــي جميــع 1995كمــا تــم تأســيس تجمــع لجــان المــرأة الــوطني األردنــي فــي نهايــة عــام 

قافيـة والسياسـية، ممـا سـاهم فـي زيـادة الـوعي السياسـي لـدى النسـاء، والـذي أدى إلـى أن             المجاالت التشـريعية والقانونيـة والث  

سيدة من الفوز في رئاسة المجالس البلدية والـى تعيـين مائـة امـرأة فـي المجـالس المحليـة والبلديـة والقرويـة، أمـا           ) 13(تمكنت 

المرجـع السـابق،   ( 1997 لنسـائية العليـا لالنتخابـات   االنتخابات النيابية فقد رشحت خمـس نسـاء أنفسـهن، وذلـك بفضـل الهيئـة ا      

21 .(  

  :نظام الكوتــا النسائية في األردن

بسب فشل المرأة في منافسة الرجال للفـوز بمقاعـد برلمانيـة، ونتيجـة لتجربـة النسـاء فـي االنتخابـات السـابقة، إلـى جانـب            

لعـام سـواء فـي األردن أو الـدول األخـرى بضـرورة تخصـيص        نجـد أن االقتنـاع زاد لـدى الـرأي ا    . االطالع على التجارب العالمية

خاصة وان هناك العديد من الفعاليات النسائية وافقت على إيجاد هذا النظـام كحـل مرحلـي مؤقـت     . حصة للنساء في االنتخابات

نسـائية في األردن فـي  ، ونتيجة لذلك شـكلت الحكومة األردنيـة لجنة الكوتا ال)1 ،2004إسماعيل، (بعد أن كانت تعارضه سابقا 

مقاعــد للنســاء فــي مجلــس النــواب مــن  ) 6(، والتــي انبثقــت عــن هيئــة لجــان األردن أوال وأوصــت بتخصــيص  2002نهايــة ســـنة 

، 2003لســـنة ) 11(مقاعــد، وفــي ضـــوء ذلــك، نظمــت الحكومـــة االنتخــاب بقــانون معـــدل رقــم         110مجمــوع المقاعــد البـــالغ   
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علـى أن  . عليهـا النسـاء، إلـى جانـب الحـق فـي المنافسـة علـى المقاعـد األخـرى كافـة            مقاعد كحـد أدنـى لتتنـافس   ) 6(لتخصيص 

وكانــت النتيجــة فــي  ). 1المرجــع الســابق،  ،إســماعيل(.تختــار النســاء الفــائزات بنــاء علــى الثقــل النســبي ألصــواتهن فــي الــدوائر   

  .أن نجحت ست نساء على أساس نظام الكوتا 2003نواب انتخابات مجلس ال

برنـامج المرحلـة   (ن نتائج االنتخابات، قدمت المؤسسات والمنظمات والفعاليـات النسـائية وثيقـة المـرأة األردنيــة      وبعد إعال

مقدمة إلى أعضاء مجلس األمة، وقد أكدت الوثيقة على محاور حول قانون االنتخابـات، وبخصـوص قـانون االنتخابـات     ) القادمة

، وإلغـاء قاعـدة الصـوت الواحــد،    %30ســبة التمثيـل أي مـن الجنسـين عـن     أكـدت الوثيقـة علـى وجـوب الـنص علـى أن ال تقـل ن       

وإقـرار تعــديالت تســمح بالتصــويت علـى أســاس القائمــة وإعــادة تقسـيم الــدوائر االنتخابيــة بصــورة عادلـــة، بحيــث يتناســب عــدد     

ه فـي أيـة دائـرة دون قيـود     مقاعد كل دائرة مع عدد سكانها، إلى جانب رفع القيود المفروضة على حق المواطن في ترشيح نفس

  ). 2، 2005الرويعي، (تتعلق بالعرق أو الجنس اعتمادا على مبدأ المواطنة 

  :المرأة األردنيّـة والعمل السياسي

ــدورها بكامــل             تعــد ــوم ب ــا أن تق ــا تشــكل نصــف المجتمــع وعليه ــا، الســيما وأنه ــا وطني المشــاركة السياســية للمــرأة واجب

للمـرأة العربيـة بشـكل عـام واألردنيــة بشـكل خـاص متواضـعة، وهـذا بسـبب كـون المـرأة األردنيــة              فالمشاركة السياسـية  . طاقاتها

. فـي مواقـع متقدمـة   وغير منخرطة في العمـل السياسـي، كمـا أن األحـزاب السياسـية األردنيــة ال تشـجع علـى وجـود المـرأة فيهـا            

ردنيــة المشـاركة فـي االنتخابـات للمـرة األولـى، إال انـه لـم يـتم          التـي سـمح للمـرأة األ    1989ومثال ذلك االنتخابات النيابيـة لسـنة   

فقــد فــازت امــرأة واحــدة مــن بــين ثمــانين نائبــا وعــن  1993انتخــاب امــرأة واحــدة مــن بــين المرشــحات كافــة، أمــا فــي انتخابــات 

ئج من االنتخابـات األردنيــة   ولذلك فان ما أظهرته نتا. لم تفز أية امرأة أيضا 1997الشيشاني، وفي انتخابات /المقعد الشركسي

هو أن التغيير السياسي إنما يحدث بمبادرة من القيادة العليا ولكنه ال يكتب لـه النجـاح إذا لـم يكـن هنـاك دعـم مـرادف مـن قبـل          

، كما أن األحزاب السياسية لها دور فعال فـي أن يكـون للمـرأة دورهـا     )11، 2001النقشبندي، (الفعاليات الشعبية في المجتمع 

ولكـن إذا استعرضـنا األحـزاب السياسـية األردنيــة سـنالحظ أن مشـاركة النسـاء فـي معظـم هـذه األحـزاب             . في مواقع صـنع القـرار  

كما أن نسبة األعضاء المؤسسـين لهـذه   . مقارنة مع عضوية الرجال% 9.7قليلة، فنسبة انخراط النساء في هذه األحزاب بلغت 

ها في المجتمع، فبلغت أدنى نسـبة مئويـة لـدى حـزب اليسـار الـديمقراطي األردنـي الـذي         مقارنة بنسبت لاألحزاب من النساء ضئي

غيـر أن معظـم هـذه    %. 50.4، في حين بلغت ذات النسبة في حـزب األحـرار   %0.36وصلت فيه نسبة النساء المؤسسات إلى 

ف إلــى ذلــك أن األحــزاب األردنيـــة يضــا. األحــزاب بمــا فيــه حــزب األحــرار لــم ترشــح أيــة امــرأة مــن أعضــائها فــي قــوائم مرشــحيها 

نفسها لم تهـتم بقضـايا المـرأة فعليـًا، فهـي تتبناهـا نظريـا دون تقـديم دعـم وتمكـين حقيقـي لهـا، كمـا أن هـذه األحـزاب لـم تعـط                  

 ،1993الحـوراني، (المرأة ما تستحقه ليصبح لها دورها المتقـدم فـي الحـزب علـى الـرغم مـن النشـاط الـذي تلعبـه المــرأة داخلـه            

ومما الشك فيـه أن الحركـة النسـائية فـي األردن تلعـب دورا فعـاال فـي نوعيـة المـرأة األردنيــة، وتثقيفهـا اجتماعيـا وثقافيـا              ). 61

ويـرى الباحثـان أن سـبب ذلـك     . وسياسيا إال أن دورها في دعم وصول المرأة إلى مراكز صـنع القـرار والبرلمـان مـا يـزال ضـعيفاً      

النســاء أنفســهن وهــذا واضــح للعيــان، فالمنظمــات النســائية لــم تســتطع بجميــع فروعهــا بالمملكــة       يعــود إلــى التنــافر القــائم بــين  

  .ولجانها ترشيح أي من النساء إلى البرلمان أو دعمهن وصوًال إلى النجاح

، حــين وجــه الملــك الراحــل   1974وقــد حصــر حــق االنتخــاب فــي األردن بالرجــال فقــط منــذ تأســيس اإلمــارة حتــى ســنة       

أن المـرأة األردنيــة قـد أصـبحت مؤهلـة للمشـاركة الفعالـة فـي المسـيرة          : (طالل رسـالة إلـى رئـيس الـوزراء جـاء فيهـا       الحسين بن

الديمقراطيــة، ولــيس مــن مبــرر لحرمانهــا بعــد أن وصــلت إلــى درجــة مرموقــة مــن الثقافــة والــوعي السياســي مــن حقــوق المواطنــة  

قانون معـدل لقـانون االنتخابـات     1/4/1974، وبناء على ذلك صدر في)203 ،1989خير، (، )الصالحة في االنتخابات النيابيــة

، يــنص علــى اعتبــار أن الرجــل والمــرأة متســاويان فــي الحقــوق السياســية، ولكــل مــواطن 1974لســنة ) 8(لمجلــس النــواب رقــم 

  .سواء أكان ذكرا أم أنثى الحق في أن يكون مرشحا أو ناخبا

فقـد دخلـت المـرأة معتـرك الحيـاة السياسـية وقـد تـم تعيـين ثـالث نسـاء فـي المجلـس              وهكذا وبناء على التعديل السـابق،  

ناخبـة فقـط، ولـم تكـن هنـاك مرشـحة حتـى سـنة          1984وشـاركت فـي االنتخابـات التكميليـة لعـام       1978الوطني االستشاري عام 

ألردن، إال أن الحــظ لــم  ، ففــي انتخابــات هــذا العــام ترشــحت عــدة نســاء فــي دوائــر متعــددة مــن ا     )46، 1996خضــر، ( 1989

يحــالف أيــًا مــنهن رغــم الدعايــة االنتخابيــة والتــرويج لمشــاركة المــرأة فــي هــذه االنتخابــات، نــذكر مــن ذلــك البيــان الــذي أصــدرته  

تتوجه فيه إلى النساء في كل مدينـة وقريـة ومخـيم وباديـة، تـدعوهن فيـه إلـى ممارسـة حـق          (اللجنة النسائية الوطنية في األردن 

 )في الحياة العامة في البالد، عن طريق الترشــيح واالنتخـاب فأصوات النساء تشكل اكثر من نصـف أصـوات الناخبيـــن    المشاركة
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مرشـحا بينهم ثالث ســيدات، فـازت   ) 536(أجريت االنتخابات النيابية خاضها  8/11/1993وفي ). 269 ،1998، ةأبو غنيم(

نجاحها يدل علـى أن المجتمـع األردنـي يوافـق علـى مشـاركة المـرأة         نالسيدة توجان فيصل في عمان عن المقعد الشركسي وكا

رجـال وهــذا مؤشـر جيـد لصــالح    فـي الحيـاة العامـة، كمــا أن نسـبة تصـويت اإلنـاث فــي بعـض الـدوائر زادت عــن نسـبة تصـويت ال          

  ).11 ،1996فرج، . (المرأة

مما دفع إلى التفكير في صيغة تمكن المرأة من  ،، ولم تنجح فيه أي سيدة1997ثم جرت االنتخابات البرلمانية في سنة 

طريق وبعد مناقشات كان اإلجماع على إعطاء المرأة فرصة الوصول إلى البرلمان عن . المشاركة في الحياة السياسية

خصوصا وان الملك عبد الله الثاني وجه كتابا إلى رئيس الوزراء آنذاك علي أبو الراغب يطلب منه وضع قانون  ،)الكوتا(

انتخاب عصري يسهم في تنمية الحياة السياسية والديمقراطية، وعملت الحكومة على إنجاز قانون االنتخابات المؤقت رقم 

سيدات إلى ) 6(وبذلك وصلت ). 8 ،2004الزعبي، (.مقاعـد) 6(ساء بإعطائها تضمن إضافة كوتا للن 2003 لسنة) 34(

  . 2003مجلس النواب في انتخابات سنة 

  :عوامل ضعف المشاركة السياسية للمرأة

تواجه المشاركة السياسية للمرأة في األردن تحديات كثيرة ومتعددة مما جعلها ال تستطيع الوصول إلى مراكز صنع 

  :لك إلى عدة عواملالقرار ويعود ذ

 .استمرار النظرة السلبية لدى المواطنين حتى القيادات لدور المرأة في العمل السياسي -

وجود اعتقاد عند األغلبية بأن الرجل يتحلى أكثر من المرأة بالصفات والمهارات الالزمة للعمل السياسي كالقدرة على  -

 .اإلقناع والخطابة واالتصال

ئية في دعم وتوعية المرأة في المشاركة السياسية كمرشحة وناخبة إليصالها إلى مجلس ضعف دور االتحادات النسا -

 .النواب

الذي حـد من مشاركة المرأة ألن الصوت األول قد يكون موجهًا لصالح ) قانون الصوت الواحد(قانون االنتخاب الحالي  -

 .العشيرة

 .ة ودفعها للوصول إلى مجلس النواب في األردنعدم تقديم األحزاب السياسية المرأة وجعلها تشارك بفعالي -

 .عدم التوفيق للمرأة بين العمل السياسي والمسؤوليات األسرية -

 .عدم ثقة المرأة بالمرأة بسبب عدم قدرتها على اتخاذ القراروعدم توصيل المرأة األخرى -

 .دون وصولها إلى المجلسمعاناة المرأة من تدني الدخل مما شكل عائقًا لتمويل الحمالت االنتخابية وحال  -

العامل االقتصادي بعدم استقالل المرأة ماليًا وعدم امتالكها للمقدرة المالية، وشكل عائقًا لمشاركتها مما يضعها تحت  -

 .سيطرة الرجل

وأخيرا فان عدم وجود المرأة بشكل رئيس في األحزاب األردنيـة إلى جانب ضعف الحركات النسائية في دعم المرأة 

ا إلى صنع القرارات إضافة إلى األسباب االجتماعية وعدم قناعة المرأة في الريف والبادية على تفضيلها عن الرجل في ووصوله

  .الصعود إلى البرلمان، كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى وجود نظام الكوتا في األردن لتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية

  )يالتحليل اإلحصائ(اإلطار التطبيقي 

  :نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة

: األول وتفريغها ومعالجتها إحصائيا وتبويب اإلجابات ضمن ثالثة محاور أساسية، تضمن تبعد أن تم جمع االستبيانا

وفيما يلي أهم هذه . التحليل السياسي: االجتماعي والثقافي، والثالث التحليل: ، والثاني)الشخصي(الديمغرافي  التحليل

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات ) 2(ج وتحليلها لتوضيح أهمية الكوتا للمرأة األردنيـة، ويوضح الجدول رقم النتائ

 .المستقلة
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة: 2جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار المتغيــــــــــرات

 المستوى الوظيفي
 44.4 199 قيادي
 55.6 249 أخرى

  المستوى التعليمي

 15.0 67 ثانوي فما دون
 22.3  100 كلية مجتمع
 38.6 173 بكالوريوس
 24.1 108 دراسات عليا

 الفئة العمرية

 27.5 123 29-18من 
 33.9 152 39-29من فوق
 30.8 138 49-39من فوق
 6.5 29 59-49من فوق

  1.3 6 فما فوق59من فوق

  ة الوظيفيةالحال

 21.7 97 عاطل عن العمل
 58.0 260 موظفة قطاع حكومي
 12.7 57 موظفة قطاع خاص

 2.7 12 أعمال حرة
 4.9 22 متقاعدة

 الدخل الشهري مستوى

 8.7 39 دينار100أقل من
 17.0 76 دينار 100-200

200-300 115 25.7 
 49.2 218 فأكثر 300

 االجتماعيةالحالة 

 31.5 141 عزباء
 60.9 273 متزوجة
 4.2 19 مطلقة
 3.3 15 أرملة

 مكان اإلقامة

 58.3 261 مدينة
 28.1 126 قرية
 6.3 28 بادية
 7.4 33 مخيم

 100.0 448 المجموع

القياديـــة بلغـــت  أن النســـبة المئويـــة للمـــرأة فيمـــا يخـــص متغيـــر المســـتوى الـــوظيفي، فقـــد تبـــين) 2(رقـــم  يبـــين الجـــدول

من أفراد العينة مـن حملـة   %) 38.6(، كما بين الجدول أن %)55.6(وبالتالي بلغت النسبة المئوية لغير القيادات %) 44.4(

أمـا فيمـا يخـص الفئـات العمريـة،       % 15فمـا دون   ًاثانويـ  درجة البكالوريوس، في حين كانت النسبة المئوية لمن يحملن مـؤهالً 

ــى    ــان النســبة كانــت هــي األدن ــين   تراوحــ%) 33.9( ف ــذين كانــت أعمــارهم   وســنة،  39-29ت أعمــارهم مــا ب ــأكثر   59لل ســنة ف

بالنسـبة للـدخل   و، كمـا  %)58(أما بخصوص العالقة بالعمـل، فكـان توزيـع أفـراد لصـالح الموظفــات فـي القطـاع العـام           ،1.3%

ـــهري         ـــل الشـ ــة ذوي الدخـ ـــة الدراســة جــاءت لفئ ــإن النســبة الكبــرى مــن عينـ ــأكث  300الشــهري ف ــار ف ــة بلغـــت   دين ـــبة مئوي ر بنسـ

االجتماعيـة ألفـراد العينـة،     ة، وفيمـا يتعلـق بالحالـ   %)8.7(دينـار   100، في حين بلغت نسبة ذوي الـدخل اقـل مـن    %)49.2(

لألرامل، أما فيما يتعلق بمكـان اإلقامـة، فقـد بلغـت نسـبة مـن يقطـن المـدن         %  3.3و %) 60.9(فقد بلغت نسبة المتزوجات 

  .لمن يقطن في المخيمات%  7.4مقابل %) 58.3(

  .النتائج المتعلقة باالستجابات على فقرات المحور االجتماعي والثقافي: أوال

  .يبيـن ذلــك) 3(لقد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة والجدول رقم 
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  والثقافي االجتماعي المحور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات: 3جدول 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة

 كبيرة 1.44 3.75 .يقتصر عمل المرأة على إدارة شؤون األسرة وتربية األطفال 1

2 
تصل المرأة إلى حقوقها السياسية إذا تغيرت مفاهيم المجتمع عن أدوارها 

 في المجتمع
4.24 1.10 

 كبيرة

3 
جل في المجتمع األردني ال يساعد في إعطاء صورتها لمن تابعية المرأة للر

 تشاء وبحرية
2.34 1.47 

 قليلة

 متوسطة 1.55 3.04 تقتصر الحقوق السياسية في المجتمع األردني على الرجال دون النساء 4

5 
تعيق األعراف االجتماعية والعشائرية رغبة المرأة لترشيح نفسها لالنتخابات 

  البرلمانية
2.20 1.44 

  كبيرة

6 
تملك المرأة المتعلقة في المجتمع األردني القدرة على العمل التشريعي 

 والبرلماني
4.52 .90 

كبيرة جدا

كبيرة جدا 82. 4.52 تحصل المرأة على حقوقها إذا كانت ناشطة في المطالبة بها 7

 كبيرة 1.24 3.88 تفضل المرأة التي تعمل االنتساب إلى منظمات نسائية 8
 كبيرة 1.08 4.19 ل المرأة التي تعمل في المهن االنتساب إلى النقابات المهنيةتفض 9

كبيرة جدا 83. 4.59 من حقوق المرأة السياسيةاتعد العدالة االجتماعية حق 10

 كبيرة 0.49 3.73 المتوسط العام

االجتمـاعي والثقـافي تراوحـت     ورأن المتوسطات الحسابية ألفـراد عينـة الدراسـة علـى فقـرات المحـ       )3(الجدول رقم  يبين

حصـلت علـى    قـد " تعـد العدالـة االجتماعيـة حقـا مـن حقـوق المـرأة السياسـية        "وان الفقرة التي تنص على  ،)2.20-4.59(بين 

يمكن تفسير ذلك بأن المـرأة األردنيــة تـدرك جيـدا أنهـا عنصـر       ). 4.59(بمتوسط حسابي قدره  المرتبة األولى على فقرات هذا

وأن الدسـتور األردنـي نـص علـى العدالـة االجتماعيـة والمسـاواة، وأنـه لـيس هنـاك فـرق بسـبب             . داخل المجتمع مية فيللتن فعال

المواقـع القياديـة داخـل سـلطات الدولـة، وأن الرجـل        فالمرأة لها الحق فـي المشـاركة السياسـية والوصـول إلـى     . الجنس أو اللون

وان علـى المـرأة تحطـيم القيـود التـي      . كة وأن يسـاعدها فـي الوصـول إلـى ذلـك     في المجتمع األردني عليه أن يتقبـل هـذه المشـار   

لـذا وجـدت المـرأة األردنيــة أن نظـام الكوتــا سـوف ينصـفها ولـو لفتـرة مرحليـة لحـين أن             . تجعلها هامشية في الحيـاة والمجتمـع  

  .يتقبلها المجتمع الذكوري

ماعيـة والعشـائرية رغبـة المـرأة لترشـيح نفسـها لالنتخابـات        تعيـق األعـراف االجت  "في حين حصـلت الفقـرة التـي تـنص علـى      

ويعــزى ذلــك أن المجتمــع األردنــي مجتمــع  ). 2.20(السياســي بمتوســط حســابي  علــى المرتبــة األخيــرة علــى فقــرات " البرلمانيــة

بعـض العـادات    عشائري عائلي قبلي محـافظ، ولكنـه لـيس رجعيـًا ألنـه انـدمج مـع تطـورات الحيـاة المعاصـرة وتـأقلم التغيـرات فـي             

  ).مجتمع ذكوري(ولكنه في نفس الوقت يؤكد على دور الرجل فهو بالتالي . والتقاليد

ويظهر الجدول نفسه أن هناك سبع فقرات كانت اإلجابات عليها بدرجة عالية لحصـولها علـى متوسـطات حسـابية تراوحـت      

-2.34(علـى متوسـطات حسـابية تراوحـت بـين      في حين أن هنـاك فقـرتين كانتـا بدرجـة ضـعيفة لحصـولهما       ) 3.75-4.09(بين 

وهـذا  ). 3.04(فقرة واحدة كانت االستجابة عليها بدرجة متوســـطة لحصـولها علـى متوسـط حســـابي قـدره        ، وأن هناك)2.20

ل كانت بدرجة عالية، ألن المرأة ال ترى نفسها تقوم على رعاية األسرة فقط، بل عنصرا فعـاال داخـ   يعني أن االستجابة على هذا

المجتمــع، وذلــك إذا مــا تغيــرت بعــض المفــاهيم، حيــث أن المــرأة األردنيـــة ناشــطة فــي عملهــا وناجحــة بــه، كمــا أنهــا نشــيطة فــي   

  .االنتساب للمنظمات النسائية، مما جعلها مدركة ألهمية وجود الكوتــا في البرلمان األردني

  اسي النتائج المتعلقة باالستجابات على فقرات المحور السي: ثانيًا

  .يبيـن ذلك) 4(والجدول رقم . لقد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور السياسي: 4جدول 

المتوسط   الفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  الدرجة

 كبيرة جدا 78. 4.60 عية لهاانتخاب المرأة وترشيحها حقوق طبي 11
 كبيرة 96. 4.38 تفضل المرأة األردنيـة أن تكون ممثلة في البرلمان 12
 كبيرة جدا 72. 4.61 تشارك النساء في المجتمع األردني في العملية االنتخابية 13
 كبيرة 1.00 4.24 تؤثر الصوت الواحد للمرأة على نتائج االنتخابات البرلمانية 14
 متوسطة 1.31 3.31 ى المرأة األردنيـة عن أداء مجلس النوابترض 15
 متوسطة 1.31 3.12 تفضل المرأة األردنيـة االنتساب إلى أحزاب سياسية 16
 كبيرة 93. 4.38 ترغب المرأة التي ترشح نفسها للبرلمان في الدفاع عن حقوق المرأة المنقوصة 17

بين الرجال والنساء المرأة في الوصول  تساعد األحزاب السياسية التي ال تميز 18

 كبيرة 1.18 3.85 للبرلمان

استخدام الكوتا يعطى المرأة الفرصة إلثبات قدرتها السياسية ويعالج التمييز  19

 بين الرجال والنساء
 كبيرة 1.08 4.31

نظام الكوتا منصف للمرأة حينما ال تتمكن من الوصول إلى حقوقها عن طريق  20

 كبيرة 1.05 4.29 حراالنتخاب ال

 متوسطة 1.32 3.45 يجب أن يكون نظام الكوتا للمرأة لفترة زمنية محددة 21

تطبيق الكوتا ال يتعارض مع القيم الديمقراطية والدستور في ضوء الظروف  22

 كبيرة 1.03 4.22 الراهنة

 متوسطة 1.26 3.18 تقتصر الكوتا عادة على األقليـات الدينية والعرقية 23
 متوسطة 1.37 2.89 استخدام الكوتا يعزز من دونية المرأة في المجتمع 24
 كبيرة 1.40 3.50 يحول نظام الصوت الواحد في االنتخابات ألنها حق طبيعي يمارسها المواطن 25

تقتضي القيم الديمقراطية المشاركة في االنتخابات ألنها حق طبيعي يمارسها  26

 كبيرة جدا 78. 4.56 المواطن

 متوسطة 1.26 3.40 نظام الكوتا جاء تلبية لضغوط خارجية ومتغيرات دولية 27
 متوسطة 1.32 3.44 نظام الكوتا يمارس في بعض دول الجوار لذا فنحن عملنا على وجوده حاليا 28
 كبيرة 1.12 4.18 تطبيق نظام الكوتا مسألة ضرورية لقطاع المرأة األردنيـة حاليا 29
 متوسطة 1.24 2.65 لكوتا مسألة غير ضرورية لقطاع المرأة حالياتطبيق نظام ا 30
 كبيرة 1.16 4.16 يحسن نظام الكوتا من صورة األردن في المحافل الدولية 31

 كبيرة 0.46 3.90 المتوسط العام

ـــث تراوحــت المتوســطات الحســابية        )4(الجــدول رقــم   يبــين ــة الدراســة علــى هــذا المحــور حيـ ــين اســتجابات أفــراد عين  ب

قــد حصــلت علــى " تشــارك النســاء فــي المجتمــع األردنــي فــي العمليــة االنتخابيــة  "وأن الفقــرة التــي تــنص علــى  ). 4.61-2.65(

والقياديــة وذات التعلــيم  يمكــن تفســير ذلــك إلــى أن المــرأة األردنيـــة المتعلمــة  ). 4.61(المرتبــة األولــى بمتوســط حســـابي قــدره  

وإنهـا عنصـر فعـال فـي     . 1974حصلت على حقها في االنتخابات والترشيح وذلك منذ سنة  المتوسط تعلم وتدرك أن المرأة قد

تطبيق نظام الكوتــا مسـألة غيـر   "لذا فصوتها عامل مهم في إنجاح االنتخابات، في حين حصلت الفقرة التي تنص على .المجتمع

، ويمكـن أن يعـزى ذلـك أن المـرأة األردنيــة      )2.65(على المرتبة األخيرة بمتوســط حســابي قـدره    " ضرورية لقطاع المرأة حاليًا

سواء المتعلمة أو القيادية ترى أن وجـود الكوتـا فـي هـذه المرحلـة أمـر ضـروري حتـى يسـتطيع أن يتقبلهـا المجتمـع الـذكوري،             

هـا مـن أن تنـال    وبالتالي تستطيع أن تثبت قدرتها في العمل والمشاركة السياسية، كما أنها ترى أن وصول المـرأة للبرلمـان يمكن  

  .حقوقها

وعند النظر إلى المتوسطات الحسابية للجدول نفسه نجد أن أغلبية الفقرات حصلت علـى درجـات متوسـطة تراوحـت بـين      

  .وهذا يعني أن االتجاهات السياسية ألفراد العينة كانت مرتفعة لصالح فقرات هذا المحور) 3.45-2.65(



671  محمد الشرعة ونرمين غوانمة

  المعيارية للمحاور واألداة ككل المتوسطات الحسابية واالنحرافات: 5جدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي راتـــــــــــقـالف الرقم
 49. 3.73 والثقافييالمحور االجتماع -1
 46. 3.90 )الكوتا(السياسي المحور -2
 39. 3.85 األداة ككل -3

المحـور االجتمـاعي والثقـافي للكوتـا قـد       أن) 5(قم أما فيما يتعلق باالستجابة على األداة ككل والمحاور فيبين الجدول ر

أمـا األداة ككـل فقـد حصـلت علـى      و) 3.90(، فـي حـين حصـل المحـور السياسـي علـى      )3.73(حصل على متوسط حسـابي قـدره  

اسـي  وعند تحليل تلك النتائج والنظر إليها نجدها أنها متقاربـة وذلـك ألن المـرأة األردنيــة مدركـة وواعيـة للعمـل السي       ). 3.85(

 .ومدى مساهمتها فيه، وان وجودها في البرلمان أمر حيوي إلثبات أهميتها ووجودها داخل المجتمع

  .النتائج المتعلقة بمتغيرات الدراسـة: ثالثا

  .األداة ككل المستوى التعليمي ألثر" كاي تربيع"وقيمة  تم حساب التكرارات والنسب المئوية :متغير المستوى التعليمي. 1

  األداة ككل على المستوى التعليمي ألثر "كاي تربيع"وقيمة  لتكرارات والنسب المئويةا: 6جدول 

 -  

 درجـــــــات االســــتجـابة

أوافق 

 بشدة
 أرفض ال أدري أوافق

أرفض 

 بشدة
 التكرار

النسبة المئوية 

(%)  

  15.0 67 36 1 16 12 2 ثانوي فما دون

  22.3 100 30 7 33 20 10 كلية مجتمع

  38.6 173 72 14 50 30 7 يوسبكالور

دراسات عليا

  24.1 108 18 19 32 28 11 )ماجستير ودكتوراه(

  %100 448 156 41 131 90 30 المجموع الكلي

 0.31 1.198 قيمة كاي تربيع

لدى أفراد العينة المبحوثة وحسـب المسـتوى التعليمـي أن نسـبة المتعلمـات مـن حملـة        ) 6(لقد أشارت نتائج الجدول رقم

، واشارت قيمة كاي تربيع الى عدم وجود فروق دالـة احصـائيا عنـد مسـتوى     %)38.6(على األداة ككل ) البكالوريوس(شهادة 

ــة االحصــائية   ــة لألحــداث          % 5الدالل ــة ومواكب ــا متابع ــة علــى اختالفه ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة أن هــذه المســتويات التعليمي

ومـا تـراه مـن تمييـز واضـح      . أة، وذلك من خالل انخراطها داخـل المجتمـع الـذكوري   السياسية واالجتماعية التي تعاني منها المر

بين الذكر واألنثى هو داخل األسرة أو في العمل، وبالتالي فهي تبذل كل ما بوسـعها للمشـاركة السياسـية مـن خـالل المنظمـات       

كة السياســية للمــرأة هــو تأكيــد علــى وجــود  كمــا أن هــذه الفئــة تــرى أن المشــار. النســائية أو األحــزاب أو التصــويت أو الترشــيح

  .المرأة في المجتمع

   .األداة ككل الفئة العمرية على ألثر" كاي تربيع"وقيمة  تم حساب التكرارات والنسب المئوية :متغير الفئة العمرية. 2 

  األداة ككل على الفئة العمرية ألثر" كاي تربيع"وقيمة  التكرارات والنسب المئوية: 7جدول 

 ئات العمريةالف
 درجـــــــات االســــتجـابة

  (%)النسبة المئوية  التكرار أرفض بشدة أرفض ال أدري أوافق أوافق بشدة

  27.5 123 52 4 37 20 10 29- 18من 

  33.9 152 53 16 45 30 8 39-29من فوق 

  30.8 138 37 14 42 35 10 34-39من فوق 

  6.5 29 10 6 6 5 2 59-49من فوق 

  1.3 6 4 1 1 - - فما فوق 59 من فوق

  %100 448 156 41 131 90 30 المجموع الكلي

 0.466 0.897 قيمة كاي تربيع
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علــى االداة ) 34-39(لــدى أفــراد العينــة حســب الفئــة العمريــة إلــى أن الفئــة العمريــة مــن ) 7(أشــارت بيانــات الجــدول رقــم 

ة كــاي تربيــع الــى عــدم وجــود فــروق دالــة احصــائيا عنــد    اشــارت قيمــو%). 30.8(ككــل، قــد حصــلت علــى أعلــى نســبة مئويــة   

، ويعزى ذلك أن هذه الفئات العمرية على اختالفهـا تعمـل أمـا فـي القطـاع الحكـومي أو الخـاص،        %5مستوى الداللة االحصائية 

الرجـال فقـط،    فهي بالتالي مدركة بأن المرأة لـم تنـل حقهـا فـي العمـل وال فـي الوصـول إلـى المناصـب القياديـة التـي تقتصـر علـى             

يعـزى ذلـك أن هـذه الفئـات لـديها الخبـرة       وبالتالي فإن المرأة تبـدو أكثـر ادراكـا ألهميـة الكوتـا للمشـاركة فـي العمـل السياسـي،          و

مــدى التمييــز الــذي تعــاني منــه المــرأة داخــل    ووالدرايــة، كمــا أن بعضــهن ينتمــي إلــى منظمــات نســائية تــدرك الكوتــا وأهميتهــا     

  .تعزيز خبراتهن في المشاركة السياسية مما عمل على المجتمع،

  األداة ككل العالقة بالعمل على ألثر" كاي تربيع"وقيمة  التكرارات والنسب المئويةتم  :متغير الحالة الوظيفية. 3

  األداة ككل على ألثر العالقة بالعمل" كاي تربيع"وقيمة  التكرارات والنسب المئوية: 8جدول 

 العالقة بالعمل

 ت االســــتجـابةدرجـــــــا

  (%)النسبة المئوية  التكرار أرفض بشدة أرفض ال أدري أوافق أوافق بشدة

  21.7 97 36 4 33 17 7 عاطل عن العمل

  58.0 260 74 30 81 56 19 موظفة قطاع حكومي

  12.7 57 28 4 12 10 3 موظفة قطاع خاص

  2.7 12 8 1 2 1 - أعمال حــرة

  4.9 22 10 2 3 6 1 متقاعــــدة

  %100 448 156 41 131 90 30 المجموع الكلي

 0.533 0.789 قيمة كاي تربيع

من مجمل أفـراد العينـة، وان قيمـة كـاي تربيـع      %  58.0ان العامالت في القطاع الحكومي شكلت ) 8(يوضح جدول رقم 

لتـي تعمـل تـدرك أهميـة الكوتـا وذلـك       ويعـزى ذلـك إلـى أن المـرأة ا    % 5كانت غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة االحصـائية  

بســبب مــا قــد تــراه مــن تمييــز لصــالح الرجــل، حيــث التمييــز فــي األجــور وســاعات العمــل، لــذلك قــد تــرى أن وجــود المــرأة فــي    

وهـذا  . البرلمان يمكنها من أن تنال حقوقها من خالل سن التشريعات لصـالح المـرأة، ووجـودهن وسـيلة ضـغط فـي هـذا االتجـاه        

  .ه يبين أن المرأة التي تعمل في مختلف القطاعات مدركة بشكل جيد ألهمية الكوتا والمشاركة السياسيةمؤشر جيد ألن

  .األداة ككل الدخل الشهري على ألثر" كاي تربيع"وقيمة  التكرارات والنسب المئويةتم حساب  :متغير الدخل الشهري. 4

  األداة ككل على الدخل الشهري رألث" كاي تربيع"وقيمة  التكرارات والنسب المئوية: 9جدول 

 العالقة بحجم الدخل الشهري
 درجـــــــات االســــتجـابة

  (%)النسبة المئوية  التكرار أرفض بشدة أرفض ال أدري أوافق أوافق بشدة

  8.7 39 15 3 9 10 2 دينار 100أقل من 

  17.0 76 30 5 20 12 9  دينار 200- 100

  25.7 115 59 6 32 15 3 دينار 300- 200

  31.9 143 29 23 42 39 10 دينار فأكثر 300

  %100 373 133 37 103 76 24 المجموع الكلي

 0.095 2.139 قيمة كاي تربيع
وأشـارت قيمـة كـاي تربيـع      ،%31.9دينـا فـأكثر فقـد بلغـت      300أن اعلى نسبة لمسـتوى الـدخل   ) 9(يشير جـدول رقم   

ويعـزى ذلـك أن هـذه الفئـة تـدرك أهميـة وجـود         ،%5مستوى الداللة االحصـائية   الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيا عند

كوتا خاصة للمرأة حتى يحصلن على حقوقهن كاملة،لذا فهن يرين انه ومن خالل وجود المـرأة فـي البرلمـان يمكـن أن يحصـلن      

تتساوى مع الرجال فـي المناصـب    وأن المرأة يجب أن على حقوقهن خاصة إذا وجد هناك تمييز في الدخل بين الرجل والمرأة،

في المشاركة السياسية، فكلمـا ازداد الـدخل    ويعزى ذلك إلى أن األوضاع االقتصادية تلعب دورًا هامًا السياسية في الدولة، كما

  . لدى األفراد وتحسن الوضع االقتصادي زادت درجة مشاركتهم السياسية
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األداة  الحالــة االجتماعيــة علــى ألثــر "كــاي تربيــع"وقيمــة  ت والنســب المئويــةالتكــرارا تــم حســاب: متغيـــر الحالــة االجتماعيــة .5

  .ككل

 األداة ككل على" كاي تربيع"وقيمة  التكرارات والنسب المئوية: 10جدول 
العالقة للحالة 

 االجتماعية
 درجـــــــات االســــتجـابة

  (%)وية النسبة المئ التكرار أرفض بشدة أرفض ال أدري أوافق أوافق بشدة

  31.5 141 65 5 32 27 12 عزبـاء

  60.9 273 75 34 94 54 16 متزوجـة

  4.2 19 8 - 5 4 2 مطلقـة

  3.3 15 8 2 - 5 -  أرملــة

  %100 448 156 41 131 90 30 المجموع الكلي

 0.831 0.293 قيمة كاي تربيع

، فـي حـين اشـارت قيمـة     %)60.9(كبـر نسـبة   والخاص للحالة االجتماعية ان المتزوجات شـكلن أ ) 10(يشير جدول رقم 

، حيـث أن اخـتالف الحالـة االجتماعيـة     %5كاي تربيع الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية 

ي فهـ . للمرأة يجعلها تدرك مدى أهمية وجودها فـي البرلمـان ومشـاركتها السياسـية، كمـا أنهـا تريـد تغييـر نظـرة المجتمـع إليهـا           

تــرى كــذلك أن نظــام الكوتــا وتطبيقــه فــي هــذه المرحلــة مســألة ضــرورية للقطــاع النســوي حتــى يســتطيع المجتمــع تقــبلهن داخــل  

  .سلطات الدولة والمواقع القيادية

  .األداة ككل مكان اإلقامة على ألثر"كاي تربيع"وقيمة  التكرارات والنسب المئوية تم حساب: متغير مكان اإلقامة. 6

  األداة ككل على مكان اإلقامة ألثر "كاي تربيع"وقيمة  لتكرارات والنسب المئويةا: 11جدول 

 العالقة لمكان اإلقامــة
 درجـــــــات االســــتجـابة

أوافق

 بشدة
 أرفض ال أدري أوافق

أرفض 

 بشدة
  (%)النسبة المئوية  التكرار

  58.3 261 59 35 81 65 21 مدينة

  28.1 126 46 6 45 21 8 قرية

  6.3 28 26 - 1 1 - بادية

  7.4 33 25 - 4 3 1 مخيم

  %100 448 156 41 131 90 30 المجموع الكلي

 *0.00 18.021 قيمة كاي تربيع

وان قيمة كـاي تربيـع اشـارت الـى وجـود       من أفراد العينة يقطن المدينة، 58.3ان النسبة الكبرى  )11(يؤكد جدول رقم 

، وان هـذه الفـروق كانـت لصـالح اللـواتي يقطـن المدينـة ثـم القريـة،          %5داللـة االحصـائي   اختالف دالة احصائيا عنـد مسـتوى ال  

وأن . يدلل على أن المرأة في المدينة تدرك أكثر من غيرهـا أهميـة المشـاركة السياسـية للمـرأة ووجودهـا داخـل البرلمـان         وهذا

ال تتبـع زوجهـا أو أباهـا فـي اتخـاذ قـرار االنتخـاب، كمــا        يكـون للمـرأة اسـتقالليتها فـي اتخـاذ القـرار فـي العمليـة االنتخابيــة، وان         

كما ويمكن تفسير ذلك بأن المرأة في المدينة مدركـة ألهميـة الكوتـا ألنهـا تعلـم أن      . تدرك بأنه يحق لها الترشيح في االنتخابات

  . المجتمع األردني ال يتقبل فكرة وجود المرأة في سلطات الدولة وال في المواقع القيادية للدولة
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  :ةـــالخالصـ

  :خلصت الدراسة إلى النقاط التالية لقد

ؤدي إلى زيادة مشـاركة المـرأة فـي العمـل السياسـي      يمكن أن ي النه أمر ضروريالمرأة األردنية بأن نظام الكوتا هو  تدرك -1

  .لها على المدى القصير المجتمعوتفعيل 

  .مجتمع األردنياألردنية بأنها عنصر فعال في التنمية داخل ال المرأة تدرك -2

فـي العمـل السياسـي     مسـتقبالً الكوتا في هذه المرحلة أمر ضروري حتى تستطيع أن تثبت نفسـها   أناألردنية  المرأة تدرك -3

  .داخل المجتمع ووجودهاوأن وجودها في البرلمان هو أمر حيوي إلثبات أهميتها 

  .الها األسريـة وتربية أطفالهافي نفس الوقت على أعم يؤثرالمرأة في العمل السياسي لن  مشاركةإن  -4

  : التوصيات

على الحكومات األردنيـة تعيين أعداد أكبر من النساء المؤهالت في المناصب القيادية والسلك الدبلوماسي والقضائي  -

، وأن يكون هذا )الكوتا(وفي الوزارات وأن يكون لهن تمثيل حقيقي في المجالس البلدية، أما عن طريق االنتخاب أو 

  .ختيار لفئات المجتمع كله دون تمييزاال

على الحكومات األردنيـة العمل جنبًا إلى جنب مع المنظمات النسائية على خلق وعي اجتماعي وسياسي واسع بشأن  -

  . المرأة وحقوقها، وأن يعمل الجميع من أجل توضيح الحقوق القانونية للمرأة التي كفلها الدستور

مؤسسات المجتمع المدني إعطاء المرأة حقها كامًال غير منقوص وأن تتساوى مع على جميع المؤسسات الحكومية و -

  . الرجل وأن تعطى حق التوظيف نسبة لكفاءتها وقدراتها العلمية وأن ال يفضل الرجل عليها

ن على المنظمات النسائية العمل معًا من أجل هدف مشترك يتمثل في قبول المجتمع للمرأة قيادية وسياسية وأن يعمل -

  . الكاملة بين الرجل والمرأة بجد من أجل الوصول للمساواة

التنمية السياسية واإلصالح السياسي واالقتصادي يتطلب المشاركة الفاعلة لجميع أفراد المجتمع وخصوصًا النساء، لذا  -

  . يجب تعزيز وجود المرأة في مجلس األمة وفي األحزاب السياسية

ن جمعيات وهيئات ونقابات العمل بإخالص من أجل حقوق المرأة ومساواتها على جميع مؤسسات المجتمع المدني م -

  . وعدم تهميشها في مجالسها اإلدارية

في عملية التنمية السياسية، فال  إن كانت الحكومات األردنيـة تريد الوصول إلى مجتمع العدالة فعليها إدماج المرأة -

  .ة حقوقها في جميع مناحي الحياةديمقراطية وال مجتمع ديمقراطي دون أن تنال المرأ

النواب العمل بكل جد ونشاط على أيجاد لجنة داخل مجلسي النواب وعلى النائبات والعضوات في مجلسي األعيان  -

من أولوياتها المطالبة بسن التشريعات والقوانين التي تتعلق بقضايا ) لجنة مناصرة المرأة(واألعيان تسمى 

 .مرأة ويتعلق بها داخل مجلس األمة مع مؤسسات المجتمع المدنيالمرأة،ومناقشة كل ما يهم ال

التأكيد على أهمية وجود الكوتا في المرحلة الراهنة من وجهة نظر النساء، بالرغم من ان ظاهرة الكوتا غير ديمقراطية  -

  .كون النساء يمثلن نصف عدد المجتمع األردني
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  بسم الله الرخمن الرحيم

  

  

  ........................................................ة الفاضلــةاآلنس/ السيدة

  

  

  :السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

    

  :يقوم مركز الدراسات األردنية بإجراء دراسة بعنوان

  

  "الكوتــا النسائية من وجهة نظر المرأة األردنية"

  

  .جابات ستعامل بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقطأرجو اإلجابة عن أسئلة االستبانة المرفقة علمًا بأن اإل

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم،

  

  

  الدكتورة نرمــين غوانمــة                الدكتور محمد كنوش الشرعة
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  الكوتا النسائية من وجهة نظر المرأة األردنية

  "دراسة أجريت على إقليم الشمال"

  

  :بطاقة الخصائص الديمغرافية

  :في الفراغ المبين أمام اإلجابة التي تنطبق على حالتك الخاصة) X( ضعي إشارة

  

 :المستوى التعليمي -1
  كلية مجتمع        ثانوي فما دون  

  )ماجستير ودكتوراه(دراسات عليا           بكالوريوس  

     
 :فئات عمرية -2

  18  -29          30  - 39  

  40  - 49          50  - 59  

      فما فوق 60  

 
 :العملالعالقة ب -3

  عاطل عن العمل            أعمل  

  موظفة قطاع خاص        موظفة قطاع حكومي  

  متقاعدة          أعمال حرة  

 
 :حجم الدخل الشهري -4

  دينار 200 – 100        دينار 100أقل من   

  دينار فأكثر 400        دينار 300 – 200  

 
 :الحالة الزوجية -5

  متزوجة          عزباء  

  أرملة          مطلقة  

 
 :مكان اإلقامة -6

  قريـــة          مدينــة  

  مخيـــم          بادية  
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  :المحور االجتماعي والثقافي. أ

  

أوافق   الفقـــرات  

  بشدة

أرفض   أرفض  أوافق

  بشدة

  ال أدري

            يقتصر عمل المرأة على إدارة شؤون األسرة وتربية األطفال  1

يــرت مفــاهيم المجتمــع تصــل المــرأة إلــى حقوقهــا السياســية إذا تغ   2

  عن أدوارها في المجتمع

          

تابعيــة المــرأة للرجــل فــي المجتمــع األردنــي ال تســاعد فــي إعطــاء    3

  صوتها لمن تشاء وبحرية

          

تقتصر الحقوق السياسية في المجتمـع األردنـي علـى الرجـال دون       4

  النساء

          

رشـيح نفسـها   تعيق األعراف االجتماعية والعشائرية رغبة المرأة لت  5

  لالنتخابات البرلمانية 

          

تملــك المــرأة المتعلمــة فــي المجتمــع األردنــي القــدرة علــى العمــل       6

  التشريعي والبرلماني

          

            تحصل المرأة على حقوقها إذا كانت ناشطة في المطالبة بها  7

            تفضل المرأة األردنية االنتساب إلى منظمات نسائية  8

            التي تعمل في المهن االنتساب إلى النقابات المهنية تفضل المرأة  9

            تعد العدالة االجتماعية حق من حقوق المرأة السياسية  10
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 ):الكوتــا(المحور السياسي . ب
  

أوافق   الفقـــرات  

  بشدة

أرفض   أرفض  أوافق

  بشدة

  ال أدري

            انتخاب المرأة وترشيحها حقوق طبيعية لها  1

            المرأة األردنية أن تكون ممثلة في البرلمانتفضل   2

            تشارك النساء في المجتمع األردني في العملية االنتخابية  3

            تؤثر الصوت الواحد للمرأة على نتائج االنتخابات البرلمانية  4

            عن أداء مجلس النواب ترضى المرأة األردنية  5

            إلى أحزاب سياسيةتفضل المرأة األردنية االنتساب   6

ترغب المرأة التي ترشح نفسها للبرلمان في الدفاع عن حقوق المرأة   7

  المنقوصة

          

تساعد األحزاب السياسية التي ال تميز بين الرجال والنساء المرأة في   8

  الوصول للبرلمان

          

 استخدام الكوتا يعطي المرأة الفرصة إلثبات قدرتها السياسية ويعالج  9

  مشكلة التمييز بين الرجال والنساء

          

نظام الكوتا منصف للمرأة حينما ال تتمكن من الوصول إلى حقوقها   10

  عن طريق االنتخاب الحر

          

            يجب أن يكون نظام الكوتا للمرأة لفترة زمنية محددة  11

تطبيق الكوتا ال يتعارض مع القيم الديمقراطية والدستور في ضوء   12

  وف الراهنةالظر

          

            تقتصر الكوتا عادة على األقليات الدينية والعرقية  13

            استخدام الكوتا يعزز من دونية المرأة في المجتمع  14

يحول نظام الصوت الواحد في االنتخابات وصول المرأة للبرلمان   15

  حينما تسوء الروابط الدموية واالجتماعية

          

قراطية للمشاركة في االنتخابات ألنها حق طبيعي تقتضي القيم الديم  16

  يمارسها المواطن

          

            نظام الكوتا جاء تلبية لضغوط خارجية ومتغيرات دولية  17

نظام الكوتا يمارس في بعض دول الجوار لذا فنحن عملنا على وجوده   18

  لدينا

          

مرأة األردنية تطبيق نظام الكوتا في البرلمان مسألة ضرورية لقطاع ال  19

  حاليًا

          

            تطبيق نظام الكوتا مسألة غير ضرورية لقطاع المرأة حاليًا  20

            يحسن نظام الكوتا من صورة األردن في المحافل الدولية  21
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  ملخص

نترنت في ضوء التطـورات التقنيـة الهائلـة التـي ظهـرت فـي مجـال        التعاقد عبر االوتتناول هذه الدراسة طبيعة التعاقد بالهاتف 

يتناول هذا البحـث فـي المبحـث األول اآلراء الفقهيـة التـي ظهـرت لتحديـد طبيعـة التعاقـد بالهـاتف            لتحقيق هذه الغايةو. االتصاالت

طبيعــة التعاقــد بالهــاتف فــي ضــوء  مــن القــانون المــدني األردنــي ال زال مالئمــا لتحديــد 102لبيــان فيمــا إذا مــا كــان نــص المــادة 

بعـد أن يتبـين أن التعاقـد عبـر     و .الفقهية التي ظهـرت لتحديـد طبيعـة التعاقـد عبـر االنترنـت      ثم يتعرض لآلراء  .التطورات الحديثة

 التعاقـد بـين حاضـرين   واالنترنت ال يمكن أن يدرج بشكل مطلق تحـت أي مـن القواعـد التقليديـة أي قواعـد التعاقـد بـين غـائبين         

لـذلك يتنـاول المبحـث الثـاني     و. التعاقد بالهاتف، يتم التمييز بين وسائل التعاقد التي يمكـن اسـتخدامها إلبـرام العقـد االلكترونـي     و

أما المبحث الثالث فيتناول طبيعة التعاقد عبـر االنترنـت باسـتخدام غـرف     . طبيعة التعاقد عبر االنترنت باستخدام البريد االلكتروني

تبـادل المعلومـات باسـتخدام    والكتابـة،  والصـورة  واالنترنت على نحو يسمح بنقل الصـوت  ومواقع الشبكات، واشرة، المحادثات المب

  . التوصيات التي تم التوصل إليهاوتنتهي الدراسة ببعض النتائج و .أجهزة الكمبيوتر دون تدخل اإلنسان

  

The Nature of Contracting Over Telephone and Over Internet 
 

Yusuf Obeidat , Department of Private Law, Faculty of Law, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 
 

Abstract 

This study discusses the nature of contracting over telephone and Internet in light of the latest 
developments in communication. Thereupon, in section 1 this research deals with the points of views 
that appeared to determine the nature of contracting over telephone and over internet. The purpose of 
this section is to show whether the existing civil law rules can properly work with the electronic 
contracts. The analysis showed that the nature of contracting over internet differ according to the 
method of communication used by parties to a contract. Therefore Section 2 examines the nature of 
contracting over internet when the parties use E-mail to express their willingness to contract. Section 3 
explores the nature of contracting when using other methods of communication over internet: Websites, 
Chat-rooms, Electronic Data Interchange and others. This followed by the results and recommendations 
the research reached. 
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 :مقدمة

يعتبـر التعاقـد بالهـاتف أو بأيـة طريقـة مماثلـة بالنسـبة للمكـان         :" من القـانون المـدني األردنـي علـى أنـه      102تنص المادة 

ــه تــم بــين حاضــرين فــي       وكأنــه تــم بــين متعاقــدين ال يضــمهما مجلــس واحــد حــين العقــد       أمــا فيمــا يتعلــق بالزمــان فيعتبــر كأن

  ". المجلس

فالهـاتف اليـوم مـع التطـور     . هـي أن اسـتخدام الهـاتف لـم يعـد يقتصـر علـى االسـتخدام التقليـدي لـه          وحقيقة باتـت واضـحة   

فُأضيف إلـى الهـاتف التقليـدي مـثال     . التكنولوجي الهائل الذي طرأ على استخدامه أصبح يحتل مكانة مرموقة في العالم المتمدن

ليستقبل رسالة قصيرة من المتصل، ثـم أدى التطـور إلـى    و ليجيب على المكالمات آليا Answer Machineجهاز اآلنسر مشين 

 Mobileإلى أن وصل التطـور إلـى وجـود مـا يسـمى بالهـاتف المتنقـل        و Video Telephoneوجود ما يسمى بالهاتف المرئي 
Phone التسـاؤل   كـل هـذه التطـورات تـدفع الباحـث إلـى      . إرسال الرسائل االلكترونية القصيرةواستخدامه في إجراء المكالمات و

من القانون المدني األردني ال زال مالئما لتحديد طبيعة التعاقد الذي يتم عبر الهاتف باستخدام األجهزة  102هل نص المادة 

ــار إليهـــا؟   ــا    والحديثـــة المشـ ــرا واقعـ ــالم االنترنـــت أصـــبح أمـ ــة األخـــرى أن عـ ــة الثابتـ ــالتطور التقنـــي . مســـتقبال بذاتـــهوالحقيقـ فـ

يعتبـر التعاقــد عبــر االنترنـت مــن بــين القضــايا   و .ي يشـهده العــالم فــي هـذه األيــام خيــر دليـل علــى ذلــك   التكنولـوجي الهائــل الــذ و

قد أثار هذا النظام القانوني الجديد للتعاقـد  و. العلمية المعاصرة التي نجمت عن استخدام االنترنت كوسيلة اتصال بين األفراد

فعلــى الــرغم مــن أن قــانون   . مالئمــة لطبيعتهــا وبحــث عــن حلــول فعالــة   عــن بعــد العديــد مــن المســائل القانونيــة التــي أوجبــت ال    

المعــامالت االلكترونيــة األردنــي يظهــر بــأن التعاقــد االلكترونــي يمكــن أن يحــل محــل التعاقــد بالوســائل التقليديــة عنــد تبــادل               

التـي تحتـاج إلـى تنظـيم قـانوني      وة المعلومات عبر االنترنت، إال أنه أغفل التعرض إلى بعض الجوانب القانونيـة الجـديرة بالدراسـ   

مــن هــذه الجوانــب مــثال تحديــد طبيعــة التعاقــد عبــر االنترنــت خاصــة إذا مــا علمنــا أن هــذه الوســيلة أصــبحت    و. فعــالومناســب 

 فهـل المـادة  . األكثر شيوعا في العالم حيث يجري تبادل الماليين من الرسائل االلكترونية يوميـاً ووسيلة االتصال األكثر انتشارا 

" بأيــة طريقــة مماثلــةو أ"مــن القــانون المــدني األردنــي مالئمــة لتحديــد طبيعــة التعاقــد عبــر االنترنــت اعتمــادا علــى عبــارة   102

  الواردة في بداية هذه المادة؟

أنه إذا اقتضى تطور المجتمع أن يتولى القانون تنظيم مراكز لم تكن معروفة من قبل، فـان  "يقول الدكتور إسماعيل غانم 

مثلها المختصون بالقـانون  وإدراج النظام القانوني الجديد في أحد األجناس القانونية المعروفة التي صقل الزمن قواعدها أمكن 

). 84، 1966غـانم، إسـماعيل،   " (التـالي إلـى تيسـير تطبيقـه    وتمثيال كامال كان ذلك أدعى إلى تيسير فهم هـذا النظـام الجديـد    

األجنـاس  وبالتـالي إدراجـه ضـمن األجنـاس القانونيـة المعروفـة؟       ولكترونـي عبـر االنترنـت    فهل هـذا القـول ينطبـق علـى التعاقـد اال     

  التعاقد بالهاتف؟والتعاقد بين غائبين والقانونية المعروفة في هذا المجال هي التعاقد بين حاضرين 

ألردنــي صــالحة لتحديــد مــن القــانون المــدني ا 102هــل المــادة : هــذا البحــث هــو محاولــة لإلجابــة علــى التســاؤالت التاليــة 

طبيعــة التعاقــد بالهــاتف بعــد التطــور التكنولــوجي الــذي أضــاف اســتخدام األجهــزة المشــار إليهــا فــي المقدمــة؟ هــل التعاقــد عبــر  

مــن القـانون المـدني األردنـي علـى هــذا      102بالتـالي وجـوب سـريان نـص المـادة      واالنترنـت ال يختلـف عـن التعاقـد عبـر الهــاتف      

ــارة التعاقــد اعتمــادا علــ   ــة  "ى عب ــة مماثل ــة طريق ــة هــذه المــادة ؟ بكلمــات أخــرى     " أو بأي ــواردة فــي بداي ــر التعاقــد   : ال هــل يعتب

تعاقدا بين غائبين مـن حيـث المكـان؟ أم    وااللكتروني عبر االنترنت بطرقه التقنية المختلفة تعاقدا بين حاضرين من حيث الزمان 

له أقرب إلى التعاقد بـين غـائبين؟ أم أنـه ال يمكـن أن ينـدرج تحـت نـوع        بعد المكان بين الطرفين يجعوأن وجود الفاصل الزمني 

أن هنالــك طرقــا  -كمــا ســنرى -إذا مــا علمنــا) التعاقــد بــين حاضــرين أو بــين غــائبين أو بالهــاتف (معــين مــن القواعــد التقليديــة  

   مختلفة يمكن أن يتم بها التعاقد االلكتروني؟

ــة األولــى أن التعاقــد االلك     ترونــي بوســائله المختلفــة هــو تعاقــد بــين غــائبين نظــرا للبعــد الجغرافــي بــين          قــد يبــدو للوهل

لكن الواقع أن عدم تواجد المتعاقدين في مجلس واحد ال يعني بالضرورة أن التعاقـد يكـون بـين غـائبين مـن حيـث       . المتعاقدين

لـذلك ذهـب   . ا يتعلـق بزمـان انعقـاد العقـد    تعاقـدا بـين حاضـرين فيمـ     يعـد المثال على ذلك حالة التعاقد بالهاتف، الذي والزمان، 

ــى أن قواعــد التعاقــد بالهــاتف هــي التــي تســري         ــوتر    " جانــب مــن الفقــه إل ــة التعاقــد بطريــق الكمبي خاصــة بواســطة  وعلــى حال

ممـدوح محمـد خيـر هاشـم،      ؛82، 2003منصـور، أمجـد محمـد،     ؛82، 2005خـاطر، نـوري،   والسـرحان، عـدنان   " (االنترنت

سبب أن التعاقـد االلكترونـي يـتم لحظيـا ألن األطـراف ال يفصـل بـين التعبيـر عـن إرادتهـم مـدة مـن الـزمن              الو). 19-20، 2000

فـي حـين أيـد أحـد     . لفرقـة المكـان فإنـه تعاقـد بـين غـائبين مـن حيـث المكـان         ولذلك فهو تعاقد بين حاضرين من حيث الزمـان،  و
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مـن القـانون    102بالقول أنه يـرى الـبعض بحـق أن نـص المـادة      الفقهاء بشكل ضمني هذا الرأي عندما أشار إلى الرأي السابق 

ال تختلـف مـن   والمدني األردني يمكن سريانه على حالة التعاقد بواسطة اإلنترنت ألنـه وسـيلة مماثلـة للتعاقـد بواسـطة الهـاتف،       

  ). 247، 2002الجبوري، ياسين، " (حيث الجوهر عن الهاتف

  :مور التاليةلذلك تنصب هذه الدراسة على البحث في األ

فـي سـبيل الوصـول إلـى هدفـه لتحليـل الحكـم        -قبل الحديث فـي طبيعـة التعاقـد االلكترونـي عبـر االنترنـت       -سيتعرض البحث :أوًال

اسـتجابته للتطـورات التـي اسـتجدت     ومـن القـانون المـدني األردنـي لبيـان مـدى صـالحه         102المنصـوص عليـه فـي المـادة     

موقـف القـانون المـدني    وء الفقهيـة التـي ظهـرت فـي تحديـد طبيعـة التعاقـد بالهـاتف         سنتعرض لـآلرا . على استخدام الهاتف

األردنــي ثــم نبــين مــدى مالءمــة هــذا الموقــف مــع التطــورات التــي أظهــرت اســتخدام الهــاتف المتنقــل فــي إجــراء المكالمــات   

  .واستخدامه في بعث الرسائل االلكترونية

نقـول الوسـائل المختلفـة ألنـه عنـدما يقـال التعاقـد        و. باستخدام الوسائل المختلفة البحث في طبيعة التعاقد عبر االنترنت: ثانيًا

هـذه ال تقتصـر علـى وسـيلة     و. عبر االنترنت فإن ذلك يعني كافة الوسائل التي يمكن استخدامها لالتصال عبر هذه الشبكة

التـي سـيكون لهـا النقـاش     وجـارة االلكترونيـة   الشائعة االنتشـار إلبـرام عقـود الت   وإن كانت الوسيلة األهم والبريد االلكتروني 

بل سيتم مناقشة طبيعـة التعاقـد االلكترونـي باسـتخدام الوسـائل األخـرى لالتصـال عبـر االنترنـت         . األطول في هذا البحث
1 

اسـتخدام االنترنــت علـى نحــو يسـمح بنقــل    و websitesمواقـع الشــبكات  و chat-roomsهـي غــرف المحادثـات المباشــرة   و

أخيـرا وسـيلة تبـادل المعلومـات باسـتخدام أجهـزة       و، Video Telephoneالكتابـة كمـا هـو الحـال فـي      ورة الصـو والصـوت  

  . Electronic Data Interchangeهو ما يطلق عليه والكمبيوتر دون تدخل اإلنسان 

نون المعـامالت  قـا والقـانون المـدني   (أولها بيان موقف القـانون األردنـي    المسوغاتتنطلق هذه الدراسة من مجموعة من و

لـم يـتم توضـيحها بالتفصـيل فـي      وهي تحديد طبيعة التعاقـد عبـر االنترنـت،    ومن مسألة لم يتعرض لها بنص خاص ) االلكترونية

فمعظـم مـن كتـب فـي القـانون األردنـي أو غيـره فـي بعـض األحيـان           . الكتابـات التـي تناولـت التعاقـد االلكترونـي     وأي من المؤلفات 

. بين حاضـرين أو تنطبـق عليـه قواعـد التعاقـد بالهـاتف       تعاقدعاقد عبر االنترنت هو مثال بين غائبين أو يذهب إلى القول أن الت

فمن يمعن النظر في الوسائل المختلفة للتعاقد عبر شبكة االنترنت يجد أن هذا النوع من التعاقـد يمكـن أن يـتم بطـرق متعـددة      

ك تجــد هــذه الدراســة أيضــا حــافزا لوجودهــا عــدم وجــود اجتهــادات    كــذلو. ال تشــترك جميعهــا فــي التقنيــة أو طريــق التعاقــد  و

قضائية لمحكمة التمييز
2
  . ندرة الدراسات القانونية التي تناولت هذا الموضوع في األردنو 

قد تم تقسيم هذا البحـث إلـى ثالثـة مباحـث، ينـاقش فـي المبحـث األول دراسـة تحليليـة للتعاقـد بالهـاتف فـي ضـوء نـص               و

. لقــانون المــدني األردنــي، مــن خــالل البحــث فــي اآلراء الفقهيــة التــي ظهــرت لتحديــد طبيعــة التعاقــد بالهــاتف     مــن ا 102المــادة 

فـي المبحـث الثـاني تحديـد طبيعـة      و. ويتناول هذا المبحث أيضا اآلراء الفقهية التي ظهرت لتحديد طبيعة التعاقـد عبـر االنترنـت   

اللكتروني،التعاقد عبر االنترنت الذي يتم باستخدام البريد ا
3 

في المبحث الثالث تحديد طبيعة التعاقد عبر االنترنت الذي يـتم  و

  . باستخدام الطرق التقنية األخرى

  التعاقد االلكترونيواآلراء الفقهية التي ظهرت لتحديد طبيعة التعاقد بالهاتف : المبحث األول

نفـرد مطلبـا مسـتقال لـآلراء     وتف فـي مطلـب أول،   في هذا المبحث نتنـاول اآلراء التـي ظهـرت لتحديـد طبيعـة التعاقـد بالهـا       

  . الفقهية التي ظهرت لتحديد طبيعة التعاقد عبر االنترنت

  اآلراء الفقهية التي ظهرت لتحديد طبيعة التعاقد بالهاتف: المطلب األول

تعاقـد بـين    آخـر إلـى أنـه   وظهرت عدة آراء لتحديد طبيعـة التعاقـد بالهـاتف حيـث ذهـب رأي إلـى أنـه تعاقـد بـين حاضـرين           

فــأي هــذه اآلراء األكثــر موافقــة . بــين غــائبين مــن حيــث المكــانوثالــث إلــى أنــه تعاقــد بــين حاضــرين مــن حيــث الزمــان  وغــائبين، 

التطورات التي ظهرت على استخدام الهاتف؟ قبل الحديث في هذه المسائل ربما يتساءل أحـد عـن سـبب تنـاول هـذه      وللمنطق 

لكــن األمــر مــع التطــورات التــي . منــه 102ن األردنــي واضــح مــن هــذه المســألة بــنص المــادة  اآلراء علــى أســاس أن موقــف القــانو

ال زال صـالحا   102بيـان مـا إذا كـان حكـم المـادة      وظهـور أنـواع جديـدة للهـاتف يحتـاج إلـى مراجعـة        وسادت اسـتخدام الهـاتف   

  .وعلذلك نقسم هذا المطلب إلى أربعة فر. لتحديد طبيعة كل أنواع التعاقد بالهاتف
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  التعاقد بالهاتف هو تعاقد بين حاضرين: الفرع األول

إلـى أن التعاقـد بالهـاتف    ) 217، 1976الشـرقاوي، جميـل،    ؛188، 1987مرقس، سليمان، (يذهب هذا الرأي من الفقه 

وهـي نفـس    هو أقرب ما يكون إلى التعاقد بين حاضرين حيث يعتبر زمان انعقاد العقد اللحظة التي يصدر فيها الموجـب إيجابـه  

و يبرر الفقه هذا الرأي بحقيقة أن المتعاقدين يعبران عن إرادتيهما من خـالل  . اللحظة التي يصل فيها القبول إلى علم الموجب

إال أن مـا يؤخـذ   . انتقال الصوت بالهاتف األمر الـذي يجعلهمـا فـي حالـة تشـبه وجودهمـا وجهـا لوجـه و فـي مجلـس عقـد فعلـي            

ض إال لعنصر زمـان انعقـاد العقـد دون التعـرض لمكـان انعقـاد العقـد الـذي ال يمكـن أن تنطبـق عليـه            على هذا الرأي أنه لم يتعر

ال شك في أن منطـق التعاقـد بـين حاضـرين يقتضـي أن يكـون كـل مـن الطـرفين المتعاقـدين يسـمع            . أحكام التعاقد بين حاضرين

جـب ليعبـر عـن إيجابـه فيسـمعه الموجـب لـه و يـرد عليـه          كالم اآلخر في نفس اللحظة التـي يصـدر فيهـا هـذا الكـالم، فيـتكلم المو      

مـن القـانون المـدني     96و هـذا مـا تقضـي بـه المـادة      . بشكل فوري دون مرور أي مدة زمنية بين صدور اإليجـاب و الـرد عليـه   

ول أو صـدر  المتعاقدان بالخيار بعد اإليجاب إلى آخر المجلس فلـو رجـع الموجـب بعـد اإليجـاب و قبـل القبـ       "األردني بقولها أن 

فــالقبول الفعلــي ". مــن أحــد المتعاقــدين قــول أو فعــل يــدل علــى اإلعــراض يبطــل اإليجــاب و ال عبــرة بــالقبول الواقــع بعــد ذلــك    

فالظـاهر إذن هـو وجـوب صـدور القبـول فـور       . المنشئ للعقد وفقـًا لهـذا الـنص هـو القبـول الـذي يصـدر و مجلـس العقـد قائمـاً          

الفورية بذلك هي شـرط الزم لصـحة القبـول   و . صدور اإليجاب و في مجلس العقد
4
أي (و لكنهـا ال تؤخـذ بـالمعنى الحرفـي لهـا       

إصدار أحد المتعاقدين إيجابًا يفترض معه ضرورة صدور القبول من الطرف اآلخر فـورًا دون منحـه مهلـة للتـروي والتفكيـر فـي       

طالمـــا أنـــه صـــدر و مجلـــس العقـــد ال زال  و إنمـــا يعتبـــر أن القبـــول قـــد صـــدر فـــورًا  ). شـــروط و بنـــود اإليجـــاب الموجـــب لـــه 

و لذلك يمكن القول بأن هذا النوع مـن التعاقـد هـو الـذي يكـون فيـه المتعاقـدان وجهـًا         ). 188، 1987مرقس، سليمان، (قائمًا

لوجه، و لكن مجرد صدور القبول من الموجب له ال يكفي إلبرام العقد حتى و لو كان يجمع المتعاقـدين مجلـس واحـد، و إنمـا     

بد من سماع الموجب للقبول إذا ما كان التعبير عن اإلرادة باللفظ أو من وصول الوثيقة التي تتضمن القبول إن كان التعبيـر   ال

عن اإلرادة بالكتابة
5

فلو كان الموجب له قد عبر عن القبول باللفظ دون أن يسمعه الموجب ألي سبب، كأن يكـون الموجـب لـه    . 

حــال دون اســتقبال الموجــب ) القابــل(أو أن أمــرًا مــا يفــوق صــوته صــوت الموجــب لــه   قــد تكلــم بصــوت مــنخفض غيــر مســموع 

لكلمات الموجب له المعبرة عن القبول، ففي مثل هذه األحوال ال يكون العقد قد أبرم ألن منطق التعاقد بين حاضرين ال يكتفي 

و هـذا كلـه يمكـن أن يتـوفر فـي حالـة       . بـول بمجرد صـدور القبـول مـن الموجـب لـه القابـل و إنمـا ال بـد مـن سـماع الموجـب للق           

التعاقد بالهاتف من حيث الزمان، لكنه ال يمكن أن يتوفر من حيث المكان و ذلك للبعد الجغرافي بـين المتعاقـدين، و لـذلك فإنـه     

ي اسـتخدام  لكن التطور فـ . ال يمكن أن يكون التعاقد بالهاتف تعاقدا بين حاضرين لكون الطرفين يتواجدان في مكانين مختلفين

  .الهاتف يظهر أن هذا الرأي قد يصيب في بعض الحاالت كما سنرى

  التعاقد بالهاتف هو تعاقد بين غائبين :الفرع الثاني

يذهب إلى أن التعاقد بالهاتف هو تعاقد بين غائبين علـى أسـاس أن   ) 280، 2001الشافعي، جابر، ( هذا الرأي من الفقه

فالرسول ال يتمتع بأي قسط من الحرية فـي إبـرام التصـرف القـانوني حيـث لـيس لـه        . اإليجابالهاتف كالرسول في نقل الكالم أو 

و . أي دور في اتخاذ القرار و إبرام التصرف نيابة عن األصيل فهـو فقـط أداة ناقلـة إلرادة األصـيل شـأنه فـي ذلـك شـأن الهـاتف         

ينـة، فـال يشـترط أن يكـون حتـى مميـزًا مـا دام قـادرًا مـن          ينبني علـى ذلـك أنـه ال يتطلـب فـي الرسـول أن يكـون متمتعـًا بأهليـة مع         

و لـذلك فإنـه لـيس هنالـك ثمـة فـرق بـين الرسـول و الهـاتف،          . الناحية المادية على نقل الرسالة فاألهلية ينظر إليها عنـد األصـيل  

أمـا فـي التعاقـد    ) لقابـل سـواء أكـان الموجـب أو ا   (فال يمكن القول بأن الرسول ينقل اإليجاب بلسانه هو و ليس بلسان األصـيل  

  . بالهاتف فإن الموجب هو الذي ينقل إيجابه و القابل هو الذي ينقل قبوله بلسانه

إال أن هذا الرأي ال يبـدو وجيهـا علـى اإلطـالق ألنـه أوال يقـيس عمليـة التعاقـد بالهـاتف علـى التعاقـد بالرسـول فقـط، فـي               

البرقيـات  حين أن التعاقد بين غائبين قـد يـتم بواسـطة الرسـائل أو    
6

و العامـل الرئيسـي فـي اعتبـار التعاقـد الـذي يـتم بواسـطة         . 

فمنطـق التعاقـد بـين    . هذه الوسائل جميعا تعاقدا بـين غـائبين هـو وجـود فاصـل زمنـي بـين صـدور القبـول و عمـل الموجـب بـه            

لــزمن بــين صــدور غــائبين يقضــي بــأن يكــون الموجــب فــي مكــان و الموجــب لــه فــي مكــان آخــر ممــا يترتــب عليــه مــرور مــدة مــن ا 

و هـذا مـا يعنـي أن المميـز األساسـي      . اإليجاب و وصوله إلى الموجب له، و بين صدور القبـول مـن األخيـر و علـم الموجـب بـه      

السـنهوري، عبـدالرزاق،   ( العتبار التعاقد بـين غـائبين هـو وجـود فتـرة مـن الـزمن تفصـل بـين صـدور القبـول و علـم الموجـب بـه              

  ). 145، 1997العبودي، عباس،  ؛254-253الوسيط، الجزء األول، 
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فـي حكـم التعاقـد وجهـا لوجـه يتنـاقش فيـه المتعاقـدان فـي           ُتعـد و هذا على عكس الحال في عملية التعاقد بالهـاتف حيـث   

فـي حـين أن األمـر لـيس كـذلك عنـد       . جميع شروط العقد بحيث يرد أحدهما على اآلخر فـور صـدور الكـالم مـن المتعاقـد اآلخـر      

ل لنقــل اإلرادة حيــث يكــون هنالــك فاصــل زمنــي بــين اســتالم الرســول لإليجــاب أو للقبــول و بــين تســليمه إلــى        اســتخدام الرســو 

  . لذلك نصل إلى أن التعاقد بالهاتف ال يمكن أن يكون تعاقدًا بين غائبين على إطالقه. الموجه إليه حسب األحوال

  .ا في بعض الحاالت كما سنرىلكن التطور في استخدام الهاتف يظهر أن هذا الرأي قد يصيب أيض

  التعاقد بالهاتف هو تعاقد بين حاضرين زمانا و بين غائبين مكانا :الفرع الثالث

منـه علـى    102هـو الـذي اعتنقـه القـانون المـدني األردنـي، حيـث تـنص المـادة           هذا الرأي يجمع بين الـرأيين السـابقين، و  

بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقـدين ال يضـمهما مجلـس واحـد حـين العقـد       يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة :" أنه

رأينـا سـابقا أن اإليجـاب الموجـه مـن شـخص حاضـر فـي         ". و أما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلـس 

مجلس العقد
7
يـام مجلـس العقـد هـو حكـم      إلى شخص آخر حاضر أيضًا فـي مجلـس العقـد يفتـرض أن يصـدر منـه قبـوًال أثنـاء ق         

مـن القـانون أيضـا     102التعاقد بين حاضرين، و هذا اإليجاب الصادر مـن حاضـر إلـى حاضـر يسـرى حكمـه وفقـًا لـنص المـادة          

فالتعاقد بالهـاتف يعتبـر و كأنـه تعاقـد بـين غـائبين       . على اإليجاب الصادر من حاضر إلى غائب باستخدام الهاتف كوسيلة اتصال

لكنه تعاقد بين حاضرين من ناحيـة الزمـان و بالتـالي يجـب علـى الموجـب لـه أن يصـدر قبـوًال فوريـًا لإليجـاب             من ناحية المكان،

بكلمـات أخـرى أن مجلـس العقـد قـد يكـون مجلسـًا حقيقيـًا بحضـور الطـرفين           . قبل إغـالق سـماعة التلفـون و إال سـقط اإليجـاب     

. ريـق اسـتخدام الهـاتف أو أيـة وسـيلة اتصـال تـؤدي نفـس الغـرض         المتعاقدين يتناقشـان وجهـًا لوجـه، أو مجلسـًا حكميـًا عـن ط      

فاالجتماع متحقق في هذه الحالة طالما أن اتصـاًال مباشـرًا يجمـع بـين طرفـي العقـد و طالمـا بقيـا منشـغلين بمناقشـة شـروط و            

جـاب بشـيء آخـر غيـر موضـوع      لكن إذا ما انشغل الطرفان أثنـاء المكالمـة الهاتفيـة و قبـل اقتـران القبـول باإلي      . إجراءات التعاقد

العقد فإن ذلك يؤدي إلى سقوط اإليجاب الصادر، و إذا ما أرسل القبول بعـد ذلـك طبقـت أحكـام التعاقـد بـين غـائبين مـن حيـث          

  . المكان و الزمان

 األول أن القبـول الصـادر مـن الموجـب لـه     : فالتعاقد بالهاتف يعد على ذلك تعاقدًا بـين حاضـرين مـن حيـث الزمـان لسـببين      

أما السبب الثاني فهـو  . ينتقل عبر الهاتف و يصل الموجب خالل ثانية أو ثوان قليلة كما لو كان الطرفان يتناقشان وجهًا لوجه

أنه باستطاعة الطرفين أن يتناقشا في بنود العقد و مستلزماته، بما يسمح لكـل منهمـا أن يعـرف علـى وجـه اليقـين بـأن الطـرف         

ما لو كان الطرفان يتبادالن الحديث في مجلس عقد حقيقي ألن المكالمـة الهاتفيـة هـي بشـكل     اآلخر قد استوعب ما صدر منه ك

مطلــق فوريــة و آنيــة فــال تــأخير فــي عمليــة االتصــال طالمــا الكلمــة التــي تصــدر مــن أحــد المتعاقــدين تصــل فــورًا إلــى اآلخــر،          

  .(Fasciano, Paul, 1997, (25). 971)فيستطيع أي منهما أن يجيب على اآلخر فورًا و أن يقاطعه أثناء الحديث

لكن المسألة تثور عند تحديد مكان إبـرام العقـد المبـرم باسـتخدام الهـاتف حيـث يختلـف بـاختالف النظريـة التـي يعتمـدها            

أما القانون المـدني األردنـي فيعتمـد نظريـة إعـالن القبـول لتحديـد زمـان ومكـان التعاقـد بـين            . القانون لحكم التعاقد بين غائبين

مـا لـم يتفـق علـى     ) أي مكـان وجـود القابـل   (و بالتالي يعتبر العقد المبرم بواسـطة الهـاتف تامـًا فـي مكـان إعـالن القبـول        . غائبين

و يترتب على إعطاء التعاقد بواسـطة الهـاتف حكـم التعاقـد بـين حاضـرين مـن حيـث الوقـت الـذي يعتبـر فيـه العقـد              . خالف ذلك

ًا بمــدة معينــة لقبولــهتامــًا، أن اإليجــاب إذا مــا صــدر مقترنــ 
8

، و لــم يصــدر القبــول فــي مجلــس العقــد الحكمــي المنعقــد بواســطة   

فـإذا مـا أرسـل الموجـب لـه القبـول بعـد ذلـك         . التلفون فإن اإليجاب يبقى ملزمًا رغم عـدم صـدور إيجـاب فـوري مـن الموجـب لـه       

أمـا إذا مـا صـدر اإليجـاب غيـر مقتـرن بميعـاد        . نـاً بإحدى وسائل االتصال األخرى كنا أمام حالة التعاقد بين غائبين مكانًا و زما

لقبوله
9
ولم يصدر القبول في المجلس سقط اإليجاب، و ال عبرة بالقبول الصـادر بعـد ذلـك،    ) 55-54، 2005سلطان، أنور،  ( 

أي بعد إغالق سماعة التلفون
10
.  

هما في قالب مكتـوب برسـالة أو برقيـة أم    عملية إثبات التعاقد بواسطة الهاتف تختلف بحسب ما إذا أفرغ المتعاقدان اتفاق

و هنـا نطبـق نـص    . فإن ُأتبعت المكالمة الهاتفية بكتابة مـا تـم االتفـاق عليـه كانـت هـذه الكتابـة وسـيلة اإلثبـات بوجـود العقـد           . ال

يـد قيمتهـا علـى    من قانون البينات األردني الـذي يـذهب إلـى أنـه إذا كـان االلتـزام التعاقـدي متعلقـا بمعاملـة مدنيـة تز           28المادة 

مائة دينار أو كان غير محدد القيمة فال تجوز الشهادة في إثبات وجود االلتزام أو إبراء منه ما لم يوجد اتفـاق أو نـص يقضـي    

بمعنـى أنـه إذا مـا كانـت الصـفقة التـي تـم إبرامهـا عبـر الهـاتف متعلقـة بمسـألة غيـر تجاريـة تزيـد قيمتهـا علـى مائـة                   . بخالف ذلك

لكن إذا ما كانت الصفقة مدنيـة ال تزيـد قيمتهـا علـى مائـة دينـار فإنـه        . ير محدد القيمة فإنه يجب إثباتها بالكتابةدينار أو كان غ
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أما إذا كانت الصفقة التـي تـم إبرامهـا عبـر الهـاتف هـي صـفقة تجاريـة         . يجوز عندئذ اإلثبات بجميع طرق اإلثبات ال بالكتابة فقط

فإنـه يجـوز اإلثبـات عندئـذ بجميـع طـرق اإلثبـات ال بالكتابـة          -قيمتها أكثر من مائة دينار أي حتى و لو كانت -مهما بلغت قيمتها

و تطبيقـا  . على أنه يشترط إلعمال قاعدة جـواز اإلثبـات بالشـهادة هنـا أن تكـون الصـفقة تجاريـة و أن تكـون بـين تـاجرين          . فقط

تري شركة تجارية فتكون المعاملـة واقعـة بـين فـريقين مـن      إذا ثبت بأن البائع تاجر و أن المش:" لذلك قضت محكمة التمييز بأنه

"التجار و تقبل البينـة الشـفوية إلثبـات البيـع    
11

أمـا إذا لـم يتبـع المتعاقـدان مكالمتهمـا بكتابـة مـا تـم االتفـاق عليـه جـاز اإلثبـات             . 

و اتفـاق عبـر الهـاتف إال     بالبينة الشخصية و هو ما يكون شبه متعذر لصعوبة أن يكون هنالـك شـهود علمـوا مـا دار مـن حـديث      

)291، نظرية العقد، ص1998السنهوري، (إذا كانوا قد سمعوا الحديث بالمصادفة أو بالقصد عن طريق التصنت 
12
.   

  أي هذه اآلراء أكثر موافقة للمنطق و الواقع؟: الفرع الرابع

التعاقــد بالهــاتف تعاقــدا بــين   كــونمــن القــانون المــدني األردنــي   102ال شــك فــي أن الحكــم المنصــوص عليــه فــي المــادة  

غائبين من حيث المكان و بين حاضرين من حيث الزمان ال زال األكثر موافقة للواقـع إذا مـا تعلـق األمـر بالهـاتف التقليـدي، أي       

لكن هل ال زال هذا الحكم المنصـوص عليـه فـي المـادة     . إجراء مكالمة هاتفية يتحدث فيها كال الطرفين كما لو كانا وجها لوجه

فمـاذا لـو أن األمـر تعلـق بالهـاتف التقليـدي الـذي        . قابال ليسري على األنواع المتطورة و االستخدامات المختلفة للهـاتف  102

به للرد في حالـة عـدم وجـود المتصـل بـه و تـرك رسـالة علـى هـذا الجهـاز مـن             Answer-Machineتم وصل جهاز آنسرمشين 

أو بالهاتف المرئي الذي يستطيع من خاللـه كـال المتعاقـدين أن    ) الخلوي(لمتنقل قبل المتصل؟ و ماذا لو تعلق األمر بالهاتف ا

مالئـم لحكـم هـذه     102يرى أحدهما اآلخر و هو يتكلم ؟ لذلك نتناول كل منها بشكل مستقل لنبين فيما إذا كـان نـص المـادة    

  :التطورات و على التفصيل التالي

صال بالموجب بواسطة الهاتف التقليدي، و لكن األخير لم يجب على المكالمـة و إنمـا   إذا ما تعلق األمر بقيام القابل باالت :أوًال

فإن هـذا األمـر ال يمكـن أن يسـتقيم مـع      " Answer-Machineباآلنسرمشين "طلب من القابل ترك رسالة على ما يسمى 

و ذلـك لوجـود فاصـل    ) هـاتف أي ال تطبـق هنـا قواعـد التعاقـد بال    (مـن القـانون المـدني     102الرأي الثالـث و نـص المـادة    

و نقيس هـذه الحالـة   . و هذا هو المميز األساسي لطبيعة التعاقد بين غائبين. زمني بين صدور القبول و علم الموجب به

على الحالة التي يطلـب فيهـا الموجـب لـه مـدة مـن الـزمن و يبقـي الهـاتف مشـغوًال لحـين الـرد بـالقبول و عنـدما يعـود إلـى                 

جب بموضوع آخـر ال يتعلـق بموضـوع العقـد و تنتهـي المكالمـة ثـم يرسـل القبـول بالبريـد مـثال أو            الهاتف ينشغل مع المو

ففـي هـذه الحالـة يكـون هنالـك مـدة زمنيـة فصـلت ارتبـاط اإليجـاب بـالقبول األمـر             . يتصل مـن جديـد ليبلـغ الموجـب بقبولـه     

ه الحالـة مـن التعاقــد بالهـاتف تسـتقيم مــع     و لـذلك نقـول أن هــذ  . الـذي يجعـل التعاقــد فـي هـذه الحالــة تعاقـدا بـين غــائبين      

الرأي الثاني في أن هذا التعاقد بترك الرسالة يعتبر تعاقدا بين غائبين
13
.  

تعاقـدا بـين    كونـه مـن حيـث    102، فإنه ينطبق عليه حكم المـادة  "Mobile Phone"إذا ما تعلق األمر بالهاتف المتنقل  :ثانيًا

حيـث المكـان فـي حالـة إذا مـا كـان االتصـال بشـكل مباشـر بحيـث يسـمع كـال              حاضرين من حيث الزمان و بـين غـائبين مـن   

المتعاقدين اآلخر ألن تعبير أحد المتعاقدين عن إرادتـه يصـل إلـى علـم المتعاقـد اآلخـر بمجـرد صـدوره كمـا لـو كانـا فـي             

فاصـل زمنـي بـين    أي أن مناقشة طرفي العقد في شروط العقد يتم بينهما بصـورة آنيـة و دون وجـود    . مجلس عقد واحد

لكـن األمـر   ). 135-134، 2005الجمـال، سـمير حامـد،    (تعبير أحد المتعاقدين عـن إرادتـه و علـم المتعاقـد اآلخـر بـذلك      

يختلف إذا مـا اسـتعمل المتعاقـدان االتصـال بالرسـائل عبـر الهـاتف الخلـوي فـإن الحـال يبـدو لـي مختلفـا حيـث يمـر فتـرة                 

و ال يكون هنالك مجال للمناقشة بـين المتعاقـدين و ال يسـتطيع أحـدهما أن يقـاطع      زمنية بين إرسال الرسالة و استقبالها 

فمن يبعث رسالة إلى آخـر عبـر الهـاتف المتنقـل ال يعلـم أصـال فيمـا إذا كانـت         . اآلخر كما هو الحال عند االتصال بالهاتف

و لنفــرض أن . رد علــى رســالتههــذه الرســالة قــد وصــلت أم ال، و هــذا مــا يقتضــي مــرور مــدة مــن الــزمن قبــل أن يصــله الــ 

المرسل إليه قد بعث بـالرد مباشـرة فهـذا الـرد قـد يصـل خـالل ثـوان أو سـاعات وفقـا للحالـة الفنيـة لمقـدم الخدمـة، فقـد                

تكون شبكة مقدم الخدمة للمرسل إليه ال تعمـل، أو حتـى تعمـل بصـورة طبيعيـة و لكـن الرسـالة غيـر قـادرة علـى الوصـول            

ففـي كـل هـذه األحـوال نالحـظ أن هنالـك فتـرة مـن الـزمن تفصـل بـين            . إليه مقفل لهاتفه المتنقل لخلل فني أو ألن المرسل

ولذلك فإن طبيعة التعاقد الذي يتم بهذه الوسـيلة هـو أقـرب مـا يكـون إلـى التعاقـد بـين         . تعبير كال الطرفين عن إرادتيهما

غائبين
14

د بـين غـائبين بـدأ يجـد تطبيقـا لمـا ذهـب إليـه مـع          ومن هنا نرى بأن من ذهب إلى أن التعاقد بالهاتف هـو تعاقـ  . 

   .لكننا ال زلنا نختلف معه في الذهاب بهذا الرأي على إطالقه. التطورات الحديثة
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الذي يستطيع من خاللـه كـال المتعاقـدين أن يـرى أحـدهما       Video Telephoneإذا ما كان األمر يتعلق بالهاتف المرئي  :ثالثًا

انب من الفقه بأن الحكم ال يختلف عما هو عليه الحال في االتصال الهاتفي دون صـورة، ألنـه   اآلخر وهو يتكلم، فيذهب ج

. حتى ولو كان االتصال بالصوت و الصورة فإن ذلك ال ينفي حقيقـة واقعـة وهـي أن الطـرفين يبقيـان فـي مكـانين مختلفـين        

إال أننا نعتقـد  ). 68، 1994الفضل، منذر، ( من القانون المدني األردني 102وعليه ينطبق على هذه الحالة نص المادة 

يبـدد بعـد   وبأنه إذا ما استخدم الهاتف المرئي بصورة تنقل الصوت والصـورة معـا فـإن ذلـك يعـدم وجـود الفاصـل الزمنـي         

لـذلك  . يسـمع اآلخـر بمـا يـؤدي إلـى إزالـة كـل فاصـل جغرافـي بـين المتعاقـدين           والمكان حيث يستطيع كل متعاقد أن يـرى  

هـي أن يكـون الطـرفين فـي مجلـس واحـد       وقد بأنـه يمكـن قيـاس هـذه الحالـة علـى حالـة الطريـق الطبيعـي للتعاقـد           فإننا نعت

أقرب إلى التعاقـد بـين حاضـرين    و أي أن التعاقد باستخدام الهاتف المرئي ه. من اآلخر قبوالويصدر من أحدهما إيجابا 

قد عن طريق هذا الجهاز المرئي إنما يكون قـد انتقـل   المكان على أساس أن الشخص الذي يطلب التعاومن حيث الزمان 

حكما إلى المكان الذي يقيم فيه المتعاقد اآلخر إلبرام العقد األمر الـذي يجعـل المتعاقـدين فـي مجلـس عقـد مفتـرض مـن         

 )ب(وافـق  وإبـرام العقـد   واسـتخدام الهـاتف المرئـي إلجـراء مفاوضـاتهما      ) ب(علـى  ) أ(فـإن عـرض   . المكانوحيث الزمان 

إذا ما اقترن اإليجـاب  و. إلجراء التصرف القانوني المطلوب) ب(يكون قد انتقل حكما إلى مكان إقامة ) أ(على ذلك، فإن 

) أ(بـه يكـون فـي مجلـس العقـد المفتـرض الـذي فيـه انتقـل          ) أ(علـم  وفإن وقت صدور القبـول  ) ب(بقبول ) أ(الصادر من 

الـذي  (بالتـالي ال يختلـف بـذلك زمـان انعقـاد العقـد       و. مكـان إبـرام العقـد   هو ) ب(يكون مكان إقامة و، )ب(إلى مكان إقامة 

عـن  ) ) ب(انتقـل إلـى مكـان إقامـة     ) أ(ألننـا افترضـنا أن   ) ب(هـو فـي مكـان إقامـة     وبالقبول ) أ(هو الوقت الذي سمع فيه 

  ).148، 1997العبودي، عباس، ) (ب(مكان انعقاد العقد الذي هو أيضا مكان إقامة 

هـو الصــوت  وأن فـي التعاقـد الـذي يجــري باسـتخدام هـذه الوسـيلة يبقــى هنالـك رابـط مـادي بــين طرفـي العقـد            فالحقيقـة   

   .مكان إبرام العقد هو ذاته الوقت الذي يقترن به القبول باإليجابوهذا ما يبرر اعتبار زمان والصورة، و

ال ينطبـق علـى كـل أحـوال التعاقـد بالهـاتف،       مـن القـانون المـدني األردنـي      102بناًء على ما تقدم نرى بـأن نـص المـادة    و

فهــو نــص يقصــر عــن مجــاراة التطــور الهائــل الــذي شــهده عــالم االتصــال بالهــاتف حيــث لــم يعــد األمــر يقتصــر علــى رفــع ســماعة  

: إنما وسائل متعددة كما فرقنا أعاله أصبحت تستخدم التصال األفراد ببعضـهم الـبعض  و. االتصال باآلخرينوالتلفون التقليدي 

االتصـال عبـر الرسـائل المرسـلة بالهـاتف المتنقـل       واالتصال بالهـاتف الخلـوي المتنقـل،    واالتصال بترك رسالة على اآلنسرمشين، 

  .هي االنترنت التي سنتناول طبيعتها اآلنواالتصال بالهاتف المرئي باإلضافة إلى أحدث وسيلة اتصال و

  يعة التعاقد االلكترونياآلراء الفقهية التي ظهرت لتحديد طب: المطلب الثاني

ما دام أن قانون المعامالت االلكترونية األردني لم يتعرض لمسـألة تحديـد طبيعـة التعاقـد الـذي يـتم عبـر شـبكة االنترنـت،          

فهل يعتبر التعاقد االلكتروني الذي يتم عبر شبكة االنترنـت هـو   . فإن الفقه تصدى إلجراء مزيد من الدراسة لتوضيح هذا األمر

ن حاضـرين أو تعاقـد بواسـطة الهـاتف أو تعاقـد بـين غـائبين فـي كـل األحـوال، أم أن األمـر يوجـب التفرقـة بـين وسـائل                تعاقد بي

االتصــال المختلفــة التــي توفرهــا شــبكة االنترنــت؟ لإلجابــة علــى هــذا الســؤال ال بــد مــن اســتعراض اآلراء الفقهيــة التــي ظهــرت          

  .لتحديد طبيعة التعاقد اللكتروني

ة األولى كما ذهب جانب من الفقه أن التعاقد عبر االنترنت بوسـائله المختلفـة هـو تعاقـد بـين غـائبين نظـرا        قد يبدو للوهل

نظــرا ألن و، )112، 2005الجمــال، إبــراهيم رفعــت،  ؛333-332، 2004نســرين محاســنة، ( للبعــد الجغرافــي بــين المتعاقــدين 

يـرى أصـحاب   و. اصل زمني بين صدور القبول وعلم الموجـب بـه  القبول ال يصدران في نفس اللحظة بل هنالك عادة فواإليجاب 

القبـول مــا هــو إال  وهـذا الــرأي إلــى أن التعاقـد االلكترونــي هــو تعاقـد بــين غــائبين علـى أســاس أن نقــل شـبكة االنترنــت لإليجــاب      

بــين القضــايا العلميــة التعاقــد اإللكترونــي مــن "يقــول أحــد الفقهــاء بــأن . وســيط الكترونــي كالرســول فــي نقــل الكــالم أو اإليجــاب 

فعالـة، إال أنـه ال يجـب التسـرع فـي      وقد أثار مشـاكل قانونيـة تحتـاج إلـى حلـول مالئمـة       والمعاصرة التي أوجدها النظام الرقمي، 

ذلك فقد نجد في القواعد التقليدية ما يحل بعضها، فالقواعد الخاصة بالتعاقد بين غائبين ال زالت صالحة لحل المشـكلة ذاتهـا   

خـاطر،  " (ال نجد في الوقت الحاضر مبررًا لوضع نصوص خاصة بالمعامالت اإللكترونية في هذا الجانبوود اإللكترونية في العق

  ). 2004عبد الدائم، أحمد،  ؛2004نوري حمد، 

تم إنمـا قـد يـ   وإال أننا نرى أن هذا الرأي قد تجاهل في الحقيقة أن التعاقد االلكتروني ال يـتم دائمـا بوسـائل غيـر لحظيـة      

. بوســائل لحظيــة أيضــا ممــا ال يمكــن معــه تعمــيم الــرأي القائــل بــأن التعاقــد االلكترونــي هــو تعاقــد بــين غــائبين فــي كــل األحــوال 
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فالواقع أن عدم تواجد المتعاقدين فـي مجلـس واحـد ال يعنـي بالضـرورة أن التعاقـد يعـد تعاقـدا بـين غـائبين مـن حيـث الزمـان،              

القبول كما لـو كانـا وجهـا    وتبادل اإليجاب ويتمكن فيها األطراف من التفاعل وعنصر الزمن  حيث هنالك حاالت قد يتالشى فيها

تعاقدا بين حاضرين فيمـا يتعلـق بزمـان انعقـاد العقـد      يعدالمثال على ذلك حالة التعاقد بالهاتف، الذي و. لوجه
15

فهـذا الـرأي   . 

التــي ال تعــد األحكــام الخاصــة بالتعاقــد بــين  ولحديثــة المختلفــة إذن لــم يفــرق بــين انعقــاد العقــود االلكترونيــة بوســائل االتصــال ا 

  .غائبين صالحة لتحديد طبيعة بعض أنواع التعاقد االلكتروني الذي يتم باستخدام بعض هذه الوسائل كما سنرى

 ,Gaunts, Cynthia and Martin)مباشـر وذهب جانب آخـر مـن الفقـه إلـى أن التعاقـد عبـر اإلنترنـت هـو تقريبـًا فـوري           و
Amenda, 1996, 1083) .آنـي حيـث يكـون طرفـي العقـد علـى اتصـال مباشـر         وذهب آخر إلـى القـول بيقـين أنـه تعاقـد فـوري       و

إال أن هــذا الــرأي الــذي يــذهب إلــى أن التعاقــد االلكترونــي هــو تعاقــد بــين     . (Norman, Keith, 1996, 328)فيمــا بينهمــا

فطبيعـي أنـه ال يمكـن القـول بـأن التعاقـد       . لـذي يـتم عبـر شـبكة االنترنـت     حاضرين ال يمكن أن يصـدق علـى التعاقـد االلكترونـي ا    

االلكتروني هو تعاقد بين حاضرين على إطالقه ألن وجود طرفي العقـد فـي أمـاكن أو دول مختلفـة يجعـل مـن هـذا التعاقـد بـين          

غائبين من حيث المكان في معظم حاالته
16

رفين المتعاقـدين مجلـس   كمـا أن منطـق التعاقـد بـين حاضـرين يقتضـي حضـور الطـ        . 

لكنهمــا علــى اتصــال مباشــر والعقــد الــذي قــد يكــون حقيقيــا يتناقشــان وجهــا لوجــه أو حكميــا يكــون فيــه الطرفــان كــل فــي مكــان 

بتطبيـق ذلـك علـى التعاقـد عبـر االنترنـت نجـد أنـه ال يمكـن أن يكـون االتصـال الـذي يـربط بـين               . بالصـوت مـثال كمـا فـي الهـاتف     

ال حتـى مجلـس العقـد الحكمـي فـي كـل الحـاالت ألن        واتصاًال يصدق عليـه وصـف مجلـس العقـد الحقيقـي       الطرفين عبر اإلنترنت

فهنالـك وسـائل يمكـن    . العلم به مسافة زمنيـة والطرفين ببساطة ال يكونان على اتصال مباشر بحيث ال يفصل بين صدور القبول 

فمثال نقـول أن  . حتى يصل اإليجاب أو القبول إلى من وجه إليهتمر باستخدامها مدة من الزمن وأن يتم بها التعاقد االلكتروني 

الرسالة المرسلة بالبريد اإللكتروني التـي تتضـمن القبـول الصـادر مـن الموجـب لـه قـد تصـل بعـد ثـوان أو دقـائق أو سـاعات أو              

حيـث تـدخل نظـام    . رقـد تقصـ  وحتى أيام في بعض األحيان ألن هذه الرسالة قبل أن تصل الموجب تمر بعدة مراحل قد تطول 

معلومات مقدم خدمة البريد اإللكتروني الذي يكون القابل عضـوًا فيـه، الـذي بـدوره يرسـله إلـى مقـدم خدمـة البريـد اإللكترونـي           

الذي يكون الموجب عضوًا فيـه، أو أن مقـدم الخدمـة قـد يحجـز الرسـالة لمـدة مـن الـزمن حتـى يتجمـع أكثـر عـدد مـن الرسـائل                

حتى أن الرسالة قد تتوقف في بعض مراحل مرورها عبر اإلنترنت مما يؤدي إلـى تأخرهـا أو عـدم    . واحدةليقوم بإرسالها دفعة 

  . وصولها على اإلطالق

علـى حالـة التعاقـد بطريـق     " بناء على ذلك ذهب جانب ثالث من الفقـه إلـى أن قواعـد التعاقـد بالهـاتف هـي التـي تسـري         و

 ؛82، 2003منصــور، أمجــد محمــد،  ؛82، 2005خــاطر، نــوري، ون، عــدنان الســرحا" (خاصــة بواســطة االنترنــتوالكمبيــوتر 

السـبب أن التعاقـد االلكترونـي يـتم لحظيـا ألن األطـراف ال يفصـل بـين         و). 20-19، 2000هاشم، ممدوح محمـد خيـر هاشـم،    

ــزمن      ــذلك فهــو تعاقــد بــين حاضــرين مــن حيــث الزمــان،      والتعبيــر عــن إرادتهــم مــدة مــن ال د االلكترونــي لكــون أطــراف التعاقــ  ول

في حين لم يحدد أحد الفقهاء موقفـة مـن عمليـة    . في مناطق أو دول مختلفة فإنه تعاقد بين غائبين من حيث المكان موجودين

يـرى الـبعض بحـق أن    "لكنـه يظهـر بتأييـده للـرأي السـابق بشـكل ضـمني عنـدما يصـرح بأنـه           والتعاقد بطريق اإلنترنت بصـراحة  

ــة التعاقــد    مــن القــانون ال  102نــص المــادة   بواســطة الفــاكس أو اإلنترنــت أو وســائل   ...مــدني األردنــي يمكــن ســريانه علــى حال

الجبـوري، ياسـين،   " (ال تختلـف مـن حيـث الجـوهر عـن الهـاتف      واالتصال األخرى، ألنها طـرق مماثلـة للتعاقـد بواسـطة الهـاتف،      

2002 ،247 .(  

القبول عبر شبكة االنترنـت قـد ال يكـون لحظيـا، بـل      ويجاب هي أن تبادل اإلوإال أن هذا الرأي أيضا يتجاهل حقيقة معينة 

إنما هنالك مسـافة  وقد يستغرق مدة من الزمن بما يسمح بالقول أن طرفي العقد االلكتروني ال يتواجدان فقط في دول مختلفة 

ــرأي األول   وهــذا يعنــي  و. زمنيــة بــين نقــل إرادة أحــدهما لآلخــر    ــا نعــود إلــى أن ال ــي  وكأنن ــه تعاقــد ب ــرأي  هــو أن ن غــائبين هــو ال

ــا التعاقــد           ،لكــن األمــر لــيس كــذلك  . الصــحيح ــة المتعــددة التــي يمكــن أن يــتم به ــين الطــرق التقني ــة ب ــى التفرق ــاألمر يــدعونا إل ف

هي أن التعاقد االلكترونـي قـد يكـون    وألننا لو درسنا هذه الطرق كل بشكل مستقل ألوصلنا ذلك إلى نتيجة منطقية . االلكتروني

ين باســتخدام بعـض طرقــه، كمـا قــد يكـون كالتعاقــد بالهـاتف فــي بعـض الطــرق األخـرى ألن الفتــرة الزمنيـة التــي        تعاقـد بــين غـائب  

ــول    ــين صــدور القب ــة   وتفصــل ب ــرام العقــد       واإليجــاب قــد تكــون لحظي قــد تطــول أو تقصــر بحســب الوســيلة المســتخدمة فــي إب

غرف المحادثات أو عن طريق مواقـع الويـب أو عـن طريـق      فقد يبرم العقد بواسطة البريد االلكتروني أو عن طريق. االلكتروني

بناء على ما تقدم فإنه يجب بحث كل وسـيلة بشـكل مسـتقل حتـى     ولذلك . الكتابةوالصورة وجهاز كمبيوتر يسمح بنقل الصوت 

  . نصل إلى طبيعة التعاقد االلكتروني الذي يتم عن طريق شبكة االنترنت
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اآلراء الفقهية التـي ظهـرت لتحديـد طبيعـة التعاقـد      والمتعلقة بالتعاقد بالهاتف  102بعد أن انتهينا من دراسة نص المادة 

. هي تحديد طبيعة التعاقد عبـر اإلنترنـت بوسـائله المختلفـة    وعبر االنترنت، ننتقل إلى المسألة األخرى التي يتناولها هذا البحث 

لكتروني ثم طبيعة التعاقد الذي يـتم عبـر االنترنـت باسـتخدام     نتناول في المبحث الثاني تحديد طبيعة التعاقد بواسطة البريد اال

  .الطرق التقنية األخرى في المبحث الثالث

  تحديد طبيعة التعاقد االلكتروني باستخدام البريد اإللكتروني: المبحث الثاني

يكـن لـذلك فهـل يمكـن      إن لـم والسؤال الذي يثور اآلن هل التعاقـد بواسـطة البريـد االلكترونـي هـو ذات التعاقـد بالهـاتف،        

رده إلى التعاقد بين غائبين لتشابهه مع عملية تبادل الرسائل بالبريد العادي؟ نقسم هـذا المبحـث إلـى ثالثـة مطالـب نتنـاول فـي        

فــي الثــاني إجابــة للســؤال المتقــدم، ثــم نفــرد مطلبــا مســتقال للنظريــة التــي اعتمــدها قــانون  واألول التعريــف بالبريــد االلكترونــي، 

  .الت االلكترونية األردنيالمعام

  التعريف بالبريد االلكتروني: المطلب األول

البريد العادي الوسـيلة العاديـة لنقـل الرسـائل بـين األفـراد، يعتبـر البريـد االلكترونـي الوسـيلة االلكترونيـة لنقلهـا             يعد كما  

صـال التـي يسـتطيع بواسـطتها المرسـل أن يطبـع       يعرف البريـد اإللكترونـي بأنـه وسـيلة مـن وسـائل االت      و. عبر الفضاء االلكتروني

رسالته على شاشة الكمبيوتر ثم يضغط على زر إرسال الرسالة لتنتقـل إلكترونيـًا إلـى المرسـل إليـه الـذي يسـتطيع فـتح صـندوق          

قراءة الرسالة المرسلة على جهاز الكمبيوتر التابع لهوبريده اإللكتروني 
17

  :يلي االتصال بواسطة االنترنت يتميز بماو. 

فـي البدايـة إلـى مقـدم خدمـة البريـد        إنمـا تصـل  وآنـي  وأن رسالة البريد اإللكتروني ال تصل إلى المرسل إليه بشكل فوري  -1

على سبيل المثـال، ثـم تقـوم هـذه الشـركة بـدورها بتسـليم الرسـالة          Yahooاإللكتروني الذي يشترك معه المرسل كشركة 

مثال، ثم يقوم هـذا بـدوره    Maktoobمة البريد اإللكتروني مختلف كشركة إلى مقدم خدمة المرسل إليه إن كان مقدم خد

  .بإيصالها إلى صندوق بريد المرسل إليه

يكفــي أن كــون المرســل أو المرســل إليــه مشــتركًا لــدى شــركة بريــد إلكترونــي حتــى يســتطيع الطرفــان تبــادل الرســائل عبــر   -2

 .البريد اإللكتروني

مـا يعـود بالفائـدة علـى التجـارة      و هـ واإللكتروني إلى مجموعة كبيرة من األشخاص،  استطاعة المرسل إرسال رسالة البريد -3

 .اإللكترونية التي تتطلب تسويق المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين

إال فـإن الرسـالة لـن تصـل،     وكون رسالة البريد العادية يجب أن تتضمن عنوانًا كامًال صحيحًا حتى تصل إلى المرسل إليـه   -4

مع الرسالة المنقولة عبر البريد اإللكتروني حيث أن عدم صحة العنـوان  ) 30، 2004الفار، عبد القادر، (عامل مشترك هو

بـدًال مـن    abcdh@yahoo.comلو بحرف واحد سيحول دون وصول رسالة البريد اإللكتروني إلى المرسل إليه ككتابـة  و

absdh@yahoo.com.              يمكـن  ولكن على الـرغم مـن هـذا الشـبه فـإن للبريـد اإللكترونـي فوائـد تفـوق البريـد العـادي، بـل

  :تتمثل بما يليوالبلدان، والقول أن البريد االلكتروني قد حل محل البريد العادي في كثير من الشركات 

واحدة عبر البريد اإللكتروني إلى مئات، بل آالف األشخاص في وقت واحد، دون اتخاذ أية إجـراء  يمكن إرسال الرسالة ال :أوًال

الضغط على زر إرسال الرسالة لتصل خـالل دقـائق أو حتـى ثـوان     وغير وضع عناوين المرسل إليهم في المكان المخصص 

آالف الرســائل وكــان باإلمكــان إرســال مئــات لــو وبينمــا الحــال لــيس كــذلك عنــد اســتخدام البريــد العــادي ألنــه حتــى  . قليلــة

رسـوم  وطوابـع  وخـتم البريـد   وورق وحيث الحاجة إلى قلـم  (نفقات عالية جدا وجهد وبالبريد إال أن ذلك يحتاج إلى وقت 

  .بالمقارنة مع استخدام البريد االلكتروني الذي يكون في غالب األحيان مجانًا) أجرة بريدو

أسرع حيـث تعبـر الرسـالة اإللكترونيـة إلـى أبعـد       وأرخص  تعدة األولى فإن رسائل البريد اإللكتروني كنتيجة منطقية للفائد :ثانيًا

  .بقعة في العالم خالل ثوان

مكــان العمــل، مقهــى إنترنــت، أو حتــى مــن المنــزل طالمــا أن جهــاز : يمكــن إرســال رســالة البريــد اإللكترونــي مــن أي مكــان :ثالثــًا

ــوافر مــع خــط إنترنــت    ــة    . اســتقبال الرســائل ويمكــن اســتخدامه إلرســال    الكمبيــوتر مت بينمــا ال يســتطيع الفــرد بتلــك الحري

ــة لتــوافر خدمــة           و ــى أحــد مراكــز البريــد القليلــة جــدًا بالمقارن الشــفافية إرســال الرســالة العاديــة إال عــن طريــق الــذهاب إل

اإلنترنت في العمل أو البيت أو حتى في السوق
18
.  
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الة المرســلة عبــر البريــد اإللكترونــي ال يمكــن أن ترســل بشــكل خــاطئ إلــى شــخص آخــر غيــر  عــالوة علــى ذلــك فــإن الرســ :رابعــًا

المرسل إليه األصلي، بينما رسالة البريد العادي يمكن أن ترسل بالخطأ إلى شخص غيـر المقصـود كـأن ترسـل إلـى نائـب       

رئيس الجامعة على الرغم من أنها معنونة إلى رئيس الجامعة
19
. 

  نية تطبيق قواعد التعاقد بالهاتف على التعاقد بالبريد االلكتروني إمكا: المطلب الثاني

  :الثابت أن منطق التعاقد بواسطة الهاتف يقوم على عنصرين أساسيين

هو أن القبول يصل عبر الهاتف خالل ثوان كما لو كان الطرفـان يجلـس أحـدهما فـي مواجهـة اآلخـر، لكـن        والعنصر األول 

بناء عليه ورد نص في القانون المدني األردني يعطي التعاقـد  و. يطلق عليه اسم المجلس الحكميمجلس العقد في هذه الحالة 

هـو قـدرة طرفـي العقـد علـى اسـتيعاب مـا يقولـه         والعنصـر الثـاني   و. بالهـاتف نفـس حكـم التعاقـد بـين حاضـرين مـن حيـث الزمـان         

مـا قـد يصـدر مـن الموجـب لـه       ومـا يعرضـه الموجـب،     :يعرضه أحدهما لآلخر بشكل أكيد بحيث يتأكد خالل المكالمـة الهاتفيـة  و

  . من قبول أو رفض لإليجاب

فعلى الـرغم مـن أننـا علـى اتفـاق تـام مـع نـص القـانون المـدني األردنـي           
20 

مـع آراء الفقهـاء المشـار إليهـا فـي المقدمـة بـأن        و

مـع االحتـرام    –لمكـان، إال أننـا ال نتفـق    تعاقد بـين غـائبين مـن حيـث ا    ) كالتعاقد بالهاتف(التعاقد بواسطة البريد اإللكتروني هو 

السـبب أنـه فـي    . مع ما يذهب إليه الفقهاء من أن التعاقد بالبريد اإللكتروني هو تعاقد بين حاضرين مـن حيـث الزمـان    -والتقدير

وقـت اقتـران   هو ما يبرر اعتبار زمـان انعقـاد العقـد هـو ذاتـه      وهو الصوت والتعاقد بالهاتف يبقى هناك رابط مادي بين الطرفين 

فكــرة مجلــس العقــد الحكمــي ال ولكــن األمــر مختلــف فــي حالــة التعاقــد بالبريــد االلكترونــي ألن الــرابط المــادي . اإليجــاب بــالقبول

  . يمكن تصورها

عالميـًا أدى إلـى االعتمـاد علـى اإلنترنـت      ونشير أيضا إلى أنه ال شك بأن تطور الوسائل التي تمارس فيها التجارة محليًا و

إال أنه من غير المناسب القول بأن التعاقد بهذه الوسـيلة يجـب أن يخضـع    . ذلك توفيرًا للوقت والنفقاتوم العقود الكترونيا إلبرا

صـحيح أنـه عنـدما    . أعاله حيث أن التعاقد بالبريد االلكتروني هـو لـيس طريقـة مماثلـة للتعاقـد بالهـاتف       102لنفس حكم المادة 

، لكن هـذا  "التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة"سيلة للتعاقد ذكرها على سبيل المثال بقوله ذكر المشرع األردني الهاتف كو

يمكـن القـول أن التعاقـد بواسـطة الـتلكس     . ال يعني أن كل وسـيلة اتصـال حديثـة يطبـق عليهـا نفـس القاعـدة       
21 

يخضـع لـنفس مـا    

، إال أننـا نـرى بـأن تبـادل المتعاقـدين للرسـائل اإللكترونيـة        102لتلبيتـه القواعـد المنصـوص عليهـا فـي المـادة        يخضع له الهاتف

  لماذا؟. إلبرام العقد يختلف تماما عما يجري عند إتمام ذلك بواسطة الهاتف

أي وجـود فاصـل   . فالتعاقد بواسطة البريد االلكترونـي يتطلـب وجـود فاصـل زمنـي بـين صـدور القبـول وعلـم الموجـب بـه           

 ,Chissick, Michael and Kelman)اطالع المرسل إليـه عليهـا  وزمني قد يصل إلى أيام بين إرسال رسالة البريد اإللكتروني 
Alistair, 2000, 330).                 هـذا مـا يثبـت اعتبـار التعاقـد بالبريـد اإللكترونـي تعاقـدًا غيـر فـوري، علـى خـالف الحـال فـي التعاقـد

لـذلك أورد المشـرع األردنـي نصـًا باعتبـاره تعاقـدًا بـين حاضـرين مـن          ولبية هـذا العنصـر بشـكل واضـح     بالهاتف الذي فشل في ت

إال أننـا نـرجح اعتبـار طبيعـة التعاقـد عبـر        ،(Dickie, 1998, 332)فعلى الرغم من وجـود مـن يعـارض هـذا الـرأي     . حيث الزمان

  :وق باإلضافة إلى ما تقدم الحجج التالية لتأييد هذه النتيجةاإلنترنت باستخدام البريد اإللكتروني تعاقدًا بين غائبين، ونس

  إن البريد االلكتروني وسيلة اتصال غير آنية -1

القبول المرسـل عبـر البريـد اإللكترونـي بـأي حـال مـن األحـوال قبـوًال فوريـًا آنيـًا كمـا هـو الحـال فـي التعاقـد بـين                   يعدال  

عليـه يوصـف البريـد اإللكترونـي بأنـه النسـخة       و. بول المرسـل بالبريـد العـادي تمامـاً    إنما هو كالقوحاضرين أو التعاقد بالهاتف، 

السبب أن رسالة البريد اإللكتروني تمر بـنفس المراحـل التـي تمـر فيهـا الرسـالة العاديـة، فبعـد طبعهـا          واإللكترونية لنظام البريد، 

لـه أو مقهـى إنترنـت يضـغط علـى زر إرسـال الرسـالة        من قبل المرسل على شاشة الحاسوب الخاص به أو المتواجد في مكان عم

)send message ( المرسل  يعدلتسلم بعد ذلك إلى السيرفر الخاص بمقدم خدمة البريد اإللكتروني الذي)عضـوًا فـي   ) القابل

 يعمــل كمركــز لتجمــع الرســائل الصــادرة مــن أعضــاء الشــركة المشــتركين فــي الخدمــة كشــركة      ) server(شــركته، هــذا الســيرفر  

Yahoo              على سبيل المثال، تماما كغرفة البريـد المركـزي العـادي الـذي يتجمـع فيـه عـدة مـوظفين لتوزيـع الرسـائل إلـى وجهتهـا

كشـركة  (بعد ذلك يقوم السيرفر بإرسالها عبر اإلنترنت، إلى السيرفر الخـاص بالشـركة التـي يشـترك فيهـا المرسـل إليـه        . األخيرة



691  يوسف عبيدات

maktoob (ا بدوره إلى صندوق بريد المرسل إليه اإللكتروني حيـث يسـتطيع االطـالع عليهـا فـي أي      على سبيل المثال، ليرسله

  .(Christensen, Sharon, 2001, 22)وقت

  صعوبات المراسلة بالبريد االلكتروني هي ذات الصعوبات بالبريد العادي -2

التـي يمكـن أن تعتـرض نقـل البريـد       من العوامل األخرى التي تثبـت أن البريـد االلكترونـي لـيس وسـيلة لحظيـة الصـعوبات        

إرســاله، فشــل شــبكة اإلنترنــت، التــدخل غيــر المشــروع مــن قبــل طــرف ثالــث أو عنــوان البريــد      واإللكترونــي كالتــأخير فــي نقلــه  

اإللكترونـــي الخطـــأ يمكـــن أن يـــؤخر أو حتـــى يحـــول دون وصـــول رســـالة البريـــد اإللكترونـــي إلـــى صـــندوق بريـــد المرســـل إليـــه   

العوامل جميعًا تبين تمامًا كما هو الحال في البريد العادي المخاطرة بأن البريد اإللكتروني يمكـن أن ال يصـل   هذه . اإللكتروني

فالرسالة العادية عنـدما توضـع فـي مكتـب البريـد فـإن       . (Christensen, Sharon, 2001, 22-23)إلى المرسل إليه على اإلطالق

بالتالي فإن العملية تصـبح خـارج سـيطرة المرسـل،     وإليه عبر المراحل المعروفة  هذا المكتب يكون ملتزمًا بإيصالها إلى المرسل

بالتـالي ال  ونفس المبدأ يجب أن يطبق على البريد اإللكتروني، فالقابل عندما يرسل الرسالة اإللكترونية تصبح خـارج سـيطرته   و

علـى الـرغم مـن    و .(Capps, Deveral, 2002, 153)  )الموجـب (يتيقن أن هذه الرسالة قد وصلت صندوق بريد المرسل إليـه  

البريــــد اإللكترونــــي يمكــــن أن يطلــــب فــــي بعــــض األحيــــان تأكيــــد تســــليم الرســــالة اإللكترونيــــة إلــــى الموجــــب  أن القابــــل عبــــر

)Confirmation of delivery(     إال أن ذلك ممكن فقط إذا كان الطرفان يعمالن في مؤسسة واحـدة تفعـل هـذه الخدمـة أو أن ،

حتـى فـي كـال الحـالتين يمكـن أن يتـأخر إرسـال هـذا         ويوفر هذه الخدمة، ) الموجب(البريد اإللكتروني للمرسل إليه  مقدم خدمة

هـذا كلـه يؤكـد وجـود الفاصـل الزمنـي بـين صـدور اإليجـاب أو          . التأكيد، بل إنه قد يصل مع التأكيـد بقـراءة الرسـالة فيمـا بعـد     

  .علم الطرف اآلخر بهوالقبول 

  : آراء الفقهاء -3

مــن الحجــج التــي يمكــن تقــديمها أيضــا وجــود جانــب متخصــص مــن الفقهــاء أشــار إلــى أن طبيعــة التعاقــد بواســطة البريــد   

اإللكترونـي هــي أقــرب مـا تكــون إلــى طبيعـة التعاقــد بــين غـائبين، ألن العقــد كمــا قـد يــتم بتبــادل الوثـائق المكتوبــة بــين الموجــب       

بتبـادل اإليجـاب والقبـول بطريقـة إلكترونيـة، فـاالختالف هـو فقـط فـي وسـيلة نقـل             والموجب له عبر البريد العادي، فإنه قـد يـتم  

   ).2002الحقباني، فهد،  ؛2004خاطر، نوري حمد،  ؛83، 2004المومني، بشار، (التعبير عن اإلرادة 

لقواعــد الخاصــة بعــد أن بينــا أن التعاقــد بواســطة البريــد اإللكترونــي ال ينســجم مــع التعاقــد بالهــاتف، بــل هــو أقــرب إلــى ا   

بالتعاقد بين غائبين
22 

  .نتناول الرأي الذي ذهب إلى أن قانون المعامالت االلكترونية قد اعتمد نظرية تسلم القبول،

  النظرية التي اعتمدها قانون المعامالت االلكترونية األردني: المطلب الثالث

، إلـى أن قـانون   )333، 2004ة، نسـرين،  محاسـن  ؛83، 2005خـاطر، نـوري،   والسـرحان، عـدنان   (ذهب جانب من الفقـه  

مــن القــانون المــدني التــي تعتمــد نظريــة إعــالن القبــول، بــل اعتمــد  101المعــامالت االلكترونيــة األردنــي لــم يتقيــد بــنص المــادة 

مــن هــذا  17نظريــة تســلم القبــول أي دخــول الرســالة إلــى نظــام معالجــة معلومــات تــابع للمرســل إليــه اعتمــادا علــى نــص المــادة  

  . نون المعامالت االلكترونيةقا

يقـول أصـحاب هـذا    و. كأن ما يفهـم مـن ذلـك أنهـم يفسـرون أن المشـرع اعتبـر التعاقـد باالنترنـت هـو تعاقـد بـين غـائبين             و

حمايــة وكنــا نفضــل أن يتقيــد المشــرع األردنــي بنظريــة اإلعــالن فــي قــانون المعــامالت االلكترونيــة ألنهــا األكثــر عدالــة     و"الــرأي 

ذا اشترطنا تسلم القبول سوف نجـد التـاجر أو المهنـي هـو الـذي يـتحكم فـي إرادة المسـتهلك، إضـافة إلـى حمايـة            للمستهلك، فإ

لــــيس فــــي مــــوطن واألخيــــر بقــــانون بلــــده يحقــــق لــــه حمايــــة أفضــــل إذ بإعالنــــه القبــــول يكــــون العقــــد قــــد أبــــرم فــــي وطنــــه   

 )83، 2005خاطر، نوري، والسرحان، عدنان "(الموجب
23

 .  

تعتبــر رســالة  -أ: " هــو كــاآلتيومــن قــانون المعــامالت االلكترونيــة األردنــي   17الــرأي نــورد نــص المــادة  للــرد علــى هــذا 

المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معالجة معلومات ال يخضع لسيطرة المنشـئ أو الشـخص الـذي أرسـل الرسـالة      

إذا كان المرسل إليـه قـد حـدد نظـام معالجـة معلومـات لتسـلم         -ب. نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ أو المرسل إليه على غير ذلك

إلـى نظـام غيـر الـذي تـم       فـإذا أرسـلت الرسـالة    ،رسائل المعلومات فتعتبر الرسـالة قـد تـم تسـلمها عنـد دخولهـا إلـى ذلـك النظـام         

رسـل إليـه نظـام معالجــة    إذا لـم يحـدد الم  -ج. تحديـده فيعتبـر إرسـالها قـد تـم منـذ قيـام المرسـل إليـه بـاالطالع عليهـا ألول مـرة            

  ".معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها إلى أي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل إليه
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من قانون المعامالت االلكترونية ال يشـير   17فكل من يدرس هذا النص يستنتج بشكل واضح أن ما يبدو أن نص المادة 

فما يشـير إليـه   . ال بشكل غير مباشرولمشرع األردني قد اعتمد فيه نظرية تسلم القبول ال بشكل مباشر على اإلطالق إلى أن ا

تســلم رســالة المعلومــات المرســلة عبــر االنترنــت، ألن هــذا القــانون لــم يتعــرض أصــال لطبيعــة التعاقــد    والــنص هــو زمــان إرســال  

َا بـين غـائبين أو كالتعاقـد بالهـاتف، فكيـف يقـرر النظريـة التـي تحكـم          االلكتروني عبر االنترنت، فهو لـم يقـرر فيمـا إذا كـان تعاقـد     

مـن قـانون المعـامالت االلكترونيـة ال يتعـرض ألكثـر مـن تحديـد الوقـت           17مكان أو زمان انعقاد العقد االلكتروني؟ فنص المادة 

ما كما هو الحال في التعاقد بالبريـد  الوقت الذي يعتبر أن المرسل إليه قد تسلمها، تماوالذي أرسلت فيه الرسالة من المرسل 

يعتبـر أن الموجـب المرسـل إليـه قـد      والعادي حيث يعتبـر أن القابـل قـد أرسـل رسـالة القبـول مـن تـاريخ وضـعها بمكتـب البريـد،            

أما عملية تحديد النظرية فيأتي بعد ذلك كما فعـل المشـرع األردنـي    . تسلمها من تاريخ وصولها إلى صندوق البريد الخاص به

 17هو ما لم يفعله في قانون المعـامالت االلكترونيـة األردنـي بـنص المـادة      ومنه،  101ي القانون المدني األردني بنص المادة ف

مكـان إبـرام العقـد عبـر االنترنـت بواسـطة البريـد االلكترونـي         وفلو أراد المشرع األردني أن يحدد النظرية التي تحدد زمـان  . منه

هذا ما يعني ضرورة الرجوع إلى قواعد القانون المدني لتحديـد ذلـك باعتبـاره األصـل العـام      و. بشكل مباشرولبين ذلك صراحة 

يقيد القانون المدني باعتباره قانونا عامـا، إال أن  وصحيح أن قانون المعامالت االلكترونية هو قانون خاص . للمعامالت المدنية

. اص بنص خاص حيـث عنـدها فقـط تطبـق قاعـدة الخـاص يقيـد العـام        ذلك ال يكون إال في الحاالت التي يتعرض لها القانون الخ

لكـن زمـان   وبالتالي فإنه يمكن القول بأن العقد االلكتروني قد ينعقد قبل أن يعلم المرسل إليه بمحتويـات الرسـالة االلكترونيـة،    و

ا نظام معلومات المرسـل إليـه   دخولهو) الموجب له(انعقاد العقد ليس هو وقت خروج رسالة القبول من نظام معلومات المرسل 

إنما الوقت الذين صدر فيه القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك وفقا لما جـاء بـنص المـادة    و، )الموجب(

  . من القانون المدني األردني 101

  تحديد طبيعة التعاقد عبر االنترنت بالطرق التقنية األخرى: المبحث الثالث

لتعاقد بواسطة البريد االلكتروني هو أقرب ما يكون إلى التعاقد بين غائبين، فإنه يبقى أن ننظـر فيمـا إذا   بعد أن بينا أن ا

كانت الوسائل التقنية األخرى التي يمكن أن تكون طريقا إلبرام العقد االلكتروني تنطبق عليها أحكام التعاقد بالهاتف أم التعاقـد  

التعاقــد عبــر تبــادل المعلومــات الكترونيــا دون ويــتم أيضــا باســتخدام مواقــع الشــبكات،  فالتعاقــد عبــر االنترنــت قــد. بــين غــائبين

عنـدما يسـمح االنترنـت    وقـد يـتم باسـتخدام غـرف المحادثـات،      وهاتين الوسيلتين نتناولهما في المطلب األول، وتدخل اإلنسان 

  .نيهاتين الوسيلتين نتناولهما في المطلب الثاوالكتابة والصورة وبنقل الصوت 

  التعاقد عبر تبادل المعلومات الكترونيا دون تدخل اإلنسانوالتعاقد عبر موقع الشبكة : المطلب األول

في هذا المطلب نتناول وسـيلة التعاقـد عبـر موقـع الشـبكة فـي الفـرع األول، ثـم نفـرد فرعـا مسـتقًال لوسـيلة التعاقـد عبـر                

  .تبادل المعلومات الكترونيا

  Websitesر موقع الشبكة التعاقد عب: الفرع األول

لغـــرض بيـــع البضـــائع ) Website(تؤســـس معظـــم الشـــركات التجاريـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر لنفســـها موقـــع علـــى االنترنـــت   

  :لغرض تحديد طبيعة التعاقد الذي يتم باستخدام هذه الوسيلة ينبغي التفرقة بين ثالث حاالت. الخدماتو

مـن يرغـب بالشـراء يقـدم بعـد ذلـك طلبـا للشـركة         ومات لغـرض الدعايـة لهـا،    الخـد وبعض المواقع تعرض السـلع   :الحالة األولى

فــي هــذه . باســتخدام التلفــون أو البريــد العــادي أو أي وســيلة تفــي بــالغرض أو بحســب الوســيلة التــي يصــرح بهــا الموقــع  

الحالة ال يختلف األمر عما هو الحال في العرض عن طريـق التلفزيـون  
24

بحسـب الوسـيلة    أي أن التعاقـد تتحـدد طبيعتـه   . 

فـإن تـم اسـتخدام البريـد العـادي أو الرسـول لتقـديم طلـب الشـراء فـإن           . المستخدمة في االتصال بـين الطـرفين فيمـا بعـد    

إذا مــا تــم اســتخدام الهــاتف إلخــراج التصــرف القــانوني   و. التعاقــد الــذي يــتم فــي حالــة القبــول يكــون تعاقــدا بــين غــائبين   

تبــادل اإليجــاب وأمــا إذا مــا انتقــل المســتهلك إلــى مكــان التــاجر أو الشــركة . الهــاتفالمطلــوب فــإن التعاقــد يكــون تعاقــدا ب

  . القبول معه أم معها وجها لوجه فإن التعاقد يكون بين حاضرينو

مواقع أخرى قد تطلب فيها الشركة ممـن يرغـب فـي الشـراء أن يقـدم طلـب الشـراء عبـر االنترنـت مباشـرًة، مـن             :الحالة الثانية

إن تم التعاقـد عبـر هـذه الطريقـة     . على من يرغب في الشراء إتباعها إلتمام عملية التعاقدوت يضعها الموقع خالل إرشادا

الثانية فما هي طبيعته؟
25

 .  
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النشر واإلعالن وبيـان  :"التي تقول أنو 2/  94في البداية نبين حكم القانون المدني األردني المنصوص عليه في المادة 

بها وكل بيان آخر متعلق بعـرض أو بطلبـات موجهـة للجمهـور أو لألفـراد فـال يعتبـر عنـد الشـك إيجابـا           األسعار الجاري التعامل 

وفقـا لهـده المـادة ال يعتبـر اإلعـالن عـن بيـع بضـائع فـي الصـحف إيجابـًا مـا دام أنـه غالبـًا مـا                ". وإنما يكون دعوة إلـى التفـاوض  

قبـل أن يصـبح ملزمـًا باإليجـاب، أن يطمـئن نفسـه أن الطـرف اآلخـر          ما دام أن نية المعلن هي،ويدعو إلى مزيد من المفاوضات 

فمثـل هـذا اإلعـالن يعتبـر دعـوة إلـى التفـاوض، فـإذا مـا أعلـن           . قادر على تنفيذ االلتزامـات التعاقديـة المترتبـة عـن انعقـاد العقـد      

ألسـعار الجـاري التعامـل بهـا     ذكر جميع مواصفات المنـزل دون تحديـد السـعر أو حـدد ا    وشخص في جريدة أنه ينوي بيع منزله 

وكـذلك فإنـه ال صـعوبة فـي األمـر أن يعلـن شـخص عـن بيـع بضـاعة أو           . في السوق، فهو بهذا اإلعالن يدعو الغير للتفاوض معه

لكــن مــا الحكــم لــو تضــمن اإلعــالن ســعر الشــيء محــل    و. قطعــة مــن الــذهب دون أن يكــون اإلعــالن مشــتمًال علــى ســعر الشــيء   

لة إذا ما كان العرض موجهًا إلى شخص معين فإن ذلك يعتبر إيجابا باتـًا ينعقـد فيـه العقـد بقبـول الطـرف       االلتزام؟ في هذه الحا

". يعتبـر عـرض البضـائع مـع بيـان ثمنهـا إيجابـا       "من القانون المدني األردني التي جاء فيها أنـه   94/1تنص عليه المادة . اآلخر

. ئع ال يمكــن أن يجبــر علــى بيــع منزلــه أو بضــاعته ألي شــخص يتقــدم إليــه    أمــا إذا كــان اإلعــالن موجهــًا إلــى الجمهــور فــإن البــا   

السبب في ذلك أن العرض الموجه إلى الجمهور يتضمن عادة تحفظًا ضـمنيًا يجعلـه أدنـى مـن مرتبـة اإليجـاب البـات، أي دعـوة         و

   ).156-155، 1993الحكيم، عبدالمجيد، (التعاقد وإلى التفاوض 

بر موقع الشبكات نعتقـد أن الطلـب الـذي يقدمـه المتعاقـد للشـراء عبـر االنترنـت مباشـرًة فـي           بتطبيق ذلك على التعاقد عو

هذه الحالة ما هو إال إيجاب ينتظر القبول من عارض السلعة على موقعه علـى االنترنـت تمامـا كمـا هـو الحـال فـي عـرض السـلع          

لـى القـول بـأن عـرض البضـائع مـا هـو إال دعـوة للتفـاوض          أحد األسباب المنطقية التي تدفعنا إو. على شبابيك المحالت التجارية

هو أن مالك المتجر أو الشركة التجارية التي تعرض بضائعها على االنترنت يجب أن ال يلزمه أو يلزمهـا القـانون بـإبرام عقـود ال     

علــى ذلــك الموقــع  مــن األمثلــة الحديثــة  و. المتــوافرة فعــال لــدى مــن يعرضــها   وحصــر لهــا قــد تتجــاوز الكميــة المعروضــة للبيــع     

أوروبـا تقـدموا   ومئـات األفـراد مـن بريطانيـا     . باونـد  2.99الذي عرض تلفزيونا للبيـع بسـعر    Argos االلكتروني لشركة آرجوس

لكن الشركة رفضـت هـذه الطلبـات علـى أسـاس أن عـرض التلفزيـون بهـذا السـعر قـد كـان بالخطـأ ألن             . بطلبات لشراء التلفزيون

وندبا 299السعر الحقيقي كان 
26

فلو أن القانون اتجه العتبار أن عرض التلفزيون على الموقع هو إيجـاب لكـان معنـى ذلـك أن     . 

نتيجة لذلك يتبـين أن عـرض السـلع    و. الشركة يجب أن تلزم بإبرام مئات العقود خاصة إذا ما علمنا سهولة إبرامها عبر االنترنت

على موقع االنترنت ما هو إال دعوة للتفاوض
27 

بالتعاقد بعـد ذلـك مـن الجمهـور هـو مـن يقـدم اإليجـاب ليقبـل أو           أن من يرغبو

وجـود  ويرفض من قبل صاحب الموقع، أي ينتظر اإلجابة من األخيـر األمـر الـذي يعنـي وجـود الفاصـل الزمنـي بـين المتعاقـدين          

نـت فـي هـذه الحالـة هـو      هذا ما يـؤدي بشـكل منطقـي إلـى القـول بـأن التعاقـد باسـتخدام المواقـع علـى االنتر          و. الفرقة في المكان

   .أقرب ما يكون إلى التعاقد بين غائبين

إذا كانت لغة العرض تفيد أن التاجر أو الشركة تريد من ذلك صراحة أن يكـون إيجابـا ينعقـد العقـد بقبولـه مـن        :الحالة الثالثة

مــة المــراد الحصــول عليهــا  فالمتعاقــد يختــار الســلعة أو الخد . المتعاقــد اآلخــر، فــإن األمــر يبــدو مختلفــا فــي هــذه الحالــة   

ففـي هـذه   . فـإذا مـا أراد التعاقـد كـان عليـه الضـغط علـى زر الموافقـة        . يظهر له عقـد نمـوذجي ال يملـك مناقشـة شـروطه     و

ذلـك  وبمعنى يكون العقـد االلكترونـي المبـرم بهـذه الوسـيلة عقـدا بـين حاضـرين زمانـا          . الحالة يكون التعاقد تعاقدا لحظيًا

. لكون المتعاقدان في أمـاكن أو دول مختلفـة فـإن التعاقـد يكـون بـين غـائبين مـن حيـث المكـان          وول، القبولتعاصر اإليجاب 

  . بذلك يتخذ التعاقد االلكتروني في هذه الحالة طبيعة التعاقد بالهاتفو

   Electronic Data Interchange28 التعاقد عبر تبادل المعلومات الكترونيا دون تدخل اإلنسان: الفرع الثاني

ني وسيلة تبادل المعلومات الكترونيـًا دون تـدخل اإلنسـان نقـل المعلومـات مـن كمبيـوتر إلـى آخـر بتصـميم معـين األمـر             تع

. الذي يمّكن التجار من تبادل الوثـائق عبـر االنترنـت أو الشـبكة الخاصـة التـي تمكـن األطـراف مـن االتصـال المباشـر مـع بعضـهم             

 (Zainol, ZA, Vol. 7(3), 256).الشركات التجارية الكبرى عند شرائها للبضائع هذه ال تستعمل عادة إال من قبل التجار أوو
فــي غالــب األحيــان يشــترط إلبــرام العقــد الكترونيــا عبــر هــذه الوســيلة أن يكــون هنالــك اتفــاق بــين المتعاقــدين علــى إتمــام كــل   و 

دون التـدخل البشـري علـى    ومبيـوتر التابعـة لهـم    صفقاتهم باستخدام وسيلة تبادل المعلومات الكترونيـًا بـين أنظمـة الك   وأعمالهم 

بنــاء علــى تصــميم معــين يقــوم نظــام الكمبيــوتر التــابع لشــركة معينــة بإرســال إيجــاب إلــى نظــام الكمبيــوتر فــي الشــركة      . اإلطــالق

لـذلك  ويكـون ذلـك وفقـا للمعومـات التـي ُغـّذي بهـا        (الذي يقوم بدوره بقبـول اإليجـاب بشـكل أوتومـاتيكي     ) الموجب له(األخرى 

هـذا مـا يظهـر أن العمليـة التعاقديـة      و). فهو قد يرفض اإليجاب إذا ما كانت الشركة قد استنفذت السلع أو الخـدمات المطلوبـة  
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باستخدام هذه الطريقة إنما تتم الكترونيا حيث ال يوجد أي اعتراضات نظرية باعتبار أنظمة الكمبيوتر أشخاصـا قانونيـة قـادرة    

  .قدعلى أن تكون أطرافا للع

التعاقــد االلكترونــي بهــذه الوســيلة بالــذات يتطلــب وجــود . مــا يعنينــا هــو تحديــد طبيعــة التعاقــد الــذي يــتم بهــذه الوســيلة 

التــي تمكــن األطــراف مــن االتصــال مباشــرة فيمــا بيــنهم     واتصــال مباشــر بــين طرفــي العقــد، أي اســتخدام شــبكة خاصــة بينهمــا     

)Direct link .( يكـون هنالـك تعامـل سـابق بـين طرفـي العقـد االلكترونـي بحيـث يجهـز الموجـب            يمكن تصور هذه الحالة عندما

يكون الموجب له على استعداد لإلجابة على هـذا اإليجـاب   وإيجابه ليتم إرساله من قبل الكمبيوتر الخاص به في أوقات محددة، 

عاقد االلكتروني الذي يتم بهـذه الوسـيلة   يبدو جليا أن الت. من خالل إدخال المعلومات الخاصة بالبضاعة أو الخدمات المتوافرة

التقنيــة يكــون أقــرب إلــى التعاقــد بالهــاتف ألن الحــال تكــون كمــا لــو أن شخصــا طبيعيــا قــد اتصــل بــآخر بواســطة الهــاتف إلتمــام   

حالـة   بصوته هو الذي يعبر عن إرادتـه بالتعاقـد، أمـا فـي    وال يمكن االعتراض على ذلك بالقول أن الفرد المتعاقد نفسه و. العقد

ــه ال بصــوته        والتعاقــد االلكترونــي   ــر عــن إرادت إنمــا باســتخدام جهــاز   ودون تــدخل اإلنســان فــإن المتعاقــد أيضــا هــو الــذي يعب

الكمبيوتر الخـاص بـه، ألن كـل متعاقـد يكـون قـد غـذى جهـازه بالمعلومـات التـي يرغـب التعاقـد علـى أساسـها ليـتم تبادلهـا دون                 

  . منهما أثناء المكالمة الهاتفية تدخل بشري، تماما كما يتلفظ بهما كل

التعاقـد عبـر االنترنـت علـى نحـو يسـمح بنقـل الصـوت         و Chat-roomsالتعاقـد عبـر غـرف المحادثـات     : المطلب الثـاني 

   الكتابةوالصورة و

يستطيع مستخدم االنترنت إجراء المحادثات مع شخص آخر في دولة أخرى عن طريق الكتابة، تمامـا كمـا هـو الحـال فـي      

فالفرق الوحيـد عـن اسـتخدام الهـاتف     . ام الهاتف، عن طرق استخدام خدمة غرف المحادثات التي توفرها شبكة االنترنتاستخد

حتـى يسـتطيع كــل طـرف مـن اسـتخدام هـذه التقنيـة يشـترط أن يكـون متصـال بخدمــة           و. هـو فـي وسـيلة نقـل التعبيـر عـن اإلرادة      

Internet Relay Chat يرى جواب الطـرف اآلخـر مباشـرة   وما يريد على شاشة الحاسوب ، بحيث يستطيع كل طرف أن يكتب .

فإن األمر يتعلق بمتعاقدين يجتمعان فـي نفـس الوقـت إلجـراء      Chat-roomsفلو تعلق األمر بإبرام العقد االلكتروني باستخدام 

كمـا  و. بين المتعاقدين محادثات حقيقة فيما بينهما بحيث يرسل أحدهما رسالته لتصل إلى اآلخر فورا دون وجود فاصل زمني

هو الحال في إجراء المحادثة عبر الهاتف أو وجها لوجه فإن الرسائل المرسلة باستخدام غـرف الحادثـات تعتبـر بمثابـة محادثـة      

ــا يجلســان فــي مجلــس واحــد      ــو كان ــة يتالشــى إذ قــد ال يســتغرق وصــول الرســالة       . فوريــة كمــا ل ــزمن فــي هــذه الحال فعنصــر ال

يسـتطيعان  وفطالما أن الطرفين يكونان مشـغولين بمناقشـة شـروط العقـد     . هذه الوسيلة أجزاء من الثانية االلكترونية باستخدام

فبـدال مـن   . لكنه مجلـس حكمـي  وكأنهما في مجلس عقد واحد والتفاعل مع بعضهما البعض عبر شبكة االنترنت، فإن األمر يبقى 

د بالهـاتف، فإنـه فـي حالـة التعاقـد باسـتخدام غـرف المحادثـات         أن يكون كل طرف يسمع كـالم اآلخـر، كمـا هـو الحـال فـي التعاقـ       

. يبقى المجلس منعقدا بين الطرفين طالما بقيا منشغلين بمناقشـة أمـور التعاقـد   و. ليس الكالموتكون وسيلة التبادل هي الكتابة 

. ن أنهمـا يتواجـدان فـي دول مختلفـة    أما بالنسبة للمكان فالحقيقة تبقى أن المتعاقدين يبقيان في حالة فرقة بالنسـبة للمكـان لكـو   

بالتـالي  ونتيجة لذلك يمكن القول أن التعاقد االلكتروني الذي يتم باستخدام غرف المحادثـات هـو أقـرب إلـى التعاقـد بالهـاتف،       و

  . هي نظرية إعالن القبول وفقا للقانون المدني األردنيويكون مكان إبرام العقد هو وفقا النظرية التي يعتمدها القانون 

إنمـا بنقـل صـوت المتعاقـد     وفي بعض األحيان قد تضاف كاميرا إلـى جهـاز الحاسـوب بمـا يسـمح لـيس فقـط بنقـل الكتابـة          

فما طبيعة التعاقد االلكتروني الـذي يـتم بهـذه الوسـيلة؟ نعتقـد      . يكتبوهو يتكلم وصورته بما يتيح لكل منهما أن يرى اآلخر و

د الجغرافـي فيمـا بـين طرفـي العقـد االلكترونـي ألن كـل طـرف يسـتطيع أن يـرى اآلخـر            أنه في هـذه الطريقـة التقنيـة يتالشـى البعـ     

خدمـة الكتابـة ألن كـل    ويشاهد حركاته، كما تتوفر في نفس الوقـت خدمـة الهـاتف بحيـث يسـتطيع كـل طـرف أن يسـمع اآلخـر،          و

عنـدها نكـون بصـدد مناقشـات     . تابـة طرف يستطيع أن يكتب ما يريد للطرف اآلخر إن لـم يرغـب فـي الكـالم أو يؤكـد كالمـه بالك      

لـذلك نعتقـد بـأن هـذا     . نقل ألدق التفاصيل المتعلقة بالتعاقد بـين المتعاقـدين كمـا لـو كـان المتعاقـدان يتفاوضـان وجهـا لوجـه         و

النوع مـن التعاقـد يبـدو أنـه أقـرب إلـى مـا يكـون تعاقـدا بـين حاضـرين علـى اعتبـار أن المتعاقـد الـذي يطلـب التعاقـد عبـر هـذا                    

هــاز إنمــا يكــون قــد انتقــل انتقــاال حكميــا عبــر وســيلة االتصــال المســتخدمة إلــى مكــان المتعاقــد اآلخــر، فنكــون بــذلك بصــدد   الج

)146-145، 2005الجمــال، ســمير حامــد،   (المكــان ومجلــس عقــد حكمــي مــن حيــث الزمــان     
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ــى أن   .  إذن نصــل بالنتيجــة إل

تعتبــر هــذه و. الكتابــةوالصــورة وخدم االنترنــت بمــا ينقــل الصــوت التعاقــد عبــر االنترنــت يعــد تعاقــدا بــين حاضــرين إذا مــا اســت 

الوسيلة فعالة لربط عدة أشخاص مـع بعضـهم الـبعض فـي نفـس الوقـت إذا مـا كـان العقـد االلكترونـي أطرافـه أكثـر مـن شخصـين               

  . يقيمان في أماكن مختلفةو
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  الخاتمة

دقتـه  وايتـه بمواضـيع القـانون المـدني الـذي وضـعه       دروليس هنالـك مـن شـك فـي أن المشـرع مهمـا بلغـت ثقافتـه القانونيـة          

التكنولوجية التـي وضـعت مـن أجلهـا نصـوص      واالجتماعية والعلمية واالقتصادية وأخذه بعين االعتبار لكافة الظروف السياسية و

اســتخدام  خاصــة مــا تعلــق منهــا فــيوالقــانون، أنــه ال يســتطيع توقــع التقــدم التقنــي الهائــل الــذي طــرأ بعــد صــدور هــذا القــانون  

هـي طبيعـة التعاقـد بالهـاتف     وهذا البحث تناول إحدى الجزئيات المتعلقة بهاتين الوسـيلتين  . إبرام العقود عبر االنترنتوالهاتف 

موقف القـانون األردنـي مـن المسـألتين توصـل البحـث إلـى النتـائج         وبعد استعراض اآلراء الفقهية و. طبيعة التعاقد عبر االنترنتو

  :يةالتوصيات التالو

ال يساير مـا طـرأ مـن تقـدم علـى اسـتخدام الهـاتف        ومن القانون المدني األردني أصبح ال يالئم  102تبين أن نص المادة  :أوًال

كوسيلة اتصال ألن ما طرأ على هذه الوسيلة من تطور جعل هذا الـنص غيـر قـادر علـى مواكبتـه خاصـة إذا مـا علمنـا أن         

هـذا مـا   و. العلـم بـه  وبعضها جعل هنالك فاصل زمني ما بين صدور القبـول  ود بعض هذه الوسائل جعل فرقة المكان تتبد

  :دعانا إلى النظر في االحتماالت التالية

لـيس  وهذا ما يجعل التعاقد التـام فـي هـذه الحالـة بـين غـائبين       وعلم الموجب به وقد يوجد فاصل زمني بين صدور القبول  -1

ق األمر بقيام القابـل باالتصـال بالموجـب بواسـطة الهـاتف التقليـدي أو الهـاتف        الحال إذا ما تعلو هذا هوتعاقدًا بالهاتف، 

إنمــا يطلــب مــن القابــل تــرك رســالة علــى مــا يســمى   ولكــن األخيــر ال يجــب علــى المكالمــة  و ،Mobile Phone"المتنقــل 

  ".Answer-Machineباآلنسرمشين "

هذا ما يجعل التعاقد التام في هـذه الحالـة تعاقـدا بالهـاتف     وعلم الموجب به وقد ال يوجد فاصل زمني بين صدور القبول  -2 

هـذا هـو الحـال فـي حالـة االتصـال المباشـر، أي        وبين غائبين من حيث المكان، وأي تعاقدا بين حاضرين من حيث الزمان 

يسـمع القبـول   ويجيب األخير علـى المكالمـة   وبقيام القابل باالتصال بالموجب بواسطة الهاتف التقليدي أو الهاتف المتنقل 

بـين  ومـن حيـث اعتبـاره تعاقـدا بـين حاضـرين مـن حيـث الزمـان           102ينطبق حكـم المـادة   فعندها . مباشرة من قبل القابل

تبـين أن   Mobile Phoneإذا ما استعمل المتعاقدان االتصـال بالرسـائل عبـر الهـاتف المتنقـل      و. غائبين من حيث المكان

لـذلك فـإن التعاقـد التـام بهـذه الوسـيلة يكـون أقـرب         واسـتقبالها  وإرسـال الرسـالة   هنالك فترة زمنية يجب أن تمضي ما بين 

  .إلى التعاقد بين غائبين

الصـورة  وإذا ما استخدم الهاتف المرئي بصـورة تنقـل الصـوت    : إذا ما كان األمر يتعلق بالهاتف المرئي فإننا خلصنا إلى أنه -3

يسـمع اآلخـر بمـا يـؤدي     وة المكان حيث يستطيع كل متعاقـد أن يـرى   يبدد فرقومعا فإن ذلك يعدم وجود الفاصل الزمني 

لـذلك نـرى بـأن التعاقـد هنـا هـو أقـرب إلـى التعاقـد بـين حاضـرين مـن حيـث              . إلى إزالـة كـل فاصـل مكـاني بـين المتعاقـدين      

  .المكانوالزمان 

تطورات الهائلـة التـي طـرأت علـى     من القانون المدني األردني ليواكب ال 102بناء على ما تقدم نقترح تعديل نص المادة و

  .استخدام الهاتف كما بينا أعاله

خاصة مـا تعلـق منـه فـي     و 1976على الرغم من التطور التقني الهائل الذي طرأ بعد صدور القانون المدني األردني عام  :ثانيًا

مـا  وة التعاقد عبر االنترنـت  إبرام العقود عبر االنترنت، إال أنه يجب عدم التسرع في البحث عن قواعد جديدة تحكم عملي

فقــد نجــد فــي القواعــد الخاصــة بالوســائل  . طبيعــة هــذا التعاقــدويرافقهــا مــن مســائل قانونيــة تحتــاج إلــى حلــول تتناســب  

التقليديــة للتعاقــد مــا يحــل بعضــها ألن فــي إدراج نظــام التعاقــد عبــر االنترنــت كنظــام قــانوني جديــد فــي أحــد الوســائل          

إال أن ما توصل إليه البحث هو أن التعاقد عبـر االنترنـت ال يمكـن أن    . تطبيقهوه أن ييسر فهمه التقليدية للتعاقد من شأن

بشكل مطلق ألن ما يناسب وسيلة من وسـائل االتصـال المختلفـة عبـر االنترنـت قـد ال يناسـب        ويندرج تحت وسيلة معينة 

لــيس كالتعاقــد بالهــاتف كمــا أنــه لــيس  و فالتعاقــد عبــر االنترنــت لــيس بشــكل مطلــق تعاقــدا بــين حاضــرين  . وســيلة أخــرى

  : كاآلتيوإنما ظهر في هذا البحث أنه يجب التمييز بين الوسائل المختلفة للتعاقد عبر االنترنت و. بتعاقد بين غائبين

ال تبين في هذه الدراسـة أن القواعـد الخاصـة بالتعاقـد بـين غـائبين       : التعاقد عبر االنترنت باستخدام البريد االلكتروني -1 

مكـان إبـرام   وزالت، كما ظهر بجالء، صالحة لحل المشكلة ذاتها في العقد المبرم بواسطة البريد االلكتروني لتحديد زمان 

فقــد ظهــر بشــكل جلــي أن . بالتــالي فــإن هــذه المســألة ال تســتدعي وضــع نصــوص خاصــة بالمعــامالت االلكترونيــة و. العقــد
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حيــث يكــون . نســخة الكترونيــة للتعاقــد الــذي يــتم بواســطة البريــد العــادي التعاقــد بواســطة البريــد االلكترونــي مــا هــو إال  

يرسـل رسـالة   والموجب له الذي يسـتقبل هـذه الرسـالة    والموجب الذي يرسل رسالة اإليجاب بالبريد االلكتروني في مكان 

 .علم الموجب بهوالقبول في مكان آخر األمر الذي يقتضي مرور فترة من الزمن بين صدور القبول 

ي أقـرب  تبين أن طبيعة التعاقد التام باستخدام هذه الوسيلة ه: websites التعاقد عبر االنترنت باستخدام موقع الشبكة -2

ينتظـر معرضـها إيجابـا مـن     والخـدمات علـى الشـبكة    وما تكون إلى التعاقد بين غائبين فـي الحالـة التـي تعـرض فيهـا السـلع       

ى الشبكة يظهر بشكل صريح أنه إيجاب ينتظر القبول فإن التعاقـد ال يعـدو أن   أما إذا ما كان العرض عل. الراغب بالشراء

  .غائبين من حيث المكان أي كالتعاقد بالهاتفويكون تعاقدًا بين حاضرين من حيث الزمان 

 غائبين من حيث المكان أي تنطبق عليهوتبين أنه تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان، : Chat Rooms غرف المحادثات -3

أحكام التعاقد بالهاتف ألن هذه الخدمة االلكترونية تنقسم فيها شاشة الحاسوب إلى قسمين قسم يكتب فيه كـل طـرف مـا    

أي . قسم آخر يرى فيـه كـل طـرف مـا يكتبـه الطـرف اآلخـر       ويشاء من طلبات أو رد على ما وصل إليه من الطرف الثاني، 

 .ليس الكالموستخدمة للتعبير عن اإلرادة هي الكتابة لكن الوسيلة الموكأن الطرفين على اتصال بالهاتف و

 -كمـا هـو الحـال فـي الهـاتف المرئـي      - رؤيـة وإذا ما تعلق األمر باستخدام االنترنت بصورة تمكن كل متعاقد من سـماع   -4

بـين حاضـرين   الرد على كتابة المتعاقد اآلخر فإن الدراسة بينت أن التعاقد التام بهـذه الوسـيلة يكـون أقـرب إلـى التعاقـد       و

  .المكانوعلى أساس أن المتعاقدين يكونان في مجلس عقد حكمي من حيث الزمان 

تبـين أن هـذه الوسـيلة    : 30Electronic Data Interchange وسيلة تبادل المعلومات الكترونيـًا دون تـدخل اإلنسـان    -5

. العقد، أي اسـتخدام شـبكة خاصـة بينهمـا    في حالة وجود اتصال مباشر بين طرفي  ال تحوز الثقة بها كوسيلة للتعاقد إال

لكن الوسـيلة المسـتخدمة للتعبيـر عـن     وعليه تبين العقد االلكتروني المبرم بهذه الطريقة يكون أقرب إلى التعاقد بالهاتف و

ال يوجــد أي اعتراضــات نظريــة باعتبــار أنظمــة الكمبيــوتر أشخاصــا  اإلرادة هــي تغذيــة جهــاز الكمبيــوتر بالمعلومــات حيــث  

جهــاز الكمبيــوتر الخــاص وفيكــون اتصــال جهــاز الكمبيــوتر الخــاص بالموجــب . نيــة قــادرة علــى أن تكــون أطرافــا للعقــدقانو

لذلك يعد التعاقد التام بينهما بـين  وهو ال شك اتصال لحظي مباشر وبالموجب له كما لو كان اتصال إنسان بإنسان آخر 

  .دا بين غائبين من حيث المكانلوجود فرقة المكان يكون تعاقوحاضرين من حيث الزمان، 

بناء على مـا تقـدم نقتـرح علـى المشـرع األردنـي الكـريم تضـمين قـانون المعـامالت االلكترونيـة نصـا يبـين طبيعـة التعاقـد عبـر                 و 

  .ذلك بالتفرقة بين استخداماته المختلفة على النحو المبين في الحاالت الخمس السابقةواالنترنت 
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 الهوامش
                                                           

  .سيتم التعريف بكل وسيلة عند التعرض لتحديد طبيعة كل وسيلة 1-

 .هذا بشكل يقيني إلى وقت إعداد هذا البحث -2

 .قد تم تناوله بشكل مستقل باعتبارها الوسيلة األكثر شيوعا في عالم االنترنتو -3

التمهـل  وإنمـا يجـوز التراخـي    ولـم تعـد الفوريـة فـي القبـول الزمـة       " ال نتفق مع الدكتور ياسين الجبوري الذي ذهـب إلـى أنـه    -4

ال نتفــق مــع الجبــوري ألن الفوريــة تبقــى عنصــر مميــز التعاقــدين حاضــرين، ولــذلك يبقــى شــرطًا ". مــدة معقولــة مــن الــزمن

ــًا فــي القبــول    ،شخصــيةمصــادر الحقــوق ال  ،الجــزء األول ،المبســوط فــي شــرح القــانون المــدني   . ياســين الجبــوري .  الزم

الفقـه اإلسـالمي مـع    ودراسـة موازنـة فـي القـانون المـدني األردنـي       : القسـم األول انعقـاد العقـد    ،المجلد األول نظريـة العقـد  

     .2002 ،الطبعة األولى. دار وائل للنشر. الفرنسيوالمصري واإلشارة إلى القانون المدني العراقي 

التعبير عن اإلرادة يكون باللفظ وبالكتابة وباإلشارة المعهودة عرفا : " أنهمن القانون المدني األردني على  93تنص المادة  -5

من غير األخرس وبالمبادة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك ال تدع ظروف الحال شكل في داللتـه علـى   و ول

 ".التراضي

إذا كـان المتعاقـدان ال يضـمهما حـين     : "بـالقول أنـه   منـه  101يذكر القانون المدني األردني التعاقد بـين غـائبين فـي المـادة      6-

العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفـي الزمـان اللـذين صـدر فيهمـا القبـول مـا لـم يوجـد اتفـاق أو نـص            

 ". قانوني يقضي بغير ذلك

مــاع أم قصـر ولــذلك فإنــه ال  مجلـس العقــد هـو االجتمــاع الـذي يجمــع بـين الموجــب والموجـب لــه لتكـوين العقــد، طـال االجت        -7

هـو المكـان، وإنمـا يقصـد بـه الوقـت الـذي يبقـى فيـه المتعاقـدان منشـغلين بموضـوع             ويقصد به المعنى المـادي للمجلـس   

     .  العقد دون أن يصدر عن أحدهما ما يشغلهما عنه، كترك المجلس أو االنصراف إلى موضوع آخر

إذا عـين ميعـاد للقبـول التـزم الموجـب بالبقـاء علـى إيجابـه إلـى أن          :"علـى أنـه   من القانون المـدني األردنـي   98تنص المادة   -8

      ". ينقضي هذا الميعاد

اإليجــاب غيــر الملــزم هــو اإليجــاب الــذي ال يعــين فيــه الموجــب ميعــادا للقبــول األمــر الــذي ال يلــزم الموجــب بالبقــاء علــى         -9

      .إيجابه

     . 1ني األردني، جانظر المذكرات اإليضاحية للقانون المد   10-

  .418ص  1967مجلة نقابة المحامين سنة  477/66قرار محكمة تمييز حقوق رقم  11-

القـانون، الطبعـة األولـى، المنشـأة     وانظر تحفظًا على هذا الرأي التونجي، عبد السالم، التعاقد بـين الغـائبين فـي الشـريعة       12-

  .  144ص. 1983التوزيع، طرابلس، والعامة للنشر 

إنمــا يطلــب منــه تــرك رســالة علــى وال يجيبــه الموجــب وكــذلك هــو الحــال عنــد اســتخدام الهــاتف الخلــوي مــن قبــل القابــل و 13-

  .البريد الصوتي

السبب الذي يدعونا للقول بذلك هـو أن التعاقـد الـذي يـتم هنـا هـو أقـرب بكثيـر إلـى التعاقـد الـذي يـتم بواسـطة البريـد               و -14

  .يل الحقاااللكتروني الذي سنتعرض له بالتفص

  .من القانون المدني األردني 102المادة  15-

. تتحقـق عنـدما يتحقـق حضـور طرفـي العقـد فـي مجلـس العقـد         وإن كان هنالك حاالت يمكن أن يصـدق فيهـا هـذا الـرأي     و -16

يقـرأ مـا يكتبـه    ويسـمعه  وويتصور ذلك بشكل أكيد عندما يكون الطـرفين علـى اتصـال مباشـر بحيـث يـرى أحـدهما اآلخـر         

 .شاشة الكمبيوترعلى 
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17- For the definition of Internet see Stephan, Tupper, 1999, From Seal to Cyber 
Notary: Uncertainty in the Electronic Commerce and the Case for a Digital 
Signature Law in Michigan. Wayne Law Review. (45). P 237.   

18- For the advantages of E-mail see Stott, Dave, Should the Postal acceptance Rule be 
Applied to E-mail? Available at www.alsa.asn.au/files/acj/1996/stott.htm1. And 
Fasciano, Paul, 1997, Op Cit, p 971.  

19- Stott, Dave. Should the Postal acceptance Rule be Applied to E-mail? Available at 
www.alsa.asn.au/files/acj/1996/stott.htm1         

  .من القانون المدني األردني 102المادة  20-

 مـن  102جوز التعاقد بالتلكس اذا كان المتعاقـدان ال يضـمهما مجلـس واحـد عمـال بالمـادة       ي"قضت محكمة التمييز بأنه  21-

وعليـه فـأن مدينـة عمـان      ،لاليجـاب  يحدد مكان انعقاد العقد بواسطة التلكس لمكـان القبـول المطـابق    -2. القانون المدني

در عـن المسـتورد االجنبـي مكانـا النعقـاد      قبولـه المـر الشـراء الصـا     التي ارسل منها المصدر االردني التلكس الذي يتضمن

.                                                     1713ص . 1992سنة . مجلة نقابة المحامين. 1202/90تمييز حقوق رقم ". العقد

يـد االلكترونـي تعاقـدا بـين حاضـرين ألن هـذا النـوع مـن التعاقـد يفتـرض           من الطبيعي أنه ال يمكـن أن يكـون التعاقـد بالبر    - 22

 .عدم وجود فاصل جغرافي بينهماووجود الطرفين وجها لوجه 

مـن قـانون المعـامالت االلكترونيـة      17مـن خـالل تحليـل نـص المـادة      و: " تشير الزميلة الدكتورة نسرين محاسنة إلى أنهو -23

الــذي يعنينــا هــو اإلرســال   ... يعلــم المرســل إليــه بمحتويــات الرســالة االلكترونيــة    أن العقــد قــد ينعقــد قبــل أن  ...نخلــص

دراسـة مقارنـة   : انعقاد العقد االلكتروني" أنظر بحثها الموسوم ب ". ليس العلم بمضمون الرسالة االلكترونيةوواالستالم 

دراسـات،  ". 1996ارة االلكترونيـة لسـنة   القـانون النمـوذجي للتجـ   و 2001بين قانون المعامالت االلكترونية األردني لسـنة  

  . 333، ص 2004، 2، العدد 31القانون، المجلد وعلوم الشريعة 

الراديـو فـإن األمـر ال يعـدو أن تكـون هـذه األجهـزة        وإذا ما تعلـق األمـر بـأجهزة التلفزيـون      ال بد بداية من اإلشارة إلى أنه 24-

: بالشــراء بطلبــه حســب وســائل التعاقــد الســابق اإلشــارة إليهــا  الخــدمات حتــى يتقــدم مــن يرغــب  ووســائل للدعايــة للســلع 

باسـتخدام البريـد العـادي    و تنطبـق عنـدها أحكـام التعاقـد بـين حاضـرين، أ      وإبرام العقـد هنـاك   وباالنتقال إلى مكان السلعة 

 .تنطبق عندها أحكام التعاقد بالهاتفويكون التعاقد عندها بين غائبين، أو باستخدام الهاتف و

أما النشر واإلعالن وبيـان   -2 .يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا -1:من القانون المدني األردني 94المادة  تنص 25-

األسعار الجاري التعامل بها وكل بيـان آخـر متعلـق بعـرض أو بطلبـات موجهـة للجمهـور أو لألفـراد فـال يعتبـر عنـد الشـك             

  ".إيجابا وإنما يكون دعوة إلى التفاوض

26- See for this example Christensen, Sharon, 2001, Op Cit, P 28. 

العقد بقبوله من المتعاقـد   إال إذا كانت لغة العرض تفيد أن التاجر أو الشركة تريد من ذلك صراحة أن يكون إيجابا ينعقد 27-

 .اآلخر
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28- The Article 2, UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce defines 
electronic data interchange as the electronic transfer from computer to computer of 
information using an agreed standard to structure the information". For example, 
one day the computer system at (X) Ltd determines that stocks of boys wear are 
below the minimum inventory levels. It automatically generates.   

 

ــة هــو أقــرب إلــى التعاقــد بالهــاتف، أي تعاقــد بــين             -29 ــذهب إلــى أن التعاقــد بهــذه الحال أنظــر رأي مخــالف ي

دراسة (ريق االنترنت ـــــاقد عن طــــ، التع2002بين غائبين مكانًا، العجلوني، أحمد خالد، وحاضرين زمانا 

 .90دار الثقافة، عمان، ص واإلصدار األول، الدار العلمية الدولية / ة األولىــــالطبع). ةـــــمقارن
  

30- The Article 2, UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce defines 
electronic data interchange as the electronic transfer from computer to computer of 
information using an agreed standard to structure the information".  
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  7/9/2009 وقبل للنشر                                    29/4/2008  ستلم البحث فيا

  ملخص

وسائل  إحدىبشكل خاص لكونها  اإلسالميوللعالم  بشكل عام المهمة للعالم الثالث الموضوعاتالتنمية االقتصادية من  تعد

ذهب االقتصـادي  المـ  رأيو يإلسـالم امـذهب االقتصـاد    رأيويهتم هذا البحث بالمقارنـة بـين    ،التخلص من الفقر والتبعية والتخلف

مـذهب   رأييهـتم بالمقارنـة بـين     كمـا  ،هكيفيـة توزيعـ  و ،المسـتهدف  اإلنتـاج نوع و الموارد االقتصادية استعمال من حيث الرأسمالي

المــذهب  رأيوشــكل التــوازن االجتمــاعي المســتهدف  و المشــكلة االقتصــادية  ومفهــوم العدالــة االجتماعيــة  فــي يإلســالمااالقتصــاد 

  .ليالرأسمااالقتصادي 

النظــري والقيــاس النظريــة والتطبيقيــة  ةالمقارنــوالوصــفي  االستقصــائي فقــد اعتمــد البحــث منهجيــة التحليــلمــا تقــدم ولبيــان 

المـذهب االقتصــادي   فالسـفة  أراءو نظريــات فـي التنميـة   وأســس ،السـنة النبويـة  و القــران فـي التنميـة   أســسالفـروق بـين    طسـتنبا ال

  .الرأسمالي

مـا  نيبف ،الرأسماليالمذهب االقتصادي و اإلسالميان هناك اختالفا بين رؤية المذهب االقتصادي  ةج الدراسائنت اشارتقد و

الفقـر والتخلـف   والحـد مـن    توازن المستوى المعيشي بين الناس لدفع الظلمال إنتاج السلع والخدمات التي تحقق على اإلسالميركز 

ــة    طريــق الزكــاة والصــدقات يات الماليــة للنــاس عــن  ووتبنــي سياســة التقريــب بــين المســت   وضــبط اإلنتــاج واألربــاح لتحقيــق العدال

 آليـة مـا يرونـه مناسـبا وفـق      إنتـاج طلـق يـد المسـتثمرين فـي     ي الرأسماليالنظام  فان ،ومنع تكدس الثروة واكتناز المال االقتصادية

ارد وكيفيــة اســتثمار المــ و لتوزيــعمــع غــض النظــر عــن عدالــة ا  ،المــال رأسعلــى  األكبــرلتحقيــق العائــد المــادي  األســعار، الســوق و

  .االقتصادية

ظلـم النـاس لبعضـهم     إلـى يرجـع   إنمـا سبب الان ومختلفا في سبب المشكلة االقتصادية  رأيا لإلسالم إنكما دل التحليل على 

 انمـا  اديةتـرى بـان سـبب المشـكلة االقتصـ     ف رأسـمالية لاالنظريـة   واماوان الله قد خلق للناس كل ما يحتاجونه في حياتهم  .البعض

   .اإلنتاجفي عوامل الندرة والندرة النسبية في الموارد الطبيعية  إلىيرجع 
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 The Priorities of the Islamic Economic Development and their Effects on Economic 
and Social Balance 

 

Ahmad Diab Raimony,  Department of Economic, Yarmouk University. 

Mohammed Saleem Al Shoura, Department of Business Administration,  Middle East University. 

Abstract 

This study is mainly concerned with the Islamic economic development process, and its priorities in 
different economic sectors. 

Moreover, this study concentrates on the principles of production, distribution, consumption,and 
the use of economic resources in accordance with the economical and  social objectives of Islamic 
thought which is based on the Holy Quran and the Prophet’s Hadith. 

It also aims to clarify the concept of wealth and money in the Islamic economic theory and their 
role in solving the economic problem, i.e. poverty starvation and relative scarcity. 

Furthermore, the study also compares and contrasts the Islamic economic development theory and 
the capitalistic development theory. 

In order to achieve the study objectives, the researched employed descriptive and the comparative 
analysis. Such analysis is used to clarify the similarity and difference between the theories and 
practices, of the Islamic and capitalistic systems. 

However, the study shows that the Islamic system concentrates on achieving a balanced standard 
of living for the whole society to eliminate injustice, poverty and starvation among people through the 
mechanism of  Sadaqat and  Zakah and through Islamic profit constraints.  In contrast, the capitalistic 
system leaves the investors to produce whatever the market mechanism dictates. 

The economic problem also arise in the capitalistic system from the relative scarcity of economic 
resources, while the economic problem in the Islamic system emerges from the injustice of resources 
allocation among people. 

 



705  أحمد الريموني ومحمد الشورة

 :مقدمة

فــي دول  وبــاألخص ،المختلفــة تعــد دراســة التنميــة االقتصــادية مــن المواضــيع االقتصــادية الهامــة فــي المــذاهب االقتصــادية

الفـرد   تعاني من مشاكل الفقر والتخلـف وانخفـاض معـدل دخـل     ألنها)  The Third World( العالم الثالث 
)1(

 إلـى بـالرجوع  ، و

المــذاهب االقتصــادية    رأيعــن  يختلــف   بأنــهيجــد المهــتم   التنميــة االقتصــادية    فــي ورأيــه  اإلســالمي  ياالقتصــاد  مــذهبال رأي

األخــرى
)2(

ــ يتبــين كمــا ،صــاديةفلســفة التنميــة االقتصــادية وســبب المشــكلة االقت  مــا يتعلــق بيف  ان لــه رأيــا مختلفــا فيمــا يتعلــق   ب

) لـذي يطغـى علـى أي جانـب أخـر     (ففيما تنطلق الرأسمالية المرتكزة على فلسفة االنتفاع المـادي   ،وخصائصها ميةنالت بأولويات

 Profit(األربــاح  ق آليــة الســوق لتعظــيمفــمــا يرونــه مناســبا و إنتــاجفــي ) Emerprenuers(إطــالق يــد المنظمــين  فــي كســبب
Maximization( لتحقيق اإلشباع اإلنساني وذلك.  

 ،لتعظـيم العائـد االجتمـاعي    اإلنتـاج تـأميم وسـائل   و لتـأميم الثـروة   مسـوغاً المـال   رأسوتنطلق االشتراكية من مبـدأ شـيوع   

يــع ينطلــق مــن لشــؤون الثــروة واإلنتــاج والتوز بوصــفة منظمــًا الكتــاب والســنةفــان المــذهب االقتصــادي اإلســالمي المرتكــز علــى  

  .منطلق تحقيق التوازن بين حاجات الفرد والمجتمع

 نفســه اإلنســانمشــكلة التنميــة االقتصــادية جـزء مــن مشــكلة   أن مصـادر التشــريع اإلســالمي تــدل علـى  أضـف إلــى ذلــك فــان  

 )علـى اللـه رزقهـا    إال فـي االرض  ومـا مـن دابـة   ( االقتصادية الن الله خلق للناس كل مـا يحتاجونـه   و جزء من بيئته االجتماعيةو

) 22: 51الـذاريات  )( وفـي السـماء رزقكـم ومـا توعـدون     ).(118: 20طـه  ) (تجوع فيهـا وال تعـرى   أاللك  إن). (6: 11هود(

وذلك بعكـس المـذاهب االقتصـادية األخـرى التـي تـرى بـأن سـبب المشـكلة االقتصـادية يتمثـل بالنـدرة النسـبية للمـوارد الطبيعيـة                

Scarcity of Economic Resources  
)3(.  

  : أن البحثيحاول  The Objectives Of The Research: أهداف البحث

ــروة      -1 ــاج والثـ ــائل اإلنتـ ــتعمال وسـ ــي اسـ ــالمية فـ ــدوافع اإلسـ ــم الـ ــين فهـ ــارن بـ ــ  يقـ ــة  إل ،اردووالمـ ــات االجتماعيـ ــاج االحتياجـ نتـ

الضرورية
)4( 

باعتبارهـا   ،)وشاع الفساد والفقـر  ،لحياةإذا فقدت اختلت اوالتي السلع والخدمات التي تتوقف عليها الحياة (

وتحقيــق المقاصــد الشــرعية ،ل لتحقيــق العدالــة االجتماعيــةئوســا
)5(  

أحكــام الشــرع لتحقيــق مصــالح النــاس وجلــب النفــع  (

النظـام الرأسـمالي   فـي مقارنـة مـع دوافـع      اإلنسـان عليهـا   فةاألرض كغاية متصلة بخال وتعمير) عنهم وإبعاد الضرر والفساد

مـع التغاضـي عـن     االقتصـادي  باعتبارهـا وسـائل لتحقيـق الرفـاه     ،السـتهالك انح الحرية للفرد قي التملـك واإلنتـاج و  مي الذي

  .الثروة ومدى تحقيق العدالة في التوزيعو كيفية استعمال الموارد

شــريعة اإلســالمية بــين أولويــات التنميــة فــي المــذهب االقتصــاد اإلســالمي وتنظــيم اإلنتــاج المســتمد مــن أهــداف ال     المقارنــة -2

  .التنمية واإلنتاج في المذهب االقتصادي الرأسمالي المستند على آلية السوق واألسعار ومقاصد ومقاصدها وأولويات

ا المفهـوم  كـان لهـذ   إذاومـا   ية،التنميـة االقتصـاد  والخـدمات وتحقيـق    السـلع  إنتـاج إبراز مفهوم استعمال المـال والمـوارد فـي     -3

  .االقتصادية التي تعصف بها األزماتفي الخروج من  اإلسالميةالنامية  في مساعدة الدولأهمية 

مفــاهيم المــذهب االقتصــادي    ىالمســتندة علــ ن تلعبــه بــرامج التنميــة االقتصــادية    أإلقــاء الضــوء علــى الــدور الــذي يمكــن       -4

 حقيــق التــوازن االجتمــاعيتو ،للمــوارد االقتصــادية األمثــلفــي تحقيــق العدالــة النســبية فــي التوزيــع واالســتعمال  اإلســالمي 

  .  لتقليل التفاوت الطبقي بين الناس

ونظرتـه إلـى الملكيـة العامـة والخاصـة      النظر إلى أهمية المذهب االقتصـادي اإلسـالمي ونظرتـه إلـى المشـكلة االقتصـادية        لفت -5

  .كأساس لالنطالق نحو تحقيق التنمية

  :ظري والتطبيقي من حيث في بعديها الن اإلسالميةإبراز المفاهيم التنموية  -6

  .والتوزيع واالستهالك ودورها في حل المشكلة االقتصادية اإلنتاجفي  األولويةفهم الدوافع الكامنة وراء  •

ــة فــي االقتصــاد        • ــادئ وخصــائص التنمي ــين مب عــن تلــك التــي فــي المــذهب     اإلســالميالوقــوف علــى الفــروق القائمــة ب

 .االقتصادي الرأسمالي واالشتراكي

 .االجتماعي التقدمو اإلسالميةة العالقة القائمة بين التنمية االقتصادية بيان طبيع •
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ــة و  • ــة والعــدل والمســاواة والشــورى فــي تحقيــق       اإلســالميةبيــان دور العالقــات االجتماعي  أهــدافالقائمــة علــى الحري

 .التنمية االقتصادية االجتماعية

   The research importance:البحث أهمية

 اإلســـالمياالقتصـــادية المقارنـــة حـــول المـــذهب االقتصـــادي  األبحـــاثرا مـــن يـــالماضـــية عـــددا وفشـــهدت العقـــود القليلـــة 

والتوزيــع واســتعمال   اإلنتــاجمــن حيــث  ) والمــذهب االشــتراكي  المــذهب الرأســمالي (  األخــرىوالمــذاهب االقتصــادية الســائدة   

ولهـذا فقـد    ،التنميـة االقتصـادية المقارنـة    أبحـاث  الموارد االقتصادية ولكن لم يشهد العـالم فـي هـذه العقـود اهتمامـا ممـاثال فـي       

 اإلسـالمي التنميـة فـي المـذهب االقتصـادي      أولوياتجاء هذا البحث لسد بعض النقص في موضوع المتطلبات التي تنطلق منها 

تندة إلــى ولفــت النظــر إلــى رؤيــة المــذهب االقتصــادي االســالمي فــي التنميــة االقتصــادية المســ   علــى التــوازن االجتمــاعي  أثارهــاو

  .الرصيد الشرعي من المبادئ واالحكام وما يرتبط بها من اجتهادات في تفسير راي االسالم في توزيع الثروة واالنتاج

  The hypothesis of the research: فرضيات البحث

  :اختبار الفرضيات التالية إلىيسعى هذا البحث 

فلسـفة ومرتكـزات التنميـة فـي مـذهب       عنـه فـي   اإلسـالمي صـاد  اختالف فـي فلسـفة ومرتكـزات التنميـة فـي مـذهب االقت       يوجد .1

  .الرأسمالياالقتصاد 

 االقتصـادية  رؤيتـه فـي الملكيـة   اسـتعمال المـوارد االقتصـادية و    فـي  اإلسـالمي ذهب االقتصـادي  مـ رؤيـة ال  اختالف بـين  يوجد .2

  .الرأسماليذهب االقتصادي موالتوزيع واالستهالك عن رؤية ال واإلنتاج

 ،رؤية الذهب االقتصادي اإلسالمي ونظرته إلى المشكلة االقتصادية في أسس االنطالق لتحقيـق التنميـة   نختالف بيا يوجد .3

  .تنمية االقتصاديةالعالقتها بو المشكلة االقتصادية في الرأسمالي يمذهب االقتصادال فلسفةوورؤية 

المقارنـات النظريـة والتطبيقيـة بـين رؤيـة      وإلثبات أو نفي هذه الفرضيات فقد اعتمد البحث علـى منهجيـة التحليـل وإجـراء     

ســتنباط األدلــة الشــرعية المتــوفرة فــي القــرآن والســنة    الالمــذهب االقتصــادي اإلســالمي ورؤيــة المــذهب االقتصــادي الرأســمالي    

  .الرأسماليةة والقياس ومقارنتها بالمذهب االقتصادي الرأسمالي المستند إلى فلسفة المدارس االقتصادي

 Literature Review: والدراسات السابقةاإلطار النظري 

عن مفهوم التنمية فـي االقتصـاديات الوضـعية     اإلسالمياختالف بين مفهوم التنمية في المذهب  وجودتشير الدراسات إلى 

التنميـة علـى مقاصـد الشـريعة      أهـداف بسبب اختالف التركيـب الحضـاري والثقـافي للمسـلمين مـن جهـة وبسـبب ارتكـاز          ،األخرى

  . اخرىها من جهةوغايات

ولمــا كــان مفهــوم التنميــة فــي علــم االقتصــاد يرتكــز علــى أنــه عمليــة مســتمرة وتــدخل الدولــة لتحقيــق التحــول االقتصــادي  

ورفــع المســتوى المعيشــي لهــم ودفــع المتغيــرات االقتصــادية نحــو النمــو بمعــدل   ،وتغييــر البنيــان الهيكلــي للمجتمــع ،واالجتمــاعي

سـين كفـاءة االقتصـاد وتوسـيع قاعـدة اإلنتـاج بهـدف إجـراء تغييـرات تسـاهم فـي إحـداث التقـدم              وتح ،أسرع مـن النمـو الطبيعـي   

االقتصادي، فقد اهتم االقتصاديون الرأسماليون في القرن التاسـع عشـر وحتـى منتصـف القـرن العشـرين بـالتحول إلـى االقتصـاد          

ولـم يمنـع ازديـاد أعـداد      ،دة المعـدل فـي دخـل الفـرد    إلـى زيـادة النـاتج وزيـا     أدىولكن، وعنـدما اكتشـفوا إن هـذا قـد      ،الصناعي

ــراء ــى تحســين         ،الفق ــادة   األداءفقــد تحــول اهتمــامهم مــن تحقيــق النمــو االقتصــادي إل ــةاالقتصــادي وزي ــادة عــدد   اإلنتاجي وزي

ممــا جعــل ادم ســميث المشــتغلين
)6(

مبــدأ األخــذ بالتخصــص ) 1986 ســالمة،( )1776( يطــرح فــي كتابــه الشــهير ثــروة األمــم  

  .واالدخار واالستثمار) Capital accumulation( تقسيم العمل لزيادة اإلنتاج والتراكم الرأسمالي و

Robert Malthos) (7)أما روبرت مالتس
فقد رأى بان اإلصالح الزراعي هو الوسـيلة  )  1976، يسري) (1776-1834 

أي  إهمـال مـع تأكيـده علـى انـه اليجـوز       ،والتكنولـوجي  الزراعي وتحقيق النمو في دوران القطاع الصناعي اإلنتاجلزيادة  األفضل

  .منهما



707  أحمد الريموني ومحمد الشورة

ــرد مارشــل      Alfred marshalوأمــا الف
)10 (

ــدأ فقــد اكــد )1986، خلــف(  ــة  مب للنمــو  محــددًا رئيســياً  اإلنســانيةالحري

جــود الطبقــة بالرغبــة  والقــدرة علــى االدخار،والمحــددات الصــغرى المتمثلــة بو  المتمثلــةبجانــب المحــددات الكبــرى  ،االقتصــادي

  .الوسطى والحكومة الكفء والتعليم

)Joseph Schumpeter )1911كمـــــــا طـــــــرح جـــــــوزف شـــــــو مبتيـــــــر  
)11(

ــ(  يفيـــــــد بـــــــان  رأيـــــــا) 1986ف، خلـــــ

  .في تحقيق النمو االقتصادي األهمهو العنصر ) Entrepreneur(المنظم

)W.W.Rosto1766-1834)12 وطبقــا لــرأي ولــيم والــت روســتو   
ــ) 1986، خلــف(  خمــس مراحــل يمــر بهــا    ان هنــاكف

ثـم مرحلـة االسـتهالك     ،االتجـاه نحـو النضـوج   و ،ثـم االنطـالق   ،ثـم التمهيـد   ،المجتمع عند نموه تبدأ بمرحلـة المجتمـع التقليـدي   

   .سكانالالوفير وزيادة 

د كينـز ووفي المقابل ركز جون ماينـار 
)13(

 الحكـومي فـي تحديـد حجـم النـاتج الـوطني       اإلنفـاق علـى دور  ) 1988، زهـران ( 

كما ظهرت نظريات الدفعـة  ،التنظيمية لتحقيق التنمية االقتصادية اإلمكانياتووضع خطط التنمية التي تراعي  ،المال رأسوزيادة 

  .اإلنسانيةتركز جميعها على االحتياجات  والتي األساسيةونظرية االحتياجات  ،النمو المتوازن وشبه المتوازنو القوية

ومـن المفكـرين القالئـل الـذين كتبـوا فـي موضـوع         ،فقـد تميـزت بالنـدرة الواضـحة     سـالمي اإلوأما أبحاث التنميـة فـي الفكـر    

 األخـذ والتنميـة االقتصـادية علـى عمليـة التخطـيط االقتصـادي وضـرورة         اإلسـالم حيث تطـرق فـي كتابـة    ) 1979(شوقي  التنمية

  .اإلسالميم واتفاقها مع روح النظا أهميتهاوعالقتها بتوزيع الموارد حسب  األولويات بمبدأ

مفهـوم الحضـارة والتنميـة والـتالزم القـائم       "اإلسـالمي مرتكـزات التنميـة فـي المـنهج     " بحثـه  فـي ) 1992، طـنش (كما تناول 

والدور التخطيطي والتنظيمي للدولـة فـي تحقيـق الرفاهيـة المتوازنـة       ،واستقالليتها اإلسالميبينهما وشمولية التنمية في المنهج 

  .وقف الدولة والفرد في التنمية االقتصاديةكما حلل م ،في المجتمع

 Natural Resources and Economic Development in  اإلسالميالموارد الطبيعية والتنمية االقتصادية في المذهب 
the Islamic Economy :  

 اإلنســانرتهـا إلـى   ونظ اإلسـالمية تنبثـق فلسـفة التنميـة االقتصـادية فــي المـذهب االقتصـادي اإلسـالمي مـن فلســفة العقيـدة          

بـدائرة الغايـة مـن     ابسـبب ارتباطهـ   الرأسـمالي التنميـة فـي االقتصـاد     فلسـفة ختلف عـن  الفلسفة ت هذه ولهذا فان ،والكون والحياة

خليفـة   األرضجاعل في  إنيقال ربك للمالئكة  وإذ"يقول الله تعالى في هذا . والعبادة االستخالف المتمثلة بدور اإلنسانخلق 

منهـا خلقنـاكم وفيهـا    "وقولـه تعـالى     :إليهـا وسـيعيده   األرضمن  اإلنسانخلق  بأنهومن ثم قوله تعالى  .)30: بقرةالسورة (" 

  ).6: هودسورة ( "هو أنشاكم من األرض واستعمركم فيها " ،)13-12: سورة الجاثية( أخرىومنها نخرجكم تارة  ،نعيدكم

قـانون الحركـة والتغييـر وان اإلنتـاج وسـيلة لتحقيـق غايـة التوزيـع          اإلسـالمي يعتمـد   المـذهب وأما أباظة فقد أكد علـى أن  

  .العادل للثروة وتحقيق الرفاه للفرد والمجتمع

يـق غايـة   هـو الطريـق لتحق   وإصالحها األرض فإعمار ،يكون على سبيل الوجوب الكريماتوالطلب المطلق في هذه أآليات 

  .)56: الذارياتسورة (يعبدون إال لوما خلقت الجن واإلنس ": الله من خلق اإلنسان

البـد مـن إن    ،وحتـى تسـتقيم حيـاتهم عليهـا     ،التـي خلقهـا اللـه لهـم     األرضفالناس كما يبين الله سـبحانه وتعـالى جـزء مـن     

وظيفـة   لتأديـة  ،لـه لهـم  لوقـوانين الكـون الطبيعيـة  التـي سـخرها ا      والبد من االتساق مـع قوانينهـا   األزليةيلتقوا فيها مع سنن الله 

     .وفقا للشريعة التي فرضها الله عليهم ضالعار أعمارستخالف واال

وجوبيـا   أمـرا االسـتخالف عليهـا يعـد     أسسولهذا فان معرفة الناس لسنن الكون والتعامل مع الموارد االقتصادية فيه على 

  .الله بهم أناطهايجب التكيف والتفاعل مع بيئتهم لتحقيق وظيفة االستخالف التي و ،وتعبديا

الـم  " :الناس وسـخرها لهـم للقيـام بوظيفـة االسـتخالف      يحتاجهفقد تكفل الله بخلقها بالقدر الذي  ،الموارد الطبيعية اوأم

  ).20: سورة لقمان(ظاهره وباطنه  عليكم من نعمه وأسبغ ،األرضتروا بان الله سخر لكم ما في السموات وما في 
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 قـال  كمـا :سيعيشون حيـاة الشـدة والضـنك     فإنهم وإالضاه الله لهم فان طريق الرخاء مرتبط بمبدأ الدور الذي ارت هوعلي

 ضــنكىومــن اعــرض عــن ذكــري فــان لــه معيشــة   ،وال يشــقى لضــفمــن اتبــع هــداي فــال ي ،منــي هــدى يــأتينكم فإمــا" تعــالى  اللــه

  .)123-124: سورة طه( أعمىونحشره يوم القيامة 

  يأخـذ  بـان ال  أيضـا  أمـرهم الله على الناس من نعمـة فقـد    أسبغ بمقدار ماوولكن وبمقدار ما خلق الله هذا الكون فسيحا 

 أمـوالكم  تـأكلوا  الذين امنـوا ال  يأيها" : يظلمه أن يطغى احد منهم على حق غيره وال أنمنهم نصيبا اكبر من نصيبه وال  أحدا

وان ال يطغـى احـد فـي نصـيبه     وفـي هـذا اشـارة إلـى وجـوب االلتـزام بظـوابط الشـريعة         ) 28( أيـة سورة النساء  "بينكم بالباطل 

  .على االخرين

لـيس مـن   و )علـى اعمارهـا    األقـوى ( األصـلح  ووراثتهـا هـو مـن حـق      األرضكما بين الله سبحانه وتعالى بان البقـاء علـى   

ة واعمارها وتنميتها والتمتـع بمواردهـا وكنوزهـا وطاقاتهـا واسـتغالل الثـروات الظـاهر        األرضبه كما إن وراثة  إيمانا األكثرحق 

يرثهــا عبــادي  األرض أن ،ولقــد كتبنــا فــي الزبــور مــن بعــد الــذكر  " : إدارتهــاوالمخبــوءة منهــا هــي للعامــل عليهــا والقــادر علــى   

  .)105: األنبياءسورة ( ونالصالح

ن اسـتمرار الحيـاة   وضـما  ،األرضعلى األصلح تكمن في قدرته على تحقيق غاية االسـتخالف علـى    اإلرثوالغاية من قصر 

  .المستقبلية أوالحاضرة  األجيالوتهيئتها حاضرا ومستقبال لممارسة دور عبادة الله عز وجل إن حاضرا في  ،البشرية عليها

            The Economic Problem in the Islamic Economy: المشكلة االقتصادية في االسالم

 The Scarcity ofادي الرأسمالي بالندرة النسـبية للمـوارد االقتصـادية    تنحصر المشكلة االقتصادية  في المذهب االقتص
Economic Resources  تتعداه إلى الموارد االقتصادية الن الله سبحانه وتعـالى   بينما تنحصر في اإلسالم باإلنسان نفسه وال

ل علـى حـب   جبـ الـذي   اإلنسـان لكن و ،لهم الكريمة الحياة تستلزمهوكل ما  ،الموارد التي تلزم الناس كل وتهيئة قد تكفل بحشد

وانـه علـى ذلـك لشـهيد      ،لربه لكنـود  اإلنسانإن " كما ورد بالقرآن الكريم واتصف بالجشع والظلم لنفسه وغيره  إيثارهاالنفس و

هـو   واإلنسـان  ،)20(الفجـر أيـة   " وتحبـون المـال حبـا جمـا     " وقوله تعالى ) 6،8(العاديات اآليتان " وانه لحب الخير لشديد 

  الموارد االقتصادية التي هيأها الله له، المسؤول عن البؤس والفقر والبطالة والجوع من خالل سوء استخدام وتوزيع

وسـخر لكـم الفلـك لتجـري      ،وانزل من السماء ماء فاخرج به مـن الثمـرات رزقـا لكـم     ،األرضالله الذي خلق السموات و" 

 سـألتموه وآتـاكم مـن كـل مـا      ،وسـخر لكـم الليـل والنهـار     ،لشمس والقمـر دائبـين  وسخر لكم ا ،األنهاروسخر لكم  بأمرهفي البحر 

  )32،33،34: إبراهيمسورة ( لظلوم كفار اإلنسانوان  ،تحصوها وان تعدوا نعمة الله ال

االنحــراف عــن مــنهج االســتخالف الــذي خلــق اللــه و االكتنــازو وســوء التوزيــع ،وإهمــال االســتثمار ،فظلــم النــاس  ألنفســهم

تعبيـرا   إالومـا هـذه الظـواهر االقتصـادية المؤسـفة       ،من اجله هو الذي صنع البؤس والشـقاء والبطالـة والفقـر والتخلـف     اناإلنس

  .وبحق دور الخالفة الذي أناطه الله بهمأنفسهم عن تقصير الناس بحق 

ــ( اإلســالميفــان تحقيــق العــدل فــي توزيــع الــدخل حســب المــذهب االقتصــادي       مــا وردوفــي ضــوء      س المــذاهب وبعك

وال يتصـل بفكـرة    ،يتصل بفكرة العدالة االجتماعية وبحل المشكلة االقتصادية لمنع الجوع والفقر والتخلـف ) االقتصادية األخرى

  .م الرأسماليانظالفي  األمررأس المال والقدرة على االستثمار بمعزل عن العدالة كما هو 

وتهيئــة المــوارد االقتصــادية  اإلنســاناللــه ســبحانه وتعــالى مــن خلــق  ولهــذا ولتحقيــق الغايــة االجتماعيــة التــي أرادهــا     

   :بين الناس ترتكز على مبدأين هما) توزيع الناتج الوطني الكلي ( بأن فكرة التوزيع    اإلسالمفقد بين  الالزمة له

  .الحاجة -2      العمل  -1

  .عفوي مع فطرة الفرد المبنية على حب التملكوالن في ذلك التقاء أسباب التملك، والعمل في اإلسالم سبب رئيس من 

حيـث قـال الرسـول     ،على الوفاء بحق العامل وإعطاء األجر الكامل وانذر من يجور عليـه  اإلسالمولتحقيق ذلك فقد حض 

 فأكـل ورجـل بـاع حـرا     ،بـي ثـم غـدر    أعطـى رجـل  : خصـمهم يـوم القيامـة    أناثالثة " في الحديث القدسي  ،صلى الله عليه وسلم

  .رواه البخاري"  أجرهفاستوفى منه ولم يعطيه  أجيرا استأجرورجل  ،ثمنه
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وأما الحاجة فقد جاءت بسـبب التفـاوت فـي قـدرة النـاس علـى العمـل والتفـاوت فـي قـدراتهم الذهنيـة والعقليـة ولهـذا فقـد               

  :الناس إلى فئات ثالث هي اإلسالمصنف 

وتكون حصـتها وفقـا لقـدراتها    ) كمبدأ من مبادئ التوزيع(عملحصتها من الناتج عن طريق ال تأخذفئة قادرة على العمل و -1

        ).39: النجمسورة ( ما سعى  إال لإلنسانوان ليس " الفرد فيها ثريا  أصبححتى وان زادت على حاجاتها و الخاصة

وتحصـل  ) قـراء الف( مـن عملهـا بسـبب قـدراتها الجسـدية والذهنيـة المحـدودة         األدنـى الحـد   إالتجنـي   فئة عاملة ولكنها ال -2

   .من العمل وتكتمل متطلباتها الحياتية من الزكاة والصدقات إليهعلى ما تحتاج 

 األغنيـاء  أمـوال االجتماعيـة وجعلهـا حقـا للفقـراء فـي       اإلسـالم الوفـاء لضـريبة    أشكالولهذا فقد جعل الله الزكاة شكال من 

الصـالة   وأقـاموا  ،إن الـذين امنـوا وعملـوا الصـالحات    " : لىقـال اللـه تعـا    .وقاعدة من قواعد التكافل والتضـامن بـين المسـلمين   

وأقيمـوا الصـالة   " : وقولـه تعـالى  ) 277: البقـرة سـورة  ( هـم يحزنـون    خـوف علـيهم وال   عنـد ربهـم وال   أجـرهم تو الزكاة لهم أو

 .)110: سورة البقرة( من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ألنفسكمما تقدموا وآتوا الزكاة و

 ،رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعـدني عـن النـار    يا: " وعن أبي أيوب األنصاري رضي الله عنه إن رجال قال

 ،متفـق عليـه  " وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتصـل الـرحم    ،تشرك به شيئا الو تعبد الله) " صلى الله عليه وسلم ( فقال النبي 

  .والنسائي في كتاب الصالة وكتاب العلم اإليمانلم في رواه البخاري  في باب الزكاة ومس

مـن العـيش وفقـا لمبـادئ      ابالحاجـة وبالقـدر الـذي يمكنهـ     اإلنتـاج فئة عـاجزة عـن العمـل وتحصـل علـى نصـيبها الـالزم مـن          -3

    .)9 - 7: الضحى سورة( السائل فال تنهر  أمافأما اليتيم فال تقهر و" التكافل والتضامن

لتوزيـع تتحقـق بالعمـل والحاجـة ويتحقـق بهمـا حـل المشـكلة االقتصـادية وتوظيـف المـوارد فـي ميـادين              وبهذا فان عدالة ا

والمـوارد إلنتـاج    األمـوال التـي تطلـق يـد المسـتثمرين فـي توجيـه رؤوس        الرأسـمالية بعكس  ،اإلنتاج التي تحقق مقاصد الشريعة

مصـالح المنظمـين مـع غـض النظـر عـن مظـاهر البطالـة والظلـم          والتـي مـن شـانها إن تضـمن      ،لهم األكبرالسلع التي تحقق العائد 

  .والبؤس

ــي االقتصــاد اإلســالمي     ــة ف ــات التنمي ــة وأولوي  The State and The Priorities of the Economic:الدول
Development in the Islamic Economy  

مـن خـالل تطبيـق مبـدأ  األولويـات فـي       ويتحقـق هـذا    ،للنـاس  األساسيةيفرض اإلسالم على أولي األمر توفير االحتياجات 

 اإلنتـاج  أولويـة بها، ولهذا فان من واجب الدولة إن تعرف االحتياجات الضرورية لتحديـد   األخذبرامج التنمية التي ينبغي عليهم 

وفـي   اإلسـالمي المجتمع  إلقامةوالتوظيف حسب أهداف الشريعة اإلسالمية ومقاصدها  اإلنتاجومن ثم صياغة خطط التنمية في 

فاحتجـب دون حـاجتهم وخلـتهم وفقـرهم      ،المسـلمين  أمـر من واله الله شيئا من ) " صلى الله عليه وسلم ( هذا يقول الرسول 

  ).2947 ،2ج ،داوود أبيسنن (وفقره يوم القيامة  احتجب الله دون حاجته وخلته

 ،فـي تـامين احتياجـات النـاس االقتصـادية      إن هناك التزاما ايجابيا يقع على عاتق الحاكم  والدولـة  على ويدل هذا الحديث

كيلـوا طعـامكم   ) " صـلى اللـه عليـه وسـلم    "( لقـول رسـول اللـه     أيضـا  الدولةكما تقع مسؤولية التخطيط االستهالكي على عاتق 

  .العسقالني" يبارك لكم فيه 

مـا قـال عمـر بـن الخطـاب      ك  ،أيضـا  لإلنتـاج تخطـط   أن الدولـة ن علـى  افـ  ،وبما إن االستهالك يـرتبط بشـكل اإلنتـاج ونوعـه    

  .يوسف أبو" عورتهم ونوفر لهم حرفتهم  إن الله استخلفنا على عباده لنسد جوعهم ونستر" رضي الله عنه 

ابلـغ مـن    األرضولـيكن نظـرك فـي عمـارة     " : للحـاكم المسـلم   طالـب رضـي اللـه عنـه     أبـي علـي بـن    يقول نفسه وفي المعنى

  )106، 3، جنهج البالغة (.الشريف الرضي" نظرك في استجالب الخراج 

إن مسـؤولية الحـاكم عمـارة    " والتخطـيط لمصـالح المسـلمين     األرضوأكد المارودي على إن مسؤولية الحاكم هي اعمـار  

  )1989، حلباوي ،المارودي" (باعتماد مصالحها وتهذيب سبلها ومسالكها  ،البلدان

ط االقتصادية القادرة علـى تـوفير العمـل وسـد الحاجـات      ويدل ذلك على أن مسؤولية الحاكم وأولي األمر في اعتماد الخط

  .اإلنتاجكما تدل على وجوب تدخلهم االيجابي في صميم النشاط االقتصادي والتخطيط و ،األساسية
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فقـد ورد عـن عمـر بـن الخطـاب        أيضامسؤولة عن عدالة التوزيع  فإنها ،ن الدولة مسؤولة عن كم اإلنتاج ونوعهأومثلما 

لــوال اضــر النــاس مــا : " نــه رفــض توزيــع ارض العــراق علــى الفــاتحين وحبســها علــى مصــلحة المســلمين العامــة رصــي اللــه عنــه ا

المســلمين فــي  أمــوالومضــمون هــذا القـول إن علــى الدولــة إن تســتوفي بعــض  ) 1968 ،أبــو عبيــد" (قســمتها  إالفتحـت قريــة  

  .توزيع الدخل بين المسلمين إلعادةنطاق الملكية العامة 

المســلمين لتحقيــق التنميــة   أمــوالأن علــى أولــي األمــر أن يتــدخلوا فــي اعــادة توزيــع الثــروة واســتثمار      أيضــاكمــا يعنــي  

( الضـروريات  إنتاج( اإلنتاجو
14
( قبـل الحاجيـات   ،)

15
( اتيوالتحسـين  ،)

16
والعـدل للقضـاء    التـوازن ومنـع العجـز الغـذائي وتحقيـق      ،)

( على الفقر والجوع والبطالة وحفظ مقاصد الشريعة
17
(.  

   Study Result: نتائج البحث

  :يلي كما نتائج البحث ان أهميب يمكنفي إطار التحليل السابق 

إن اإلسالم ال يركز علـى مسـتوى الـدخل     بمعنى  ،ن الناسيع الثروة بيتوز تحقيق العدالة في يتبين بان اإلسالم يركز على -1

ــدا بشــكله المطلــق والمعــزول  ) معــدل دخــل الفــرد  (الفــردي  ــع  عــن بعي ــة التوزي الن فــي تفــاوت الــدخول تفــاوت فــي     ،عدال

 .الرأسماليةكما يحدث في  ،لظلم والفقر وعدم تحقيق مبدأ العدالةاوان هذا يؤدي إلى  ،المستوى المعيشي بين للناس

 وإعـادة النظـر المسـتمر فـي توزيـع الثـروة ومنـع        ،يعمل اإلسالم على تحقيق العدل والتقريب بين مستويات الدخول للناس -2

ــة محــدودة مــن المحتكــرين والمســتغلين علــى حســاب الفقــراء        الحصــة عــن طريــق العمــل   (اكتنــاز المــال وتكدســه عنــد فئ

 ).       والحاجة باستعمال آلية الزكاة والصدقة 

مـن   فئـة ويؤكد اإلسالم على اشتراك النـاس فـي الخيـرات والمنـافع التـي خلقهـا اللـه سـبحانه وتعـالى ويمنـع احتكارهـا علـى              -3

كمــا فعــل عمــر بــن   ،يتفوقــون بهــا علــى غيــرهم )  عقليــة أو جســدية ( وذلــك بســبب نفــوذ أو قــدرات  األخــرىس دون النــا

بالصـوافي   وسـميت ارض بقيـت بـدون مالـك وقـد قـرر عمـر ضـمها لبيـت مـال المسـلمين           :" الخطاب بالصوافي لبيت المـال 

 )1980، صقر( .ألنه استصفاها أي جعلها خالصة لبيت المال

التفــاوت فــي المســتوى  اإلفــراد ويحــاول عبــر التشــريع منــع   العــام بــين  االقتصــادي يركــز علــى تحقيــق التــوازن اإلســالم  أن -4

الغنـي يحتكـر األمـوال وال     بأنـه تقـول   الشرعية لهذا فان القاعدة  ،الفقر وتوسيع دائرة الحرمان إلىالمعيشي الذي يفضي 

فـي أمـوالهم بقـدر مـا يكفـي       األغنيـاء اللـه فـرض علـى     أن" : كما قال علـي رضـي اللـه عنـه     .فقير يحرم من الحصول عليها

 )1980، صقر( .فان جاعوا وعروا فبمنع األغنياء ،الفقراء

 .النووية األربعين، "اقتصد في الوضوء ولو كنت على شفا نهر" إن اإلسالم يهتم بالمحافظة على الثروات الطبيعية   -5

تتنـاقض مصـالحها مـع     تـي الذي يكون لصالح الطبقة الغنيـة ال  ،السياسي الثروة لتحاشي التأثير على صنع القرار نع تركزوم

     وهــذا شــرط أساســي فــي قوامــة المجتمــع اإلســالمي وســالمته  وأمنــه وفيــه منــع للفــتن والمســاوئ والجــرائم              ،مصــالح العامــة 

 . األخالقيةواالنحرافات 

وعدالـة   اإلنتـاج االقتصـادية لتحقيـق التـوازن فـي كفايـة       اإلسالم يهتم بالتكامل الروحي والمادي فـي التنميـة   أنكما تبين    -6

وتفعيــل اســتعمال المــوارد االقتصــادية التــي وهبهــا اللــه لعبــاده لتــوفير االحتياجــات االجتماعيــة الضــرورية لجميــع       التوزيــع

 .الناس لحفظ مقاصد الشريعة وتحقيق غاية االستخالف

 .ووسيلتها لتحقيق الحياه الكريمة للناس جميعاقتصادية التنمية اال هدف هو اإلنسانبان  اإلسالمكما يعتبر   -7

فـي بعـض وسـائل     الرأسـمالي مـع المـذهب االقتصـادي     مياإلسـال انه على الرغم من التقـاء المـذهب االقتصـادي     بينتكما   -8

 مسـتمد منـه،  المال والـدور االجتمـاعي لـه وشـكل الرفـاه ال      رأسملكية  إلىانه يختلف معه في النظرة  إال ،أهدافهاالتنمية و

بعدالـة التوزيـع النسـبية للتقليـل      أيضـا انـه يهـتم    إالم بتحقيق التنمية االقتصادية وزيادة الدخل اإلسال امباإلضافة إلى اهتم

كمــا دل االجتمــاعي،  الطبقــي التــي تقــود إلــى تفــاقم الخلــل الالحــق فــي التــوازن) Income gaps( مـن الفجــوات الدخيلــة  

المشــكلة االقتصــادية يعــود إلــى ظلــم النــاس ألنفســهم ولغيــرهم ولــيس إلــى نــدرة المــوارد       أن ســبب التحليــل المقــارن إلــى 

 .الرأسمالي النظام في واالقتصادية كما ه
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  :الهوامش

  

  .والذي هو ناتج قسمة الدخل الحقيقي على عدد السكان Per Capita – Incomeمتوسط دخل الفرد الحقيقي  )1

  .سمالي والمذهب االشتراكي العلمي ومذهب االقتصاد المختلطالمذاهب االقتصادية األخرى المذهب الرأ )2

 Scarcity of Economicتتمثل المشكلة االقتصـادية فـي رأي النظريـة الرأسـمالية بالنـدرة النسـبية للمـوارد االقتصـادية          )3
Resources      مــو الســكاني الالزمــة إلنتــاج الســلع والخــدمات اإلنســانية التــي تتصــف بالتزايــد والتكــرر والتجــدد بفعــل الن

 .والتقدم العلمي

تتمثل الحاجات االجتماعية الضـرورية بالسـلع التـي تتوقـف عليهـا حيـاة النـاس الدينيـة والدنيويـة بحيـث إذا فقـدت اختلـت              )4

 .الحياة بدونها وشاع الفساد والفقر بين الناس

وجلــب النفــع لهــم وإبعــاد   المقاصــد الشــرعية هــي المعــاني واألهــداف الموجــودة فــي أحكــام الشــرع لتحقيــق مصــالح النــاس   )5

 .الضرر والفساد عنهم

ولد في اسكتلندا واشتغل بتدريس األدب والفلسفة في جامعة جالسجو واتصل بالطبيعيين في فرنسـا، وبعـد    ،آدم سميث )6

 .1776ذلك نشر كتابه المشهور ثروة األمم سنة 

ذلك أستاذًا لالقتصاد السياسي فـي جامعـة    وقد تخرج من جامعة كمبردج وعين بعد ،كان روبرت مالتس قسيسًا إنجليزيًا )7

  Principlesوله كتابات وأبحاث عديدة في الموضوعات اإلقتصاديه وأهم مؤلفاته  ،1805سنة   Hailey buryهيليبري 

    Political Economy  1803سنة. 

 Theاالت وكتـب مـن أهمهـا    اقتصادي إنجليزي اهتم بالمسائل المالية وعـين عضـوًا فـي البرلمـان البريطـاني ولـه عـدة مقـ         )8
Principles of Political Economy and Taxation       1817ونشره في عام.  

 .1883وتوفي في عام  ،1818ولد عام  ،اقتصادي شيوعي مشهور ،كارل ماركس )9

 .اقتصادي بريطاني وله تأثير كبير على الفكر االقتصادي وكان يدرس في الجامعات البريطانيه )10

 .اقتصادي اهتم بموضوع التنمية اإلقتصاديه رتجوزيف شرمبي )11

 .اقتصادي مشهور يهتم بالتنمية االقتصادية ،روستو )12

 .)1936وتم نشرها في عام (بريطاني وهو صاحب النظرية العامة في العمالة والفائدة والنقود  ،دكينز لوردوجون ماينار )13

 .الدنيوية وال تستقيم الحياة بدونهاالضروريات هي السلع والخدمات التي تتوقف عليها الناس الدينية و )14

وهي السلع والخدمات التـي ال يترتـب علـى فقـدها إال الحـرج والضـيق ووقـوع النـاس بالمشـقة ولكـن فقـدانها ال            : الحاجيه )15

 .يؤدي إلى اختالل الحياة وال يبلغ بالناس مبلغ الفساد في المصالح العامة

خالل بنظام الحياة وال الوقوع في الحرج أو المشقة إنمـا تأخـذ النـاس    وهي السلع التي ال يترتب على فقدها إ :التحسينية )16

 .إلى عدم الكمال في الحياة

  .حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال لكل المسلمين: هي المقاصد الضرورية )17
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 .، اربد، األردنجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،قسم العلوم اإلنسانية ،باسم عيسى العتوم

  

   22/9/2009 وقبل للنشر                                20/4/2009  ستلم البحث فيا

  ملخص

ولتحقيـق  ". مجتمـع مدينـة جـرش نموذجـاً    "اتجاهات النـاس نحـو جـرائم الشـرف فـي األردن       معرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

فقرة حول اتجاهات الناس نحو جرائم الشـرف فـي األردن، تـم توزيعهـا علـى      ) 30(أهداف الدراسة تم تصميم استبانة تكونت من 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية. ًافرد) 2400(وتكونت العينة من . عينة تم اختيارها عشوائيًا من مجتمع الدراسة

 .أن جرائم الشرف تقع إلثبات سطوة المجتمع الذكوري بالدرجة االولى .1

بين تقديرات أفـراد العينـة تعـزى لمتغيـر الجـنس،      ) 0.05=∝(إيجاد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية   .2

 .وذلك لصالح تقديرات اإلناث

ة إحصائيًا بين تقديرات أفراد العينة تعـزى لمتغيـر المؤهـل العلمـي، لصـالح تقـديرات ذوي المؤهـل العلمـي         إيجاد فروق دال  .3

 ).البكالوريوس، والدراسات عليا(

ــة            .4 ــة، لصــالح تقــديرات ذوي الحال ــة االجتماعي ــر الحال ــة تعــزى لمتغي ــراد العين ــين تقــديرات أف ــة إحصــائيًا ب ــروق دال إيجــاد ف

 ).مطلق، واألرملالمتزوج، وال(االجتماعية 

إيجــاد فــروق دالــة إحصــائيًا بــين تقــديرات أفــراد العينــة تعــزى لمتغيــر طبيعــة العمــل، لصــالح تقــديرات ذوي طبيعــة العمــل    .5

 ).القطاع الحكومي، القطاع الخاص(

أفـراد   إيجاد فروق دالة إحصائيًا بين تقديرات أفراد العينة تعـزى لمتغيـر عـدد أفـراد األسـرة، لصـالح تقـديرات ذوي عـدد          .6

 ).أفراد 7أفراد، أكثر من  7-4من (األسرة 

   .وفي ضوء تلك النتائج قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات
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People’s Attitudes Towards Honor Crimes at the City of Jerash 
 

Basem Alatom, Department of Humanities, Faculty of Science and Arts, Jordan University of Science 
and Technology. 

abstract 

This study is aimed to identify the attitudes of the people involved in honor crimes in Jordan, 
namely, in the city of Jerash.  In order to achieve the goals of the study, a questionnaire was designed 
which was composed of 30 items regarding the attitudes of people involved in honor crimes. The 
questionnaire has been randomly distributed among 2400 individuals of the field study. The results of 
the study were as follows: 

1- Honor killing occurs to prove the patriarchal authority in the first place. 

2- There are no significant statistical differences between the estimates of the sample due to the 
variable of sex, in favor of females. 

3- There are significant statistical differences between the estimates due to a changing education, in 
favor of the (B.Sc., and postgraduate studies degrees holders). 

4- There significant statistical differences among members of the sample due to the changing social 
situation, in favor of the social situation (Married, Divorced, and Widows). 

5- There are differences between the estimates of a statistical function of the sample due to the 
changing nature of work, in favor of the nature of the work (the government sector, the private 
sector). 

6- There are differences between the estimates of a statistical function of the sample due to a variable 
number of family members, in favor of a number of family members (of 4 – 7 members, more than 7 
members). 

In the light of such findings, the study provided a set of recommendations. 
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 :مقدمة

تعد جرائم الشرف واحـدة مـن أخطـر أشـكال العنـف ضـد النسـاء، وتكمـن وراء وقوعهـا دوافـع عديـدة ومختلفـة يتضـمنها              

نفســه تتــأثر فــي طبيعتهــا وحجمهــا بمتغيــرات عــدة تــؤدي إلــى فــروق     لكنهــا فــي الوقــت . الواقــع الثقــافي االجتمــاعي للمجتمعــات 

االجتماعيـة، وطبيعـة العمـل، والعـادات والتقاليـد، وغيرهـا مـن المـؤثرات الثقافيـة          واختالفات متباينة، كمتغيرات الجنس، والحالـة  

ــة  ــة واألخالقي ــى أحــد           . واالجتماعي ــذين ينتســبون إل ــين ال ــة مــن الســكان المحلي ــت الدراســة تقصــيه باعتمــاد عين وهــذا مــا حاول

بحثـت فـي ظـاهرة جـرائم الشـرف فـي        التجمعات األردنية المحلية، إلى جانـب دراسـات وطنيـة سـابقة وإحصـائيات رسـمية عديـدة       

  . العديد من التجمعات السكانية في األردن

وقــد أشــارت الدراســات والتقــارير واإلحصــائيات الرســمية إلــى وجــود هــذه الظــاهرة فــي المجتمــع األردنــي، نتيجــة التعريــف 

ة مع رجـل غريـب؛ باعتبـار ذلـك مـن      الثقافي االجتماعي لمفهوم الشرف، من حيث ارتباط المرأة أو الشك بعالقة عاطفية أو جنسي

وجهة النظر الثقافيـة والموقـف االجتمـاعي يمثـل حالـة مـن اإلثـم أو الجـرم االجتمـاعي األخالقـي، الـذي يجـر العـار ويلطـخ لـيس                

سمعة المرأة فحسب، وانما عائلتها وعشيرتها أيضًا، مما يستدعي قيام أقرب الناس لها بممارسة العنـف ضـدها، وأحـد أشـكاله     

  .ه بقتلهاقيام

   .من هنا تجد الدراسة مبررها الموضوعي لتقصي طبيعة هذه الجرائم وحقيقة اتجاهات الناس في مجتمع مدينة جرش

  مبررات الدراسة 

تجد الدراسة في التنوع الثقافي واالجتمـاعي الـذي يتميـز بـه سـكان مدينـة جـرش، مبـررا للبحـث فـي المتغيـرات المتعـددة             

روز هــذه الجــرائم، وفــي طبيعــة الرؤيــة المجتمعيــة تجاههــا، وذلــك فــي ضــوء تنــوع المســتوى الثقــافي     والمختلفــة الكامنــة وراء بــ 

والحضــاري نتيجــة انتســاب الســكان فــي أصــولهم الثقافيــة إلــى بيئــات متعــددة تتــراوح بــين البدويــة والريفيــة والحضــرية، وبــنفس     

اإلضـافة إلـى   ) االسـالمية والمسـيحية  (والدينيـة  ) العربيـة الشركسـية و (الوقت تنوع السكان من حيـث األصـول االجتماعيـة االثنيـة     

  ). الشرق أردنية والفلسطينية والشامية(اإلقليمية  -األصول المناطقية

عــالوة علــى ذلــك تجــد الدراســة فــي الميــزة الســياحية الخاصــة بالمدينــة، فرصــة تقصــي آثــار حالــة المواجهــة الثقافيــة بــين     

ين السـكان المحليـين المنتسـبين لثقافـة عربيـة اسـالمية، لتبـين دور وفعاليـة عمليـة التثـاقف           السياح المنتسبين لثقافات أجنبية وب

  . والتغير الثقافي على مدى التأثير في وقوع هذه الظاهرة سلبًا أو إيجابًا في احتواء المشكلة، أو ردة فعل معاكسة

المدينـة فـي محاولـة للتعـرف علـى اتجاهـات       على هذا النحو تضمنت الدراسـة األسـئلة التـي طرحتهـا علـى عينـة مـن سـكان         

 . سكان المدينة حول جرائم الشرف

   تساؤالت الدراسة

لما كان هدف الدراسة التعرف على اتجاهات الناس، فقد تضمنت أسـئلة االسـتبانة المعروضـة علـى المسـتبانين عـددا مـن        

  :المحاور الرئيسة جرى تلخيصها في سؤالين رئيسيين هما

  ان مدينة جرش نحو جرائم الشرف؟ ما هي اتجاهات سك .1

هــل تختلــف هــذه االتجاهــات نحــو جــرائم الشــرف تبعــًا الخــتالف النــوع االجتمــاعي والمؤهــل العلمــي والحالــة االجتماعيــة       .2

  وطبيعة العمل وعدد أفراد األسرة ؟

  أهداف وأهمية الدراسة 

شـرف، والكشـف عـن الـدوافع واألسـباب      هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على اتجاهات سكان مدينـة جـرش نحـو جـرائم ال    

المؤدية القترافها، وطبيعة رؤية السكان المحليين لها في ضـوء الفـروق واالختالفـات االجتماعيـة المرتبطـة بعـدد مـن المتغيـرات         

  . للتوصل إلى خالصة ما تم البحث فيه وتحليله ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة للحد من الظاهرة
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ــا فــ   ــدو أهميته ــة         كمــا وتب ــرات االجتماعي ــه الجــرائم ودور المتغي ــافي االجتمــاعي الــذي تقــع في ــع الثق ي تقصــي طبيعــة الواق

والتعليمية المؤثرة سلبًا وإيجابـًا، ومـدى فعاليـة الـدور الرسـمي القـانوني واالجرائـي ودور المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي حمايـة             

   .ردني عمومًا، ومجتمع الدراسة على وجه الخصوصالنساء والمجتمع والحد من انتشار الظاهرة داخل المجتمع األ

  مفهوم الشرف 

ترتبط جريمة الشرف بالمعايير الثقافية المحددة لمفهوم الشـرف أساسـًا، والـذي تناولتـه العديـد مـن الدراسـات والبحـوث         

ء االجتمـاعي وأنسـاقه   في مجتمعات وثقافات مختلفة من خالل تقصي ما تحدده وتفرضه الثقافات حول مكانة النساء داخل البنـا 

  . المتعددة

فســلوك النســاء وأدوارهــن تحــدده الثقافــات ولــيس الفــارق العضــوي والجســماني بيــنهن وبــين الرجــال، كمــا وتقــرر الثقافــة   

وقد عمد األنثروبولوجيون إلى تقصي هذه القضـية  . طبيعة وطريقة زواجهن وأنشطتهن االقتصادية وطقوسهن وإلى أين يتجهن

مستويات؛ يتعلـق األول بالعالقـة بـين المـرأة والرجـل، ويؤكـد الثـاني         هية ووجدوا أن ذلك يتحدد وفق ثالثلبدائفي المجتمعات ا

إن تبعية المرأة للرجل هي حالة متأصلة في العديد من المجتمعات، أما المستوى الثالـث فيقـوم علـى مقارنـة العالقـة بـين المـرأة        

وقـد خلـص األنثروبولوجيـون إلـى أن البنـاء      . ة مـع المجتمعـات والثقافـات األخـرى    والرجل فـي المجتمعـات الغربيـة غيـر المتماثلـ     

واالنطبـاع الجنسـي    Gender Symbolsمـرتبط بـالرمز الجنـدري    ) امـرأة / رجل -أنثى/ ذكر( Genderالثقافي للنوع االجتماعي 

Sexual Stereotypes .  ة تـدرس مــن خــالل تحليــل الرمزيــة  وهــذا مــا تعتقـده أورتنــر وإدويــن أنــدرو مـن أن قضــية تبعيــة المــرأ

، وهــي تبــدأ مــن افتــراض أن تبعيــة النســاء ظــاهرة عالميــة، لكنهــا غيــر مرتبطــة باالختالفــات       Gender Symbolismالجندريــة 

 Sexualالبيولوجيـــة بقـــدر مـــا هـــي مرتبطـــة بالثقافـــات وأنظمـــة القـــيم، وهـــي بـــذلك وضـــعت القضـــية فـــي الالتماثـــل الجنســـي  
Asymmetry لرموز واأليديولوجيا الثقافية، وليس على مستوى االختالفات البيولوجية على مستوى ا)Moore, 1989: 15.(   

لهذا يتم قتل المرأة في بعض المجتمعات من أقاربها أو زوجهـا؛ إذا مـا تزوجـت بخـالف رغبـتهم مـن رجـل ال ينتسـب إلـى          

اب، أو إذا مــا اقترفــت ســلوك جنســي غيــر شــرعي، أو    دينهــا، أو لقبيلتهــا، أو ال ترغــب القبيلــة بــذلك الرجــل دون إبــداء األســب    

رفضها الزواج من رجـل تختـاره أسـرتها، أو طلبهـا الطـالق مـن زوجهـا، أو حتـى بنـاء عالقـات عاطفيـة ال تبيحهـا أو تسـمح بهـا               

    .(Stillwell, 2008)ثقافة مجتمعها مع أي من الرجال 

ففـي المجتمــع العربــي يمثـل الشــرف قلــب القـيم، كمــا ويضــع     .مـن هــذا المنظــور فـإن مفهــوم الشــرف يـرتبط ثقافيــًا بــالمرأة   

النساء في مكانة التبعية إزاء الرجال فيطلب منهن العزلة والتخفـي عـن الرجـال الغربـاء بتغطيـة أجسـدهن والحـذر مـن أيـة عالقـة           

شـخاص الـذين يحتلـون    بمثابة ملكية للرجال المنتسبين ألسرهن، باعتبـارهم األ  معهم قد تخدش سمعتها وعفتها، بل وهن أيضًا

ولـذا فإنـه مـن المحـتم ضـرورة      . هرم بناء القوة والمكانة التي يجـب المحافظـة عليهـا وفـق مـا هـو مرضـي ومقبـول مـن المجتمـع          

امتناع المرأة عن االتصال والفعل الجنسي غير المشروع اجتماعيًا ودينيًا ألن ذلك يجلـب العـار لألسـرة، بسـبب مخالفتـه مـا هـو        

الـذكور المكانـة األعلـى    / األعراف والعادات والتقاليد االجتماعية داخل مجتمع ذكوري أبوي يحتـل فيـه الرجـال   سائد من قواعد 

   .(Krisse, 1981: 141) اإلناث/ المقارنة بالنساء

ووفق هذا التصور يبدو مفهوم الشرف مرتبطًا بالوظيفة الجنسـية للمـرأة التـي تعـد عنوانـَا ومؤشـرًا علـى الطهـارة، طالمـا          

الشـرف  " وعـاء "قيت داخل إطار ثقافة المجتمع الـذي تنتسـب لـه ببعـدها االجتمـاعي والـديني، ومـن ثـم ينظـر اليهـا علـى انهـا             ب

الــذي تملكــه أســرتها ويؤشــر علــى مكانتهــا وســمعتها، وبغيــر ذلــك تكــون قــد لوثــت هــذه الســمعة بالعــار الــذي تجلبــه فــي حــال        

وهكـذا يعـرف   . غير القابلة للتصـرف " حق الحيازة"كيتها ألسرتها صاحبة وظيفتها الجنسية خارج حدود دورها ومل" انحراف"

القتل من أجـل الشـرف بأنـه قتـل النسـاء اللـواتي انـتهكن المعـايير الجنسـية المقـررة ثقافيـًا ونتيجـة ذلـك لطخـن سـمعة عـائالتهن                 

  .(Hester, Kelly and Radford, 1996: 72) بنظر المجتمع الذي ينتسبن له

المفهــوم يحمــل بعــض األبعــاد الدينيــة أو لــه مســاس بالبعــد الــديني، اال أن هنــاك مــن يــرى أنــه قضــية   ومــع أن هــذا   

م علـى  اجتماعية ثقافية أكثر مما هو قضية دينية كما فـي الشـريعة اإلسـالمية، وهـذا يفضـي بالدراسـة الـى وجـوب تنـاول المفهـو          

  ). 39: 1989السعدي، (هذا المستوى 
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ولوقـوع  . الزنا في اإلسالم هو ممارسة جنسية بين رجل وامرأة ال تحل له شرعًا لعدم وجـود عالقـة زواج شـرعية بينهمـا    

، حيـث يتوجـب بعـد إثبـات     )القـرآن والسـنة النبويـة والفقـه    (الزنا ال بد مـن تحقـق شـروطه التـي نصـت عليهـا الشـريعة االسـالمية         

ة الحـد، أي معاقبـة الزانـي والزانيـة بعـد اقـرار السـلطة الدينيـة، وبـذلك تحـول دون جـرائم الشـرف التـي تحـتكم الـى                الواقعة إقام

ممــا يعنــي أن الشــريعة اإلســالمية ال تســمح بالعقوبــة غيــر القانونيــة وخصوصــًا أن   . قــوانين خاصــة مصــدرها العــرف االجتمــاعي 

: 1989الســعدي، (رات تتفحصــها وتحكــم بموجبهــا الســلطة الدينيــة نفســها واقعــة الزنــا تتطلــب إثباتهــا وتنفيــذها شــروطًا ومبــر

24 .(  

 ُتعـد وعليه فإن مفهوم الزنا في اإلسالم ما هو سوى وصف لممارسة جنسية غير شـرعية سـواء اقترفهـا الرجـل أم المـرأة      

مـن هنـا يعتقـد بعــض    . اد المجتمــعمحرمـة دينيـًا، وينـال كالهمـا العقوبــة مـن قبـل السـلطة الرسـمية الدينيــة، ولـيس مـن قبـل أفـر            

مركـز األميـرة بسـمة،    (الدارسين أن ثقافة ما قبل اإلسالم هي التي أثرت على ظهور وانتشار الظاهرة فـي المجتمعـات اإلسـالمية    

1998 .(  

أن خشية مـن  " وأد البنات"ففي فترة ما قبل ظهور االسالم سادت عادة دفن المواليد من اإلناث أحياء؛ فيما يطلق عليه 

يسببن لقبائلهن العـار عنـد كبـرهن، إذ كـان الغـزو القبلـي المتبـادل يتـوج بسـبى نسـاء القبيلـة المهزومـة، بوصـفه إعالنـًا النتصـار                

  ). 14: 1973تماري، (رجال القبيلة المنتصرة، وإذالًال للقبيلة المهزومة 

ى عمقهــا وتجــذرها فــي التــاريخ العربــي،  وفــي هــذا الســياق يؤكــد األنثروبولــوجي شــريف كنانــة أن تعقيــد القضــية يعــود إلــ  

فرجـل األسـرة، والعشــيرة، والقبيلـة يبحـث فــي المجتمـع األبـوي عــن قـوة التوالـد أو التناســل، حيـث المـرأة بالنســبة للقبيلـة تعــد            

والقتـل مـن أجـل الشـرف ال يعنـي هيمنـة القـوة أو السـلوك الجنسـي، فـوراء ذلـك تكمـن قضـية الخصـوبة أو قـوة                . مصنع الرجـال 

   ).63: 1973تماري، ( Reproductive Powerتناسل ال

ولكــي تســتوفي هــذه الدراســة بعــض جوانبهــا، كــان لزامــًا علــى الباحــث أن يســتعرض الدراســات الســابقة التــي تمكــن مــن         

  .الوقوف عليها، والتي تناولت الظاهرة، وأبعادها في مجتمعات متباينة

   الدراســات الســابقـة

: واقع الظاهرة الثقافي والقانوني واإلحصائيات في عـدد مـن البلـدان    Tool and Schiffman, 1997)(استعرضت دراسة 

ودور الهيئات الحكومية وغير الحكومية والهيئات التشريعية الوطنيـة  ) األردن وفلسطين ولبنان واليمن ومصر والهند وبنغالدش(

ة العنــف ضــد النســاء بصــورة عامــة، خاصــة وان   والدوليــة فــي دعــم الجهــود للحــد مــن انتشــار جــرائم الشــرف فــي ســياق ظــاهر    

وفـي الوقـت   . التقاليد والعادات المحافظة هي التي تخلق اتجاهات القتل وليس الدين الذي يمكن توظيفه في منع بـروز الظـاهرة  

حـدوث  التـي تعمـل علـى إغـراء الرجـل، وتحفيـزه جنسـيًا، ومـن ثـم          " حـواء "باعتبارهـا  " كأنثى"نفسه ال تعفى المرأة من دورها 

  . االنتهاكات الجنسية الدافعة للقتل تحت عنوان الجنس والشرف

مـن مدينـة   " غزالـة "لحادثة قتـل فتـاة اسـمها    ) Tripathi and Yadav, 2004(وقد عرضت إحدى نماذج تلك الدراسات 

وخلصت الدراسـة  . امع جاره Illicitفي باكستان بإحراقها من قبل شقيقها، ألنها أقامت عالقة محظورة ومحرمة " جوهر أباد"

إلى أن دوافع الجريمة تكمن فـي الثقافـة المتأصـلة والمغروسـة فـي الـنفس التـي تـرى فـي هـذه المـرأة أنهـا جلبـت العـار ألسـرتها،                

وتضـيف  . حيث التقاليد تبرر هيمنة وسيطرة الرجال على النساء باعتبـار أن جسـد المـرأة وكالمهـا وسـلوكها هـو ملكيـة للرجـال        

لكـن مـن جهـة أخـرى خلصـت الدراسـة إلـى        . الشك في سلوك المرأة وحتى اغتصابها يمثل مبررًا كافيـا لقتلهـا  الدراسة أن مجرد 

أنه ال وجود لمفهـوم القتـل مـن أجـل الشـرف فـي القـانون اإلسـالمي، لكـن التقاليـد المحافظـة هـي التـي تتمتـع بقـوة ثقافيـة ترفـد                  

  . وتسوغ ممارسة هذا القتل

) (Schechter, 1982 "مارشــا فريمــان"لمراقبــة األداء الــدولي فــي قضــية حقــوق النســاء  وفــي دراســة للمــديرة الدوليــة  

أشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن الظاهرة منتشرة في كل بلدان العالم، إال أنها أكثـر انتشـارا قـي بلـدان الشـرق األوسـط؛ ذلـك        

   .لسمعة األسرة Vesselأن مفهوم الشرف يقتصر على رؤية النساء كوعاء 
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مـا زالـت تسـود المجتمـع الكـردي القواعـد والتقاليـد القبليـة والدينيـة تمـارس           )  (Kocturk, 1992الظاهرة حسب دراسةو

وبهــذا خلصــت . تأثيرهــا ودورهــا فــي معاقبــة المــرأة التــي تنتهكهــا نتيجــة ممارســات جنســية محرمــة وممنوعــة دينيــًا واجتماعيــاً     

   .طة بالثقافات االجتماعية وباألديان السائدة في مختلف المجتمعاتالدراسة إلى أن الظاهرة تبقى بكل األحوال مرتب

ــى فــي المجتمعــات المســيحية      ) (Peristiany, 1966وعلــى هــذا النحــو الحظــت دراســة     أن الظــاهرة موجــودة أيضــًا حت

ــان أخــرى        ــرة تســودها أدي ــة داخــل مجتمعــات كبي ــزوا   . الشــرقية، حيــث تشــكل أقلي ــل ب ــا ال تقب ــد المســيحية هن ــاة والتقالي ج الفت

المســيحية مــن مســلم، وإن هــي فعلــت بخــالف رغبــة أســرتها فســتتعرض للعنــف والــتهجم وأحيانــًا القتــل، وبــالطبع فــي المقابــل ال  

يمكن للفتاة المسلمة الزواج من مسيحي وإال تعرضت للقتل من قبل أقاربها بوصفها جلبـت العـار االجتمـاعي والـديني لهـم، وال      

وباألسـاس ال يجـوز للشــاب   . إال فـي حالـة قبـول األســرة، وتحولـه إلـى اعتنـاق الـدين اإلسـالمي         يقبـل هـذا الـزواج مـن المسـيحي     

وهكذا يتداخل العنصران االجتماعي والديني المكونان للثقافـة  . المسلم الزواج من الفتاة المسيحية إال باعتناقها دينه اإلسالمي

   .الشرففي تشكيل الظروف التي قد تمهد لبروز ظاهرة القتل من أجل 

، باإلشارة إلى دور التقاليد فـي  Sharabi, 1988)(كذلك الحال تبدو الظاهرة في المجتمع الفلسطيني وفق دراسة شرابي 

بروزها، فالمرأة التي تمارس االنتهاكات الجنسية يجب معاقبتها من أسرتها حيث القتل هـو مـن خصوصـية األسـرة التـي تعرضـت       

نهيــار مــن واقــع ارتبــاط المكانــة بالشــرف، إضــافة لبنــاء القــوة فــي المجتمــع المــرتبط بالســلطة   مكانتهــا االجتماعيــة للتصــدع أو اال

   .األبوية والذكورية

أن المـرأة فـي فلسـطين تعمـل     ) 1973تمـاري،  ( المشـار إليهـا فـي    ) إليسا كـالزر (وتضيف دراسة الباحثة األنثروبولوجية 

؛ إذ هـي تطلـق العنـان لسـيل ووابـل مـن اإلشـاعات والقيـل         )الشـرف القتـل مـن أجـل    (ومتعـاون ومشـترك فـي هـذا القتـل       محرضا

   .والقال التي تثير وتحرك التهمة

. أما في االردن فقد استعرضت دراسات كثيرة هذه الظاهرة بالوصف وعرض نماذج ممثلة لحاالت القتل من أجـل الشـرف  

عامـًا رميـًا بالرصـاص    ) 34(المتزوجـة وعمرهـا    يقوم شخص بقتل شقيقته )1998مركز األميرة بسمة في األردن، (ففي دراسة 

وهـذا مـا يؤشـر مـن بـين جـرائم أخـرى        . هـا ألنـه يشـتبه بعالقـة جنسـية لهـا خـارج الـزواج        ئبينما كانـت فـي نزهـة مـع زوجهـا وأبنا     

زال مماثلة وقعت في األردن تحت هذا السياق على قتـل النسـاء بأيـدي أقربـائهن الـذكور دفاعـًا عـن الشـرف، وهـي ظـاهرة مـا تـ            

تســود بلــدان البحــر المتوســط والعــالم اإلســالمي إذ يحظــى الرجــل فيهــا بــالتميز والســلطة، بينمــا تظــل حيــاة المــرأة قائمــة علــى   

  . التبعية االجتماعية للرجل

. جريمـة قتـل بـدافع الشـرف    ) 25(ووفق احصائيات رسمية وصل المعدل السنوي لجرائم الشرف في األردن إلى حـوالي   

السـياق االجتمـاعي الـذي تقـع فيـه جـرائم الشـرف؛ حيـث النسـاء          " هيومن رايتس ووتش"الصادر عن منظمة  كما يصف التقرير

كمواطنات هن في الدرجة الثانية بنظر القانون والعرف، والكثير من حاالت العنف المنزلي ال يـتم االبـالغ عنهـا، إضـافة إلـى ذلـك       

ة على أن المجتمع األردني يمـنح الرجـال الـذين يقترفـون هـذه الجـرائم       عدم وجود مالذ آمن تحتمي فيه النساء من العنف، عالو

   .(Human Rights Watch, 2008) االحترام االجتماعي في كثير من األحيان لقيامهم بغسل العار الذي لحق بهم

لوثيقـة بـالوعي   هذا القتل بالدوافع النفسية لعالقتها ا) Stanko, 1985(وعلى المستوى النفسي االجتماعي يفسر ستانكو 

الالجتماعي المنبثق من العادات الموروثة التي تربى عليها الشخص وتحكم سلوكه فيرتكب الجريمة تحت وقع االنفعال والغضـب  

وفي حاالت أخرى تقترف الجريمة عـن طريـق التخطـيط لهـا بـدافع تنشـئة اجتماعيـة علـى مـدى السـنين بفعـل الموقـف             . الشديد

للمرأة المنبثقة من ثقافة ذكورية يصبح الرجل وفقها مالكـا لجسـد المـرأة؛ هـذه الثقافـة التـي تحصـر         االجتماعي والنظرة الدونية

  ). 24: 1999ناصر وبلبيسي وعطيات، (شرف العائلة في أجساد نسائها 

فروقـًا فـي ذلـك بـين المجتمعـات الريفيـة والمجتمعـات الحضـرية         ) (Brand, 1998: 133والحظـت بعـض الدراسـات      

ين طبيعة البناء االجتماعي السائد في كل منهما، فشرف األفراد فـي المجتمعـات الحضـرية يـرتبط بأسـرهم وهـو بـذلك        بسبب تبا

أضيق من حيث دائرة القرابة، بينما هو في المجتمعات الريفية يتعدى األسرة ليشمل العشيرة وربما أبعد مـن ذلـك نحـو القبيلـة     

ــة  ــة    " العـــرض"فمفهـــوم . والمجتمـــع المحلـــي فـــي القريـ ــاء المنتســـبات إلـــى تلـــك الوحـــدات االجتماعيـ يؤشـــر مباشـــرة إلـــى النسـ

  .االنتهاكات الجنسية نحو ما هو أبعد من أسرتها" عار"ومجتمعاتها، بحيث تتسع دائرة 

تـزداد أكثـر فـي المنـاطق الريفيـة والبيئـات األكثـر فقـرًا          )(Flynn and Oldham, 1999فجـرائم الشـرف بحسـب دراسـة      

هذا ما يدعو لتأمل البيئـة التـي تنتجهـا علـى المسـتوى االجتمـاعي واالقتصـادي، لنجـد أن الشـرائح األكثـر عزلـة            بصورة عامة، و
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وافتقارًا وتعرضًا لالنتهاكـات االجتماعيـة واالقتصـادية هـي أكثـر الشـرائح تصـديرًا لتلـك الجـرائم، كنـوع مـن االعـالن عـن الـذات،               

ين الرجل والمرأة، ولكـن بمـا أن المـرأة هـي الطـرف األضـعف، يـتم ممارسـة القهـر          والدفاع عنها في مواجهة قمع وفقر ال يفرق ب

كذلك فإن تبعية المرأة اقتصاديًا للرجل تضيف بعدًا آخـر أبعـد مـن الواقـع االجتمـاعي      . عليها اتمامًا لسلسلة من القهر المتبادل

/ أردنـي ومسـلم  / فلسطيني(الهوية اإلقليمية والدينية كما وتشير الدراسة إلى دور . والديني الذي تشتمل عليه الثقافة السائدة

في بروز جرائم الشرف، حيث تتضاعف إمكانية حدوث القتل إذا ما ارتبطت المرأة بعالقة عاطفيـة  ) غير درزي/ مسيحي ودرزي

     . أو جنسية مع رجل من خارج جماعتها اإلقليمية أو الدينية بخالف رغبة أسرتها

حـول جـرائم الشـرف تلقـي الباحثـة الضـوء علـى ارتبـاط العنـف ضـد النسـاء بثقافـة             )  (Stanko, 1985وفي دراسة ستانكو

الـذكورة، حيــث يكمــن وراء سـتارة المســرح أو مــا وراء الكـواليس، مؤسســة الــذكورة، ومـا تشــتمل عليــه مـن عنــف رجــولي ضــد      

صــاب، والــذي يبــدأ مــن داخــل منــزل   النســاء يتــدرج مــن اإلســاءة والشــتم والضــرب والمضــايقة الجنســية وســفاح القربــى واالغت   

فهـذا النـوع مـن العنـف ضـد النسـاء مـا يـزال يعكـس عالقـات القـوة المؤسسـة علـى البعـد               . األسرة من قبل الرجال أقـارب المـرأة  

  . الذكوري واألبوي

  :منهجية الدراسة

اسـتخدام  و ع البيانـات استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي لمناسـبته ألعـراض هـذه الدراسـه، حيـث قـام الباحـث بجمـ         

  .تحليلها باستخدام المعالجات اإلحصائيه المناسبهو أداة الدراسه

  مجتمع الدراسة 

شمل مجتمع الدراسة كافة سكان مدينة جرش البالغين من مختلف المستويات الثقافيـة االجتماعيـة واالقتصـادية والعمريـة     

واألرامل، كذلك األشخاص الذين تعود أصـولهم إلـى الباديـة والريـف     والتعليمية، لتغطي المتزوجين وغير المتزوجين والمطلقين 

  . والمخيمات

  عينة الدراسة

مواطنـًا، ويشـكلون مـا نسـبته     ) 2400(تم أخذ عينة عشوائية من مجتمع محافظة جرش، حيث تكونت عينة الدراســة مـن   

  .متغيراتها يوضح توزيع أفراد العينة حسب) 1(من سكان المحافظة، والجدول رقم %) 6.75( 
  

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها: 1جدول 

 النسبة المئوية العدد المستويات المتغيرات

 الجنس
 %52.04 1249 ذكر
 %47.96 1151 أنثى

 المؤهل العلمي

 %41.75 1002 ثانوية فما دون
 %12.00 288 دبلوم كلية مجتمع

 %28.50 684 بكالوريوس
 %17.75 426 دراسات عليا

 الحالة االجتماعية

 %36.71 881 أعزب
 %53.21 1277 متزوج
 %7.58 182 مطلق
 %2.50 60 أرمل

 طبيعة العمل
 %48.46 1163 القطاع الحكومي
 %42.79 1027 القطاع الخاص

 %8.75 210 ال يعمل

 عدد أفراد األسرة
 %14.50 348 أفراد 4أقل من 

 %59.38 1425 أفراد 7-4من 
 %26.13 627 أفراد 7كثر من أ
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  :صدق األداة

محكمــًا مــن ذوي االختصــاص ) 12(لتحقــق مــن صــدق أداة الدراســة قــام الباحــث بعرضــها علــى لجنــة مــن المحكمــين وعـــددهم  ل

والخبرة من أعضاء هيئـة التـدريس فـي جامعـة اليرمـوك والجامعـة األردنيـة، حيـث تـم اآلخـذ بتوجيهـات ومقترحـات أعضـاء لجنـة               

  .، فقد تم تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات وذلك عندما يجمع خمسة محكمين على ذلكالتحكيم

  :ثبات األداة

مواطنـًا، وذلـك   ) 39(للتأكد من ثبات األداة قام الباحث بتطبيق األداة على عينة استطالعية خارج عينة الدراسة وعـددهم  

وتـم حسـاب معـامالت ارتبـاط بيرسـون بـين       . األول والتطبيـق الثـاني  بتطبيقها مرتين وبفاصل زمني مدته أسبوعان بـين التطبيـق   

  . ، وهي قيمة مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة)0.94(نتائج التطبيقين، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

  :متغيرات الدراسة

  :المتغيرات المستقلة :أوًال

ثانويــة فمــا دون، دبلــوم كليــة مجتمــع،  : (مســتوياتولــه أربــع : والمؤهــل العلمــي). ذكــر، وأنثــى: (ولــه مســتويان: الجــنس

وطبيعـة العمـل ولهـا    ). أعـزب، متـزوج، مطلـق، أرمـل    : (ولها أربـع مسـتويات  : والحالة االجتماعية). وبكالوريوس، ودراسات عليا

أفـراد،   4أقـل مـن   : (ولهـا ثـالث مسـتويات   : وعدد أفراد األسـرة ). القطاع الحكومي، القطاع الخاص، ال يعمل: (ثالث مستويات

 ).أفراد 7أفراد، أكثر من  7-4من 

  :المتغير التابع :ثانيًا

اتجاهات سكان مدينة جـرش نحـو جـرائم الشـرف، والـذي يعبـر عنهـا بالمتوسـطات الحسـابية لتقـديرات أفـراد العينـة علـى              

  .فقرات االستبانة

  :المعالجات اإلحصائية

تحليــل التبــاين   ات الحســابية، االنحرافــات المعياريــة، اختبــار   المتوســط: اســتخدم الباحــث المعالجــات اإلحصــائية التاليــة     

  .الخماسي، واختبار شيفيه للمقارنات البعدية

  :عرض النتائج ومناقشتها

اتجاهات سـكان  " فيما يلي عرضًا للنتائج التي تم التوصل إليها، بعد أن قام الباحث بجمع البيانات بواسطة أداة الدراسة 

  .وقام بعرضها وفقًا ألسئلة الدراسة ،"رفمدينة جرش نحو جرائم الش

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال

لإلجابـة عـن هـذا السـؤال، تـم حسـاب       " ما اتجاهات سـكان مدينـة جـرش نحـو جـرائم الشـرف؟      : "نص السؤال األول على

داة الدراســة، حيــث كانــت كمــا هــي   المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقــديرات أفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات أ    

  ).2(موضحة في الجدول رقم 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة مرتبة تنازليًا: 2جدول 

 نص الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 التقدير
 كبيرة 1.22 3.91 ات سطوة المجتمع الذكوريتقع جرائم الشرف إلثب 11
 كبيرة 1.67 3.80 ورد في الديانات السماوية ما يمنع القيام بمثل هذه األعمال  3
 كبيرة 1.28 3.78  تزداد جرائم الشرف في المناطق الريفية 7
 كبيرة 1.66 3.76 تقع جرائم الشرف بدافع نفسي 13
 كبيرة 1.55 3.75 تقع جرائم الشرف بدافع اجتماعي 12
 كبيرة 1.32 3.74 تكثر جرائم الشرف عند المجتمعات المتدينة 6
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 نص الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 التقدير

18 
مــن قــانون العقوبــات والتــي تتضــمن تخفيــف جــرم    340وجــود المــادة 

 كبيرة 1.28 3.73 الفاعل ساعد على انتشارها

 كبيرة 1.29 3.71 تكثر جرائم الشرف في المجتمعات الغنية 5
 كبيرة 1.46 3.67 رز في ارتكاب جرائم الشرفللوضع االقتصادي دور با 10
 كبيرة 1.42 3.66 تزداد جرائم الشرف في البادية 9
 كبيرة 1.35 3.65 إن جميع جرائم الشرف لها عالقة بالدين  2
 كبيرة 1.58 3.64 تكثر جرائم الشرف في المجتمعات الفقيرة 4
 كبيرة 1.54 3.63 إن جميع جرائم الشرف وقعت بدافع التخلص من العار 25
 كبيرة 1.43 3.61 تحدث جرائم الشرف بضغط من العادات والتقاليد 15
 كبيرة 1.49 3.60 تزداد جرائم الشرف في المناطق الحضرية 8
 كبيرة 1.45 3.54 لثقافة الفرد دور ايجابي للحد من هذه الجرائم  24
 كبيرة 1.65 3.50 تحدث جرائم الشرف للتخلص من العار 17
 كبيرة 1.44 3.50 والتي تتضمن تخفيف جرم الفاعل 340عتقد انه يجب إلغاء المادة ا 19
 متوسطة 1.44 3.47 توارث العادات والتقاليد من اآلباء إلى األبناء ساعد في انتشارها 21
 متوسطة 1.52 2.97 القيام بمثل هذه الجرائم يحد من أسبابها 16
 متوسطة 1.06 3.46 تقع جرائم الشرف بدافع اجتماعي 14
 متوسطة 1.54 3.43 إن جميع جرائم الشرف تحدث خوفا من رأي المجتمع المحيط 26
 متوسطة 1.57 3.37 تحدث جرائم الشرف بدافع ديني 1
 متوسطة 1.31 3.30 العمر الزمني له عالقة بارتكاب مثل هذه الجرائم 22
 متوسطة 1.26 3.29 العمديجب معاقبة مرتكبي هذه الجرائم كمرتكبي جرائم القتل  20
 متوسطة 1.26 3.29 للتعليم دور ايجابي في الحد من هذه الجرائم 23
 قليلة 0.93 2.07 ساهمت لجان المرأة في الحد من هذه الجرائم 29
 قليلة 1.13 2.09 ساهمت العولمة والثقافة الغربية في ألحد من هذه الظاهرة 30
 قليلة 1.00 1.98 ات أخرى كالميراثتحدث جرائم الشرف للحصول على غاي 27
 قليلة 0.92 1.92 جميع جرائم الشرف كشف النقاب عنها 28

 متوسطة 0.69 3.23 ككل األداة
  )5(الدرجة العظمى من  •

قـد  " تقع جرائم الشرف إلثبـات سـطوة المجتمـع الـذكوري    "والتي نصت على ) 11(أن الفقرة رقم ) 2(يبين الجدول رقم 

ورد في "والتي كان نصها ) 3(، وجاءت الفقرة رقم )1.22(وانحراف معياري ) 3.91(ولى بمتوسط حسابي احتلت المرتبة األ

، )1.67(وانحـراف معيـاري   ) 3.80(بالمرتبـة الثانيـة بمتوسـط حسـابي     " الديانات السماوية ما يمنع القيـام بمثـل هـذه األعمـال    

المرتبـة األخيـرة بمتوسـط حسـابي     " الشـرف كشـف النقـاب عنهـا    جميـع جـرائم   "والتي نصت علـى  ) 28(بينما احتلت الفقرة رقم 

وانحــراف ) 3.23(، وقــد بلــغ المتوســط الحســابي لتقــديرات أفــراد العينــة علــى األداة ككــل    )0.92(وانحــراف معيــاري ) 1.92(

  .، وهو يقابل تقدير الموافقة بدرجة متوسطة)0.69(معياري 

في المجتمع الشرقي، التي تغذي تفـوق الرجـل علـى المـرأة، وتؤكـد دونيـة       ويعزو الباحث ذلك إلى سيادة الثقافة الذكورية 

هـذه  . المرأة، حيث يصبح الرجل مالكًا لجسدها، وان هذا الجسد مؤشر شرف العائلة، وفـي المقابـل فـأن الرجـل ال يعيبـه شـيئ      

البكـارة، ويعكـس هـذا العنـف      الثقافة تحصر شرف العائلة فـي أجسـاد نسـائها، وتجعـل مفهـوم العفـة والشـرف قاصـرًا علـى غشـاء          

   .ضد النساء عالقات القوة المؤسسة على األبوية والذكورية داخل إطار النظام االجتماعي
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التــي خلصــت إلــى دور وفعاليــة هيمنــة وســطوة المجتمــع    Sharabi, 1988)(وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة   

  . داخل إطار النظام االجتماعي الذكوري وعالقات القوة المؤسسة على األبوة والذكورة

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا

هل تختلف اتجاهـات سـكان مدينـة جـرش نحـو جـرائم الشـرف تبعـًا لالخـتالف فـي متغيـرات الجـنس،             : "نص السؤال الثاني على

  " والمؤهل العلمي، والحالة االجتماعية، وطبيعة العمل، وعدد أفراد األسرة ؟

ــة حســب متغيــرات          لإلجابــة  ــة لتقــديرات أفــراد العين عــن هــذا الســؤال، تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياري

  ):3(الدراسة، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول رقم 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة: 3جدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستويات المتغيرات

 الجنس
 0.51 3.01 1249 ذكر
 0.47 3.47 1151 أنثى

 المؤهل العلمي

 0.49 3.06 1002 ثانوية فما دون
 0.49 3.11 288 دبلوم كلية مجتمع

 0.53 3.39 684 بكالوريوس
 0.62 3.46 426 دراسات عليا

 الحالة االجتماعية

 0.52 2.98 881 أعزب
 0.46 3.37 1277 متزوج
 0.71 3.39 182 مطلق
 0.56 3.42 60 أرمل

 طبيعة العمل
 0.51 3.30 1163 القطاع الحكومي
 0.77 3.26 1027 القطاع الخاص

 0.35 2.67 210 ال يعمل

 عدد أفراد األسرة
 0.49 2.36 348 أفراد 4أقل من 

 0.48 3.39 1425 أفراد 7-4من 
 0.40 3.35 627 أفراد 7ر من أكث

أن هنـاك فروقـًا ظاهريـة بـين متوسـطات تقـديرات أفـراد العينـة علـى أداة الدراسـة، ولتحديـد مسـتويات             ) 3(يبين الجـدول رقـم   

  ).4(الداللة اإلحصائية لتلك الفروق، تم استخدام اختبار تحليل التباين الخماسي، كما هو موضح في الجدول رقم 
  

  ختبار تحليل التباين الخماسي للفروق بين تقديرات القادة األكاديميين على مجاالت التمكين حسب متغيرات الدراسةنتائج ا: 4جدول 

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المتغيرات

*0.024 4.419 10.516 1 10.516 الجنس  

*0.028 3.589 8.541 3 25.624 المؤهل العلمي  

*0.021 4.275 10.172 3 30.518 الحالة االجتماعية  

*0.015 6.257 14.890 2 29.781 طبيعة العمل  

*0.019 4.698 11.179 2 22.359 عدد أفراد األسرة  

 2.379 2388 5682.254 الخطأ
 

  2399 5801.052 الكلي

  )0.05=  ∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 
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  :أن) 4(رقم  يبين الجدول

بين تقديرات أفراد العينـة تعـزى لمتغيـر الجـنس،     ) 0.05=∝(توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية  .1

ويعزو الباحث ذلك إلى أن القتل العمد الذي تنطوي عليه ظاهرة جرائم الشرف إنمـا يتجـه   . وذلك لصالح تقديرات اإلناث

ر الــذي بوصــلته عفــة النســاء وطهــارتهن مــن أي فعــل جنســي وحتــى عــاطفي خــارج  نحــو النســاء بصــفتهن الوعــاء والمؤشــ

العالقات الجنسية المسموح بها شـرعيا مـن وجهـة نظـر الثقافـة المجتمعيـة السـائدة، مـا يعنـي بـروز اختالفـات إن لـم تكـن              

النسـاء كوعـاء لسـمعة    تناقضات بين رؤية الذكور ورؤية اإلنـاث تجـاه هـذه الجـرائم المقترفـة بإسـم الشـرف المحصـور فـي          

 . من هنا تستجيب نتائج دراستنا مع دراسات كثيرة أنجزت عن المجتمعات العربية واالسالمية. وصيت األسرة والقبيلة

 (Hester, Kelly and Radford, 1996)ونتـائج دراسـة    ،(Krisse, 1981)وقد اتفقت هذه النتيجة مـع نتـائج دراسـة      

) إليســا كــالزر(ن هــذه النتيجــة اختلفــت مــع نتــائج دراســة الباحثــة األنثروبولوجيــة    لكــ). Moore, 1988( ونتــائج دراســة

حسب متغير الجـنس، حيـث توصـلت دراسـة كـالزر الـى أن المـرأة فـي فلسـطين تعمـل            )1973تماري، ( المشار اليها في 

مـن اإلشــاعات   ؛ إذ هـي تطلــق العنـان لسـيل ووابــل   )القتـل مـن أجــل الشـرف   (كمحـرض ومتعـاون ومشــترك فـي هـذا القتــل     

  .والقيل والقال التي تثير وتحرك التهمة

بين تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغيـر المؤهـل   ) 0.05=∝(توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية   .2

  .)5(كما هو موضح في جدول رقم ) Scheffe(العلمي، ولتحديد مصادر تلك الفروق تم استخدام اختبار شيفيه 
  

  للفروق بين تقديرات أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي)  Scheffe(نتائج اختبار شيفيه : 5دول ج

 المؤهل العلمي ثانوية فما دون دبلوم كلية مجتمع بكالوريوس دراسات عليا

  المتوسط الحسابي 3.06 3.11 3.39 3.46
 ثانوية فما دون 3.06  0.05 *0.33 *0.40
 دبلوم كلية مجتمع 3.11   *0.28 *0.35
 بكالوريوس 3.39    0.07
 دراسات عليا 3.46    

  )0.05=  ∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

ثانويـة فمـا دون،   (أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسط تقـديرات ذوي المؤهـل العلمـي    ) 5(يبين الجدول رقم 

مــن جهــة ثانيــة، وذلــك  ) بكــالوريوس، ودراســات عليــا(ديرات ذوي المؤهــل العلمــي مــن جهــة، ومتوســط تقــ) دبلــوم كليــة مجتمــع

حيث تزداد التقديرات مـع ارتفـاع التحصـيل العلمـي للفـرد،      ). بكالوريوس، ودراسات عليا(لصالح تقديرات ذوي المؤهل العلمي 

من ذلك، فأن ارتفـاع المؤهـل العلمـي للفـرد     ويمكن أن يعزى ذلك إلى سيطرة الرؤية الثقافية المحلية على األفراد، وعلى العكس 

يعني بالضرورة خوفه من العار بنسبة أكبر وخاصة إن كان يتولى منصبًا وظيفيًا مرموقـًا، وفـي هـذا السـياق يؤكـد األميـر غـازي        

األردن ؛ بأنــه فـي الوقــت الــذي يواصــل فيــه  "2005القبائـل األردنيــة فــي بدايــة القـرن الحــادي والعشــرين،   "بـن طــالل فــي كتابــه  

سيره نحو االزدهار فنحن نرى تغيرات ناجمة عن التحديث، وقد أدى استئصال العديد من أساليب الحياة التقليدية القبليـة إلـى   

في الوقـت الـذي تجـردت فيـه مـن      " ثقافة العار"ترسيخ القيم المتمثلة في الصرامة والمحافظة على العادات القبلية القديمة مثل 

  . غرائز الشهامة

بـين تقــديرات أفـراد العينـة تعـزى لمتغيـر الحالــة      ) 0.05=∝(د فـروق دالـة إحصـائيًا عنــد مسـتوى الداللـة اإلحصـائية       توجـ   .3

  .)6(كما هو موضح في جدول رقم )  Scheffe(االجتماعية، ولتحديد مصادر تلك الفروق تم استخدام اختبار شيفيه 
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  يرات أفراد العينة حسب متغير الحالة االجتماعيةللفروق بين تقد)  Scheffe(نتائج اختبار شيفيه : 6جدول 

 الحالة االجتماعية أعزب متزوج مطلق أرمل

  المتوسط الحسابي 2.98 3.37 3.39 3.42
0.44*  0.41*  0.39*  أعزب 2.98  
 متزوج 3.37   0.02 0.05
 مطلق 3.39    0.03

 أرمل 3.42    
  )0.05=  ∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

مــن ) أعــزب(أن هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصــائية بــين متوســط تقــديرات ذوي الحالــة االجتماعيــة  ) 6(يبــين الجــدول رقــم 

مـن جهـة ثانيـة، وذلـك لصـالح تقـديرات ذوي الحالـة        ) متزوج، ومطلق، وأرمـل (جهة، ومتوسط تقديرات ذوي الحالة االجتماعية 

جــع الســبب فــي ذلــك إلــى أن الفــرد أكــان متزوجــًا، أم مطلقــًا، أم أرمــًال، فأنــه فــي  وقــد ير). متــزوج، ومطلــق، وأرمــل(االجتماعيــة 

الغالب تكون لديه أسرة وعرض يخاف عليهما، لذلك نجده يتخوف من مجرد التفكير في تلـك األسـباب، أمـا األعـزب وخاصـة إن      

رة، لـذلك كـان متوسـط تقـديرات فئتـه      كان ذكرًا، فإن درجة الخـوف عنـده تظـل دون المسـتوى لعـدم شـعوره بالمسـؤولية المباشـ        

  . متدنيًا

وقد وجدت هذه النتيجة اتفاقًا فيما بينها ودراسات أخرى حـول موقـف الرجـال فـي المجتمعـات العربيـة واإلسـالمية تجـاه         

 حــول الرؤيــا) 1998(انتهــاك المــرأة للعالقــات الجنســية الشــرعية، لكنهــا لــم تتفــق مــع مــا تضــمنته دراســة مركــز األميــرة بســمة      

وربمــا يرجــع ذلــك إلــى تــأثير التغيــر الثقــافي مــن واقــع المواجهــة الثقافيــة بــين   . المتباينــة بــين المتــزوجين وبــين غيــر المتــزوجين 

الســكان المحليــين مــن فئــة الشــباب العــازبين وبــين الســياح ممــن ينتســبون إلــى ثقافــات أجنبيــة مختلفــة فــي رؤيتهــا الثقافيــة علــى    

   .رتبطة بهمستوى مفهوم الشرف والجرائم الم

بـين تقـديرات أفـراد العينـة تعـزى لمتغيـر طبيعـة        ) 0.05=∝(توجد فروق دالة إحصائيًا عنـد مسـتوى الداللـة اإلحصـائية      .4

  .)7(كما هو موضح في جدول رقم )  Scheffe(العمل، ولتحديد مصادر تلك الفروق تم استخدام اختبار شيفيه 
  

  بين تقديرات أفراد العينة حسب متغير طبيعة العمل للفروق)  Scheffe(نتائج اختبار شيفيه : 7جدول 

 طبيعة العمل القطاع الحكومي القطاع الخاص ال يعمل

  المتوسط الحسابي 3.30 3.26 2.67
0.63*  القطاع الحكومي 3.30  0.04 
0.59*  القطاع الخاص 3.26   

 ال يعمل 2.67   
  )0.05=  ∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

مـن جهـة،   ) ال يعمـل (أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسط تقـديرات ذوي طبيعـة العمـل    ) 7(يبين الجدول رقم 

مـن جهـة ثانيـة، وذلـك لصـالح تقـديرات ذوي طبيعـة        ) القطـاع الحكـومي، القطـاع الخـاص    (ومتوسط تقديرات ذوي طبيعـة العمـل   

ك إلـى أن العامـل االقتصـادي مـن أكثـر األسـباب التـي تـؤدي إلـى ارتكـاب           ويعـزى ذلـ  ). القطاع الحكـومي، القطـاع الخـاص   (العمل 

  . الجريمة بدافع الشرف

   .(Flynn and Oldham, 1999)واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة 

بــين تقـديرات أفــراد العينـة تعــزى لمتغيـر عــدد    ) 0.05=∝(توجـد فـروق دالــة إحصـائيًا عنــد مسـتوى الداللــة اإلحصـائية       .5

  ).8(كما هو موضح في جدول رقم)  Scheffe(راد األسرة، ولتحديد مصادر تلك الفروق تم استخدام اختبار شيفيه أف
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  للفروق بين تقديرات أفراد العينة حسب متغير عدد أفراد األسرة)  Scheffe(نتائج اختبار شيفيه : 8جدول 

 سرةعدد أفراد األ أفراد 4أقل من  أفراد 7-4من  أفراد 7أكثر من 

  المتوسط الحسابي 2.36 3.39 3.35
 أفراد 4أقل من  2.36  *1.03 *0.99
 أفراد 7-4من  3.39   0.04

 أفراد 7أكثر من  3.35   
  )0.05=  ∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

 4أقــل مــن (األســرة أن هنـاك فــروق ذات داللــة إحصــائية بـين متوســط تقــديرات ذوي عــدد أفـراد    ) 8(يبـين الجــدول رقــم  
مـن جهـة ثانيـة، وذلـك لصـالح      ) أفـراد  7أفـراد، أكثـر مـن     7-4مـن  (من جهة، ومتوسط تقديرات ذوي عدد أفراد األسـرة  ) أفراد

ويعـزى السـبب فـي ذلـك إلـى زيـادة خـوف الوالـدين علـى          ). أفـراد  7أفراد، أكثر من  7-4من (تقديرات ذوي عدد أفراد األسرة 

لمـــا زاد حجـــم األســـرة، حيـــث إن الوقـــت المتــاح للوالـــدين للجلـــوس مـــع كـــل فـــرد وتبصـــيره بعواقـــب  أبنــاءهم وبنـــاتهم، تكثـــر ك 

  . االنحرافات السلوكية، تصبح أقل، وال تسنح الفرصة لهم لمتابعتهم بشكل دقيق، وعن كثب، لذلك يزداد حرصهم على ذلك

  الخـالصــة 

ممارسة موضوعية لسلطة الموقع، فـالعنف   بوصفهاعي القائم يفسر االجتماعيون النفوذ االجتماعي في سياق البناء االجتم

ــة فــي المجتمــع              ــة والهيمن ــي شــكال مــن التبعي ــة تمل ــات وأدوار اجتماعي ــوع االجتمــاعي هــو حصــيلة مكان ــى أســاس الن ــي عل المبن

   .الذكوري األبوي

يســوده النظــام األبــوي   فمفهــوم الشــرف فــي مجتمــع البحــث ينبثــق مــن الثقافــة وطبيعــة البنــاء االجتمــاعي الــذي مــا يــزال        

ومـا دور العنصـر الـديني سـوى رافـد لهـذه       . الذكوري الذي يحدد المكانـات واألدوار ومـا يـرتبط بهـا مـن معـايير وقـيم سـلوكية        

عالوة على ذلك لم يظهـر فـي دراسـتنا ذلـك الـدور      . للممارسات الجنسية غير الشرعية" التحريم والحرام"الثقافة من واقع رؤية 

كمـا وظهـر الفـارق أيضـا بـين      . أة من واقع الرؤية المختلفة بحسب متغيـر النـوع االجتمـاعي بـين الـذكور واإلنـاث      التحريضي للمر

المتزوجين وغيـر المتـزوجين بحسـب متغيـر الحالـة االجتماعيـة فـي الرؤيـة حـول اتجاهـاتهم فيمـا يتعلـق بجـرائم الشـرف، وربمـا                

   .ولية األسرية المحددة لغير المتزوجينيعزى ذلك إلى التغير الثقافي وربما أيضا إلى المسؤ

مع ذلك فقد كانت االختالفات نسبية قي ضوء متغيرات الجنس والحالة االجتماعية والمؤهل العلمي وطبيعة العمل وحجـم  

ي تجـد  األسرة لكنها المتوافقة ثقافيًا واجتماعيًا بصورة عامة وبفارق واضح وأساسي بالمقارنة مع ثقافـة المجتمعـات الغربيـة التـ    

ــة             ــة والجنســية التــي ال يمكــن القبــول بهــا علــى إطالقهــا وال مــن أيــة فئ ــة الخيــارات العاطفي فيهــا المــرأة هامشــَا واســعًا مــن حري

ومـا خلصـت إليـه    . اجتماعية عربية وإسالمية مهمـا بلـغ تغيرهـا الثقـافي حتـى بالنسـبة للجاليـات نفسـها المقيمـة فـي تلـك البلـدان            

ف المـرتبط بعفـة وطهـارة المـرأة مـا يـزال يشـغل حيـزا اجتماعيـا وثقافيـا ال يمكـن التسـامح بشـأنه              هذه الدراسة أن مفهـوم الشـر  

   .داخل البناء االجتماعي األردني

يبقــى القــول أن تغيــرات قــد حــدثت علــى مســتوى انتقــال المــرأة إلــى مواقــع تعليميــة ووظيفيــة بــدافع العامــل االقتصــادي         

كونهـا الرئيسـي االجتمـاعي والـديني عـامال فـاعال فـي اإلبقـاء علـى اتجاهـات النـاس نحـو             ومع ذلك ما زالت الثقافة بم. والتحديث

  . مفهوم الشرف وما يرتبط به من جرائم
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  توصيات الدراسة

من  لكليهمااالنتقال بالوعي االجتماعي إلى المساواة بين الرجل والمرأة في حالة الممارسات الجنسية غير المشروعة  .1

 ". العار"حيث مفهوم 

تكثيف الدراسات والبحوث على مستوى كل المجتمعات األردنية لتقصي الدوافع ومدى التغير الثقافي الذي على أساسها  .2

  . يمكن وضع الحلول

كممارسة وعقوبة وفق ما هو منصوص عليه دينيًا للحد من مفعول مقولة " الزنا"تفعيل موقف الدين اإلسالمي من  .3

 ". الفعل الذكوري"شرعية 

والتحقيق " الشرف"ي للتمييز المستمر بين الرجل والمرأة في إطار منع الجرائم واالعتداءات المرتكبة دفاعا عن التصد .4

 . فيها وتحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها

وتأسيس . المرأة -الشريك والضحية -استجابة اإلجراءات والنصوص القانونية عبر تطبيقات عملية تساوي بين الجاني .5

  .يقدم الدعم النفسي واالجتماعي واالقتصادي واألمني لهن" المعنفات"جأ إيواء وقائي للنساء مركز ومل

الحد من تلك الجرائم من خالل بذل جهود حكومية رسمية واجتماعية تحول دون تجاهل البعد االقتصادي واالجتماعي  .6

  .للفئات االجتماعية الفقيرة

اء تلك المحرضة والمغرية على الفعل الجنسي من جانب وتلك التي تساهم تفعيل دور وسائل اإلعالم بشتى صنوفها؛ سو .7

  .في تعزيز الوعي األخالقي اإلنساني، بعدم تحويل المرأة إلى سلعة أو مادة للمتعة واإلغراء

حيث . خلق الوعي باالستجابة لصوت القانون على مستوى جرائم الشرف باعتبارها جريمة قتل كما الجرائم األخرى .8

 .بفعل ظروف التحديث والمنفعة االقتصادية وإحالل القانون بديال عنها" عادة الثأر"اب الناس لتغيير استج

توفير فرص التعليم والعمل التي تعزز من عملية التغيير الثقافي وتخفيض حجم حدوث جرائم الشرف بنتيجة ارتفاع . 9

  .صادية واالجتماعيةوما يرافقه من تحسين في الظروف االقت" الجندري"مستوى الوعي 
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   26/10/2010 وقبل للنشر                                    28/6/2009  ستلم البحث فيا

  ملخص

مـدى اهتمـام الصـحافة األردنيـة اليوميـة، بالعـدوان اإلسـرائيلي علـى قطـاع غـزة، الـذي وقـع فـي السـابع                معرفـة هدفت هـذه الدراسـة إلـى    

اتجاهات الصحافة األردنيـة إزاء هـذا العـدوان، وطبيعـة هـذه االتجاهـات        ومعرفةيومًا،  22، واستمر مدة 2008والعشرين من كانون أول عام 

  .التأييد أو المعارضة أو الحياد وغيرها من حيث

" الرأي"وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، التي استخدمت منهج تحليل المضمون، الذي تم تطبيقه على افتتاحيات صحيفتي  

  ". الدستور"و

  :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها 

مـن  %) 97.7( لى اهتمامات الصحافة األردنية اليومية، فبلغت نسبة االفتتاحيات التي تناولت العـدوان  طغى العدوان اإلسرائيلي على غزة ع  -

مجموع االفتتاحيات، األمر الذي يؤكـد أن العـدوان اسـتأثر باهتمـام الصـحافة األردنيـة، وتقـدم علـى كافـة الشـؤون المحليـة والخارجيـة،             

  .سواء كانت سياسية أو اقتصادية وغيرها

، وأقلهـا ثالثـة   %)20.3(اتجاهـا مـن العـدوان، جـاء فـي مقـدمتها الموقـف الرسـمي بمـا نسـبته            25ت الصحافة األردنية مـا مجموعـه   عرض  -

، والموقـف مـن حمـاس    ة، لكل منها على التـوالي وهـي الوحـدة الوطنيـة الفلسـطيني     %)0,5(اتجاهات احتلت المرتبة األخيرة وبما نسبته 

  .وموقف الدول اإلسالمية ،ةوفصائل المقاومة الفلسطيني

حظيــت اتجاهــات جــرائم العــدوان اإلســرائيلي، والعــدوان اإلســرائيلي، والــوطن البــديل فــي الصــحيفتين معــًا بالمعارضــة المطلقــة وبمــا نســبته       -

   %).100(على تأييد بنسبة  ن، فيما حصل الموقف األردني في الصحيفتي%)100(

 

Trends of Jordanian Printing Press Towards Israel 

Aggression on Gaza 
 

Hatem Alawneh and Ali Nejadat, Faculity of Mass Communication, Yarmouk University. 

Abstract 
This study aims to discover to which Extent the Jordanian daily newspapers were interested in covering Israel war against 

Gaza which took place in 2008 and lasted for twenty tow days. 
It aims to shed light on the trends of these newspapers and the nature of these trends. 
This is one of the descriptive studies which used content analysis, which was applied in the editorial articles of Alraai and 

Adustour newspapers. 
Israel war against Gaza dominated the coverage of printed press in Jordan. In fact 97.7% of the editorials were allocated to 

cover the war.       
The coverage of the war was given a priority above all other issues including local, regional or international issues in 

relation to political, economical or other issues. 
The Jordanian press reflected 25 different trends. The official stand 20.03%. Other trends including national unity, relations 

with Hamas and other resistance groups. 
Also the official stand of other Muslim countries was analyzed. 
 The crimes committed during this war against Palestinians were absolutely refused and condemned. 
The study also shows the official Jordanian position which was supported by 100% in both newspapers. 
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 :مقدمة

استأثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة باهتمام األردن على الصعيدين الرسمي والشعبي، واتخذ األردنيون مواقف 

يومًا، بعد أن  22واستمرت لمدة  2008مناهضة للعدوان طوال أيامه التي بدأت في السابع والعشرين من كانون أول عام 

  .آخرين نصفهم من األطفال والنساء) 5500(ا، وجرحت ما يزيد عن مواطنًا فلسطيني) 1330(حصدت أرواح نحو 

وعبر األردنيون رسميًا وشعبيًا عن مواقفهم الرافضة للعدوان في تناغم غير مسبوق، ألنهم األقرب إلى فلسطين كما جاء 

لحاشدة واالعتصامات، على لسان الملك عبدالله الثاني، في اليوم األول الندالع الحرب على غزة، فانطلقت المسيرات ا

وأرسلت المساعدات الطبية والغذائية، وما إلى ذلك من مواقف اإلدانة واالستنكار الرسمية والشعبية، بحيث زاد عدد 

  ).29/1/2009الغد، (مظاهرة ومسيرة واعتصام  620المسيرات والمظاهرات واالحتجاجات السلمية عن 

ف اليومية، ما جرى طوال أيام العدوان، وخصصت جّل صفحاتها وقد عكست وسائل اإلعالم األردنية وخاصة الصح

لألخبار  والتحليالت والصور والتقارير الصحفية، التي تعالج مظاهر العدوان على غزة، فتفاعلت مع الشارع األردني، وتحدثت 

العسكرية اإلسرائيلية من تدمير بلغة المواطن الذي اعتصره األلم والحزن لما حصده العدوان من أرواح بريئة، وما فعلته اآللة 

طال مختلف المرافق والبنى التحتية وبيوت المدنيين، فعبرت الصحف األردنية اليومية عن تفاعل  وانسجام الموقفين الرسمي 

والشعبي، المندد بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، فاستخدمت عبارات الشهيد والمقاومة، بخالف العديد من الصحف 

، األمر الذي أشعر المواطن األردني  أنه ةإلعالم العربية، التي استخدمت عبارات القتلى ومسلحي الفصائل الفلسطينيووسائل ا

  .قريب من صحفه ووسائل إعالمه األخرى

ونظرًا ألن اإلعداد للحروب لم يعد مقتصرًا على حشد الجيوش والمعدات العسكرية وتأمين طرق اإلمدادات 

اإلعداد اإلعالمي أصبح موازيًا لإلعداد الحربي، إن لم يكن على درجة أهم منه، وذلك ألهمية الدور الذي  إنواالتصاالت، بل 

كما أكد على ذلك حامد ربيع، الذي يرى أن اإلعالم يلعب دورًا . يمكن أن تلعبه وسائل اإلعالم قبل الحروب وخاللها وبعدها

، األمر الذي جعل العديد من الدول )330، 1989ربيع، (من أدواته  خطيرًا في إدارة الصراع، بل أنه أصبح أداة رئيسة

تحرص على السيطرة على تدفق  المعلومات في زمن الحروب، كما هو الحال بالنسبة إلسرائيل التي اعتادت في معظم حروبها 

  .مع الدول العربية، على كسب معركة اإلعالم أوًال قبل أن تكسب معركة الحرب

واألجانب، الذين يعملون في الطرف  ناإلسرائيليي نحتالل اإلسرائيلي قيودًا صارمة على الصحفييفقد فرض جيش اال

اإلسرائيلي، بحيث لم يسمح ألي منهم بنشر أي خبر أو تقرير صحفي عن العدوان، دون رقابة عسكرية مشددة، إلى جانب 

السبب في ذلك إلى قانون الرقابة العسكرية في  منعهم من اإلطالع على حقيقة ما جرى داخل قطاع غزة من معارك، ويعود

إسرائيل، الذي يحظر على وسائل اإلعالم أن تلمح من قريب أو بعيد، إلى أنها ممنوعة من نشر  أخبار معينة، أو تفاصيل 

  ).12/1/2009الرأي، (حادث متعلق بالحرب 

لتي رافقت التغطية اإلعالمية في الحرب وقد يعود السبب في ذلك إلى أن الجيش اإلسرائيلي، استفاد من الدروس ا

، والتي أظهرت ناإلسرائيليي نوما صاحبها من تسريبات إعالمية مكثفة من العسكريي ،2006اإلسرائيلية على لبنان في عام 

  .الجيش اإلسرائيلي مهزومًا في الحرب على لبنان

قطاع غزة، نتيجة للخالفات السياسية العربية، إال  وعلى الرغم من االنقسام اإلعالمي العربي في التعاطي مع العدوان على

أن الصحافة األردنية كانت منسجمة مع انتمائها لوطنها وأمتها العربية، فكانت قريبة من نبض الشارع األردني، وتعاملت 

قبل اندالع في غزة، شأنها في ذلك شأن الموقف الرسمي األردني، الذي كان  يبمسؤولية تجاه ما تعرض له الشعب الفلسطين

، لكن هذا الخالف لم يمنع الحكومة األردنية من الوقوف في صف ةعلى خالف سياسي مع حركة حماس الفلسطيني، العدوان

  .المقاومة التي تقودها حماس

ويرى رمضان رواشده مدير عام وكالة األنباء األردنية أن وسائل اإلعالم األردنية،  وفرت مساحات كبيرة لكل المحللين 

علقين من داخل األردن وخارجه، لعرض آرائهم ومواقفهم وتحليالتهم للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، فضًال عن والم

التغطية اإلخبارية المكثفة للعدوان، وكل ما له عالقة  به  داخليًا وخارجياً، األمر الذي قوبل باحترام وتقدير شعبي ورسمي 

  ).11/1/2009الدستور، (
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  :ةالدراسات السابق

حظيت اتجاهات وسائل اإلعالم بما فيها الصحافة ومواقفها من القضايا واألحداث الداخلية والخارجية، باهتمام العديد 

من الباحثين على الصعيدين العربي والدولي، إال أنها لم تلق االهتمام نفسه على الصعيد األردني، ويستعرض الباحثان في هذه 

بية واألجنبية التي تعرضت التجاهات التغطية التي تقوم بها وسائل اإلعالم في مثل هذه الدراسة عددًا من الدراسات العر

  .األحداث، لالستفادة منها في تحديد مشكلة الدراسة وأدواتها، وفيما يلي عرض لهذه الدراسات

  ).2008(دراسة عالونه   -

، والتعرف 2006سرائيلي على لبنان في تموز اتجاهات الصحافة األردنية في العدوان اإل معرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

  .على طبيعة هذه االتجاهات من حيث التأييد أو المعارضة أو الحياد

اتجاهًا من العدوان على لبنان كان من أبرزها الجهود األردنية التي احتلت المرتبة األولى بين  22وكشفت الدراسة عن 

، فيما جاء %9.6، فالدور العربي بنسبة %10.1مم المتحدة بنسبة تالها اتجاه مسؤولية األ% 12.7االتجاهات بنسبة 

  %.1اللبنانية في المرتبة األخيرة بنسبة  ةاتجاه انتصار المقاوم

وأظهرت الدراسة أن الصحافة األردنية لم تعارض الدور األوروبي في العدوان على لبنان، لكنها عارضت الدور األمريكي 

حافة األردنية لم تؤيد اتجاه الشرق األوسط الجديد الذي طرحته الواليات المتحدة األمريكية ، كما أن الص%45.2بما نسبته 

  .خالل األيام األولى للعدوان

  ).2006(دراسة الحارثي  وآخرين   -

اتجاهات الكتاب السعوديين نحو الحرب على العراق، والكشف عن التغيرات التي طرأت  تعرفسعت هذه الدراسة إلى  

  .اقفهم وآرائهم قبل الحرب وخاللها وبعدها، وشملت جميع الصحف اليومية السعودية وعددًا من المجالت األسبوعيةعلى مو

وعرضت هذه الدراسة مواقف الكتاب والصحف من موضوع الحرب على العراق، والموقف من أميركا، والموقف من 

ي االشتراكي، والموقف من جامعة الدول العربية، وعلى بريطانيا، والموقف من صدام حسين، والموقف من حزب البعث العرب

  ).قبل الحرب وخاللها وبعدها(ثالث فترات 

  ).2005(دراسة الكندي   -

ظروف وسياسات العمل الصحفي في أوقات الحروب واألزمات، والتعرف على  تعرفهدفت هذه الدراسة إلى 

لعربية الخليجية في حرب الخليج الثالثة، وتحديد المسؤوليات الموضوعات الرئيسية التي ركزت عليها افتتاحيات الصحف ا

  .األخالقية التي تحملتها هذه الصحف، وتلك التي تخلت عنها في فترة الحرب على العراق

وتوصلت الدراسة إلى أن معظم صحف العينة رفضت الحرب على العراق، ودحضت شرعيتها، بحيث أن بعض هذه 

المواقف السياسية للدول التي تنتمي إليها، باستثناء الصحف الكويتية التي أيدت الحرب  الصحف اتخذت مواقف مختلفة عن

  .على العراق، كما هي الحكومة الكويتية

  ).2004(دراسة جمعة   -

، وذلك من حيث )األهرام، الوفد، األحرار(توصلت هذه الدراسة إلى تشابه مفردات المعالجة الصحفية في الصحف الثالث 

  .ابع اإلخباري على المعالجة، وغلبة الطابع السلبي على وصف الفاعلين األساسيين في الحربغلبة الط

وأظهرت الدراسة أن الصحف المصرية الثالثة استخدمت الصور الموضوعية في المعالجة الصحفية، وذلك بسبب طبيعة 

األخبار المنسوبة إلى مصادرها، وانخفاض  الصور المثيرة والقادرة على نقل الحدث بكل تفاصيله، كما أظهرت ارتفاع نسبة

  .نسبة األخبار المجهلة

وأوضحت أن الصحف الحزبية كانت أكثر  وضوحًا في مواقفها تجاه أحداث الحرب، وكانت أكثر مباشرة في التعبير عن 

  اتجاهاتها من األزمة، بعكس صحيفة األهرام التي لم تستطع إخفاء موقفها المؤيد للحرب
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  ).2004(اد دراسة  عي  -

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تركيز الصحافة العربية في تغطيتها للغزو األنجلو أمريكي على الهوية العربية، 

مقارنة بالهوية الوطنية واإلسالمية، والتعرف على مضامين الهوية العربية التي تم التركيز عليها، وذلك بتحليل مضمون سبع 

  .صحف عربية

اسة أن الصحف العربية لم تركز على الهوية العربية بالشكل الكافي أثناء معالجتها الغزو، فكانت رؤية العالقة وكشفت الدر

بين الغزو، وما يمثله من تهديد للهوية العربية غير محدد، ولعل ذلك يوضح أن النظم السياسية العربية كان لها تأثير مباشر 

ثناء معالجتها للغزو األنجلو أمريكي للعراق، وقد جاءت صحيفة تشرين السورية في في تناول الصحف العربية لقضية الهوية، أ

  .مقدمة الصحف العربية من حيث تركيزها على الهوية العربية، تلتها صحيفة الدستور األردنية فاألهرام المصرية

  ).2003(دراسة جمعة   -

ول قناة  الجزيره القطرية لقضايا العالم العربي مستوى الموضوعية والتوازن في تنا معرفةسعت هذه الدراسة إلى 

  .2003العراقي في الفترة من أول يناير وحتى نهاية فبراير من عام  يومشاكله، بالتطبيق على الصراع األميرك

ام العراق، أمريكا، صد(ويتبين من التحليل الداللي أن أهم المفردات التي تم التركيز عليها في قناة الجزيرة الجزيرة هي 

  ).حسين، بوش، الشعب العراقي، األمم المتحدة

، وهي نسبة %)70.5(وكشفت الدراسة أن نسبة الموضوعية في توظيف الجمل التي تم نقل األحداث من خاللها بلغت 

ن جيدة من الموضوعية، كما حققت القناة نسبة عالية من التوازن في عرضها للقضايا الخالفية، األمر الذي يفيد أن الكثير م

  .األحكام واالدعاءات التي تم إطالقها على قناة الجزيرة في كثير من الدول العربية، فيها كثير من عدم الدقة

 Peer and Chestnut) 1994(دراسة   -

وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان العالقة والترابط ما بين نوع الوسيلة اإلعالمية المستخدمة من جهة، ومضامينها من 

ي ضوء الحريات الصحفية المتاحة في الواليات المتحدة األمريكية، وذلك خالل الغزو العراقي للكويت عام جهة أخرى، ف

1990.  

وقد أشارت الدراسة إلى أن هناك اختالفًا كبيرًا في تغطية هذه الحرب من قبل التلفزيون األمريكي من جهة، والصحف  

فزيونية لتلك الحرب تؤيد وجهة النظر الرسمية أكثر مما تؤيدها التغطية األمريكية من جهة أخرى، حيث تبين أن التغطية التل

  .الصحفية، مما يستدعي إعادة النظر في الحريات المعطاة لقطاع التلفزيون، وفيما إذا كانت هذه الحريات حقيقية أم ال

  ).1994(دراسة عالونه   -

وحتى  8/1990 - 2مية في حرب الخليج، في الفترة من هدفت هذه الدراسة إلى تحديد اتجاهات الصحافة األردنية اليو

28/2/1991.  

وكشفت الدراسة أن الصحافة األردنية عارضت مواقف دول التحالف من الحرب، وأيدت الحل السلمي لألزمة، ورفضت 

لية، ورفضت الخيار العسكري كنقيض لهذا الحل، كما اتخذت مواقف متشددة من تدمير العراق ومنجزاته التكنولوجية والعم

الحصار االقتصادي على العراق، واتخذت مواقف معارضة من الدول العربية المؤيدة للتحالف ألنها عرقلت الحل العربي والحل 

  .السلمي

وأوضحت الدراسة أن الصحافة األردنية عارضت قرارات جامعة الدول العربية، ألنها ساعدت على تدويل األزمة، واتخذت 

  .ؤسسة الجامعة العربية، كما عارضت القرارات التي صدرت عن هيئة األمم المتحدةموقفًا معارضًا من م
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   Harville, Wawrzyniak and Kaid)1994(دراسة   -

ألمانيا، اليابان، إنجلترا، : وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية رواية صحافة النخبة في خمس دول هي

، من خالل تحليل 1991الثانية، عندما غزت أمريكا ودول التحالف دولة العراق عام فرنسا، وأميركا، لقصة حرب الخليج 

  . مضمون األخبار المنشورة على الصفحة األولى للصحف الخمسة المدروسة

وأظهرت النتائج أن كل صحيفة من الصحف الخمسة أوردت قصة الحرب بما يتالءم مع وجهة نظر الدولة التي تتبع لها 

هذه الصحف بما حوته صفحاتها األولى كانت تؤكد على تضامن هذه الدول في دعمها لجهود الحرب على  كل صحيفة، وأن

  .العراق

 Frederick, Soffinand Stan) 1994(دراسة   -

كيفية معالجة تسع من الصحف األكثر أهمية على مستوى الواليات المتحدة األمريكية، مع  معرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

خرى تتميز بأنها األكثر توزيعًا على مستوى والية ميتشاجن، آلراء أولئك الذين مع الحرب على العراق، وأولئك تسع صحف أ

  .الذين هم ضد الحرب

وأظهرت نتائج الدراسة أن الصحف األكثر توزيعًا كانت األقدر على توصيل أصوات أولئك الذين هم ضد الحرب، مقارنة 

القصص اإلخبارية في الصحف األقل توزيعًا كانت قصيرة، بحيث ال تؤدي إلى نتائج مقنعة  مع الصحف األقل توزيعًا، غير أن

  .من الحرب عند قرائها

ويتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أن غالبية وسائل اإلعالم ال تتخذ مواقف معارضة للدول التي تتبع إليها، 

ن هذه الوسائل سواء كانت صحف أو محطات إذاعية أو تلفزيونية، خاصة في تغطيتها ومواقفها في الحروب واألزمات، وأ

تؤيد وجهة النظر الرسمية للدول التي تنتمي إليها، سواء كان ذلك في الواليات المتحدة األمريكية أو في أوروبا أو في اليابان 

  .أو في الدول العربية

  :أهمية الدراسة

من خالله مختلف صنوف األسلحة المتطورة جوًا وبرًا وبحرًا، إلى  أدى العدوان اإلسرائيلي على غزة، والذي استخدم

  .ارتكاب مجازر، ذهب ضحيتها اآلالف من مواطني قطاع غزة ما بين قتيل وجريح

واستأثر العدوان باهتمام وسائل اإلعالم األردنية والعربية والعالمية، لما خّلفه من دمار هائل، ولما ارتكب خالله من 

اة عائالت بأكملها، إلى جانب تشريد االف األسر، التي تم تدمير منازلها، ليدخلوا في معاناة إنسانية قاسية فضائع أودت بحي

  .في غياب أدنى المستلزمات الحياتية

ولما كان األردن األقرب جغرافيًا لفلسطين، واألقرب عربيًا من شعبها الفلسطيني، نظرًا لما يربط بين الشعبين من أواصر 

فقد أولت الصحافة األردنية اهتماما الفتًا بالعدوان على غزة، فأفردت له معظم صفحاتها لتنشر الخبر والصورة وعالقات، 

  .والتقرير والتحليل

لذلك فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها تأتي بعد توقف العدوان اإلسرائيلي مباشرة، وذلك لتحديد مدى االهتمام 

  . هذا العدوان، من خالل المقال االفتتاحيالذي أولته الصحافة األردنية ل

  :الدراسة مشكلة

أما مشكلة الدراسة فتتحدد بالوقوف على اتجاهات الصحافة األردنية من العدوان على غزة والتعرف على طبيعة هذه 

  .االتجاهات التي عرضتها الصحف األردنية اليومية
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  :أهداف الدراسة

أما مجموعة . لتعرف على مدى اهتمام الصحافة األردنية بالعدوان على قطاع غزةيتمثل الهدف العام  لهذه الدراسة في ا

  :األهداف الخاصة فهي

  تحديد اتجاهات الصحافة األردنية إزاء هذا العدوان -1

هذه االتجاهات سواء من حيث التأييد أو المعارضة أو الحياد، وذلك من خالل التحليل الكمي للمقال  معرفة طبيعة -2

صحيفتي الرأي والدستور، وذلك ألن المقال االفتتاحي يعبر عن رأي الصحيفة تجاه حدث أو قضية أو االفتتاحي في 

أبو زيد، (ظاهرة، ويسعى للربط بين سياسة الصحيفة من جهة، وبين النظام السياسي وطبيعة القراء من جهة أخرى 

1983 ،185.( 

  :تساؤالت الدراسة

  :ؤالت التاليةتسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن التسا

  ما مستوى االهتمام الذي أفردته المقاالت االفتتاحية للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة؟  -1

  ما االتجاهات التي تضمنتها المقاالت االفتتاحية إزاء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة؟  -2

  .   ائيلي على غزة ؟ما طبيعة االتجاهات التي عرضتها الصحافة األردنية خالل العدوان اإلسر  -3

  :نوعية الدراسة ومنهجها

تصنف هذه الدراسة ضمن نوعية البحوث الوصفية، التي تستهدف وصف األحداث واالتجاهات واألهداف والظواهر 

، وذلك بهدف الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها، دون الدخول في أسبابها والتحكم  بها )1983، 121عبد الحميد، (

  ).1995، 131حسين، (

من المناهج الفرعية لمنهج البحوث المسحية، الذي يقوم على  يعدواعتمدت هذه الدراسة منهج تحليل المضمون الذي 

عليان (الوصف الكمي والموضوعي والدقيق لمحتوى نصوص مكتوبة أو مسموعة، من خالل تحديد موضوع الدراسة وهدفها 

  ).2000: 48وغنيم، 

خدام التحليل الكمي الفتتاحيات الصحف األردنية، ألنه يعد من أبرز سمات تحليل المضمون، ولجأت الدراسة إلى است

ويستخدم عندما تتطلب النتائج درجة عالية من الدقة والوضوح والموضوعية، وعندما تكون مواد التحليل نموذجية بدرجة 

يستلزم تطبيقه وجود أسس منطقية للمقارنة، ، كما اعتمدت المنهج المقارن الذي )27-  26، 1983عبد الحميد، (كافية 

  ).1991 ،119أبو حطب، (ويستخدم في حالتين مختلفتين تحدثان في السياق الطبيعي 

  :مجتمع الدراسة 

، واختار )الرأي، الدستور، العرب اليوم، الغد، الديار، األنباط(تكون مجتمع الدراسة من الصحف األردنية اليومية 

أي والدستور ألنهما الصحيفتان الوحيدتان اللتان تواظبان على نشر المقال االفتتاحي بشكل يومي، على الباحثان صحيفتي الر

  .خالف الصحف األردنية اليومية األخرى التي ال تنشر المقال االفتتاحي أبدًا

األردنية اليومية،  كما تم اختيار صحيفتي الرأي والدستور كممثلتين لمجتمع الدراسة، ألنهما األقدم عمرًا بين الصحف

  .واألكثر جماهيرية وتوزيعًا بين هذه الصحف

من % 63(1986ألف نسخة يوميًا وتمتلك الحكومة منذ عام ) 90(ويزيد توزيعها عن  1971فالرأي تأسست عام 

 من% 30، وتمتلك الحكومة 1967، أما الدستور فقد تأسست عام )14، 2008المؤسسه الصحفيه األردنيه، (رأس مالها 

الكيالني، (بأنها أحيانًا تكون مؤيدة للحكومة أكثر من غيرها من الصحف اليومية  األخرى ) Raw(رأس مالها، ويصفها روو 

123، 1988.(  
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، وتوقف في السابع عشر 2008وألن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة بدأ في السابع والعشرين من كانون أول عام 

يومًا، فقد لجأ الباحثان إلى التحليل الكمي للمقاالت االفتتاحية في الرأي  22ن استمر ، بعد أ2009من كانون ثاني عام 

كانون ثاني وهو  18كانون أول وهو اليوم التالي للحرب وتنتهي في  28تبدأ في ) يومًا 22(والدستور لمدة الحرب كاملة 

جتمع الدراسة الذي يؤدي إلى الوصول إلى نتائج اليوم التالي لوقف إطالق النار، وذلك باالعتماد على الحصر الشامل لم

  ).1983، 91عبد الحميد، (علمية دقيقة، تتسم بأنها أكثر مصداقية من غيرها 

عددًا تعد كافية، وذلك قياسًا إلى عدد من الدراسات السابقة  22ويرى الباحثان أن دراسة مجتمع البحث المكون من 

 48عددًا أو  24عددًا أو  12أعداد أو  6إلى أن تحليل ) Stempel(ستمبل التي استخدمت تحليل المضمون، فقد أشار 

  ).  Stempel, 1952, 344(عددًا، تؤدي إلى الحصول على نتائج متشابهة، كما لو أن التحليل شمل أعداد سنة كاملة 

  :وحدة التحليل

كوحدة للتحليل، وذلك ألن وحدة الفكرة اعتمدت هذه الدراسة وحدة الفكرة في كل فقرة من فقرات المقاالت االفتتاحية 

التي تتضمنها الفقرة تعد من أهم وحدات التحليل في تحليل المضمون، وتساعد في الكشف عن االتجاهات والمواقف 

  ).1983 ،23عبد الرحمن وآخرون، (الرئيسية في المقاالت االفتتاحية 

  :فئات التحليل

المضمون تكمن في قيمة فئاته، التي يجب أن تتصف بالتحديد والوضوح تشير الدراسات اإلعالمية إلى أن قيمة تحليل 

الجوهر، (، بحيث ال تقبل المادة المصنفة تحت أي فئة التصنيف تحت فئة أخرى )1983 ،93عبد الرحمن وآخرون، (والتفرد 

95، 1991 .(  

فئة ) 25(، وتم تصنيفها إلى وفي هذه الدراسة تم قراءة محتوى المقاالت االفتتاحية في كل من الرأي والدستور

  :تحليلية، وهذه الفئات هي

ما صدر عن جاللة الملك والحكومة األردنية وكبار المسؤولين الرسميين، من مواقف : الموقف األردني الرسمي -1

  .وتصريحات وبيانات وآراء، تخص العدوان منذ اليوم األول له وحتى نهايته

مال واألنشطة كافة التي نظمتها الجهات األردنية غير الرسمية، كمجلس النواب والنقابات هي األع: الجهود األردنية الشعبية -2

المهنية واألحزاب السياسية والجمعيات واألندية واالتحادات وغيرها من الفعاليات الشعبية، سواء كانت هذه الجهود 

اليات من مؤتمرات أو ندوات أو الفع هعبارة عن مسيرات أو اعتصامات احتجاجًا على العدوان، وما عقدته هذ

  .محاضرات، وغيرها من األنشطة االحتجاجية إلدانة العدوان

الموقف الذي دعا إليه األردن وعدد من الدول العربية واألجنبية، والمتمثل بوقف العمليات العسكرية : وقف إطالق النار -3

  .الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة

وتتمثل بالدعوة إلى إقامة الحوار بين جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتحقيق : ةسطينيالوحدة الوطنية الفل -4

  .المصالحة بينها

ويتضمن التصريحات والبيانات والمواقف، التي صدرت عن الدول العربية باستثناء الموقف : الموقف العربي الرسمي -5

  .األردني، وجامعة الدول العربية

وهو ما أجمعت عليه العديد من القرارات العربية والدولية، والتي تنص على : ةير وإقامة الدولة الفلسطينيحق تقرير المص -6

  .ةإتاحة المجال أمام الشعب الفلسطيني، ليقرر مصيره ويقيم دولته على أرضه الفلسطيني

كان من خالل التصريحات أو البيانات  ما صدر عن دول أوروبا الغربية والشرقية رسميًا وشعبيًا، سواء: الموقف األوروبي -7

المؤيدة لطرفي  تأو زيارات الوفود الرسمية أو الشعبية للمنطقة العربية، أو من خالل المسيرات والتظاهرات واالعتصاما

  .الصراع
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لذي ويشتمل على المواقف والتصريحات والبيانات التي صدرت عن المسؤولين األمريكيين، والدور ا: الموقف األمريكي -8

  .يمكن أن تلعبه الواليات المتحدة األمريكية في حل األزمة

وهو عبارة عن الجهود التي بذلتها عدد من الدول اإلسالمية لوقف العدوان على غزة كتركيا، : موقف الدول اإلسالمية -9

ات التي حصلت في والتصريحات والمواقف والبيانات التي صدرت عن هذه الدول رسميًا وشعبيًا، والمسيرات واإلعتصام

  .هذه الدول احتجاجًا وإدانة للعدوان

وتتمثل باآلراء والبيانات والتصريحات والقرارات التي صدرت عن هيئة األمم المتحدة ومجلس : مسؤولية األمم المتحدة -10

  .األمن الدولي، والدور الذي يفترض أن تقوم به هذه المنظمة الدولية خالل العدوان

ما عرضه المسئولون في الحكومة اإلسرائيلية، من مبررات وأسباب لشن الحرب على غزة، واستمرار : ائيليالموقف اإلسر -11

  .يومًا 22العمليات العسكرية طوال 

ويتضمن اآلراء والمواقف التي تبنتها الرأي والدستور، من حركة حماس وفصائل : الموقف من حماس وفصائل المقاومة -12

  .لتي خاضت الحرب ضد إسرائيل، اةالمقاومة الفلسطيني

ما عرضته الصحف من مواقف وآراء من عملية السالم في الشرق األوسط، وكيفية : تحقيق السالم في الشرق األوسط -13

  .إحالل هذا السالم في ظل العدوان

ً وشعبيًا : المساعدات األردنية -14 لمواطني غزة، سواء وهي أوجه الدعم المادي والعيني كافة، الذي قدمته األردن رسميا

كان بإرسال المساعدات الطبية أو الغذائية، وغيرها من المساعدات، التي تم إرسالها إلى غزة، من خالل الحكومة 

  .األردنية والفعاليات  الشعبية كالنقابات المهنية وغيرها

ليات قتل وتشريد، وخاصة ما ويقصد بها ما تعرض له المدنيون من مجازر  ومذابح وعم: جرائم العدوان اإلسرائيلي -15

تعرض له األطفال والنساء، وما تعرضت له البنية التحتية من تدمير، كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس 

  .والمباني الحكومية والطرق وغيرها

فيها من آراء ويتمثل بدور جامعة الدول العربية خالل أيام العدوان، وما صدر عن المسئولين : جامعة الدول العربية -16

ومواقف، وكذلك االجتماعات التي عقدت تحت مسؤولية الجامعة العربية، سواء كان على مستوى الوزراء أو على 

  .مستوى الرؤساء

ويتمثل بالصمود الوطني الفلسطيني، والتصدي للعدوان على مستوى حركة حماس : الصمود واالنتصار الفلسطيني -17

  .الشعبي، وعدم االستسالم لإلرادة العدوانية اإلسرائيليةوفصائل المقاومة وعلى المستوى 

ما تعرضت له غزة من عدوان إسرائيلي، استخدمت خالله األسلحة الجوية والبحرية : العدوان اإلسرائيلي على غزة -18

  .والبرية

  .م المتحدةويتمثل في االلتزام والتقيد بالقرارات الدولية الصادرة عن األم: احترام الشرعية الدولية -19

ما تعرض له المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة، من حصار يحول دون دخول األغذية واألدوية : الحصار على غزة -20

  .إليهم، وذلك بسبب إغالق المعابر من جهة مصر أو من جهة إسرائيل

وتشريدهم من  نالفلسطينيي وهي الفكرة التي تداولتها أوساط سياسية، مفادها ترحيل: الموقف من الوطن البديل -21

  .ديارهم، إلقامة وطن لهم في األردن بدًال من وطنهم  فلسطين

وهي األسلحة الفسفورية واليورانيوم المنضب المحرمة دوليًا، والتي : استخدام إسرائيل لألسلحة المحظورة دوليُا -22

على المدنيين وعلى المنشآت، وخاصة  ةاستخدمتها إسرائيل خالل عدوانها على غزة، وما نجم عنها من آثار خطير

  .األطفال والنساء

  .وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري حسني مبارك، لوقف إطالق النار: المبادرة المصرية لوقف إطالق النار -23
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للضغط عليها ويقصد بها أن على دول العالم وشعوبها أن تمارس مسؤولياتها تجاه إسرائيل : مسؤولية المجتمع الدولي -24

  .وإلزامها بوقف العدوان على غزة

وهي التي ال يمكن تصنيفها ضمن الفئات السابقة فتناولت اتجاهات أخرى كالموقف العربي الشعبي، والموقف من : أخرى -25

  .، واتجاه المساعدات العربية والدوليةةالسلطة الوطنية الفلسطيني

  :اختبار الثقة

ت الضرورية التي يجب القيام بها، لالطمئنان على دقة التصنيف ومطابقة النتائج بين يعد اختبار الثقة من اإلجراءا

فإن النتائج تكون مقبولة % 80 -%  70وتفيد بعض الدراسات إلى أنه إذا تحقق توافق بنسبة . المحللين المختلفين

)Lasswell, 1952, 16( عينة من افتتاحيات الصحيفتين، ، لذلك فقد تم تكليف أحد الزمالء بتحليل المضمون، لتحليل

، وهي %)89(تضمنت سبع افتتاحيات لكل صحيفة من الصحيفتين، وقد تبين أن هناك نسبة توافق في النتائج وصلت إلى 

  .نسبة كافية الختبار الثقة

  :تحليل النتائج

  .مدى اهتمام الصحافة األردنية اليومية بالعدوان اإلسرائيلي على غزة: أوًال 

  ى االهتمام بالعدوان اإلسرائيلي على غزةمد: 1جدول 

  الصحيفة          

                     

  مدى االهتمام

  المجموع الكلي  الدستور الرأي

  النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية  التكرار

  %97.7 43  %100 22  %95.5 21  عالجت العدوان

  %2.3 1  صفر صفر  %4.5 1  لم تعالج العدوان

  %100 44  %100 22 %100 22  المجموع

إلى أن الصحافة األردنية اليومية أولت العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة اهتماما كبيرًا من ) 1(تشير بيانات الجدول رقم  

ً ) 43(خالل المقاالت االفتتاحية التي نشرتها كل من الرأي والدستور، فقد عرضت  مقاًال ) 44(من أصل  مقاًال افتتاحيا

، فيما شكلت المقاالت االفتتاحية التي لم تعالج العدوان %)97.7(عالجت فيها العدوان من كافة جوانبه، شكلت ما نسبته 

  .فقط%) 2.3(

وتقدمت الدستور على الرأي في اهتمامها بالعدوان، فخصصت جميع مقاالتها االفتتاحية طوال أيام العدوان للحديث عن 

  %).95.5( ، في حين بلغت النسبة في الرأي %)100( وان بما نسبته هذا العد

ويتبين من خالل هذه النتائج أن العدوان اإلسرائيلي استأثر باهتمامات الصحافة األردنية، بحيث تقدم على القضايا 

هة أخرى، وذلك نظرًا األخرى كافة، سواء كانت محلية أو عربية أو دولية من جهة، وسواء كانت سياسية أو اقتصادية من ج

لما يمثله هذا العدوان من تهديد  خطير لحياة الشعب الفلسطيني في عزة، وعدوان على أرضه وشعبه، وما نجم عنه من 

  .مجازر وتشريد وتدمير

وكمؤشر على زيادة االهتمام الذي أبدته الصحافة األردنية في العدوان على غزة، فقد عملت الرأي طوال فترة العدوان 

نشر مقالها االفتتاحي، على الصفحة األولى في الصحيفة، وفي النصف األعلى من الصفحة، في محاولة منها إلبراز دور  على

المقال االفتتاحي  وتمييزه عن المقاالت والتحليالت األخرى التي تناولت العدوان، علمًا بأن الرأي والدستور درجت كل منهما 

  .ات الداخلية، وضمن صفحة المقاالت منذ أكثر من خمس سنواتعلى نشر المقال االفتتاحي في الصفح
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  اتجاهات الصحافة األردنية اليومية من العدوان على غزة :2جدول 

  النسبة  التكرار االتجاهات  المرتبة

  %20.3  208 الموقف األردني الرسمي  األولى

  %10.8  111 جرائم العدوان اإلسرائيلي  الثانية

  %7.2  74 ئيلي على غزةالعدوان اإلسرا  الثالثة

  %6.8  70 مسؤولية األمم المتحدة  الرابعة 

  %6.5  67 الجهود األردنية الشعبية  الخامسة

  %5.9  60 ةحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطيني  السادسة

  %5.4  55 المساعدات األردنية  السابعة

  %5.4  55 الموقف اإلسرائيلي  السابعة 

  %4.5  46 تصار الفلسطينيالصمود واالن  التاسعة

  %4  41 وقف إطالق النار  العاشرة 

  %3.5  36 الموقف العربي الرسمي  الحادية عشرة

  %3.1  32 الحصار على غزة  الثانية عشرة

  %2.8  29 تحقيق السالم في المنطقة  الثالثة عشرة

ً  الرابعة عشرة   %2.4  25 استخدام األسلحة المحرمة دوليا

  %2  20 الشرعية الدوليةاحترام  الخامسة عشرة

  %2  20  الموقف األمريكي   الخامسة عشرة

  %1.4  14  الموقف األوروبي  السابعة عشرة

  %1.3  13  مسؤولية المجتمع الدولي  الثامنة عشرة 

  %1.1  11 فكرة الوطن البديل  التاسعة عشرة 

  %0.8  8 المبادرة المصرية لوقف العدوان  العشرون

  %0.7  7 ن جامعة الدول العربيةالموقف م الحادية والعشرون

  %0.6  6  أخرى  الثانية والعشرون

  %0.5  5  ةالوحدة الوطنية الفلسطيني  الثالثة والعشرون 

  %0.5  5  الموقف من حماس وفصائل المقاومة  الثالثة والعشرون

  %0.5  5 موقف الدول اإلسالمية الثالثة والعشرون

  %100  1023   المجموع

  ن اإلسرائيلي على غزة في كل من الرأي والدستوراتجاهات العدوا :3جدول 

  االتجاهات  #
  الدستور الرأي

  المرتبة  النسبة  التكرار المرتبة النسبة التكرار

  األولى  %20  107 األولى  %20.7 101 الموقف األردني الرسمي 1

  الثانية  %9.4  50 الثانية  %12.5 61 جرائم العدوان اإلسرائيلي 2

  الثامنة  %5.4  29  الثالثة  %9.2 45  يلي على غزةالعدوان اإلسرائ 3

  الخامسة  %6  32  الرابعة  %7.8 38  مسؤولية األمم المتحدة 4

  الثالثة  %7.3  39  السادسة  %5.7 28 الجهود األردنية الشعبية 5

  الرابعة  %6.7  36 السابعة  %4.9 24حق تقرير المصير وإقامة الدولة 6

  السابعة  %5.8  31 سابعةال  %4.9 24 المساعدات األردنية 7

  العاشرة  %4.7  25  الخامسة 6.1 30 الموقف اإلسرائيلي 8

  الخامسة  %6  32  العاشرة  %2.9 14  الصمود واالنتصار الفلسطيني 9

  الثانية عشرة  %3.2  17  السابعة  %4.9 24  وقف إطالق النار 10
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  االتجاهات  #
  الدستور الرأي

  المرتبة  النسبة  التكرار المرتبة النسبة التكرار

  التاسعة  %4.9  26  الخامسة عشرة  %2 10  الموقف العربي الرسمي 11

  الحادية عشرة  %3.5  19  الثانية عشرة  %2.7 13  لحصار على غزةا 12

  الرابعة عشرة  %2.8  15 العاشرة  %2.9 14 تحقيق السالم في المنطقة 13

  الخامسة عشرة  %2.2  12  الثانية عشرة  %2.7 13 استخدام األسلحة المحرمة دوليًا 14

  ابعة عشرةالس  %1.7  9  الرابعة عشرة  %2.3 11  احترام الشرعية الدولية 15

  الثانية عشرة  %3.2  17 الثالثة والعشرون  %0.6 3  الموقف األمريكي 16

  السادسة عشرة  %1.9  10  التاسعة عشرة  %0.8 4  الموقف األوروبي 17

  السابعة عشرة  %1.7  9  التاسعة عشرة  %0.8 4 مسؤولية المجتمع الدولي 18

  دية والعشرونالحا  %0.4  2  السادسة عشرة  %1.8 9 فكرة الوطن البديل 19

  التاسعة عشرة  %1.1  6 الرابعة والعشرون  %0.4 2 المبادرة المصرية لوقف العدوان 20

  الحادية والعشرون  %0.4  2  السابعة عشرة  %1 5 الموقف من جامعة الدول العربية 21

  الحادية والعشرون  %0.4  2  التاسعة عشرة  %0.8 4  أخرى 22

 الخامسة والعشرون  صفر  صفر  لسابعة عشرةا  %1 5 ةالوحدة الوطنية الفلسطيني 23

الموقف من حماس وفصائل 24

  المقاومة
  صفر  صفر

الخامسة

  والعشرون
  العشرون  0.9%  5

  الحادية والعشرون  %0.4  2 الثانية والعشرون  %0.6 3 موقف الدول اإلسالمية 25

    %100  534  %100 489  المجموع  26

  .لعدوان على غزةاتجاهات الصحافة األردنية من ا: ثانيًا

) 25(إلى أن الصحافة األردنية اليومية عرضت من خالل افتتاحياتها اليومية ) 3(و) 2(تشير بيانات الجدولين رقم 

  .تكرارًا) 1023(اتجاها من العدوان، بلغت تكراراتها 

رارًا في الصحيفتين معًا تك 208وقد احتل الموقف األردني الرسمي المرتبة األولى بين هذه االتجاهات، فبلغت تكراراته 

تكرارًا بما ) 101(من مجموع االتجاهات، كما جاءت النتائج متقاربة في كل صحيفة على حدة، فبلغت %) 20.3(بما نسبته

  .في الدستور% ) 20(تكرارًا بنسبة ) 107(في الرأي، و% ) 20.7(نسبته 

قف األردني الرسمي طوال أيام العدوان، لوجود نوع ويتضح من هذه النتائج أن الصحافة األردنية عملت على إبراز المو

من التباين واالختالف بين المواقف العربية والدولية من العدوان، وهو ما دأبت عليه الصحافة األردنية في مثل هذه المواقف، 

  .لحكومة األردنيةبتأييدها الموقف األردني الرسمي الذي يشتمل على المواقف والتصريحات الصادرة عن جاللة الملك وعن ا

في الصحيفتين معاً ، حيث %) 10.8(واحتلت جرائم العدوان اإلسرائيلي المرتبة الثانية بين االتجاهات بما نسبته     

تكرارًا )  50(، مقابل %)12.5(تكرارًا بما نسبته )  61(تفوقت الرأي على الدستور في هذا المجال فعرضت ما مجموعه 

  .تورفي الدس%) 9.4(بما نسبته 

وبالنظر إلى هذه النتائج يتضح أن الصحافة األردنية أولت الجرائم التي ارتكبها اإلسرائيليون أهمية كبيرة تقدمت على 

العديد من االتجاهات األخرى وذلك نظرًا للمجازر البشعة التي ارتكبها جنود العدوان بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ونظرًا 

البنى التحتية، وتدميرهم لمنازل المواطنين ومزارعهم،  وغيرها من الجرائم  التي اقترفها الستهدافهم المرافق العامة و

  .اإلسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني

في الصحيفتين % ) 7.2( وتشير النتائج إلى أن اتجاه العدوان اإلسرائيلي على غزة احتل المرتبة الثالثة بما نسبته 

  .ألن ما أقدمت عليه إسرائيل يشكل عدوانًا على شعب تم حصاره حوالي ثالث سنواتمعًا، وهي نتيجة طبيعة وموضوعية 
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، فيما %)9.2(وعلى صعيد كل صحيفة على حدة فقد أبرزت الرأي هذا االتجاه، فاحتل فيها المرتبة الثالثة بما نسبته 

  %).5.4(احتل المرتبة الثامنة في الدستور وبنسبة 

ً بما نسبته أما اتجاه مسؤولية األمم المتح من مجموع  % ) 6.8(دة فقد جاء في المرتبة الرابعة في الصحيفتين معا

  %).6(، فيما بلغت نسبته في الدستور 7.8االتجاهات، لكنه بلغ في  صحيفة الرأي ما نسبته 

ول عليها وتفيد هذه النتائج أن الصحافة األردنية أولت مسؤولية األمم المتحدة أهمية متقدمة، ويبدو أنها كانت تع

التخاذ مواقف وقرارات تجاه العدوان اإلسرائيلي، خاصة وأن الدول العربية أرجأت عقد قمة عربية عقب اندالع الحرب، 

  .وانتظرت اصدار قرار من مجلس األمن لوقف العدوان

في % 6.5نسبه تكرارًا ب) 67(إلى أن الجهود األردنية الشعبية حازت على ) 3(و) 2(كما تشير بيانات الجدولين رقم  

تكرارًا  28، وفي المرتبة الثالثة في الدستور، فيما بلغت %)7.3(تكرارًا بما نسبته ) 39(الصحيفتين معًا فيما حصلت على 

  .وفي المرتبة السادسة في الرأي% 5.7بنسبة 

ً بالعدوان على غزة، فاندلع ت المسيرات وتأتي هذه النتائج منسجمه مع حركة الشارع األردني الذي تأثر كثيرا

فعالية نصرة وتأييدًا للصمود الفلسطيني في عزة، وتنديدًا بالعدوان وما ) 624(والتظاهرات واالعتصامات التي بلغ عددها 

  .ارتكبه من جرائم ومجازر بشرية

ن، إذ وجاء حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية في المرتبة السادسة بين اتجاهات الصحافة األردنية من العدوا

  .في الصحيفتين معًا%) 5.9(تكراراُ  بنسبه )  60(بلغت تكراراته 

، وفي المرتبة السابعة %)6.7(وفيما يخص كل صحيفة على حدة فقد جاء في المرتبة الرابعة في الدستور وبما نسبته 

  %.4.9في الراي بنسبه 

لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة ويتبين من هذه النتائج أن العدوان اإلسرائيلي يمثل تهديدًا خطيرًا 

دولته المستقلة على أرضه الفلسطينية، ألن الحرب على غزة إعتداء على هذا الحق، الذي اقرته العديد من القرارات العربية 

  .والدولية

) لمرتبة السابعةا(واحتلت المساعدات األردنية مرتبة متقدمة بين اتجاهات الصحافة األردنية في العدوان على غزة، 

في الصحيفتين معًا، وتساوت مرتبتها في كل صحيفة على حدة، بحيث احتلت المرتبة السابعة أيضًا %) 5.4(فبلغت نسبتها 

  .في الرأي%) 4.9(و في الدستور،% ) 5.8( في كل منها، وذلك بما نسبته 

األردني في الوقوف إلى جانب الشعب  ويتضح من خالل هذه النتائج أن الصحافة األردنية عملت على إبراز الدور

الفلسطيني في غزة، للتخفيف من معاناتهم عبر إرسال المعونات الغذائية والدوائية، وأولت هذا الجانب أهمية لما له من  دور 

  .في تعزيز صمود الفلسطينين الذين عانوا من الحصار ومن العدوان ما جعلهم بحاجة ماسة إلى هذه المساعدات

، لكن هذه %)5.4(تائج إلى أن الموقف اإلسرائيلي جاء في المرتبة الثامنة في الصحيفتين معًا بما نسبته وتشير الن

، %)6.1( تكرارًا بما نسبته )  30(المرتبة تباينت بين الصحيفتين، بحيث احتل المرتبة الخامسة في الرأي بعد أن جمع 

  %).4.7( نسبة تكرارًا ب)  25( والمرتبة العاشرة في الدستور بواقع 

وتفيد هذه النتائج أن الصحافة األردنية أولت الموقف اإلسرائيلي من العدوان األهمية التي يستحقها، ألنها عملت على 

وذلك من خالل الرد على ما عرضه المسؤولون اإلسرائيليون من أسباب ومبررات   ،تحليل هذا الموقف وتوجيه النقد  له 

  .يس الوزراء ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع وغيرهم من المسؤولين اإلسرائيلينللعدوان، وردت على ألسنة رئ

، لكن موقعه تباين %)4.5( أما الصمود واالنتصار الفلسطيني فقد احتل المرتبة التاسعة في الصحيفتين معًا بنسبة 

، كما %)2.9( عاشرة في الرأي بنسبة والمرتبة ال% ) 6( بين الصحيفتين أيضاً، فاحتل المرتبة الخامسة في الدستور بنسبة 

إلى أن اتجاه وقف إطالق النار جاء في المرتبة العاشرة في الصحيفتين معًا بنسبه ) 3(و )2(تشير بيانات الجدولين رقم  

، وتحقيق السالم في المنطقة %)3.1(، ثم الحصار على غزة بنسبه %)3.5(، تاله الموقف العربي الرسمي بنسبة %)4(
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، واحترام الشرعية الدولية، والموقف األميركي %)2.4(، فاستخدام إسرائيل لألسلحة المحرمة دوليًا بنسبة %)2.8(بنسبة 

  .لكل منهما%) 2( بنسبة 

وأوضحت النتائج أن اتجاهات الوحدة الوطنية الفلسطينية، والموقف من حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وموقف 

بين اإلتجاهات في الصحيفتين معًا، بعد أن حصل كل منها على خمسة ) 23(ا المرتبة األخيرة الدول اإلسالمية، احتلت جميعه

  .لكل اتجاه% ) 0.5( تكرارات بما نسبتة    

  :نستخلص النتائج التالية) 3(و) 2(وبالنظر إلى البيانات التي تضمنها الجدوالن رقم 

ائم العدوان اإلسرائيلي، فاحتل هذان اإلتجاهان المرتبة األولى ركزت الصحيفتان على الموقف الرسمي األردني، وعلى جر -1

  .والثانية في الصحيفتين

تباينت الصحيفتان في التعرض التجاه العدوان اإلسرائيلي على غزة، فاحتل المرتبة الثالثة في الراي، والمرتبة الثامنة في  -2

  .الدستور

هتمامًا مضاعفاً عما جاء عليه في الرأي، بحيث احتل المرتبة الثالثة فيها، أولت الدستور اتجاه الجهود الشعبية األردنية ا -3

  .فيما جاء في المرتبة السادسة في الرأي

تساوت الصحيفتان في إيالء المساعدات األردنية لقطاع غزة نفس اإلهتمام، وذلك للمبادرات الرسمية والشعبية التي قدمها  -4

  .حرباألردن منذ اليوم األول إلندالع ال

أبرزت الدستور صمود المقاومة الفلسطينة وانتصار إرادة فصائل المقاومة على العدوان اإلسرائيلي، فاحتل فيها المرتبة  -5

  .الخامسة، فيما احتل المرتبة العاشرة في الرأي

المزاعم التي  أولت الرأي الموقف اإلسرائيلي أهمية أكثر من الدستور، في سعي منها لدحض هذا الموقف، والرد على -6

  .رددها العديد من المسؤولين اإلسرائيليين طوال فترة العدوان

تفوقت الدستور في التعرض للموقف العربي الرسمي، مطالبة إياه بإتخاذ مواقف وإجراءات لوقف العدوان، فاحتل فيها  -7

  .المرتبة التاسعة فيما جاء في المرتبة الخامسة عشرة في الرأي

أن الرأي فقط أولت اإلهتمام باتجاه الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأكدت أن الخالفات الفلسطينية ُتضاعف أوضحت النتائج  -8

  .من مخاطر العدوان، فيما لم تتطرق الدستور إلى هذا االتجاه أبدًا

ة، فيما تطرقت لها تشير النتائج إلى أن الرأي لم تتعرض في افتتاحياتها لحركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في غز -9

  .الدستور من خالل خمسة تكرارات فقط

أوضحت النتائج أن الموقف من السلطة الوطنية الفلسطينية لم يحظ باهتمام الصحافة األردنية، فلم تتناوله إال من خالل  -10

دولية، والتي تكرارين فقط، تم عرضهما ضمن فئة أخرى، إلى جانب الموقف العربي الشعبي، والمساعدات العربية وال

  .حظيت بتكرارين لكل منهما أيضًا 

لم يحظ اتجاه الوطن البديل الذي تم طرحه خالل العدوان باألهمية التي يستحقها في الدستور، فحصل فيها على  -11

  .تكرارين فقط، مقابل تسعة تكرارات في الرأي
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  . ةطبيعة اتجاهات الصحافة األردنية اليومية من العدوان على غز: ثالثًا

  طبيعة اإلتجاهات في الصحافة األردنية: 4جدول 

 المتغير                   #

  

  االتجاهات 

  بدون  مختلط  محايد معارض مؤيد

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 208  الموقف األردني الرسمي 1
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 111 صفر صفر ائيليجرائم العدوان اإلسر 2
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 74 صفر صفر  العدوان اإلسرائيلي 3
  30  21  2.9 2  27.1  19 25.7 18 14.3 10  مسؤولية األمم المتحدة 4

  1.5  1 صفر صفر  6  4 صفر صفر 92.5 62  الجهود األردنية الشعبية 5

حق تقرير المصير وإقامة  6

  لدولةا

  10  6 صفر صفر  صفر  صفر صفر صفر 90 54

  20  11 صفر صفر  18.2  10 صفر صفر 61.8 34  المساعدات األردنية 7

  3.7  2  1.8 1  1.8  1 92.7 51 صفر صفر  الموقف اإلسرائيلي 8

  10.9  5 صفر صفر صفر  صفر صفر صفر 89.1 41 الفلسطيني واإلنتصار الصمود 9

  4.9  2  2.4 1 صفر  صفر صفر صفر 92.7 38  وقف إطالق النار 10

  19.5  7 صفر صفر  22.2  8 50 18 8.3 3  الموقف العربي الرسمي 11

 صفر صفر  12.5 4  صفر  صفر 87.5 28 صفر صفر  الحصار على غزة 12
  24.1  7  6.9 2  17.3  5 صفر صفر 51.7 15 تحقيق السالم في المنطقة 13

  4  1  4 1  8  2 84 21 صفر صفر استخدام األسلحة المحرمة 14

  30  6  10 2  30  6 20 4 10 2  احترام الشرعية الدولية 15

 صفر صفر صفر صفر  20  4 80 16 صفر صفر  الموقف األمريكي 16
 صفر صفر  7.1 1  50  7 42.9 6 صفر صفر  الموقف االوروبي  17
  7.7  1  15.4 2  7.7  1 53.8 7 15.4 2 مسؤولية المجتمع الدولي 18

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 11 صفر صفر  فكرة الوطن البديل 19
المبادرة المصرية لوقف  20

  العدوان

  25  2 صفر صفر  25  2 25 2 25 2

الموقف من جامعة الدول  21

  العربيه

  14.3  1 صفر صفر  71.4  5 14.3 1 صفر صفر

 صفر صفر صفر صفر  16.7  1 صفر صفر 83.3 5  أخرى 22
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 5 الوحدة الوطنية الفلسطينية 23
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 5الموقف من حماس والفصائل 24
 صفر صفر صفر صفر  20  1 صفر صفر 80 4  موقف الدول اإلسالمية 25
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  طبيعة اإلتجاهات في الرأي: 5جدول 

#  

  المتغير

  االتجاهات 

  بدون  مختلط  محايد معارض مؤيد

  %  التكرار  %  التكرار
التكر

  ار
  %  التكرار  %  التكرار  %

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 101  الموقف األردني الرسمي 1
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 61 صفر صفر جرائم العدوان اإلسرائيلي 2
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 45 صفر صفر  العدوان اإلسرائيلي 3
  36.8  14  5.3 2  34.2  13 7.9 3 15.8 6  ألمم المتحدةمسؤولية ا 4

  صفر صفر صفر صفر  14.3  4 صفر صفر 85.7 24  الجهود األردنية الشعبية 5

حق تقرير المصير وإقامة  6

  الدولة
  8.3  2 صفر صفر صفر صفر صفر صفر  91.7  22

  12.5  3 صفر صفر  16.7  4 صفر صفر 70.8 17  المساعدات األردنية 7

  7.6  2  3.3 1 صفر صفر 90 27 صفر صفر  إلسرائيليالموقف ا 8

الصمود واإلنتصار  9

  الفلسطيني
  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  100  14

  8.3  2  4.2 1 صفر صفر صفر صفر 87.5 21  وقف إطالق النار 10

  30  3 صفر صفر  60  6 10 1 صفر صفر  الموقف العربي الرسمي 11

 صفر صفر  30.8 4 صفر صفر  69.2 9 صفر صفر  الحصار على غزة 12
  14.3  2  14.3 2 صفر صفر صفر صفر 71.4 10 تحقيق السالم في المنطقة 13

  7.7  1  7.7 1 صفر صفر 84.6 11 صفر صفر استخدام األسلحة المحرمة 14

  18.2  2  18.2 2  36.3  4 18.2 2 9.1 1  احترام الشرعية الدولية 15

 صفر صفر صفر صفر  66.7  2 33.3 1 صفر صفر  الموقف األمركي 16
 صفر صفر  25 1  75  3 صفر صفر صفر صفر  الموقف األوروبي  17
 صفر صفر  25 1  25  1 صفر صفر 50 2 مسؤولية المجتمع الدولي 18
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 9 صفر صفر  فكرة الوطن البديل 19
المبادرة المصرية لوقف  20

  العدوان
 صفر فرص صفر صفر صفر صفر  100  2 صفر صفر

الموقف من جامعة الدول  21

  العربيه
  20  1 صفر صفر  80 4 صفر صفر صفر صفر

 صفر صفر صفر صفر  25 1 صفر صفر 75 3  أخرى 22
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 5 الوحدة الوطنية الفلسطينية 23
الموقف من حماس  24

  والفصائل 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر

 صفر صفر صفر صفر  33.3 1 صفر صفر 66.7 2  موقف الدول اإلسالمية 25
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  طبيعة اإلتجاهات في الدستور: 6الجدول 

  المتغير                         #

  االتجاهات 

  بدون  مختلط  محايد  معارض  مؤيد

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  صفر 100 107  الموقف األردني الرسمي  1

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 50 صفر صفر  جرائم العدوان اإلسرائيلي  2

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 29 صفر صفر  العدوان اإلسرائيلي  3

  21.9  7 صفر صفر  18.7  6 46.9 15 12.5 4  مسؤولية األمم المتحدة  4

  2.6  1 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 97.4 38  الجهود األردنية الشعبية  5

  11.1  4 صفر صفر صفر صفر صفر 24 88.9 32  حق تقرير المصير وإقامة الدولة  6

  25.8  8 صفر صفر  19.4  6 صفر صفر 54.8 17  المساعدات األردنية  7

 صفر صفر صفر صفر  4  1 96  صفر صفر صفر  الموقف اإلسرائيلي  8

  15.6  5 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 84.4 27  الصمود واإلنتصار الفلسطيني  9

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 17  وقف إطالق النار  10

  15.4  4 صفر صفر  7.7  2 65.4 17 11.5 3  الموقف العربي الرسمي  11

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 19  صفر  صفر  الحصار على غزة  12

  33.3  5 صفر صفر  33.3  5  صفر  صفر 33.3 5  تحقيق السالم في المنطقة  13

 صفر صفر صفر صفر  16.7  2 83.3 10 صفر صفر  استخدام األسلحة المحرمة  14

  44.5  4 صفر صفر  22.2  2 22.2 2 11.1 1  احترام الشرعية الدولية  15

 صفر صفر صفر صفر  11.8  2 88.2 15 صفر صفر  الموقف األمريكي  16

 صفر صفر فرص صفر  40  4 60 6 صفر صفر  الموقف االوروربي  17

  11.1  1 11.1  1 صفر صفر 77.8 7 صفر صفر  مسؤولية المجتمع الدولي  18

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 2 صفر صفر  فكرة الوطن البديل  19

  33.3  2 صفر صفر  33.3  2  صفر  صفر 33.3 2  المبادرة المصرية لوقف العدوان  20

 صفر صفر صفر صفر  50  1 50 1 صفر صفر  الموقف من جامعة الدو ل العربية  21

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 2  أخرى  22

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الوحدة الوطنية الفلسطينية   23

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 100 5  الموقف من حماس والفصائل   24

 صفر صفر فرص صفر صفر صفر صفر صفر 100 2  موقف الدول اإلسالمية  25

إلى تباين اتجاهات الصحافة األردنية من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، بحيث ) 4(تشير بيانات الجدول رقم  

تراوحت بين التأييد والمعارضة والحياد واالتجاهات المختلطة وغير المحددة، ويمكن أن يعزى ذلك إلى طبيعة االتجاهات 

لذي تضمن المواقف والتصريحات، وما صدر عن اللقاءات واالتصاالت العربية والدولية، نفسها، فالموقف األردني الرسمي ا

حظي بالتأييد المطلق من الصحافة األردنية اليومية، التي لم يسبق لها أن تقاطعت مع المواقف الرسمية األردنية، األمر الذي 
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الرسمي، وخاصة في األزمات، سواء كانت هذه األزمات  يعني أن الصحافة األردنية تقوم في غالب األحيان على تأييد الموقف

داخلية أو خارجية، كما حظي بالتأييد نفسه إتجاه الوحدة الوطنية الفلسطينية، والموقف من حماس وفصائل المقاومة 

نية اليومية، الفلسطينية، لكنها تباينت بمستوى اإلهتمام، أما اإلتجاهات التي قوبلت بالمعارضة المطلقة لدى الصحافة األرد

، وإتجاه العدوان اإلسرائيلي على غزة، وفكرة الوطن %100فتتمثل بجرائم العدوان اإلسرائيلي الذي بلغت نسبه معارضته 

  .لكل منهما أيضًا% 100البديل وبنسبة معارضة بلغت 

لى تأييد بنسبة أما اإلتجاهات التي توزعت على أكثر من متغير، فقد شملت مسؤولية األمم المتحدة التي حازت ع

لالتجاه المختلط وما % )2.9(و للحياد.% ) 27( ، فيما حصلت على نسبة %)25.7(، وعلى معارضه بنسبة %)14.3(

  .بدون اتجاه% 30نسبته 

ويعزى ارتفاع نسبة المواقف التي لم تحمل اتجاهًا من مسؤولية األمم المتحدة، إلى تعرض الصحف األردنية 

زيارات الصادرة عن مسؤولي هذه المنظمة، بشكل موضوعي يحمل الصفة اإلخبارية، كما أن تعدد للتصريحات واللقاءات وال

طبيعة اإلتجاهات بين كافة المتغيرات يعود إلى طبيعة الدور الذي كانت تأمل فيه الصحافة األردنية ألن تضطلع بها األمم 

  .االمتحدة حيال هذا العدوان

% 6و للتأييد% 92.5د األردنية الشعبة تراوحت طبيعته بين أكثر من متغير، فبلغت وتشير النتائج إلى أن اتجاه الجهو 

وبدون اتجاه % 90بدون اتجاه، فيما حاز حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على تأييد بنسبة % 1,5للمحايد و

لجهود األردنية، وحق تقرير المصير سواء في ا) بدون اتجاه(، ويمكن أن يعزى ورود نسب معينة تحمل متغير %10بنسبه 

وغيرها من االتجاهات، على طبيعة عرض الصحف لألفكار واآلراء التي تقوم عليها هذه اإلتجاهات، كأن تعرضها بشكل وصفي 

  .أو موضوعي، دون أي تأييد أو معارضة وغيرها

 بدون اتجاه% 20و ، %61.8 إلى أن التأييد للمساعدات األردنية بلغت نسبته) 4(وتشير بيانات الجدول رقم 

لكل % 1.8بدون إتجاه، و% 3.7و% 92.7بشكل محايد، فيما بلغت معارضتها للموقف اإلسرائيلي ما نسبته % 18.2و

بدون إتجاه، في % 10.9و %89.1من المحايد والمختلط، كما بلغت نسبة التأييد إلتجاه الصمود واإلنتصار الفلسطيني 

  %.2.4، ومختلط بنسبة %4.9، بدون إتجاه بنسبه %92.7ق النار بين التأييد بنسبة حين ترواحت إتجاهات وقف إطال

 بدون إتجاه،% 19.5للمحايد، و% 22.2، و%50أما الموقف العربي الرسمي فقد وصلت معارضته إلى ما نسبته 

يمكن القول عنه بأنه لم  للتأييد، مما يؤشر على تباين إتجاهات الصحف األردنية من الموقف العربي الرسمي، الذي% 8.3و

يكن مؤثرًا وفاعًال، وذلك بسبب الخالفات العربية التي  تباينت مواقفها في التعاطي مع العدوان، وحالت دون عقد القمة العربية 

  الطارئة في القاهرة اوال،  ثم في الدوحة

ط، كما حصل إتجاه للمختل% 12.5، و%87.5وأوضحت النتائج أن الحصار على غزة حصل على معارضة بنسبة 

 كمحايد% 17.3وما نسبته % 24.1، وبدون إتجاه بما نسبته %51.7تحقيق السالم في المنطقة على تأييد بنسبة 

لكل % 4للحياد و% 8و% 84كمختلط، فيما عارضت الصحافة األردنية استخدام األسلحة المحرمة دوليًا بنسبه % 6.9و

ال يشير إلى أن ) محايد ومختلط وبدون اتجاه(والتي توزعت بين % 16نسبته  من المختلط وبدون اتجاه، وهذا يعني أن ما

الصحافة األردنية لم تكن معارضة بشكل مطلق إلستخدام األسلحة المحرمة الدولية، ألنها تعرضت لها أحيانًا كمعلومة دون أن 

  .تتخذ منها موقف المعارضة

% 30للمعارضة، و% 20للتأييد و% 10اهات فاحتل ما نسبته وتوزع موقع احترام الشرعية الدولية على جميع االتج

بدون اتجاه، فيما لم يحصل الموقف األمريكي خالل العدوان على أي تأييد من % 10لكل من المحايد وبدون االتجاه، و

اقف كمحايد، فيما كانت مو% 20، و%80الصحافة األردنية، وذلك النحيازه لجانب إسرائيل، فحصل على معارضة بنسبة 

ً على أي تأييد، لكن معارضته بلغت ما نسبته  الصحافة األردنية أقل حدة من الموقف األوروبي الذي لم يحصل أيضا

  .للمختلط% 7.1للمحايد، و% 50، و42.9%
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أما عن مسؤولية المجتمع الدولي وضرورة اتخاذه مواقف محدده من العدوان على غزة، فإن طبيعة اإلتجاهات توزعت 

للحياد وبدون اتجاه، في حين أن المبادرة المصرية % 7.7و لكل من التأييد والمختلط% 15.4لمعارضة، ول% 53.8على 

  .لكل من التأييد والمعارضة والحياد وبدون اتجاه% 25لوقف العدوان، والتي لم تحظ إال بثمانية تكرارات، فقد حصلت على 

إلى أن الرأي ) 6(و) 5(أشارت بيانات الجدولين رقم  وفيما يتعلق بطبيعة اإلتجاهات في كل صحيفة على حدة فقد

إلتجاهات الموقف األردني الرسمي، والصمود واإلنتصار الفلسطيني، والوحدة الوطنية % 100اتخذت مواقف مؤيدة بنسبة 

التجاهات  ، لكنها منحت التأييد%100الفلسطينية، ووافقتها الدستور في إتجاه الموقف األردني الرسمي فقط، فأيدته بنسب 

الموقف العربي (وقف إطالق النار، والموقف من حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وموقف الدول اإلسالمية، وفئة أخرى 

  ).الشعبي

من اتجاهات جرائم العدوان اإلسرائيلي، واتجاه العدوان اإلسرائيلي، % 100واتخذت الرأي موقفًا معارضًا بنسبة 

بادرة المصرية لوقف العدوان، وتوافقت معها الدستور في االتجاهين األوليين واختلفت معها في واتجاه الوطن البديل، والم

  %.100الموقف من المبادرة المصرية، لكنها عارضت الحصار على غزة بنسبة 

أما االتجاهات التي تعددت فيها مواقف الرأي ما بين مؤيد أو معارض أو محايد أو مختلط أو بدون، فإن بيانات 

تشير إلى أنها تضمنت اتجاهات مسؤولية األمم المتحدة، والجهود األردنية الشعبية، وحق تقرير المصير ) 5(لجدول رقم ا

وإقامة الدولة الفلسطينية، والمساعدات األردنية، والموقف اإلسرائيلي ووقف إطالق النار، والموقف العربي الرسمي، والحصار 

ة، واستخدام األسلحة المحرمة دوليًا، واحترام الشرعية الدولية، والموقف من جامعة على غزة،  وتحقيق السالم في المنطق

  .الدول العربية، وموقف الدول اإلسالمية وفئة أخرى

أن اإلتجاهات التي تعددت فيها مواقف الدستور بين التأييد أو المعارضة أو الحياد ) 6(وأوضحت بيانات الجدول رقم 

، شملت اتجاهات مسؤولية األمم المتحدة، والجهود األردنية الشعبية، وحق تقرير المصير، أو المختلط أو بدون إتجاه

ً ، واحترام  والمساعدات األردنية، والموقف العربي الرسمي، وتحقيق السالم في المنطقة، واستخدام األسلحة المحرمة دوليا

المجتمع الدولي، والمبادرة المصرية لوقف العدوان، الشرعية الدولية، والموقف األمريكي، والموقف األوروبي، ومسؤولية 

  .والموقف من جامعة الدول العربية

  :النتائج التالية) 6(و )5(ويمكن أن نستخلص من الجدولين رقم 

  .إلتجاه الموقف األردني الرسمي فقط% 100تطابقت الصحيفتان في التأييد بما نسبته   -1

إلتجاهات جرائم العدوان اإلسرائيلي، والوطن البديل، والعدوان % 100بته تماثلت الصحيفتان في المعارضة بما نس  -2

  .اإلسرائيلي

  .في الدستور% 84.4في الرأي مقابل % 100حاز الصمود واإلنتصار الفلسطيني على تأييد بنسبة   -3

  %.87.5، فيما أيدته الرأي بنسبة %100أيدت الدستور وقف إطالق النار بنسبة   -4

، %11.3ائج أن الرأي لم تعرض أي تأييد للموقف العربي الرسمي، فيما أيدته الدستور بما نسبته أظهرت النت   -5

  .في الرأي% 10و% 65.4وعارضته بنسبة 

في الدستور % 96أوضحت النتائج أن الصحيفتين عارضتا الموقف اإلسرائيلي في العدوان على غزة، وذلك بما نسبته    -6

  .المتبقية توزعت بين المختلط وبدون اتجاه في الرأي، إال أن النسب% 90و

تفيد النتائج أن الصحيفتين لم تعرضا أي اتجاه مؤيد للموقف األميركي خالل العدوان، لكنهما اختلفتا في نسبة   -7

  %.33.3، وفي الرأي %88.2معارضته، فوصلت في الدستور إلى 

العربية، فيما عرضت الدستور تكرارين توزعا بين المعارضة لم تعرض الرأي أية مواقف مؤيدة أو معارضة لجامعة الدول   -8

  % .50والمحايد بنسبة % 50بنسبة 
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، وفي %84.6تقاربت الصحيفتان في معارضتهما إلستخدام إسرائيل لألسلحة المحرمة دولياً ، فبلغت النسبة في الرأي   -9

  %.83.3الدستور 

لرأي التأييد بأكثر من الضعف في الدستور، فبلغت نسبته في األولى نال اتجاه تحقيق السالم في المنطقة في صحيفة ا  -10

  .في الثانية 33.3، و71.4%

، وما نسبته %69.2، فيما عارضته الرأي بنسبة %100أظهرت النتائج أن الدستور عارضت الحصار على غزة بنسبة   -11

  .حملت اتجاهًا مختلطًا% 30.8

% 7.9في الدستور، فيما لم تعارضها الرأي إال بما نسبته % 46.9رضة بنسبة حازت مسؤولية األمم المتحدة على معا  -12

  .فقط

تباينت الصحيفتان في التعامل مع المبادرة المصرية لوقف إطالق النار، فحصلت في الرأي على تسعة تكرارات جاءت   -13

  %.33.3جميعها معارضة للمبادرة، فيما لم تعارضها الدستور وبلغت نسبة تأييدها لها 

أوضحت النتائج أن الرأي لم تعرض أية مواقف مؤيدة أو معارضة للموقف األوروبي، فيما لم تعرض الدستور أية مواقف   -14

  %.60مؤيدة له، لكنها عارضته بنسبة 

  :الخالصة

  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها

صحافة األردنية اليومية، بحيث طغى على كافة الموضوعات حظي العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة باهتمام كبير من ال -1

افتتاحية، شكلت  44افتتاحية من أصل  43المحلية والخارجية، وذلك ألن عدد اإلفتتاحيات التي تناولت العدوان بلغت 

  %.97.7ما نسبته 

 208ني الرسمي، الذي بلغ اتجاهًا من العدوان على غزة، كان من أبرزها الموقف األرد 25عرضت الصحافة األردنية  -2

تكرارًا، وأقلها اتجاهات الوحدة الوطنية الفلسطينية، والموقف من حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وموقف الدول 

  .اإلسالمية، والتي حازت على خمسة تكرارات لكل منها

في الصحيفتين، وذلك نظرًا لحجم المجازر  ركزت الصحافة األردنية على جرائم العدوان اإلسرائيلي، فاحتل المرتبة الثانية -3

  .التي ارتكبتها إسرائيل تجاه المدنيين، وما قامت به من تدمير للمساجد والمدارس والبنى التحتية وغيرها من المرافق

القمة أوضحت النتائج أن الصحافة األردنية لم تتعرض في افتتاحياتها للخالفات العربية العربية، التي حالت دون انعقاد  -4

  .العربية

تماثلت الصحيفتان في تأييدهما المطلق إلتجاهات الموقف األردني الرسمي فقط، وتطابقتا في مواقفهما المعارضة من  -5

  .اتجاهات جرائم العدوان اإلسرائيلي، والعدوان اإلسرائيلي، وفكرة الوطن البديل

الفلسطينية، فيما عرضت  له الرأي خمسة تكرارات، جاءت  أوضحت النتائج أن الدستور لم تتطرق إلتجاه الوحدة الوطنية -6

، وبالمقابل فإن الرأي لم تعرض أي تكرار إلتجاه الموقف من حماس وفصائل %100جميعها مؤيدة له بما نسبته 

  %.100المقاومة الفلسطينية، فيما عرضت له الدستور خمسة تكرارات مؤيدة له بنسبة 

من اتجاهات الموقف األردني، ووقف إطالق النار، والموقف من حماس، % 100بنسبة اتخذت الدستور موقف التأييد  -7

وموقف الدول اإلسالمية، فيما اتخذت الراي هذا الموقف من الموقف األردني الرسمي، والصمود الفلسطيني، والوحدة 

  . الوطنية الفلسطيني

لعدوان اإلسرائيلي والوطن البديل، والمبادرة المصرية من  إتجاهات جرائم ا% 100التزمت الرأي موقف المعارض بنسبة  -8

  .لوقف العدوان، فيما اتخذته الدستور من إتجاهات جرائم العدوان اإلسرائيلي على غزة، والوطن البديل
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  :التوصيات

  :بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصى الباحثان بما يلي

واع المقال الصحفي، الذي تعبر فيه الصحف عن مواقفها من األحداث الجارية محليًا يعد المقال اإلفتتاحي أحد أهم أن -1

وعربيًا ودوليًا، األمر الذي يستدعي ضرورة اإلهتمام به وعرضه على صفحات هذه الصحف وخاصة اليومية، وذلك ألن 

  .على تغييبه كليًا  غالبية الصحف األردنية اليومية ال تولي هذا الفن الصحفي أية أهمية، بل أنها تعمل

دأبت الصحافة األردنية منذ نشأتها، على دعم القضايا العربية والدفاع عنها، كما هو الحال في فلسطين والعراق ولبنان ،  -2

  .األمر الذي يدعو إلى ضرورة اإلستمرار بهذا النهج، الذي يشير إلى انتماء الصحافة األردنية لقضايا األمة العادلة

سة بضرورة استغالل هامش الحريات الصحفية في األردن، وعرض مقاالت افتتاحية تعبر فيها الصحف عن توصي الدرا -3

  .مواقفها ال عن مواقف الحكومات األردنية

ضرورة أن تتضمن المقاالت اإلفتتاحية التي تنشرها الصحف األردنية اليومية، معلومات وحقائق، إلى جانب اآلراء   -4

  .ذلك زيادة اإلقبال على قراءة هذا النوع من فنون الكتابة الصحفية والمواقف، ألن من شأن
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   11/8/2010 وقبل للنشر                              6/11/2009  ستلم البحث فيا

  ملخص

وضــيح مقومــات المواطنــة  الصــالحة وتأصــيلها مــن منظــور إســالمي، وقــد بــين البحــث مفهــوم المواطنــة    يهــدف البحــث إلــى ت

االنتمـاء والمسـاواة والحريـة والحقـوق     : وأهميتها وأهدافها ومقوماتها، وقـد  بـين أن مقومـات المواطنـة الصـالحة فـي اإلسـالم هـي        

  . والواجبات

أن مفهوم المواطنة يقوم على عالقة متبادلة من أألفراد بمكان معين يقـوم  :  وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها

على مرتكزات سياسية وجغرافية وقانونية واجتماعية  ونفسـية  وعاطفيـة، وأن مفهـوم األخـوة فـي اإلسـالم يشـكل مفهـوم االنتمـاء          

فهـو يشـكل االنتمـاء إلـى الـوطن األصـغر الـذي         إلى األمة اإلسالمية الذي ال يتحدد بحدود الزمـان والمكـان، أمـا مفهـوم  المواطنـة     

األســرة والمدرســة ووســائل اإلعــالم مــن الوســائط التربويــة  المهمــة فــي تعزيــز المواطنــة      وتعــديتحــدد بحــدود الزمــان والمكــان،  

  . الصالحة

  

Good Islamic Citizenship and the Role of Education in Supporting It 

 

Ahlam Matalga, Emad Al Shrefen and Ahmad Dia Al-Din Huseen, Faculty of Al-Sharee’a and 
Islamic Studies, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 

The study aims at clarifying the factors of good citizenship and rooting it form an Islamic 
perspective. It discusses the concept of citizenship and its impediments. Is shows that loyalty, justice, 
equality, freedom, rights and duties are the pillars of good citizenship.  

 
It also shows that the concept of citizenship is based on a mutual relation between a group of 
individuals sharing political, geographical, social, emotional and psychological elements.  

The concept of brotherhood in Islamic constitutes the meaning of belonging to Islamic nation, 
which is restricted by the limits of place and time, but the concept of citizenship is limited by place and 
time.  

The study has emphasizes the most important factors that place a great role in reinforcing good 
citizenship that include the family, school and the  media. 
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 :مقدمة

تسعى األمم  بشكل مستمر إلى إيجاد مستقبل زاهر ألجيالها، من خـالل قيامهـا بـدور فاعـل فـي إعـداد جيـل واع يتحمـل         

  . وتجاه منظومة العالقات االجتماعية التي تحيط به, مسؤولياته وواجباته تجاه نفسه 

تجاهـــات الفكريـــة والعلميـــة والنفســـية وقـــد تميـــز العصـــر الحـــديث بـــالتطور المعرفـــي والســـريع  فـــي جميـــع المجـــاالت واال 

فأنتجــت أعــدادًا متالحقــة مــن المفــاهيم واألدوار التــي تتطلــب مــن الجيــل الناشــئ معرفتهــا التخــاذ قــرارات ســليمة     ،واالجتماعيــة

  . نحوها، كما تتطلب مواجهة المشكالت التي تعترض طريقه بِحكمة

م المواطنة، وعلى الـرغم ممـا وصـل إليـه هـذا المفهـوم مـن وضـوح         في غاية األهمية مفهو أبعادًاومن المفاهيم التي شكلت 

ــه مــا زال يشــهد فــي الــوعي العربــي واإلســالمي بعــض التــداخالت بســبب غمــوض المكونــات            فــي الفكــر الغربــي المعاصــر، إال أن

  . عالم المعاصروالعناصر واألصول لهذا المفهوم، لذا يجب االهتمام بهذا المفهوم؛  خاصة مع ما يحتله من اهتمام في اإل

لذا أصبح لزامًا دراسة هذا المفهوم ومعرفة أهميته ومقوماته وأصوله اإلسالمية؛ األمـر الـذي يسـاعد فـي إزالـة الغمـوض،       

  . والتنبيه إلى ضرورة التركيز عليه من خالل المؤسسات التربوية المختلفة لتوضيحه من جهة وتعزيزه من جهة أخرى

  : مشكلة الدراسة وأسئلتها

ن مشــكلة الدراســة فــي توضــيح العالقــة بــين المواطنــة واإلســالم تلــك العالقــة الغائبــة فــي الواقــع علــى مســتوى األفــراد    تكمــ

والجماعــات والمؤسســات، ممـــا أدى إلــى الخلــط بـــين المفــاهيم، وال ســيما بعـــد ظهــور مفــاهيم القوميـــة واإلقليميــة والقطريـــة          

إسـالمي وتوضـيح سـبل التربيـة علـى الموطنـة ومـن هنـا تتحـدد مشـكلة            والدولية، مما يستوجب معالجة هذه القضية من منظور

  : الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

ما مقومات المواطنة في اإلسـالم ومـا دور وسـائط التربيـة فـي تعزيزهـا؟ ويتفـرع عـن السـؤال المحـوري األهـداف الفرعيـة              -

  : اآلتية

 معوقاتها؟ ما مفهوم المواطنة، وأهميتها وأهدافها، و -

 ما المصطلحات ذات العالقة بمفهوم المواطنة؟  -

 ما مقومات المواطنة من منظور إسالمي؟ -

 ما دور وسائط التربية في تعزيز المواطنة؟  -

  : أهمية الدراسة

تــأتي الدراســة فــي الوقــت الــذي تتنــامى فيهــا الــدعوة إلــى الوطنيــة والمواطنــة، مــع وجــود قناعــات بــأن هنــاك تعارضــًا بــين    

الم والموطنة، لذا ال بد مـن تشـكيل وعـي بـدور اإلسـالم فـي تعزيـز المواطنـة، وأن ال تعـارض بـين اإلسـالم والمواطنـة مـن              اإلس

خالل التأصيل اإلسالمي لمقومات المواطنـة، وبيـان نظـرة اإلسـالم إليهـا، وبالتـالي غـرس القـيم اإليجابيـة تجـاه الـوطن والحـرص             

ما يضره، ويمكن للمؤسسات التربوية على اختالف أنواعها ابتداًء مـن األسـرة وانتهـاًء    على مصلحته وكل ما ينفعه، واالبتعاد ع

بالمدرسة والمسجد أن تستفيد من هذه الدراسة لتكريس حب الوطن، ونبذ التصرفات التي تضر بالوطن ومقدراته، كما يمكـن  

جـاد وعـي بـدور المـواطن اإليجـابي وإعاقـة كـل        للمؤسسات األمنية في الدولة أن تستفيد من معطيات هذه الدراسة من خـالل إي 

  .تصرف يستهدف اإلضرار بالوطن والمواطن ماديًا أو معنويًا أو يعرقل أمن الوطن واستقراره

  :حدود الدراسة

  .التأصيل لمقومات المواطنة فقط -

التــي تــؤثر فــي بنــاء  األســرة المدرســة وســائل اإلعــالم ألنهــا أهــم الوســائط : اقتصــرت الدراســة علــى وســائط التربيــة اآلتيــة  -

 . الشخصية، ولوضوح أدوارها
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  :منهج الدراسة

اقتضـــت طبيعـــة الدراســـة اســـتخدام المـــنهج التحليلـــي إضـــافة إلـــى المـــنهج التأصـــيلي مـــن خـــالل تأصـــيل أســـس المواطنـــة   

  . ومقوماتها من خالل نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية

  : مخطط الدراسة

  . حث أساسيةتضمنت الدراسة مقدمة وثالثة مبا

   .حدود الدراسةو منهج الدراسةو أهمية الدراسة، مشكلة الدراسة وأسئلتها، توطئة للموضوع: أما المقدمة فتشمل

  . معوقاتهاوأهدافها و أهميتهاو مفهومها، المصطلحات ذات العالقة :المواطنة: المبحث األول

  . مقومات المواطنة من منظور إسالمي: المبحث الثاني

  . دور وسائط التربية في تعزيز المواطنة: لثالثالمبحث ا

  . مفهومها، المصطلحات ذات العالقة، أهميتها، أهدافها، ومعوقاتها: المواطنة: المبحث األول

  :مفهوم المواطنة لغة واصطالحًا: المطلب األول

ه واتخـذه سـكنًا يقـيم فيـه،     من وطن، وأوطن وهو المنزل الذي يعيش فيه اإلنسـان، ومحلـه الـذي يـأوي إليـ     : المواطنة لغة

منـزل اإلقامـة ومـربط البقـر والغـنم، والجمـع أوطـان، وأوطـن أقـام،          :  حـلَّ فيـه، وأقـام بـه، والـوطن     : ووطن بالمكان يِطن وأوطـن 

  )1598، 1987،  الفيروز أبادي، 13/451، ج2003ابن منظور، ( اتخذه وطنا: وأوطنه ووطنه واستوطنه

فهي عالقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبمـا تتضـمنه تلـك العالقـة مـن      : أما مفهوم المواطنة اصطالحًا

واجبات وحقـوق، وهـي الرابطـة االجتماعيـة والقانونيـة بـين األفـراد ومجـتمعهم السياسـي الـديمقراطي، وهـي المؤسسـة الرئيسـه              

  .)232، 2003عامر، ( التي تربط األفراد ذوي الحقوق بمؤسسات الحماية للدولة

انتماء إلى تراب تحدده حدود جغرافية، وكل من ينتمون إلى ذلك التراب مواطنون يستحقون مـا يترتـب علـى    : والمواطنة

  .)45، 2002ناصر، ( هذه المواطنة من الحقوق والواجبات التي تنظم بينهم سائر العالقات

  .جر الزاوية في بناء الدولة الوطنية الحديثةأساس عملية االندماج الوطني وح: بأنها  )13، 2001( ويعرفها الكواري

مفهـوم اجتمـاعي سياسـي إنسـاني متنـوع األبعـاد يتـأثر بمسـتوى النضـج الفكـري، والسياسـي،            : كما تعـرف المواطنـة بأنهـا   

 والتطور الحضاري، والقيم المتوارثة والمتغيرات العالمية والمحليـة، فهـي صـفة محمـودة فـي كـل مجتمـع إذا مـا اتصـفت بثوابـت          

أساســية تصــب فــي عــزة الــوطن، مثــل الحقــوق الدســتورية والقانونيــة فــي مختلــف النــواحي السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة   

  .)39، 2008العناقرة والبواعنة والدمنهوري، ( والثقافية واإلنسانية

هـي تعكـس نوعـًا مـن     وهي صفة تطلق على كل مواطن يتمتع بجنسية وحقوق ويلتزم بالواجبات التي يحددها الدسـتور، و 

العالقة بين المواطن والدولة، وأساسها االنتماء والوالء، والتكافل االجتماعي اقتصاديًا وسياسـيًا، ولهـذا رأى علمـاء االجتمـاع     

العنـاقرة والبواعنـة والـدمنهوري،    (أن المواطنة عالقة اجتماعيـة بـين اإلنسـان والدولـة، وتتحـدد عـن طريـق الدسـتور والقـوانين          

2008 ،39(.  

عالقة اجتماعية تقوم بين الفرد وبين الدولة ومن خالل هذه العالقة يقدم الطـرف األول الـوالء   : كما تعرف المواطنة بأنها

وأهـم مـا يميـز    : واالنتماء ويتـولى الطـرف الثـاني األمـن والحمايـة علـى كـل المسـتويات االقتصـادية واالجتماعيـة واالسـتراتيجية           

  .)www.asharqalarabi.org.uk/m/b-waha-htmأبو الفتوح،  ( امة أمام القانونهذه العالقة هي المساواة الت

صـفة المـواطن التـي تحـدد حقوقـه وواجباتـه، وتتميـز المواطنـة بنـوع مـن الـوالء            "بأنهـا   )60، 1987(كما عرفها بدوي 

  ".السلم والحرب، والتعاون مع المواطنين اآلخرين في تحقيق األهداف القومية للبالد ووحدتها في أوقات



754  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" أبحاث اليرموك

صـفة الفـرد الـذي يعـرف حقوقـه، ومسـؤولياته تجـاه المجتمـع الـذي يعـيش           " بأنهـا  )10، 2001(في حين يعرفها النجدي 

والعمـل الجمـاعي مـع اآلخـرين مـع       فيه، والمشاركة بفعالية في اتخاذ القرارات، وحل المشكالت التـي تواجـه المجتمـع، والتعـاون،    

  .نبذ العنف

تجسيد لنوع من الشعب يتكون مـن مـواطنين يحتـرم كـل فـرد مـنهم اآلخـر، ويتحلـون  بالتسـامح تجـاه التنـوع            : والمواطنة

  .)31، 2001الكواري، ( الذي يزخر به المجتمع

  : أهمها يالحظ من التعريفات السابقة للمواطنة بأنها تقوم على مجموعة من المرتكزات

فالمواطنــة لهــا بعــد سياســي كمــا ظهــر مــن بعــض التعريفــات فهــي تــربط األفــراد بمجــتمعهم السياســي     : المرتكــز السياســي -1

  . لخدمة ما يسمى بالديمقراطية

 . حيث حددت بعض التعريفات المواطنة باالنتماء إلى تراب تحده حدود جغرافية: المرتكز الجغرافي -2

عالقة بين أفراد دولة يحددها قانون تلك الدولة، كما يـدخل هـذا المرتكـز مـن خـالل اعتبـار        فالمواطنة: المرتكز القانوني -3

التــزام مــا بــين الفــرد والدولــة، فــالفرد ملتــزم أمــام الدولــة، والدولــة    "بأنهــا  )22، 2005(المواطنــة كمــا حــددها الرشــيد  

 .واجبات متبادلة بين الفرد والدولة، ومن هنا فهناك حقوق و"ملتزمة أمام الفرد، وهذه هي الحالة القانونية

طنة عالقة اجتماعيـة بـين الفـرد والدولـة، فهـي ليسـت مجـرد عالقـة ماديـة بـين اإلنسـان            حيث أن الموا: المرتكز االجتماعي -4

والتراب أو البقعة الجغرافية، بل هي أبعد من ذلك، إذ تدخل فيها عملية الوالء واالنتمـاء والتعـاون والتكافـل، والمشـاركة     

  .عالية في اتخاذ القرارات، وحل مشكالت المجتمع والعمل الجماعي مع اآلخرينبف

فالعالقة بين الفرد والدولـة ليسـت عالقـة ماديـة فحسـب، بـل تمتـد لتشـمل شـعور الفـرد بعاطفـة            : المرتكز النفسي العاطفي -5

 . المحبة لمجتمعه ووطنه، واعتزازه بانتمائه إليه واستعداده للتضحية في سبيله

  المصطلحات ذات العالقة بمفهوم المواطنة: لب الثانيالمط

  : هناك مجموعة من المصطلحات األساسية ذات الصلة بالمواطنة وأهمها

هي كينونة في نفس اإلنسان من محبة وارتباط وانتساب الفـرد والجماعـة إلـى األرض، وذلـك الحنـين العظـيم إليهـا        : الوطنية -1

داد الواسـع للـذود عـن حيـاض الـوطن، وكـذلك االسـتعداد للعمـل مـن أجـل تطـوير            عند االغتـراب، أضـف إلـى ذلـك االسـتع     

  .)22، 2006العبادي والفاعوري، "(الوطن ورفع معيشة أهله وتطويره إلى األفضل

  .)9، 1985الحصري، "(حب الوطن، والشعور بارتباط باطني نحوه: وهي

والتعصــب لــه، أيــًا كانــت أصــولهم التــي ينتمــون إليهــا،    أن يشــعر جميــع أبنــاء الــوطن الواحــد بــالوالء لــذلك الــوطن    : وهــي

  .)554ت، .قطب، د( وأجناسهم التي انحدروا منها، أي أن الوالء فيها لألرض بصرف النظر عن القوم أو اللغة أو الجنس

  . )217، 2002ناصر، "(عاطفة قديمة نشأت في صدر اإلنسان منذ صار له منزل يقيم فيه: "وهي

  : ة والوطنيةالعالقة بين المواطن

  : تظهر العالقة بين المواطنة والوطنية فيما يلي

   .إن الوطنية تشكل الجانب العاطفي حتى تتحقق المواطنة -1

 . إن العالقة بينهما عالقة سبب ونتيجة فالوطنية سبب مباشر إليجاد المواطنة وهي نتيجة للوطنية -2

 . ة هي السلوك العملي والتطبيق الواقعي للوطنيةإن الوطنية تشكل الجانب الفكري النظري للمواطنة، والمواطن -3

ت، .صـــادق، د"(العالقـــة السياســـية التـــي يعـــد الفـــرد بمقتضـــاها مـــن العناصـــر الدائمـــة المكونـــة للدولـــة  " وهـــي :الجنســـية -2

  ).1/40ج

فــي هــذه تبعيــة قانونيــة وسياســية تحــددها الدولــة، ويكتســب الفــرد بموجبهــا الصــفة الوطنيــة    : كمــا تعــرف الجنســية بأنهــا 

  .)28، 1968الوكيل، "(الدولة
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تبعيــة سياســية تعبــر عــن انتمــاء الفــرد إلــى الدولــة وكــذلك تبعيــة قانونيــة يظهــر مــن خاللهــا االلتــزام بــالحقوق               : "وهــي

  ).1/33ت، ج.د. صادق"(والواجبات

  : العالقة بين الجنسية والمواطنة

ين فرد ودولة، إال أنهـا تعنـي امتيـازات أخـرى خاصـة،      الجنسية غالبًا ما تكون مرادفة للمواطنة، حيث تتضمن عالقة ب -1

  ).30، 2001الكواري، ( "منها الحماية في الخارج

يظهر الترادف بين المواطنـة والجنسـية مـن خـالل العالقـة المتبادلـة بـين مـن يحمـل الجنسـية والمواطنـة القائمـة علـى               -2

 . الحقوق والواجبات، وهذا يدخل في مفهوم المواطنة

و المنزل الذي تقيم فيه، وهـو مـوطن اإلنسـان ومحلـه، وهـو مكـان النشـأة ومسـقط الـرأس واإلقامـة وهـو مهـوى             وه :الوطن -3

 ).44، 2008مديرية اإلفتاء، (الفؤاد وذكريات اإلنسان ودار اآلباء واألجداد 

الـذي تنسـب إليـه،    وهي األرض التي تنشأ عليها جماعة ما وتتخذها مستقرًا مقامًا لهـا، وهـي عنـد أهـل السياسـية مكانـك       

  .)216، 2002ناصر، ( "ويحفظ حقك فيه، ويعلم حقه عليك، مؤمن فيه على نفسك وأهلك ومالك

  .)217، 2002ناصر، ( "البلد الذي ولد المرء فيه، أو البلد الذي ينسب المرء إليه من حيث جنسيته أو تبعيته":وهو

  :العالقة بين الوطن والمواطنة

المتمثل في البقعة الجغرافية التي يقيم عليها اإلنسان وينشا فيها، كما يشـكل جانبـًا معنويـًا    يشكل الوطن الجانب المادي 

  . يتعلق بالذكريات والتقاليد الموروثة، وبالتالي فالعالقة بين الوطن والمواطنة عالقة تكاملية إذ ال تتحقق المواطنة بال وطن

ق واالمتيازات وعليه ما على غيره من الواجبـات، والدسـتور هـو الـذي     هو عضو في الدولة له ما لغيره من الحقو: المواطن -4

يكفل كال األمرين وعلى ذلك فإن المواطنين هم الذين يتساوون ويتمتعون بكامـل الحقـوق اإلنسـانية والمدنيـة فـي الدولـة       

  .)215، 2002؛ ناصر، 20، 2006العبادي والفاعوري، ( "التي ينتمون إليها

  : والمواطنةالعالقة بين المواطن 

إذ يلقى علـى عـاتق المـواطن حـب الـوطن الـذي يعـيش فيـه، وكـذلك          "المواطن هو الشخص الذي يترجم المواطنة عمليَا 

يطلب منه إدراك المعلومات المتعلقة بشؤون الوطن، وااللتزام بالحقوق والواجبـات تجـاه الـوطن والمـواطنين، فـال مواطنـة بغيـر        

  .)12، 2007الزعبي، ( نية ومواطنةمواطن، وال مواطن حقيقي بغير وط

عملية إعداد اإلنسان للعيش في مجتمع معين ويتكيف تكيفًا سليمًا مع نظـم وقواعـد   : التربية الوطنية هي: التربية الوطنية -5

 "وقــوانين المجتمــع الــذي يعــيش فيــه ويتفاعــل معــه بتقــديم واجباتــه نحــوه وأخــذ حقوقــه داخــل حــدود الــوطن وخارجــه      

  .)15، 2008بية، العناتي وطر(

تنشـئة الفـرد بأسـلوب مـنظم علـى مجموعـة مـن المعـارف والمسـلكيات، والقـيم التـي تجعلـه أكثـر قـدرة علـى خدمـة                 "وهي 

  .)15، 2008العناقرة والبواعنة والدمنهوري، ( "مجتمعه، وتطويره والدفاع عنه

  : العالقة بين التربية الوطنية والمواطنة

ة العملية المنظمة التي تحقق المواطنة من خالل مؤسسـات المجتمـع المختلفـة، فـال تتحقـق      إن التربية الوطنية هي الوسيل

المواطنة بال تربية وطنية، إذ تشكل التربية الوطنية الوسائل التطبيقيـة لتشـكيل المفـاهيم المتعلقـة بالمواطنـة ومـن ثـم ترجمتهـا         

ن األسرة والمنهاج والمعلـم والمؤسسـات االجتماعيـة علـى اخـتالف      واقعًا في الحياة، من خالل وسائل التربية المختلفة ابتداًء م

  .أنواعها
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  : أهمية تربية المواطنة وأهدافها ومعوقاتها: المطلب الثالث

  : أهمية تربية المواطنة: أوًال

شـعور  تأتي أهمية تربية المواطنة من حيـث أنهـا عمليـة الزمـة لتعميـق الحـس والشـعور بالواجـب تجـاه المجتمـع، وتنميـة ال           

باالنتماء للوطن واالعتـزاز بـه، وغـرس حـب النظـام واالتجاهـات الوطنيـة، واألخـوة والتفـاهم والتعـاون بـين المـواطنين، واحتـرام              

الــنظم والتعليمــات، وتعريــف الناشــئة بمؤسســات بلــدهم، ومنظماتــه الحضــارية، ولــذا مــن واجــبهم احترامهــا ومراعاتهــا، كمــا أن    

ق بمجرد تسطيرها وإدراجها في الوثائق الرسمية، بل إن تحقيـق األهـداف يتطلـب ترجمتهـا إلـى      أهداف تربية المواطنة ال تتحق

  . إجراءات عملية وتضمينها المناهج وخاصة منهاج التربية الوطنية والكتب المدرسية

  : في أنها )15، 2008(وتتمثل أهمية تربية المواطنة كما يشير براهمة 

  . تور الوطنيتدعم وجود الدولة الحديثة، والدس -1

 . تنمي القيم الديمقراطية، والمعارف المدنية -2

 . تسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع -3

 .تنمي مهارات اتخاذ القرار والحوار واحترام الحقوق والواجبات لدى الطالب -4

 . سي واالجتماعيتؤدي المواطنة إلى تنظيم العالقات بين سائر المواطنين كما وتنظم العالقة بينهم وبين نظامهم السيا -5

 . تعطي الدارسين المعرفة والمهارة، لفهم األدوار االجتماعية الرئيسية والفرعية -6

تؤهل النشء للمسؤولية الوطنية وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم األخالقية والسلوكية، وتجعل منهم مـواطنين أكثـر اعتمـادًا     -7

بهـويتهم الوطنيـة التـي ترسـم مالمـح مـواطنتهم التـي تحقـق         على النفس وتؤهلهم للقيام باألدوار الالزمـة مـن أجـل وسـمهم     

 .)46، 2002ناصر، ( انتماءهم الوطني
  

  : أما أهداف تربية المواطنة فتتلخص فيما يلي

  . إيجاد مواطنين مطلعين وعميقي التفكير يتحلون بالمسؤولية، ومدركين لحقوقهم وواجباتهم -1

 . تطوير مهارات االستقصاء واالتصال -2

 . ت المشاركة والقيام بأنشطة إيجابية ومسؤولةتطوير مهارا -3

 . تعزيز نموهم الروحي، واألخالقي، والثقافي، وأن يكونوا أكثر ثقة بأنفسهم -4

 .)www.minshawi.com، 2004فريحة، (تشجيعهم على لعب دور إيجابي في مدرستهم وفي مجتمعهم وفي العالم  -5
  

  :أهداف التربية الوطنية في اآلتي )19، 1990(ادة ولخض سع

  . تزويد التالميذ بفهم إيجابي وواقعي للنظام السياسي الذي يعيشون فيه -1

 . تعليم التالميذ القيم، وضرورة مشاركتهم في القرارات السياسية التي تؤثر في مجرى حياتهم في البيئة المحلية -2

 . فهم التالميذ لحقوق األفراد وواجباتهم -3

 . فهم التالميذ للنظام التشريعي للُقطر الذي يعيشون فيه، واحترام وتقدير القوانين التشريعية -4

 .التعرف على القضايا العامة الراهنة التي يعاني منها المجتمع الذي يعيش فيه التالميذ -5

 . فهم التعاون الدولي بين المجتمعات المختلفة والنشاطات السياسية الدولية -6

 .راك التالميذ في النشاطات الوطنية والقومية على المستوى المحلي واإلقليمي العربيفهم وسائل اشت -7
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  :أهدافًا أخرى للتربية الوطنية منها )10، 2008(وأضاف المدني  

  . تعزيز الوعي االجتماعي وتشجيع تحمل المسؤولية -

 . تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع -

 . تقدير الروابط اإلنسانية بين الشعوب -

 . تنمية عاطفة الوالء عند التالميذ لألسرة أوًال، ثم للمجتمع ثم للدولة -

 . إبراز قيمة العمل الحياتي اليومي، وتقدير االجتهاد والوقت وإتقان العمل -

 . التعرف على مؤسسات المجتمع المدني ووظائفها -

 . يةاالطالع على القضايا واألحداث الجار -

 . رفض التفرقة والتمييز العنصري -

ومن هنا فإن التربيـة الوطنيـة تسـتهدف إيجـاد أفـراد قـادرين علـى أن يكونـوا بمسـتوى عصـرهم فـاهمين لـواقعهم قـادرين              

علــى القيــام بواجبــاتهم ليكونــوا أفــرادًا إيجــابيين تجــاه أوطــانهم، مــؤهلين لتحليــل األوضــاع الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة للقيــام     

 .بأدوارهم الالزمة لتحقيق قيم المواطنة الصالحة

  :معوقات المواطنة: ثانيا

الصـالحي،  ( تواجه المواطنة مجموعة من المعوقات التي قد تحـول دون تحقيـق المواطنـة الصـالحة، وأهـم هـذه المعوقـات       

2007 ،www.wfrt.net(:  

شكل مباشـر أو غيـر مباشـر، وأسـوأ الحـاالت هـي تلـك التـي يكـون التمييـز فيهـا بشـكل غيـر              غياب المساواة أمام القانون ب -1

ــر نصــوص القــوانين عــن الحقــوق المتســاوية، وفــي واقــع الحــال تتجــه المؤسســات المختلفــة والقضــائية          مباشــر حيــث تعب

 . ية واالجتماعيةخصوصًا في أعمال التمييز بين المواطنين، وهنا تبرز عملية االغتراب بتعبيراتها السياس

طنـة مـن خـالل فاعليـة المـواطن فـي       غياب المشاركة في الفعاليات المجتمعية والسياسية، فالمشاركة دليل على تحقق الموا -2

 . هذه المشاركات

 . ضعف محفزات االنتماء والوالء -3

ر الــذي يجعــل مــن  الفســاد الــذي يــؤدي إلــى اتســاع حــاالت التمييــز بــين أفــراد المجتمــع وفــق محــددات ال قانونيــة؛ األمــ        -4

العالقــات الشخصــية والرشــوة هــي الوســائل الفاعلــة فــي الحصــول علــى فــرص العمــل والترقــي الــوظيفي وتــولي المناصــب        

 . اإلدارية والسياسية

غياب القدوة من المسؤولين في مختلـف مؤسسـات الدولـة يعكـس صـورة الالمبـاالة، كسـلوك مجتمعـي عـام، ذلـك أن تـولي             -5

ط الموضوعية لتلـك المناصـب؛ يرسـخ فـي الـوعي الفـردي       ارية مهمة، وهم ال تتحقق فيهم الشروأفراد مناصب سياسية وإد

  .والجمعي عملية اإلدارة المجتمعية والسياسية وفق عالقات القرابة وليس وفق منطق الخبرة والكفاءة

جــزءًا كبيــرًا مــن الــدخل  لخيــرات التنميــة، خاصــة وأن موزعــةللضــرائب أكثــر مــن دورهــا  بوصــفها جابيــةزيــادة دور الدولــة  -6

الــدولي يــأتي مــن ثــروات وطنيــة عامــة ال يجــوز للقلــة احتكارهــا واســتنزافها دون تعمــيم خيراتهــا للجميــع؛ ممــا يــؤدي إلــى  

 .ضعف الوالء واالنتماء للدولة

والمـواطن  ومما سبق يتبين أن قيام المواطنة الصالحة يتطلب التـوازن فـي األدوار بـين طرفـي المواطنـة المتمثلـة بـالوطن        

بحيــث يقــدم كــل طــرف واجباتــه قبــل أن يطالــب بحقوقــه، ألن أي تقصــير مــن أي جانــب فــي واجباتــه وأي خلــل فــي العالقــة بــين  

  .طرفيها تعيق عملية المواطنة الصالحة
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  . مقومات المواطنة من منظور إسالمي: المبحث الثاني

   -:اطنة وأهم هذه المّقوماتللمواطنة أسس ومقومات أساسية ينبغي أن تكتمل حتى تتحقق المو

االنتســاب الحقيقــي للــدين والــوطن فكــرًا تجســده : مــن لــوازم المواطنــة االنتمــاء للــوطن دار اإلســالم، والتــي تعنــي: االنتمــاء -1

الجوارح عمًال، واالعتزاز بكل مكوناته الثقافية والبشرية والمادية، وجعل مصلحته فوق كل مصـلحة، والتفـاني فـي خدمتـه     

  ).18، 2008العناقرة والبواعنة والدمنهوري،( "داد للتضحية في سبيله والدفاع عنهواالستع

ناصــر، "(الســلوك والعمــل الجــاد والــدؤوب مــن أجــل الــوطن والتفاعــل مــع أفــراد المجتمــع مــن أجــل الصــالح العــام   : "وهــو

2002 ،230(.  

طلوبــة علــى أتــم وجــه، والمحافظــة علــى  ويتجســد االنتمــاء للــوطن مــن خــالل التضــحية فــي ســبيله، والقيــام بالواجبــات الم  

العادات والتقاليد السليمة والصحيحة التي يرضى عنها المجتمع، وينمو االنتماء مع الطفل منذ صغره إذ يتعلم االنتماء ألسـرته  

 -2002،230ناصــر،( "وأقاربــه ومدرســته ثــم يتطــور االنتمــاء ليصــبح ذا مــدلول أكثــر ارتباطــًا بــالوطن والســلطة الراعيــة لــه       

231(..  

واالنتماء قيمة أساسية من قيم المواطنة الصالحة في اإلسالم، ويمكن تقسيم االنتماء في اإلسالم إلى قسمين تتحدد من 

الزعبــي، (االنتمــاء الــديني واالنتمــاء السياســي: خاللهمــا العالقــات بــين مــواطني الدولــة اإلســالمية داخــل الدولــة وخارجهــا وهمــا 

2007 ،40(.  

وقولـه صـلى اللـه    ] 10:الحجـرات [ )إنَّمـا اْلمؤِمُنـون إْخـوةٌ   : (يني فينـدرج تحـت مسـمى األخـوة، قـال تعـالى      أما االنتمـاء الـد  

فهنـا  . )16:119ت، كتاب البـر والصـلة واآلداب، بـاب تحـريم ظلـم المسـلم، ج      .د ،مسلم("كونوا عباد الله إخوانًا: "عليه وسلم

ّقيد ذلك باإلقامة في الدولة اإلسالميةتثبت األخوة الدينية لمجرد اإلسالم دون أن ي .  

فالمواطنة رابطة التزامية تقـوم فـي زمـان ومكـان      )المواطنة(واالنتماء السياسي  )األخوة(وهناك فرق بين االنتماء الديني 

  .)28، 2005الرشيد، (واحد، أما األخوة فرابطة معنوية تتجاوز الزمان والمكان

َلــِئك  ِذين آمُنوْا وهاجروْا وجاهدوْا بَأمواِلهم وَأنُفِسهم ِفي سبيل الّلِه والَِّذين آووْا وَنصروْا ُأوإن الَّ: (ودليل ذلك قوله تعالى

هتَّى يٍء  حين شم مِتهَالين وا َلُكم موْا مراجهي َلمُنوْا وآم الَِّذينو ضعاء بِليَأو مهضعب   ُكمَلـيَفع ينِفي الـد وُكمرَتنصاس نإوْا وراج

ِصيرب ُلونما َتعمب الّلهو يَثاقم مَنهيبو َنُكميب مَلى َقوالَّ عإ ر72: األنفال[)النَّص[  

أمرها القيـادة المسـلمة، ولـم     فاآلية تؤكد أن المسلمين الذين لم يهاجروا إلى دار اإلسالم التي تحكمها شريعة الله وتدبر

ينضموا إلى المجتمع الذي أصبح يملك دار يقيم فيها شريعة الله، ويحقق فيها وجـوده الكامـل، فهـؤالء لـم يعتبـروا أعضـاء فـي        

المجتمــع المســلم ولــم يجعــل اللــه لهــم واليــة مــع هــذا المجتمــع ألنهــم بالفعــل ليســوا مــن المجتمــع اإلســالمي ولكــن هنــاك رابطــة     

علــى المجتمــع المســلم تبعــات تجــاه هــؤالء األفــراد، أللهــم إال أن يعتــدي علــيهم فــي ديــنهم،      -وحــدها–وهــذه ال ترتــب  العقيــدة

كـان علـى المسـلمين أن ينصـروهم فـي هـذه وحـدها،         -فـي دار اإلسـالم  –فيفتنوا مثًال عن عقيـدتهم، فـإذا استنصـروا المسـلمين     

  .)73-10/72، ج1971قطب، ( "عسكر آخرعلى شرط أال يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع م

وأن يهـود بنـي عـوف أمـة مـع      : "فقد اعتبر فـي اإلسـالم مـن خـالل نـص الوثيقـة المدنيـة        )المواطنة(أما االنتماء السياسي 

 "إال نفسـه وأهـل بيتـه    -ال يهلـك –المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأثـم، فإنـه ال يوتـغ    
  .)32-3/31هـ، ج1411ن هشام، اب(

يتبين مما سبق أن أساس تشكيل الدولة اإلسـالمية لـيس دينيـًا فحسـب، وإنمـا هـو أسـاس الخضـوع للنظـام العـام، ولـذلك            

ضمت هذه الدولة بين رعاياها المسلمين من المهاجرين واألنصار واليهود، ومن دخل في حلفهم من مشـركي يثـرب مـن األوس    

يل فـي الواقـع قـام علـى فكـرة المواطنـة، ولـيس تشـكيًال دينيـًا، فليسـت الدولـة اإلسـالمية دولـة الصـالحين               والخزرج، وهـذا التشـك  

  .)30-29، 2005الرشيد، ( واألتقياء، بل  هي دولة من يخضع للنظام اإلسالمي
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بخير الوطن ومصـلحته   وهو شعور داخلي يدفع اإلنسان لألخالق والوفاء ألولي األمر في الوطن، وتاريخه واالهتمام:الوالء -2

، 2008العنـاقرة والبواعنـة والـدمنهوري،    (ورفاهيته وتقدمه، والعمل على تدعيمه في مواجهة التحديات والظروف الصـعبة 

20(.  

تحكيم شرع الله في جميع مناحي الحيـاة، قـال   : ويتمثل الوالء في النظام السياسي اإلسالمي من خالل عدة مظاهر أهمها

وأنـه مـا كـان بـين     : "كما ورد في صحيفة المدينة مـا يؤكـد ذلـك   ] 40: يوسف[)ْكم إالَّ ِلّلِه َأمر َأالَّ َتعبدوْا إالَّ إياهإن اْلح: (تعالى

ــإن مــرده إلــى اللــه عــز وجــل إلــى محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم                    أهــل هــذه الصــحيفة مــن حــدث أو اشــتجار يخــاف فســاده ف

يـا َأيهـا الَّـِذين آمُنـوْا َأِطيعـوْا الّلـه وَأِطيعـوْا        : (اعة ولـي األمـر مظهـر مـن مظـاهر الـوالء      وط. )35-3/34هـ، ج1411ابن هشام، (

ِمنُكم  رِلي اَألمُأووَل وسوكذلك الوالء للمكان من خالل ارتبـاط مشـاعر الحـب والحنـين ألرض الـوطن فـالنبي       ] 59: النساء[ )الر

ت،كتـاب الحـج، بـاب الترغيـب     .مسـلم، د ("أللهم حبب إلينا المدينة كحبنـا مكـة أو أشـد   : "لهصلى الله عليه وسلم كان يدعو بقو

ت، كتـاب  .مسـلم، د ("هذا ُأحد وهو جبـل يحبنـا ونحبـه   : "وكان إذا أشرف على المدينة قال. )150ص/9في سكنى المدينة، ج

اع عنه، وهـذا واجـب علـى كـل مـن ينتمـي       ومن مقتضيات هذا الحب الدف )162ص /9الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة، ج

هـــ، 1411ابــن هشــام، (وإن بيــنهم النصــر علــى مــن دهــم يثــرب: إلــى هــذا الــوطن بمقتضــى المواطنــة، وقــد أكــدت الصــحيفة ذلــك 

  .)3/35ج

حالة التماثل بين األفـراد فـي المجتمـع أمـام القـانون بصـرف النظـر عـن المولـد أو الطبقـة االجتماعيـة، أو            "وهي  :المساواة -3

وقـد تمثـل ذلـك     ).232، 2002ناصـر،  "(العقيدة الدينية، أو الثروة، أو العقـار أو الجـنس أو الفكـر أو المهنـة أو التعلـيم     

ض طلب أسامة بن زيد ليشفع في أمر المرأة المخزومية التي سـرقت  عمليًا من خالل موقفه صلى الله عليه وسلم حين رف

إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركـوه، وإذا  " يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله: "فقال

ت، كتـاب  .م، دمسـل ("سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمـد يـدها  

  .)11:187الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ج

وقــد أكــدت بنــود الصــحيفة هــذا المبــدأ حــين قــررت المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بــين المســلمين وغيــرهم وجعلهــم      

ه ال يحـول هـذا   وأنـ "..... وأن يهود بني عوف أمة مع المـؤمنين لليهـود ديـنهم وللمسـلمين ديـنهم     : "جميعًا سواء أمام القانون

أي أن المواطنـة ال تعطـي بـراءة، فلـيس عنـدنا مواطنـون مـن        . )35 -34/ 3هــ، ج 1411ابن هشام، ("الكتاب دون ظالم أو آثم

بنـي علـى قضـية وحـدة     .. والسبب في ذلك أن التصور اإلسالمي للمواطنة... الدرجة األولى، إنما الجميع سواسية أمام القانون،

  .)39-38 :2005الرشيد، ( "البشرية، واحدة في منشئها وكلنا أبناء آدم عليه السالم النفس البشرية، فالنفس

ناصـر،  ("وهي القـدرة علـى اختيـار مـا نريـد وفـي الوقـت نفسـه التمتـع بقـدرة مماثلـة علـى عـدم اختيـار مـا ال نريـد                : الحرية -4

ة التــي يرونهــا، طالمــا كــانوا ال    إطــالق العنــان للنــاس ليحققــوا خيــرهم بالطريقــ     " كمــا تعــرف بأنهــا  . )235، ص 2002

  .)235 :2002ناصر، ( "يحاولون حرمان غيرهم من مصالحهم، أو ال يعرقلون جهودهم لتحقيق تلك المصالح

الزعبــي، (:والحريــة فــي الحقيقــة نســبية مرتبطــة بتوجيــه اإلرادة العاقلــة دون األضــرار بــاآلخرين، ولهــا أشــكال مختلفــة منهــا  

ــي    : (حريــة العقيــدة، قــال تعــالى  . )238-2002،237، ناصــر، 76-73؛ 2007 ــن اْلَغ ــد ِم شالر نــي َقــد تَّب ينِفــي الــد اهــر  )َال  إْك

م اللَّـِه  اسـ وَلوَلا دْفع اللَِّه النَّاس بعضهم ببعض لَّهـدمْت صـواِمع وبيـع وصـَلواٌت ومسـاجد يـْذَكر ِفيهـا        (وقال تعالى ] 256: البقرة[

فاإلسالم يحترم أصحاب الـديانات األخـرى ويكفـل لهـم حريـة االعتقـاد وحريـة أداء شـعائرهم الدينيـة وكـذلك           ] 40:الحج[ )َكِثيرًا

أن يكـون اإلنسـان حـرًا فـي تكـوين رأيـه بنـاًء علـى تفكيـره الشخصـي، دون تبعيـة ألحـد وال خوفـًا مـن               : حرية الـرأي، ويقصـد بـه   

وأن بيـنهم  "الحرية في إعالن هذا الرأي باألسلوب الذي يراه مناسبًا، وقد أكدت الصحيفة هذا المبـدأ   أحد، وأن يكوم له كامل

  .)3/34هـ، ج1411ابن هشام، ( "النصح والنصيحة والبر دون اإلثم

  . تفكيروكذلك حرية العمل واالنتقال والمراسالت والملكية وحرية مباشرة األنشطة الصناعية والتجارية وغيرها، وحرية ال

 هي سلطة يخولها القانون لشخص ما لتمكينه من القيام بأعمال معينة، تحقيقًا لمصلحة يعتـرف بهـا ذلـك القـانون    : الحقوق -5
  .)239، 2002ناصر، (

الزعبـي،  (وهي الحقوق التي تتعلق بشـخص المـواطن ومصـلحته    : الحقوق المدنية: وهناك عدة أنواع من الحقوق وأهمها

هــا الحقــوق التــي يخولهــا القــانون لجميــع المقيمــين فــي الدولــة وهــي نســبية، تتكيــف أوضــاعها مــع الزمــان      كمــا أن. )77، 2007
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وتتضـمن الحقـوق المدنيـة عـدة حقـوق      . )239، 2002ناصـر،  (والمكان، وتشمل رعايـا الدولـة واألجانـب المقيمـين فـي الدولـة      

ِمن َأجل َذِلك َكَتبَنا عَلى بِني إسراِئيَل َأنَّه مـن َقَتـَل َنْفسـا    (:الحق في الحياة وهو األساس لكل الحقوق األخرى، قال تعالى: أهمها

والحـق فـي   ] 32: المائـدة [ )س جميعـا بَغير َنْفس َأو َفسـاٍد ِفـي اَألرض َفَكَأنَّمـا َقَتـَل النَّـاس جميعـا ومـن َأحياهـا َفَكَأنَّمـا َأحيـا النَّـا           

وهـذا  : والحق في حرمـة المسـكن  ] 4-3:قريش[)الَِّذي َأْطعمهم من جوع وآمَنهم من َخوٍف} 3{عبدوا رب هَذا اْلبيِت َفْلي(األمن 

م حتَّــى يــا َأيهــا الَّــِذين آمُنــوا َلــا َتــدُخُلوا بيوًتــا َغيــر بيــوِتكُ : (الحــق مقــرر لجميــه المــواطنين مســلمين وغيــر مســلمين قــال تعــالى 

ونَتَذكَّر لَُّكمَلع لَُّكم رَخي ا َذِلُكمِلهَلى َأهوا علِّمُتسوا وَتْأِنسمـن اطلـع فـي بيـت قـوم      "وقال عليه الصـالة والسـالم   ] 27:النور[ )َتس

فهـذه  . )138ص/14ت، كتاب اآلداب، بـاب تحـريم النظـر فـي بيـت غيـره، ج      .مسلم، د("بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه

 )يـا َأيهـا الَّـِذين آمُنـوا اجَتِنبـوا َكِثيـرًا مـن الظَّـن إن بعـض الظَّـن إْثـم وَلـا َتجسسـوا             : (النصوص جاءت عامة التجسـس قـال تعـالى   

أي مكـان داخـل   الحـق فـي الـذهاب واإليـاب، أي حريـة السـفر إلـى        "وكذلك الحق فـي حريـة التنقـل ويقصـد بهـا      ] 21:الحجرات[

هو الَِّذي جعَل َلُكـم اْلـَأرض    : (قال تعالى. )238، 2002ناصر، ("حدود الدولة أو خارجها وحرية العودة إلى الوطن دون قيود

        ـورـِه النُّشَليإِقـِه وزُكُلـوا ِمـن رـا وهَناِكبـوا ِفـي مشصـة منـه فـي حالـة خـوف      إال إذا كانـت هنـاك حـاالت خا   ] 15: الملـك [ )َذُلوًلا َفام

إن الَِّذين َتوفَّاهم اْلمآلِئَكُة َظاِلمي  َأْنُفِسـهم َقـاُلوْا ِفـيم ُكنـُتم َقـاُلوْا      : (الفتنة في الدين، فجعل اإلسالم التنقل هنا واجبًا، قال تعالى

] 97:النسـاء [ )عًة َفُتهاجروْا ِفيها َفُأوَلــِئك مـْأواهم جهـنَّم وسـاءْت مِصـيرا     ُكنَّا مسَتضعِفين ِفي اَألرض َقاْلوْا َأَلم َتُكن َأرض الّلِه واِس

إذا سـمعتم بـه بـأرض    : "وقد يمنع المواطنون من االنتقال خوف انتشار مرض معد، فقال صـلى اللـه عليـه وسـلم عـن الطـاعون      

ت، كتــاب الســالم، بــاب الطــاعون والطيــرة والكهانــة، .د ،مســلم("نــهفــال تقــدموا عليــه، وإذا وقــع وأنــتم بهــا فــال تخرجــوا فــرارًا م 

  .)14/205ج

الحقوق المتصلة باختيار الحاكم، والمشاركة في أمـور السياسـة والحكـم والفكـر وإبـداء      : "وكذلك الحقوق السياسية وهي

  .)240، 2002ناصر، (الرأي، التي يتمتع بها المواطنون في الدول دون األجانب

  ] 38: الشورى[ )وَأمرهم شورى بيَنهم(: قال تعالى

: حق الترشيح واالنتخاب، وحق المراقبة على أعمال أفراد السلطة، قال صـلى اللـه عليـه وسـلم    : ويدخل في هذه الحقوق

األمــر ت، كتــاب المالحــم، بــاب .أبــو داود، د("إن النــاس إذا رأوا ظالمــًا فلــم يأخــذوا علــى يديــه أوشــك أن يعمهــم اللــه بعقــاب  "

  .)647ص  )4338(والنهي، حديث رقم 

ــَأرض  : (وكــذلك الحقــوق االقتصــادية وتتضــمن حــق العمــل وحــق التملــك قــال تعــالى    َفــإَذا ُقِضــيِت الصــَلاُة َفانَتِشــروا ِفــي اْل

ُخـْذ ِمـن َأمـواِلهم    : (لىأما حق التملـك فقـد وردت مشـروعيته فـي آيـات عـدة منهـا قولـه تعـا         ] 10:الجمعة[)وابَتُغوا ِمن َفضل اللَِّه

ت، كتـاب الخـراج واإلمـارة    .أبـو داود، د ("مـن أحيـا أرضـًا ميتـة فهـي لـه      : "وقـال صـلى اللـه عليـه وسـلم     ] 103: التوبـة [ )صدَقًة

  .)471، ص)3074(والفيء، باب إحياء األرض الموات، حديث رقم 

ــة،      ــل فــي حــق المــو   "ويــدخل فــي الحقــوق كــذلك الحقــوق االجتماعي ــة الصــحية،    وتتمث ــيم والرعاي ــًا فــي التعل اطنين جميع

ومـن  . )239،  2002ناصـر،  ("والتأمينات االجتماعية ضـد العجـز والشـيخوخة والبطالـة، وتحقيـق العدالـة االجتماعيـة الشـاملة        

وجـوهُكم ِقبـَل اْلمشـرق     لَّيس اْلبر َأن ُتولُّوْا: (هنا فرض اإلسالم الزكاة والصدقات ودعا إلى وجوب التكافل والتعاون، قال تعالى

ــين وآتـَـ        يالنَّبــاِب و ــِة واْلِكَت ــوم اآلِخــر واْلمآلِئَك اْليــِه و ــن بالّل آم ــن م ــر اْلب ـــِكن ــرِب  وَل ــامى    واْلمْغ ــِه َذِوي اْلُقربــى واْليَت بــى ح ــاَل عَل ى اْلم

السو  يلبالس نابو اِكينساْلمَكاَةوآَتى الزالَة والص َأَقامَقاِب وِفي الرو مـن  : "وقال صـلى اللـه عليـه وسـلم    ] 177: البقرة[ )آِئِلين

ت،كتـاب اللقطـة،   .مسـلم،د ("كان فضل ظهر فليعبد به على من ال ظهر له، ومن كان له فضـل مـن زاد فليعـد بـه علـى مـن زاد لـه       

  .)12:33باب استحباب المؤاساة بفضول المال، ج

: كما جاء في اإلسالم الكثير من التشريعات التي تحافظ على صحة اإلنسان منها تحريم كل مـا يضـر بالصـحة، قـال تعـالى     

) يـراْلِخْنز مَلحو ماْلدَتُة وياْلم ُكمَليْت عمر(وكـذلك دعـا اإلسـالم إلـى الـتعلم، قـال تعـالى       ] 3: المائـدة [ )ح :   ـكبر ـماسْأ بالَّـِذي   اْقـر

أبـو  ("من كتم علمًا ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامـة " كما حرم كتمان العلم فقال صلى الله عليه وسلم ] 1: العلق[ )َخَلق

  .)554 :3658ت، كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، حديث رقم .داود، د

ناصــر، ("أو دور ثابــت يجــب أن يؤديــه فــي الجماعــة   وهــي األفعــال المطلوبــة مــن الفــرد، الــذي تنــاط بــه وظيفــة    :الواجبــات -6

 242، 2002ناصـر،  ( :ويمكن تقسيم الواجبات إلى أنواع عامة تندرج تحته باقي الواجبات الخاصة منها. )242 :2002

-243(  
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ار التــي وهــي الواجبــات الملقــاة علــى األفــراد تجــاه الخــالق أو المبــادئ التــي ينتمــون إليهــا أو األفكــ    : الواجبــات العقائديــة  -1

 . يؤمنون بها

د ومعاهـــدات المتعلقـــة بـــالقوانين والتشـــريعات وتتمثـــل فـــي التـــزام األفـــراد بمـــا يحررونـــه مـــن عقـــو  : الواجبـــات القانونيـــة -2

  .واتفاقيات

وهي الواجبات التي تقرها القواعد المقررة والضرورية للحياة االجتماعيـة والسـلوك العـام فـي المجتمـع      : الواجبات الخلقية -3

 . يه الطبيعة اإلنسانية وتقبله العقيدة اإلسالميةوما ترتض

وهي واجبات المواطن في الخضوع للسلطة التي تمثل القانون، وتتمثل بما للوطن من حق، وما على : الواجبات الوطنية -4

 . المواطن من واجبات

تـداء مـن الواجبـات األسـرية،     وهي الواجبات التي يقـوم بهـا الفـرد نحـو الجماعـة التـي يعـيش فيهـا اب        : الواجبات االجتماعية -5

وَتعـاوُنوْا عَلـى اْلبـر والتَّْقـوى وَال َتعـاوُنوْا عَلـى اإلْثـم        ( وانتهاًء بأفراد المجتمع ومـن هنـا كانـت دعـوة اإلسـالم إلـى التعـاون       

انوداْلع2: المائدة[ )و[ 

تمثلة في قيم االنتماء والـوالء والمسـاواة والحريـة    مما سبق يتبين أن اإلسالم اشتمل على مقومات المواطنة الصالحة الم

  .والحقوق والواجبات، وتشكل هذه القيم المنظومة الكاملة لتحقيق المواطنة الصالحة والتي بوجودها نقضي على كل معوقاتها

  . دور وسائط التربية في تعزيز المواطنة: المبحث الثالث

   :دور األسرة في تعزيز المواطنة: المطلب األول

تعد األسرة البيئة األولى لتنشئة الطفل، والمحطة األولـى التـي يتـزود خاللهـا أهـم أسـس التربيـة، والنـواة التـي ينبثـق منهـا            

صالح أو اعوجاج سلوك وشخصية الطفل؛ لكونهـا مصـدرًا لتكـوين الشخصـية واالنتمـاء والهويـة اإلنسـانية والوطنيـة مـن خـالل           

  .ئة، فدورها هو األساس الذي تقوم على ركائزه برامج مؤسسات الوطنالدور الذي تقوم به في تربية الناش

ومـن أهـم مسـؤوليات األسـرة إعـداد الفـرد ال سـيما الناشـئة نفسـيًا وجسـميًا وعاطفيـًا واجتماعيـًا، وذلـك بواسـطة تغذيتـه                

ا، وبذلك يستطيع أن يتعـايش  باألسس السليمة للحياة والعمل في المجتمع وتزويده بالمهارات والمعارف األساسية التي يحتاجه

  . في مجتمعه عن طريق كسب االحترام المجتمعي

بل يتحتم أن يكون التوجه لتزويد المجتمع بمواطن صالح ليقوم بدوره في إفـادة نفسـه ودينـه ووطنـه بوسـائل تمكنـه مـن        

ا َأيهـا النَّـاس إنَّـا َخَلْقَنـاُكم مـن َذَكـر       يـ : (استيعاب ثقافته االجتماعية، والتفاعل مع وجدان هذه األمة، وهو مصـداق اآليـة الكريمـة   

ِليمع اللَّه نإ اللَِّه َأْتَقاُكم ِعند ُكممَأْكر نُفوا إاراِئَل ِلَتعَقبا ووبعش ْلَناُكمعجُأنَثى ووير13: الحجرات[) َخب[  

مئنـان واالسـتقرار، وفقـدان هـذا الحـس يـؤثر علـى الواقـع         إن حسن االنتماء للدين وللوطن يضـفي علـى نفسـية الفـرد االط    

السياســي واالجتمــاعي والثقــافي فــي الــوطن، وبالتــالي فــإن التربيــة والتنشــئة علــى االنتمــاء للــدين وللــوطن والبــدء فــي ذلــك مــن    

  . األسرة يعد من أهم عوامل التنمية في المجتمعات

دهـا روح المسـؤولية، وتـدريبهم علـى احتـرام القـانون، وتعويـدهم        ويمكن لألسرة أن تعزز المواطنة مـن خـالل إكسـاب أفرا   

على التعاون، واحترام الرأي اآلخر، وعلى العمل الجماعي، وتنمية روح التكافل، وتسهم األسـرة فـي توعيـة األبنـاء وحـثهم علـى       

غـرس االنتمـاء بنفوسـهم،    العمل المتميـز الـذي يسـاعدهم فـي دفـع حركـة التنميـة، وبنـاء مؤسسـات الـوطن، وحمايـة منجزاتـه، و            

وتوعيتهم بأهمية العمل، وتعريفهم بثقافة العيب والقضاء على األمراض االجتماعية، ونهيهم عن السلوكيات التـي تعرقـل مسـيرة    

  .)26، 2008العناقرة والبواعنة والدمنهوري، ( "الوطن

  : مواطنة الصالحة في نفوس أبنائها وأهمهاوهناك بعض المجاالت التي يتحتم على األسرة التركيز عليها لتعزيز مقومات ال

ربط الطفل بدينه والربط بينه وبين هويته الدينيه، وتوعيتـه بـالمكنون اإلسـالمي فـي ثقافـة الـوطن باعتبـاره مكونـًا أساسـيًا          

لـواعي بـأمور   له، مع تعويده على الطهارة األخالقية وصيانة النفس من األخالق الرديئـة، وحثـه علـى التحلـي بأخالقيـات المسـلم ا      

دينه ودنياه، وتعزيز الثقافة الوطنية بنقل المفـاهيم الوطنيـة للطفـل، وبـث الـوعي فيـه بتـاريخ الـوطن وإنجازاتـه وتثقيفـه باألهميـة            

الجغرافية واالقتصادية والثقافية لوطنه، مع تعويده على المشاركة في المناسـبات الوطنيـة الهادفـة والتفاعـل منهـا، واالبتعـاد عـن        
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فــرازات الفئويــة والعرقيــة والطائفيــة البغيضــة، مــع التأكيــد علــى الفــرق بــين االخــتالف المــذهبي المحمــود وبــين التعصــب        كــل اإل

  "الطائفي المذموم،مع غرس حب العمل التطوعي،وحب االنخراط في المؤسسات األهلية الخادمة للوطن

  .)www.alriyadh.com/2005، 2005 الشيخ، ،www.algazalischool.com ،2002 شكيب،(

،  2005، الشــيخ(ويمكــن للوالــدين اتخــاذ وســائل عــدة لتكــريس حــب الــوطن والمواطنــة الصــالحة فــي نفــوس أبنائهــا منهــا 

www.alriyadh.com/2005( :  

  اغتنام كل فرصة للحديث المباشر مع األبناء حول مقومات المواطنة الصالحة  -1

 .تزويد مكتبة المنزل بكتب وأدبيات وأشرطة صوتية تحتوي على المفاهيم المقوية للمواطنة الصالحة -2

نـب المشـرقة   قص القصص المحفزة علـى حـب الـوطن والمواطنـة الصـالحة، وتـوعيتهم بتـاريخ وطـنهم والتركيـز علـى الجوا           -3

 . فيه

تعريف األبنـاء واألحفـاد بـالرموز الدينيـة والوطنيـة الـذين كـان لهـم دور فـي خدمـة الـوطن فـي المجـاالت الدينيـة والعلميـة                 -4

  . واالجتماعية وغيرها

  : دور المدرسة في تعزيز المواطنة الصالحة: المطلب الثاني

كبيرة على تشكيل إحساس الطالب بالفاعليـة الشخصـية،   المدرسة وحدة اجتماعية لها جوها الخاص الذي يساعد بدرجة 

وفي تحديد نظرته تجاه البناء االجتماعي القائم، فهي تلعب دورًا حيويًا فـي عمليـة التنشـئة السياسـية خاصـة أنهـا تمثـل الخبـرة         

سياسـية التـي يبتغيهـا    األولى المباشرة للطالب خارج نطاق األسرة، وذلك مـن عـدة زوايـا فهـي تتـولى غـرس القـيم واالتجاهـات ال        

النظــام السياســي بصــورة مقصــودة مــن خــالل المنــاهج والكتــب الدراســية واألنشــطة المختلفــة التــي ينخــرط فيهــا الطــالب، ولــيس   

  .)108، 1992المشاط، ( بصورة تلقائية كما هو الحال في األسرة أو المؤسسات األخرى

لها تأثيرًا مباشرًا في تحقيق مـا تهـدف إليـه التربيـة الوطنيـة،       إلى البيئة المدرسية بأن )66، 1998(وقد أشار القحطاني 

حيث أن تركيبة ونوعية الحياة داخل المدرسة تؤثر في الطالب أكثر من عمل المـنهج الرسـمي بمـواده ومحتوياتـه المقـررة، كمـا       

الخفــي، أي الـنظم والقواعــد   يعتقـد بعــض التربويـون الــذين يـرون إمكانيــة تحسـين أو تطــوير التربيـة الوطنيــة مـن خــالل المـنهج       

السائدة داخل المدرسة، فممارسة الطالب لمسـؤولية تعلـيم أنفسـهم، وحـل الخالفـات والمشـكالت التـي تـواجههم فـي مدرسـتهم           

أنـه يلـزم الطالـب    : سوف تجعلهم يتعلمون كيـف يعملـون بمسـؤولية فـي مجتمعـاتهم بينمـا تعتقـد مجموعـة أخـرى مـن التربـويين           

، ليــتم الحكــم علــى قدراتــه وكفايتــه عــن طريــق المــنهج الرســمي حتــى يمكنــه القيــام بــدور المــواطن الصــالح      االلتحــاق بالمدرســة

  .المسؤول في مجتمعه مستقبًال

  : وهناك عدد من المبررات التي تجعل للمدرسة دورًا في التربية الوطنية، ويمكن إيجازها فيما يلي

ه تقاليـده وأهدافـه وفلسـفته وقوانينـه التـي وضـعت لتتماشـى وتتفـق مـع          وسـطًا ثقافيـًا لـ   وأن المدرسة تمثل بنية اجتماعية   -أ 

ثقافة وأهداف وفلسفة المجتمع الكبير والتي هي جزء منه، تتفاعل فيه ومعه، وتؤثر فيـه وتتـأثر بـه بهـدف تحقيـق أهدافـه       

 . السياسية واالجتماعية واالقتصادية

ــذ،      - ب  ــة التالميـ ــها كافـ ــة يدرسـ ــية إلزاميـ ــررات الدراسـ ــدولـــذلك أن المقـ ــة لتحقيـــق التواصـــل الفكـــري والتماســـك    تعـ أداة هامـ

 . االجتماعي في البيئة

تعــد المدرســة مــن المؤسســات الرســمية التــي توظفهــا الســلطة السياســية فــي ســبيل نشــر القــيم العليــا التــي تبتغيهــا لــدى      - ج 

 . الطالب

النســبة للعــام الدراســي أو بالنســبة لعمــر للفــرد فتــرة زمنيــة طويلــة سـواء أكــان ذلــك بالنســبة لليــوم الدراسـي أم ب   احتواؤهـا   -د 

 .المتعلم، فتؤثر فيه وتعدل من سلوكه، إضافة إلى إكسابه المعلومات المختلفة التي تساعده في حياته

 .)253 -252، 2002، رناص ؛.www.dtc.edu.sa/proceedings/alhamed,htm، الحامد(      

بين مناهجها النظريـة وبرامجهـا التطبيقيـة،     تطابقوتبلغ المدرسة أقصى درجات الفاعلية في التربية الوطنية إذا كان هناك 

ولكن حينما تتناقض يصـبح تـأثير المدرسـة فـي هـذا المجـال ضـعيفًا، ومثـال ذلـك أن تتضـمن مقـررات التربيـة الوطنيـة والتـاريخ               
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يمًا مثل الكرامة اإلنسانية والمساواة بين البشر، بينما تنطوي معاملة المعلمين للطالب على كل شيء عـدا  والتربية اإلسالمية ق

الكرامة والمسـاواة فمعنـى ذلـك أننـا لـن نحقـق المواطنـة،  ومـن هنـا وجـب أن تتحـول المدرسـة إلـى مجتمـع حقيقـي يمـارس فيـه                  

لية واالسـتقالل والتعـاون وإنكـار الـذات، وأن يجـد فـي ممارسـة هـذه         النشء الحياة االجتماعية الصحيحة، ويمارس فيها المسـؤو 

الصفات في الواقع ما يشجعه على التمسك بها في المستقبل، وإذا ما تحولت مدارسنا إلى الفاعلية المطلوبة فـإن ذلـك سـيؤدي    

  . إلى تنمية مواطنة صالحة فعالة

ربيـة والتعلـيم فـي األردن تـدريس مـادة مسـتقلة للتربيـة الوطنيـة         كما قررت معظم وزارات التربيـة والتعلـيم ومنهـا وزارة الت   

ــرورات ثـــــالث      ــها فتعـــــود إلـــــى ضـــ ــا مبـــــررات تدريســـ ــذا االســـــم وأمـــ ــية وتحمـــــل هـــ ــة األساســـ  الحبيـــــب،( تشـــــمل المرحلـــ

www.imamu.edu.sal/naif-chair(:  

  .باالنتماء والهويةضرورة وطنية لتنمية اإلحساس  -1

ــة الحقـــوق        -2 ــع ومعرفـ ــة المجتمـ ــاركة فـــي خدمـ ــات، والمشـ ــيم واالتجاهـ ــارف والقـــدرات والقـ ــة المعـ ــة لتنميـ ــرورة اجتماعيـ ضـ

 . والواجبات

 .ضرورة دولية إلعداد المواطن وفقًا للظروف والمتغيرات الدولية -3

جيال، كما يمكن للمناهج أن تترجم المواطنـة  حيث يمكن للمناهج أن تؤدي دورها في عملية التنشئة االجتماعية وبناء األ

  .إلى سلوكات وممارسات يتمرن الطلبة على اكتسابها

  : دور اإلعالم في تعزيز المواطنة الصالحة: المطلب الثالث

لإلعالم دور كبير في توعية األفراد نحو مسؤولياتهم الفردية والجماعية وبنـاء روابـط بـين أبنـاء المجتمـع وغـرس العـادات        

  . لقيم وإيجاد اتجاهات موحدةوا

قـال  .)152،  2007الزعبـي،  ("وسائل اإلعالم في اإلسالم وسيلة لتبليغ المبادئ والقيم اإلسالمية وهذا أمر واجـب  وتعد

  ].104: آل عمران[ )وْلَتُكن منُكم ُأمٌة يدعون إَلى اْلَخير ويْأمرون باْلمعروِف ويْنهون عن اْلمنَكر : (تعالى

ويمكن لإلعالم أن يقوم بدوره عن طريق البرامج الهادفة التي تعمق المواطنة، وعن طريق الصـحف التـي توضـح إنجـازات     

الوطن وتزيد من روح المواطنة وغيرها من الوسائل التي من شأنها ترسيخ حب الوطن واالنتماء إليه واالعتزاز باالنتساب إليـه  

  : وواجباته، ومنهاوبيان حقوق المواطن 

  . تعزيز التماسك االجتماعي بالتركيز على القيم المشتركة -1

 . شرح سياسات الدولة والدفاع عنها، بتخطيط إعالمي يصوغه خبراء من الدولة -2

 . الرد على الدعاية المضادة التي تثيرها بعض الدول لزعزعة استقرار الدولة -3

 . تشكيل الرأي العام -4

 . التأثير في صنع القرار -5

 . طنيخلق روح االعتزاز الو -6

 . تثقيف المواطن بقضاياه المحلية -7

 .)28، 2008العناقرة والبواعنة والدمنهوري، ( استقطاب الكفاءات اإلعالمية لخدمة الثقافة الوطنية -8

 .وسائل اإلعالم عن التركيز على الطائفية والعنصرية تعد -9

 .برامج متخصصة توضيح قيم المواطنة الصالحة ومقوماتها وترسيخها من خالل -10
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  : النتائج 

إن مفهوم المواطنة يقوم على عالقة متبادلة بين مجموعة من األفراد بمكان معـين يقـوم علـى مرتكـزات سياسـية وجغرافيـة        -1

  . وقانونية واجتماعية ونفسية وعاطفية

ة، حيـث تشـكل الوطنيـة    إن العالقة بين المواطنة والوطنية هي عالقة سبب ونتيجـة فالوطنيـة سـبب مباشـر إليجـاد المواطنـ       -2

 . الجانب العاطفي والفكري والنظري للمواطنة، بينما المواطنة تشكل الجانب العملي

 . إن الجنسية مرادفة للمواطنة كما تتضمن امتيازات أخرى خاصة -3

 . طنة بال وطنإن العالقة بين الوطن والمواطنة عالقة تكاملية فال تحقق الموا -4

 . جم المواطنة عمليًاإن المواطن هو الشخص الذي يتر -5

 . إن التربية الوطنية هي الوسيلة العملية المنظمة التي تحقق المواطنة من خالل مؤسسات المجتمع المختلفة -6

إذ أن مفهـوم األخـوة ال يتحـدد     )الـوطن األكبـر  (إن مفهوم األخوة في اإلسـالم يشـكل مفهـوم االنتمـاء إلـى األمـة اإلسـالمية         -7

مفهوم المواطنة فهو يشكل االنتماء إلى الوطن األصغر الذي يتحدد بحدود الزمان والمكـان،  بحدود الزمان والمكان، أما 

  .وهذا هو الفرق بين مفهوم المواطنة الذي يتعلق باالنتماء السياسي ومفهوم األخوة الذي يتعلق باالنتماء الديني

 . الحقوق والواجباتو الحريةو مساواةالو الوالءواالنتماء : إن مقومات المواطنة من منظور إسالمي هي -8

  .األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم ومن الوسائط التربوية المهمة في تعزيز المواطنة الصالحة تعد -9

 :المصادر والمراجع
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 .ربد، األردنإجامعة اليرموك، كلية اآلداب،  قسم علم االجتماع،، منير كرادشة

  

   13/7/2010 وقبل للنشر                                        26/11/2009  ستلم البحث فيا

  ملخص

هدفت هذه الدراسة الى بحث وتحليل أثر مصادر المرأة المتاحة وعالقتها بـالعنف الموجـه ضـدها داخـل نطـاق اسـرة، وقـد        

لتنفيذ هذه التحليالت واستند في ذلك إلى عدد من النمـاذج اإلحصـائية المميـزة متمثلـة فـي         SPSSاستخدم البرنامج اإلحصائي 

اعتمـدت الدراسـة بشـكل اساسـي علـى تحليـل       ". األنحـدار المتعـدد الخطـوات   "يل التباين األحادي، ونمـوذج تحليـل   نموذج تحل"

دائرة اإلحصاءات العامة، ولعل واحـدة مـن المؤشـرات الهامـة المتحصـلة       أعدتهالذي  2007بيانات مسح السكان والصحة األسرية 

مسـتوى تعلـيم المـرأة، وعمرهـا عنـد الـزواج وعمرهـا الحـالي، وعـدد األطفـال           "ثلمن نتائج الدراسة تلك المتعلقة بأهمية متغيرات م

إضافة لمتغيرات مثل مكان األقامة وصلة القرابة بين الـزوجين، ومـدى تأثيرهـا فـي     " المنجبين في األسرة حسب نوعهم االجتماعي

  . احتماالت بروز العنف ضد المرأة في األسرة األردنية

   .ادر المرأة المتاحة، المتغيرات الديموغرافية، العنف ضد المراة، النوع االجتماعيمص: المفتاحية الكلمات

  

Violence Against Women in the Light of Available Resources Theory:  

A Demographic, Analytic Study Based on Jordan Population and Family Health 
Survey of 2007 

 

Muneer Karadsheh, Department of Sociology, Faculty of Arts, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 
 

 

Abstract 

The study aims to investigate and analyze the relationship between the variables representing the 
available resources for women and probability of violence against them in the Jordanian family. The 
data of the study were taken from the Jordan Population and Family Health Survey of 2007 (JPFHS), 
which was conducted by Department of Statistics. The study employs a number of statistical methods: 
the simple descriptive methods, such as the percentages and one-way ANOVA and the Stepwise Multiple 
Regression which are appropriate. 

 One of the main results that can be obtained  from the analysis was that a woman’s level of 
education, her age at first marriage, her age at present, and the kinship marriage patterns, all have a 
significant relationship with risk of  violence against women in Jordan. 

Keywords: Available Resource for Womens, Social Gender, Demographic Variables, Violence Against 
Women. 
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 :مقدمة

، إال أن الكثيـر مـن جوانبهـا بقيـت     العنـف األسـري ودوافعهـا وأثارهـا     ظاهرةطبيعة  تحليلرغم االهتمام الملحوظ بدراسة و

أبعـاد  هـذه الظـاهرة مـن     حليـل تلفهـم و محاولـة  الالحقـة ك  العديد من الدراسات تجاء وقد ،غامضة يشوبها التعقيد وعدم الدقة

يتضــمنه مــن أثــار وانعكاســات لمــا  ،ضــد المــرأة هالموجــ ، خاصــة ذاك"أمبيرقيــا مم مفاهيميــًا أتاريخيــًا كانــت أ"مختلفــة  ونــواحي

وتبـدو إشـكالية ظـاهرة العنـف ضـد المـرأة        .وعميقة سواء على المرأة نفسها أو على أسرتها أو على كيـان المجتمـع برمتـه   هامة 

السـائدة التـي ال   التقليديـة  روافـد مختلفـة أهمهـا الثقافـة     مـن ممارسـات شـرعتها    كثير من المجتمعات اإلنسانية  خللهتتما كامنة ب

 ،تقوم على تأصـيل العنـف عبـر تكـريس دونيـة المـرأة      ثقافية تعترف بدور للمرأة إال زوجة وربة بيت وقناة إلنجاب األطفال، وهي 

د حققتـه مـن إنجـازات    اإلنجاب، بصرف النظر عما تكون قـ الخصب ووحصر قيمتها بشرطها األنثوي ومقدراتها البيولوجية على 

ذات الصــيغ المجتمعــات  تلــكخاصــة  ،)2006والمصــاورة  كرادشــة( علــى الصــعيد االجتمــاعي أو االقتصــادي أو الثقــافي ســواء 

الرجـــال علـــى اإلنـــاث، وعلـــى المصـــادر االقتصـــادية   ايســـيطر فيهـــالذكوريـــة حيـــث الســـلطة تاخـــذ شـــكال هرميـــا بحيـــث   بويـــةاأل

وغات والتبريــرات الثقافيــة واالجتماعيــة المختلفــة ســفعنــدما يقــدم المجتمــع للرجــل كــل الم .فيهــاوالثقافيــة المتاحــة  واالجتماعيــة

تأكيد بأن العنـف موقـف طبيعـي وفعـل ذكـوري يحـق       الن هذا المجتمع يذهب إلى إ، فعناصر أسرتهلممارسة العنف ضد زوجته و

يؤكد أهمية الدور الـذي يمكـن أن    األمر الذي ،مهمن قبل المجتمع وقي اتهمبررسلوك مسوغ اجتماعيا يملك للرجل ممارسته و

ــه  ــة و تلعب ــالثقافالعوامــل االجتماعي ــاء لظــاهرة العنــف فــي    فــي  ةي ــة البن ــة  هــذه العوامــل قــد   ، خاصــة أن المجتمــععملي تملــك كاف

ثقافــة ن إوبشــكل عــام فــ ة،االجتماعيــومــواقفهم ات والوســائل التــي يمكــن لهــا أن توجــه األفــراد وتحــدد أنمــاط ســلوكهم  ســوغالم

عنـف  محـددة ومؤيـدة النتهـاج ال   ي مواقـف  نـ محركات، التـي يمكـن أن تـدفع األفـراد نحـو تب     التملك الكثير من وخصائصه المجتمع 

  .إلدارة الصراع وخفض حدة التوتر داخل األسرة بوصفه آلية إقرارهقيم تبرر لتبني وضد المرأة، 

مثــل هــذه  ظــاهرة العنــف فــي   دورا هامــا فــي تأصــيل   ة بيعــة وأنمــاط توزيــع الســلطة ومصــادرها فــي األســر      أن لط يبــدو 

حيــث يقبــع الــذكور فــي أعلــى الهــرم واإلنــاث واألطفــال فــي  -كمــا أســلفنا–موزعــة توزيعــًا هرميــًا فيهــا  إذ إن الســلطة، اتالمجتمعــ

المجتمـع  علـى أنـه ممارسـة للسـلطة أو للقـوة الذكوريـة فـي        ضـد المـرأة   العنـف   وصـم يمكـن  فإنـه   ضمن هذه االعتبـارات أسفله، و

   ).1981الحسن، ( بمقدراتهاو لمرأةابلتحقيق السيطرة والتحكم 

 أوال اعتمـادا الـذكر   بـه ة والعدالة الكاملـة مقارنـة بمـا يتمتـع     اوقد علل الفكر االجتماعي الحديث عدم تمتع المرأة بالمساو

بحكـم   ثانيـا لمجتمعـات اإلنسـانية،   المعطـاة لهـا مـن قبـل كثيـر مـن ا      أو الهـوامش  محدوديـة حركـة المـرأة وضـيق المسـاحات      على 

ــا وأدوارهــا        ــالمرأة وحريتهــا وحقوقهــا ومكاناته ــة ذات العالقــة ب ــة والثقافي ــة الحركــات االجتماعي ــر مــن    ؛محدودي حيــث أشــار كثي

إلى أن التغيرات االجتماعيـة الثقافيـة لـم تكـن فاعلـة بشـكل واضـح، وعـزت ذلـك           بهذا الخصوص المفكرين االجتماعين المحدثين

يـر  يمحـدودًا، بحيـث لـم يسـهم بتغ    مسا ن ذلك لم يكن إال إن مستها فإو ،المرأة اا لم تمس جوهر اإلشكالية التي تعاني منهلكونه

 اعـز  وقـد ). 1987غيـث،  (تبلـغ فـي مضـمونها مـا حققـه الرجـل مـن مكانـات وأدوار ونفـوذ           إلـى درجـة  أوضاعها بشكل جـوهري  

همــال كثيــر مــن المجتمعــات اإلنســانية لــدور المــرأة اإلنتــاجي واهتمامهــا  إل ذلــك أيضــا نتيجــةن ون المحــدثون االجتمــاعيوالمفكــر

فـي  الـذي ترتـب عليـه احـتالل الرجـل لمكانـات وأدوار هامـة فـي العمليـة اإلنتاجيـة و          األمـر  الدور اإلنتـاجي للرجـل،   شكل مكثف بب

 الرجبـي (المجتمعـات هـذه  تـي احتلتهـا المـرأة فـي     رئيسـة مقارنـة بـاألدوار الثانويـة ال    ومحورية  اليتبوأ أدوار هدفع ماتوزيع الثروة، 

2003  .(  

الــذكور واإلنــاث فــي التــي يحتلهــا مكانــات الحــدة الفجــوة بــين تعميــق كمــا أســهمت الفــروق البيولوجيــة الــى حــد بعيــد فــي  

كافـة األعمـال   إنجـاز  بوخدمـة الـزوج و  األبناء المجتمعات اإلنسانية، فقد تخصصت المرأة بأعباء األمومة بصورة رئيسة، وبتربية 

المنزليــة بحكــم خصائصــها البيولوجيــة وبســبب أســطورة تقســيم العمــل، فيمــا تخصــص الرجــل بالعمليــة اإلنتاجيــة خــارج نطــاق       

داخـل   تحقيـق سـيطرة أكبـر   احتالل الرجل ألدوار بارزة في العملية اإلنتاجية وتوزيع الثروة، وبالتالي من ذلك  أستتبعما  ،األسرة

 ،المجتمـع نطـاق أسـرته و  لسـلطة داخـل   لمصـدر  ك الرجـل  ونفوذ ةإلى زيادة قوفي نهاية المطاف أفضى  ذياألمر النطاق أسرته 

  ).1992حسن، (برمته

ــذي لعب   إن  ــدور ال ــه ال يلغــي ال ــة     هــذا كل ــة واالقتصــادية، وعوامــل التحــديث المختلف ــه التحــوالت االجتماعي ــع  -ت ــة برف ممثل

تحررهــا مــن مظــاهر عبوديتهــا واســتالبها   هــوامشفــي زيــادة  -يــة اإلنتاجيــةفــي العمل تهازيــادة مســاهمو مســتويات تعلــيم المــرأة

المنـزل، وتخفيـف حالـة التهمـيش      داخـل من قيود األعمال التقليدية  خليصهاوفي توسيع دائرة عالقاتها االجتماعية وت ،التقليدية
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ــزا  التــي واالســتالب  ــا، والتــي    لعانــت ومــا ت ــاني منه ــة   تشــكلت تع ــة طويل ــر مراحــل تاريخي تعاضــد مجموعــة العوامــل   ل نتاجــًاعب

إلــى فــي مجـال العلــوم االجتماعيـة واإلنســانية   البـاحثين   كثيــرا مــندفـع  ، األمـر الــذي  المختلفــةوالثقافيــة واالقتصـادية  االجتماعيـة  

، وذلـك بهـدف تقـديم معرفـة ورؤى واضـحة وعميقـة       بكثير من التفصـيل االعتقاد بضرورة اإلحاطة بمثل هذه الظواهر ودراستها 

    .هايلإحول أسبابها وانعكاساتها والعوامل المؤدية قيقة ود

  الخلفية النظرية للدراسة

تنبـع مـن نوعيـة وعـدد     داخـل األسـرة   طة سـل لا"مفـاده أن  أساسي  الدراسة على أطر نظرية، تقوم على افتراضترتكز هذه 

د الشـخص  يـ تحدتسـهم فـي   والتـي قـد   -ة داخـل األسـر   ولعل أهـم المصـادر المتاحـة لألفـراد    " هاالمصادر المتاحة لكل فرد داخل

 االقتصــــادي واالجتمــــاعي ذات المنشـــأ  تلــــك المصــــادر -بشــــكل مطلـــق  هــــاداخلوالنفـــوذ  ســــلطة الالـــذي يمكــــن أن يكـــون لــــه   

  :التي تتمحور حول الجوانب التاليةو والديموغرافي

  .الزوجينكل من ل يمستوى التعليمال -1

  .المستوى الوظيفي لكل من الزوجين -2

  .كل من الزوجينومكان اإلقامة ل ، الدخل، العقاركاإلرث"ة المتاحة المصادر المادي -3

 .ومدى مشاركة المرأة في صنع قرارات األسرة المكانة االجتماعية ألسرة الزوج أو الزوجة -4

عدد األطفـال حسـب نـوعهم االجتمـاعي، حجـم الخصـوبة الطبيعـي، عـدد األطفـال الـذكور           : "الخصائص الديموغرافية مثل -5

  ).  األسرة، عمر المرأة عند الزواج وعمرها الحالياألحياء في 

  .لزوج والزوجةلعضوية المؤسسات المختلفة  -6

 لـى حـد الـزوجين زادت قـوة أحـدهما ع    ألكلمـا زادت المصـادر المتاحـة    خلص رواد هـذه النظريـة إلـى تأكيـد أنـه      قد وهذا 

السـلع المعمـرة فيهـا،    مقـدار  ، واألسـرة  فـي متاحـة  علـى المـوارد ال  أحد الزوجين سيطرة إلى مدى  دوا في ذلكاستنو ،قوة اآلخر

أن الشخص األكثر تحكمًا وسيطرة على هـذه المـوارد أو السـلع، يصـبح الجانـب األكثـر تـأثيرًا ونفـوذًا         وا في هذا السياق واعتبر

سـرة، كنتـاج   ، وال شك أن اختالل مثل هذه الموازين لصالح أحد األطراف من شـأنه أن يفجـر الصـراع داخـل إطـار األ     في األسرة

النظريـة بـروز العنـف، اسـتنادًا لمفهـوم      األطـر  فسـرت هـذه   فقـد  س اوعلى هذا األسـ لزيادة هيمنة أحد طرفي العالقة على األخر، 

أنه إذا لم يكـن للـزوج عـدد مـن المصـادر يفـوق       بهذا الصدد أوضحت و، "ات والنفوذ بين طرفي العالقة الزواجيةالمكان فاوتت"

ضـد   لجوئـه للعنـف  فـإن احتمـال   داخـل نطـاق أسـرته     وللنفـوذ  لمكانـة للزوجـة لكـي يبـرر شـرعية اكتسـابه      المصادر المتاحة لعدد 

عـدم قدرتـه   نتيجـة   بـالعجز  بسـبب شـعوره   أو مثال، باإلحباط، إذ قد يلجأ الرجل للعنف بسبب شعوره الزوجة قد يزداد بوضوح

مـن شـأن الزوجـة التـي قـد يتـوفر لهـا مـن         واالنتقـاص  التبخـيس  و رغبـة منـه فـي    أمنه تجـاه أسـرته،   باألدوار المتوقعة على القيام 

اإلقـرار بانخفـاض مصـادره     هكرد فعل للتعويض عـن عجـزه ورفضـ    ،قد يلجأ الزوج إلى العنفأو  ،المصادر ما يفوق ما يتوفر له

  .)(Rothschild. 1970 المتاحة مقارنة بمصادر الزوجة

الـــدور يســـتطع أن يحقـــق توقعـــات  ولـــم "كانـــت أم اجتماعيـــةدية اقتصـــا"مثـــل هـــذه المـــوارد يفتقـــد قـــد فـــالزوج الـــذي  

إلـى انتهـاج   ينـزع  قـد   ،مكانتـه المهنيـة أو تعليمـه   بسـبب انخفـاض   بسـبب انخفـاض دخلـه أو    إمـا   ،تجاه أسرتهومتطلباته المأمولة 

نـه كلمــا تــوفرت  ويــرى أصـحاب هــذه النظريــة بأ . كإحــدى اسـتراتيجيات إدارة الصــراع وخفــض التـوتر داخــل أطــار أسـرته    العنـف 

 داخـل إطـار أسـرته    ميلـه إلـى اسـتخدام العنـف    تبعـا لـذلك،    ت حدة الصـراع بداخلـه، وقـل   قلواجتماعية دية اقتصامصادر  جلللر

  . )1989أرفيخ زايتلن، (

داخـل   ينموازين القوى بين الـزوج في  ألثر االختالف هامًا سوسيولوجياتفسيرًا  )Rodman( رودمانوبهذا الصدد قدم 

الزواجيـة،  حـد طرفـي العالقـة    ألأرجحيـه القـوة والنفـوذ     ا، بحيـث عـز  ها في طبيعة العالقة بينهماالزواجية، ومدى تأثير هماتحادات

 ســلع معمــرة(هــا إمكانــات ووسـائل تتعلــق بمصـادر الســلطة والقــوى مثـل    بمجمللوســائل المتاحـة لكــل منهمــا، وهـي   اإلمكانـات و ل

 ,Clegg( بهـذا السـياق   ويؤكـد رودمـان  ) وخصائص اقتصادية واجتماعية مختلفة استجابات معنوية وبيولوجيةو، داخل األسرة
  -:يكون نتاج تفاعل قطبين اثنين هماأن توزيع القوى بين الزوجين  )1976
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   .الزوجةإمكانات يتمثل في إمكانات الزوج مقارنة ب :القطب األول

  .األسرةداخل زيع وبناء القوة حول تومن كال الزوجين الثقافية  بالتوقعاتيتعلق : القطب الثاني

بعوامـل  األسـرة  إطـار  االختالفـات أو التباينـات فـي مـوازين القـوى والنفـوذ داخـل        األدبيـات الديموغرافيـة   كما قرنـت بعـض   

ومـا   ،عمليـة تـرتهن بـالمرأة بالمقـام األول وبخصوصـيتها البيولوجيـة      على أعتبارها  عملية اإلنجاب وتبعاتها المختلفةبذات عالقة 

بعه مــن تكليــف لــألزواج الــذكور باألعمــال تتســإرضــاع ورعايــة لألطفــال، ومــا يحمــل وإنجــاب ومــن  ى هــذه الخصوصــيةتــب علــيتر

، والهيمنـة علـى   يسـتطيع القيـام باألعمـال الشـاقة     بمـا لديـه مـن قـوة بيولوجيـة متفوقـة      استنادا لمـا تقـدم و  لذكر ا، وخارج المنزل

   .)1980 ،النوري وحسني(ء الحمل واإلنجاب والرضاعةوليس محكومًا كالمرأة بأعبا مقدرات أسرته،

إلشـكالية  تفسـيرها  فـي  " داخـل نطـاق األسـرة    بنـاء القـوة  "التي تناولت عملية  بعض المداخل النظرية األخرىركزت  ينماب

جال معـين فـي   معرفة في جانب أو مجدارة وأي أن الطرف األكثر ) الجدارة(مفهوم ل، استنادًا بروز العنف ضد المرأة في األسرة

عبـد  ( مما يؤهله لفرض هيمنته ونفـوذه علـى عناصـر أسـرته     في التأثير، وأكثر سلطة من الطرف اآلخر قدرةالحياة، يصبح أكثر 

  .)2000، بالوها

طبيعــة مهــا علــى ضــوء ظتتحــدد مع ألبعــادداخــل األســرة لمجموعــة مــن ا بــروز العنــفعــزت  مــاوهنــاك مــن األطــر النظريــة 

بهــذا المقــام أن األزواج الــذين   (Center) ســنتر، حيــث وجــد هوخلفيتــه األســرية ونمــط تنشــئت  (Personality) شخصــية الفــرد

  .)1999دلتافو، اليسا ( الزوجين على اآلخر أحديتمتعون بدرجة عالية من السلطة يبرزون في األسر التي يسيطر فيها 

األسـرة اسـتنادا إلـى عمليـة تراتـب السـلطة       طـار  إ داخـل ر بروز العنف يتفستسعى إلى التي  ىأن الرؤيتضح ب وبشكل عام 

 ايكــون هنــاك توزيــع غيــر عــادل لمصــادر القــوة والســلطة فــي األســرة يصــبح الصــراع عنــدها أمــر  ، تــذهب إلــى أنــه عنــدما هــاداخل

ات ذات البنـاء أن أهم أسباب تفشي العنف وإسـاءة معاملـة الزوجـة مـن قبـل اآلبـاء فـي المجتمعـات         السياق وتؤكد بهذا  ا،محتوم

 بشــكل أو بــأخر مــع رؤى هــذه الــرؤى تقــاطع  يتضــحوكمــا  عمليــة تراتــب الســلطة داخــل األســرة، ، يعــود إلــى الثقافيــة التقليديــة

مـن االحتـرام والنفـوذ فـي المجتمـع، وهـي نفسـها تلـك          اتقليدية تنظر بكثير من االعتبار لقيم الـذكورة وتعطيهـا كثيـر    وأطروحات

 .فـي المجتمـع   ة األنثـى كـذلك تقلـل مـن مكانـ     ،األدوار التـي يمكـن أن تلعبهـا    أهميـة قلـل مـن   توالرؤى التي تبخس من قيم األنوثة 

ذكـورا  "ثقافـة مجتمعـاتهم، وفـي اسـتدماجهم     لإكسـاب األفـراد   من خالل ما تقوم به مـن   التنشئة االجتماعية دورًا هامًاتلعب كما 

عمليـة إخضـاع المـرأة واألبنـاء لسـلطة األب أو مـن        سـواء مـن خـالل    قـر العنـف كسـلوك ذكـوري مقبـول     ت قيميـة منظومة " وإناثا

كثيرًا ما ينظـر إلـى قـيم األنوثـة ومـا تمثلـه مـن قـدرة         ؛ إذ داخل األسرة إلدارة الصراعناجع  منهجخالل اعتماد العنف كأسلوب و

خضـاع  والت إلمحـا مـن   علـى ذلـك  يتمثـل فـي نظـرة الـذكر إلـى األنثـى ومـا يترتـب          اتجاه أحاديعلى الخصب واإلنجاب من خالل 

  .)1997الخولي، ( لقيم الذكورة في المجتمع" األنثوية وخصوصيتها البيولوجية واعتباراتها الثقافية"قيمها 

مـع   ،المختلفـة  فراد االجتماعية والنفسـية ألتعاضد خصائص ادرجة العنف ومنسوبه داخل اطار األسرة، يرفع من قد ما مو

زيــادة  قــي تســهم هــذه العوامــل مجتمعــةالمعمــول بهــا مــن جهــة أخــرى، بحيــث  والشــرائع والقــوانين ،خصــائص المحــيط مــن جهــة

، وتجذره إلى حـدود يصـعب معهـا معالجتـه أو الحـد منـه، أو التمييـز بـين مـا هـو عنـف            في المجتمعاحتمالية تعميق حدة العنف 

  .)2007 ،ختاتنه ،كرادشة(ما هو غير ذلك و

وخلــق  إليجــادداخــل المجتمــع قــد تــدفع  االقتصــاديةالديموغرافيــة وة والمكونــات الثقافيــة واالجتماعيــعامــة فــإن  ةوبصــور

مقبـول  اجتمـاعي  كسـلوك   تبريـره وإقـراره  هوامش واسعة لممارسة العنف األسري وتفجره دون وجه قصد، وقد تذهب إلـى حـد   

  .بروز مالمحهدون اإلشارة أو تحديد بعد أو عامل معين كسبب في  األسرة،أيضا داخل نطاق 

  :السابقةالدراسات 

مازالت موضوعا بكرّا لم يحظ بكثير من التحليل والدراسة، وتعـدها   دراسات العنف األسريتؤكد األدبيات االجتماعية أن 

مــن نمــط الدراســات الحديثــة نســبيا علــى مســتوى الــوطن العربــي، وإن بــدا واضــحا زيــادة التوجــه فــي اآلونــة األخيــرة، لرصــد         

  .   ب مختلفةوتحليل هذه الظاهرة من إبعاد وجوان
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الموســومة بــالعنف ضــد المــرأة فــي المجتمــع األردنــي، مــن الدراســات ) 2007الختاتنــة، ( عبــدالخالق الختاتنــةتعــد دراســة 

السياق، وهي من نوع الدراسات األمبريقية التي بحثت فـي أشـكال العنـف الـذي تتعـرض لـه المـرأة فـي          في هذاالحديثة والمهمة 

ه الدراسة أن أكثر أشكال العنف الممارس ضد المرأة األردنيـة كـان العنـف المجتمعـي واللفظـي      المجتمع األردني، وقد كشفت هذ

واألسري والجسدي والقانوني على التوالي، كما كشـفت الدراسـة أن المـرأة األردنيـة تتعـرض لجوانـب العنـف المختلفـة بـدرجات          

معهـا بدونيـة كانـت أقـوى جوانـب العنـف، أمـا أقـل جوانـب           متفاوتة بين الشدة والقوة، إال أن رفع الصـوت علـى المـرأة والتعامـل    

  .العنف الممارس ضدها  فكان المتاجرة الجنسية واستخدام أساليب منحرفة جنسيا معها

عالقـة المتغيـرات   "بعنـوان  )  2007كرادشـة والختاتنـة،   (لمنيـر كرادشـة وعبـدالخالق الختاتنـة    كما كشـفت دراسـة مشـتركة    

أهميـة المتغيـرات ذات الصـيغ الديموغرافيـة فـي تفسـير       " 2007بإشـكال العنـف ضـد المـرأة األردنيـة      الديموغرافية واالجتماعيـة  

حجــم الخصــوبة الفعليــة للمــرأة وعــدد األطفــال الــذكور األحيــاء وعــدد األطفــال  "بــروز العنــف فــي األســرة، خاصــة متغيــرات مثــل 

  ".     اإلناث األحياء وسبق حدوث وفيات األطفال في األسرة

ــى أن          )2002العــواودة، (أمــل عــواودة  وأجــرت  ــا إل ــي، خلصــت فيه دراســة عــن العنــف ضــد الزوجــة فــي المجتمــع األردن

السيدات المتزوجات في المجتمع عرضة للعديد من أشكال العنف داخل األسرة كالعنف الجسدي والجنسي واللفظـي والصـحي،   

ف االجتمـاعي الـذي يعـد أكثـر أنـواع العنـف انتشـارًا، وبينـت         ووجدت الدراسة أن المرأة األردنيـة تعـاني أكثـر مـا تعـاني مـن العنـ       

انخفـاض  "عواودة وجود عالقة واضحة بين انتشار ظاهرة الزواج المبكر بين اإلناث وبعض إشكال العنف، كمـا خلصـت إلـى أن    

نتشـار ظـاهرة زواج   مستوى دخل األسرة، باإلضافة إلى تدني المستوى العلمي للزوجين، وارتفاع معدل اإلنجاب بـين األسـر، وا  

  .األقارب بين أفراد المجتمع، كانت من أهم أسباب بروز العنف داخل نطاق األسرة األردنية

، إلـى  "الجريمـة والعنـف ضـد المـرأة    : العنـف األسـري  "بعنـوان   )2000عبدالوهاب، (ليلى عبدالوهاب كذلك خلصت دراسة

وخلصـت  . قـد أمضـين فتـرات طويلـة داخـل اإلتحـاد الزواجـي       من السـيدات فـي العينـة التـي أجريـت عليهـا الدراسـة        %) 90(أن 

الدراســة بهــذا الخصــوص إلــى أن العنــف الواقــع علــى المــرأة فــي األســرة لــه عالقــة وطيــدة بخلفيــة الــزوجين وبعــض خصائصــهم     

إلدارة الصـراع  االجتماعية والديمغرافية، وأن نسبة االميين وشبه االميين من األزواج الذين يعمدون إلى انتهـاج العنـف كوسـيلة    

داخــل األســرة تمثــل النســبة األكبــر، وتــنخفض هــذه النســبة بشــكل ملحــوظ بــين المتعلمــين تعليمــًا عاليــًا، كمــا بينــت الدراســة أن  

النسبة الكبرى من النساء المعنفات هن من األميات، وأكدت الدراسة بهذا الخصوص وجود عالقة عكسية واضـحة بـين مسـتوى    

مسـتوى تعليمهـا، كمـا بينـت      عالممـارس ضـدها، ممـا يوضـح بـأن العنـف ضـد المـرأة يـنخفض بارتفـا           تعليم المرأة ودرجة العنـف 

عبدالوهاب أن معظم أسباب ودوافع العنف تعود لعوامل ذات منشأ ديموغرافي، ككثرة إنجـاب اإلنـاث فـي األسـرة وعـدم حصـول       

الفئـة العمريـة الصـغيرة مـن النسـاء، وإلـى انخفـاض        الزوج على طفل ذكر، وبان أعلى نسبة من ضحايا العنف في األسرة تقع فـي  

  .نسبة العنف مع التقدم في العمر، وانتشارها في المجتمعات الحضرية أكثر منها في المناطق الريفية

حول ظاهرة العنف األسري، التـي اعتمـد فيهـا علـى تحليـل نظـري لـبعض        ) 1999حلمي، (إجالل حلميكما كشف دراسة 

المجتمــع المصــري، أن مــا يقــرب مــن ثلــث الســيدات المصــريات ســبق أن تعرضــن للضــرب مــن قبــل    الدراســات التــي أجريــت فــي

أزواجهــن مــرة واحــدة علــى األقــل، وأن العنــف الموجــه ضــد الزوجــة منتشــر فــي الريــف أكثــر مــن المنــاطق الحضــرية، كمــا بينــت    

كـذلك بينـت الدراسـة    . لدراسة في سـن مبكـرة  الدراسة تميز األسر التي خبرت ظاهرة العنف بكبر حجمها، وانقطاع إفرادها عن ا

ــة االقتصــادية لألســرة،       "بــإن متغيــرات مثــل   المســتوى التعليمــي والعمــر الحــالي للــزوجين، والمســتوى الــوظيفي للــزوج، والحال

تعد متغيرات هامة في تفسير بروز ظـاهرة العنـف داخـل نطـاق األسـرة، وخلصـت الدراسـة إلـى أن حـوادث          " وخصائص المسكن

  .ثيرا ما تقترن بحصول المرأة على نصيب أوفر من التعليم وفرص العملالعنف ك

،إلــى أن العنــف األســري "العــدوان والعنــف فــي األســرة"فــي دراســته الموســومة ب) 1999، بركــات(مطــاوع بركــات ويشـير  

ماعيـة، كمـا أبـرزت    ليس بظاهرة جديدة وان شدتها نسـبية، إذ يمكـن أن تتغيـر حسـب تغييـر المعـايير والقـيم والمالبسـات االجت        

نتائج الدراسة أن العنـف الزواجـي تجـاه المـرأة يتجلـى فـي إجبارهـا علـى الخضـوع جنسـيًا واجتماعيـًا واقتصـاديًا وإلحـاق األذى              

  .الجسدي أو النفسي بها

فــي دراســة لــه عــن المجتمــع المصــري أن العنــف األســري يتخــذ مظــاهر      ) 2004العيســوي،(عبــدالرحمن العيســوييبــين 

الجسـدي والنفسـي والمـادي والقـانوني والمجتمعـي، إال أن أكثـر أشـكال العنـف المعلـن عنهـا مـن قبـل أفـراد عينـة               : هامتعددة من
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، كـذلك مـن نـوع    "الضـرب، والصـفع علـى الوجـه، والقـرص، والعـض، والركـل       "الدراسة هو من نوع العنف الجسـدي متمـثال فـي    

  ".يد بأنواعهبالطرد من المنزل، الحبس، والتهد"العنف النفسي ممثال 

دراســة وصــفية علــى عينــة مــن   : العنــف األســري ضــد المــرأة "حــول )2008الرديعــان، ( لخالــد الرديعــان وخلصــت دراســة

إلــى أن أهــم أنــواع العنــف الموجــه ضــد المــرأة فــي المجتمــع الســعودي يتمثــل فــي العنــف       " 2008النســاء فــي مدينــة الريــاض   

إلى أنه باإلضافة إلى عنف األزواج ضد زوجاتهم فـإن غيـر المتزوجـة تعـاني     االجتماعي واللفظي واالقتصادي، وخلصت الدراسة 

تشبث المرأة برأيهـا وكثـرة متطلباتهـا الماديـة، وعـدم      "عنف األخوة، كما بينت الدراسة أن أسباب العنف مختلفة ومتباينة فمنها 

لســعودي نتيجــة الفــروق بــين الجنســين، طاعــة الــزوج أو ولــي األمــر، كمــا أرجعــت الدراســة شــيوع ممارســة العنــف فــي المجتمــع ا

  .   وبسبب سيادة منظومة قيم اجتماعية وثقافية تبرر العنف ضد المرأة

بينت فيهـا أن نحـو ثلـث    " العنف األسري خصوصية الظاهرة البحرينية"بعنوان ) 2003 بوزيون،(دراسة بنه بوزيون وفي 

ات اللــواتي تقــل أعمــارهن عــن عشــرين ســنة كــن أكثــر الفئــات   عينــة الدراســة ســبق وأن تعرضــن ألحــد أنــواع العنــف، وان الزوجــ 

تعرضا للعنف، وبينـت أن ارتفـاع عمـر الزوجـة يقلـل نسـب تعرضـهن للعنـف، وخلصـت الدراسـة إلـى أنـه كلمـا ارتفـع دخـل الـزوج                 

مــط ومســتواه الــوظيفي قــل لجــوؤه للعنــف ضــد زوجتــه، كــذلك بينــت بوزيــون بــأن وجــود خالفــات بــين أســرة الــزوج والزوجــة ون   

الزواج الرومانسي من شأنه أن يزيد درجة العنف بين الزوجين، وبأن العنف اللفظي هو أكثر أنواع العنف شيوعا وانتشارا ضـد  

  .    المرأة البحرينية مقارنة بأنواع العنف األخرى

المـرأة بغـض    بهـذا الخصـوص إلـى أن العنـف ضـد المـرأة ظـاهرة عالميـة، تعـاني منـه           )1998يـارد،  (نازك سابا يارد تفيد 

النظر عن عمرها، أو وضـعها االجتمـاعي، أو االقتصـادي، أو السياسـي، أو تحصـيلها العلمـي، أو انتمائهـا الـديني، وهـي عرضـة           

للعنف بكافة أشكاله، وخلصت يارد إلى أنه غالبًا ما ترتبط أشكال العنـف ضـد المـرأة ببعضـها الـبعض، كمـا خلصـت يـارد إلـى أن          

د حدود الضرب وحـده بـل يتعـداه ليشـتمل الـدفش، وشـد الشـعر، ولـي الـذراع أو السـاق، والخنـق،            العنف الجسدي ال يقف عن

  .وقد يستخدم فيه أدوات مختلفة لتعنيف المرأة

إلـى أن العنـف الموجـه ضـد المـرأة      " العنـف الزواجـي  "بعنوان  )(Glenda.K, et.al 1998(أشارت دراسة جلندا وآخرون 

الزوج ومن ثم األبناء ويليـه األطـراف األخـرى، كـذلك وجـدت الدراسـة أن العنـف يـأتي محصـلة          يأتي من أقرب األشخاص إليها ك

لفقدان الضبط االجتماعي وعدم إشباع بعض الحاجات األساسـية؛ كالحاجـة إلـى االسـتقالل، أو بسـبب الخـوف والقلـق والتهديـد         

  .   ل واضح في حاالت الزواج المبكر وأثناء الحملوعدم تقدير الذات، كما كشفت الدراسة بأن العنف بين الشريكين يبرز بشك

  :أهداف وتساؤالت الدراسة

للمــرأة األردنيــة وعالقتهــا بــالعنف الموجــه   المصــادر المتاحــةتهــدف الدراســة الحاليــة إلــى التركيــز بالبحــث والتحليــل علــى   

ين المتغيـرات الممثلـة لمصـادر المـرأة     التـي تـربط بـ   التسـاؤالت  ضدها، ولهذا فقد حددت أهداف الدراسة الحاليـة باإلجابـة علـى    

  :التساؤالت التي تسعى هذه الدراسة لإلجابة عليهاالمتاحة من جهة وظاهرة العنف داخل األسرة من جهة أخرى، وتاليا أهم 

 ما عالقة عمر الزوجة الحالي بالعنف الموجه ضدها؟  )1

  ما عالقة عمر الزوجة عند الزواج بالعنف الموجه ضدها؟  )2

  دد األطفال األحياء في األسرة بالعنف الموجه ضدها؟ما عالقة ع )3

 ما عالقة عدد األطفال الذكور األحياء في األسرة بالعنف الموجه ضدها؟ )4

  ما عالقة عدد األطفال اإلناث األحياء في األسرة بالعنف الموجه ضدها؟ )5

 ما عالقة مستوى تعليم الزوجة بالعنف الموجه ضدها؟ )6

 بالعنف ضد المرأة؟ما عالقة مستوى تعليم الزوج  )7

 ما عالقة حالة عمل المرأة بالعنف الموجه ضدها؟ )8

 ما عالقة القرابة بين الزوجين بالعنف ضد المرأة؟ )9

  ما عالقة مكان إقامة األسرة بالعنف ضد المرأة؟ )10
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  :متغيرات الدراسة

 : رأة، وهيوهي تلك المتغيرات التي أدخلت كمتغيرات ممثلة للمصادر المتاحة للم: المتغيرات المستقلة -1

 عمر الزوجة الحالي -1

 عمر الزوجة عند الزواج -2

 عدد األطفال األحياء في األسرة -3

 عدد األطفال الذكور األحياء في األسرة -4

 عدد األطفال اإلناث األحياء في األسرة -5

 مستوى تعليم الزوجة -6

 مستوى تعليم الزوج -7

 حالة عمل المرأة -8

 درجة القرابة بين الزوجين -9

 مكان إقامة األسرة -10

سـبق  (وتتمثل في المتغير الرئيسي محور الدراسة والمتعلق بمتغيـر العنـف الموجـه ضـد المـرأة      : يرات التابعةالمتغ -2

  ).لم يسبق لها ذلك/ تعرض المرأة للعنف داخل األسرة 

  منهجية  الدراسة

  مصادر بيانات الدراسة

الذي قامـت بإجرائـه دائـرة     ،2007ي انات مسح السكان والصحة األسرية األردنبيعلى الدراسة وبصورة أساسية  عتمدتا

وتضــمن . الدوليــة) ORC Macro(بالتعــاون مــع وزارة الصــحة وبمســاعدة فنيــة مــن مؤسســة      اإلحصــاءات العامــة فــي األردن 

وقـد تـم مقابلـة     عـام،  49-15من السيدات المؤهالت الالتي سبق لهن فعال الزواج وأعمارهن بين  11113االمسح عينة حجمه

، وتعتبــر هــذه النســبة مؤشــرًا واضــحًا علــى دقــة وجــودة بيانــات    %)97(تصــل إلــى  كليــة وبنســبة تغطيــة ،مــنهن فعــال 10876

األســرية بــين عائلــة المســوحات الديموغرافيــة والصــحة    فــي األردن واألكثــر حداثــة   رابــعالهــو المســح  المســح ، وهــذا الدراســة

حـول  متنوعـة  معلومـات   هـذا المسـح   تضـمن قـد  و ”DHS“ ،(Demographic and Health  Survey)  والمعـروف  ميالعـال 

تتعلــق بصــورة مباشــرة بموضــوع العنــف الموجــه ضــد المــرأة فــي     وديموغرافيــة مختلفــة اقتصــادية-ذات أبعــاد اجتماعيــةقضــايا 

ظـاهرة العنـف الـذي يمكـن أن     هذا المسح من أوائل المسوحات على نطاق األردن الذي تعرض لتغطية  إذ يعداألسرة األردنية؛ 

الدراسـة وشـكل    ، ممـا أثـرى  مثـل هـذه الوقـائع   لوالعوامل المالزمة ه المرأة ضمن نطاق أسرتها وبشكل دقيق ومفصل، تتعرض ل

  . لتحليل وبحث هذه الظاهرةمصدرا خصبا ومهما 

تجدر اإلشارة هنا إلى أنه تم في هذا المسح تصميم نموذج خاص للحصول علـى معلومـات حـول مـدى تعـرض السـيدات       

لعنــف داخــل نطــاق أســرهن، مــن خــالل تطبيــق اســتمارة خاصــة بــالعنف علــى مجموعــة مــن الســيدات الالتــي تــم    فــي األردن إلــى ا

سيدة، وقد تـم اختيـار سـيدة واحـدة مـن كـل أسـرة فـي          )3444( اختيارهن للدراسة من خالل عينة فرعية لثلث عناقيد المسح

من هـذا النمـوذج مجموعـة مـن األسـئلة حـول أشـكال        عينة المسح الفرعية لسؤالها حول سبق تعرضها للعنف األسري، وقد تضـ 

   ).2008دائرة اإلحصاءات العامة ( العنف المختلفة التي يمكن أن تتعرض لها المرأة من قبل الزوج أو أحد أفراد أسرتها

  ألسلوب اإلحصائي المستخدم ا 

لتوزيـــع النســـبي البســـيط، إحصـــائية بســـيطة مثـــل ا أســـاليب تفاوتـــت بـــين اعتمـــدت الدراســـة علـــى عـــدة أســـاليب إحصـــائية

، وذلـك لرصـد وتحديـد الفروقـات التـي يمكـن       One Way ANOVAواألساليب اإلحصائية الثنائية مثل تحليل التباين األحادي 

  . أن تحدثها المتغيرات المستقلة على احتماالت تعرض المرأة للعنف داخل أسرتها
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وتـأتي أهميـة اسـتخدام هـذا النـوع مـن        "ر المتعدد الخطواتتحليل االنحدا"أساليب إحصائية متقدمة مثل  باإلضافة إلى 

التعامـل   فـي  لقدرته العالية على إدخال مجموعة كبيرة من المتغيرات فـي نموذجـه التحليلـي، وأهليتـه     التحليل اإلحصائي المتقدم

ويعــد هــذا   تغيــر التــابع،أهميتهــا التفســيرية، وقيــاس تأثيرهــا النســبي فــي الم   حيــث إبــراز مــع كافــة المتغيــرات قيــد الدراســة مــن  

النموذج التحليلي أكثر مالئمة لطبيعة أهداف الدراسـة، إذ أن هـذا التحليـل يمتـاز بقدرتـه علـى التعـرف علـى األثـر الصـافي لكـل            

المنيــزل (متغيــر مســتقل فــي المعادلــة االنحداريــة علــى المتغيــر التــابع فــي الدراســة بعــد ضــبط تــأثير بــاقي المتغيــرات المســتقلة      

وإلجــراء عمليــات التحليــل والمعالجــة اإلحصــائية فقــد تــم األســتعانة ببرنــامج الــرزم اإلحصــائية المعــروف فــي األدبيــات    ، )2000

   Spssاالجتماعية ببرنامج 

  :عرض النتائج ومناقشتها

، بحيـث تـوخي سالسـة االنتقـال مـن األسـاليب اإلحصـائية        عدة مستويات من التحليـل سوف يتم عرض نتائج الدراسة على 

، التي من خاللها يمكن تقـديم رؤى عامـة حـول متغيـرات الدراسـة وتوزيعاتهـا التكراريـة ونسـبها، ومـن ثـم الولـوج أكثـر             سيطةالب

الممكن أن تنشأ بين متغيرات الدراسـة المسـتقلة مـع المتغيـر التـابع، وصـوال إلـى المرحلـة          الثنائية البسيطةإلى حيثيات العالقات 

لحيثيـات  ، سـعيا للوصـول إلـى نتـائج أكثـر دقـة وتفصـيًال        نمـوذج تحليلـي متقـدم   اعتمـاد اسـتخدام    الثالثة واألخيرة التـي تـم فيهـا   

الممكن أن تنشأ بين المتغيرات الممثلة للمصـادر المتاحـة للمـرأة والتـي أدخلـت كمتغيـرات مسـتقلة فـي الدراسـة           العالقة المركبة

صـافي تـأثير بـاقي المتغيـرات المسـتقلة األخـرى، حيـث         مع متغيـر العنـف الموجـه ضـد الزوجـة داخـل األسـرة، خاصـة بعـد ضـبط          

أعتمــد فــي هــذا المســتوى التحليلــي بصــورة أساســية علــى نمــاذج التحليــل المتقــدم، ممثلــة بنمــوذج تحليــل االنحــدار المتــدرج     

  .الخطوات

 .نتائج التوزيعات النسبية البسيطة لمتغيرات الدراسة .1

" االجتماعيــة واالقتصــادية والديموغرافيــة "المصــادر المتاحــة للمــرأة  بهــدف تقــديم تصــورات عامــة حــول طبيعــة وأنمــاط   

وتوزيعاتها ونسبها وأشكال العنف الموجه ضد المرأة األردنية وأنماطه، فقد تم االستعانة بنموذج تحليل التكرارات والتوزيعـات  

الت أكثـر عمقـًا وتفصـيًال لحيثيـات هـذه      النسبية لكافة متغيرات الدراسة سعيًا لتحقيـق هـذا الهـدف، قبـل الـدخول أكثـر فـي تحلـي        

  ).   2و 1انظر نتائج جدول(الخصائص وعالقتها بالمتغير الرئيسي قيد الدراسة والتمحور حول العنف الموجه ضد المرأة 

، وتركـزهن عنـد   انخفـاض أعمـار السـيدات قيـد الدراسـة     بصورة عامة توضـح نتـائج التوزيعـات النسـبية لمتغيـرات الدراسـة       

، وهي نتيجة تنسجم مع االتجـاه العـام ألعمـار النسـاء عنـد الـزواج فـي        %31.9سنة، وبنسبة تصل إلى ) 29-20(مرية الفئة الع

الدراســة عنــد قيــد  مســتويات أعمــار الســيدات المجتمــع األردنــي، كمــا تظهــر نتــائج الدراســة وجــود انخفــاض عــام وواضــح فــي     

عاما، وهـي نتيجـة تتسـاوق     20ن تزوجن بأعمار مبكرة أقل من ، إلى أنه%)44.5(، حيث أشارت نسبة تقدر ب زواجهن األول

أيضا مع النسق العام لمستويات عمر المرأة األردنية عند الزواج والذي يميل إلى االنخفاض، كما تنسجم هذه النتيجة إلى حـد  

جتمــع األردنــي، وتعــزوه  كبيــر مــع نتــائج الدراســات الســابقة، التــي تنــزع لتأكيــد وجــود ارتفــاع فــي نســب الــزواج المبكــر فــي الم        

لمجموعــة مــن االعتبــارات تتقــدمها االعتبــارات البيولوجيــة المتعلقــة بــدور المــرأة المحــوري فــي العمليــة اإلنجابيــة، أو العتبــارات   

  ).2006كرادشة والمصاروة، ( ثقافية واجتماعية تتعلق بمفهوم السترة وأيدولوجية العرض
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  رات المستقلة قيد الدراسةنتائج التوزيعات النسبية للمتغي: 1جدول 

  النسبة  التكرار  اسم المتغير

    عمر المرأة الحالي

  1.54 53  عام 19 - 15

  31.9  1098  عام 29 – 20

30 – 39   1361  39.5  

40 -49  932 27.1  

  100.0  3444  المجموع

  عمر المرأة عند الزواج

  44.5  1544  فأقل 19

20 -29  1794 52.1 
30-39  103 3.0 
 0.3 14  فأكثر 40

  100.0  3444  المجموع

    عدد األطفال المنجبين أحياء في األسرة

  9.8 335  )ال يوجد أطفال في األسرة(صفر -1

2- 1-2  882 15.6 
3- 3 – 4  1066  30.9 
 33.3  1169  فما فوق– 5 -4

 100.0 3444  المجموع
  عدد األطفال الذكور في األسرة

  18.9 652  صفر. 1

2 .1-2  1817 52.8 
3 .3 – 4  817 23.7 
  4.6 158  فما فوق 5. 4

 100.0 3444  المجموع
  عدد األطفال اإلناث المنجبات في األسرة

 16.5 567  صفر. 1
2 .1-2  2042  59.3 
3 .3 – 4  684 19.9 
  4.4 151  فما فوق 5. 4

 100.0 3444  المجموع
  مستوى تعليم الزوجة

 3.8 129  غير متعلمة
 6.3 217  أبتدلي
 14.2 488  ديأعدا

  45.7  1572  ثانوي

  30.1 1037  أعلى من ثانوي

 100.0 3444  المجموع
  مستوى تعليم الزوج

 2.0 69  أمي  1
 11.8 407  ابتدائي  2
 19.0 665  أعدادي  3

 37.1 1275  ثانوي 
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  النسبة  التكرار  اسم المتغير

 30.1 1037  أعلى من ثانوي
  100.0  3444  المجموع

  الحالة العملية الحالية للزوجة

  9.6 33  تعمل حاليا 

  90.4  3113  ال تعمل حاليا

  100.0  3444  المجموع

      مكان اإلقامة

  85.3 2938  حضر 

 14.7 506  ريف
 100.0  3444  المجموع

  درجة قرابة الزوجة مع الزوج

 38.7  1332  يوجد قرابة
  61.3  2112 ال يوجد قرابة بين الزوجين

  100.0 3444  المجموع

حسب نوعهم االجتماعي فتظهر النتائج ارتفـاع نسـب أسـر السـيدات الالتـي      جبين في األسرة لعدد األطفال المنأما بالنسبة 

، وهي نتيجة توضح أن هناك نسبة ملحوظـة مـن السـيدات لـم يسـتطعن إنجـاب األطفـال        %19.8لم ينجبن أطالقا وبنسبة بلغت 

وعـدم قـدرتها علـى حمـل وإنجـاب األطفـال       ألسباب قـد تكـون ذات منشـأ بيولـوجي تتعلـق بعقـم الزوجـة        ) سواء إناث أو ذكورًا(

بشكل طبيعي، أو ألسباب اجتماعيه أو ديموغرافيه كأن يكون الزوجان في بداية حياتهمـا االنجابيـة، أو لرغبـه منهمـا فـي تـأخير       

اء نسـب األبنـاء الـذكور األحيـ    وعنـد مقارنـة هـذه النتيجـة مـع      ). 2008دائـرة اإلحصـاءات العامـة    (الحمل واإلنجاب لـبعض الوقـت  

، 19%، توضح النتائج ارتفاع نسب السيدات الالتي لم ينجبن إطالقًا أبناء ذكـورًا وبنسـبة   المنجبين للسيدة في األسرة األردنية

لـدى السـيدات الالتـي سـبق أن أنجـبن أقـل مـن طفلـين مـن الـذكور، كمـا توضـح نتـائج              % 52.8بالمقابل تصل هذه النسب إلى 

  %.59.3من األطفال إناث وبنسبة تصل إلى ) 3-2(ي أنجبن من الدراسة ارتفاع نسب السيدات الالت

مستوى تعلـيم الزوجـة وحالتهـا العمليـة، ومكـان إقامتهـا،       : "أما بخصوص خلفية المبحوثين اإلجتماعيه واإلقتصاديه، مثل

، مسـتوياتهن التعليميـة  بارتفـاع  ، فتوضح النتائج تميز النساء قيـد الدراسـة   "ومستوى تعليم الزوج، ودرجه القرابة بين الزوجين

، بينمـا تـنخفض هـذه النسـب     %30.1) أعلـى مـن ثـانوي   (بحيث بلغت نسـبة النسـاء الحاصـالت علـى مسـتويات تعليميـة مرتفعـة        

 ، كمـا يالحـظ االرتفـاع العـام والظـاهر علـى      )أميات، ابتدائي(بصورة ملحوظة للنساء الحاصالت على مستويات تعليمية منخفضة 

، بينمـا يالحـظ   %30.1) ثـانوي فمـا فـوق   (؛ إذ بلغـت نسـبهم فـي المسـتويات التعليميـة العاليـة       الـذكور  مستويات تعليم األزواج

علــى الترتيــب، أمــا  %) 8.6و % 2.1(وبنســب بلغــت ) أمــي، ابتــدائي(انخفــاض هــذه النســب فــي المســتويات التعليميــة الــدنيا   

د الدراســة قــد أشــرن إلــى وجــود صــلة قرابــة مــع    مــن الســيدات قيــ % 38.7بالنســبة لــنمط زواج األقــارب فتوضــح النتــائج بــأن   

  .أزواجهن، مما يؤكد أن هذا النمط من الزواج ما زال نمطا شائعا في المجتمع األردني

بصورة عامة تؤكد نتـائج الدراسـة االنخفـاض الواضـح والظـاهر علـى مشـاركة المـرأة األردنيـة بسـوق العمـل، حيـث بلغـت               

يقطـن المنـاطق الحضـرية وبنسـبة      يتبين نتـائج الدراسـة ارتفـاع عـدد السـيدات الالتـ      ، كما %14نسبة مساهمتها بسوق العمل 

يقطن المناطق الريفية في األردن، وهي نسـبة تنسـجم مـع االتجـاه العـام لتوزيـع السـكان فـي المجتمـع          % 15مقابل % 85بلغت 

  .ه وبشكل الفت لالنتباهاألردني والتي تميل لتأكيد ارتفاع نسب السكان الذين يقطنون المناطق الحضرية في

أما فيما يتعلق بنتائج التوزيعـات النسـبية البسـيطة للمتغيـر التـابع محـور الدراسـة، والمتعلـق بأشـكال العنـف الموجـه ضـد             

قـد سـبق    49-15المرأة في األسرة األردنية، فتبين نتائج الدراسة أن ثلث السيدات الالتـي سـبق لهـن الـزواج فـي الفئـة العمريـة        

، الــذي يوضــح 2انظــر جــدول رقــم  ) الــخ...كالضــرب، الركــل، اللطــم، ورمــي األشــياء علــيهن  (ألحــد أنمــاط العنــف  لهــن التعــرض

  . التوزيعات التكرارية النسبية ألبرز أشكال العنف الذي يمكن أن تتعرض له المرأة األردنية داخل نطاق أسرتها
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  .أة في األسرةنتائج التوزيعات النسبية ألنماط العنف الموجه ضد المر :2جدول 

  سبق التعرض للعنف أشكال العنف الموجه ضد المرأة في األسرة

  %15.6 الدفع بقوة، رمي األشياء باتجاهها 

  %13.5 صفعها أو لوي الذراع

  9.8 ضربها باليد أو بأداة حادة

  6.1 ركلها بالرجل أو جرها

  1.5 محاولة خنقها أو حرقها

  0.8 حالتهديد بسكين أو مسدس أو بأي سال

  0.5 التهجم عليها بسكين أو بأداة حادة

  7.6 إجبارها بالقوة على المعاشرة الجنسية

  15.2 إذاللها فعًال أو قوًال إمام اآلخرين

  14.3 التهديد بالحاق األذى بها أو بأي شخص قريب لها

  

بالـدفع ورمـي   "ن للعنـف متمـثال   كما تبين حيثيات نتائج الجدول أعـاله ارتفـاع نسـب السـيدات الالتـي سـبق لهـن أن تعرضـ        

، كما تبين النتائج أن هناك نسبة واضحة من السيدات الالتي سبق لهـن  %13.5وصفعهن ولي الذراع% 15.6األشياء اتجاههن

إذاللهـا فعـال وقـوال أمـام اآلخـرين      "أن تعرضن ألنماط أخرى من العنف داخل إطار أسـرهن مثـل العنـف النفسـي، الـذي تمثـل فـي       

، كمــا أشــارت نســبة واضــحة مــن الســيدات الالتــي   %14.3يــدها بإلحــاق األذى بهــا أو بأشــخاص قــريبين منهــا  ، وتهد15.2%

ســبق لهــن أن تعرضــن للعنــف داخــل أســرهن بــأنهن ســبق وتعرضــن للعنــف الجنســي كإجبــارهن بــالقوة علــى المعاشــرة الجنســية       

ألردنية بمختلف أشكاله وأنماطه، وإن اختلفت نسـبه  األمر الذي يؤكد انتشار العنف ضد المرأة داخل األسرة ا%. 7.6وبنسبة 

  .  وتباينت أسبابه

  :نتائج العالقات الثنائية .2

  " العنف الموجه ضد المرأة"نتائج تحليل التباين األحادي لمتغيرات الدراسة المستقلة مع متغير. 1

لفروقـات  لكشـف ورصـد ا   One way ANOVA استخدام نموذج تحليـل التبـاين األحـادي   تم في هذا الجزء من الدراسة 

التــي يمكــن أن تحــدثها المتغيــرات المســتقلة علــى أنمــاط ومســتويات العنــف الموجــه ضــد المــرأة، وســعيا لتبيــان حيثيــات هــذه        

العالئـق التـي يمكـن أن تنشــأ بـين هـذه المتغيــرات، خاصـة وأن هـذا النمـوذج التحليلــي يتميـز بقدرتـه علــى إبقـاء أثـر المتغيــرات             

  ). 2000 ،المنيزل( التابع بدون أي عزل أو ضبطالمستقلة المختلفة على المتغير 

فروقات إحصائية واضحة مـع درجـة العنـف الموجـه ضـدها       لمتغير عمر الزوجة الحاليأن ) 2(توضح معطيات جدول رقم 

، وهذه النتيجـة تـدلل علـى وجـود نـوع مـن االقتـران بـين عمـر الزوجـة الحـالي واحتمـاالت تعرضـها              )3.3(وبدرجة تباين قدرها 

  ].الخ...القسوة في المعاملة، وتعنيفها نفسيا وجنسيا[ف داخل نطاق أسرتها، والذي قد يتراوح بين للعن
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  نتائج تحليل التباين األحادي لمتغيرات الديموغرافية المستقلة مع إشكال العنف ضد المرأة: 3جدول 

  Sig مستوى الداللة اإلحصائي     أسم المتغير 

Mean SquareقيمةF  

  0.0001 3.3 180 زوجة الحاليعمر ال

 0.0001 3.1 4321 عمر الزوجة عند الزواج
 0.0001 1.2 178 عدد األطفال األحياء في األسرة
 0.0001 0.99 154 عدد األطفال الذكور في األسرة

  0.0001 4.3 544 عدد األطفال اإلناث األحياء في األسرة

 0.0001 2.1 250 مستوى تعليم الزوجة
 0.0001 1.1 185 عليم الزوجمستوى ت

 0.0001 2.3 945 حالة عمل الزوجة
 0.0001 1.3 111 درجة القرابة بين الزوجين

 0.0001 0.88 96  مكان اإلقامة

فتبين النتائج أهمية هذا المتغير علـى أشـكال العنـف الممـارس تجاههـا       "عمر الزوجة عند الزواج"إما فيما يتعلق بمتغير 

، مما يؤكد أيضا أهمية المرحلة العمرية التي يـتم عنـدها زواج المـرأة، ودوره فـي تحديـد احتماليـة بـروز        )3.1(وبدرجة تباين 

  . العنف الموجه ضدها في األسرة األردنية

وعالقتــه بــالعنف الموجــه ضــد الزوجــة، فتظهــر النتــائج وجــود      متغيــر عــدد األطفــال المنجبــين فــي األســرة    إمــا بخصــوص 

امة لهذا المتغير مع احتماالت بروز العنف ضد المرأة قي األسرة، وهذا يدلل على أن مقدار حجـم  فروقات إحصائية واضحة وه

  .األسرة، يعد عامال هاما وله دور فاعل في إبراز وتشكيل مظاهر العنف ضد المرأة في المجتمع األردني

ــر    ــرز متغي ــوعهم االجتمــاعي فــي األســرة     كــذلك يب ــال حســب ن ــا ( عــدد األطف ــع    )ذكــورًا أم إناث ــا إحصــائية واضــحة م ، فروق

فــي األســرة، الــذي يبــرز تباينــات هامــة وواضــحة مــع  " عــدد األطفــال اإلنــاث"احتمــاالت بــروز العنــف ضــد المــرأة، وخاصــة متغيــر

فروقـا إحصـائية   عدد األطفال الذكور فـي األسـرة   ، كما يبرز متغير )4.3(أشكال العنف ضد المرأة األردنية وبدرجة تباين قدرها

، وهذه النتيجة تؤكد بمجملها أهميـة المتغيـرات ذات المنشـأ    )0.99( العنف الموجه ضد المرأة وبدرجة تباين قدرهواضحة مع 

الثقافي في تقرير احتماالت بروز التوتر والصراع وتقـرر كـذلك أنمـاط اسـتجابة الـزوجين، وشـكل التفاعـل التـي يمكـن أن يسـود           

كشـكل مـن أشـكال عـدم التوافـق الزواجـي       -فـي تحديـد أرجحيـه بـروز العنـف       بينهما، األمر الـذي يمكـن أن يسـهم بصـورة فاعلـة     

  .ضمن نسق األسرة األردنية -وسوء إدارة الصراع

مـع كافـة أشـكال العنـف     لمتغير مستوى تعلـيم المـرأة   وجود فروقات إحصائية هامة وبارزة ) 3(كما تبرز نتائج جدول رقم 

وقعـة ويمكـن تفسـيرها علـى ضـوء سـرعة التغيـرات والتحـوالت المصـاحبة          ، وهـي نتيجـة مت  )2.1( ضدها وبمسـتوى تبـاين قـدره   

لعملية التنمية، التي طرأت على مكانة المرأة وأدوارها في المجتمـع األردنـي، فارتفـاع مسـتوى تعلـيم المـرأة اقتـرن فـي كثيـر مـن           

تها االقتصــادية واالجتماعيــة، األمــر األحيــان بارتفــاع مســتوى توقعاتهــا مــن مؤسســة الــزواج والحيــاة األســرية، وبزيــادة اســتقاللي 

والتـي ال تكـون   _ الذي انعكس أيضـا علـى نمطيـة األدوار التـي يمكـن أن تنـاط بهـا، خاصـة إذا كانـت متعلمـة وعاملـة فـي آن معـا             

إذ قـد تكـون متعارضـة وفـي حالـة صـراع       _ دائمًا في حالة انسجام مع توقعات الزوج، خاصة إذا كان تقليديا في معتقداته ورؤاه

ــذاتها،              ــه دور هــام فــي إعــادة صــياغة وعيهــا ب ــيم المــرأة ل ــع مســتوى تعل ــه أن رف ــه، وممــا ال شــك في ــزوج وتوقعات ــايير ال مــع مع

وبأدوارهـا األنثويــة التقليديــة، وبالتــالي فــإن احتماليـة أن تســهم هــذه النوعيــة مــن المتغيـرات فــي زيــادة مصــادر التــوتر والصــراع    

  .)1981،الحسن( داخل األسر تكون واردة

وإلــى حـد بعيـد، بتقــديم كثيـر مــن القـيم واألطـر المرجعيــة المسـتحدثة التــي        ارتفـاع درجـة تعلــيم الزوجـة   كمـا قـد يســهم    

إنجـاب األطفـال   (يمكن أن تمنح المرأة رؤى مغايرة عن تلك التقليدية، خاصة تجاه الحياة الزوجية وما يستتبع ذلك من عمليـات  

شــتيوي وكرادشــة  (ضــوعها لهيمنــة الــزوج وســلطته كشــرط للمحافظــة علــى أســرتها    ، وحــول ضــرورة خ )وتــربيتهم والعنايــة بهــم 

من إسهام ارتفـاع المسـتوى التعليمـي للمـرأة فـي جعلهـا أكثـر عقالنيـة فـي إدارة           -حسب بعض الفرضيات -، على الرغم )2001
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ا يــدلل علــى تضــمن تبــاين الصــراع، وأكثــر قــدرة علــى خفــض حــدة التــوتر وتجــاوز الخالفــات األســرية التــي يمكــن أن تنشــأ، ممــ 

  .مستوى تعليم الزوجة على تباينات هامة حول احتماالت بروز مظاهر العنف ضد المرأة داخل نطاق أسرتها

فروقات إحصائية واضحة مع احتماالت بروز العنف ضـد المـرأة، األمـر الـذي يؤكـد أن      متغير مستوى تعليم الزوج ويظهر 

ية للزوج له مردود وعالقة وطيدة بتباين احتماالت بروز العنـف ضـد الزوجـة فـي األسـرة      التباين الظاهر على المستويات التعليم

علــى تجنــب التــورط  قدرتــه األردنيــة، ويمكــن فهــم هــذه النتيجــة أيضــا علــى ضــوء اقتــران ارتفــاع مســتوى تعلــيم الــزوج بزيــادة       

زن منطقــي فــي عالقتــه معهــا، كمــا قــد يقتــرن  باالحتفــاظ بتــوا وبارتفــاع مهارتــهبممارســة العنــف بأشــكاله المختلفــة ضــد الزوجــة،  

ارتفــاع مســتوى تعلــيم الــزوج بارتفــاع قدرتــه علــى تبنــي معتقــدات ومفــاهيم أكثــر حداثــة ومرونــة فــي التعامــل مــع الزوجــة، وقــد     

ض مـع  على أبعاد تربوية وثقافية عميقة األثر في ذهنية الزوج يمكن أن تدفعه التخاذ مواقف تتعار) متغير تعليم الزوج(ينطوي 

 انتهاج العنف كسلوك إلدارة الصراع، بـل تعـزز تبنيـه السـتراتيجية عقالنيـة، إلدارة األزمـات التـي قـد تحـدث داخـل نطـاق أسـرته            

، وتؤكد األدبيات االجتماعية بهذا السياق أهمية ارتفاع مستوى تعليم الـزوج فـي رفـع مسـتوى وعيـه بمخـاطر       )2000عدنان، (

جعله أكثر طمعًا ورغبة في الوصول إلى حلول رشيدة وودية للخالفات التـي قـد تعتـرض حياتـه     العنف وانعكاساته على أسرته، و

الزواجيــة، كمــا قــد يســهم رفــع درجــة تعلــيم الــزوج فــي تحســين مهاراتــه فــي الســيطرة علــى انفعاالتــه وتنظيمهــا، واعتمــاد دوال      

  ).2007الختاتنة، ( العقالنية والرشادة في التعامل مع الزوجة

أشـكال العنـف   "مـع  حالة عمل الزوجة وضوح الفروقات الدالة إحصائيا لمتغير ) 3نتائج جدول (د متصل تبين وعلى صعي

، وهذه شواخص هامة تؤكد بمجملها تضمن مشاركة المـرأة بسـوق العمـل لتبـاين هـام فـي مصـادر        "التي يمكن أن يوجه نحوها

  .رتهاالصراع والتوتر في مستويات العنف الموجه ضدها داخل أطار أس

فيظهر هذا المتغير أيضا تباينات هامـة إحصـائيًا مـع أنمـاط العنـف       "درجة القرابة بين الزوجة والزوج"أما بالنسبة لمتغير 

الموجــه ضــد الزوجــة، ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة علــى ضــوء مــا يتضــمنه هــذا النســق القرابــي مــن وســائل للضــبط االجتمــاعي   

الــذي قــد يزيــد مــن مســتويات التقــارب والتجــانس الثقــافي واالجتمــاعي واالقتصــادي بــين      بصــورته التلقائيــة والتقليديــة، األمــر 

، إذ قد يتضمن هذا النمط من الزواج زيادة حدة الضـغوط التـي يمكـن أن تمـارس علـى الـزوجين مـن        )2000العزام، ( الزوجين

نس واأللفــة بينهمــا؛ غيــر أن هنــاك مــن  قبــل كبــار الســن فــي األســرة، ســعيا لخفــض حــدة التــوتر والصــراع، وزيــادة عوامــل التجــا   

ما تشير إلى أن نمط زواج األقارب قد يزيد من حدة العنف الممارس ضد المرأة، عبر زيـادة تـدخل األهـل فـي حيـاة       الدراسات

قـد   أبنائهم الزوجية وفقدان األبناء تبعا لذلك لخصوصيتهم األسرية وما يستتبع ذلك من مصادرة قـراراتهم الذاتيـة، األمـر الـذي    

وبصورة أكثـر عموميـة تشـير أدبيـات العنـف إلـى       ). 1976الخشاب، ( يقود إلى زيادة حاالت التوتر والصراع بين هؤالء األزواج

أن ممارسة العنف ضد المرأة في حالة كان الزوج من نفـس النسـق القرابـي، يعـد فعـًال يتعـارض مـع معـايير األسـرة، ويتنـافى مـع            

بًا على سمعة الزوج، األمر الذي قد يدفعه إلى تفضيل تبني أنمـاط مـن التفاعـل االيجابيـة مـع      مصالحها االجتماعية، وينعكس سل

  ).1997التير، ( الزوجة، مما قد يعزز فرص خفض درجة العنف الذي يمكن إن يوجه ضدها داخل اطار أسرتها

متغيـر علـى أشـكال العنـف الموجــه     ونمطيـة الفـروق التـي يمكـن أن يحـدثها هــذا ال      لمتغيـر مكـان إقامـة الزوجــة   أمـا بالنسـبة   

ضدها فتبرز النتائج أهميـة هـذه الفروقـات، ويمكـن تفسـير هـذه النتيجـة علـى اعتبـار أن المجتمـع األردنـي يعـد مجتمعـًا محكومـًا               

 ألسرة أبوية، والسلطة األساسية فيها تعود لرب األسرة الذي يمثل القوة المرجعيـة فيهـا، وتبقـى المـرأة نتيجـة شـرطها األنثـوي       

وتعزز األوساط الريفية في المجتمع األردني من أهمية سلطة الرجـل  ). 2008كرادشة، ( ضمن هذه األوساط صيغة ثقافية تابعة

. داخل األسرة اللتين عـادة مـا تحكمـان نمطيـة وطبيعـة عالقـة الرجـل بـالمرأة        بناء القوة والسلطة وهيمنته هذه من خالل طبيعة 

مقبولة ومنسجمة مع ما هو مغروس أصًال في ذهنية كل من األنثى والـذكر فـي مثـل     والقوةالسلطة ويبدو أن ممارسة مثل هذه 

هذه األوساط، باعتباره وضعا طبيعيا وشرطا أساسيا الحتفاظ الذكر بدوره كرأس لألسرة والضابط لسـلوك عناصـرها بمـا فـيهم     

هـذه الثقافـات التقليديـة السـائدة فـي األوسـاط الريفيـة         المرأة، وهو دور يقارب حد الوصاية التامة على األنثى، وكثيـرا مـا تـربط   

   وقـد تنـزع هـذه الثقافـة     )1999بركـات،  ( الدور األنثوي بصيغ ومواقف محددة تعزز ثقافة الخضوع والطاعـة للرجـل وألوامـره ،

كمـا تشـكل الظـروف     إلى تبرير قيام الرجل بتعنيف المرأة ومعاقبتها في حال خرجت عن هذه المستويات المعيارية أو المواقف،

التـي يعـاني منهـا الريـف أحيانـًا مقارنـة       (واألوضاع الثقافية واالجتماعية واالقتصادية المتردية، ومـا يسـتتبعها مـن تخلـف وتبعيـة      

الرجبـي،  ( مناخًا خصـبًا لتأصـيل واسـتمرار ثقافـة العنـف ضـد المـرأة، فـي إطـار قـوة غيـر متكافئـة تميـل لصـالح الرجـل               ) بالحضر

2003.(  
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في المناطق الحضرية فقد تؤدي التغيرات الطارئة على هذه المناطق إلى اسـتحداث تحـوالت كبيـرة فـي أدوار كـل مـن       أما 

الذكر واألنثى، بحيث تولد كثير من مظاهر الصراع وعدم االسـتقرار ضـمن نطـاق األسـرة، وقـد تأخـذ ردود الفعـل هـذه ملمحـًا          

  ).2002العواوودة، ( عنيفًا في مواجهة ما يقع من سوء فهم بين الزوجين

في احتماالت بروز العنف تجاه المرأة داخـل حيـز أسـرتها، إال تعبيـرًا عـن تـأثير       " خصائص المحيط"وقد ال يعدو تأثير  

، وقـد  )الـخ ...متغير تعليم الزوجين، مكان اإلقامـة، الـزواج المبكـر، زواج األقـارب    (مجموعة متعددة ومتنوعة من المتغيرات مثل 

  .امة عامًال مفصليًا لفهم االتجاهات والمواقف المالزمة لممارسة العنف ضد المرأة في المجتمع األردنييشكل مكان اإلق

الـذي  ) نمـوذج تحليـل التبـاين األحـادي    (تجدر اإلشارة هنا، إلى أن هذه النتائج تبقى محكومة لنوعية التحليـل المسـتخدم   

غير التابع، مما أضـعف القـدرة علـى تحديـد صـافي أهميـة كـل متغيـر         يتسم بعدم ضبط أثر المتغيرات المستقلة األخرى على المت

  . من هذه المتغيرات المستقلة على حدى في تفسير احتماالت بروز العنف ضد الزوجة في األسرة

  :ألثر متغيرات الدراسة المستقلة مع العنف ضد المرأة) االنحدار المتعدد الخطوات(نتائج تحليل نموذج  .3

من الدراسة إلدخال أكبر عدد من المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية المسـتقلة، وقيـاس   يسعى هذا الجزء 

أثرهـا فـي احتمـاالت بـروز العنــف ضـد الزوجـة فـي األســرة األردنيـة، وتحديـد أهميتهـا اإلحصـائية بعــد عـزل وتثبيـت تـأثير بــاقي               

حدار المتعدد الخطوات، لقـدرة هـذا النمـوذج التحليلـي علـى إسـقاط        المتغيرات األخرى، من خالل االستعانة بتحليل نموذج االن

واسـتبعاد تأثيرهـا مـن معادلـة التحليـل، وهـي       ) خطـوة خطـوة  ( كافة المتغيرات المستقلة ذات التأثير الضعيف على المتغير التـابع 

  ). 2000المنيزل، ( في العادة متغيرات ال تضيف شيئا يذكر على تفسير نتائج الدراسة

الـذي يتضـمن خالصـة نتـائج أثـر المتغيـرات المسـتقلة علـى         ) 4(من خالل القـراءة التقييميـة لمعطيـات جـدول رقـم       يتضح

بعـد ضـبط أثـر بـاقي المتغيـرات الديموغرافيـة واالجتماعيـة واالقتصـادية         (احتماالت بروز العنف ضد المرأة في األسـرة األردنيـة   

ميـه نسـبية واضـحة فـي تفسـير تبـاين احتمـاالت تعـرض الزوجـة للعنـف داخـل            بان هناك مجموعة من المتغيرات لهـا أه  ،)األخرى

قـد أظهـر تـأثيرًا هامـًا وواضـحًا فـي       ) عـدد األطفـال اإلنـاث المنجبـات فـي األسـرة      (أطار أسرتها الزواجية، حيـث يتبـين أن متغيـر    

مـن مجمـوع تبـاين درجـة     %) 5.2( تفسير احتماالت تعرض المرأة للعنف داخل أسرتها، إذ فسر هذا المتغير وحده ما مقـداره 

العنف الواقع عليها، وهي نتيجة متوقعة ويمكن تفسـيرها علـى ضـوء مـا تشـكله عمليـة إنجـاب اإلنـاث مـن مصـدر للقلـق النفسـي             

، إذ ال غرابـه مالحظـة عـدم الرغبـة فـي      )1994المجـالي،  ( والخوف من األعباء االقتصادية ومن الوصمات االجتماعية المحتملـة 

طفال فـي األسـرة لمجـرد كـونهم إناثـا، األمـر الـذي قـد يفسـر اقتـران إنجـاب األطفـال اإلنـاث بكثيـر مـن مشـاعر الحـزن                  إنجاب األ

والقلق والرفض وتزايد التوتر في العالقات الزواجية وضعف التوافق الزواجي وعدم القدرة على ضبط االنفعـال لـدى الـزوجين،    

كرادشــة ( بينهمــا فــي بعــض األحيــان أشــكاال مختلفــة مــن المواقــف العنيفــة    وتصــاعد حــدة الصــراع بينهمــا، وقــد يأخــذ الصــراع  

  .، وهذه النتيجة تؤكد بمجملها حجم التوتر المصاحب لزيادة عدد اإلناث المنجبات في األسرة)2007والختاتنة، 

حليل االنحدار نتائج اثر المتغيرات المستقلة على احتماالت بروز العنف ضد المرأة في األسرة باستخدام ت :4جدول 

  .المتدرج الخطوات

Rقيمة  اسم المتغير

  الجزئية

  Rقيمة

  التراكمية

قيمة اختبار

F 
مستوى الداللة 

  Sigاإلحصائي

  0.000  8.2 0.052 0.052  عدد األطفال اإلناث في األسرة . 1

  0.003  6.1 0.087 0.035  عدد األطفال الذكور في األسرة. 2

 0.019  3.2 0.108 0.021  مستوى تعليم الزوجة.3
 0.024  2.6  0.127 019  مجموع غدد األطفال األحياء في األسرة. 4
 0.05  2.3 118 0.009  درجه القرابة بين الزوجين. 5
  ,05  1.4  ,2 ,,  0006,  مكان اإلقامة. 6

ة، حيـث  أهميـة واضـحة فـي تفسـير احتمـاالت بـروز العنـف تجـاه المـرأ         " عدد األطفال الـذكور فـي األسـرة   "كما أبرز متغير 

مــن مجمــوع التبــاين الكلــي الحتمــاالت تعرضــها للعنــف داخــل أســرتها، ويبــدو أن النــاتج مــن     % 3.5فســر هــذا المتغيــر وحــده  

له مردود واضح على احتماالت بروز العنـف تجـاه    -خاصة في األوساط الريفية في المجتمع األردني–األطفال الذكور في األسرة 

ــار أن     ــى اعتب ــذكور فــي األســرة يعــد انجــازًا           المــرأة فــي األســرة، عل ــال ال ــة اإلنجــاب، وأن إنجــاب األطف المــرأة هــي محــور عملي
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ديموغرافيًا يسجل لصالحها ويمنحها األمان والطمأنينة، ويعمق مكانتها، ويكسبها االحترام واالعتراف االجتمـاعيين، كمـا يمـنح    

، كمـا يبـدو أن عـدم إنجـاب     )1994المجـالي،  ( بعـده الرجل إحساسا بأنه قد ضـمن فعـًال مـن يحفـظ اسـمه ويتسـّلم ملكيتـه مـن         

  ].الخ... الجسدي واللفظي والنفسي[الذكور من قبل الزوجة كثيرا ما يترتب عليه أن تتعرض ألشكال مختلفة من العنف 

ــر    ــيم المــرأة  أمــا بالنســبة لمتغي ــة       مســتوى تعل ــرة عــن المصــادر االجتماعي ، والــذي أدخــل كإحــد المؤشــرات الهامــة والمعب

مــن مجمــوع التبــاين الكلــي لدرجــة العنــف ضــدها داخــل   %) 2.1(قتصــادية المتاحــة لــديها، فقــد فســر هــذا المتغيــر وحــده   واال

األسرة، وتوضح هذه النتيجـة أهميـة متغيـر تعلـيم الزوجـة كمصـدر متـاح أمامهـا فـي تقريـر احتمـال بـروز العنـف كصـيغة للحـوار                

ذاتهـا األهميـة الكامنـة لهـذا المتغيـر فـي تجنـب كثيـر مـن أوجـه العنـف الـذي              والتفاهم مـع الـزوج داخـل األسـرة، إذ تبـين النتيجـة      

  . يمكن أن يمارس ضدها

كمتغير قوي وذي تأثير مهـيمن علـى تفسـير التبـاين الظـاهر فـي مسـتوى العنـف ضـد          " مستوى تعليم المرأة"يبرز متغير 

النســاء علــى تبــاين آخــر هــام يتعلــق فــي تطلعــاتهن   المــرأة، وهــذه النتيجــة تــدلل علــى تضــمن تبــاين المســتويات التعليميــة لــدى   

وأذواقهن وميولهن نحو االستقالل والحرية، وتبني قيم مستحدثة قد تكون على عالقة وثيقة ببروز مظاهر التـوتر والصـراع فـي    

معاملـة  كالقسـوة فـي ال  (، وبزيادة احتمـال بروزهـا علـى شـكل جمـل مـن الممارسـات العنيفـة         )2000عدنان، ( عالقتها مع زوجها

ارتفـاع   غيـر أن بعـض الدراسـات السـابقة تؤكـد بهـذا الخصـوص أن       ). الـخ ... الزوجة، وسوء المعاملة، وتعنيفها نفسيا وجنسيا

، قـد يرفـع مـن احتمـال التفاعـل اإليجـابي القـائم علـى الحـوار والتفـاهم فـي إدارة            "كمصـدر متـاح أمامهـا   " مستوى تعليم الزوجـة 

ة تبنيهــا لمواقــف أكثــر عقالنيــة، ورفــع مســتوى معرفتهــا ونضــجها االنفعــالي، األمــر الــذي قــد الصــراع مــع الــزوج، مــن خــالل زيــاد

الرديعــان، ( يمكنهــا مــن تجــاوز وحــل كثيــر مــن الخالفــات التــي قــد تعتــرض حياتهــا الزوجيــة، وزيــادة مســتوى توافقهــا الزواجــي    

المـرأة مـن انعكاسـات علـى ظروفهـا االجتماعيـة        كما يمكن فهم هذه النتيجة على ضوء ما يمكن أن يتركه متغير تعلـيم ). 2008

والثقافية المختلفة، أو على مستويات الوعي لديها حول كيفية تعاملها مع شـريك الحيـاة، وجعلهـا أكثـر تقـديرًا وطمعـًا فـي تبنـي         

). 1997، الخطيـب ( أنماط سلوكية حديثة تجنبها التعرض للعنف وما يالزمه من مواقف وممارسات سلبية داخل نطاق أسـرتها 

كذلك يمكن أدراك هذه النتيجة على ضوء الوعي والخبرة والمعرفـة المكتسـبة مـن عمليـة التعلـيم، التـي يمكـن أن تقتـرن بصـورة          

كما قد يرتبط رفـع سـوية تعلـيم المـرأة برفـع قـدرتها       . مباشرة بزيادة قدرة المرأة المتعلمة على تفادي التورط بممارسات العنف

االتصـال والتفاعـل االيجـابي مـع الـزوج واالبتعـاد عـن         تنطقـي بـين سـلوكها ومعتقـداتها وتحسـين مهـارا      على االحتفـاظ بتـوازن م  

األساليب االستفزازية، األمر الذي من شأنه أن يعزز من قدرتها على السيطرة على المواقف االنفعالية، مما قد يسهم فـي زيـادة   

  ).2000رمزي وسلطان، ( اخل نطاق أسرتهاقدرتها على إبراز تكيفات مناسبة في حالة بروز العنف د

عــدد األطفــال المنجبــين فــي األســرة والــذي يســتخدم عــادة كمؤشــر وشــاخص هــام  "كمــا تبــين نتــائج الدراســة بــأن متغيــر 

، قـد احتـل مكانـة هامـة بـين متغيـرات الدراسـة مـن حيـث قدرتـه علـى            "لتأكيد قدرة المرأة علـى الحمـل واإلنجـاب بشـكل طبيعـي     

مـن مجمـوع حجـم التبـاين الكلـي      % 1.9فـي مسـتوى العنـف الممـارس ضـدها، إذ فسـر هـذا المتغيـر مـا مقـداره            تفسير التبـاين 

ــرات ذات الصــيغ     -مــرة أخــرى -الحتمــاالت تعــرض المــرأة للعنــف داخــل أســرتها، وهــذه النتيجــة تؤكــد        ــة مثــل هــذه المتغي أهمي

مثـل هـذه الظـواهر يعـد مؤشـرًا علـى أن نسـق األسـرة ال         الديموغرافية في تأصيل ثقافة العنـف ضـد الزوجـة، خاصـة أن انتشـار      

يعمــل بصــورة مرضــية، وبــأن األزواج لــم يســتطيعوا مــن خــالل هــذا النســق إشــباع حاجــاتهم البيولوجيــة واالجتماعيــة المختلفــة     

كل كمـا قـد يتضـمن عـدم قـدرة المـرأة علـى الحمـل واإلنجـاب بشـ          ). 1997منصـور،  ( وإنجاب العدد المرغوب فيه مـن األطفـال  

طبيعي شواخص ومؤشرات هامة حول عدم قـدرتها علـى أداء األدوار المتوقعـة أو المنتظـرة منهـا، األمـر الـذي يزيـد مـن وطـأة           

، ومثــل هــذه المواقــف قــد )2006كرادشــة والمصــاروة ( الشــعور بعــدم الرضــى تجــاه الزوجــة، وتــدني تقــديرها مــن قبــل الــزوج  

كمـا يمكـن   ). الـخ ... كتعنيفها جسديا وأهانتها والتقليل من شأنها وعدم احترامها(تقترن عادة بزيادة الميل إلى تعنيف الزوجة 

فهم هـذه النتيجـة علـى ضـوء مـا يمثلـه إنجـاب األطفـال بالنسـبة للمـرأة الشـرقية مـن تـأمين اجتمـاعي وأداة هامـة وثمينـة إلثبـات                  

، بينمـا قـد يترتـب    )1994المجـالي،  ( راف االجتمـاعيين إنجازها اإلنجابي وهويتها األنثوية، وبالتالي في إكسابها االحترام واالعت

على عدم قدرة المرأة علـى اإلنجـاب بشـكل طبيعـي، نتيجـة ألسـباب تتعلـق بضـعف بيولـوجي أو بعوامـل ذات منشـأ فسـيولوجي،             

الـزوج فـي    خفض مكانتها وتعقيد العالقة بين الزوجين، وبالتالي زيـادة بـروز مظـاهر العنـف كإحـدى االسـتراتيجيات التـي يتبعهـا        

، وهــذا يعنــي أن احتمــاالت بــروز العنــف ضــد المــرأة داخــل نطــاق   )2007الختاتنــة، ( التعامــل مــع الزوجــة داخــل نطــاق األســرة 

وهـي نتيجـة تنسـجم مـع طبيعـة      ). 2001كـاثم،  ( أسرتها يتأثر بشكل واضح بتباين قدرتها على الحمل واإلنجـاب بشـكل طبيعـي   

اتها علـى حيـاة المـرأة ومكاناتهـا وأدوارهـا فـي أسـرتها، ممـا يؤكـد أهميـة خصـوبة المـرأة             ونمطية تأثير هذه المتغيرات وانعكاسـ 

  .وقدرتها الطبيعية على الحمل واإلنجاب في تحديد مستوى العنف الموجه ضدها
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مكانة هامـة بـين متغيـرات الدراسـة المسـتقلة مـن حيـث قدرتـه علـى تفسـير            "درجة القرابة بين الزوجين" كما أحتل متغير

من مجموع التباين المشاهد، مما يـدلل علـى تضـمن تفـاوت     % 0.9وز العنف ضد المرأة في األسرة، فقد فسر هذا المتغير بر

درجــة القرابــة بــين الــزوجين لتباينــات هامــة علــى احتمــاالت بــروز العنــف ضــد المــرأة، ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة اســتناد إلــى        

تكثيـف الـروابط األسـرية، ويسـهم أيضـا فـي زيـادة تماسـك نسـق األسـرة وقوتهـا،            الفرضية القائلة بـأن زواج األقـارب يعمـل علـى     

، كمـا قـد   )1981الحسن،( ويزيد من قيم االحترام والطاعة لكبار السن وتوجيهاتهم، كما يزيد من االنسجام والتوافق الزواجي

الـزوجين، ممـا يقلـل مـن احتمـاالت بـروز        يسهم نمط زواج األقارب في تقليل أنماط التفاعل السلبي الذي قد يطبع العالقـة بـين  

مظاهر التوتر والصراع بينهما، وبصورة عامة فإن نمط زواج األقـارب قـد يتضـمن توقعـات هامـة حـول زيـادة قـدرة المـرأة علـى           

تحقيق تكيفات أفضل مع ظروف الزواج؛ غير أن هناك من الدراسات ما تؤكد تضمن الزواج من داخل النسق القرابي زيادة فـي  

ة الضغوط من قبل كبار العمر في األسرة تجاه الزوجين، وزيادة التدخّل في شؤونهم األسـرية، مـا يترتـب عليـه مـن فقـدانهم       حد

لجــزء كبيــر مــن خصوصــيتهم األســرية، األمــر الــذي قــد يــنعكس علــى زيــادة مظــاهر العنــف داخــل األســرة، الــذي عــادة مــا تكــون   

الواضـــحة، بســـبب المســـاندة وأوجـــه الـــدعم االجتمـــاعي والنفســـي وحتـــى   ضـــحيته المـــرأة، لكـــن هـــذا األثـــر لـــم يظهـــر بصـــورته 

  ).1986الزغل، ( االقتصادي المقدم للزوجين من قبل كبار السن في األسرة الزواجية

، فــي تفســير تبــاين احتمــاالت تعــرض الزوجــة   "مكــان اإلقامــة الحــالي "وبــذات الســياق بينــت الدراســة أهميــة تــأثير متغيــر   

من مجموع التباين الكلي الحتماالت بـروز العنـف ضـد المـرأة، ويمكـن أن      % 0.6ا؛ إذ فسر هذا المتغير داخل أسرته" للعنف"

نتكئ في تفسير هذه النتيجـة اسـتنادًا لمـا تتسـم بـه المنـاطق الحضـرية مـن ضـعف للعالقـات الشخصـية المتبادلـة، وقلـة الـروابط               

، مقابـل نـزوع   )1997الهـراس وبـن سـعيد،    ( طة األبويـة التقليديـة  األولية وضعف اإلجماع المعياري وزيادة تفكك وانحسار السل

خصائص المحيط الريفي لتكريس أرث ثقافي تقليدي يعزز التمسك بالقيم واألعراف السائدة، وتقلـيص فـرص تمكـين المـرأة فـي      

وتجـدر  . لممـارس ضـدها  مثل هذه المناطق، مما يؤكد تضمن تباين مكان إقامة الزوجة لتباين آخر يتعلق بتفاوت درجة العنف ا

كثيـرا مـا تعـزز األهميـة المحوريـة لسـلطة الرجـل ودوره فـي صـياغة شـروط العالقـة مـع             " الريفيـة "اإلشارة هنـا إلـى أن األوسـاط    

المرأة، التي عادة ما تتساوق مع ما هو مغروس في ذهنية األنثى وتتطابق مـع مـا هـو سـائد فـي تلـك المنـاطق، والمنحـازة لقـيم          

كر دور الوصـاية الكاملـة علـى األنثـى، فهـو الضـابط لسـلوكها، والحـامي والمـدافع عـن وجودهـا وكيانهـا، كمـا أن              فللذ"الذكورة؛ 

، إذ يـربط الرصـيد الثقـافي الريفـي الـدور      "الرجل في الريف ما زال هو المسؤول عن سلوك المـرأة زوجـة كانـت أم أختـا أم بنتـاً     

عــدنان، ( خضــوع للرجــل، والتقيــد التــام بــاألعراف والتقاليــد الســائدة      األنثــوي بمواقــف وواجبــات تتمثــل بوجــوب الطاعــة وال     

أن يقـوم الرجــل بمعاقبـة وتعنيــف المـرأة إن خرجــت عـن هــذه األطـر المرســومة،      -مـن منظــور هـذه القــيم  –، ومـن المقبــول )2000

ط، لشـروط عمليـة   األمر الذي يؤكد أن انتهاج العنف كسلوك ضد المرأة في مثل هـذه المنـاطق يخضـع إضـافة لخصـائص المحـي      

لـه  -كنسـق اجتمـاعي اقتصـادي ثقـافي    -بناء القوة والسلطة فيها، وهذه النتيجة تؤكد ما ذهبنا إليه حول أهمية خصـائص المحـيط  

خصوصيته في تحديد استجابات اإلفراد ومواقفهم لما يتضمنه من وسـائل للضـبط والتشـريط االجتمـاعي وأنمـاط مـن العالقـات        

يعبــر عــن جملــة مــن العوامــل االجتماعيــة واالقتصــادية   تصــورًا مركبــًان اإلقامــة علــى هــذا النحــو يمثــل  والــروابط الثقافيــة، فمكــا

  ).1990أبو صبحة، ( األخرى التي يمكن أن تمارس تأثيرها على مستويات العنف الموجه نحو المرأة

تباين العنف الذي من المحتمـل أن  لم يظهر تفسيرا إحصائيا واضحا مع  مستوى تعليم الزوج في المقابل تبين النتائج أن

 احتمـاالت تعـرض المـرأة للعنـف داخـل أسـرتها       تؤكـد عـدم اقتـران تبـاين    تتعرض له الزوجة داخل نطـاق أسـرتها، وهـذه النتيجـة     

، بتبـاين مسـتوى تعلـيم الـزوج، وهـي نتيجـة توضـح        )الـخ .....كلجوء الزوج لضرب الزوجة، والصفع علـى الوجـه، أو بآلـة حـادة    (

ثير مثل هذه المتغيـرات ذات الصـيغ االجتماعيـة فـي تقريـر احتمـاالت بـروز العنـف تجـاه المـرأة فـي المجتمـع األردنـي،              هامشية تأ

رغم أن هناك كثيرا من الدراسات تـربط ارتفـاع مسـتوى تعلـيم األزواج الـذكور بزيـادة تبنـيهم لمواقـف وأفكـار عقالنيـة، وبزيـادة            

ي إدارة خالفــاتهم األســرية، وزيــادة تبنــيهم لمواقــف يغلــب عليهــا قــيم الحداثــة حــول   اعتمــادهم لغــة الحــوار والنقــاش اإليجــابي فــ 

، كمـا يتضـمن ارتفـاع مسـتوى تعلـيم الـزوج انعكاسـات        (Soreson,1989) مفهوم الـزواج، ومكانـة الزوجـة، وسـبل التعامـل معهـا      

بعيــد فــي خفــض احتمــاالت تورطــه فــي عميقـة وحاســمة األثــر علــى تطلعاتــه وخبراتــه الحياتيــة وأذواقــه، بحيــث تسـهم والــى حــد   

ممارســة العنــف ضــد زوجتــه، باعتبــار إن األزواج األكثــر تعليمــا هــم أكثــر معرفــة ووعيــًا باإلضــرار التــي قــد تــنجم عــن ممارســة        

السلوك العنيف، وهم بالتالي أكثـر مـيال لتجنـب مخـاطره وأثـاره التـي قـد تـنعكس سـلبا سـواء علـى المـرأة أو علـى كيـان األسـرة                

  ).2000رمزي وسلطان، ( اعي والثقافي والنفسياالجتم

بصورة عامـة يتضـح مـن خـالل نتـائج تحليـل االنحـدار المتـدرج الخطـوات لمتغيـرات الدراسـة المسـتقلة مـع المتغيـر التـابع                

 ، ان هناك مجموعـة مـن المتغيـرات بـرزت كمتغيـرات هامـة وفاعلـة فـي        احتماالت بروز العنف ضد المرأة في األسرةوالمتمثل في 
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ويمكــن اإلشــارة هنــا الــى أن نتــائج  . تقريــر بــروز العنــف بأنماطــه، خاصــة بعــد عــزل وضــبط تــأثير المتغيــرات المســتقلة األخــرى    

التحليل المتقدم قد أكدت أن أهم المتغيرات ذات التأثير المهيمن على احتمـاالت ظهـور العنـف ضـد المـرأة فـي األسـرة بإشـكاله         

، كما أبرزت نتـائج الدراسـة أن   "رأة، ومستوى تعليم الزوج، ودرجة القرابة بين الزوجينمتغير مستوى تعليم الم"المختلفة هي 

مجمـوع عـدد األطفـال المنجبـين فـي األسـرة، وعـدد األطفـال اإلنـاث المنجبـات فـي            : "المتغيرات ذات اإلبعـاد الديموغرافيـة مثـل   

لتباين بروز العنف الموجه ضد المـرأة داخـل أسـرتها    برزت كمتغيرات هامة ومفسرة " األسرة، وعدد األطفال الذكور في األسرة

عمـر الزوجـة عنـد الـزواج وعمرهـا الحـالي، ومتغيـر مسـتوى تعلـيم           لأما باقي المتغيـرات المسـتقلة مثـ   . كأسلوب إلدارة الصراع

  .ألردنيالزوج فلم تظهر أي أهمية إحصائية في تفسير درجة العنف الممارس ضد المرأة داخل إطار أسرتها في المجتمع ا

  الخالصة والتوصيات

قامــت هــذه الدراســة بصــورة أساســية علــى بحــث وتحليــل أثــر مصــادر المــرأة المتاحــة علــى احتمــاالت بــروز العنــف ضــدها  

، واســتخدم 2007داخــل نطــاق أســرتها، وقــد اعتمــدت الدراســة بصــورة أساســية علــى بيانــات مســح الســكان والصــحة األســرية  

موعة مـن الطـرق االحصـائيه البسـيطة والثنائيـة، إضـافة إلـى التحليـل الـرئيس المتمثـل بنمـوذج            لغايات تحليل بيانات الدراسة مج

تحليل االنحدار المتدرج الخطوات، وذلك سعيا لكشف وتحديد صافي التأثير النسـبي لكـل متغيـر مسـتقل علـى احتمـاالت بـروز        

  .مستقلةالعنف ضد المرأة داخل أسرتها بعد ضبط تأثير باقي متغيرات الدراسة ال

وقد بينت النتائج الوصفية البسيطة الثنائيـة أهميـة المتغيـرات الممثلـة للمصـادر المتاحـة للمـرأة سـواء الديموغرافيـة منهـا           

ممثلـة فـي مجمـوع عـدد األطفــال اإلحيـاء المنجبـين فـي األســرة، وعـدد األطفـال الـذكور فـي األســرة، وعـدد األطفـال اإلنـاث فــي               

ــد احتمــاالت     ــى تحدي ــة    األســرة، عل ــي األســرة األردني ــروز العنــف ف ــرات ذات المنشــأ      . ب ــة المتغي ــائج الدراســة أهمي ــت نت ــا بين كم

والمتغيــرات ذات المنشــأ " مســتوى تعلــيم الــزوجين، وحالــة عمــل الزوجــة ومكــان اإلقامــة   "االقتصــادي واالجتمــاعي ممثلــة فــي  

  .عنف ضد الزوجة داخل نطاق أسرتهافي تقرير احتماالت بروز ال) درجة القرابة بين الزوجين( الثقافي ممثلة في

، الــذي تــم فيــه إدخــال كافــه بنمــوذج االنحــدار المتــدرج الخطــواتأمــا فيمــا يتعلــق بنتــائج نمــاذج التحليــل المتقــدم ممثلــة  

المتغيرات المستقلة سواء الديموغرافيـه منهـا أو االجتماعيـة فـي معادلـة التحليـل بهـدف معرفـة صـافي تـأثير كـل متغيـر مسـتقل              

ل وضــبط تـأثير بــاقي المتغيـرات المســتقلة األخـرى علــى المتغيـر التـابع، فقــد أظهـرت النتــائج قـوة تــأثير المتغيـرات مثــل         بعـد عـز  

فـي تفسـير العنـف الـذي     " بـين الـزوجين   ةمستوى تعليم الزوجة، والحالة العملية للزوجة ومكـان اإلقامـة للزوجـة ودرجـة القرابـ     "

عـدد األطفـال المنجبـين حسـب نـوعهم      "تائج التحليـل المتقـدم أهميـة متغيـرات مثـل      يمكن أن تتعرض لها الزوجة، كذلك أبرزت ن

كمتغيـرات إحصـائية فاعلـة فـي تفسـير احتمـاالت بـروز العنـف الموجـه          " االجتماعي، وعدد األطفال األحياء المنجبين فـي األسـرة  

ســـتقلة، ســـواء االجتماعيـــة منهـــا أو  ضـــد المـــرأة، مـــع مالحظـــة شـــدة التفـــاوت والتبـــاين فـــي أنمـــاط تـــأثير هـــذه المتغيـــرات الم   

  . الديموغرافية، في تقرير احتماالت بروز العنف ضد المرأة في األسرة الزواجية في المجتمع األردني

وتبقى مثـل هـذه األبعـاد وعالقتهـا بأنمـاط العنـف الموجـه ضـد المـرأة، مجـاًال مفتوحـًا للعديـد مـن الدراسـات المسـتقبلية،                

حـث والتحليـل والدراسـة، خاصـة أن مسـتويات العنـف بأشـكاله المختلفـة مـؤهًال لـه أن تبقـى مسـتمرة             والتي تحتاج لمزيد مـن الب 

وفي حاله تصاعد، كما أن العناصر المحفزة لها مازالـت متأصـلة وقائمـة فـي المجتمـع، فعوامـل التحـديث وتسـارع عجلـه التنميـة           

قتصـادي تعـد روافـد ومحركـات هامـة لتغذيـة وديمومـة مثـل         وما يرافق ذلك من تغيرات على المستوى الثقافي واالجتمـاعي واال 

  .هذه الظواهر واستمرارها

 :المراجع 

مجلة " اتجاهات السلوك اإلنجابي عند األمهات والبنات في مجتمع اإلمارات العربية المتحدة"، )1997( .إبراهيم ،منصور

 يةاإلمارات العرب). 2(عدد ) 13(العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مجلد 

العنف األسري وانعكاساته على صحة على المرأة في المجتمع العربي، المجلة الثقافية الجامعة "، )2000( ،ادريس، العزام
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 .طبعة أولى دار الطليعة، بيروت، لبنان ،"العربي
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  ملخص

تأثير الوسائل التعليمية فـي تعلـم مهـارتي اإلعـداد واالسـتقبال بـالكرة الطـائرة، والكشـف عـن األسـلوب            معرفةهدفت الدراسة 

  .ل في التعلم المهاري في مهارتي اإلعداد واالستقبال بالكرة الطائرةفضاأل

الكـرة الطـائرة فـي الفصـل      فـي مسـاق  الـذكور المسـجلين   وقد تم استخدام المنهج التجريبي وتكونت عينة الدراسة من الطلبة 

طالب لكـل مجموعـة، وتـم أخـذ بعـض      ) 15(طالبا، موزعين على مجموعتين بواقع ) 30(والبالغ عددهم ) 2009(الدراسي الثاني 

  .االختبارات المهارية لمهارتي اإلعداد واالستقبال بالكرة الطائرة

تعليمية المختلفة لها أثر إيجابي فـي تعلـم مهـارتي اإلعـداد واالسـتقبال، وتبـين أن       وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الوسائل ال

  . لكال المهارتينو األولى التي يقوم المدرس بتدريسها باستخدام الفيديو ذات تأثير أفضل في التعلم الطريقة

ر التوضـيحية، واشـتراك المـدرس    وأوصى الباحثون بضرورة التنويع بطرق التعلم المستخدمة بتحديث المادة العلميـة والصـو  

  . .والطالب في تقويم الوسائل التعليمية لتعزيز عملية التعلم بالطريقة التقليدية، وزيادة الحصيلة المعرفية عند الطلبة

   .الوسائل التعليمية، التعلم المهاري، اإلعداد، االستقبال: المفتاحية الكلمات

  

The Effect of Using Teaching Aids on Learning Both Set-up and Reception 

 Skills in Volleyball 

Ahmad Bataineh, Ahmad Okor, Mohmed Abu Alkishek, Ahmad Hayajneh,  Faculty of Physical 
Education, Yarmouk University, Jordan. 

 

Abstract 

The study aimed at identifying the effect of using teaching aids on learning both Set-up and 
reception skills in Volleyball, and identifying the best technique for teaching them both. 

The researcher used the experimental method. The study sample consisted of (30) male students 
who were registered for "Volleyball (1)" in the second semester 2009. They were divided into two 
groups of (15) students each. 

The study results showed that different teaching aids have positive effects on learning both set-up 
and reception skills in volleyball. Also, the first technique in which the teacher uses the video tapes has 
a better effect on learning both skills. 

The researcher recommended that a variety of techiques beused through developing the teaching 
material, and teaching  aid to increase the student’s knowledge. 

Keywords: Teaching Aids, Skillful Learning, Set-up and Reception. 
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  :مقدمة

يعـد التطـور العلمــي الحاصـل فـي األنشــطة الرياضـية جــزءا رئيسـا مـن العمليــة التعليميـة إذ أصـبحت عمليــة الـتعلم تعتمــد           

 التـدريس الحـديث  أساليب و طرائق اعتماداالقتصاد المعرفي من خالل و بشكل رئيسي الوسائل التعليمية باستخدام التكنولوجيا

  .الجهدو التي تعد من نتاجات التعلم الحديث في توفير الوقتو

المـتعلم فـي تحقيـق األهـداف الموضـوعة      و أن العملية التعليمية يجب أن تعتمد على المـدرس ) 2002الكاظمي، (إذ يرى 

  .العملية التعليمية واثنائهال ميوله قبو حاجاتهو االهتمام بالمتعلمو الجهدو للوصول إلى تعلم فعال في استثمار الوقت

الخبـرات المتنوعـة التـي تعمـل علـى مسـاعدة       و إلى أن الوسائل التعليمية هي مصـدر المعلومـات  ) 2007الفاضل، (يشير و

العمليـة ممـا يزيـد مـن عمليـة الـتعلم       و التطبيق الصحيح للواجب الحركي من خالل المعلومات النظريةو الفرد المتعلم على الفهم

  .عتماد على االقتصاد المعرفيلديه باال

الـذراعين إذ تصـل سـرعة    و تعد لعبة الكرة الطـائرة مـن األلعـاب السـريعة التـي تمتـاز بـالقوة االنفجاريـة لعضـالت الـرجلين          و

  ).Green, 2007(ث /م 60الكرة في مهارة الضرب الساحق في البطوالت العالمية إلى 

أنهـا ذات متطلبـات خاصـة تعتمـد األداء المهـاري،      و األلعـاب الجماعيـة   أن لعبة الكرة الطـائرة مـن  ) Singer, 2000(يرى و

البنيـة الجسـمية، األمـر الـذي يجعـل عناصـر اللياقـة البدنيـة تشـكل          و المعرفي كما تمتاز بطول القامةو البدني، الخططي، النفسي

  .اقتدارو األعمدة الرئيسية لتنفيذ الواجب الحركي بكل كفاءة

 الصـغار و أن لعبة الكـرة الطـائرة لعبـة محببـة لكافـة فئـات المجتمـع اذ يمارسـها الكبـار         ) 1996ي، الحوران(يؤكد على ذلك و

ذلـك ألنهمـا تتطلبـان مـن الالعـب سـرعة رد       و االسـتقبال و خاصة مهـارتي اإلعـداد  و لالستجمامو أنها تمارس لقضاء وقت الفراغو

   .دقة التوجيه في المكان الصحيحو العصبي –ضلي قوة انفجارية لعضالت الذراعين من خالل التوافق العو فعل عالية

فيشير إلى أن الالعب المعد تقع عليه مسؤولية إعداد الكرة فـي المكـان المناسـب بالنسـبة للمهـاجم مـن       ) 2000طه، (أما 

  .حيث االرتفاع والبعد واالتجاه إذ تمكنه من إنجاز مهمته بشكل ناجح

أنهــا مفتــاح اللعــب الهجــومي وأنهــا مهــارة ســهلة يســتطيع معظــم     ) 2001زغلــول، (وفيمــا يخــص مهــارة االســتقبال فيــرى   

بكفاءة عالية واقتدار واالستقبال الجيد يتيح الفرصـة لالعـب المعـد تنفيـذ خطـة الفريـق منـذ بدايـة المبـاراة إلـى            أداءهاالالعبين 

ــدر         ــدريس فقــط، وإنمــا يعتمــد ق ــاء بدرجــة األداء المهــاري ال يعتمــد الت ــا وأن االرتق ــارتي اإلعــداد     نهايته ــان مه ــرد فــي إتق ة الف

وعلى التركيـز واالنتبـاه والـوعي والـتحكم فـي مهاراتـه الحركيـة، فتكـرار األخطـاء خـالل عمليـة التـدريس يتطلـب مـن               . واالستقبال

  .المدرس إصالحها للوصول إلى األداء المهاري الصحيح، الذي يضمن االقتصاد بالجهد المبذول

إلـى أن أهـم المشـكالت الرئيسـية فـي التربيـة الرياضـية هـو كيفيـة الوصـول            (Mosston and Ashwoth, 1994)ويشـير  

لــتعلم فعــال يصــل بــالمتعلم إلــى مســتوى النجــاح فــي األداء، لــذا فــإن الحاجــات أصــبحت ملحــة باســتخدام الوســائل التعليمــة فــي   

جــراء البحــوث والدراســات وإيجــاد البــدائل اإلبــداع واالبتكــار واســتثمار الوقــت لالرتقــاء بمســتوى العمليــة التعليميــة مــن خــالل إ

  .التعليمية الحديثة لتحل مكان األساليب التقليدية للوصول إلى مستوى تعليمي أفضل

إلـى أن اختيـار األسـلوب التدريسـي الـذي يـتالءم مـع المهـارة الحركيـة المطلـوب            (Schmidt, 2006)كمـا يضـيف شـمدت    

  .للتعلم وذلك من أجل تحقيق التعليم الفعال والتدريس المؤثر تعليمها، يجب أن يتالءم مع األهداف الرئيسية

من هنا تبرز أهمية البحث في التعرف على أحدث األساليب والطرق التعليمية المعتمدة على الحقائق العلمية والتـي تسـهم   

التعـرف علـى مـدى فاعليـة     إسهاما إيجابيا في اكتساب الـتعلم المهـاري للمتعلمـين فـي مهـارتي اإلعـداد واالسـتقبال وتسـاهم فـي          

تدريس المساق في تحقيق األهداف الموضوعة باإلضافة إلى أنها تمكـن الطلبـة مـن التعـرف علـى أسـاليب تدريسـية أخـرى بـدال          

  .من الطرق التقليدية

علـى   وتمكن الطلبة مما يحتاجونه فعال خالل المحاضرة التعليمية في العملية التعليمية وال تكون بديال عنـه، وإنمـا تعمـل   

مساعدة الطالب بما هو مستجد في الدروس العملية بمنح المتعلم فرصة إضافية لتعلم المهارات وتدفعـه إلـى التـدريب والتكـرار     

  .من خالل الرغبة لديه كونها شيء جديد يطبق في المحاضرات العملية يختلف عن األسلوب التقليدي السائد
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  مشكلة الدراسة

ة التعليم لمساق الكرة الطائرة أن هناك نقصا واضـحا فـي اسـتخدام الوسـائل التعليميـة      لقد وجد الباحثون من خالل عملي

  .المختلفة، التي تضيف الشيء الكثير إلى التعلم وتطوره

وأن المدرسين يعتمدون األساليب التقليدية القائمة على الشرح والنموذج والتلقين هي السائدة، ممـا انعكـس سـلبيا علـى     

حو التعلم، وتسبب للطلبة الملل والفتور خالل عملية التعلم وتبعد انتباههم إلى خارج المحاضـرة وإلـى عـدم    دافعية المتعلمين ن

مشاركة الطلبة المدرس في عملية اكتساب التعلم المهاري وإلى عدم التفاعل ما بين الطالب والمدرس، من هنـا تبلـورت مشـكلة    

مهـارتي اإلعـداد واالسـتقبال     سـتخدام الوسـائل التعليميـة وتأثيرهـا فـي تعلـم      الدراسة التـي حـاول البـاحثون اختبـار مـدى فعاليـة ا      

  .بالكرة الطائرة من خالل إجراء مقارنة بين نوعين من الوسائل التعليمية في تعلم المهارات األساسية بالكرة الطائرة

  أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اآلتي

  .لوسائل التعليمية في تعلم مهارتي اإلعداد واالستقبال بالكرة الطائرةأثر استخدام االتعرف إلى  -

دراسة الفروق في التأثير بين الطريقة األولى التي يقوم بتدريسها المدرس باستخدام الفيـديو والطريقـة الثانيـة التـي      -

عـداد واالسـتقبال بـالكرة    يقوم الطالب بتعلمها عن طريق الصور المتسلسلة باستخدام الحاسوب في تعلم مهارتي اإل

  .الطائرة

  .التعرف إلى أفضل طريقة تعليمية تسهم إيجابيا في تعلم مهارتي اإلعداد واالستقبال بالكرة الطائرة -

  فروض الدراسة

البعـدي فـي تعلـم مهـارتي     و بـين القياسـين القبلـي   ) α ≥ 0.05(هناك فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة        -

  .لصالح القياس البعديو ال بالكرة الطائرةاإلعداد واالستقب

الطريقــة و بتــدريس المــدرس باســتخدام الفيــديو )α ≥ 0.05(هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة   -

التي يقوم الطالب بتعلمها عن طريـق الصـور المتسلسـلة باسـتخدام الحاسـوب فـي تعلـم مهـارتي اإلعـداد واالسـتقبال           

  .لصالح الفيديوو لقياسات البعديةبالكرة الطائرة في ا

  متغيرات الدراسة

  المتغيرات المستقلة

  .المجموعة األولى التي يقوم المدرس بتعليمها باستخدام الفيديو -

  .بجهاز الحاسوبو المجموعة الثانية التي يتعلمها الطالب عن طريق الصور المتسلسلة -

  المتغيرات التابعة

  .واالستقبال بالكرة الطائرة مستوى التعلم لمهارتي اإلعداد -

  مجاالت الدراسة

  .في جامعة اليرموك) 1(طلبة كلية التربية الرياضية المسجلين لمساق الكرة الطائرة : المجال البشري -

  ).2009(الفصل الدراسي الثاني للعام : المجال الزماني -

  .اليرموكصالة الجمنازيم بكلية التربية الرياضية في جامعة : المجال المكاني -
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  تعريف المصطلحات

هي وسائل تكنولوجية تستخدم في التدريس النظري والعملي، إذ تقدم المـادة  ): 2004السايح، ( الوسائل التعليمية -

التعليمية بشكل مبرمج ومعد سـلًفا تخاطـب الحـواس المختلفـة للمـتعلم، وتسـاعد علـى إحـداث التفاعـل بـين المـتعلم            

  .والمادة المراد تعلمها

هو الالعب الذي تقع عليه مسؤولية إعداد الكرة في المكان المناسب مـن حيـث االرتفـاع    ): 1996حوراني، ( إلعدادا -

والبعد واالتجاه، وتعد أول مهارة تعلم اللعبة ألنها تعد محرك الفريق والالعب الذي يتولى اإلعـداد البـد مـن امـتالك     

  .ر من المهارات الهجومية في لعبة الكرة الطائرةمواصفات خاصة تميزه عن غيره من الالعبين وهي تعتب

هو دفاع ضد إرسال المنـافس ويطلـق عليـه التمريـر مـن األسـفل وتعـد مـن المهـارات          ): 2002الجميلي، ( االستقبال -

الدفاعية المهمة في الكرة الطائرة، وفي حالة االستقبال الجيد يتـيح الفرصـة للفريـق إلجـراء هجـوم جيـد ضـد الفريـق         

  .تقريبا لبقية المهارات األساسية بالكرة الطائرة%) 12(س وتحتل مهارة االستقبال المناف

  الدراسات السابقة

لقد قام الباحثون بـاإلطالع علـى العديـد مـن الدراسـات والبحـوث التـي أجريـت فـي مجـال الكـرة الطـائرة واأللعـاب األخـرى               

  .ومن هذه الدراسات

لتعرف إلى أثر برنـامج تعليمـي مقتـرح علـى تنميـة بعـض المهـارات األساسـية         التي هدفت إلى ا) 2007احمد أدم، (دراسة 

طالبــا، واســتخدم الباحــث  ) 60(فــي الكــرة الطــائرة لطــالب المرحلــة الثانويــة بمحافظــة الخرطــوم واشــتملت عينــة الدراســة علــى     

أسـفرت نتـائج البحـث    و طالبا) 30(المنهج التجريبي، إذ قسمت العينة إلى مجموعتين، ضابطة وتجريبية وعدد كل مجموعة بلغ 

أن البرنامج التعليمي المقترح له تأثير إيجابي في تطوير وتحسين بعض المهارات األساسية في الكرة الطائرة وتفوق المجموعـة  

  .التجريبية على الضابطة

ــيم           ــي تهــتم بتعل ــة والت ــة مقنن ــة الموضــوعة علــى أســس علمي ــرامج التعليمي ــارات  وأوصــى الباحــث بضــرورة تطبيــق الب المه

  .األساسية بالكرة الطائرة

التي هدفت إلى تأثير الوسائل التقنية في تطوير المهـارات األساسـية بـالكرة الطـائرة، لطـالب      ) 2004العاني، (وفي دراسة 

طالــب مقســمين إلــى مجمــوعتين تجريبيــة وضــابطة لكــل  ) 30(المرحلــة الثانويــة بمحافظــة بغــداد واشــتملت عينــة الدراســة علــى  

طالب وقد أسفرت نتـائج الدراسـة أن عمليـة تصـحيح األخطـاء فـي الوسـيلة التعليميـة باسـتخدام          ) 15(بلغ عدد العينة  مجموعة

الحاسوب أفضـل مـن الوسـائل التـي يسـتخدمها المـدرس ألن الطالـب يسـتطيع أن يسـترجع المعلومـات فـي أي وقـت يشـاء أثنـاء               

وأن االختبـارات المهاريـة والمعرفيـة فـي     . كـل حركـة ويقـوم بتصـحيحها     عملية التطبيق ويطلع عليها وعلـى األخطـاء الشـائعة فـي    

جهاز الحاسوب هو أسلوب جديد في زيادة المعرفة المهارية والنظرية لدى الطالب فضال عن عدم وجود أخطاء فـي التصـحيح   

  .وجمع الدرجات

العلميـة عـن طريـق جهـاز الحاســوب     وأوصـى الباحـث بضـرورة تطـوير البـرامج التعليميـة باسـتمرار، وذلـك بتحـديث المـادة           

  .بتطبيقه في عملية تقويم الطلبة بوصفها وسيلة شاملة ومشوقة للطلبة

بعنـوان تـأثير الـتعلم االتقـاني فـي االكتسـاب واالحتفـاظ بـبعض المهـارات األساسـية بـالكرة            ) 2000الجميلي، (وفي دراسة 

تقاني في االكتسـاب واالحتفـاظ بـبعض المهـارات األساسـية بـالكرة       الطائرة، ويهدف البحث إلى معرفة مدى تأثير طريقة التعلم اال

طالبا قسـموا إلـى مجمـوعتين أحـدهما تجريبيـة واألخـرى       ) 40(الطائرة واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وبلغ حجم العينة 

ة إلـى أن الـتعلم االتقـاني    دقيقـة، وقـد توصـلت الباحثـ    ) 90(ضابطة، وبمعدل وحدتين تعليميتين في األسبوع وبلغ زمن الوحدة 

كان عامال رئيسيا في تفـوق المجموعـة التجريبيـة علـى المجموعـة الضـابطة فـي اختبـار اإلعـداد واإلرسـال بكـرة الطـائرة وتفـوق              

ــتعلم االتقــاني فــي تعلــم           المجموعــة الضــابطة فــي نســبة االحتفــاظ بالمــادة النظريــة وأوصــى الباحــث بضــرورة اســتخدام مــنهج ال

  .كرة الطائرةاليما مع المبتدئين بلعبة المهارات والس

إلى معرفة استخدام المجمعات التعليمية والمراجعـة الذاتيـة فـي تعلـم بعـض مهـارات كـرة        ) 2007بلباس، (وهدفت دراسة 

  .اليد وأثرها في األداء المهاري والمعرفي
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) 12(يعهم إلـى مجمـوعتين بواقـع    طالبـا تـم تـوز   ) 24(استخدم الباحث المنهج التجريبـي، واشـتملت عينـة الدراسـة علـى      و

طالبا لكل مجموعة، المجموعـة األولـى التـي درسـت وفـق أسـلوب المجمعـات التعليميـة أمـا المجموعـة الثانيـة التـي درسـت وفـق               

أسابيع بواقع وحدتين تعليميتين فـي األسـبوع، وبلـغ زمـن كـل وحـدة       ) 8(أسلوب المراجعة الذاتية، واستغرق تنفيذ كل برنامج 

وقد توصل الباحث إلى أن أسلوب المجمعات التعليمية والمراجعة الذاتية من األساليب المؤثرة في تعليم الطـالب  . قةدقي) 90(

المهارات األساسية بلعبة كرة اليد، وقد تفوقت أسلوب المجمعات التعليمة على أسلوب المراجعـة الذاتيـة وكـذلك فـي التحصـيل      

  .المعرفي

علــى تعلــم بعــض الحركــات ) التبــادلي والتــدريبي(هــدفت إلــى تــأثير أســلوبي التــدريس  التــي ) 2007منــدرة، (وفــي دراســة 

األرضية في الجمباز ومفهوم الذات لتلميذات التعليم األساسي وإلى التعرف على نسبة التحسن لدى مجموعة الدراسة فـي تعلـم   

  .بعض الحركات األرضية في الجمباز ومفهوم الذات لتلميذات التعليم األساسي

) 10(ســتخدمت الباحثــة المــنهج التجريبــي باســتخدام تصــميم المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة وبلــغ عــدد الطالبــات       وا

طالبــات مــوزعين إلــى مجمــوعتين وقــد توصــلت الباحثــة أن هنــاك تــأثير إيجــابي ألســلوب التــدريس التــدريبي علــى مســتوى تعلــم   

ادلي في نمو أبعـاد السـلوك والمنزلـة العقليـة وتوصـي الباحثـة بضـرورة        المهارتين، وأن هناك تأثير إيجابي ألسلوب التدريس التب

إلمام كافة أعضاء هيئـة التـدريس المكلفـين بالتربيـة العمليـة بأسـاليب التـدريس الحديثـة لكـي يـتم تطبيقهـا مـن قبـل طلبـة كليـات                

  .التربية الرياضية

ســية علـى مســتوى وتكــرار أداء مهــارتي اإلرســال  بعنــوان أثـر اســتخدام ثالثــة أســاليب تدري ) 2004النــداف، (وفـي دراســة  

الطويل واإلرسال القصير في الريشة الطائرة، تهدف الدراسة إلـى التعـرف علـى أثـر اسـتخدام ثالثـة أسـاليب تـدريس فـي التربيـة           

ء مقارنـة بـين   على مسـتوى األداء المهـاري للمهـارتين قيـد الدراسـة وإجـرا      ) األمرية، التطبيقي، وتقسيم األداء الذاتي(الرياضية 

األساليب التدريسية الثالثة المستخدمة في هذه الدراسـة مـن حيـث عـدد مـرات األداء واسـتخدم الباحـث المـنهج التجريبـي علـى           

طالبا وزعوا عشوائيا إلى ثالثة مجموعات، وتوصلت الدراسـة  ) 42(عينة من طلبة كلية العلوم التربوية وكلية الرياضة وعددها 

الثـة األثـر اإليجـابي فـي تطـوير مسـتوى األداء لإلرسـال بنوعيـة الطويـل والقصـير وكـان لألسـلوب التطبيقـي              إلى أن األسـاليب الث 

  .األفضلية في أداء مهارة اإلرسال القصير، وفيما يخص عدد التكرارات األداء فكان لصالح األسلوبين التطبيقي واألمري

أثير الوســائل التعليميــة فــي الــتعلم الــذاتي المعرفــي   علــى تــ  تعــرفالتــي هــدفت  ) 2006خصــاونة، الخلــف و(وفــي دراســة 

) 104(والمهاري لإلرسال في لعبتي التـنس والريشـة الطـائرة ومقارنتهـا بتـأثير الطريقـة التقليديـة، أجـرى البحـث علـى عينـة مـن             

ســلة والطريقــة بنوعيهــا الفيــديو والصــور المتسل ةطــالب قســموا إلــى ثــالث مجــاميع، وتوصــل الباحــث إلــى أن الوســائل التعليميــ  

التقليدية لها تأثير إيجابي في التعلم الذاتي والمعرفي لإلرسـال ولكـال اللعبتـين، وأن الطريقـة التقليديـة كـان لهـا التـأثير األفضـل          

في التعلم المهاري والمعرفـي لإلرسـال ولكـال اللعبتـين وأوصـت الدراسـة بضـرورة التنويـع بطـرق الـتعلم التقليديـة، باإلضـافة إلـى              

  .ي المعرفية عند الطلبة وتشجيعهم على التعلم الذاتي المبرمجالنواح

فهدفت إلى معرفة تأثير نوعية الريشة المستخدمة في تعلم المهارات األساسـية للعبـة الريشـة    ) 2004الخلف، (أما دراسة 

ــى (الطــائرة عنــد المبتــدئين ومعرفــة األفضــل فــي تعلــم المهــارات، وأجريــت الدراســة علــى مجمــوعتين          اســتخدمت الريشــة  األول

ــة        ــة التقليدي ــة اســتخدمت الريشــة الطبيعي ــارات والثاني ــم المه ــائج الريشــة     ) البالســتيكية فــي تعل ــوق نت ــى تف وتوصــلت الدراســة إل

  .البالستيكية على الريشة الطبيعية التقليدية في تعلم المهارات وتبين أنهما األفضل في التعلم

دولــة التمــرين علــى الــتعلم واألداء لمهــارات الطلبــة ذوي المســتوى  حــول تــأثير ج (Lardin, 1996)وفــي دراســة لــوردن 

طالبا وأشارت النتائج إلـى التـأثير   ) 83(المرتفع والمنخفض في لعبة التنس واستخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة قوامها 

سـتوى المـنخفض بالمهـارة التـي     المعنوي على التعلم باستخدام جدولة هذين النوعين من التمرين، وسجلت المجموعـة ذات الم 

استخدمت جدولة التمرين المتتابع نسبة عالية من التطور في األداء المهـاري عنهـا فـي مجموعـة التمـرين االختيـاري، كمـا تبـين         

أن لجدولة التمرين أثرا فعاال على المبتدئين وذوي المستوى المنخفض للمهارة لحـاجتهم إلـى زيـادة فـي عمليـة االكتسـاب ممـا        

  .من التعلم واألداء عندهم يزيد

قام بدراسة للتعرف علـى تـأثير برنـامج تعليمـي باسـتخدام بعـض الوسـائل التعليميـة         ) 2002، نطارق عبد الرحم(دراسة 

سـنة، وأشـارت نتـائج    ) 13، 12(في تطوير مستوى اإلنجاز في فعالية الوثـب الطويـل للتالميـذ فـي المرحلـة المتوسـطة بأعمـار        

  .جموعة التي استخدمت الوسائل التعليمية خالل تطبيقها برنامج البحث وتطور مستوى أدائها في الفعاليةالبحث إلى تفوق الم
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  منهج الدراسة وإجراءاتها الميدانية

  منهج الدراسة

  . أهداف الدراسةو استخدمت الدراسة المنهج التجريبي لمالءمتها لطبيعة

  عينة الدراسة

مدية من الطلبة الذكور المسجلين لمساق الكـرة الطـائرة فـي الفصـل الدراسـي الثـاني       تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الع

طالـب، والمجموعـة الثانيـة بعـدد     ) 15(طالبا مـوزعين الـى مجمـوعتين، المجموعـة األولـى بعـدد       ) 30(والبالغ عددهم ) 2009(

  ).1(طالب وكما هو موضح بالجدول ) 15(

والطول والوزن ولمهارتي  رالمحتسبة لمتغيرات العم" ت"فات المعيارية وقيمة قيم األوساط الحسابية واالنحرا: 1جدول 

  بالكرة الطائرة اإلعداد واالستقبال

القياســــــــــــــــــــــــــــــــــات 

  واالختبارات
وحدة 

  القياس

  المجموعة الثانية  المجموعة األولى
  )ت(قيمة 

  المحتسبة
الوسط   النتيجة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  لمعياريا

  عشوائي  0.78  1.73  18.50 1.62 18.15  سنة  العمر

  عشوائي  0.91  4.51  178.39 3.84 176.18  سم  الطول

  عشوائي  0.62  5.25  67.21 4.15 69.24  كغم  الوزن

ــارة   ــة مهــ ــار دقــ اختبــ

  اإلعداد
  عشوائي  1.86  3.11  18.64  5.34  20.4  درجة

ــارة   ــة مهــ ــار دقــ اختبــ

  االستقبال
  عشوائي  0.58  3.61  17.69  2.59  16.533  درجة

بـين المجمـوعتين فـي كـال     ) α ≥ 0.05(بأنه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة        ) 1(يبين الجدول 

  .من العمر والطول والوزن ولمهارتي اإلعداد واالستقبال مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين

  أدوات الدراسة

  :استخدمت الدراسة األدوات اآلتية

  .ديو وتلفزيونفي -

  .صور متسلسلة -

  .جهاز حاسوب -

  .اختبارات مهارية لقياس مستوى أداء مهارتي اإلعداد واالستقبال في لعبة الكرة الطائرة -

  ).م9×18(ملعب الكرة الطائرة قياس  -

  .كرة) 30(عدد  (Mikasa)كرات طائرة نوع  -

  .الطائرةاستمارة تسجيل تبين نتائج االختبارات المهارية بالكرة  -

  التجربة االستطالعية

  :طالب من خارج عينة الدراسة للتحقق من االمور االتية) 10(اجرى الباحثون تطبيق االختبارات على عينة قوامها 

  .مدى مناسبتها لدى أفراد عينة الدراسةو األدوات المستخدمةو التأكد من صالحية األجهزة -
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ق بحســاب عــدد التكــرارات المســتخدمة فــي اختبــارات الدقــة لــألداء  التأكــد مــن فهــم المســاعدين ألدوارهــم، بمــا يتعلــ -

 .المهاري في لعبة الكرة الطائرة

 .التأكد من المدة الزمنية التي يستغرقها اجراء هذه االختبارات -

ايجـاد الحلـول المناسـبة    و العمـل علـى تالفيهـا   و المشكالت التي قـد تظهـر أثنـاء التطبيـق العملـي     و تحديد الصعوبات -

  .الى أهداف الدراسةللوصول 

  المعامالت العلمية لالختبارات المهارية 

اإلعـداد  (تم االستعانة باالختبارات المهارية الموضوعة والمعتمـدة عالميـا لقيـاس مسـتوى األداء المهـاري لكـال المهـارتين        

 (Christian, 2007)) 2(، واختـار البـاحثون اختبـارات تـالءم مسـتوى عينـة الدراسـة وكمـا هـي موضـحة بـالملحق            )واالسـتقبال 

  .ولمزيد من الحرص والتأكد من مدى مالءمتها ألفراد العينة

  :قام الباحثون بإيجاد المعامالت العلمية الالزمة اآلتية

  .بإيجاد الصدق الذاتي لالختبار: الصدق -

  .وإعادة االختبار وإيجاد معامالت االرتباط بينهما -بطريقة االختبار : الثبات -

وذلك بعرض مجموعة من المتخصصين في لعبة الكرة الطائرة والـتعلم وقـد حققـت نتـائج جيـدة جـدا،        :الموضوعية -

  :اآلتي) 2(وكما هي موضحة بالجدول 

  )10= ن ( المعامالت العلمية لالختبارات المهارية: 2جدول 

  درجة الثبات درجة الموضوعية  درجة الصدق  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  االختبار

  عينة البحث  عينة البحث  عينة البحث  البعدي  القبلي  البعدي  لقبليا

  0.85  0.86 0.95 3.45 2.30 19.27  18.9  اإلعداد

  0.80  0.79 0.82 3.67 2.90 16.62 13.49  االستقبال

  االختبارات القبلية

ــة الدراســة فــي يــوم االثنــين الموافــق       ــارات القبليــة لعين ــة  فــي الصــالة   16/03/2009أجريــت االختب الداخليــة لكليــة التربي

  . اختبارات دقة األداء المهاري في اليوم الثانيو الطول في اليوم األولو الوزنو الرياضية، اذ تم اخذ قياسات العمر

  البرنامج التعليمي

خصص لمهارتي اإلعداد واالستقبال في البرنامج التعليمي لكل مهارة المطبق في الخطة الدراسـية للمسـاق ثمـان وحـدات     

لغايـــة يـــوم االربعـــاء و 23/03/2009دقيقـــة للمحاضـــرة الواحـــدة فـــي الفتـــرة مـــا بـــين يـــوم االثنـــين  ) 60(بواقـــع ) محاضـــرات(

، وروعي أن تكون المعلومات المقدمة حول المهارتين موحدة لكال المجمـوعتين وتشـمل معلومـات حـول األداء     14/04/2009

  .والشروط القانونية لكال المهارتين

  :نامج التعليمي لكال المجموعتين على النحو اآلتيوتم تنفيذ البر

فقد قام المدرس بشرح األداء المهاري لمهارتي اإلعداد واالسـتقبال وعـرض النمـوذج باسـتخدام     : المجموعة األولى -

  .دقيقة، ومن ثم ينتقل الطالب للتطبيق العملي في الملعب) 15(الفيديو وتقديم المعلومات المعرفية لمدة 

دة ـــ ــــــهارتين وأعطـوا م ـــــــ باستخدام الصور المتسلسلة والنص المكتوب بجهاز الحاسوب لكـال الم : ة الثانيةالمجموع -

ق ــــــ م انتقلـوا للتطبيـق العملـي فـي الملعـب، وكمـا هـي موضـحة بالمالح        ــــــ ا وقراءتهـا ومـن ث  ــــــ دقيقة لمشاهده) 15(

)2 ،3.(  
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  االختبارات البعدية

لجميع عينة الدراسة بعد االنتهاء من تنفيذ التجربة وإدخال  20/04/2009ثنين أجريت االختبارات البعدية المهارية في يوم اال

  .المتغيرات التجريبية، وروعي خاللها الظروف نفسها التي أجريت بها االختبارات القبلية

  الوسائل اإلحصائية

  .ج الدراسةللتعرف على نتائ (SPSS)استخدم الباحثون الوسائل اإلحصائية باستخدام الرزمة اإلحصائية  -

  .معدالت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية -

  .(T. Test)االختبار اإلحصائي  -

  ).2002خيون، (النسبة المئوية للتطور  -

  االختبار القبلي -االختبار البعدي     

 ×100%  
  االختبار القبلي -أعلى رقم ممكن االختبار 

  عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها

المحتسبة لمهارة االعداد ) ت(قيمة و البعديو االنحرافات المعيارية للقياسين القبليو يم المتوسطات الحسابيةق: 3الجدول 

  )15= ن (لكال المجموعتين و بالكرة الطائرة

  المجموعة
  القياس  المهارات

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  )ت( قيمة

  المحتسبة

  *8.82  5.34 20.4  قبلي  اختبار  األولى

    3.20 34.6  بعدي  اإلعداد  

  *4.78  3.16 18.64  قبلي  اختبار  الثانية

    3.56 28.70  بعدي  اإلعداد  

  ).2.14(هي ) 0.05 ≤ �(الجدولية عند مستوى داللة ) ت(قيمة   *

�(وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى ) 3(يبــين الجــدول   ≥ 0.05 ( فــي دقــة األداء المهــاري بــين قياســات

ــار  ــياالختب ــالكرة الطــائرة     و البعــديو القبل ــارة االعــداد ب ــار البعــدي لمه ) ت(لكــال المجمــوعتين، اذ بلغــت قيمــة    و لصــالح االختب

التـي تعلمـت   و امـا المجموعـة الثانيـة    ،للمجموعة التي قام المدرس بتعليمها بمصاحبة الفيديو) 8.82(المحتسبة قيمة مقدارها 

  ).4.78(المحتسبة قيمة مقدارها ) ت(تخدام الحاسوب فقد بلغت قيمة مهارة االعداد عن طريق الصور المتسلسة باس

المحتسبة لمهارة االستقبال ) ت(قيمة و البعديو االنحرافات المعيارية للقياسين القبليو قيم المتوسطات الحسابية: 4جدول 

  )15= ن (لكال المجموعتين و بالكرة الطائرة

  قيمة ت المحتسبة  النحراف المعياريا الوسط الحسابي  القياس  المهارات  المجموعة

  *19.23  2.59 16.533  قبلي  اختبار  األولى

    3.23 34.20  بعدي مهارة االستقبال  

  *9.54  3.61 17.69  قبلي  اختبار  الثانية

    2.78 29.56  بعدي مهارة االستقبال  

  ).2.14(هي ) α ≥ 0.05(الجدولية عند مستوى داللة ) ت(قيمة   *

في دقة األداء لمهـارة االسـتقبال بـين     )α ≥ 0.05(لى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ا) 4(يبين الجدول 

المحتســبة قيمــة مقــدارها  ) ت(لصــالح االختبــار البعــدي لكــال المجمــوعتين اذ بلغــت قيمــة    و البعــديو قياســات االختبــار القبلــي 
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مــا المجموعــة الثانيــة التــي تعلمــت عــن طريــق الصــور     للمجموعــة التــي قــام المــدرس بتعليمهــا بمصــاحبة الفيــديو، ا    ) 19.23(

  ).9.54(المحتسبة قيمة مقدارها ) ت(المتسلسلة باستخدام الحاسوب فقد بلغت قيمة 

  )15=ن(االستقبال بالكرة الطائرة و قيم القياس البعدي للمجموعتين التجريبيتين لمهارتي االعداد: 5 جدول

  المجموعة
  المهارات

  القياس
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة ت 

  المحتسبة

  *6.72  3.20  34.6  بعدي  اختبار مهارة اإلعداد  األولى

    3.56  28.7  بعدي    الثانية

  *5.34  3.23  34.20  بعدي  اختبار مهارة االستقبال  األولى

    2.78  29.56  بعدي    الثانية

  ).2.05(هي ) α ≥ 0.05(الجدولية عند مستوى داللة ) ت(قيمة   *

للقيــاس البعــدي لمهــارتي  " ت"معــدالت األوســاط الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة ونتــائج اختبــار   ) 5(الجــدول يوضــح   

  .اإلعداد واالستقبال بالكرة الطائرة لكال المجموعتين

  النسب المئوية لمقدار التعلم لمهارتي اإلعداد واالستقبال بالكرة الطائرة: 6جدول 

  وية للتطورالنسبة المئ    المجموعة  المهارة

  %47.60  االختبار المهاري  األولى  اإلعداد

  %31.67  االختبار المهاري  الثانية  

  %45.80  االختبار المهاري  األولى  االستقبال

  %27.55  االختبار المهاري  الثانية  

 

  مناقشة النتائج

لقبلـي والبعـدي لمهـارة اإلعـداد     الخـاص بداللـة الفـروق بـين القياسـين ا     ) 3(يتبين من خالل النتائج التـي يوضـحا الجـدول    

الخـاص بداللـة الفـروق بـين القياسـين القبلـي والبعـدي لمهـارة االسـتقبال بـالكرة الطـائرة، أن هنـاك             ) 4(بالكرة الطائرة والجدول 

 لكـال المجمـوعتين، وهـذا مـا أظهرتـه نتـائج القيـاس       و تقدما ملموسا في مستوى تعلم األداء المهاري الذي طبقته عينة الدراسة

فــي التطبيــق و البعــدي، ويعلــل البــاحثون ســبب ذلــك الــى التــأثير االيجــابي للبرنــامج التعليمــي بمــا احتــواه مــن معلومــات مهاريــة     

فـي اسـتخدام الوسـائل    و تنظـيم فتـرات الراحـة   و التكـرارات المسـتخدمة لكـل مهـارة    و المناسب لوحدات البرنامج من خالل الحجم

ايضــا ألن الوســائل التعليميــة كانــت و التركيــز علــى عنصــر دقــة األداء المهــاريو نتبــاهالتعليميــة الــذي ســاعد علــى منــع تشــتت اال

مشوقة وذلك ألن المادة التعليمية تقدم من خاللها بأسلوب جديـد وطريقـة تختلـف عـن الطريقـة اللفظيـة التقليديـة التـي تعتمـد          

نتــائج الدراســات علــى اســتخدام الوســائل التعليميــة  الفتــور فــي تعلــم المهــارة، وقــد دلــت  و غالبــا علــى التلقــين الــذي يثيــر الملــل 

  ).2006خصاونة، و الخلف(، (Brown, 2007)المتنوعة تعد أحد العوامل الهامة في جذب االنتباه واالحتفاظ بنشاط المتعلم 

الح لصـ و البعـدي و جاءت نتيجة هذه الدراسـة متفقـة مـع الفرضـية االولـى للدراسـة بـأن هنـاك فـروق بـين القياسـين القبلـي            و

    . القياس البعدي

الخاصة بنتائج القياسـات البعديـة لكـال المجمـوعتين والتـي اتفقـت جميعهـا علـى وجـود          ) 5(أما فيما يخص نتائج الجدول 

فروق معنوية في مستوى األداء المهاري لإلعداد واالستقبال، وتقدم المجموعة األولى التي يقوم المدرس بتدريسها باسـتخدام  

  .المجموعة الثانية التي يقوم الطالب بتعلمها عن طريق الصور المتسلسلة للمهارة باستخدام الحاسوبجهاز الفيديو على 

ويعلل الباحثون سبب ذلـك إلـى مسـتوى التقـدم لـألداء المهـاري ألفـراد المجموعـة األولـى التـي تـم تعلـيم مهـارتي اإلعـداد               

وعــرض أشــرطة الفيــديو لالعبــين يــؤدون كــال ) ج والتطبيــقالشــرح والنمــوذ(التــي تمــت بطريقــة المــدرس الســائدة و واالســتقبال

 التنـوع بـالغ األثـر فـي التحـدي لـدى أفـراد عينـة الدراسـة         و ، إذ كـان السـتخدام عنصـر التشـويق    )اإلعداد، االسـتقبال (المهارتين 

النسـجام مـا بـين حاسـتي     او التوافـق و للمسار الحركي للمهارة إذ أن عملية التركيـز و تأدية المهارة في أجواء مشابهة للمنافسةو
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بالتـالي اسـتخدمت وسـائل تعليميـة     و البصر كانت جيدة لدى أفراد المجموعة التـي اسـتخدمت الفيـديو بمصـاحبة األداء    و السمع

أن لشــرح المهــارة عــن طريــق المــدرس ومصــاحبة ذلــك   ) 2006 ،الخلــف(كمــا يشــير . مســتوياتهمو تتناســب مــع قــدرات الطلبــة 

سـتخدام الفيـديو سـاعد الطـالب علـى معايشـتهم الفعليـة للظـروف المحيطـة بهـم وتصـحيح األخطـاء             بتقديم النموذج العملـي وبا 

بأول مما عمل على زيادة خبرات الطلبة وانتباههم للمدرس عن تقديم المهارة ووجودهم تحت سـيطرته طيلـة فتـرة تقـديم      أوًال

  .تينلكال المجموعو هذا ما عمل على تحسين دقة األداء المهاريو المهارة،

علـى أن الوصـف الكالمـي للحركـة والعـرض ضـروريان فـي مراحـل اكتسـاب المهـارة           ) 2002محجـوب،  (ويتفق مع ما ذكره 

أن اكتسـاب الفـرد المـتعلم المعلومـات عـن       (Melinda, 1996)وتـزداد أهميتـه إذا تـم دمجـه مـع الحركـة الحيـة ويضـيف ميلنـدا          

عـالوي،  (يـرى  و فهـذا يشـارك فـي عمليـة الـتحكم والسـيطرة علـى األداء،        ضـروري،  طريق المعرفة حول األداء المهاري هو أمـر 

ــه ينبغــي أن يكــون هنــاك تــوازن مــا بــين التصــور األولــي للمهــارة         ) 2005 ربطهــا و أنــه لكــي يحقــق الفــرد المــتعلم أفضــل أداء ل

ء األفضـل ممـا يشـكل لـدى الفـرد      المهارية مما يـنعكس ايجابيـًا علـى نتيجـة دقـة األداء المهـاري لتحقيـق األدا       و بالنواحي البدنية

شــلش، (مــع دراســة و )2007بلبــاس، (هــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة  و المــتعلم صــورة متكاملــة عــن المهــارة فــي كافــة جوانبهــا  

  ).2000الجميلي، (و )2002، نطارق عبد الرحم(و )2007

اسوب جـاءت بالمرتبـة الثانيـة مـن حيـث      ومن خالل النتائج السابقة فإن المجموعة الثانية الصور المتسلسلة باستخدام الح

أن ســبب ذلــك يعــود لعــدم معايشــة  ) 2006الخلــف، (يشــير و التــأثير بالمســتوى المهــاري ولكــال المهــارتين اإلعــداد واالســتقبال 

الطلبة للظروف الحقيقية لـتعلم المهـارة المتمثلـة بالملعـب واألدوات والطقـس، وذلـك ألن الطلبـة كـانوا جالسـين فـي قاعـة صـفية             

  .شاهدون المهارة باستخدام جهاز الحاسوب، بدون تصحيح لألخطاءي

وجاءت نتائج هذه الدراسـة متفقـة مـع الفرضـية الثانيـة للدراسـة مـن حيـث إيجابيـة الـتعلم لكـال المجمـوعتين علـى مسـتوى               

د واالستقبال عـن الطريقـة   أفضلية الطريقة التي يقوم بها المدرس بمساعدة الفيديو في التعلم المهاري لإلعداو األداء المهاري،

  .الثانية باستخدام جهاز الحاسوب أي التعلم الذاتي

 )2006الخلـف،  (وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مـع نتـائج الدراسـات السـابقة مـن حيـث التـأثير اإليجـابي للـتعلم كدراسـة           

الفاضــل، (و )2004العــاني، (وتعارضــت نتــائج هــذه الدراســة مــع   ) 2007منــدرة، (و )2004والنــداف، ) 2007احمــد آدم، (و

  .التي أشارت إلى أن جهاز الحاسوب قد حقق نتائج عالية في عملية التعلم عن الطريقة التقليدية التي يتبعها المدرس) 2000

إلى أهمية االختبارات المهارية فـي األنشـطة   ) 2007طه، (و )2006الخلف، ( اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما أشار اليهو

لتـي تعمـل علـى تحديـد المسـتوى المهـاري عنـد المتعلمـين وتـدفعهم لمزيـد مـن االهتمـام بالمـادة التعليميـة وتحـدد                الرياضية، ا

إلـى أن االختبـار المهـاري لإلنجـاز هـو قيـاس مـدى فهـم          (Morrow, 1995)مواطن القـوة والضـعف عنـد الطلبـة ويؤكـد مـوروا       

  .از العالي باألداءالمتعلم للمعلومات وتذكرها والهدف هو الوصول إلى اإلنج

والخاصـة بمقـدار التطـور ولكـال المهـارتين اإلعـداد واالسـتقبال فتشـير         ) 6(أما فيما يخص النتائج التي أوضحها الجدول 

النتائج إلى أن هناك تقدم حصل في كال المجموعتين وبنسـب متقاربـة وخاصـة بالمسـتوى المهـاري ويعلـل البـاحثون سـبب ذلـك          

تي استخدمت في التعلم لمهارتي اإلعداد واالستقبال كونهما من أبسط أنواع المهارات االساسية بـالكرة  إلى الطريقة والوسيلة ال

 .من مجموع المهارات االساسية بلعبة الكرة الطائرة%) 50(هما يشكالن نسبة و الطائرة

مرافقـة ذلـك   و وياتتحديـدها فـي صـور سـلوكية أو مسـت     و الـى أن وضـوح األهـداف   ) 2007المغربي، (وهذا ما أشار اليه 

 تسـاعد فـي تطـوير األداء لـدى الفـرد المـتعلم      و بالنموذج الحي سـوف يعمـل علـى تشـويق األفـراد المتعلمـين للعمليـة التعليميـة        

 .الضعف لديهو تمكنه من معرفة نقاط القوةو العمل على تصحيحها أوًال بأولو أكتشافه لألخطاءو

  االستنتاجات

%) 50(تشـكالن نسـبة   و تسـهم فـي تعلـم مهـارتي اإلعـداد واالسـتقبال بـالكرة الطـائرة         ان استخدام الوسائل التعليمة .1

  .من مجمل المهارات االساسية بالكرة الطائرة

ــا،            .2 ــة، لســهولة الحصــول عليه ــا فــي الوســائل التقليدي ــة أفضــل منه ــة تصــحيح األخطــاء فــي الوســيلة التعليمي أن عملي

علومات في أي وقت يشاء ويطلع عليها وعلى األخطاء الشائعة فـي كـل   وتوافرها، إذ يستطيع الطالب أن يسترجع الم

  .حركة، ويقوم بتصحيحها
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الوسائل التعليمية تساعد في رفع كفاءة التدريس وجودتـه مـن خـالل تـوفير الوقـت والجهـد والمـال وزيـادة الوضـوح           .3

  .والحيوية في االتصال الجيد ما بين الطالب والمدرس

  .ضل من الصور المتسلسلة باستخدام جهاز الحاسوباستخدام الفيديو أف .4

  التوصيات

العمل على تطوير الوسائل التعليمية باستمرار بتحديث المادة العلميـة والصـور التوضـيحية وزيـادة الخبـرات العلميـة        .1

  .في مناهج الكرة الطائرة من خالل إضافة التمرينات المساعدة وتحديث االختبارات المستخدمة

  .في تقويم الوسائل التعليمية وأن يكون الحكم صادرا عن الجميع) المدرس، الطالب، القسم(جهات عدة  اشتراك .2

  .ضرورة االهتمام بتطوير النواحي المعرفية والمهارية للطلبة وذلك لتعزيز عملية التعلم بالطرق التقليدية .3

  .في لعبة الكرة الطائرة والفعاليات األخرى استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في تعليم الجوانب الخططية .4

  

 :المراجع

، دراسة مقارنة لفاعلية أسلوبين من أساليب التدريس على المستويين المهاري والمعرفي في كرة 1985أبو قنديل، أميرة، 

  .، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان، مصر4اليد، بحوث مؤتمر الرياضة للجميع، م

ثر برنامج تعليمي مقترح على تنمية بعض المهارات األساسية في الكرة الطائرة لتالميذ المرحلة الثانوية ، أ2007احمد آدم، 

  .بوالية الخرطوم، المؤتمر العلمي الثالث المستجدات العليمة في التربية البدنية والرياضية، جامعة اليرموك، اربد، األردن

وأثرها في تعليمية والمراجعة الذاتية في تعليم بعض مهارات كرة اليد ، استخدام المجمعات ال2007بلباس، حامد مصطفى، 

العلمية في التربية البدنية والرياضية، جامعة األداء المهاري والتحصيل المعرفي، المؤتمر العلمي الثامن، المستجدات 

  .اليرموك، اربد، األردن

، رسالة دكتوراه غير ببعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة ، تأثير التعلم االتقاني في االكتساب واالحتفاظ2000الجميلي، 

  .منشورة، خلفية التربية الرياضية، بغداد، العراق

  .، موسوعة األلف تمرين في الكرة الطائرة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن2002الجميلي، سعد حماد، 

  .تاريخ ومهارات وتدريب، دار األمل للنشر، اربد، األردن، الحديث في الكرة الطائرة، 1996حوراني، محمد خير، 

، مدى تأثير نوعية الريشة المستخدمة في تعلم المهارات األساسية للعبة الريشة الطائرة عند المبتدئين، 2004الخلف، معين، 

  .معاصرةبحث منشور، مجلة دراسات الجامعة األردنية، عدد خاص، المؤتمر العلمي الرياضية نموذج للحياة ال

، تأثير استخدام الوسائل التعليمية في التعلم الذاتي المعرفي والمهاري لإلرسال في 2006خصاونة، أمان، و الخلف، معين

  .التنس والريشة الطائرة، مؤتة للبحوث والدراسات، الكرك، األردن

  .ة والنشر، عمان، األردن، التعلم الحركي بين النظرية والتطبيق، دار الفكر العربي للطباع2002يون، يعرب، خ

، تطور السيطرة الحركية خالل العمر، موضوع مقتبس من المنتدى الرياضي لألكاديمية العراقية 2007يون، يعرب، خ

  .اإللكترونية، بغداد، العراق

  .، األسس التقنية لمهارات الكرة الطائرة، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر2001محمد سعد،  ،زغلول

، دار الوفاء، 1، المنهج التكنولوجي وتكنولوجيا التعليم والمعلومات في التربية الرياضية، ط2004صطفى، السايح، م

  .اإلسكندرية

، تأثير تقديم التغذية الراجعة على تعلم الوثب الطويل، المؤتمر العلمي الثامن، المستجدات 2007شلش، نجاح مهدي، 

  .عة اليرموك، اربد، األردنالعلمية في التربية البدنية والرياضية، جام
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، تأثير تقديم التغذية الراجعة الخارجية في تعلم مهارة دقة التصويب بكرة القدم، المؤتمر العلمي 2007شلش، نحاج مهدي، 

  .الثامن، المستجدات العلمية في التربية البدنية والرياضية، جامعة اليرموك، اربد، األردن

مج تعليمي باستخدام بعض الوسائل التعليمية على تطوير مستوى اإلنجاز في فعالية ، تأثير برنا2002، نعبد الرحم ،طارق

، ىالرياضية، كلية التربية الرياضية، ديال ىسنة، مجلة ديال 13-12الوثب الطويل لتالميذ المرحلة المتوسطة بأعمار 

  .العراق

  .، الكرة الطائرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر2000طه، علي مصطفى، 

، بناء اختبار معرفي تقني في قانون الكرة الطائرة مبرمج على الحاسب اآللي، المؤتمر العلمي 2007طه، علي مصطفى، 

  .الثامن، المستجدات العلمية في التربية البدنية والرياضية، جامعة اليرموك، اربد، األردن

  .كاديمية العراقية اإللكترونية، بغداد، العراق، المساعدة على التعلم بالوسائل التعليمية، األ2007الفاضل، عادل، 

، تأثير الوسائل التقنية في تطوير المهارات األساسية بالكرة الطائرة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 2004العاني، داليا، 

  .التربية الرياضية، جامعة بغداد، العراق

في تدريس مقررات مناهج األقسام النظرية بكلية التربية البدنية ، تقويم استخدام التقنيات التعليمية 2007العرضاوي، احمد، 

في جامعة الفاتح ليبيا، المؤتمر العلمي الثامن، المستجدات العلمية في التربية البدنية والرياضية، جامعة اليرموك، اربد، 

  .األردن

لم باألنموذج الرمزي لتعلم المهارات ، تأثير بعض استخدامات أنظمة قواعد المعرفة في برامج التع2000الفاضل، عادل، 

  .الهجومية بالمبارزة، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، العراق

، األسلوب التدريسي المتداخل وتأثيره في التعلم والتطور من خالل الخيارات التنظيمية المكانية 2002الكاظمي، ظافر هاشم، 

  .، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، العراقلبيئة تعليم التنس

  .، التعلم وجدولة التدريب الرياضي، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن2002، جيهمحجوب، و

في جامعة الملك فيصل،  ، فعالية آلية التفكير كمفهوم جديد في التعلم الحركي، بحث منشور2007، زالمصطفى، عبد العزي

  .اإلحساء، السعودية

، تأثير أسلوبي التدريس التبادلي والتدريبي على تعلم بعض الحركات األرضية في الجمباز ومفهوم 2007مندرة، فوزية محمد، 

البدنية  ، المؤتمر العلمي الثامن، المستجدات العليمة في التربية)المرحلة اإلعدادية(الذات لتلميذات التعليم األساسي 

  .الرياضية، جامعة اليرموك، اربد، األردن

، أثر استخدام ثالثة أساليب تدريسية على مستوى وتكرار أداء مهارتي اإلرسال الطويل والقصير 2004، مالنداف، عبد السال
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  المالحق

  )1(ملحق 

  (Dirk, 2007)تم أخذ اختبار مهارة اإلعداد من األعلى واالستقبال بالكرة الطائرة من العالم درك 

 
  .قياس قدرة المختبر على دقة اإلعداد :الغرض من االختبار

  :فات األداءمواص

علـى أن يمسـك الكـرة باليـدين أمـام الوجـه، ثـم يقـوم باإلعـداد          ) م1.80(يقف المختبر خلف الخط الذي يبعد عن الحـائط    

تجاه الحائط وعلى الخط المرسوم عليه المربـع، علـى أن ترتـد وتصـل اليـد مـرة أخـرى خلـف الخـط مـن أعلـى وبأصـابع اليـدين،              

  .ثانية) 30(بار لمدة ويستمر المختبر في أداء هذا االخت

  :الشروط

  .يتم اإلعداد من خلف الخط وعلى المربع المرسوم على الحائط  -

  .ثانية) 30(يبدأ حساب الزمن بداية اإلعداد األولى ولمدة   -

  .يجب عند بداية االختبار مسك الكرة باليدين أمام الوجه ثم أداء الكرة باألصابع  -

  :التسجيل

ثانية المقررة لالختبار وال تحسب أية ممارسة تخالف الشروط ) 30(كرة للحائط خالل حسب عدد مرات مالمسة الي  -

  .السابقة ذكرها

  .3× ثانية مضروبة ) 30(تعد الدرجة النهائية للمختبر هي عدد المحاوالت الصحيحة في ألـ   -
  اختبار مهارة استقبال اإلرسال

  .ل اإلرسالقياس مهارة الالعب في دقة استقبا :الغرض من االختبار

  :مواصفات األداء

وهـو مواجـه للشـبكة وعلـى المـدرب إرسـال الكـرة إليـه وهـو فـي هـذا المكـان ليقـوم              ) أ(يقف المختبـر داخـل الـدائرة      

) 3(وكـذلك خمـس كـرات علـى المنطقـة      ) 2(، وخمـس كـرات علـى المنطقـة     )1(باستقبالها على أن يوجهها إلـى داخـل المنطقـة    

  ).1(وكما هو موضح بالشكل . درجة) 45(تبار وتعد الدرجة النهائية لالخ

  
  )1(شكل 

 يوضح اختبار دقة مهارة االستقبال

 )أ(

)1( 

)2(  

)3( 
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  :الشروط

  ).أ(من داخلي الدائرة  حاولةم) 15(لكل مختبر   .1

  .يستخدم في جميع المحاوالت مهارة االستقبال من أسفل باليدين  .2

  .ل الكرة فيها من المدرب إلى المختبر بطريقة غير مناسبةتلغى المحاولة التي يتم إرسا  .3

  :يجب االلتزام بتسلسل أداء المحاوالت بحيث تكون  .4

  ).1(خمس كرات على المنطقة   -

  ).2(خمس كرات على المنطقة   -

  ).3(خمس كرات على المنطقة   -

  :التسجيل

  :وفقا لألسلوب اآلتي) 15(يسجل للمختبر جميع النقاط التي تحصل عليها من المحاوالت   

  .درجات) 3(سقوط الكرة داخل المنطقة المحددة يمنح المختبر   -

  .سقوط الكرة خارج المنطقة المحددة وداخل المنطقة المجاورة يمنح المختبر درجتان  -

  ).صفر(فيما عدا سبق يحصل المختبر على درجة   -
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  )2(ملحق  

 ة الطائرةمحتويات الوحدة التعليمية لمهارة اإلعداد بالكر
  

يعتبــر اإلعــداد هــو تمريــر الكــرة مــن األعلــى وهــي تعــد أول مهــارة فــي تعلــم اللعبــة واإلعــداد يعتبــر محــرك الفريــق           

والالعب الذي يتـولى اإلعـداد البـد أن يمتلـك مواصـفات خاصـة تميـزه عـن غيـره مـن بقيـة الالعبـين واإلعـداد هـو عمليـة تمريـر                 

لتصل إلى الالعـب المهـاجم ليقـوم بـدوره      ةاستقبالها من إرسال المنافس أو ضربه ساحقالكرة لألعلى وإلى المكان المناسب بعد 

  .بوضعها بضربة ساحقة داخل ملعب الفريق المنافس

  )2002الجميلي، (مراحل أداء اإلعداد 

  )وقفه االستعداد(التهيؤ   .1

  .الوقوف يتقدم قدم على األخرى أو تكون القدمان متوازيتين  -

  .ألمشاط مؤشرة إلى األماميجب أن تكون ا  -

  .المسافة بين القدمين تكون بمسافة عرض األكتاف  -

  .على الرجل الخلفية%) 40(و على الرجل األمامية%) 60(قل الجسم ثيكون   -

  ).100º -90(وزاوية الفخذ مع الجذع تكون ) 80º(وزاوية القدم مع الساق ) 90º(انثناء الرجلين بدرجة   -

  .قليال لألمام الجذع عامودي ومائل  -

  .النظر يكون على الكرة وإلى األمام  -

  .موازيان األكتاف تالعضال  -

  .الساعدان عاموديان على العضدين بحيث يشكالن مثلثين قائمي الزاوية مع األكتاف  -

والمسافة بين ) سم3(بحيث تكون المسافة بين اإلبهامين . األصابع متباعدة وممدودة ومجوفة بشكل حجم الكرة  -

  .)سم3(لسبابتين ا
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  )3(ملحق 

 محتويات الوحدة التعليمية لمهارة االستقبال بالكرة الطائرة
  

  ):التنفيذ(فن األداء 

  :عندما يكون جسم الالعب المستقبل خلف خط سير الكرة المرسلة من الفريق المنافس يبدأ الالعب بمايلي

  .ن مشيرين إلى األماموضع كف داخل كف وثني رسغهما إلى األسفل مع تالصق اإلبهامي  -

  ).المنطقة األنسية(تالصق الذراعين الممدودتين مع توسيع الساعدين للخارج   -

  ).45º-40(الذراعان يشكالن زاوية مع الجذع بدرجة من   -

  .مع االرتكاز على المشطين) 90º(انثناء الرجلين إلى األسفل بدرجة   -

  .ت الصدرسحب األكتاف إلى األمام والداخل أي تقليص عضال  -

  .سحب الذقن إلى الداخل  -

  .النظر إلى األمام وعلى الكرة  -

مد جميع مفاصل الجسم باتجاه التمريره بواسطة الدفع بالمشطين والرجلين وحركة األكتاف والذراعين ويعتمد هذا   -

  :على

  .رد فعل الذراعين وعضالت الرجلين والبطن في أثناء مالمسة الكرة للساعدين  .1

  .الجيد للحركة والقدرة على التحكم للجسم التوقيت  .2

  .تدعيم الجسم بالقوة العضلية لألطراف العليا  .3

  

  :األخطاء الشائعة لمهارة االستقبال

  .استقبال الكرة والذراعان مرفوعتين إلى األمام عاليا  -

  .استقبال الكرة والذراعان منخفضتان أماما أسفل  -

  ).الكفين(استقبال الكرة باليدين   -

  .ثني الذراعين في أثناء االستقبال  -

  .سحب الجسم خلفا في أثناء استقبال الكرة  -

  .عدم مد الرجلين في أثناء التنفيذ بواسطة األمشاط والركبتان باتجاه التمريره  -

  .عدم استعمال الكتفين في امتصاص قوة الكرة  -

  .استقبال الكرة بجانب الجسم  -

  .ؤدي إلى مالمسة الكرة بساعد واحداختالف مستوى سطح الساعدين مما ي  -

  .عدم استقرار الجسم بوضع االستعداد الستقبال الكرة  -

  .شد عضالت الجسم في أثناء االستقبال  -

  .عدم مد جميع مفاصل الجسم في أثناء التنفيذ  -

 .عدم ثني رسغ اليدين إلى األسفل  -
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  .االردن جامعة اليرموك، اربد،، عادل معايعةو نواف موسى شطناوي

  

  6/8/2010 وقبل للنشر                                  10/1/2010  ستلم البحث فيا

  ملخص

درجة مراعاة الجامعات االردنية الحكومية لمبـادئ الشـفافية والمسـاءلة فـي عملياتهـا االداريـة والماليـة مـن          عرفةمهدفت هذه الدراسة الى 

، إضـافة الـى   الـوظيفي فـي اسـتجابة أفـراد العينـة     كمـا سـعت الدراسـة الـى تقصـي أثـر بعـض المسـمى         . فيها األكاديميين واإلداريينالقادة  وجهة

مـن وجهـة نظـر القـادة      التـي تتطلـب تطبيـق مبـادئ الشـفافية والمسـاءلة داخـل الجامعـات األردنيـة الرسـمية          أهم الموضـوعات والقضـايا   تحديد 

 ؟ األكاديميين واإلداريين

قائـدا أكاديميـا وإداريـا مـوزعين علـى الجامعـات       ) 210(طبقيـة عشـوائية قوامهـا     ةختيـار عينـ  اولجمع البيانات الخاصة بالدراسة فقد تم 

المسـتعادة والصـالحة    توقد وزعت عليهم استبانة الدراسـة، وبلـغ مجمـوع االسـتبيانا    . من مجتمع الدراسة% 56.6سبته األردنية وتشكل ما ن

  .استبانة ) 180(ألغراض التحليل 

لتحليـل بيانـات الدراسـة واالجابـة عـن اسـئلتها وقـد        ) SPSS( تم استخدام البرنامج االحصائي الخاص بالعلوم االنسـانية واالجتماعيـة   

فـي الجامعـات االردنيـة كانـت عاليـة علـى االداة ككـل ومتوسـطة علـى مجـالي الرقابـة             والمسـاءلة ت نتائج الدراسـة أن درجـة مراعـاة الشـفافية     بين

عنـد جميـع   ) 0.05=  ∝(نـد مسـتوى الداللـة اإلحصـائية     عتوجـد فـروق دالـة إحصـائيًا     ال  أنـه كمـا تبـين   .والمتابعة، وإدارة الموارد البشرية

تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، ما عدا عند مجال إدارة الموارد البشـرية ولصـالح تقـديرات القـادة األكـاديميين،       اسة واألداة الكليةمجاالت الدر

كما كشـفت الدراسـة أن أهـم الموضـوعات     . وعند مجال اإلدارة المالية والمحاسبية، ومجال الرقابة والمساءلة والمتابعة، لصالح القادة اإلداريين

، والعجز االكاديميين واالداريينأعضاء هيئة التدريس والقادة  تعييناتهي  يرى أفراد العينة أنها تتطلب الشفافية ويجب أن تعطى االولويةالتي 

  . وفي نهاية الدراسة تم اقتراح مجموعة من التوصيات .العاملين وتعييناتالمالي، وفاعليةالبحث العلمي، فاعلية البرامج المطروحة 

  

The Degree of Transparency and Accountability at Jordanian Public Universities' 
Administrative and Monitory Process 
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Abstract 
This study aimed at finding out the degree of Transparency and Accountability at Jordanian Public Universities' 

Administrative and monitory process. It tried to investigate the relationship between Job title and the sample response. Moreover, 
the study tried to state the most important subjects that the sample members think that to be given priority in Transparency and 
Accountability in Jordanian universities. 

To collect the data, a sample of 210 academic and administrative leaders was selected to answer the questionnaire. 
However, 180 leaders chose to participate in the study and returned the questionnaires, which were used in the study. 

The statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used to analyze the data. The analysis showed that the degree of 
Transparency and Accountability at Jordanian Public Universities' Administrative and monitory process as whole was high, while 
it was medium for some domains like follow up an controlling process and human recourse management .No statistical 
deference's were found in the sample responses in respect to job title at the questionnaire as a whole, however, deference's found 
in some domains of the questionnaire like human recourses management domain and monetary and accountant management. 

Also, the study shoed that the academic and administrative leaders thing that Transparency and Accountability  should be 
paid to domains like hiring faculty and academic and administrative leaders, monetary defects and efficiency of scientific 
research, programs offered and  hiring staff members. The researchers, at the end of the study, suggested some recommendations. 
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 :مقدمة

للـدور الهـام والجـوهري    خاص من أهم المؤسسات المجتمعيـة،   الجامعات بشكلوبشكل عام  التعليم العالي مؤسسات ُتعد

 كـان للجامعـات   الذي تضطلع به إدارة هذه المؤسسات في إعـداد الكـوادر الفنيـة المتخصصـة فـي كافـة الحقـول والميـادين، وقـد         

وهـي مراكـز إشـعاع    . ر ريادي في نشر المعرفة العلميـة والثقافيـة للنهـوض بـالمجتمع    منذ نشأتها دو ومؤسسات إعداد المعلمين

ثقـــافي للمجتمـــع تتعـــرف مـــن خاللـــه علـــى مشـــكالته وتتحـــرى أســـبابها وردود أفعالهـــا الســـلبية علـــى المجتمـــع وهـــي مـــن خـــالل  

ف عند اقتراح العالج بل تتعداه إلـى  التشخيص العلمي الدقيق لهذه المشكالت ومسبباتها، تضع الحلول المناسبة لها وقد ال تق

  .)1996زريق، ( التجريب والتقويم

ويشغل التعليم العالي اهتمـام الحكومـات والمؤسسـات واألفـراد، نظـرا ألهميتـه، وتلعـب الجامعـات دورًا أساسـيًا فـي رسـم            

هيم وتطبيقـات تعززهـا التطـورات    المسارات المستقبلية للدول والمجتمعات، وازدادت أهميتها في ظل ما تطرحه العولمة من مفا

باتجاه التكيـف مـع مـا يسـمى بمجتمـع المعلومـات        ولقد نجم عن ذلك تحوالت محورية. المتسارعة ألنظمة االتصال والمعلوماتية

والمعرفة العالمي، وانتقل التنافس الذي تشهده األسواق العالميـة بـين الشـركات إلـى مؤسسـات التعلـيم العـالي، تنـافس مـن نـوع           

وتشـير الدراسـات واألدبيـات السـابقة     . للحصـول علـى أعلـى المـردودات الماديـة     بوصـفة وسـيلة   يد محوره اإلبداع والتطـوير  جد

التعلــيم : إلـى أهميـة ذلـك الـدور الـذي تلعبـه إدارة مؤسسـات إعـداد المعلمــين وذلـك ومـن خـالل الوظـائف التـي تقـوم بهـا ومنهـا                

لمدربـــــة، وتنميـــــة البحــــوث التربويـــــة، وخدمـــــة المجتمـــــع فـــــي العديـــــد مـــــن  ونشــــر المعـــــارف، وإعـــــداد الكـــــوادر التعليميـــــة ا 

 ).1992عبد الغفار،  ؛2003الخطيب، (المجاالت

للتعلـيم فـي القـرن الحـادي والعشـرين،      ) التعلـيم مـن أجـل المسـتقبل    (التـي وضـعت تقريرهـا الشـهير     ) لجنة ديلور(وتحدد 

قــدرة األنظمــة التعليميــة علــى التكيــف مــع   ، ومنهــا قبل التعلــيممســائل جوهريــة تجــاه مســت  عــدةبتكليــف مــن منظمــة اليونســكو،  

الخطيـب ومعايعـة،   ( المتبادل مع اآلخرين موالشفافية والديمقراطية والتفاهنشر قيم االنفتاح ، واالتجاهات الجديدة في المجتمع

2009.( 

بالتنـافس عالميـا، إعـادة التفكيـر فـي      جامعـة ترغـب    ةإن مثل هذا التحول في طبيعة مؤسسات التعليم العالي، يحتم على أيـ 

وال . استراتيجياتها ونظمها بل وفي فلسفاتها وكل ما من شأنه التأثير على قدراتها، لتتمكن من الدخول إلى المنافسـة العالميـة  

فـي   ريـة إال إذا تـوفرت لهـا أجـواء مـن الح     أن تـؤدي وظائفهـا المهمـة وال يمكـن أن تكـون فعالـة       لمؤسسـات التعلـيم العـالي   يمكـن  

ــة عليهــا بمــا يضــمن تعزيــز الشــفافية والمســائلة داخلهــا        فــي إطــار   مــا، إإدارة نشــاطاتها العلميــة واألكاديميــة والبحثيــة، والرقاب

تكـون شـفافة وأن تعمـل وفقـا      المؤسسـات مسـتجيبة لحاجـات النـاس، عليهـا أن     هـذه  ولكـي تكـون   . تأسيسها أو في إطـار إدارتهـا  

  .اإلدارة الفاعلةومساءلة وشفافية ركن أساسي من أركان  وجعلها أكثر كفاءةت التعليم العالي مؤسسافإصالح . لسيادة القانون

من المالحظ إن المشكالت التي تواجه الجامعـات األردنيـة ال تختلـف كثيـرًا عـن تلـك التـي تواجـه الجامعـات العربيـة، وهـذا            

ــة هــذه األزمــات        ــادرة علــى مواجه ــزة ق ــة متمي وتصــحيح األوضــاع فــي مختلــف المجــاالت والمحــاور     يتطلــب وجــود إدارة جامعي

ـــزاهة والشــفافية، وتوظيــف         كاألهــداف والسياســات والقيــادة اإلداريــة والتعيــين والتقــويم والتــدريب والمتابعــة ونشــر مفــاهيم النـ

  .تكنولوجيا المعلومات، والتعاون مع قطاعات اإلنتاج والخدمات

ولتأكيدات الكثير من الباحثين والتربويين حول ضرورة التقيـيم والمتابعـة    ومن هذه المنطلقات واستجابة لنتائج الدراسات

والرقابــة المســـتمرة إلدارة مؤسســات التعلـــيم العــالي فـــي عملياتهــا المحاســـبية والماليــة واإلداريـــة، وجعلهــا مالئمـــة لمتطلبـــات       

مفــاهيم الشــفافية والمســاءلة فــي   المجتمــع ومشــكالته ومســايرة مقتضــيات العصــر ومســتحدثاته، ونظــرا لنــدرة الدراســات حــول    

فقد شعر الباحثان بالحاجة إلى إجـراء دراسـة للتعـرف علـى درجـة مراعـاة الجامعـات األردنيـة الرسـمية          . مؤسسات التعليم العالي

  .لمبادئ الشفافية والمساءلة في عملياتها المالية والمحاسبية واإلدارية والمادية والبشرية

  : مشكلة الدراسة

التعلـيم العــالي وبشـكل مســتمر إلـى تحســين صـورتها أمــام المجتمـع، كمــا تسـعى أيضــا إلـى مواكبــة كافــة         تسـعى مؤسســات 

التطورات التي تحدث على مختلف الصعد عالميًا ومحليًا، خاصـة فـي مجـال التقنيـات واالتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات، كمـا         

ولعــل مــن أهمهــا الشــفافية والمســاءلة والنزاهــة والمحاســبة،  دخلــت مفــاهيم جديــدة علــى الهياكــل والبنــى الجامعيــة بشــكل الفــت،

ال يتجـزأ مـن ثقافـة المؤسسـات العلميـة واإلنتاجيـة والخدميـة والعـاملين بهـا، لمـا لهـا مـن أهميـة فـي                ًاحيث أصبحت تشكل جزء
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لفاعليـة والكفـاءة، ونشـر    إدارة المؤسسات والكشف عن العيوب في البنى والهياكل، وتحسين األداء واإلنتاجية بأعلى درجة مـن ا 

الرقابــة علــى كافــة اإلجــراءات الماليــة واإلداريــة والبحثيــة، وضــبط اإلنفــاق والهــدر، والكشــف عــن أوجــه الصــرف، وتوضــيح شــكل   

  .العالقة مع المجتمع بأعلى درجة من الشفافية والنزاهة

ذ تفـرز العولمـة مزيـدًا مـن الـروابط بـين       كما وتتزايد مطالب الشعوب بمزيد من الشفافية والمساءلة في كافة القطاعـات، إ 

كمـا  . التي تفصل بينها، ودعـوة لـدور شـعبي فـي المشـاركة فـي صـنع السياسـات         دالدول، وانتشارًا أسرع للمعلومات عبر الحدو

لـذلك فهنـاك حاجـة متزايــدة    . وتـدرك الشـعوب الحاجـة الملحـة لتوجيـه اإلصــالحات فـي القطاعـات الحكوميـة لـديها بشــكل أفضـل          

تجابة للمطالب من الشعوب والمؤسسات غير الحكومية الذين يتوقعون الوثوق في دقة المعلومـات لـيس حـول أداء القطـاع     لالس

الخاص فحسب بل ومؤسسات القطاع الحكومي الرئيسية ومنها الجامعات، وهذا يؤدي للحفـاظ علـى الثقـة الشـعبية المحليـة فـي       

  .وهو أمر ضروري لتحقيق الحكم الصالح والتنمية البشرية المستدامة والعلمية والخدمية، ةكافة المؤسسات االقتصادي

وتثــور العديــد مــن التســاؤالت حــول مــدى التــزام الجامعــات الحكوميــة فــي األردن بقواعــد وأســس القبــول والشــفافية فــي        

لجامعــات األردنيــة قراراتهــا وطــرق إنفــاق أموالهــا،  لــذلك تتمثــل مشــكلة  هــذه الدراســة فــي الكشــف عــن درجــة مراعــاة إدارات ا    

  .االكاديميين واالداريينالرسمية لمبادئ الشفافية والمساءلة في عملياتها المالية والمحاسبية واإلدارية من وجهة نظر القادة 

  أسئلة الدراسة 

  :وتحديدا تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية

في  القادة األكاديميون واإلداريونية والمساءلة كما يراها ما درجة مراعاة الجامعات األردنية الرسمية لمبادئ الشفاف .1

 هذه الجامعات؟

في تحديد درجة  ةبين المتوسطات الحسابي (α =0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

في هذه  واإلداريينالقادة األكاديميين  من وجهة نظرمراعاة الجامعات األردنية الرسمية لمبادئ الشفافية والمساءلة 

 ؟تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي الجامعات

من  ما أهم الموضوعات والقضايا التي تتطلب تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الجامعات األردنية الرسمية .3

 .وجهة نظر القادة األكاديميين واإلداريين

  أهداف الدراسة

  :ما يلي قتهدف هذه الدراسة إلى تحقي

لدرجة مراعاة مبادئ الشفافية والمساءلة في الجامعات األردنية  القادة األكاديميين واإلداريينصورات ت معرفة .1

 .مما يساعد متخذي القرارات وراسمي السياسات على تحسين واقع التعليم العالي في األردن الرسمية

نحو درجة مراعاة  يميين واإلداريينالقادة األكادمعرفة فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في تصورات  .2

 .الموقع الوظيفيمبادئ الشفافية والمساءلة في الجامعات األردنية الرسمية وفقًا للمتغير 

مما  التعرف على الموضوعات األكثر إلحاحًا في مراعاة مبادئ الشفافية والمساءلة في الجامعة األردنية الرسمية .3

 . تحديد األولويات في هذا المجاليساعد متخذ القرار في الجامعات على 

  :أهمية الدراسة

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي نــدرة األبحــاث والدراســات التــي تتنــاول تطبيــق مبــادئ الشــفافية والمســاءلة فــي الجامعــات  

معلومـات  إدارية حديثـة ثبـت فاعليتهـا، وإلمكانيـة تطبيقهـا فـي مؤسسـات التعلـيم العـالي فـي األردن، ولغيـاب أي             بوصفها مفاهيم

تفيــد عــن آراء وتوقعــات القــادة األكــاديميين واإلداريــين فــي الجامعــات األردنيــة الرســمية حــول هــذا الموضــوع، والكشــف عــن          

كما أن هناك الكثير من النقد الموجه إلى إدارة مؤسسات التعليم العالي، والتي تشير إلى نواحي قصور فـي  . مرئياتهم تجاه ذلك

ؤسســات بمــا يــتالءم مــع التصــورات المســتقبلية، كمــا ان إدارة البــرامج ضــعيفة االرتبــاط باألهــداف   مهــام ووظــائف إدارة هــذه الم

والسياسات التعليمية من جهة، وقاصرة عن االستجابة لمتطلبات العصر فضًال عن عدم مواءمتها لمتطلبـات التنميـة واحتياجـات    

يميــة للمؤسســة التعليميــة ويــرتبط بثقافتهــا، ويتعلــق بالمنــاخ  آخــر يســود إدارة البيئــة التنظ ويعتقــد أن ثمــة خلــًال. ســوق العمــل
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المؤسسي المتعلـق بالمجـال النفسـي واالجتمـاعي لهـذه المؤسسـة، وتراجـع مسـتوى العمـل المؤسسـي والتفـاعالت القائمـة فيمـا              

اف والسياسـات  بين منسوبيها، ويضاف لذلك وجود قصور واضح في المنظومة اإلدارية، فهنـاك حاجـة ماسـة إلـى مراجعـة األهـد      

  .والهياكل التنظيمية، في ضوء االحتياجات والمستجدات التي طرأت على التعليم وأشكاله وأنماطه

كما تكمن أهمية الدراسة في معالجتها لموضوع هام بالنسبة لمؤسسـات التعلـيم العـالي فـي األردن بشـكل عـام والجامعـات        

زايـدًا فـي االهتمـام العـالمي والعربـي والمحلـي فـي معـدالت الشـفافية          بشكل خـاص، خاصـة فـي هـذه الفتـرة الراهنـة التـي تشـهد ت        

والنزاهــة والفســاد، وعليــه فــأن المعلومــات التــي توفرهــا الجامعــة تخــدم جهــات مختلفــة، وتمثــل فــي الوقــت نفســه أساســا يمكــن      

ر المعلومات بشـكل كامـل إلـى    االعتماد عليه التخاذ قرارات رشيدة تعمل على تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، حيث يؤدي توفي

   .إمكانية التقييم السليم لوضع الجامعات

  المصطلحات والتعريفات االجرائية 

  :تشتمل الدراسة على المصطلحات  والتعريفات التالية

يقصــد بهــا فــي هــذه الدراســة مجموعــة مــن المؤشــرات التــي تــم التعبيــر عنهــا بمجموعــة مــن  : مبــادئ الشــفافية والمســاءلة

استنادًا إلى األدبيات المنشورة من قبل منظمـة الشـفافية الدوليـة     أعدها الباحثاني استبانة مكونة من خمسة مجاالت، الفقرات ف

  .وبعض المنظمات العالمية والعربية والمحلية، وكذلك استنادًا إلى الدراسات السابقة حول مفهومي الشفافية والمساءلة

فـإن الشـفافية   ) POGAR(برنامج إدارة الحكم في الـدول العربيـة   / تحدة اإلنمائيوفقا لتعريف برنامج األمم الم: الشفافية

تتــيح لمــن لهــم مصــلحة فــي شــأن مــا أن يجمعــوا     فهــي. تقاســم المعلومــات والتصــرف بطريقــة مكشــوفة  إلــىظــاهرة تشــير هــي 

  (Wesley, 2003). حاسم في الكشف عن المساوئ وفي حماية مصالحهم معلومات حول هذا الشأن قد يكون لها دور

مــن المســؤولين تقــديم التوضــيحات الالزمــة   عــرف برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي المســاءلة علــى أنهــا الطلــب  :المســاءلة

وتصريف واجباتهم، واألخـذ باالنتقـادات التـي توجـه لهـم وتلبيـة المتطلبـات         ألصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صالحياتهم

  . مسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغشال) بعض(وقبول  المطلوبة منهم

هي مؤسسـات أكاديميـة مسـتقلة كمـا ورد فـي قـانون الجامعـات الرسـمية األردنيـة تعمـل علـى            : الجامعات األردنية الرسمية

 :ردن هــيعلــى أربــع جامعــات رســمية فــي األالدراســة هــذه مل توتشــ .أهــداف التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي فــي األردن  قتحقيــ

  ).قانون الجامعات الرسمية.( مؤتةجامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة األردنية وجامعة 

  .وهم عمداء الكليات ونوابهم، ورؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية: االكاديميونالقادة 

الجامعـات األردنيـة الرسـمية مثـل الماليـة واللـوازم والعطـاءات والقبـول          وهم مدراء الوحدات اإلدارية في: االداريونالقادة 

  .والتسجيل وغيرها

  طريقة الدراسة وإجراءاتها

ــه جمــع المعلومــات              ــتم مــن خالل تــم اســتخدام  المــنهج الوصــفي المســحي فــي هــذه الدراســة، وهــو أســلوب فــي البحــث ي

  .لقوة والضعف فيها، وتقديم التوصيات العملية في هذا الخصوصوالبيانات عن الظاهرة، بقصد التعرف عليها وتحديد نقاط ا

  مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع القـادة األكـاديميين واإلداريـين فـي اربـع مـن الجامعـات األردنيـة الرسـمية، وقـد بلـغ العـدد             

طبقيـة   ةوقد تـم اختيـار عينـ   ). 360(ت الرسمية وحسب اإلحصائيا) 2009–2008(الكلي للقادة األكاديميين واإلداريين للعام 

مـن مجتمـع   % 56.6قائدا أكاديميا وإداريا موزعين علـى الجامعـات األردنيـة االربـع وتشـكل مـا نسـبته        ) 210(عشوائية قوامها 

ــغ مجمــوع االســتبيانا      . الدراســة ــيهم اســتبانة الدراســة، وبل ــل     توقــد وزعــت عل  ).180(المســتعادة والصــالحة ألغــراض التحلي

  .يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة وعينتها حسب متغيرات الجامعة والمسمى الوظيفي) 1(والجدول رقم 
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  )إداري، أكاديمي( توزيع مجتمع الدراسة وعينتها حسب الجامعة والمسمى الوظيفي: 1جدول 

  الجامعة القادة اإلداريون القادة األكاديميون المجموع  للمجتمع المجموع  للعينة

 المجتمع العينة المجتمع لعينةا

 اليرموك 17 8 61 31 78 39

 مؤتة 13 7 62 31 75 38

 األردنية 22 11 97 48 119 59

 العلوم والتكنولوجيا 20 10 68 34 88 44

 المجموع 72 36 288 144 360 180

  :أداة الدراسة

ها، وبنــاًء علــى مــا جــاء فــي أدبيــات الشــفافية تــم تصــميم اســتبانة الدراســة فــي ضــوء مشــكلة الدراســة وأهــدافها وتســاؤالت 

. ((UNDP, 2004) ;(Kaewchun, 2007) ;(Civicus, 2002) ;(Wesley, 2005) ;(Shahanaz, 2004))والمساءلة السابقة

وقــد اســتخدمت االســتبانة لجمــع البيانــات عــن تصــورات القــادة األكــاديميين واإلداريــين نحــو درجــة مراعــاة الجامعــات األردنيــة        

وتكونــت أداة الدراســة مــن ثالثــة  . ســمية لمبــادئ الشــفافية والمســاءلة فــي عملياتهــا اإلداريــة والماليــة والمحاســبية والبشــرية   الر

الجامعـة، الموقـع الـوظيفي، الخبـرة فـي العمـل       : اشتمل على البيانات التعريفية، المتعلقة بالمتغيرات المسـتقلة مثـل   األول: أجزاء

فـي   وأصـبحت فقرة قبـل التحكـيم    65فقرات تغطي مجاالت الدراسة، حيث كان عدد هذه الفقرات اشتمل على الثاني و. الجامعي

اشــتمل علــى أهــم الموضــوعات والقضــايا التــي تتطلــب وضــوحًا وشــفافية أكثــر فــي األنظمــة   الثالــثفقــرة، و 63صــورتها النهائيــة 

ضــوعًا مــن أكثــر المواضــيع التصــاقًا بمؤسســات مو) 31(ويتضــمن هــذا الجــزء . واإلجــراءات داخــل الجامعــات األردنيــة الرســمية

 .وفقا لدراسة استطالعية قام بها الباحثان والقضايا وتم تحديد هذه الموضوعات. التعليم العالي

 صدق األداة وثباتها

خبيرا ومتخصصا من أعضاء هيئـة التـدريس فـي مجـال      12وقد تم التأكد من صدق االداة بعرضها بصورتها االولية على 

وفي ضوء مالحظات المحكمين تـم حـذف فقـرتين لتصـبح     . ة العامة وإدارة األعمال واإلدارة التربوية في الجامعات األردنيةاإلدار

فـردا    20كما تم التأكد من ثباتها من خالل طريقة االختبار وإعادة االختبار حيث تم توزيع االستبانة على . فقرة 63االستبانة 

أسابيع بـين التطبيقـين األول والثـاني علـى     ) 4(بفارق زمني مقداره ) تبعادهم من عينة الدراسةتم الحقا اس(من مجتمع الدراسة 

، وكــذلك حســاب ثبــات )ثبــات االســتقرار(. وتــم حســاب معامــل االرتبــاط بيرســون بــين المــرتين  . أفــراد ذات العينــة االســتطالعية

  :2لجدول كما هي في ا كانت النتائجالتجانس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا و

  معامل كرونباخ الفا ومعامل االرتباط بيرسون للمجاالت واالداة ككل: 2جدول 

  معامل االرتباط بيرسون  معامل كرونباخ ألفا المجال

  0.89 0.93 التشريعات واألنظمة واإلجراءات

  0.83 0.89 إدارة الموارد البشرية

  0.90 0.88 اإلدارة المالية والمحاسبية

  0.87 0.91 والبياناتإدارة المعلومات

  0.90 0.87 العالقة مع الجهات المستفيدة

  0.90 0.92 الرقابة والمساءلة والمتابعة

  0.93 0.83 األداة ككل

كمؤشرات كافية العتماد أداء الدراسة لقيـاس  ) 2(قيم معامالت ثبات االستقرار والتجانس المذكورة في الجداول وجاءت 

  .على الثقة التنظيمية من قبل القادة األكاديميين ممارسة العناصر المؤثرةدرجة 

وقد ُطلب من المستجيبين االجابة عن فقرات االستبانة حيث كانت درجة الموافقة على مضـمون الفقـرة تتكـون مـن خمـس      

هـا  ، قليلـة ول )3(درجات، متوسطة ولهـا  ) 4(درجات، عالية ولها ) 5(حسب مقياس ليكرت الخماسي عالية جدا ولها ( درجات 

  .درجة واحدة) 1(، وقليلة جدا ولها )2(
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  : األساليب والتحليالت اإلحصائية

ــة عــن أســئلة الدراســة ، تــم اســتخدام الطــرق اإلحصــائية اآلتيــة        ــات المعياريــة  ،المتوســطات الحســابية : لإلجاب  ،واالنحراف

ــ. (SPSS)، وذلـــك مـــن خـــالل اســـتخدام الـــرزم اإلحصـــائية  )ت(، واختبـــار والتكـــرارات ى  الدرجـــة الكليـــة للشـــفافية وللحكـــم علـ

  :والمساءلة تم أعتماد المعيار التالي

  .قليلة جدا  1.5أقل من 

  .قليلة 2.5إلى أقل من  1.5

  .متوسطة 3.5إلى أقل من  2.5

  .عالية 4.5إلى  أقل من  3.5

 .فأكثر عالية جدا 4.5

  االدب النظري والدراسات السابقة

  االدب النظري: اوًال

يكن مصـطلح الشـفافية      فلم   دخلت اللغة العربية حديثا جدا،   أو المصطلحات التي من المفاهيم مساءلةالشفافية وال مفهوما

يكن هذا المصطلح معروفا كـذلك     ولم   . األدبيات العربية حتى وقت قريب   له من دالالت لغوية حديثة معروفا أو متداوال في وما

عنـد      ( Transparency International )  : يعـرف بــ     أو مـا    الشـفافية الدوليـة     منظمـة  يسالعالم المتقدم إال حديثا مـع تأسـ     حتى في

مـع تسـعة       ( Peter Eigen )    ايجـن    أسـس األلمـاني   عنـدما    م،1993مـايو مـن عـام       وبالتحديـد فـي     بدايـة تسـعينات القـرن الماضـي    

تفاصـيلها بحكـم    كـان ايجـن ملمـا بـالكثير مـن        الفسـاد والرشـوة التـي   المنظمـة بهـدف محاربـة     آخرين من خمس دول مختلفة هـذه 

تــوافر المعلومــات : ى أنهــالــتعريفــا إجرائيــا للشــفافية ع فقــدم) 2006(أمــا الجبــالي ). 2005عاشــور، ( . البنــك الــدولي   عملــه فــي

لمتحـدة الشـفافية علـى أنهـا حريـة      بينمـا عرفـت هيئـة األمـم ا     .الدقيقة وفى وقتها المناسب وبشكل واضح يسمح بسـهولة الرقابـة  

تدفق المعلومات معرفًة بأوسع مفاهيمها، أي توفير المعلومـات والعمـل بطريقـة منفتحـة تسـمح ألصـحاب الشـأن بالحصـول علـى          

لهــا “ الشــفافة”والهيئــات  .  المعلومــات الضــرورية للحفــاظ علــى مصــالحهم، واتخــاذ القــرارات المناســبة، واكتشــاف األخطــاء         

اضحة لصناعة القرار، وقنوات مفتوحة لالتصـال بـين المسـؤولين وأصـحاب الشـأن تـوفر قـدرًا واسـعًا مـن المعلومـات           إجراءات و

برنـامج  / ووفقـًا لتعريـف برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي       .(committee on education and the workplace, 2006). لهـم 

. تقاسـم المعلومـات والتصـرف بطريقـة مكشـوفة      إلـى ظـاهرة تشـير   هي  فإن الشفافية) POGAR(إدارة الحكم في الدول العربية 

حاســم فــي الكشــف عــن  تتــيح لمــن لهــم مصــلحة فــي شــأن مــا أن يجمعــوا معلومــات حــول هــذا الشــأن قــد يكــون لهــا دور    فهــي

عـام، كمـا   واضـحة لكيفيـة صـنع القـرار علـى الصـعيد ال       وتمتلـك األنظمـة ذات الشـفافية إجـراءات    . المساوئ وفي حماية مصالحهم

الجميـع،  المصـلحة والمسـؤولين، وتضـع سلسـلة واسـعة مـن المعلومـات فـي متنـاول           تمتلـك قنـوات اتصـال مفتوحـة بـين أصـحاب      

يطلعـوا مباشـرة علـى العمليـات والمؤسسـات       وهي تتـيح للمعنيـين بمصـالح مـا أن    . الشفافية على التدفق الحر للمعلومات وتقوم

 إلـى وتزيـد سـهولة الوصـول    . معلومـات كافيـة تسـاعدهم علـى فهمهـا ومراقبتهـا       وتوفر لهـم والمعلومات المرتبطة بهذه المصالح، 

أمــا كتــاب نظــام النزاهــة العربــي فيعــرف الشــفافية بأنهــا  ). 2006برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي، ( الشــفافية المعلومــات درجــة

المــواطنين المنتفعــين مــن خــدماتها، وعلنيــة    تتعلــق بوضــوح األنظمــة واإلجــراءات داخــل المؤسســة وفــي العالقــة بينهــا وبــين     "

لإلفصـــاح عـــن "، وكـــذلك ربـــط الشـــفافية بوجـــود سياســـة عامـــة  "اإلجـــراءات والغايـــات واألهـــداف فـــي عمـــل المؤسســـة العامـــة  

ــى المعلومــات الالزمــة عــن أعمــال اإلدارات العامــة           Transparency)." المعلومــات، وضــمان حــق المــواطن فــي الحصــول عل
International, 2007).  

ــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي        ــايقصــد ف) 2006(أمــا المســاءلة كمــا قــدمها برن حــق المــواطنين فــي مســاءلة الجهــات     به

ــة     روال تقتصــالحكوميــة عــن السياســات والقــرارات واإلجــراءات التــي تتخــذها،      علــى المســاءلة القانونيــة أو القضــائية أو اإلداري

وتصــريف  لتوضــيحات الالزمــة ألصــحاب المصــلحة حــول كيفيــة اســتخدام صــالحياتهم  تقــديم اإنمــا تتعــدى إلــى بمعناهــا الضــيق 

المسـؤولية عـن الفشـل وعـدم     ) بعـض (وقبـول   واجباتهم، واألخـذ باالنتقـادات التـي توجـه لهـم وتلبيـة المتطلبـات المطلوبـة مـنهم         

) في القطاعين العـام والخـاص  ( المسؤولينالتزام تعرف هيئة األمم المتحدة المساءلة بأنها كما و. الكفاءة أو عن الخداع والغش
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التفاعـل المباشـر مـع    ، وتوضيح كيفية تنفيذ الدائرة لمهامهـا ومبـررات القـرارات التـي تتخـذها     : مجموعة من القواعد والتي منهاب

، ك القـرارات قبول جزء من المسؤولية عن األخطاء التي تقع أو الفشل الذي ينتج عن تل، واالنتقادات والمطالب التي تقدم إليها

لتعامــل مــع األخطــاء أو  او، وجــود آليــة واضــحة تتــيح للمــواطن التحقــق مــن التــزام  الــدائرة بمهامهــا علــى الوجــه المخطــط لــه     و

 )2005، منتدى الرياض االقتصادي الثاني(. الفشل

مـن اجـل    ضـرورة تـوافر مجموعـة مـن الشـروط     ) ب2007(، )أمـان (االئتالف من أجل النزاهة والمسـاءلة  (وتؤكد مؤسسة 

ــا   ــدافها ومنهـ ــاءلة أهـ ــق المسـ ــدافها،       : ان تحقـ ــة، وأهـ ــل المنظمـ ــفة عمـ ــالة وفلسـ ــق برسـ ــحة تتعلـ ــورة وواضـ ــائق منشـ ــود وثـ وجـ

وإستراتيجيتها وخططها وموازناتها وإيراداتها ونفقاتها، وتدفق للمعلومات، فالمساءلة والمحاسبة تـتم وفـق البيانـات المتـوفرة،     

أي جعـل الموظـف   . افية، وأيضـا تكتمـل وظيفـة الشـفافية عنـد ربطهـا بالمسـاءلة والمحاسـبة        لذلك ال مجال للمساءلة بدون الشف

أو المســؤول فــي المنظمــة األهليــة يعمــل تحــت مجهــر أعضــاء المنظمــة وجمهورهــا بحيــث تتــوفر المعلومــات التــي تمكــنهم مــن        

، وكذلك وجود هيكلية تتوفر فيها خاصـية  استخدامها لقياس مدى التزام المسئولين والعاملين برسالة وفلسفة وأهداف المنظمة

. وتـوفر أنظمـة تحـدد آليـات وأشـكال العالقـة بـين هـذه الهيئـات         . خضوع جميع الهيئات األدنـى لمسـاءلة ومتابعـة الهيئـات األعلـى     

ق وهــذا يعنــي تــوفير نظــام يحــدد طبيعــة وشــكل المســاءلة، باعتبــاره اإلطــار القــانوني لهــا، بمــا فيهــا األحكــام التــي تحــدد حقــو        

  . وواجبات ومسؤوليات الهيئات واألعضاء

 العالقة بين الشفافية والمساءلة

الشــفافية عنصــر رئيســي مــن و. اعتمــادا كبيــرا علـى تــوفر المعلومــات وصــحتها مؤسســات المجتمــع المــدني  تعتمـد شــفافية 

ــع     ــه جعــل جمي ــارير مــدققي الحســابات متاحــة للفحــص       عناصــر المســاءلة يترتــب علي ــدقيق الحســابات العامــة وتق . العمــومي ال

ــة األخطــاءمــن  فالشــفافية تقــي  حيــث ان  ).2006المؤقــت، (. ، ومــن ارتكــاب خطــأ فــي تقــدير المــوارد، ومــن الفســاد     الوظيفي

المساءلة هي واجب المسؤولين عن المؤسسات، سواء كانوا منتخبـين أو معينـين، فـي تقـديم تقـارير دوريـة عـن نتـائج أعمـالهم          

المواطنين في الحصول على المعلومات الالزمة عن أعمال المؤسسات، حتى يـتم التأكـد مـن     ومدى نجاعتهم في تنفيذها، وحق

أن عمل هؤالء يتفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون لوظـائفهم ومهـامهم، وهـو مـا يشـكل أساسـا السـتمرار اكتسـابهم         

، كمــا تتضــمن المســاءلة تقــديم البيانــات )أ2007، أمــان: االئــتالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة( .للشــرعية والــدعم مــن الشــعب

والتقــارير الدوريــة عــن نتــائج أعمــال الموظــف ومــدى النجاعــة فــي التنفيــذ والتأكــد بــأن األداء يتفــق مــع القــوانين والتشــريعات        

لمسـتوى  علـى ا  أوالعـام للمجتمـع    قيمة عظمى من قيم الديمقراطيـة سـواء كانـت المسـاءلة علـى المسـتوى      هي و. والصالح العام

الديمقراطي العام للمؤسسة يمثل بالفعـل رصـيدا    األداءيؤكد ان  أمانتمثالن صمام  الشفافية الداخلي للمؤسسة، والمساءلة مع

 (Kaen, 2003). للمجتمع مضافا للصالح العام

ين الفسـاد  إلـى وجـود عالقـة قويـة وايجابيـة بـ       (Transparency International, 2007)وتشير منظمة الشفافية الدوليـة  

فكلما كانـت درجـة الشـفافية عاليـة وفـي كافـة القطاعـات المجتمعيـة ومنهـا          . والفقر من جهة والشفافية والمساءلة من جهة أخرى

  . مؤسسات التعليم العالي، كانت عملية الفساد اقل وارتفعت إمكانية محاربته ومواجهته ومكافحته والسيطرة عليه

هما قيمتان إنسـانيتان مـن قـيم المجتمـع الناضـج       بقدر ما المؤسساتمجرد آليات داخل ان المساءلة والشفافية ليستا  إذ

 ان نغـرس قـيم   يجـب  مـن فرضـها كـنمط إداري، وبالتـالي،     أكثـر يحتـاج ان ينشـر تلـك القيمـة بطـرق تعليميـة        فـالمجتمع  ،والصحي
 أنظمـة ويعتبـر المهتمـون بتطـوير     م العامـة، منظومـة ونسـق القـي    إلـى بطـرق تربويـة تصـل      والمساءلة في ثقافة المجتمع الشفافية

جبـر،  .(.ببقـاء ثقـة المـواطنين بهـذه المؤسسـات      والمسـاءلة يـرتبط   الشـفافية  الحكـم الـداخلي للمؤسسـات العامـة، ان شـيوع قـيم      

2006(  

 مؤشرات الشفافية والمساءلة

 :ومنها لتحقيق الشفافية مجموعة من العناصرتنص المعايير الدولية على ضرورة توافر 

  .تصميم اإلجراءات والتعليمات الحكومية بما يتفق مع قواعد قانونية مكتوبة ومنشورة .1

، المواعيد التي يجب نشرها فيها، والمعلومات التي يجب توفيرها :وضع قواعد واضحة للنشر واإلفصاح تحدد فيها .2

  .المسؤولة القانونية عن عدم نشرهاو

 .فهم عملها وتسهيل مراقبة أدائهاأن توفر المؤسسات الحكومية معلومات كافية ل .3
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أن توفر المؤسسات الحكومية البيانات التي يحتاجها المواطن والقطاع الخاص لوضع الخطط المستقبلية، وتقدير  .4

 (Center for Democracy and Governance, 2000).معدالت المخاطرة االستثمارية

  .في متناول المواطن وأصحاب األعمال أن تكون نصوص القوانين واللوائح والتعليمات واإلجراءات .5

 .يتم توفير البيانات األساسية عن األداء االقتصادي في وقت سريع ومالئم .6

  .يتم توفير البيانات الرئيسية المتعلقة بالمالية العامة بشكل مفصل ودقيق وسريع .7

حياة المواطنين بشكل  يتم توفير نصوص الدراسات والبحوث التي تقوم الدوائر الحكومية بإعدادها والتي تمس .8

  .مباشر

تقوم الدوائر الحكومية بشكل دوري وكلما دعت الحاجة بوضع نصوص السياسات واإلجراءات والخطط التي تتبناها  .9

  .(Transparency International, 2007)في متناول الجمهور

ي القطاع الحكومي إلى ثالثة مؤشرات الشفافية والمساءلة ف (UNDP, 2004)ويصنف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  :مؤشرات وهي

بنية اإلدارة المالية، والميزانية، والمدخول، والرواتب، والشراء، ( وتتضمن: شفافية اإلدارة المالية •

 ).والخصخصة، وامتيازات الخدمة، والمدفوعات، والمحاسبة، والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي

بنية إدارة الموارد البشرية، والقيم المنصوص عليها، وقواعد ( نوتتضم: شفافية إدارة الموارد البشرية •

السلوك، والقيود القانونية على السلوك الجرمي، وعملية االنتقاء وكشف تضارب المصالح، واإلجراءات 

 ).التأديبية

 بنية إدارة المعلومات، والوصول إلى المعلومات، وإدارة السجالت،( وتتضمن: شفافية إدارة المعلومات •

 ). والمنظمات الالحكومية والصحافة التخصصية،

تحقيــق االنضــباط المــالي : وتشــير العديــد مــن الدراســات واألدبيــات إلــى اآلثــار االيجابيــة للمســاءلة والشــفافية والتــي منهــا 

السـوق،   حماية المسـتثمرين وتـوفير الثقـة فـي    ، وزيادة كفاءة االقتصاد، وتخفيض تكاليف المشروعات، ووالسيطرة على اإلنفاق

، وكـذلك فهـي تقـي مـن األخطـاء فـي تقـدير المـوارد،         نظرًا إلى أن تقديرات المستثمرين للمخاطر تتـأثر بـوفرة ودقـة المعلومـات    

يحتاج المستثمر إلى التأكد من أن النظام القـانوني والقضـائي    ، حيثزيادة جاذبية المناخ االستثماريومن الفساد، وتعمل على 

 ،(United Nations Humans Settlements Programmes, 2004).رة معقولـة وبتكلفـة معقولـة   سوف يحمي حقوقه خالل فت

تتيح للمعنيين بمصالح ما أن يطلعوا مباشرة على العمليات والمؤسسات والمعلومات المرتبطة بهـذه المصـالح، وتـوفر لهـم     كما 

أظهـرت التجـارب الدوليـة أن عمـق      حيـث  دة األزماتالتخفيف من حمعلومات كافية تساعدهم على فهمها ومراقبتها، وتؤدي إلى 

، منتـدى الريـاض االقتصـادي الثـاني    ( األزمات االقتصادية يتأثر بدرجة الشفافية في االقتصاد وبمدى الثقـة فـي قنـوات المسـاءلة    

2005(. 

اد فيهـا فـرص   الشفافية والمساءلة في المؤسسات عدة معوقات مما يـؤدي إلـى وجـود بيئـة عمـل تـزد       مفهومايواجه و كما

كمــا يــؤدي إلــى شخصــنة هــذه المؤسســات حيــث تعــرف باســم   . اســتخدام المســؤولين فيهــا للمقــدرات العامــة لمصــالح شخصــية  

مؤسســها أو مــديرها أو رئــيس مجلــس إدارتهــا، أو احتكــار إدارتهــا فــي يــد واحــدة، باإلضــافة لغيــاب عمليــات التوثيــق الممنهجــة 

 2002ية إذا مــا رغبــت الهيئــة فــي تطبيقهــا، فقــد رصــد تقريــر التنميــة البشــرية للعــام    داخــل الهيئــات األهليــة ممــا يعــوق الشــفاف  

  :الصادر عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة بشكل واضح أوجه متعددة للقصور الداخلي للمؤسسات العربية منها

  .نقص الديمقراطية الداخلية المنعكسة في البطء في تداول اإلدارة •

 .سائي والشبابي في مجالس إدارتهاانخفاض التمثيل الن •

شخصنة إدارتها في يد واحدة، ويرصد على مستوى الشفافية تدني مؤشراتها فيما يختص باتخاذ القرار تصل  •

  (Transparency International, 2007). ةلحد أن بعضها يجد صعوبة في احترام قواعد واضحة لإلدارة والمحاسبي
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ضها التشريعات المتعلقة بالمنظمات تعوق الحكم الرشيد وتحد من توافر الشفافية بعض القيود القانونية التي تفر •

والمسائلة خشية تدخالت السلطات الرسمية، والتي تطلق بعض القوانين يد السلطة التنفيذية في السيطرة على 

هلية والتدخل مسار منظمات المجتمع المدني من حيث الترخيص بدل اإلخطار، أو من حيث سلطات حل الهيئات األ

  . (Deckmyn, 2002) ) ؛ )2006المؤقت، ((. في شؤونها

  السابقة التي تناولت الشفافية والمساءلة الدراسات :ثانيا

الدراسات التي تناولت موضوع الشفافية والمساءلة في الجامعات هي دراسات قليلة بل نـادرة ومعظـم الدراسـات فـي هـذا      

 ومن الدراسات التي تناولت الجامعـات، دراسـة    .لحكومي او على مستوى بعض الوزاراتالمجال هي دراسات عامة في القطاع ا

والتــي هــدفت الــى التعــرف علــى تصــورات رؤســاء األقســام اإلداريــة واألكاديميــة فــي جامعــة اليرمــوك لــبعض     )2001(أبــو النــادي

اتخـاذ  (أداة اشتملت على عـدد مـن المجـاالت    واستخدمت الباحثة . الممارسات اإلدارية ذات العالقة بالشفافية من وجهة نظرهم

وتوصـلت الدراسـة   . تظهر من خاللها الممارسات الدالـة علـى الشـفافية   ) القرارات، التعليمات، االتصال، عالقات التطوير اإلداري

كانــت فــي ) ةاإلداريــة واألكاديميــ(إلــى أن أكثــر الممارســات اإلداريــة ذات العالقــة بالشــفافية مــن خــالل تصــورات رؤســاء األقســام   

  .مجال االتصال والعالقات ثم في مجال التعليمات ثم مجال التطوير اإلداري وكانت أقلها في مجال اتخاذ القرارات

تطبيق قانون حريـة  : الشفافية الحكومية واألداء الوطني"بعنوان ) Piotrowski, 2003(وفي دراسة أخرى لبيوتروسكي  

صالحات اإلدارية الفيدرالية على تطبيق قـانون حريـة المعلومـات فـي الواليـات المتحـدة       ، وهدفت الى  تحليل أثر اإل"المعلومات

دعـم األداء اإلداري الـذي يعتمـد علـى القـيم ويتضـمن       : األمريكية، ومراجعـة األداء الـوطني مـن خـالل عـدد مـن المبـادرات مثـل        

ات، وتشـجيع خصخصـة الوظــائف وتمكـين العــاملين    الشـفافية الحكوميـة، واالهتمــام بالزبـائن وكـذلك طــالبي قـانون حريـة المعلومــ      

التخاذ القرارات، واعتمد الباحـث فـي دراسـته علـى مصـادر تاريخيـة ووثـائق تتضـمن مؤشـرات األداء الرئيسـية التـي أخـذت مـن              

مــع عامــا، ومقــابالت   25الوكــاالت االتحاديــة، والتقــارير الســنوية الخاصــة بقــانون المعلومــات الخاضــعة للكــونغرس خــالل فتــرة       

  .موظفي قانون حرية المعلومات وكذلك تحليل محتوى الوثائق التاريخية ومسح المجتمع المعني

مــدى تطبيــق الشــفافية فــي مراكــز "بعنــوان ) 2004(ومــن الدراســات التــي ُأجريــت علــى القطــاع الحكــومي دراســة دعيــبس 

مــن خــالل تحديــد األســاليب المتعبــة لتطبيقــه     ، للتعــرف علــى واقــع الشــفافية فــي القطــاع الحكــومي األردنــي    "الــوزارات األردنيــة 

والكشــف عــن  اتجاهــات أفــراد العينــة حــول أهميــة الشــفافية والمعوقــات والتحــديات التــي تواجــه تطبيقهــا واألســاليب واآلليــات         

 المقترحــة لتطــوير ورفــع مســتوى تطبيــق الشــفافية مــن وجهــة نظــر كافــة المــدراء اإلشــرافيين والتنفيــذيين فــي مراكــز الــوزارات       

وتوصـــلت الدراســـة إلـــى  أن بنـــاء الثقـــة  بـــين المـــواطن والحكومـــة مـــن خـــالل الوضـــوح . األردنيـــة األكثـــر احتكاكـــا بـــالمواطنين

والصـراحة فـي اإلجــراءات هـو المفهــوم األكثـر إدراكــا بـين المــوظفين فـي الــدوائر الحكوميـة ، كمــا تبـين أن تطبيــق الشـفافية فــي          

المــواطنين المعلومــات الالزمــة وبطريقــة يســتطيع المــواطن فهمهــا، كمــا أن المــواطن    مراكــز الــوزارات ضــعيف إذ ال تــتم إعطــاء  

بدوره ال يشارك في إعطاء آرائه وأفكاره للدائرة، كذلك بينت الدراسة وجود فساد فـي اإلجـراءات الحكوميـة ووجـود الكثيـر مـن       

فافية وكثـرة القـوانين والتشـريعات التـي أدت     المعوقات التي تعيق تبني وتطبيق الشفافية تتمثل بعـدم وجـود أسـس ومبـادئ الشـ     

  .إلى غموض فكرة الشفافية

 الرسـمية  األردنيـة  الجامعـات  فـي  األكاديميـة  اإلدارة لـدى  الشفافية مفهوم"بعنوان ) 2005(وهدفت دراسة قام بها أبو كريم 
 اإلداري، إضـافة  االتصال فعالية ودرجة ،ممارستها الشفافية، ودرجة فهم درجة ، إلى الكشف عن"اإلداري بفاعلية االتصال وعالقته

 الجامعـات  فـي  األكاديميـة  لـدى اإلدارة  اإلداري االتصـال  فاعليـة  ودرجـة  الشـفافية  ممارسـة  درجـة  بـين  القائمـة  العالقـة  إلىالكشف عـن 
 فهـم  درجـة  لتعـرف  األولـى  :اسـتبانات  ثالثـة  تطـوير  تـم  الدراسـة  هـدف  ولتحقيـق ) 2004/2005(  الدراسـي  للعـام  الرسـمية  األردنيـة 
 تكونـت مـن   عينـة  علـى  وقـد أجريـت الدراسـة    .اإلداري االتصـال  فاعلية لدرجة والثالثة ؛ الشفافية ممارسة لدرجة ؛ والثانية الشفافية

 فهم مستوى وقد بينت نتائج الدراسة أن. أكاديمي قسم رئيس )215(و عميد )73(و رئيس نائب / رئيس )18( منهم فردا )306(
 ارتباطـه  حيـث  مـن  الشـفافية  مفهـوم  أن إال .مجملـه عاليـا   فـي  الرسـمية  األردنيـة  الجامعـات  فـي  األكاديميـة  اإلدارة قبـل  مـن  الشـفافية 
 األردنية الجامعات في األكاديمية اإلدارة كما أشارت النتائج الى أن. الدراسة لدى أفراد الضبابية من بشيء يتسم اإلداري باالتصال

 عالقـة  وجـود  وإلـى  .ككـل  واألداة الخارجيـة  والشـفافية  الداخليـة  مجـاالت الشـفافية   فـي  سـطة متو بدرجـة  الرسـمية تمـارس الشـفافية   
 .اإلداري االتصال وفاعلية الشفافية ممارسة ومجاالت الشفافية، اإلداري وممارسة االتصال فاعلية مجاالت بين دالة إيجابية إرتباطية

  .ككل اإلداري لاالتصا فاعلية ودرجة ككل الشفافية درجة ممارسة بين كذلك
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واقــع ) 2005( منتــدى الريــاض االقتصــادي الثــاني التــي قــدمت إلــى  " الشــفافية والمســاءلة االقتصــادية "وتناولــت دراســة 

الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص في المملكـة العربيـة السـعودية ، فـي ضـوء المعـايير الدوليـة المتبعـة، وتوصـلت          

تعلق بواقع الشفافية والمساءلة في المجال االقتصادي في المملكة في ضوء المعـايير الدوليـة، وقـد    الدراسة إلى نتائج محددة ت

توصـلت الدراســة إلــى ضـرورة إصــدار نظــام للشـفافية فــي المملكــة، يؤكــد علـى حــق المــواطن فـي الحصــول علــى المعلومــة، وأن      

ويحصــر حــق االســتثناء فــي الــوزير المخــتص، ويكــون  األصــل هــو نشــر المعلومــات والبيانــات، وأن عــدم نشــرها هــو االســتثناء،  

هنـاك تقاليـد    ، وانعـدم وجـود قواعـد واضـحة تقضـي بتـوفير الشـفافية        الدراسـة  أظهـرت نتـائج  و كمـا  .االستثناء مسببًا ومكتوبًا

م تخــوف الكثيـر مــن المسـؤولين مــن نشـر المعلومــات بسـبب عــد    ، كمـا ي متأصـلة فــي القطـاع الحكــومي تؤكـد علــى عـدم الشــفافية    

  .وجود تعليمات واضحة تنظم ذلك

قيـاس انطباعـات   بـإجراء دراسـة مسـحية ل   ) 2006(وقامت شركة ألفا العالمية لألبحاث والمعلوماتيـة واسـتطالعات الـرأي     

، وكانـت أهـم   الموظفين والمساهمين في القطاع الخـاص حـول موضـوع الشـفافية والنزاهـة والمسـاءلة فـي عمـل القطـاع الخـاص          

من أفراد العينة أفادوا بأن الشركة التي يساهمون أو يعملـون فيهـا تفصـح عـن األهـداف الماليـة مثـل بيـان         %  36.9النتائج أن 

منهم أشاروا إلى انه يتم اإلفصاح عـن نسـبة القيمـة االقتصـادية المضـافة، بينمـا أشـار        %  18نسبة العائد على حقوق الملكية، 

مـن أفـراد العينـة بأنـه يـتم نشـر التقـارير السـنوية         %  63.1وأشـار  . لـك منهم إلـى أنـه ال يـتم اإلفصـاح عـن أي مـن ذ      %  24.2

  ).المالية واإلدارية (

درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية في وزارة التربية والتعلـيم فـي دولـة الكويـت     "بعنوان ) 2007(وفي دراسة قام بها الطشة 

وقــد تــم تطبيــق أداة . فقــرة، موزعــة علــى ســبعة مجــاالت) 66(تــم بنــاء إســتبانة تكونــت مــن " . مــن وجهــة نظــر العــاملين فيهــا 

وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن درجــة االلتــزام . فــردا تــم اختيــارهم بالطريقــة العشــوائية) 380(الدراســة علــى عينــة تكونــت مــن 

ة فـي درجـة االلتـزام    كمـا بينـت النتـائج انـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائي        .بالشفافية اإلدارية متوسطة للمجاالت ولألداة ككل

كما وأظهرت أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في درجـة االلتـزام بالشـفافية اإلداريـة     . بالشفافية اإلدارية تعزى لمتغير الجنسية

 10إلــى  5مــن (تعــزى لمتغيــر الخبــرة فــي مجــاالت األداء والتقيــيم، واإلجــراءات وآليــات العمــل، واالتصــال بــين أصــحاب الخبــرة   

وأظهـرت النتـائج   . سـنوات  10وكانت الفـروق لصـالح أصـحاب الخبـرة أكثـر مـن       ) سنوات 10أكثر من (أصحاب الخبرة و) سنوات

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية تعزى لمتغير الوظيفة في جميع المجاالت واألداة ككل بـين  

  .عاونة لصالح أصحاب وظيفة فنية مساعدة ومعاونةأصحاب وظيفة فنية أو إدارية وفنية مساعدة وم

واقـع  األردن حـول  التعـرف علـى آراء العـاملين فـي وزارة التربيـة والتعلـيم فـي         التي هـدفت إلـى  ) 2007(دراسة ارتيمة أما 

المقترحـة لتطـوير    واآلليـات  واألسـاليب شـفافية التقيـيم،    ، والمعوقات التي تواجهاألداءالشفافية في تقييم  وأهميةشفافية التقييم 

وزارة الـ ان اتجاهـات العـاملين فـي     إلـى توصـلت   ، فقد وزارةالالوظيفي في  األداءتحسين مستوى  مستوى شفافية التقييم بهدف

القيـادة السـائدة فـي     ، وان نمـط األداءالشـفافية فـي تنظـيم وتحسـين      أهميـة الدراسة كانت جيدة وخاصـة فـي مجـال     نحو مجاالت

كمـا توصـلت   . يماكبـر المعوقـات التـي تواجـه شـفافية التقيـ       ة للمشاركة فـي اتخـاذ القـرارات والتـي تعـد مـن      الوزارة ال يعطي فرص

مرؤوسـيهم ضـعيفة،    أداءبعـض الرؤسـاء علـى تقيـيم      عن نظام التقييم وان قدرة باإلطالععدم قدرة الموظف  إلى أيضاالدراسة 

  .مفية في التقييلترسيخ مبدأ الشفا كما ان الوزارة ال تعطي الدعم الالزم

بهـدف معرفـة اثـر تطبيـق الشـفافية علـى مسـتوى المسـاءلة اإلداريـة فـي الـوزارات            ) 2008(في دراسة قامـت بهـا الطروانـة    

موظفــا تشــكل مــا نســبته ) 661(األردنيــة، تــم تطــوير اســتبانة لجمــع البيانــات وتوزيعهــا علــى عينــة عشــوائية بســيطة مكونــة مــن   

وزارات تــم اختيارهــا بطريقــة عشــوائية، وبلــغ مجمــوع العــاملين فــي مراكــز هــذه    ) 6(راكــز مــن مجمــوع العــاملين فــي م %) 40(

أن تصـورات أفـراد عينـة الدراسـة لكـل مـن درجـة تطبيـق الشـفافية ومسـتوى المسـاءلة            وقد دلت النتائج علـى  ) 1653(الوزارات 

حصــائية لدرجــة تطبيــق الشــفافية بمجاالتهــا وجــود فــرق ذي داللــة إكمــا تبــين  .اإلداريــة فــي الــوزارات المبحوثــة كانــت متوســطة

شـفافية القـرارات هـي أكثـر مجـاالت       أنالمختلفة مجتمعة ومنفردة على مستوى المساءلة اإلداريـة فـي الـوزارات المبحوثـة، حيـث      

 .شريعات أقل تلك المجاالت تأثيراشفافية الت أنالشفافية تأثيرا في مستوى المساءلة اإلدارية في الوزارات المبحوثة، في حين 



813  عادل معايعةنواف شطناوي و

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  :سيتم تناول نتائج هذه الدراسة وفقا لتسلسل اسئلتها وعلى النحو االتي

   :األولالنتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة  :أوًال

اءلة كمـا يراهــا القــادة  مــا درجــة مراعـاة الجامعــات األردنيـة الرســمية لمبــادئ الشـفافية والمســ    " :علـى نـص الســؤال األول  

  ".األكاديميون واإلداريون في هذه الجامعات؟

لدرجـة مراعـاة    أفـراد العينـة  تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لتقـديرات         ،لإلجابة عن هذا السـؤال 

داريــون فــي هــذه الجامعــات علــى   الجامعــات األردنيــة الرســمية لمبــادئ الشــفافية والمســاءلة كمــا يراهــا القــادة األكــاديميون واإل     

  ).3(، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول مجاالت الدراسة واألداة الكلية

  واألداة الكلية على مجاالت الدراسة أفراد العينة لدرجة الشفافيةلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ا: 3جدول 

  الدرجة  رياالنحراف المعيا *المتوسط الحسابي المجال

  عالية  95. 4.15 التشريعات واألنظمة واإلجراءات

  عالية  1.00 4.08 إدارة المعلومات والبيانات

  عالية  89. 3.74 العالقة مع الجهات المستفيدة

  عالية  1.06 3.62 اإلدارة المالية والمحاسبية

  متوسطة  1.01 3.12 الرقابة والمساءلة والمتابعة

  متوسطة  96. 2.82  إدارة الموارد البشرية

 عالية   94. 3.65  االداة ككل

  )5(ة العظمى من درجال*  •

قــد احتــل المرتبــة األولــى بمتوســط  "  المجــال التشــريعات واألنظمــة واإلجــراءات "  الرابــع مجــالالأن ) 3(يبــين الجــدول 

"  ، وجـاء المجـال  لمجـال مما يشير الى درجة عاليـة فـي مراعـاة الشـفافية فـي هـذا ا       )0.95(وانحراف معياري ) 4.15(حسابي 

وبدرجــة عاليــة   )1.00(وانحــراف معيــاري  ) 4.08(فــي المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي   "  مجــال إدارة المعلومــات والبيانــات 

، )0.96(وانحــراف معيــاري ) 2.82(احتــل المرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي فقــد "  مجــال إدارة المــوارد البشــريةأمــا  ،ايضــا

) 3.65(علـى األداة الكليـة    أفـراد العينـة  وقـد بلـغ المتوسـط الحسـابي لتقـديرات       توسطة في هذا المجالوكانت درجة الشفافية م

وتشــير هــذه النتــائج الــى ضــرورة التركيــز علــى تطبيــق مبــادئ     .  عاليــة بدرجــةالتقــدير  وهــو يقابــل) 0.94(بــانحراف معيــاري 

ي مجال إدارة الموارد البشرية، ولعل تفسير هذه النتـائج يتصـل   الشفافية في الرقابة والمساءلة والمتابعة في الجامعات وكذلك ف

بأن األمور المحاسبية تخضع للرقابة من جهات خارج الجامعة وتتصل باألرقـام والحسـابات ممـا يقلـل مـن التقـديرات الشخصـية        

تظلم واالسـتئناف فيهـا بعكـس    وكذلك الحال في القوانين والتعليمات فال يمكـن تطبيقهـا دون إعالنهـا ممـا يتـيح الـ      . واالجتهادات

القرارات اإلدارية األخرى المتصلة بالقوى البشرية التي تتـيح مجـال للتقـديرات الشخصـية والحسـابات الشخصـية كتعيـين عميـد         

  .أو رئيس قسم أو إرسال موظف في منحة أو دورة

مجـاالت  فقـرات  كـل مجـال مـن     لـى  ع أفـراد العينـة  وقد تم حساب المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لتقـديرات     

  :التاليحيث كانت على النحو الدراسة 

  :مجال اإلدارة المالية والمحاسبية: المجال األول

كمـا هـي موضـحة فـي      ،علـى فقـرات هـذا المجـال     أفراد العينـة كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 

تـوفر إدارة الجامعـة الملومـات الكافيـة حـول موازنـات       " والتـي نصـت علـى   ) 10(أن الفقـرة رقـم    ويتبين مـن الجـدول   4( جدول 

، وجــاءت )1.38(وانحـراف معيـاري   ) 4.57(المرتبــة األولـى بمتوسـط حســابي    تقـد احتلـ  "  اإلدارات واألقسـام المختلفـة فيهــا  

بالمرتبـة الثانيـة   " ت اإلداريـة والماليـة   توفر إدارة الجامعة المعلومـات الكافيـة حـول اإلجـراءا     "والتي كان نصها ) 8(الفقرة رقم 

تمتلـك إدارة الجامعـة   " والتـي نصـت علـى    ) 5(، بينمـا احتلـت الفقـرة رقـم     )1.42(وانحراف معياري ) 4.40(بمتوسط حسابي 

وانحـراف  ) 2.48(المرتبـة األخيـرة بمتوسـط حسـابي     "  نظم واضحة وشفافة لإلجراءات االقتصـادية ومعـامالت الجامعـة الماليـة    
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وانحـــراف معيـــاري ) 3.62(علـــى هـــذا المجـــال ككـــل  أفـــراد العينـــة، وقـــد بلـــغ المتوســـط الحســـابي لتقـــديرات )1.34(يـــاري مع

  .وتبين هذه المتوسطات لدرجة مراعاة الشفافية في هذا المجال  درجة عالية. عالية ، وهو يقابل تقدير درجة)1.06(

على مجال اإلدارة المالية والمحاسبية مرتبة تنازليا  أفراد العينةقديرات لت لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا: 4جدول 

  حسب المتوسطات الحسابية

رقم 

  الفقرة

المتوسط نص الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  جدًاعالية  1.38 4.57 .توفر إدارة الجامعة الملومات الكافية حول موازنات اإلدارات واألقسام المختلفة فيها  10

  عالية 1.42 4.40 .توفر إدارة الجامعة المعلومات الكافية حول اإلجراءات اإلدارية والمالية  8

  عالية 1.33 4.39 .تعد إدارة الجامعة تقارير مالية سنوية مدققة  3

  عالية 1.10 4.37 .تتبع إدارة الجامعة الفرصة للجهات ذات العالقة لإلطالع على ميزانيتها  2

  عالية 1.36 4.26 .رة الجامعة المعلومات الكافية حول الحسابات التفصيلية للمصروفاتتوفر إدا  9

  عالية 1.38 3.54  .تقدم إدارة الجامعة التقارير المالية واإلدارية الدورية للجهات الحكومية المختصة  4

  متوسطة 1.32 2.98 .تتبع إدارة الجامعة معايير الشقافية في المناقصات والمقاوالت  1

  متوسطة  1.30 2.68 .تنشر إدارة الجامعة المعلومات الكافية حول كفاءتها في توظيف مواردها  6

  متوسطة 1.20 2.54 تنشر إدارة الجامعة تقارير دورية مفصلة حول مصادر تمويلها واتفاقها  7

5  
تمتلك إدارة الجامعة نظم واضحة وشفافة لإلجراءات االقتصادية ومعامالت الجامعة 

  قليلة 1.32 2.48 .يةالمال

  عالية 1.06 3.62 ككلالمجال

  )5(ة العظمى من درجال •

تسـتدعي المراجعـة    وإجـراءات تعليمـات ونظـم    إلـى المالية بالذات تخضـع   األمورأن  إلىذلك قد يعود  أنويعتقد الباحثان 

دائمـا   األمـور ن المحاسـبة ممـا يجعـل    من مستوى فهناك رقابة داخلية من قبل الجامعة ورقابة أخرى من ديوا أكثروالتدقيق في 

تتــدنى لتصــبح درجــة  اإلجــراءاتدرجــة مراعــاة الشــفافية فــي بعــض   أنمعلنــة وواضــحة، كمــا يتضــح مــن المتوســطات الســابقة ،  

كنشــر تقــارير حــول مصــادر  التــي ال تحكمهــا تعليمــات صــارمة ،   االختياريــة  اإلجــراءاتمتوســطة أو قليلــة كمــا هــي فــي بعــض   

  .األخرىتوظيف مواردها ومعامالتها المالية مع الجهات  تمويلها وكفاءة

  :مجال إدارة الموارد البشرية: المجال الثاني

كما هي موضحة في  ،على فقرات هذا المجال أفراد العينةكانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 

  ).5(رقم جدول 

على مجال إدارة الموارد البشرية مرتبة  أفراد العينةلتقديرات  معياريةلمتوسطات الحسابية واالنحرافات الا: 5جدول 

  تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

  الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي نص الفقرة  الرقم

16  
تطبق إدارة الجامعة سقف زمني إلشغال

  عالية 1.28 3.51 المناصب القيادية فيها

11  
امعة بتقديم الخدمةيقوم الموظفون في الج

  متوسطة 1.22 3.45 لألطراف المستفيدة بوصفها واجب عليهم

19  
يتم اإلعالن عن الوظائف التي يحتاجها

  الجامعة في وسائل اإلعالم المتاحة
  متوسطة 89. 3.29

15  
تعتمد إدارة الجامعة مدونة السلوك للقيادات

  متوسطة 1.24 3.05 األكاديمية واإلداريين والعاملين

  متوسطة 1.11 2.99 تتم الترقيات في الجامعة وفقًا ألسس علمية  20

13  
تعتمد إدارة الجامعة معايير واضحة وشفافة

  إلجازات التفرغ العلمي
  متوسطة 1.26 2.87

  متوسطة 1.24 2.67يتم تحديد الرواتب للعاملين في الجامعة على  21
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  الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي نص الفقرة  الرقم

 نحو يتناسب مع الوصف الوظيفي

14  
معة معايير واضحة وشفافةتعتمد إدارة الجا

  لإلبتعاث واإليفاد
  متوسطة 1.07 2.66

  قليلة 1.20 2.46 وفقًا لإلجراءات القانونيةتتتم التعيينا  18

17  
في الجامعة بصورة شفافةتتتم التعيينا

  قليلة 98. 2.07 وواضحة

12  
تنمي إدارة الجامعة ثقافة عامة بين العاملين

  ةفيها تحارب الفساد والمحسوبي
  قليلة 1.20 2.02

  متوسطة 2.82.96 ككلالمجال

  )5(ة العظمى من درجال •

تطبــق إدارة الجامعــة ســقف زمنــي إلشــغال المناصــب    " والتــي نصــت علــى ) 16(أن الفقــرة رقــم  )  5 (رقــميبــين الجــدول  

الـى درجـة مراعـاة     ممـا يشـير  ،)1.28(وانحـراف معيـاري   ) 3.51(المرتبـة األولـى بمتوسـط حسـابي      تقـد احتلـ  " القيادية فيهـا  

عالية وقد جاءت هذه الدرجة بحكم أن شغل بعض المناصب القيادية كمنصب الرئيس أو العميـد  ورئـيس القسـم تحكمـه لـوائح      

  .غالبا يتم االحتكام لها

ــرات   ــا الفق ــة المحســوبية         ) 12، 18،17( أم ــا ومحارب ــات واجراءاته ــي تتحــدث عــن درجــة مراعــاة الشــفافية فــي التعين الت

ة فيها فقد جاءت جميعها بدرجة قليلية ، ويعتقـد الباحثـان أن هـذه الدرجـة تعكـس واقـع التعينـات فـي الجامعـات حيـث           والواسط

تفتقـد الـى كثيــر مـن معــايير الشـفافية والعدالــة والنزاهـة وال تحــتكم فـي كثيــر مـن االحيــان الـى االجــراءات المكتوبـة والمنافســات          

بدرجة متوسطة حيث تراوحت متوسـطاتها  ) 21ـ 19، 15ـ 13، 11( في هذا المجال بقية الفقرات  وجاءت. المرتبطة بالكفاءة

وتتحدث هـذه الفقـرات عـن الشـفافية فـي اإلعـالن عـن الوظـائف الشـاغرة وعـن االبتعـاث وااليفـاد             ).2.02ـ    3.45( الحسابية بين

ولعـل ذلـك يعـود الـى معايشـة      . الـوظيفي  ومنح اجازات التفرغ العلمي واإلجازات األخرى وعن تحديد الرواتب بناء على الوصف

ــراد العينــة لمــا يحــدث عــادة مــن تقــديرات ذاتيــة ، وتــدخالت شخصــية مــن كثيــر مــن الجهــات تــؤثر فــي القــرارات الخاصــة                  أف

بالممارسات السـابقة، فكثيـر مـن هـذه القـرارات تقرهـا مجـالس االقسـام والكليـات والعمـداء وفـي غالـب االحيـان المجـالس العليـا                

ارات المجالس الدنيا، وال تسود روح الديمقراطية والشفافية اجتماعات هـذه المجـالس فـرئيس كـل مجلـس لـه النصـيب        تبطل قر

  .االكبر في منحى القرارات التي يتخذها مجلسه

  مجال إدارة المعلومات والبيانات : المجال الثالث

كمـا هـي موضـحة فـي      ،علـى فقـرات هـذا المجـال     نـة أفراد العيكانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 

  ).6(جدول 

على مجال إدارة المعلومات والبيانات مرتبة  أفراد العينةلتقديرات  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا: 6جدول 

  تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

رقم 

  الفقرة

المتوسط  نص الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  عالية جدا  85. 4.74 تعد إدارة الجامعة تقارير سنوية منتظمة عن كافة نشاطاتها  28

  عاية جدا 1.23 4.67 يوجد في الجامعة سياسة لنشر المعلومات واإلفصاح عنها  22

  عاية جدا 1.27 4.54 تنشر إدارة الجامعة التقارير الدورية حول شبكة عالقاتها  41

32  
لومات الكافية حول قواعد العمل في توفر إدارة الجامعة المع

  عاية جدا  94. 4.52 المؤسسة

  عاية جدا 1.44 4.51 توفر إدارة الجامعة المعلومات الكافية حول هيكلها التنظيمي  25

29  
تمتلك إدارة الجامعة إجراءات واضحة وشفافة لكيفية اتخاذ 

  عالية  1.01 4.47 القرارات

  عالية  1.25 4.46ير والوثائق باللغة العربية أوًال تنشر إدارة الجامعة كافة التقار  37
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رقم 

  الفقرة

المتوسط  نص الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

 لتتمكن الجهات ذات العالقة من اإلطالع عليها

40  
تنشر إدارة الجامعة البيانات للجهات ذات العالقة بخدماتها في كافة 

  عالية 1.22 4.36 وسائل االتصال المتاحة

  عالية  1.1 4.35 قدمهاتوفر إدارة الجامعة البيانات الالزمة حول الخدمات التي ت  33

  عالية  95. 4.31 توفر إدارة الجامعة المعلومات الكافية حول العاملين فيها والطلبة  31

  عالية  1.21 4.28 توفر إدارة الجامعة الوثائق الواضحة حول برامجها وتخصصاتها  30

39  
تنشر إدارة الجامعة البيانات حول مدى توافق برامجها ومشاريعها 

  عالية  85. 4.19 رسالتهامع أهدافها و

  عالية 1.25 4.01  توفر إدارة الجامعة الوثائق الواضحة حول استراتيجياتها وخططها  26

35  
توفر إدارة الجامعة المعلومات التفصيلية حول القادة األكاديميين 

  واإلداريين فيها
  عالية  1.14 3.99

24  
مات أمام تلتزم القيادات الجامعية بنشر وتعميم أو إتاحة المعلو

  الجمهور المستهدف
  عالية 1.1 3.98

36  
توفر إدارة الجامعة المعلومات التفصيلية حوا أنشطة كافة الكليات 

  واألقسام واإلدارات فيها
3.45 1.20  

  متوسطة

  

  متوسطة  93. 3.35 تنشر إدارة الجامعة المعلومات حول فاعلية برامجها  38

  متوسطة 1.38 3.25 .حول أهدافها وفلسفة عملهاتوفر إدارة الجامعة الوثائق الواضحة  27

  متوسطة  82. 3.12 توفر إدارة الجامعة البيانات حول مدى التزامها بمؤشرات النزاهة  34

  متوسطة 1.30  3.02 توفر إدارة الجامعة المعلومات الكافية حول نظامها األساسي  23

  )5(ة العظمى من درجال •

تعد إدارة الجامعة تقارير سنوية منتظمة عن كافـة نشـاطاتها   " والتي نصت على) 28(أن الفقرة رقم )  6 (يبين الجدول 

والتـي كـان نصـها    ) 22(، وجـاءت الفقـرة رقـم    )0.85(وانحـراف معيـاري   ) 4.74(المرتبة األولى بمتوسط حسابي  تقد احتل" 

وانحـراف معيـاري   ) 4.67(سـط حسـابي   بالمرتبـة الثانيـة بمتو  " يوجد في الجامعـة سياسـة لنشـر المعلومـات واإلفصـاح عنهـا        "

" تـوفر إدارة الجامعـة المعلومـات الكافيـة حـول نظامهـا األساسـي        " والتـي نصـت علـى    ) 23(، بينما احتلت الفقرة رقم )1.23(

علـى   أفـراد العينـة  ، وقـد بلـغ المتوسـط الحسـابي لتقـديرات      )1.30(وانحراف معياري ) 3.02(المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

وتشـير هـذه النتـائج الـى أن الجامعـة      . عاليـة  تقـدير بدرجـة  ال، وهـو يقابـل   )1.00(وانحـراف معيـاري   ) 4.08(مجال ككـل  هذا ال

تراعي الشفافية في ادارة المعلومات ونشـرها، ويعتقـد الباحثـان أن مثـل هـذه القضـايا المتصـلة بـاالعالن عـن سياسـات الجامعـة            

ة فيهــا وجميــع النقــاط التــي تتضــمن بيانــات نظريــة تعــزز مــن ســمعة الجامعــة    ونشــر التقــارير عــن انشــطتها وشــروط قبــول الطلبــ 

وتعطــي انطبــاع عــن شــفافيتها خصوصــا وان هــذه التقــارير ال تخضــع للمحاســبة أو الرقابــة مــن أي جهــة، هــي مــن االمــور التــي       

  .االلتزام بمضامينها تحرص الجامعات عليها وعلى ممارستها، ونشر هذه التقارير ال يعني بالضرورة دقة محتوياتها أو
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كمـا هـي موضـحة فـي      ،علـى فقـرات هـذا المجـال     أفراد العينـة كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 

  ).7(رقم جدول 

على مجال التشريعات واألنظمة  العينة أفرادلتقديرات  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا: 7جدول 

  واإلجراءات مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

رقم 

  الفقرة

المتوسط  نص الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

 عالية جدا 1.26 4.67 تعتمد إدارة الجامعة آليات واضحة للمتابعة والرقابة  43

48  
شد العاملين في عملهم ويحدد توفر إدارة الجامعة دليل للعمل ير

  سلوكهم تجاه زمالئهم وتجاه الجهات المستفيدة من خدمات الجامعة
 عالية جدا 1.26 4.64

 عالية جدا 1.21 4.63 تكون أسس وآلية اختيار الطلبة في كافة التخصصات واضحة وشفافة  45
 عالية جدا 1.34 4.51 تراعي الجامعة كافة األنظمة المالية واإلدارية في عملها  46
 عالية 1.22 3.67 تطبق إدارة الجامعة مبدأ علنية األهداف واإلجراءات والغايات  42

44  
تعتمد إدارة الجامعة بتوضيح كافة اإلجراءات والنظم المعمول بها 

 متوسطة 1.20 3.48 للعاملين والمستفيدين

47  
لية في تكون القوانين واللوائح والتعليمات واإلجراءات اإلدارية والما

  متناول كافة فئات المجتمع
 متوسطة 1.18 3.45

 عالية  95.  4.15  ككلالمجال 

  )5(ة العظمى من درجال •

قـد  " تعتمد إدارة الجامعـة آليـات واضـحة للمتابعـة والرقابـة      " والتي نصت على) 43(أن الفقرة رقم )  7 (يبين الجدول 

تـوفر   "والتي كان نصها ) 48(، وجاءت الفقرة رقم )1.26(ياري وانحراف مع) 4.67(المرتبة األولى بمتوسط حسابي  تاحتل

إدارة الجامعــة دليــل للعمــل يرشــد العــاملين فــي عملهــم ويحــدد ســلوكهم تجــاه زمالئهــم وتجــاه الجهــات المســتفيدة مــن خــدمات    

والتـي نصـت   ) 47(، بينمـا احتلـت الفقـرة رقـم     )1.26(وانحـراف معيـاري   ) 4.64(بالمرتبـة الثانيـة بمتوسـط حسـابي     " الجامعة 

المرتبــة األخيــرة " تكــون القــوانين واللــوائح والتعليمــات واإلجــراءات اإلداريــة والماليــة فــي متنــاول كافــة فئــات المجتمــع    " علــى 

على هـذا المجـال ككـل     أفراد العينة، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات )1.18(وانحراف معياري ) 3.45(بمتوسط حسابي 

ويفسـر الباحثـان هـذه الدرجـة العاليـة فـي مراعـاة تـوفير         . عاليـة  تقـدير بدرجـة  ال، وهو يقابـل  )0.95(اري وانحراف معي) 4.15(

التعليمــات واللــوائح واالجــراءات لكافــة الجهــات المعنيــة باعتمــاد الجامعــات علــى نشــر قوانينهــا وتعليماتهــا فــي مختلــف الشــؤون   

لكـل مـن يـود الرجـوع لهـذه التعليمـات فرصـة الرجـوع اليهـا بصـورة سـريعة            االدارية والمالية على مواقعها االليكترونية ممـا وفـر   

وال يعني نشر هذه التعليمات واالسس فـي المجـاالت المختلفـة االلتـزام بهـا بـنفس الدرجـة وبشـكل مؤسسـي بعيـدا عـن            . وسهلة

  .العوامل االخرى الشخصية او االعتبارات غير الرسمية
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  هات المستفيدة مجال العالقة مع الج: المجال الخامس

 كمـا هـي  فـي جـدول     ،علـى فقـرات هـذا المجـال     أفـراد العينـة  كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 

  ).8( رقم

على مجال العالقة مع الجهات المستفيدة مرتبة تنازليا  أفراد العينةلتقديرات  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا: 8جدول 

  المتوسطات الحسابيةحسب 

رقم 

  الفقرة

  الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي نص الفقرة

51  
تقوم إدارة الجامعة بتنسيق نشاطاتها وبرامجها مع

  عالية 1.27 4.35 المستفيدين من خدماتها

56  
تتيح إدارة الجامعة الفرصة للمستفيدين من خدماتها

  عالية 1.33 4.31 اإلطالع على خططها

49  
يعرف الجمهور المستهدف أنشطة الجامعة وبرامجها

  وكيفية الحصول على خدماتها
  عالية 1.21 4.25

53  
تشرك إدارة الجامعة الجهات ذات العالقة بخدماتها في

  عالية 1.09 4.13 صياغة الخطط 

50  
تمتلك إدارة الجامعة قنوات اتصال مفتوحة بين الجمهور

  المستهدف والقادة في الجامعة
  متوسطة 1.26 3.27

55  
تتيح إدارة الجامعة الفرصة للمستفيدين من خدماتها

  اإلطالع على إيراداتها ونفقاتها
  متوسطة 1.24 3.24

54  
تضمن إدارة الجامعة لألطراف المستفيدة الحق في

  الحصول على المعلومات المطلوبة
  متوسطة 1.20 3.18

52  
الجمهورتطور إدارة الجامعة آليات االنفتاح على

  متوسطة 1.05 3.17 المستهدف بطريقة واضحة ومتوازنة ومسؤولة

  عالية  89.  3.74 ككلالمجال

  )5(ة العظمى من درجال •

تقـــوم إدارة الجامعـــة بتنســـيق نشـــاطاتها وبرامجهـــا مـــع  " والتـــي نصـــت علـــى) 51(أن الفقـــرة رقـــم )  8 (يبـــين الجـــدول 

، وجاءت الفقـرة رقـم   )1.27(وانحراف معياري ) 4.35(ولى بمتوسط حسابي المرتبة األ تقد احتل" المستفيدين من خدماتها 

ــان نصــها   ) 56( ــي ك ــا        "والت ــى خططه ــة الفرصــة للمســتفيدين مــن خــدماتها االطــالع عل ــيح إدارة الجامع ــة  "  تت ــة الثاني بالمرتب

تطـور إدارة الجامعـة   "والتـي نصـت علـى    ) 52(، بينمـا احتلـت الفقـرة رقـم     )1.33(وانحراف معياري ) 4.31(بمتوسط حسابي 

ــة ومســؤولة        ــرة بمتوســط حســابي   " آليــات االنفتــاح علــى الجمهــور المســتهدف بطريقــة واضــحة ومتوازن ــة األخي ) 3.17(المرتب

وانحـراف معيـاري   ) 3.74(على هذا المجال ككل  أفراد العينة، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات )1.05(وانحراف معياري 

ويــرى الباحثــان أن اطــالع المســتفدين علــى خطــط الجامعــة وتنســيق هــذه الخطــط  . عاليــة دير بدرجــةتقــال، وهــو يقابــل )0.89(

معهــم أمــر جــوهري إذ ال يمكــن للجامعــة تنفيــذ تلــك الخطــط والنجــاح بهــا دون التنســيق والتخططــيط مــع المســتفدين، فــي حــين  

رات قنـوات ايصـال المعلومـات وحـق اطـالع      الى درجة مراعاة متوسطة وتضـمنت هـذه الفقـ   ) 50،55، 54، 52(أشارت الفقرات 

هذه الجهـات علـى المعلومـات واطـالع الجهـات المسـتفيدة علـى نفقـات وايـرادات الجامعـة، ولعـل هـذه النقـاط هـي التـي يجـب أن                 

  .تكون شفافة وواضحة
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كما هي موضحة في  ،على فقرات هذا المجال أفراد العينةة لتقديرات كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

  )9(رقم  جدول

على مجال الرقابة والمساءلة والمتابعة مرتبة تنازليا  أفراد العينةلتقديرات  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا: 9جدول 

  حسب المتوسطات الحسابية

رقم 

  الفقرة

المتوسط  نص الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

58  
تقدم القيادات األكاديمية واإلدارية في الجامعة التقارير

  عالية  1.25 3.85 الدورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاعتهم في تنفيذها

63  
تعترف إدارة الجامعة بمسؤوليتها عن نتائج أعمالها

  عالية  1.27 3.65 وأخطائها أمام الجهات ذات العالقة

60  

التقارير،: (عة آليات متعددة للمساءلة مثلطبق إدارة الجامت

واالجتماعات، واستطالع رأي الجمهور، وإشراك الجمهور 

  )المستهدف في تقييم برامجها وخدماتها

  متوسطة  1.12 3.32

62  
يتم إجراء تقييم دوري لكفاءة وفاعلية برامج ونشاطات

  متوسطة  1.26 3.07 الجامعة

61  
التنظيمي قسم مختص بتلقي الشكاوييوجد في الهيكل

  والتحقيق فيها وتقديم إجابات عنها
  متوسطة  1.39 3.02

57  
يتم مساءلة الجامعة على أي تقصير في وظائفها من قبل

  قليلة  1.19 2.48 الجهات الحكومية والفئات المستفيدة من خدماتها

59  
يتشكل في الجامعة قسم لمحاربة كافة أشكال الفساد

  ة والمحسوبيةوالواسط
  قليلة  1.17 2.45

  متوسطة  1.01  3.12 ككلالمجال

  )5(ة العظمى من درجال •

ــة واإلداريــة فــي الجامعــة التقــارير     " والتــي نصــت علــى  ) 58(أن الفقــرة رقــم  ) 9(يبــين الجــدول   ــادات األكاديمي تقــدم القي

وانحراف معيـاري  ) 3.85(ولى بمتوسط حسابي المرتبة األ تقد احتل"  الدورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاعتهم في تنفيذها

تعتــرف إدارة الجامعــة بمســؤوليتها عــن نتــائج أعمالهــا وأخطائهــا أمــام   "والتــي كــان نصــها ) 63(، وجــاءت الفقــرة رقــم )1.25(

عـاة  ويعتقد الباحثـان أن درجـة مرا   ،)1.27(وانحراف معياري ) 3.65(بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي "  الجهات ذات العالقة

الشفافية العالية لهاتين الفقرتين مرده الى أن طبيعة عمل الجامعة االكاديمي يتيح لها ان تعلن عـن اعمالهـا ونتـائج هـذه االعمـال      

التــي ال يمكــن ألحــد اخفاءهــا فمخرجــات النظــام الجــامعي تتحــدث عــن نفســها وبــذلك لــيس لــدى الجامعــات مــا تخفيــه فــي هــذا       

يتشـكل فـي الجامعـة قسـم لمحاربـة كافـة أشـكال الفسـاد والواسـطة          " والتـي نصـت علـى    ) 59(م بينما احتلت الفقرة رق .المجال

ويشير هذا المتوسط الى درجة قليلـة فـي    )1.17(وانحراف معياري ) 1.45(المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " والمحسوبية 

افية عــن االمـور االداريــة التـي يتســرب اليهــا   ولعـل هــذا المتوسـط الحســابي المتــدني نسـبيا يعكــس غيـاب الشــف     ،مراعـاة الشــفافية 

وانحــراف معيــاري ) 3.12(علــى هــذا المجــال ككــل  أفــراد العينــةوقــد بلــغ المتوســط الحســابي لتقــديرات   المحســوبية والواســطة

  .متوسطة درجةبتقدير الوهو يقابل  ،)1.01(

   :الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة  :ثانيًا

ــؤال   ــانينـــص السـ ــى الثـ ــروق    " :علـ ــد فـ ــل توجـ ــة    هـ ــتوى الداللـ ــد مسـ ــائية عنـ ــة إحصـ ــين  )0.05= < ∝(ذات داللـ بـ

  المتوسطات الحسابية لدرجة مراعاة الجامعات األردنية الرسمية لمبادئ الشفافية والمساءلة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ؟
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 أفــراد العينــةلتقــديرات ) ت(ختبــار واتــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة  ،لإلجابــة عــن هــذا الســؤال

لدرجة مراعـاة الجامعـات األردنيـة الرسـمية لمبـادئ الشـفافية والمسـاءلة حسـب متغيـر المسـمى الـوظيفي علـى مجـاالت الدراسـة               

  ). 10( رقم ، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول واألداة الكلية

 على مجاالت الدراسة أفراد العينةتقديرات للفروق بين ) ت(ار واختب لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا: 10جدول 

  واألداة الكلية حسب متغير المسمى الوظيفي

المسمى  المجال

  الوظيفي

المتوسط

  الحسابي

االنحراف

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى الداللة   قيمة ت

  اإلحصائية

التشريعات واألنظمة 

  واإلجراءات

 0.64 4.17 قائد إداري
178 0.241  0.684 

 0.59 4.14  أكاديمي

  إدارة المعلومات والبيانات
 0.69 4.02 قائد إداري

178  0.506 0.318 
 0.71 4.09  أكاديمي

  اإلدارة المالية والمحاسبية
 0.84 3.89  قائد إداري

178 2.924  0.009*  
 0.79 3.41 أكاديمي

  الرقابة والمساءلة والمتابعة
 0.62 3.37  قائد إداري

178 3.229  0.004* 
 0.68 2.96  أكاديمي

  إدارة الموارد البشرية
 0.91 2.68 قائد إداري

178 2.662  0.021*  
 0.73 3.14  أكاديمي

العالقة مع الجهات 

  المستفيدة

 0.74 3.78  قائد إداري
178 0.403  0.0408  

 0.77 3.72  أكاديمي

  األداة الكلية
 0.48 3.71 قائد إداري

178 1.448 0.127  
3.580.42 أكاديمي

  )0.05 ≤ ∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 

عنـد جميـع   ) 0.05=  ∝(نـد مسـتوى الداللـة اإلحصـائية     عتوجـد فـروق دالـة إحصـائيًا     ال  أنـه ) 10(يبـين الجـدول رقـم    

عــدا عنــد مجــال إدارة المــوارد البشــرية ولصــالح تقــديرات  تعــزى لمتغيــر المســمى الــوظيفي، مــا مجــاالت الدراســة واألداة الكليــة

. القــادة األكــاديميين، وعنــد مجــال اإلدارة الماليــة والمحاســبية، ومجــال الرقابــة والمســاءلة والمتابعــة، لصــالح القــادة اإلداريــين       

المـوارد البشـرية الـى أن معظـم     ويعزو الباحثان وجود الفروق في تقديرات القادة الكـاديميين مقارنـة بـاالداريين فـي مجـال إدارة      

القوى البشرية هم من أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون مع القـادة االكـاديمين عـن قـرب ويعـي هـؤالء القـادة طبيعـة القـوانين          

ومدى ممارسة الشفافية فيها وفي تعامـل إدارات الجامعـات مـع مختلـف القضـايا التـي تهـم أعضـاء هيئـة التـدريس خصوصـا وأن            

هم همزة الوصل بين أعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة في قضايا التعينات والترقيـات والتنسـيب لحضـور     الكاديمييناالقادة 

الــدورات والمــؤتمرات ومــلء الشــواغر المختلفــة فــي مراكــز الجامعــة، فــي حــين أن القــادة االداريــين أكثــر التصــاقا ووعيــا وقربــا     

لمالية والمحاسبية والرقابة والمساءلة ولـذلك هـم أقـدر علـى تحديـد مسـتوى الشـفافية        وتعامال مع القضايا التي تتعلق باالمور ا

  .في هذه الجوانب فكانت الفروق في التقديرات لصالحهم

   :الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  مناقشة: ثالثًا

والمســاءلة داخــل    مــا أهــم الموضــوعات والقضــايا التــي تتطلــب تطبيــق مبــادئ الشــفافية         " :علــى  الثالــثنــص الســؤال  

  ".الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر القادة األكاديمين واإلداريين ؟

الموضـوعات  علـى   أفراد العينةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات لإلجابة عن هذا السؤال، 

كمـا هـي موضـحة فـي      كانـت  حيـث  عـات األردنيـة الرسـمية،   والقضايا التي تتطلب تطبيـق مبـادئ الشـفافية والمسـاءلة داخـل الجام     

  ).11(جدول
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االولويات في تطبيق الشفافية والمساءلة مرتبة أفراد العينة على لتقديرات  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا: 11جدول 

  تنازليا

رقم الموضوع

  في االستبانة

الموضوعات والقضايا التي تتطلب تطبيق

  شفافية والمساءلةمبادئ  ال

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  1.16  4.35 تعيين أعضاء هيئة التدريس  4

  0.82  4.28 تعيين القادة األكاديميين واإلداريين  5

  0.91  4.24 العجز المالي في الجامعة  7

  0.85  4.21 فاعلية البحث العلمي  10

  0.83  4.18 فاعلية البرامج المطروحة  9

  0.77  4.17 لعاملينتعيين ا  6

  1.15  4.12 أسس قبول الطلبة  3

  1.09  4.11 العنف بين الطلبة  11

  0.89  4.07 كفاءة أعضاء هيئة التدريس  15

  0.78  4.06 ميزانية الجامعة  1

  0.71  4.03  الترقيات  31

  0.79  4.00 النفقات  2

  0.68  3.92  المشاريع المستقبلية للجامعة  19

  0.82  3.90  أهداف الجامعة  20

  1.06  3.89 مصادر تمويل الجامعة  21

  0.75  3.86 الحريات األكاديمية  22

  0.88  3.79  الرواتب والعالوات والحوافز  26

  0.81  3.78  الديون المترتبة على الجامعة  8

  0.75  3.75  اإلدارة المالية  25

  0.77  3.55  التشريعات واألنظمة  18

  0.75  3.52  عملمواكبة برامج الجامعة لمتطلبات سوق ال  14

  1.23  3.51 المشتريات  27

  0.95  3.42 كفاءة العاملين  16

  0.66  3.41 العطاءات  28

  0.77  3.37 العالقة مع المجتمع  24

  0.56  3.33 التدقيق المحاسبي  29

  0.74  3.29 إدارة المعلومات  30

  1.27  3.20 االستقاللية المالية واإلدارية  23

  0.92  3.14 فاعلية المخرجات  12

  1.28  2.94 فاعلية المدخالت  13

  1.32  2.84 الهيكل التنظيمي للجامعة  17

  )5(ة العظمى من درجال *

قــد احتــل المرتبــة " تعيــين أعضــاء هيئــة التــدريس"ي نــص علــىذوالــ) 4(رقــم  الموضــوعأن )  11 ( رقــم يبــين الجــدول

ــى بمتوســط حســابي    ــاري  ) 4.35(األول ــ الموضــوع، وجــاء )1.16(وانحــراف معي ــ) 5(م رق ــادة   "ي كــان نصــه  ذوال ــين الق تعي

رقــم  الموضــوع، بينمــا احتــل )0.82(وانحــراف معيــاري ) 4.28(بالمرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي  "  األكــاديميين واإلداريــين

 ،)0.51(وانحـراف معيـاري   ) 3.75(المرتبـة األخيـرة بمتوسـط حسـابي     " الهيكـل التنظيمـي للجامعـة   " ي نص على ذوال) 17(

 وهــو يقابــل) 0.51(بــانحراف معيــاري ) 3.75(الكليــة  الموضــوعاتعلــى  أفــراد العينــةلمتوســط الحســابي لتقــديرات وقــد بلــغ ا

وهذا المتوسط الحسابي يشير بوضوح الى أن أفـراد العينـة يعتقـدون أن جميـع هـذه الموضـوعات الـواردة        .عالية بدرجةالتقدير 

  .وإن كان بعضها أعطي اولويةفي القائمة هي موضوعات تحتاج للشفافية بدرجة عالية 
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ويعتقــد الباحثــان أن احــتالل موضــوع التعينــات ســواء ألعضــاء هيئــة التــدريس او للمراكــز االداريــة االكاديميــة كالعمــداء        

ورؤساء االقسام ومدراء المراكز المرتبـة االولـى بـين الموضـوعات التـي تتطلـب الشـفافية يعـود الـى أن هنـاك الكثيـر مـن الجـدل              

وعدم التزام معايير واضحة محددة في تعين أعضاء هيئة التدريس وفي وتحديد وجود شواغر من عدمه وعـدم   تاحول التعيين

ويـدور نفـس الجـدل حـول تعيـين أعضـاء       . التقيد في كثير من االحيان باالعالن عن الشواغر في الحاجة ألعضاء هيئة التـدريس 

  .عي الكثيرون أنها ال تخضع لمعايير واسس عادلةهيئة التدريس في المراكز االكاديمية االدارية، حيث يد

كما أن مجيء موضوع الوضع المالي للجامعة وحالة العجز فيه في المرتبة الثالثـة، ومجـيء فاعليـة البـرامج المطروحـة فـي       

العـاملين  المرتبة الرابعة  فيعود الى حساسية هذين الموضوعين وارتباطهما بمصير الجامعات ومستقبل أعضاء هيئة التدريس و

في حين أن مجئ الهيكل التنظيمي في ذيل قائمـة االولويـات   . االداريين فيها، مما يستدعي الشفافية والوضوح فيما يتعلق بهما

مــرده الــى أن الهيكــل التنظيمــي معلــن عــادة فــي كــل المؤسســات وتحــدده تعليمــات واضــحة تبــين المهــام والواجبــات والوصــف          

  .الوظيفي

 :االستنتاج والتوصيات

  :اعتمادَا على النتائج السابقة الذكر يوصي الباحثان ما يلي

العليا في الجامعات، مع ضرورة  القيادية المراكز في خاصة التعيينات وإدارة الموارد البشرية، وأنظمة قوانين وتعديل تطوير .1

ا، مع تشكيل لجنة لوضع انتخاب القيادات الجامعية بدًء من رئيس الجامعة بما يضمن ديمقراطية اإلدارة واستقالليته

  .المقترحات والضوابط الالزمة لتنفيذ ذلك

  .احترام الحريات األكاديمية والفكرية للجامعيين خالل ممارستهم للتدريس والبحث العلمي وتطوير البرامج تأكيد أهمية .2

خضوع الجامعات لرقابة المطالبة بتعديل قانون الجامعات ليكفل االستقالل المالي واإلداري لكل جامعة دون وصاية مع  .3

  .األجهزة الرقابية على المال العام

القرارات الجامعية  في مراعاة الشفافية التامة في كافة معامالته المالية والمحاسبية، من ضمنها مصادر التمويل، وكذلك .4

 .االطالع عليها والميزانيات وجعلها متاحة لكل من يريد

 والشفافية مستوى المساءلة لزيادة العمل آليات وتنسيق المعلومات لتبادل لمتابعةالرقابية وا هيئات من مشتركة لجان تشكيل .5
 .الجامعات في والنزاهة

العمل على نشر وتعميق الوعي بثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة من خالل الندوات والمؤتمرات واإلصدارات، بهدف  .6

 .السلبية على مختلف المستوياتاإلدارية سات الوصول إلى آليات عملية وتطبيقية تفرزها، وتكشف الممار

  .الجامعات في والشفافية المساءلة مستوى لتعزيز المدني المجتمع لمؤسسات دور إعطاء .7

 :المراجع

مفهوم الشفافية لدى االدارة االكاديمية في الجامعات االردنية الرسـمية وعالقتـه باالتصـال اإلداري،    ). 2005( ،أبو كريم، أحمد

  راة غير منشورة ، الجامعة االردنية ، عمان ، االردنرسالة دكتو

تصورات رؤوساء االقسام اإلدارية واألكاديمية في جامعة اليرموك لبعض الممارسات االداريـة ذات  ). 2001( ،أبو النادي، مراد

  ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، االردن ، اربد"دراسة حالة" العالقة بالشفافية

معوقــات و وأهميــةميدانيــة لواقــع  دراســة: العــاملين فــي وزارة التربيــة والتعلــيم  أداءشــفافية تقيــيم  ).2007(، ة، ماجــدةارتيمــ

  .األردن، اربد. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك .الشفافية

ظمــات األهليــة الفلســطينية  اســتطالع الــرأي العــام حــول أوضــاع المن  ). 2006( ،أمــان –المســاءلة و االئــتالف مــن أجــل النزاهــة 

 . ومدى مراعاتها لقيم ومبادئ الشفافية والمساءلة

ــتالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة      ــان( االئ ــي  . مــا هــو الفســاد  ). أ2007(، )أم  :مــن المصــدر  2007/ آذار/25اســترجع ف
http://www.aman-palestine.org/arabic/WharCorruption.htm 
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تقيـيم  : النزاهـة والشـفافية فـي المنظمـات غيـر الحكوميـة الفلسـطينية       ). ب2007(، )أمـان ( االئتالف من أجل النزاهة والمسـاءلة  

-http://www.aman :مــــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــــدر 2007/ آذار/25اســــــــــــــــــــترجع فــــــــــــــــــــي . أولــــــــــــــــــــي
palestine.org/arabic/WharCorruption.htm  

 :مـن المصـدر   2007/ آذار/25اسـترجع فـي   . الشـفافية والمسـاءلة  : الحكـم الرشـيد   ،)2006. (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
http://www.undp-pogar.org/arabic/governance/transparency.asp#top 

 االردن .التعليم العالي في األردن، عمان ،)1998( ،التل، أحمد

 ).1083( .الحوار المتمدن، المستقبل إستراتيجية :الشفافية، )2005( ،، عبد اإلخوةالتميمي

 عمـل الورشـة  ورقـة عمـل مقدمـة ل   . للشفافية، األطر النظرية والخبـرة العمليـة   يماإلطار المفاهي: ،)2006( ،الجبالي، عبد الفتاح

بالتعـاون مــع المعهــد  ) نحــو مجتمـع أكثــر شــفافية (بعنــوان  مركــز الدراسـات السياســية واإلســتراتيجية بـاألهرام   التـي عقــدها 

  .2006ديسمبر  20/ 19بتاريخ  للحوار المصري يالدنمارك

 :مــن المصــدر 2007/ آذار/25اســترجع فــي  .مــن الفســاد والمســاءلة فــي الحــد  فافيةالشــ دور). 2006 (، شــمخي ،جبــر
http://www.alsabaah.com 

  .األردن -دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان. البحث العلمي والتعليم الجامعي). 2003( ،الخطيب، احمد

  .جدارا للكتاب العالمي، عالم الكتب الحديثة. الحديثة اإلدارة). 2009(، يعة، عادلأحمد ومعا الخطيب،

مدى تطبيق الشفافية في مراكز الـوزارات األردنيـة، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة اليرمـوك،         ). 2004( ، دعيبس، منال

  االردن ، اربد

 .116-106): 2(الدار المتحدة للنشر  ،انعم. آفاق اإلسالم. محنة الجامعات). 1996( ،زريق، قسطنطين

ــر  ). 2004( ،الشــعيبي، عزمــي  ــاريخ  .الفســاد والمحســوبية والفق ــتالف مــن اجــل النزاهــة      2009-2-2اســترجع بت ــع االئ مــن موق

  www.aman-palestine.org/Documents/Corr_poor.doc: أمان –والمساءلة 

، رسـالة  "دراسـة ميدانيـة  "أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة اإلدارية فـي الـوزارات االردنيـة   ). 2008(  ،الطراونة، رشا

 .ماجستير غير منشورة، جامعة مؤته، االردن ، مؤته

  .م2005مارس  20 -األيام . مفهوم الشفافية). 2005(، عاشور، جاسم

مركــز الدراســات  التــي عقــدها عمــلالورشــة ورقــة عمــل مقدمــة ل. المصــري ســوق المــال فــيالشــفافية : ).2006( ،عــامر، عــالء
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  ملخص

  

ودراسـة   ،ديـد شـبكة التصـريف المـائي فـي منطقـة المفـرق باسـتخدام نظـام المعلومـات الجغرافـي           تح إلـى  الدراسة هذه هدفت

فــي  ومحــددة أثــر العوامــل المحليــة ،وبعضــًا مــن خصــائص الشــبكة المائيــة ،والتضاريســية ،والشــكلية ،المســاحية صــهابعــض خصائ

باإلضــافة إلــى طبوغرافيــة   ،و الســطحية لجيولوجيــةوتبــاين التكوينــات ا والنبــات لمنــاخا :خصائصــها المختلفــة وأهــم هــذه العوامــل 

  :برز نتائج هذه الدراسة ما يليأوكانت  .المنطقة

  :واتجاه االمتداد إلى ثالثة أقسام هي ،أمكن تقسيم شبكة التصريف المائي حسب نمط -1

   .الجنوبية - شبكة التصريف المائي الشمالية :القسم األول -

  . الشرقية - لمائي الجنوبيةشبكة التصريف ا :القسم الثاني -

  . الغربية -شبكة التصريف المائي الشرقية  :القسم الثالث -

كـم  /كـم  17,5 - 0.33تراوحـت مـا بـين    مـائي كثيفـة   منطقة الدراسة شبكة تصريف تشهد -2
2

وتعـد هـذه القـيم مرتفعـة فـي ظـل        

  .ظروف المناخ الجاف

كم1راوحت المساحات ما بينالمساحة ؛ فقد تمن حيث تباين األحواض التصريفية  -3
2
كم 87 – 

2
.  

  .م186 -م 6إذ تراوح تضرس األحواض ما بين تباين في الخصائص التضاريسية لألحواض  -4

فقــد اقتربــت أشــكال األحــواض المدروســة مــن الشــكل الــدائري مــع وجــود    ،محــدود فــي الخصــائص الحوضــية الشــكلية تبــاين  -5

  .اختالفات بسيطة عكست

  .ري المائية ما بين الرتبة األولى إلى الرابعةالمجا تباين رتب -6

  . اختالفات واضحة في المقاطع العرضية المدروسة كشفت اإلستجابة الطبيعية للتكوينات الجيولوجية -7

المقطـع   ،، تضـرس الحـوض  اسـتدارة الحـوض   ،نمط الحوض المـائي  ،حوض التصريف ،شبكة التصريف المائي: المفتاحية الكلمات

   .العرضي
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Watersheds in al-Mafraq Area: 

Applied Geomorphology 
 

Yusra Al-Hosban, Geography Department, Faculty of Arts ,The University of Jordan. 
 

Abstract 

This study aimed to define the watersheds in Almafrak area using the Geographic Information 
System (GIS), and study some characteristics such as: area ,shape, and relief, and channel geometry, 
although the impact of specific local factors in their different characteristics, the most important of 
these factors; climatic conditions, vegetation, the varying configurations geological , and topography of 
the area. 

 The most significant results of this study are:  

1 –The watersheds are divided by type, direction and expand into three types:  

- Type I: north - south watersheds.  

- Type II: south - north watersheds.  

- Type III: eastern - western watersheds.  

2 – The study area of the drainage water has developed; 

A- High drainage density range  from 0.33 - to 17.5 km /sq/km  in spite of dry conditions.  

B -Drainage area range between 1 km/sq - to 87 km/sq.  

C –There is a relief of 6m -186 m  

D – A circularity of 0.55-0.70 exists with a minor differences.  

E –Stream order is of first - fourth.  

7 - The differences in the cross-sections studied showed the response of natural geologic formations. 

 

Keywords: Watershed, Drainage Basin Pattern, Relief Ratio, Circularity, Cross-Section. 
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  :مقدمة

   :منطقة الدراسة

وقضـائي أم الجمـال    ،الغربيـة منطقة الدراسة على حدود بلدية المفرق الكبرى باإلضافة إلى لواء البادية الشمالية  اشتملت

كـم 7000بمساحة قـدرها   ،وصبحا من لواء البادية الشمالية الشرقية
2
 ،مـن مسـاحة محافظـة المفـرق    % 26وتشـكل مـا نسـبته     ،

 30َ-32َْ 05وخـط طـول    36َْ 40-35ْ 55َوتمتد فلكيًا ما بـين  . م331بتضرس بلغ  م939-م 582ا ما بين وتراوحت ارتفاعاته

لما لهـذه المنطقـة مـن خصوصـية تتمثـل فـي        في حين تم استثناء باقي مناطق لواء البادية الشمالية الشرقية. درجة عرضية 32ْ

يوضـح   .وقـد أفـردت لهـا بحثـًا منفصـالً      -ألـف كـم مربـع    20-والبالغـة  ة ثـم سـعة المنطقـ    ،البازلتية أوُالخصوصًا طبيعة التكوينات 

  .موقع وامتداد منطقة الدراسة) 1(الشكل 

  

  منطقة الدراسةوامتداد موقع  :1شكل 

  :وأهميتها ،مشكلة الدراسة

ة ؛ بـل  قلـ  -1:المفـرق لألسـباب اآلتيـة   مـن محافظـة    جـزء تكمن أهمية دراسة وتحديد شبكة التصريف المائي السطحي في 

 -2.ومجملــة ،نــدرة مثــل هــذه الدراســة المتخصصــة والتفصــيلية لمنطقــة طالمــا أشــارت إليهــا الدراســات الســابقة أشــارات عــابرة   
كـون منطقـة الدراسـة مـن أكثـر منـاطق المملكـة         -3 .من مساحة المملكة% 29,6 مساحة المنطقة الواسعة والتي تشغل حوالي

تحتل منطقة المفرق المركز الثاني في عـدد اآلبـار المائيـة والبـالغ عـددها مـا        -4.سطحيةوندرة في الموارد المائية ال ،صحراوية

 ،وسـما السـرحان   ،وثغـرة الجـب   ،والخالديـة  ،بئرًا وخزانًا مائيًا تتركز في منـاطق متعـددة أهمهـا منطقـة الزعتـري      300يزيد عن 

محافظـة المفـرق منطقـة تنمويـة خاصـة جعلهـا محـط        خصوصـًا بعـد إعـالن     ًاحكوميـ  ًاهتمامـ اتشهد منطقة الدراسـة   -5 .وحوشا

  .أنظار المستثمرين محليًا ودوليًا

  :أسلوب الدراسة وجمع البيانات

لقد اعتمدت هذه الدراسـة علـى المـنهج التحليلـي اآللـي القـائم علـى أسـاس بنـاء قاعـدة معلوماتيـة خاصـة، وإنتـاج خـرائط               

  :ل واألساليب اآلتيةمن خالل اتباع الوسائ Digital Mapرقمية أو آلية 

ــة المتخصصــة لمنطقــة المفــرق مقيــاس     بالخارطــة االســتعانة: أوًال ــع شــبكة   بهــدف تحديــد  1996عــام  ،75000:1المائي وتتب

  .التصريف المائي السطحي بكافة مراتبها
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رتفاعـات لمنطقـة   الـذي أمكـن مـن خاللـه تحديـد الخصـائص الرقميـة الخاصـة باال         GPS االسـتعانة بجهـاز التوقيـع العـالمي     :ثانيًا

 .الدراسة

برنــامج نظــم المعلومــات   علــى خــرائط مســتقلة، باســتخدام  Spatial Dataتحديــد وجمــع البيانــات الجغرافيــة الموقعيــة    :ثالثــًا

ــة  ــة المواقــع التــي تمــت دراســتها      GIS( ARC View(الجغرافي ــة لكاف ــاج خــرائط آلي ــامج  كمــا تمــت اإلســتعانة   ،إلنت ببرن

  .العرضيةاألوتوكاد لرسم المقاطع 

ــًا ــات الوصــفية            :رابع ــداني، لجمــع البيان ــى العمــل المي ــداني، لقــد اعتمــدت الدراســة بشــكل أســاس عل ، Attributesالعمــل المي

والرقميــة والتحقــق مــن المالحظــات التــي تــم اســتنباطها مــن الخــرائط       ،الوصــفية والكميــة، حيــث تــم تســجيل المالحظــات  

  :ومن هذه البيانات ،الطبوغرافية

 .اط وخصائص شبكة التصريف المائي السطحيدراسة أنم -1

  .ودراسة ورسم المقاطع العرضية  -2

  .تحديد خصائص التكوينات السطحية واختالفاتها المكانية وتباين أعماقها -3

 .دراسة الخصائص النوعية والشكلية للغطاء النباتي -4

  :وقد تمت معالجة هذه الدراسة من خالل المباحث التالية

  :تيناقش اآل: المبحث األول

  .العوامل المحددة لخصائص الشبكة المائية

  :ناقش اآلتي :المبحث الثاني

  .تحديد ورسم شبكة التصريف المائي في منطقة الدراسة بمختلف مراتبها -أ

  .تقسم شبكة التصريف المائي إلى ثالثة أقسام حسب طبيعة وشكل األمتداد -ب

  :ناقش وحدد ما يلي :الثالثالمبحث 

  .الحوضية ومنها مساحة األحواض بعض المتغيرات -أ

  .االستدارة بعض الخصائص الحوضية الشكلية ومنها نسبة -ب

  .األحواض الخصائص التضاريسية ومنها تضرس بعض -ج

  .بعض خصائص الشبكة المائية ومنها طول الشبكة المائية والكثافة التصريفية ورتب المجاري المائية -د

ضية لألودية النهرية وتحديد خصائصها وعالقتها بمتغيرات المناخ والتكوين الصـخري  من المقاطع العر نموذجيندراسة  -هـ

  .والغطاء النباتي والطبوغرافيا

  .مناقشة العوامل المحددة لخصائص الشبكة المائية :المبحث األول

  :المناخأوًال 

اًء أكـان ذلـك فيمـا يخـص األوديـة أو      والمسـؤولة عـن تطـور ونشـأة شـبكة التصـريف المـائي سـو         المهمـة يعد المناخ من العوامـل  

لطويــل الجـداول واألخاديــد الــدائم منهــا، أو تلـك التــي تتطــور خــالل الموسـم المطــري وتختفــي معالمهــا بحلـول فصــل الجفــاف ا    

حســب تصــنيف كــوبن  Bwhيصــنف منــاخ منطقــة الدراســة ضــمن الــنمط المــداري الحــار الجــاف   .بفعــل الريــاح ونشــاط اإلنســان

(الســنة  /يومــًا  20وعــدد االيــام المــاطرة ال تتجــاوز  ،ملــم 30، إذ يبلــغ معــدل األمطــار الســنوي )1991،197شــحادة،(
1
ومــا  )

وهـي عوامـل    ،يهمنا من العامل المناخي العناصر المناخية الرئيسة والمؤثرة بصورة مباشـرة علـى تطـور شـبكة التصـريف المـائي      

  :متداخلة منها
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فعلـى الـرغم مـن نـدرة سـقوط األمطـار فـي         ؛الدراسـة  اس في تطور أودية منطقةيعد العامل المطري العامل األس :األمطار -1

ملـم،   200،مـن مسـاحة األردن ال يزيـد معـدل أمطارهـا السـنوي عـن        %90معظم األراضي األردنيـة بشـكل عـام، فحـوالي     

ار السـنوي فـي   وهذا ينطبق بصورة مباشرة على مناطق البادية الشرقية والجنوبية، ليس هذا فحسـب بـل أن معـدل األمطـ    

كما تختلف كميـة األمطـار مـن سـنة ألخـرى، لهـذا ال بـد مـن معرفـة وتحديـد خصـائص             ،السنة/ملم113األردن ال يتجاوز 

  :ومن هذه الخصائص ،التساقط المطري في منطقة الدراسة لتعليل وجود مثل هذه الشبكة المائية الكثيفة

تقلبها الشديد، فقد يزيد معدل الهطول في أحـد السـنوات عـن ضـعف     أولى خصائص األمطار في المناطق الجافة بشكل عام  -أ

فـي المنـاطق الجافـة، فـي حـين يـنخفض إلـى        % 70المعدل المعتاد للمعدل السنوي، حيث يبلغ معـدل االخـتالف السـنوي    

ة بــل أن كميــة األمطــار ال تتبــاين مــن ســنة مطريــ  ). 1991،119شــحادة،( فــي المنــاطق الغربيــة الرطبــة فــي األردن % 25

فـي حـين    ،ملـم 100إلـى   1992إلخرى وأنما خالل الشـهر الواحـد ومـن ذلـك وصـلت كميـة األمطـار فـي شـهر شـباط عـام            

(ملم لنفس الشهر 4,2إلى  1995سنة  انخفضت
2
(.  

خـالل فتـرة زمنيـة قصـيرة جـدًا قـد ال تزيـد         High intensityثاني الخصائص المطرية في المناطق الجافة، التركز الشـديد   -ب

فـالتركز  جم عنها تغيرات جيومورفولوجية ذات داللة واضحة، نعات معدودة، ينتج عنها فيضانات عنيفة ومدمرة، ويعن سا

 كمـا يسـاهم فـي تطـوير     ،منهـا والصـفيحية   الخطيـة باشـكالها المختلفـة    تنشيط عمليات التعريـة يعمل على  الشديد لألمطار

وتتركـز   ،Flash Flood فيضـية  أمطـار ار منطقة الدراسة بأنهـا  إذ توصف أمط ،ونشأة شبكة كثيفة من الجداول واألخاديد

األمطــار عــادًة فــي منطقــة الدراســة خــالل أشــهر كــانون ثــاني وشــباط وآذار وتتــراوح المعــدالت المطريــة الشــهرية مــا بــين     

  . ملم على التوالي26و ملم 30ملم و31

ألن دالئـل وعالمـات التسـاقط قـد     ،سقوط األمطار وكميتها إذ ال يمكن التنبؤ بدقة بموعد ،ثالث الخصائص المطرية الفجائية -ج

 .، مما يزيد من خطر األمطار التي تشكل سيول وفيضانات يصعب تقليل أضرارهامعدودٍة ساعاٍت لتتشكل وتختفي خال

   :درجة الحرارة -2

اع الشمسـي يـزداد باتجـاه    الكبير في الطاقة، وإذا علمنـا أن مقـدار اإلشـع    يعد األردن بشكل عام من المناطق ذات الفائض

الشرق والجنوب أدركنا الخصائص المميـزة لدرجـة الحـرارة فـي منطقـة الدراسـة، فـال يقـل المعـدل السـنوي لدرجـة الحـرارة عـن              

لـيس هـذا    ،أحيانـاً  تحـت الصـفر   م 8ْ كما أن درجة الحرارة الصغرى تـنخفض إلـى   ،م43ْ وتصل درجة الحرارة العظمى إلى ،م23ْ

يعلــل كثــرة حــدوث العواصــف   مــا وهــذا خــالل شــهر كــانون الثــانيم  6ســم تبلــغْ  10الحــرارة علــى عمــق  فحســب بــل أن درجــة

يؤكـد مـدى قابليـة     ممـا ، )184ص،1991شـحادة، (عاصفة ترابيـة  94الترابية التي يصل عددها السنوي في منطقة الدراسة إلى 

يـؤثر   لشتاء، فما من شك أن محتوى التربـة مـن الرطوبـة   يعاظم من عمليات التعرية المائية خالل فصل او ،التربة لعمليات الحت

مــن جهــة ومــن جهــة ثانيــة فــأن التربــة الرطبــة تزيــد مــن نســبة الغطــاء   بصــورة مباشــرة علــى تماســكها ومقاومتهــا لعوامــل التعريــة

  .منطقة الدراسة وهذا ما تفتقدته ،(,poesen,J. and et. al 1999) ،النباتي

  :الرياح -3

الرياح المعروفة في األردن وهي الرياح الغربية أو الجنوبية الغربية فـي فصـل الشـتاء     نظمة هبوبة التخضع منطقة الدراس

 عقـدة 15-10المرافقة للمنخفضات الجوية القادمة من الغرب باتجاه الشرق، وتتراوح سرعة الرياح فـي منطقـة الدراسـة مـا بـين      

ممــا يزيــد مــن جفــاف التكوينـــات      %.30-20ســاكنة مـــا بــين   ، وتتــراوح نســبة األيــام ذات الريــاح ال    )83ص،1991شــحاده، ( 

  .وسهولة تعرضها لعوامل التعرية الريحية والحت المائي ،السطحية

  :التركيب الجيولوجي والتكوينات السطحية

فعاليــة ومــدى  ،المائيــة مجاريهــاوعــدد  ،أطوالهــا تــؤثر نوعيــة الصــخور فــي خصــائص الشــبكة المائيــة مــن حيــث إخــتالف     

تتنوع التراكيب الجيولوجيـة فـي منطقـة الدراسـة وتتـراوح      و ،(Horton, R.E. 1945)المختلفة  ابأشكاله والتعرية عمليات الحت

مـن  بسـماكات قليلـة خصوصـًا فـي األجـزاء الغربيـة        حيـث تنشـر تكوينـات الترياسـي     ،Mesozoicما بين حقب الحياة المتوسـطة  

 ،م283رملـي والتـي ظهـرت فـي بئـر الخالديـة بعمـق        الحجر الغضار والو ،دولماتالجيري والحجر الوتتكون من  ،منطقة الدراسة

أما تكوينـات الجوراسـي البحيريـة الضـحلة والمكونـة مـن الحجـر الجيـري والحجـر الجيـري االوليتـي والحجـر الرملـي الـدولوميتي               

وأمـا تكوينـات    ،ة حطاميـة المكونـة مـن صـخور رمليـ     )حجر رمـل الكرنـب  (كما تنشر تكوينات الكريتاسي السفلي  ،بسماكات قليلة
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 .العصــر الثالثــي وتتكــون مــن وحــدة الجيــر الصــوانية وفوقهــا الوحــدة الطباشــيرية المارليــة   Cenozoic  الحيــاة الحديثــة حقبــة

شـر ضـمن   تتنالتـي  الميزوزويـك  ( خارج حدود بلدية المفـرق الكبـرى فتنتشـر الصـخور البركانيـة البازلتيـة       أما  .)1982ابد، ــع(

وتمتد شرقًا حتى حدود منطقـة الصـفاوي شـرقًا ضـمن مـا يعـرف بـالحرة         ،تدة من قضاء أم الجمال وقضاء صبحاالمنطقة المم

هــذا باإلضــافة إلــى التكوينــات الســطحية والتربــة    .م2فــي وادي العاقــب علــى عمــق   البازلتيــة حيــث انكشــفت التكوينــات  األردنيــة،

وأرتفــاع  ،ولكــن علــى الــرغم مــن ضــعف التكوينــات الســطحية    .المــائيوالحــت  ،عمليــات التجويــة الميكانيكيــة  الناتجــة عــن الهشــة

مـن نسـبة الجريـان السـطحي علـى حسـاب        تزيـد إال أن طبيعـة األمطـار العاصـفة     ،في الجزء األكبر مـن منطقـة الدراسـة    مساميتها

نـات الرمـل والفوسـفات فـي     وفيما يتعلق بالتكوينات السطحية فتتمثل في تربة البحر المتوسـط الصـفراء وتكوي   .الجريان الباطني

  .في حين تنتشر الجالميد الصخرية في منطقة البازلت ،الجزء الغربي من منطقة الدراسة

  :يالغطاء النبات

ي أحســن فــوتقــدر الكثافــة النباتيــة الطبيعيــة   ،بــل نــدرة الغطــاء النبــاتي  ،تتميــز منطقــة الدراســة بفقــر وقلــة الغطــاء النبــاتي 

 ،والحرمــل ،والقيصــوم ،والمكونــة مــن بعــض النباتــات الحوليــة فــي بطــون األوديــة كالشــيح     .%10بيــع راحوالهــا خــالل فصــل ال 

(والبعيثــران 
3
وال يخفــى علــى أحــد أن فقــر الغطــاء النبــاتي يعمــل علــى زيــادة معــدل الجريــان الســطحي وخفــض مســتوى المــاء      )

  ). Debaet et.al, 2006(خصائص الشبكة المائية الجيومترية والمورفولوجية  فيوبتالي تأثيره  ،الباطني

  :طبوغرافية المنطقة

ففي حين يتراوح ارتفاع المنطقة الشرقية مـن منطقـة الدراسـة مـا بـين       ،م854,6يبلغ معدل ارتفاع منطقة الدراسة حوالي 

ة م عند منطق939يصل ارتفاع المنطقة الغربية إلى بينما م 740-م675يتراوع ارتفاع المنطقة الوسطى ما بين  ،م713-م 582

  .نقاط ارتفاعات منطقة الدراسة)  2( ويوضح الشكل  .م331بتضرس مقداره  .الدجنية

  

  نقاط ارتفاعات منطقة الدراسة :2شكل 

  :ويناقش ما يلي :المبحث الثاني 

  .تحديد ورسم شبكة التصريف المائي في منطقة الدراسة بمختلف مراتبها     )أ(

  .إلى ثالثة أقسام اإلتجاه واالمتداد نمطتقسيم شبكة التصريف المائي السطحي حسب    )ب(

 75000:1تم اعتماد خارطـة خاصـة بشـبكة التصـريف المـائي فـي منطقـة المفـرق إنتـاج المركـز الجغرافـي الملكـي مقيـاس              

ويظهـر   Arc View GISتـم إدخالهـا إلـى برنـامج نظـم المعلومـات الجغرافيـة         بعـد أن  ،لرسم خارطة األساس 1996سنة 
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وذلـك حسـب    وقـد أخـذت أرقامـًا لتمييزهـا ودراسـتها      التصريف المائي في منطقة الدراسة بكافة مراتبهـا  شبكة) 3(الشكل 

 .األسماء المتعارف عليها محليًا

 

  في منطقة الدراسة شبكة التصريف المائي :3شكل 

   :تقسيم شبكة التصريف المائي السطحي حسب نمط امتدادها إلى ثالثة أقسام هي

لمحافظـة   والممتدة مـن أقصـى الجنـوب الغربـي     الشمالإلى  يمثل مجموعة األحواض المائية المتجهة من الجنوب :القسم األول

عنـد جبـل وادي عـين     لوادي القهـوجي  بالنسبة م808 -م 735وتتراوح مناسيبها ما بين  ،المفرق إلى قضاء صبحا شرقًا

  :ا القسم ما يليم ومن أهم أودية هذ73 أي بتضرس مقدارة، حيث يعرف بوادي عين

وادي الزعتـري الـذي يمتـد شـماًال ويعـرف بـوادي الحصـينيات ثـم          -4 .وادي أسيمر -3.وادي الدبس -2وادي الدفيانة  -1

وادي المفـردات يمتـد مـا بـين      -5كـم  150يمتد غربًا ليعرف بوادي الغدير االبيض ثم وادي حنو الحصان بطول مقداره 

ــيمر  ــورة -7 .هـــوجيوادي الق -6 .واديـــي الزعتـــري وأسـ ــبطم -9. وادي الســـرحان -8.وادي المغمـ وادي  -10.وادي الـ

 .موقع وامتداد هذا القسم من شبكة تصريف منطقة الدراسة) 4(ويوضح الشكل  .وادي العاقب -11.خان

 

  الجنوبية الشرقية األحواض مجموعة :4شكل 
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وتمتـد المجـاري المائيـة    )  5( نطقـة الدراسـة شـكل    يمثل مجموعة األحواض المائيـة فـي الجـزء الشـمالي مـن م      :القسم الثاني

: أهم هـذه األوديـة  ) 5(ويوضح شكل  ،م301م بتضرس مقداره 910 –م 609هنا من الشمال وتتراوح مناسيبها ما بين 

 .وادي ابو لوي -5وادي الزرنوك  -4وادي المحالة   -3   وادي الشقوق -2  وادي المزرق-1

 

  الشمالية الجنوبيةشبكة التصريف المائي  :5شكل 

 الشـرق وتنتشـر فـي أكثـر منـاطق منطقـة الدراسـة ارتفاعـًا ؛إذ         إلـى  يمثـل مجموعـة األوديـة المتجهـة مـن الغـرب        :القسم الثالـث 

اي  .م في منطقة الدجنية شمال حمامـة العمـوش  939في الجنوب الغربي إلى  م596تتراوح مناسيب هذه المنطقة ما بين 

  ):6(شكل  ومن أهم أودية هذه المنطقة ما يلي م343ارتفاع مقداره  بفارق

وادي  -7وادي هويشــان   -6وادي ســحبان  -5وادي عــين    -4وادي الصــهاه   -3وادي الحصــبة    -2  وادي الصــقلة -1

 .وادي حمامة -8أم بطيمة 

 

  

  الجنوبية الغربيةشبكة التصريف المائي  :6شكل 
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األوديـة   مـن هـذه   علمًا بأن بعضوالدراسة الميدانية  ،الطبوغرافيةالخارطة باإلستعانة بتم تحديد أسماء األودية ومن ثم 

 أسماء هذه األودية يوضـحها و ،والكثير من األودية يحمل اسماًء متعددة حسب المنطقة التي يمر بها ،ًء معروفةال تحمل أسما

 .)1(جدول 

 اسماء بعض أودية منطقة الدراسة :1جدول 

 رقم  اسم الوادي  رقم الوادي

  الوادي

اسم 

  الوادي

رقم 

  الوادي

اسم 

  الوادي

رقم 

  الوادي

اسم 

  الوادي

  الزعتري  28  الصقلة  19  دون اسم  10  المحصو  1

  أسيمر  29  ودعه  20  الزرنوك  11  أبو لوي  2

  العاقب  30  الصنوع  21  المحالة  12  المنكات  3

  الدبس  31  القعرة  22  المشقوق  13  غدير المرشد  4

  الدفيانة  32 أبو الظهور  23  قالمزر  14  الغدير األبيض  5

  دون اسم  33  المغمورة  24  البخيت  15  حنو الحصان  6

  دون اسم  34  خان  25  قمر  16  البطم  7

  دون اسم  35  القهوجي  26  خريسان  17  السرحان  8

  دون اسم  36  المفردات  27  الحصب  18  دون اسم  9

   :تناول الموضوعات اآلتية :المبحث الثالث

  :تحديد بعض المتغيرات الحوضية ومنها مساحة األحواض )أ(

  .تحديد بعض الخصائص الحوضية الشكلية ومنها نسبة االستدارة )ب(

   .تحديد بعض الخصائص التضاريسية ومنها تضرس الحوض )ج(

  .اري المائيةدراسة وتحديد بعض خصائص الشبكة المائية ومنها طول الشبكة المائية والكثافة التصريفية ورتب المج )د(

دراســة نمــاذج مــن المقــاطع العرضــية لألوديــة النهريــة وتحديــد خصائصــها وعالقتهــا بمتغيــرات المنــاخ والتكــوين الصــخري   ) هـــ(

  .والغطاء النباتي والطبوغرافيا

  :تحديد بعض المتغيرات الحوضية -أ

الجريــان  حيــث يقتصــر Ephemeral Streamsتصــنف المجــاري المائيــة فــي منطقــة الدراســة بأنهــا مجــاٍر مؤقتــة الجريــان  

ــع          ــن بضـ ــد عـ ــفة الـــذي ال يزيـ ــزمن العاصـ ــة بـ ــان مرتبطـ ــدة الجريـ ــد أن مـ ــذلك نجـ ــاطرة لـ ــد حـــدوث العواصـــف المـ الســـطحي بعـ

حيـث تشـهد منطقـة الدراسـة نمطـًا       ،Storm Flow (Aliakbar, N. Samani, 2009) ولـذلك يسـمى بجريـان العاصـفة    .سـاعات 

كمـا   يزيد من كمية الجريـان السـطحي علـى حسـاب التسـرب البـاطني،      ذات التركز الشديد مما و ،والفجائية ،من األمطار الغزيرة

رغم الكميـات الهائلـة مـن الميـاه     و ،أن معظم أودية منطقة الدراسة تأتي وتنتهي خارج حدود منطقة الدراسة من الشمال والغرب

فــي أصــلها  الســطحية والعائــدةبكة التصــريف المــائي الجوفيــة فــي منطقــة الدراســة إال أنهــا ذات أعمــاق كبيــرة بحيــث ال تغــذي شــ 

  .وتجمعها إلى عصور جيولوجية ذات مناخات مطيرة

مـا بـين    المائيـة المدروسـة   تباينـت مسـاحات األحـواض    ،من أبرز المتغيرات الحوضـية التـي تـم دراسـتها مسـاحة األحـواض      

كم67
2

كم1-
2

ومـدى ثبـات معالمهـا أو     ،تطورهـا وحـداثتها وقـدمها   وهذا التباين عائد إلى اختالف األحواض المائية في مـدى   .

كمـا أن األحـواض المائيـة فـي المنـاطق الجافـة تطـورت         ،والبشـرية  ،اختفائها مـع نهايـة الموسـم المطـري بفعـل العوامـل الطبيعيـة       
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وهـذا يفسـر    ،خالل ظروف مناخية غابرة وال تعكس خصائص الظروف المناخية السائدة ما يمكن تصنيفها أشكاًال أرضية حفرية

  ).2(جدول  .)2007حسن،،رمضان( كبر المساحات الحوضية في المناطق الجافة رغم ندرة األمطار 

  :ية الشكلية ومنها نسبة االستدارةتحديد بعض الخصائص الحوض -ب

وتحسـب   .(Schumm, S.A, 1956) ،تصف نسبة اإلستدارة مدى اقتراب خطوط تقسيم المياه من محيط دائـرة منتظمـة  

   :اإلستدارة من خالل العالقة التاليةنسبة 

ـــــــــــــاحة الحوض كمــــــــــــــــمســـــــــــــــــــــــــــ              =  :نسبة اإلستدارة
2                          *   100  

   2مساحة دائرة يساوي محيطها محيط الحوض نفســــــه كم                             

ضــح أن نسـبة اإلســتدارة فـي معظــم األحـواض المائيــة فـي المنطقــة الغربيـة مــن منطقـة الدراســة تقتـرب مــن الشــكل        وقـد ات 

فـي حـين تقـل نسـبة اإلسـتدارة مـع اإلتجـاه شـرقًا          ،التكوينـات الصـخرية ضـعيفة المقاومـة لعمليـات التعريـة      طبيعـة   الدائري بسـبب 

طبيعة النظام المطري العاصفي الذي يطور شـبكة كثيفـة مـن الجـداول     ضافة لهذا باإل ،)بازلت( إستجابة لطبيعة الصخور النارية 

) 7(ويوضـح الشـكل    .دائمـة  ولكنها قد تتطور إلى أوديـة  (Colin R. Robins, 2009)،واألخاديد المؤقتة عقب سقوط األمطار

 .حوضًا مائيًا 14منطقة الدراسة وقد تم تقسيمها حسب خطوط تقسيم المياه إلى 

 

  لشكل العام لألحواض المائية في منطقة الدراسةا :7شكل 

الخصـائص الجيومتريـة    مـن حيـث   فـي منطقـة الدراسـة    المائيـة  تم دراسة وتحديد حوضين يعـدان مـن أهـم األحـواض    وقد 

يشتمل هذا الحوض مجموعة مـن   )8(شكل % 70بلغت نسبة اإلستدارة حوالي ) 1(رقم  الحوضأوًال  :والهيدرولوجية وهما

ــو            المجــاري ال ــا وادي الغــدير ووادي حن ــة التــي يمــر بهــا ومــن هــذه األســماء منه ــًا للمنطق ــة التــي تعــرف بعــدة آســماء تبع مائي

 .وتتصف التكوينات السطحية هنا بأنها متجانسة وهشة سريعة اإلستجابة لعوامل الحت والنحت. الحصان
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  )1(حوض الوادي رقم  :8شكل 

 مـر بهـا مـن الجنـوب    تب المنـاطق التـي   سـ حوتعـدد آسـماؤها    ،بكة مائيـة كثيفـة  بشـ  هذا الحوض يتميز :)5(رقم  الحوضثانيًا 

 ،%55حــوالي  الحــوض بلغــت نســبة اإلســتدارة لهــذاو. وادي المنكــات ووادي الزعتــري ووادي العاقــب القهــوجييعــرف بــوادي 

ازلتية التـي تتكشـف علـى    الحوض للشكل المستطيل لطبيعة التكوينات الب شكلويعود السبب في انخفاض نسبة اإلستدارة وميل 

  .)7(شكل  .مما انعكس على ومورفولوجية وهندسة القنوات النهرية ،م في منطقة العاقب2عمق 

  .تحديد بعض الخصائص التضاريسية ومنها تضرس الحوض -ج

وتحسب من خالل معرفة الفرق بين أعلى منسوب وأدنى منسوب للحوض المـائي باإلسـتعانة بـالخرائط     :تضرس األحواض -1

الشـبكة التصـريفية كمـا     وقد تم تحديد نقاط االرتفاعـات لمختلـف المواقـع وامتـدادات     ،GPSوقياسات جهاز  لطبوغرافيةا

 .م169-م9تضرس األحواض والتي تراوحت ما بين ) 2(ويبين الجدول ).2(في الشكل 

 كم/نسبة التضرس وتحسب من خالل قسمة التضرس على طول الحوض م -2

ــد بعــض خصــا    -د ــا  دراســة وتحدي ــة ومنه ــة   ئص الشــبكة المائي ــط الشــبكة المائي ــة    و نم ــة والكثاف طــول الشــبكة المائي

  .التصريفية ورتب المجاري المائية

يقصـد بـنمط شـبكة التصـريف المـائي الشـكل العـام الـذي تأخـذه الروافـد برتبهـا المختلفـة عنـدما تلتقـي               : نمط شبكة التصريف

 ،ط الشبكة المائية استجابة مباشرة للظروف المحليـة الجيولوجيـة  ويعد نم ،ببعضها البعض داخل حوض التصريف النهري

بــالنمط  يةشــبكة التصــريفالويمكــن تصــنيف نمــط  ،(Gregory E. Tucker, 1997)،والمناخيــة ،والنباتيــة ،والتضاريســية

األنمـاط   والـذي يتميـز بـالتفرع غيـر المنـتظم لرتـب األوديـة وهـذا الـنمط مـن أكثـر            Dendritic Patternالشجري المتفرع 

التــي تغطــي األجــزاء العظمــى مــن منطقــة      ويــرتبط بالصــخور الرســوبية  .(Horton, R. E. 1932)،التصــريفية انتشــاراً 

البازلتيــة المغطــاه بطبقــة مــن الصــخور    الصــخور الناريــة  كما أن هــذا الــنمط الشــجري يظهــر أيضــًا فــي الصــخور   ،الدراســة

عاقب وحتى منطقة صبحا شرقًا، حيث تلتقي الروافد مع بعضـها الـبعض   الرسوبية المتجانسة والتي تنتشر في الخالدية وال

  .) 3( شكل . بزوايا شبه حادة

 –كـم  2مـا بـين    هـا تراوحـت أطوال قيست أطوال المجاري المائية باسـتخدام نظـام المعلومـات الجغرافـي و     :طول الشبكة المائية

  .كم150
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مائية من حوض تصـريفي إلخـر بحيـث تراوحـت أعـداد المجـاري       تباين عدد المجاري ال :عدد المجاري المائية في كل حوض

ويعــود الســبب فــي كثــرة عــدد المجــاري المائيــة بالدراجــة األولــى لطبيعــة   ،48- 2المائيــة حســب رتبهــا وتراوحــت مــا بــين 

ار ومـع تكـر   ،التساقط المطري العاصفي الذي يطور جريان غشائي بداية ثم يتطور إلى جريان قنوي متعدد وقليـل العمـق  

كا ان طبيعـة المنطقـة البنائيـة والتـي تثـل نطلقـًا        .العواصف الماطرة تتعمق مثل هذه المجاري وتلتقي مع المجرى الرئيس

وتنتمي إلى سطح تسوية مكتمل بحيث تنصب األودية إلى أواض تصـريف داخليـة زاد مـن عـدد المجـاري       ،أرضيًا مستقرًا

  .عدد الماري المائية في كل حوض )2(جدول ال ضحويو .المائية على حساب أهميتها الهيدرولوجية

كـم /وتحسب من خالل قسمة مجموع أطوال الشبكة المائيـة علـى مسـاحة الحـوض كـم      :الكثافة التصريفية
2
وقـد تراوحـت مـا     ،

كم/كم5,17-2 كم/كم,0 33بين 
2

. 

لمجـاري المائيـة فـي نفـس الحـوض وذلـك       تعني رتبة النهر مركز النهر أو المسـيل المـائي بالنسـبة لبقيـة ا     :رتب المجاري المائية

حيث تسمى المجاري المائية التي ال رافـد لهـا مجـاٍر مائيـة مـن المرتبـة األولـى فـي حـين تنتمـي إلـى            ( وفقًا لمنهاج ستريلر

أصــول   ،رمضــان( ، )و أكثــر مــن المرتبــة األولــى وهكــذا    المرتبــة الثانيــة المجــاري المائيــة الناتجــة عــن إلتقــاء مجــريين أ       

 لجـدو ، )9شـكل  (شـكل   الرابعـة إلـى الرتبـة    الثانيـة مـا بـين الرتبـة    الرتـب النهريـة   تراوحـت   وقد )2007،فولوجياالجيومور

)2(. 

 

  المراتب النهرية :9 شكل

  :ومؤشراتها دالالت الرتب النهرية

  .كثافة التصريف إذ تزداد الكثافة التصريفية مع زيادة وتعدد الرتب النهرية بشكل عام -1

 .هار مع عدد األنهار ؛ أي تحيد عدد األنهار في كل رتبة نهريةمقارنة رتب األن -2

نسبة عدد أجزاء النهر من الرتبة الواحدة إلى عدد أجزاء النهر من الرتبة التاليـة   وتعني Bifurcation ratioنسبة التفريع  -3

  ). 2007 األسس العلمية للجيومورفولوجيا، الرديسي،.(مباشرة
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اطع العرضية لألودية النهرية وتحديـد خصائصـها وعالقتهـا بمتغيـرات المنـاخ والتكـوين       من المق نموذجيندراسة  - هـ

  .الصخري والغطاء النباتي والطبوغرافيا

وكميـة وخصـائص    ،تمثل األودية النهرية الحيز الصخري الذي يمثل عـرض الـوادي ويعكـس خصـائص الصـخور، والمنـاخ      

   :ودية النهرية بشكل عام بفعل العوامل اآلتيةوتتكون األ ،(Aleksey Y. 2009) التصريف النهري،

الحــت الريحــي فــي منــاطق الضــعف الصــخري والتكوينــات الســطحية خصوصــًا مــع تعــاظم ســرعة الريــاح بفعــل قلــة العوائــق          -1

   .الطبيعية والبشرية في منطقة الدراسة

اطق الصـحراوية الناجمـة عـن قلـة كميـة      فقـط فـي المنـ   % 5تبلـغ   التـي الحت المائي على الرغم من إنخفاض فاعليـة التسـاقط    -2

إال أن دور  ،الحـرارة  نتيجـة إلرتفـاع درجـات   % 90التساقط المطري أوًال ثم إرتفاع معدالت التبخر إذ يبلـغ معـدل التبخـر    

خصوصـًا وأن منطقـة الدراسـة     ،الحت المائي يتعاظم في المناطق الجافة بسبب طبيعة التساقط الفيضي ذو التركز الشديد

  :وقد تم دراسة نموذجين من المقاطع العرضية هما .عضًا من مياهها السطحية من جبل الدروز جنوب سورياتستمد ب

( وادي العاقب تم اختيار :األول 
4
ثـر التكوينـات الصـخرية علـى شـكل وعمـق الـوادي حيـث انكشـفت تكوينـات           ليكون نموذجًا أل )

( شـكل   .م35م فـي حـين بلـغ عرضـه حـوالي      3 عمقـه  تجـاوز لـم ي  إذانعكس على عمق الوادي  مما ،م2البازلت على عمق 

10.( 

  

  العاقب المقطع العرضي لوادي :10شكل 

) 5(والواقع ضمن الحوض المائي رقم  تير وادي الغدير األبيض وسط مدينة المفرقفقد أُخ الثاني أما المقطع العرضي :الثاني

بالدرجـة   م وهـذا عائـد  6 البـالغ مـا يقـارب    مـق الرأسـي  مقـدار التع )  11( الشـكل   ويوضح). 7(كما يتضح من شكل رقم 

والمغايرة كثيرًا لطبيعة التكوين الجيولوجي لوادي العاقـب فـي المقطـع     ،األولى لطبيعة التكوينات السطحية الرسوبية الهشة

كمـا تنشـط    .م22أما مقدار عرض الضـفاف فقـد بلـغ حـوالي     .باإلضافة إلى طبيعة النظام المطري العاصفي .العرضي األول

كما أن شكل المقطع يقترب من شـكل الحـرف    ،Bank erosionعمليات التقويض السفلي للضفاف النهرية وحت الضفاف 

U  آخرهـا عـام    نوهذا يدل على أنه ما زال في مرحلة الشباب نتيجة لتجدد دورة التعرية مع حدوث كل عاصفة مطيرة كـا

 .خالل شهر شباط 2006
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  لوادي الغدير األبيضالمقطع العرضي  :11شكل 

(خصائص األودية المدروسة ) 2(ويلخص الجدول 
5
(

 

  بعض من خصائص أودية منطقة الدراسة :2جدول 

رقم 

  الوادي

 المساحة  كم /الطول

  2كم /

 عدد المجاري  م/التضرس  الرتبة

  حوض /

الكثافة التصريفية 

  2كم/كم

نسبة التضرس 

  كم/م

1  20  60 2 12 9 33,0 1,0 

2  35  65 2 9 12 58,0 26,0 

3  135  87 4 169 19 1,6 1,3  

4  15  10 3 33 2 1,5 2,2  

5  45  30 2 71 49 1,5 1,6  

6  16  50 2 79 6 32,0 4,9  

7  35  2 2 23 12 17,5 66,0 

8  20  15 2 69 9 1,33 3,5  

9  10  5 1 90 12 2  9  

10  15  15 2 96 11 1  6,4  

11  3  2 1 35 3 1,5 11,7  

12  25  12 2 81 25 2  3,2  

13  35  30 3 38 20 1,2 1,1  

14  65  54 3 81 25 1,2 1,2  

15  22  12 3 164 15 1,8 7,5  

16  25  54 2 58 18 46,0 2,3  

17  43  57 4 186 30 75,0 4,3  

18  12  2 2 79 17 6  6,6  

19  4  2 1 19 5 2  4,8  

20  2  1 1 99 2 2  49,5  

21  25  6 2 59 10 4,2 2,4  

22  65  16 4 50 22 4  8,0 
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رقم 

  الوادي

 المساحة  كم /الطول

  2كم /

 عدد المجاري  م/التضرس  الرتبة

  حوض /

الكثافة التصريفية 

  2كم/كم

نسبة التضرس 

  كم/م

23  45  34 3 95 25 1,3 2  

24  15  12 1 94 12 1,3 6,3  

25  65  8 1 94 48 8,1 1,5  

26  95  67 3 110 42 1,4 1,7  

27  45  6 1 94 40 7,5 2,1  

28  25  9 2 179 20 2,8 7,2  

29  20  6 2 6 21 3,3 3,0 

30  4  4 2 20 3 1  4  

31  25  5 1 60 23 5  2,4  

32  6  2 1 14 2 3  7, 

33  2  1 1 87 2 2  43,5  

34  20  6 1 20 12 3,3 1  

35  15  2 1 37 6 7,5 2,5  

36  12  2 1 55 4 6  4,6  

 :المراجع

 .197،184،119،83، ص 1ط ،مناخ األردن، 1991 ،نعمان ،شحادة

 .100، ص1ط،عمان ،دار المسيرة ،أصول الجيومورفولوجيا، 2007 ،حسن ،رمضان

 .439،473،334، ص2ط مكتبة الرشد،) علم التضاريس( رفولوجيا،، األسس العلمية للجيومو2007،سمير ،الرديسي

  .117،96ص  ،1، منشورات دار النهضة اإلسالمية، طجيولوجيا األردن، 1982 عبد القادر، ،عابد
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 ،كلية عجلون الجامعية ،قسم العلوم التربوية واالجتماعية، صفوت الروسانو عالء زهير رواشده ،اسماء ربحي العرب

  .األردنعجلون  ،جامعة البلقاء التطبيقية

  25/7/2010 وقبل للنشر                                10/4/2010 يستلم البحث فا

  ملخص

ولتفسـير بعـض جوانـب     .على االتجاهات نحو العوامل المؤثرة في تكيف األسـرة فـي المجتمـع األردنـي     معرفةهدفت الدراسة 

القتصـادية والسياسـية   التعرف على اتجاهات أرباب األسر في مخيم سوف نحو العوامل االجتماعية وا الدراسةهذه الظاهرة حاولت 

المسـتوى  والعمـر  ( والنفسية المؤثرة في تكيف أسرهم وبيان إذا ما كانت هذه االتجاهـات تختلـف بـاختالف بعـض المتغيـرات مثـل      

تكون مجتمـع الدراسـة مـن أربـاب أسـر الجئـي مخـيم سـوف         و).نوع العمل ومكان العملو مستوى الدخلو حجم األسرةو التعليمي

  .نسمه) 14500(من حجم المجتمع العام المكون %) 13.3(  وبحجم عينة طبقية رب أسرة) 1500( والبالغ عددهم

 علـى  لإلجابـة  متعـددة  إحصـائية  أسـاليب  واسـتخدمت ،المقننة والمقابلة االستبانة استخدمت الدراسة التساؤالت على ولإلجابة

 كرونبــاخ واختبــار بيرســون االرتبــاط ومعــامالت األحــادي التبــاين وتحليــل والتكــرارات النســب اســتخدام تــم حيــث الدراســة أســئلة

   .الوصفية اإلحصائية واألساليب

 متوسـطة  كانـت  والنفسـية  والسياسـية  واالقتصـادية  االجتماعيـة  العوامـل  نحـو  الالجئة األسر اتجاهات أن إلى الدراسة خلصت

 فـي  المخيمـات  الجئـي  تكيـف  فـي  ؤثرةالمـ  االجتماعيـة  العوامـل  أهـم و).3.12( )3.18( )3.30( )3.24( التـوالي  علـى  بلغـت  حيث

 هنــاك وأيضــا األردنيــة الجنســية المخيمــات الجئــي إعطــاء كــان المــؤثرة االقتصــادية العوامــل هــموا .الســكاني االزدحــام كــان األردن

 ولالـد  وان بـالعودة  بحقهـم  يؤمنـون  المخيمـات  الجئـي  إن هـو  المـؤثرة  السياسية العوامل أهمو.المخيمات الجئي بين عملية كفاءات

  .الفلسطينية القضية حل في فشلت العربية

 رسـوخاً  هنـاك  وان األفضـل  نحـو  والتغييـر  اإلصـالح  بضرورة يؤمنون المخيمات الجئي إن هو المؤثرة النفسية العوامل أهمو

 والمســتوى العمــر ألثــريتبــين مــن الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى و.المخيمــات الجئــي أذهــان فــي العــودة لفكــرة

 ألثـر وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى      و .في محـور العوامـل االجتماعيـة ومحـور العوامـل السياسـية واألداة ككـل        الدراسي

مستوى دخل األسرة في محـور العوامـل    ألثروجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى و.حجم األسرة في محور العوامل االجتماعية

 .العمـل فـي جميـع المحـاور واألداة ككـل      ألثـر وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى     و.ككل االجتماعية والعوامل النفسية واألداة

   ونظرية عملية توصيات مجموعة الدراسة وقدمت
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Trends Towards Factors Influencing the Adjustment of the Family Had Sought 
Refuge in the Jordanian Society _ A Case Study Soof Camp _ 

Asma Al Arab, Alaa Rawashdeh and Safwat Rosan, Educational and Social Sciences Department, 
Ajloune University College, Al- Balqa' Applied University. 

 

Abstract 

This study aimed to identify factors influencing the trends towards the adaptation of the refuge 
family in the Jordanian society, and the interpretation of some aspects of this phenomenon, the study 
attempted to identify trends heads of households in soof camp about social and economic factors, 
political and psychological influence in the adjustment of their families and the statement of whether 
these trends vary depending on variables (such as age, educational level, family size, income level, type 
of work and the workplace). and be a community study of heads of households in a refugee soof camp 
(1500) head of the family class and the size of the sample (13.3%) of the general community the size of 
the component (14500) inhabitants. 

  
To answer the study questions the used questionnaire and interview inhalers, and used statistical 
methods to answer multiple questions of the study we use ratios and duplicates, analysis of variance 
single and Pearson correlation coefficients and test Kronbach descriptive and statistical methods. The 
study concluded that the trends of refugee families to social and economic factors, political and 
psychological as they hit the medium, respectively (3.24) (3.30) (3.18) (3.12). 

 

 And the most important social factors affecting the adaptation of the refugees camps in Jordan 
was overpopulation. The most important economic factors affecting the administration of the camp 
refugees Jordanian nationality There is also a practical capacity among the refugees in the camps. The 
most important factors affecting the political, is that the refugees from the camps to return they believe 
that the Arab states failed to resolve the Palestinian issue. 

 

 The most important is the psychological factors affecting refugee camps that believe in the need 
for reform and change for the better, and there entrenched the idea in the minds of return of the 
refugees camps. and examination shows the presence of statistically significant differences due to the 
effects of age, educational level at the center of social factors and the axis of political factors and the 
instrument as a whole. And the existence of significant differences due to the effect of family size at the 
center of social factors. And the existence of significant differences due to the effect of family income 
level at the center of social factors and psychological factors and the instrument as a whole. And the 
existence of significant differences due to the impact of work in all axes, tool as a whole. The study 
provided a set of recommendations practical and theoretical. 
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  :مقدمة

ومـا يزيـد مـن تفـاقم مشـكلة الالجئـين هـو        . باتت ظاهرة اللجوء مـن اعقـد التحـديات التـي تواجـه البشـرية فـي هـذا العـالم         

وجود ما يسمى بالجئي المخيمات الذين يعانون أصعب ظروف اللجوء والتشـرد لتواجـدهم فـي بيئـة المخـيم الـذي يعتبـر الفقـر         

وكيف يكون األمر وقد مضى على وجود بعض هذه المخيمات ما يزيـد علـى   . والحرمان واإلهمال والتهميش أحد صوره الثابتة

توضـح سـجالت وكالـه الغـوث الدوليـة أن العـدد الكلـي        و. دون تبلـور حلـول نهائيـة لهـا حتـى هـذه اللحظـة        قرن من الزمان نصف

نسـمه يوجـد    3.764.639م نحـو  31/3/2000لالجئين والنازحين الفلسطينيين اللـذين يعيشـون فـي الـدول العربيـة بلـغ لغايـة        

أمـا   .من المجموع الكلـي لالجئـين والنـازحين   % 41.8نسمه أو ما نسبه  1.574.438غالبيتهم في األردن إذ بلغ عددهم نحو 

  توضــح ســجالت وكالــه الغــوث الدوليــة أن عــددهم الكلــي بلــغ نحــو  1967النــازحون مــن الفلســطينيين فــي أعقــاب حــرب حزيــران 

نازحين إليه مـن الضـفة   أما في األردن فيقدر عدد ال.من مجموع الالجئين في الدول العربية% 19.6نازحًا يشكلون  737.976

  )214: 2002،الرشدان(شخصا  105.962وعدد النازحين من غزه إليه بنحو  621.334بنحو 

  :حسب سنه النشأة والمحافظة وهي على الترتيب مخيمًا) 13(وتم توزيع مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن على 

  .اربد -)1968( مخيم عزمي المفتي -7      .عمان - )1952(مخيم الحسن  -1

  .الزرقاء –) 1949(مخيم الزرقاء  -8    .عمان - )1955(مخيم الوحدات  -2

  .الزرقاء –) 1968(مخيم حطين  -9   .عمان - )1967( مخيم األمير الحسن -3

  .الزرقاء_ )1967(مخيم السخنه  -10     .عمان - )1968(مخيم الطالبية  -4

  .جرش –) 1967(مخيم سوف  -11  .بلقاءال - )1968) (خارج عمان(مخيم البقعة  -5

 .جرش -)1967(مخيم جرش  -12  .اربد –) 1950(مخيم اربد  -6

  .مأدبا - )1956(مخيم مأدبا  - 13   

فـي المخيمـات   ) 317121(مـنهم   )1951603(مـن الالجئـين الفلسـطينيين بـاألردن، حيـث بلـغ عـددهم        % 65ويشكلون 

  .( www.unrwa.com)خارج المخيمات ) 20450(  والباقي

 ،ظــاهرة التكيــف مــن أعقــد المشــاكل التــي تواجــه كــال مــن المجتمــع األردنــي المضــيف، والجئــي المخيمــات أنفســهم      وتعــد

فــالتكيف إذا تحقــق  . مــن الجئــي فلســطين فــي األردن  %18خصوصــا إذا علمنــا أن نســبة الجئــي المخيمــات فــي األردن حــوالي    

ات واالضــطرابات السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية كــالحروب األهليــة    يضــمن العــيش واالســتمرارية، ويجنــب الطــرفين األزمــ   

فــي منطقــة الشــرق  . والنزاعــات والجــرائم والبطالــة والفقــر وغيرهــا مــن األزمــات التــي قــد تهــدد األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة     

عقـد بـين قضـايا اللجـوء األخـرى      األوسط ال تزال قضية الالجئين الفلسطينيين عامة، وقضية الجئي المخيمات خاصة القضية األ

  )2004 أبو زياد،.( في المنطقة من حيث األهمية والحساسية

تبدأ رحلة تكيف الجئي المخيمات بمـواجهتهم للمعطيـات االجتماعيـة والثقافيـة واالقتصـادية والسياسـية للمجتمـع األردنـي         

ى األردنيين من حقوق وواجبات من جهة، ومن جهـة  كبلد مضيف لهم فمنحهم حق المواطنة األردنية، وترتب عليهم ما ترتب عل

 .أخرى استمر تواجدهم في المخيم لعشرات السنين

ويمكن القول إن الفلسطينيين قد تحولوا من مواطنين فلسطينيين إلى الجئي مخيمات في وطن غير وطـنهم، ثـم أصـبحوا    

دنيـة سـيكون محـور دراسـة تكيـف الجئـي المخيمـات فـي         وبين طرفي معادلة اللجوء الفلسطيني والمواطنة األر. مواطنين أردنيين

كمــا أن . المجتمــع األردنــي كتجربــة لجــوء فلســطينية تميــزت عــن تجــارب الجئــي المخيمــات الفلســطينية فــي بلــدان أخــرى عربيــة  

فــي  ال تتنــاقض مــع حقــوقهم الشــرعية دراســة االتجاهــات نحــو العوامــل المــؤثرة فــي تكيــف األســرة الالجئــة فــي المجتمــع األردنــي 

فــي الملتقــى ) ليلــى نقــوال الرحبــاني(وفــي بحــث قدمتــه المحاميــة . العــودة والتعــويض وإقامــة دولــة مســتقلة علــى أرض فلســطين 

، عرضـت فيـه لخطـر تحـول حـق العـودة إلـى مجـرد حـق اقتصـادي           2008ودة في تشرين الثاني مـن عـام   العربي الدولي لحق الع

حــق الالجئــين  يعــدوبحســب البحــث . يقــا بحــق العــودة ولكنــه لــيس بــديال عنــهبــالتعويض، أكــدت أن التعــويض يــرتبط ارتباطــا وث

في القانون الدولي بموجب أكثر من نص، ومنهـا قـرار الجمعيـة العامـة الـذي أعـاد        ًاثابت ًاالفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق
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ــرار   ــى القـــــ ــد علـــــ ــاتهم ال    194التأكيـــــ ــارهم وممتلكـــــ ــى ديـــــ ــالعودة إلـــــ ــين بـــــ ــق الالجئـــــ ــرت بحـــــ ــا ، وأقـــــ ــروا منهـــــ ــي هجـــــ   .تـــــ

حق الالجئ في العودة إلى الديار من حقوق اإلنسان األساسية غير القابلـة   يعدوباالستناد إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسان، 

وفي المحصلة يبقى الحلم بالعودة في نفوس معظم الالجئين الفلسـطينيين يمتـد    .للتصرف، أو المساومة أو التنازل أو اإلسقاط

وانطالقـاً ممـا   ). 2008أبـو سـته،  ( آخر على أمل بروز أي جديد في تجسيد هذا الحـق قانونيـا علـى ارض الواقـع     من جيل إلى

اتجاهات األسرة الالجئة في مخـيم سـوف فـي المجتمـع األردنـي، وهـو أحـد مخيمـات الالجئـين           لمعرفةسبق جاءت هذه الدراسة 

  .الفلسطينيين في األردن

  :أهمية الدراسة ومبرراتها

  :ن تلخيص أهمية هذه الدراسة على المستويين العملي والنظري ومبرراتها بالنقاط اآلتيةيمك 

تفيد هذه الدراسة الميدانية في إعطاء صورة واقعية للحياة التي تعيشها األسـر الالجئـة فـي المخـيم، وتبـين العوامـل المـؤثرة         -

  .في تكيفها سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية

. والمشـكالت االجتماعيـة   ،من أهـم مجـاالت البحـث فـي الخدمـة االجتماعيـة وعلـم االجتمـاع         كونهأهمية موضوع الدراسة تنبع  -

إضــافة إلــى أهميتهــا فــي المجــال األســري لتحقيــق التــوازن واالســتقرار والراحــة والطمأنينــة ألعضــائها وهــو مــا تســعى إليــة   

  .معظم العلوم اإلنسانية واالجتماعية

الدراسة أهميتها التطبيقية من المقترحات والنتائج والتوصيات التي يمكن أن تتوصل إليهـا لبلـورة أسـس علميـة      وتستمد هذه -

كمــا ســتكون هــذه النتــائج والتوصــيات أساســا   .وموضــوعية توضــح كيفيــة معالجــة مشــاكل تكيــف الجئــي المخيمــات خاصــة 

فـي دراسـة االتجاهـات نحـو العوامـل المـؤثرة فـي تكيـف         ) الجامعـات، والكليـات، والمعاهـد    (تنطلق منه الجهات األكاديميـة  

كما وتساعد في توجيـه المؤسسـات العاملـة فـي شـؤون الالجئـين فـي وضـع خططهـا          . األسرة الالجئة في المجتمع األردني

  وبرامجها لتحسين ظروف المخيمات ورفع مستوى المعيشة فيها

اســات الســابقة فــي محاولتهــا تســليط الضــوء علــى تكيــف اســر الجئــي   عــن الدر مــن تميزهــا: تــأتي أهميتهــا النظريــة والعمليــةو -

تـأثير أربعـة   في المجتمع األردني بطريقة تساعد على تحقيق درجة معقولة من الشـمولية، لتتنـاول    -وليس خارجه -المخيم

ًا وتفسـيريًا  معـا فـي دراسـة واحـدة، وأيضـا تحـاول أن تقـدم جانبـًا تحليليـ         عوامل اجتماعية وسياسية واقتصـادية ونفسـية   

اختبار اتجاهات أرباب األسر في مخيم سوف نحـو العوامـل    من خالللظاهرة تكيف الجئي المخيمات في المجتمع األردني 

   .المؤثرة في تكيف الجئي المخيمات في المجتمع األردني

  :مشكلة الدراسة

األسـرة الالجئـة فـي    مـؤثرة فـي تكيـف    االتجاهـات نحـو العوامـل ال    معرفـة تمثلت مشكلة الدراسـة بشـكل رئيسـي فـي محاولـة      

  :وتفرعت عنها المشاكل الفرعية اآلتية -تحديدًا في مخيم سوف -المجتمع األردني 

محاولــة معرفــة اتجاهــات أربــاب األســر فــي مخــيم ســوف نحــو العوامــل المــؤثرة فــي تكيــف الجئــي المخيمــات فــي المجتمــع     

ة والسياســـية والنفســـية لغايـــات اســـتكمال الجوانـــب التفســـيرية لهـــذه  األردنـــي والمقســـمة إلـــى العوامـــل االجتماعيـــة واالقتصـــادي 

  .الدراسة

العمـر، المسـتوى التعليمـي، حجـم األسـرة، مسـتوى الـدخل، نـوع         : (بعض المتغيرات االجتماعيـة والمتمثلـة   معرفةمحاولة 

  .مع األردني نحو العوامل المؤثرةعلى االتجاهات نحو العوامل المؤثرة في تكيف األسرة الالجئة في المجت) العمل ومكان العمل

  :أهداف الدراسة

  :الدراسة إلى ما يلي  تهدف هذه

  .الخصائص االجتماعية ألرباب اسر الجئي المخيمات في األردن معرفة. 1

ي اتجاهات أرباب األسر نحو العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والنفسية المؤثرة في تكيف األسر الالجئة فـ  معرفة. 2

  .األردن
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علـى  ) العمر، المستوى التعليمـي، حجـم األسـرة، مسـتوى الـدخل، نـوع العمـل، ومكـان العمـل         (تأثير بعض المتغيرات  معرفة. 3

  .اتجاهات اسر الجئي مخيم سوف في المجتمع األردني

  :أسئلة الدراسة

  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية 

 رة الالجئة في المخيمات في األردن؟ما الخصائص االجتماعية لألس.1

ما اتجاهات األسرة الالجئة نحو العوامل االجتماعيـة واالقتصـادية والسياسـية والنفسـية المـؤثرة فـي تكيـف الجئـي المخيمـات          .2

 في األردن؟

مـر، المسـتوى   الع(هل تختلف االتجاهات نحو العوامل المؤثرة في تكيف األسر الالجئـة تبعـا الخـتالف بعـض المتغيـرات مثـل       .3

  ؟)التعليمي، حجم األسرة، مستوى الدخل، نوع العمل ومكان العمل

  :اإلطار النظري للدراسة

وفــي الوقــت ذاتــه، يشــكل   . قضــية اللجــوء والتهجيــر الفلســطيني اليــوم أقــدم قضــية لجــوء فــي العــالم وأوســعها انتشــارا        

فغالبيــة الالجئــين الفلســطينيين هجـــرت مــن القــرى  . ينيالالجئــون والمهجــرون الفلســطينيون حــوالي ثالثــة أربــاع الشــعب الفلســط 

ــة الجديــدة       ــة العبري وجــردوا مــن مــواطنتهم وجنســيتهم مــن خــالل قــانون     . والبلــدات والمــدن التــي أقيمــت علــى أراضــيها الدول

ة لكــنهم أمــا المهجــرون الفلســطينيون داخــل الخــط األخضــر فقــد منحــوا المواطنــة اإلســرائيلي .1952الجنســية اإلســرائيلي للعــام 

 1967الـذين هجـروا ألول مـرة فـي العـام      (أمـا بقيـة المهجـرين الفلسـطينيين     . منعوا من العـودة إلـى منـازلهم وأراضـيهم األصـلية     

، وسمح ألعداد قليلة جدا منهم فـي أيلـول مـن العـام     1967فتعود أصولهم إلى المناطق التي احتلتها إسرائيل في العام ) وبعده

ضـمن عمليـة أدارهـا الصـليب األحمـر الـدولي، ومنـع البـاقون مـن العـودة إلـى منـازلهم وديـارهم األصـلية               ذاته بالعودة مـن األردن  

وفـي ظـل هـذا الوضـع يتحـتم علـى اإلنسـان وباسـتمرار أن         . ليحصلوا من وقتها على كامل حقوق المواطنـة واإلقامـة فـي األردن   

لية التكيف ليحقق نوعًا من التوازن بينة وبين ما يحـدث  يتكيف مع كل ما يحيط به من أشياء وحوادث وأشخاص، وان يكرر عم

لـذا يشـير اسـتخدام    . معه من متغيرات، وعليه أن يتكيف مع هذا التوازن ليتمكن من االستمرار والبقاء كعضو فعال في مجتمعـه 

رين، وتكيـف  مصطلح التكيف إلـى اسـتجابات واعتيـاد علـى ظـروف وشـروط معينـة، كـالتكيف مـع المجتمـع المضـيف لـدى المهـاج             

  .العمال في المصنع، وغيرها من مواقف الحياة

ولدراسة أحد هذه المواقف يتوجب الوقوف على مفهوم التكيف بشكل عام، قبل الوصول إلى دراسة العوامـل المـؤثرة فـي    

ثـل مـاكيفر أحـد    وأطلـق العلمـاء ألفاظـًا مختلفـة علـى مفهـوم التكيـف م       . االتجاهات نحو تكيف األسر الالجئة في مجتمع الالجئـين 

ــتخدم   ــاع اســ ــاء االجتمــ ــوم   ). Assimilation( علمــ ــرون مفهــ ــتخدم آخــ ــه   )Adjustment(واســ ــق عليــ ــر أطلــ ــبعض اآلخــ ، والــ

)(Adaptation            ــين التكيــف ومصــطلحات ــات ب ــب االختالف ــاك بعــض جوان ــذا المفهــوم إال أن هن ــاظ له ورغــم اخــتالف هــذه األلف

، )1998،الجـوهري ) (2000العمر،( والذوبان والتمثيل ).1985الجتماع، نخبه من أساتذة علم ا(، )1999 ،الحسن(التوافق 

ربمــا هــي اختالفــات طفيفــة، ووجــدت لتعطــي التعبيــر الصــحيح والدقــة فــي اســتخدام المصــطلحات، وتظهــر عالقــة مضــمون هــذه   

  .المفاهيم بالتكيف بأنها ليست أال أشكاال من أشكال التكيف من جهة، ودرجات للتكيف من جهة أخرى

  :فهوم التكيفم

قام علماء االجتماع بالبحث عن مفهـوم موضـوعي للتكيـف، وتوصـلوا إلـى أن التكيـف هـو االقتـراب االجتمـاعي مـن الوضـع            

ــذلك اتخــذت معــايير الصــحة ومعــدالت الجنــوح والمواليــد والوفيــات كمؤشــرات للتكيــف أو عدمــه،         ــك    المعطــى، ل ومــن اجــل ذل

  .ن استخدام التكيفاستخدم اصطالح التنظيم االجتماعي أكثر م

أن على الفرد أن يتشكل حسب المعايير والقيم فـي المجتمـع الجديـد، وأن    ) GOOD, 1965(ويشير مفهوم التكيف لدى 

يستمر في ممارسة النشاطات واألدوار التي كـان يمارسـها فـي المجتمـع السـابق، ويعـود سـبب ذلـك إلـى أن الحيـاة فـي المجتمـع             

يح وبيئــة خارجيــة تفــرض علــى الفــرد مواجهــة العديــد مــن المشــكالت كاللغــة، التفاعــل مــع    الجديــد بمــا يتضــمن مــن عمــل وتــرو 

 لذا يرى بأن التكيف يشير إلى المدى الذي يمكن الفرد مـن التعبيـر عـن اتجاهاتـه ومواقفـه،     . جديدةاآلخرين، وتكوين صدقات 

  .والمشاكل التي تواجهه، وما عليه فعله لمواجهتها
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هود النشطة التي يبذلها األفـراد والجـنس البشـري علـى مـدى فتـرة حيـاتهم لتحقيـق أفضـل توافـق           ويعني التكيف أيضًا الج

ــة      ــائفهم اإلنتاجيــ ــدوا وظــ ــوروا ويؤيــ ــاء أو يتطــ ــتطيعوا البقــ ــى يســ ــتهم حتــ ــع بيئــ ــكري، (مــ ــوم  ). 2000الســ ــد يحمــــل مفهــ وقــ

، ومـا يهمنـا فـي    )لوجيًا ونفسيًا واجتماعياً بيو( أكثر من معنى، كما يختلف هذا المفهوم باختالف معناه)  (Adaptationالتكيف

هذه الدراسة المعنى االجتماعي، حيث يترتب على الفرد أن يتكيـف مـع مطالـب البيئـة الطبيعيـة وضـغوطها عليـه كـذلك أن يتكيـف          

 خـرين وضـغوط تـنجم أساسـا عـن الحيـاة المشـتركة والتعامـل مـع األفـراد اآل          مع مطالب البيئة االجتماعية وما تفرضـه مـن شـروط   

وتفـرض البيئـة االجتماعيـة مجموعـة مـن العـادات والتقاليـد واالتجاهـات والمعتقـدات والقـيم التـي ينبغـي للفـرد أن يتكيـف معهــا               و

وتستعمل كلمة التكيف في علم االجتماع عنـد دراسـة تكـون العصـابات والزمـر، وعالقـات األفـراد مـع         ). 1986العلي وآخرون، (

مـا تؤديـه الجماعـة الكبيـرة هـو عمليـة تكيـف، وكـذلك         ) قبـول الراضـي أو قبـول الخاضـع     (جماعـات  الجماعة، فقبول األفـراد أو ال 

التكيف االجتماعي بعملية التكيف الثقافي والتـي   ويرتبط). 1987،الرفاعي(األمر في تكيف المهاجرين في بيئة اجتماعية جديدة 

الفردية، والخصـائص الفعليـة التـي تجعلـه صـالحًا ألن يمثـل مكانـا        تعني العملية االجتماعية التي يكتسب الفرد بواسطتها العادات 

  ).1999،الحسن(ًفي الحياة االجتماعية، وتمكنه من المشاركة في أوج نشاطها 

و لُتفسر عالقة التكيف االجتماعي بالبناء االجتماعي، يمكن القول إن األشخاص يقومون باالختيـار بـين البـدائل السـلوكية     

في ذلك بمعايير محددة داخل البناء االجتماعي، حيـث أن تلـك المعـايير تكـون      ماعية المختلفة، وهم محكمونفي المواقف االجت

األنظمـة االجتماعيـة،    بمثابة نوع من التحديد الثقافي للتوقعات، مما يسهل عملية التفاعل بين األفـراد وتحديـد أدوارهـم داخـل    

ــخص       ــين الشـ ــق بـ ــة توافـ ــر عمليـ ــة األمـ ــي نهايـ ــق فـ ــا يحقـ ــة        ممـ ــه الثقافـ ــا لـ ــي توفرهـ ــول التـ ــة الحلـ ــى فعاليـ ــادا علـ ــة اعتمـ  والبيئـ

)1974،Coeibo .(  ويــرى أجبــرن )(Ogburn       إن التنظــيم ككــل عبــارة عــن أجــزاء رتبــت بنظــام معــين، ويتضــمن أجــزاء بينهــا

جتماعيـة، لـذا عنـد    عالقة، وان تكيف األجـزاء هـو القاعـدة األساسـية فـي تنظـيم، ويتبـع هـذا أن التكيـف مفتـاح تنظـيم الحيـاة اال            

دراسة المشكالت االجتماعية فإن سوء التكيف على رأس هذه المشكالت، ومن الواضح أن الجريمة ناتجة عـن سـوء التكيـف مـع     

النظام االجتماعي، وهكذا بالنسبة لجرائم االنتحار والفقر، وكـذلك الحـرب فقـد صـنفت كنتيجـة لسـوء التنظـيم االجتمـاعي، حيـث          

  ).(Ogburn and Nimkoff, 1964وظيفة ترتيب األجزاء، فإن عدم التنظيم عبارة عن سوء التكيف  إن التنظيم عبارة عن

  :أهم العوامل المؤثرة في تكيف المهاجرين

  :هناك عناصر أساسية في عملية تكيف المهاجرين، تتمثل بالمقومات األساسية التالية 

تتوقف هذه المرحلة إلى حد كبير على كيفيـة اسـتقبال المهـاجر إلـى     مرحلة النمو في المجتمع الذي وفد إليه المهاجرين، و -1 

من حيث عدد السـكان فـي   ). 1995جرار، (، )1961ماكيفر، (األرض الجديدة للظروف القائمة في الوقت الذي يفد فيه 

 .البلد المضيف

، وبالمقابـل  )1961،مـاكيفر (لمضـيف  للمهاجر نفسه ميزة كبيرة ستزيد من فرصة تكيفهم فـي البلـد ا  : مهارات العمل السابقة -2

فان غياب الحد األدنى من الخبرة العملية لدى الالجئ تجعلـه غيـر قـادر علـى إيجـاد عمـل، ويـؤثر ذلـك سـلبيا علـى تكيفـه            

، فالمهاجر الذي حصل على وظيفة وعمـل فـي البلـد الجديـد يتكيـف بسـرعة أكثـر        )1995جرار، (ففي المجتمع المضيف 

 ).1978محمد، (ى المساعدات من الذي يعيش عالة عل

  ). 1995جرار، (الفروق الفيزيقية  -3

أي أنة كلما زادت فرصة التآلف الثقافي والفيزيقـي بـين الثقافـة الوطنيـة لالجئـين وثقافـة       ). 1961ماكيفر، : (الفروق الثقافية -4

   ).1995جرار،(المجتمع المضيف زادت فرص تكيفهم واندماجهم فيه 

االمتثـال لقواعـد الضـبط االجتمـاعي فـي      : يـة التكيـف للمهـاجرين قـد تتحقـق عـادة مـن خـالل أمـرين         وبشكل عام تكون عمل

البيئة الجديدة والضبط االجتماعي مفهوم يستدل منه على االستجابة االيجابية للمعايير واالمتناع الطـوعي، أو السـلوك ألتجّنبـي    

السائدة، والمهاجر الراغـب فـي إتمـام عمليـة التكيـف بصـورة صـحيحة        لكل النواحي التي تحددها القوانين والتوجيهات والتقاليد 

عليــة أن يتعــرف أوال علــى معطيــات تلــك الضــوابط وبتمثلهــا جيــدا حتــى تصــبح جــزءا مــن تكــوين شخصــيته االجتماعيــة، ونمطــا  

عسـكريا كـان أم   -فـرد محددا ألدائه في المجتمع الجيد قدر اإلمكـان، هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى فـان التكـوين النفسـي لل          

ملـئ باالنفعـاالت والعواطـف واالتجاهـات والميـول والصـراعات،        -أستاذا في الجامعة أو عامال في المصنع، مهـاجرا كـان أم الجئـا   

ومجرد انطالقها في البيئة الجديدة تؤدي إلى حالة من الفوضى واالرتباك في أحيان كثيـرة لـذا بـات ضـروريا أن يـتعلم المهـاجر       

كم بها وتوجيهها بالطريقة المعقولة من خالل ما يسمى بالضـبط االجتمـاعي، وهـي الخطـوة األولـى فـي عمليـة التكيـف         كيفية التح
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إن الحيــاة فــي المجتمعــات  : وثانيهــا مــن خــالل التفاعــل االجتمــاعي   ). 2000العبيــدي،(مــع البيئــة الجديــدة  ) الصــحي(الســوي 

ربما مثيرة لبعض التوترات التي تتطلب خفضـها باسـتمرار، ويـأتي ذلـك مـن      الجديدة تكون في األغلب غريبة بالنسبة للمهاجر، و

خالل السعي لتكوين عالقات داخل المجتمعات الجديدة مبنية على الود واإلخاء والتقـدير واالحتـرام، وذلـك حتـى يتسـنى للفـرد       

لمـا تتطلبـه طبيعـة الحيـاة الجديـدة       المهاجر فيها أن ينمو ويتطور فكريا ونفسيا لمستوى يتحمل فيه ضغوطها المتعـددة، وفقـا  

كالتقبـل االجتمــاعي  : ويشـير علمـاء آخـرون إلـى وجـود معـايير أخــرى تلعـب دورا مهمـا فـي عمليـة التكيـف            ).2000العبيـدي،  (

  ).1978،محمد( ، ومستوى التعليم والجنس والعمر وزمن اإلقامة في المخيم )1995جرار،( والقناعة النفسية لدى المهاجر

  :التكيفت نظرياأهم 

تعــددت المــداخل النظريــة التــي حاولــت تفســير ومعالجــة ظــاهرة التكيــف والتــأقلم والتــوازن داخــل المجتمعــات، خاصــة إذا   

اعتبرنا أن التكيف من مظاهر التغير التي تسعى إليها الجماعـات اإلنسـانية مـن أجـل االسـتمرارية فـي البقـاء وتـوازن العـيش ألنـه           

التكيف بأنه  يعدحيث ) Gordan،1964( نظرية جوردون: جرين في البلدان المضيفة ومن أهمها أهم ما يواجه المها) التكيف(

ــا المهـــاجر مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى مســـتوى معـــين مـــن التكيـــف      البنـــائي،  ،الثقـــافي( يمثـــل عمليـــة متعـــددة المراحـــل، يمـــر بهـ

مراحــل وأشــواط يقطعهــا كــل مهــاجر باتجــاه   ويفتــرض أيضــا فــي عمليــة التكيــف أنهــا تســير فــي ) أالتجــاهيو أالنتمــائي،،ألزواجي

  .الذوبان التام في بوتقة المجتمع الجديد، وأن كل مرحلة يحققها المهاجر لها خصائصها الثقافية واالجتماعية

بــان األنســاق االجتماعيــة ككــل تكيــف نفســها مــع البيئــات الخارجيــة حيــث إن اإلنســان عبــارة عــن كــائن  ) (Moreويــرى مــور

يا قي بيئة غير بشرية، وعلية أن ذلـك التوافـق قـد يتضـمن السـيطرة أو الضـبط أو الـدمار، إضـافة إلـى ذلـك           بيولوجي يعيش جزئ

أخذ مور عنصر الزمن بعين االعتبار، فبدون الـزمن ال يوجـد تغيـر، فـالزمن يفـرض حـدودا علـى الحيـاة البشـرية، وعلـى إمكانيـة            

  ).1985كوهن، (تغير البناء االجتماعي 

لسابق مع بعض جوانب تعريفات التكيف في هذه الدراسة، خاصـة إذا اعتبرنـا أن األسـرة المهـاجرة نسـق      ويتوافق الطرح ا

اجتماعي متغيـر أهـم مـا يواجهـه فـي عمليـة تكيفـه مـع األنسـاق األخـرى فـي البنـاء االجتمـاعي إحـداث تغيـر فـي نظمـه وأنماطـه،                   

التوترات والمشكالت والصراع الـذي اعتبرهـا هـذا الطـرح أهـم      فهناك الكثير من . ليحقق ما يسمى بالتكيف في المجتمع الجديد

ما يجب تخفيفه ومواجهته، إضافة إلى حاجة هذا النسق إلى زمن معين يفرض إمكانيـة فـي تغيـر البنـاء االجتمـاعي، فطـول إقامـة        

جتماعيــة والثقافيــة المهــاجر فــي البلــد المضــيف عامــل مســاعد للتكيــف، ألن مــرور الــزمن علــى المهــاجر يجعلــه يــألف الحيــاة اال     

فينظر لمظـاهر  ) Nauck, 1989(أما نايوسك .للمجتمع المضيف، مما قد يسهل عملية تكيفه التي تعتبر بحد ذاتها عملية تغير

 مــونترو،( وهــذا يتفــق مــع مــا ذهــب إليــة   .أنهــا بســيطة ومحــددة وخاليــة مــن التعقيــد   ) الثقافيــة واالجتماعيــة ( عمليــة التكيــف  
Montero،1971  ( ــة التكيــف، هــي التكيــف الثقــافي     مــن خــال ــة مظــاهر لعملي ــز لثالث ــائي  ،ل تميي ــرا التكيــف   ،والتكيــف ألبن وأخي

  .ألزواجي

  :الدراسات السابقة 

والالجئـين الفلسـطينيين    ،هناك العديد من الدراسات السابقة التي عالجت قضايا ومشكالت الالجئين في العالم بشـكل عـام  

  :السابقة إلى بشكل خاص، لذا سيتم تصنيف الدراسات

العيش كـ ،الرتباطهـا بموضـوع التكيـف بشـكل خاص    دراسات تركز على مشكالت الالجئين الفلسطينيين في المخيمات  :أوال 

المشاكل المرتبطة بـالتعليم وبيئـة اللجـوء والبطالـة     و في ظروف من الفقر الشديد وسوء األحوال االقتصادية واالجتماعية

 )Farah، (2000)FAFO،2000( )Marshy،1999( )Zakharia،1997( اســاتومــن هــذه الدر. واألسـرة بشــكل عــام 

فالفقر مثال يعـاني منـه سـكان المخيمـات كمـا       .))Marie Arneberg،1997""ماري ارنيبرغ ) ( 185: 2004األسمر، (

جئـة،  ، تعد العوامل االقتصادية مـؤثره علـى تكيـف األسـر الال    )Zakharia، 1997(و) FAFO،2000(توصلت إليه دراسة 

وكــذلك االزدحــام الســكاني فــي المخيمــات مــن العوامــل االجتماعيــة المــؤثرة علــى تكيــف الجئــي المخيمــات فــي األردن كمــا    

لآلثار النفسية واالجتماعية لالزدحام السكاني على الالجئـين فـي   Farah، ( 2000 (و )Marshy،1999(أشارة إليه دراسة 

مــؤثر علــى تكيــف األســر   وعــامًال ًامؤشــر عــد )Marshy،1999(دراســة أمــا مســتوى التعلــيم الــذي تناولتــه   . المخيمــات

الــدخل والــدخل والفقــر :وهــي )1995جرانــو فتــور، ( قــد بينهــا فــي األردن مشــكالت الالجئــين أمــا. الالجئــة فــي المخــيم

على بناء  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف) 2002دراسة زهران،( .المساحة محدودةو اإلسكان والبنية التحتية، والمتدني

نمـط األسـرة،وحجمها،والعالقات االجتماعيـة داخـل األسـرة، وعالقـة       (األسر الفلسـطينية فـي مخيمـات الالجئـين فـي األردن      
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ومعرفة عالقة بعض المتغيرات االجتماعيـة واالقتصـادية    ،)األسرة بشبكة األقارب، والوضع السياسي لألسرة في المخيمات

وجـد ثالثـة    حيـث أشـار إلـى    وضـع المخيمـات فـي األردن   ) 2005 ،مـروان خواجـا  (ن وقـد بـي   .بالخصائص البنائيـة لألسـرة  

اربد، الوحـدات، الحسـين، والزرقـاء    (وقد أنشئت أربعة من هذه المخيمات . عشر مخيما لالجئين الفلسطينيين في األردن

ان النـازحين الفلسـطينيين   العربية اإلسرائيلية مباشرة؛ وأنشـئت بـاقي المخيمـات إلسـك     1948بعد حرب ) الذي هو أقدمها

الكثافـة  و مات من حيث أوضاع البنية التحتيةوتتنوع المخي). األونروا( 1967نتيجة الحتالل إسرائيل لباقي فلسطين عام 

   ).2000،وكالة الغوث الفلسطينية(نوعية حياة السكان وحجم السكان فيها و االقتصادو المساحة التي تشغلهاو السكانية

ولكـل مـن األونـروا والحكومـة األردنيـة      . ان في المخيمات يبقى غير مؤكد، ويعتمد على مصـدر البيانـات  إال إن حجم السك

، بنـاء علـى اسـتخدام إطـار     1999ألـف نسـمة تقريبـا فـي منتصـف عـام        300فلقـد قـدر سـكان المخيمـات ب    . تقديراتها الخاصـة 

وهي دراسة فقهيـة  ) 2005السعدي،(دراسة و .1996اإلحصاء المحدث وبيانات من دراسة مسح األوضاع المعيشية في األردن

مقارنة قانونية حاول الباحث جمع ومناقشة األحكـام الشـرعية والقانونيـة ذات الصـلة بأحكـام تعـويض الالجئـين الفلسـطينيين مـن          

  كافة جوانبه وقضاياه القديم منها والمستجد

ــا ــيفة      : ثانيـ ــدان المضـ ــي البلـ ــين فـ ــف الالجئـ ــى تكيـ ــز علـ ــات تركـ ــ .دراسـ ــة لمثـ ــخمـــش  دراسـ ــدان (ي فـ ــد والرشـ  )2002،الحمـ

ــة،( ــورد، (  )0200الخزاعلـ ــات وفـ ــيد، ( )1986بركـ ــب والسـ ــد،  ( )1981القطـ ــد ( )1978محمـ ــو زيـ ــة ) 2004،أبـ دراسـ

تحديــد واسـتخالص بعضــا مــن مؤشـرات تكيــف أسـر الجئــي المخـيم فــي المجتمــع      الدراسـة اســتطاعت و). 1993 ،حـداد (

  :تيةاألردني، ويمكن تلخيصها بالنقاط اآل

خروج الالجئين الفلسطينيين من المخيمات والعـيش فـي أمـاكن أخـرى مـن األردن كالمـدن والقـرى كـان أحـد المؤشـرات التـي             -

، ومـن هنـا تكتسـب هـذه الدراسـة      )2000الخزاعلـة،  (و )2002 ،الحمدان والرشـدان ( اعتمدتها دراسة كل من حمش في

تي درست تكيف الالجئين الفلسطينيين بشكل عـام، دون تحديـد لالجئـي    أحد جوانب األهمية بالنسبة للدراسات السابقة ال

 .المخيمات

ــين الطــرفين     - ــين  "حــدوث زواج ومصــاهرة مــا ب ــي المخــيم واألردني ــه دراســة حمــش فــي     " الجئ الحمــد (مؤشــر للتكيــف حددت

عليــه التكيــف  ، وقامــت هــذه الدراســة باعتمــاده مؤشــر للتكيــف أيضــًا ووضــعه قــي بعــد منفصــل ُأطلــق  )2002والرشــدان، 

 .ألزواجي

إقامــة األســر الالجئــة عالقــات اجتماعيــة وصــداقات مــع أفــراد المجتمــع المضــيف فــي العمــل والحيــاة اليوميــة اعتمــدتها دراســة    -

 .كمؤشر لتكيف الفلسطينيين في الكويت، واعتبر أحد مؤشرات التكيف البنائي في هذه الدراسة) 1978محمد، (

القطـب  ( )2000الخزاعلة،(في العودة أحد المؤشرات المهمة التي اعتمدتها بعض الدراسات مثل  رغبة الالجئين الفلسطينيين -

 .واعتمدتها الدراسة أيضًا كأحد مؤشرات التكيف أالتجاهي)  1968بركات وفود، (  )1978محمد،(  )1981والسيد،

الحمــد والرشــدان،  (مــش فــي  خدراســة  المشــاركة السياســية فــي االنتخابــات والترشــيح، مؤشــرات سياســية للتكيــف حــددتها       -

 .للتكيف ، واعتبر مؤشرات)2002

 لتكيـف الفلسـطينيين فـي الكويـت،    ) 1978محمد، (االنتساب إلى النقابات ومؤسسات المجتمع المضيف مؤشر حددته دراسة  -

 واعتبر أحد مؤشرات التكيف 

 ولــيس المخيمــات فــي الالجئــين درســت هــابأن الســابقة الدراســات معظــم عــن تميــزت الدراســة هــذه أن نالحــظ تقــدم ممــا

 دراســة  مــع  مقارنــه  الميــداني  المــنهج  باســتخدام  تميــزت  كمــا  ،)محمــد  والســيد،  القطــب  الخزاعلــة، ( دراســة  فــي  كمــا  خارجهــا

  ).والرشدان الحمد الخزاعلة،(
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  المفاهيم اإلجرائية -

 ي المجتمـع األردنـي أو عدمـه بنـاء علـى     يقصد به مدى تعبير اسر الجئي مخيم سوف عن تكيفها ف): Adaptation(التكيف 

  .همتكيفالعوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والنفسية المؤثرة على  دراسة

ي مخـيم سـوف لالجئـين    فـ يقصد بها لغايات هذه الدراسة األسرة ذات األصل الفلسطيني والتي ال تزال تعـيش  : األسرة الالجئة

ــاتهم النفســية         اضــطرتهم الظــروف ل بعــد أن .الفلســطينيين ــى معان ــد أخــر ممــا أدى إل ــدهم األصــلي والعــيش فــي بل ــرك بل ت

 .واالجتماعية واالقتصادية

 فـي  الالجئـة  األسـر  أربـاب  يحملهـا  التي النظر ووجهات والمعتقدات األفكار مجموعة الدراسة هذه لغايات بها يقصد: االتجاهات

 التـي  الكليـة  بالعالمـة  االتجـاه  ويقـاس . األردنـي  المجتمـع  فـي  المخيمـات  الجئي تكيف في المؤثرة العوامل نحو سوف مخيم

  .الغاية لهذه المعد االتجاهات مقياس على الفرد عليها يحصل

 وإجراءاتها الدراسة منهجية

  .تم استخدام منهج المسح االجتماعي بالعينة والمنهج ألوصفي التحليلي لغايات تحقيق أهداف الدراسة :أسلوب الدراسة

  :مجتمع الدراسة

أسـرة الجئـة حتـى     1500)(تكون مجتمع الدراسة من جميع أرباب األسر الالجئة والمقيمـة فـي مخـيم سـوف البـالغ عـددها       

طوبــاس و عجــور وعــراق والمنشــيةو الــذين هــاجروا قســريا مــن بيــت جبــرين ،)2008(الحــادي والثالثــين مــن كــانون األول لعــام 

  )n.d،dpa(نسمة ) 14500(ألف متر مربع ويضم حوالي  500احته وتبلغ مس،وقرى أخرى سقطت بيد االحتالل اإلسرائيلي

  : عينة الدراسة وحجمها

ذلـك بطريقـة عـد الوحـدات السـكنية التـي تحمـل ترتيـب         و ،تم استخدام العينة العشوائية المنتظمة فـي اختيـار أفـراد العينـة    

مـن األسـر فـي مخـيم     %) 13.3( سبة العينـة وبلغت ن.في كل عملية عد من كل بلوك حتى إنهاء حجم العينة المطلوب) (10رقم

سوف
*

أسرة الجئة، وبذلك تم إجراء المقابلة مع األسـر التـي    200أسرة، أي أن حجم العينة قد بلغ  1500والتي تقدر بحوالي 

  .تسكن في الوحدات السكنية التي وقع عليها االختبار العشوائي المنتظم

  :أداة الدراسة وإجراءاتها 

وبعـد اإلطـالع علـى األدب النظـري اعتمـدت الدراسـة فـي جمـع          ،باالعتمـاد علـى أدوات دراسـات سـابقة    تم تطوير اسـتبانة  

وقـــد أخــذ بعـــين االعتبـــار آراء  .حـــول تكيــف األســـرة الالجئـــة فــي المجتمـــع األردنــي   ) دليـــل المقابلــة (معلوماتهــا علـــى اســتبيان   

تضـمن البيانـات   : الجـزء األول   ،ى ثالثـة أجـزاء رئيسـية   واشـتملت أداة الدراسـة علـ   .وتـم إدخـال التعـديالت المناسـبة     ،المحكمين

اتجاهات أرباب أسر المخيم نحو العوامل المـؤثرة فـي تكيـف الجئـي المخيمـات      : وتضمن الجزء الثاني. الشخصية لعينة الدراسة

مقيـاس ليكـرت    وتـم تصـميم االسـتبانه مـن خـالل     .وقسم إلى أربعة عوامل هي اجتماعية واقتصادية وسياسـية ونفسـية   في األردن

درجـة  ) 3(درجـة تكيـف قليلـة، ويعنـي الـرقم      ) 2(درجة تكيف قليلـة جـدًا، ويعنـي الـرقم     ) 1(خماسي األبعاد، بحيث يعني الرقم 

وقــد تــم عكــس المقيــاس فــي . درجــة تكيــف كبيــرة جـداً ) 5(درجــة تكيــف كبيـرة، ويعنــي الــرقم  ) 4(ويعني الــرقم ،تكيـف متوســطة 

هذا وقـد شـكلت الفقـرات الموجبـة      .درجة تكيف كبيرة جدًا 1)(أن درجة تكيفهم قليلة، والرقم ) 5(العبارات السلبية ليعني رقم 

خمسة وعشرين فقرة، بينما الفقرات السـالبة شـكلت أربـع وعشـرين فقـرة، تـم توزيعهـا وتقسـيمها إلـى قسـمين األول الخصـائص            

  :االجتماعية والثاني مقسم إلى أربع محاور 

  .فقرة ثالث عشرةل االجتماعية مكونة من العوام: المحور األول

                                                           
*

كيلو متر إلى الشمال الغربي من مدينة جرش الرومانية، وأنشى في  5مخيم سوف يقع مخيم سوف شمال مدينة عمان في محافظة جرش  

إليواء أالجئـين الفلسـطينيين الـذين هجـروا قسـريا مـن عجـور وبيـت جبـرين وعـراق والمنشـية وطوبـاس والقرعـان وقـرى أخـرى                 1967عام

نســمة وتــم الحصــول علــى  ) 14500(ألــف متــر مربــع ويضــم حــوالي   500 وتبلــغ مســاحته  1948ت بيــد االحــتالل اإلســرائيلي عــام  ســقط

  .)n.d،dpa( المعلومات من
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  .العوامل االقتصادية مكونة من ثماني فقرات: المحور الثاني

  .فقرة خمس عشرةالعوامل السياسية مكونة من  :المحور الثالث

  .فقرة إثنتي عشرالعوامل النفسية مكونة من  :المحور الرابع
  

  :صدق األداة 

يين والمختصــين مــن أجــل التأكــد مــن القــدرة علــى فهمهــا وتطبيقهــا ووضــوح تــم عــرض االســتبانة علــى عــدد مــن األكــاديم

أمـا صـدق المحتـوى لالسـتبانة فقـد تـم قياسـه مـن خـالل قيـاس           .وهو مـا يعـرف بالصـدق الظـاهري    ،فقراتها وإزالة الغموض منها

واعتمـدت عالقـات    ،اطهمـا ضـعيفا  العالقة بين كل فقرة وبين البعد الذي تنتمي إليه، وتم استبعاد الفقـرات التـي كـان معامـل ارتب    

  .هذه العالقة)1(ويبين جدول رقم).α=0.05(، وكانت داللتها اإلحصائية مهمة عند مستوى%)30(التي تزيد عن  االرتباط

  )ارتباط الفقرة مع البعد الذي تنتمي إليه( صدق المحتوى ويبين: 1جدول 
 
  

 العوامل النفسية مل السياسيةالعوا العوامل االقتصادية العوامل االجتماعية رقم الفقرة

 كبير كبير كبير  كبير 1

 كبير كبير كبير كبير 2

 متوسط كبير كبير كبير 3

 متوسط كبير كبير كبير 4

 متوسط كبير كبير كبير 5

 كبير كبير كبير كبير 6

 كبير كبير كبير كبير 7

 كبير كبير كبير كبير 8

 متوسط كبير  كبير 9

 كبير كبير  متوسط 10

 متوسط كبير  كبير 11

 متوسط متوسط  كبير 12

 كبير كبير  متوسط 13

 كبير كبير   14

  كبير   15
  

  :ثبات األداة: ثانيا

للتأكد مـن ثبـات أداة الدراسـة، تـم حسـاب معامـل الثبـات بطريقـة االتسـاق الـداخلي حسـب معادلـة كرونبـاخ ألفـا للمحـاور                

، واعتبرت هذه النسب مناسـبة لغايـات هـذه الدراسـة، والجـدول اآلتـي يبـين هـذه         )0.88(واألداة ككل، إذ بلغت قيمته لألداة ككل

  .القيم
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  الفا للمحاور واألداة ككل معامل االتساق الداخلي كرونباخ

عدد الفقراتاالتساق الداخلي المحور

 13 0.72 العوامل االجتماعية

 8 0.72 العوامل االقتصادية

 15 0.71 العوامل السياسية

 12 0.75 العوامل النفسية

 48 0.88 األداة ككل

 :األساليب اإلحصائية

في هذه الدراسة تم استخدام عدة أساليب إحصائية من اجل توظيف البيانات التـي تـم جمعهـا لخدمـة هـذا البحـث وذلـك         

  .spssبعد إدخالها الحاسوب ومعالجتها ببرنامج حزمة العلوم االجتماعية 

  :م األساليب التي تم استخدامهاوفيما يلي أه 

جرى استخدام هذا االختبار بهدف التحقق من مقـدار االتسـاق الـداخلي ألداة    ): Reliability Test(اختبار كرونباخ ألفا 

 .القياس كأحد المؤشرات على ثباتها

دراســة وتوزيعهــا، كمــا األســاليب اإلحصــائية الوصــفية بشــكل عــام للحصــول علــى قــراءات عامــة عــن خصــائص وتركيبــة عينــة ال  -

جــرى اســتخدامها أيضــا ألهــداف المقارنــة بــين المجموعــات المختلفــة التــي تتكــون منهــا عينــة الدراســة، وقــد تضــمنت              

ــراري       ــع التك ــاييس   ) Frequency Distribution(األســاليب اإلحصــائية الوصــفية اســتخدام التوزي ــة، ومق والنســب المئوي

) Dispersion Measures(ومقـاييس التشـتت   ) الوسـط الحسـابي  ) (Central Tendency Measures(النزعـة المركزيـة   

  ).االنحراف المعياري(

وقد تم استخدام هذا االختبار لمعرفة إذا مـا كـان هنـاك فروقـات     ): One-way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي  -

التعليمــي وحجــم األســرة ومســتوى  فــي درجــة تكيــف اســر الجــئ المخــيم فــي المجتمــع األردنــي وتعــزى للعمــر والمســتوى    

 .الدخل ونوع العمل ومكان العمل

وقــد جــرى اســتخدام هــذا االختبــار بهــدف  ): Pearson Correlation Coefficient(اختبــار معامــل بيرســون لالرتبــاط  -

الكشـف عــن مـدى وجــود عالقــة ارتبـاط بــين العوامـل الشخصــية ألربــاب األسـر وبــين درجـة تكيــف اســر الجـئ المخــيم فــي        

المجتمع األردني، وقد وجد أن التحليل األنسب في هذه الحالة هو معامل ارتبـاط بيرسـون حيـث يعتبـر مـن أكثـر النمـاذج        

 .اإلحصائية شيوعا ويستخدم للكشف عن وجود عالقة ارتباط بين متغيرين

قرة علـى العامـل التـي    وتنطلق أهمية هذا األسلوب من قدرته على تصنيف الفقرات المكونة لكل عامل، ودرجة أهمية كل ف

تحمل عليها، اعتمادا على درجة التحميل التي تبـين مـدى قـوة ارتبـاط الفقـرة بالعامـل وتعبيرهـا عنـه، حيـث تعتبـر الفقـرات ذات            

حيـث اقتـرح مقيـاس لدرجـة     ) Comry(وهو يتماشى مع ما اقترحه كـومري  ) 4.000(داللة مقبولة إذا زادت درجة تحميلها عن 

  :، وكان هذا المقياس على النحو األتي)1995الفار،(وة ارتباط الفقرة بالعامل الرئيسي وتعبيرها عنهالتحميل بين مدى ق
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  يبين درجة قوة االرتباط للفقرة: 2جدول 

 الدرجة قوة الدرجة

 1-1.49 قليلة جدًا

 1.5-2.49 قليلة

 2.5-3.49 متوسطة

 3.5-4.49  كبيرة

 فأكثر 4.5 كبيرة جدًا

 
  اقشتهاعرض النتائج ومن

  

  ما الخصائص االجتماعية لألسرة الالجئة في المخيمات في األردن؟: السؤال األول 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب المئوية للخصائص االجتماعية لألسرة الالجئـة فـي المخيمـات فـي     

  . مرتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الع) 3(ويوضح الجدول رقم ،األردن

  التكرارات والنسب المئوية للخصائص االجتماعية لعينة الدراسة: 3جدول 

 النسبة التكرار الفئات 
 20.5 41 18-25 العمر

 

26-33 51 25.5 
34-41 42 21.0 
42-49 37 18.5 
50-57 11 5.5 

 9.0 18 فأكثر 58

 55.0 110 األب وضع المبحوث في

 األسرة

 12.0 24 األم
 13.0 26 كبراألخ األ

 8.0 16 األخت الكبرى
 12.0 24 أخرى

 5.0 10 أمي المستوى التعليمي

 
 11.0 22 أساسي
 35.0 70 ثانوي

 49.0 98 بعد الثانوي
 65.5 131 متزوج الحالة االجتماعية

 

 25.5 51 أعزب
 4.0 8 أرمل
 3.0 6 مطلق
 2.0 4 مهجور

 30.5 61 أفراد 5اقل من  حجم األسرة

 
 53.5 107 أفراد 9-5من 
 16.0 32 أفراد فأكثر 10
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 النسبة التكرار الفئات 
 8.0 16 دينار 100اقل منمستوى دخل األسرة

 
 44.0 88 دينار 199-100من 
 25.5 51 دينار 299-200من 

 22.5 45 دينار فما فوق 300من
 22 44 عجور الموطن األصلي

 

 32 64 بيت جبرين
 19 38 عراق المنشية

 14 28 طوباس
 13 26 قرعان

 100.0 200 المجموع
 38.5 77 حكومية العمل

   

 2.0 4 وكالة غوث
 37.5 75 قطاع خاص

 5.0 10 طالب
 17.0 34 عاطل عن العمل

 100.0 200 المجموع

 %)5.5(وأن هناك فقـط  %) 25.5(سنة والتي بلغت  33-26 )( يتضح أن نسبة أرباب األسر تتركز ضمن الفئة العمرية 

  ).50-57(أفراد عينة الدراسة تقع أعمارهم في الفئة العمرية من 

وأن %) 55.0(أما في ما يخص ترتيب أرباب األسر في األسرة فيتضح أن أغلب المبحوثين هم من اآلباء وتبلـغ نسـبتهم   

  .هن من األخوات األكبر في المنزل%) 8.0(ما نسبته 

، %)49.0(بعــد الثانويــة والبالغــة  بحــوثين ضــمن مســتوى التعلــيموفيمــا يتعلــق بالمســتوى التعليمــي وتركــزت غالبيــة الم 

  %)5.0(وتقل نسبة األمين لتصل 

وأن نســبة المهجــور %) 65.5(أمــا الحالــة االجتماعيــة فقــد تبــين أن معظــم المبحــوثين هــم متزوجــون، إذ بلغــت نســبتهم   

)2.0.(%  

أفـــراد وبنســـبة ) 9- 5(مهـــا تراوحـــت وفـــي مـــا يتعلـــق بحجـــم األســـرة فـــان معظـــم المبحـــوثين لـــديهم اســـر متوســـط حج  

  %).16.0(إلى ) أفراد فأكثر 10(في حين قلت نسبة المبحوثين الذين لديهم أسر كبيرة الحجم%) 53.5(بلغت

والبالغـة نسـبتهم   ) دينـار  199 -100(أما فيما يتصل بمستوى دخل األسرة يتبين أن معظم المبحوثين يقعون ضمن الفئة

  %).8.0(إلى ) دينار 100(لذين دخولهم ضمن الفئة في حين تقل نسبة ال%) 44.0(

واقــل نســبة كانــت فــي القرعــان وبلغــت النســبة %) 32(و أمــا مكــان اإلقامــة األصــلي بلــغ فــي أعلــى نســبة بيــت جبــرين بلــغ 

)13 .(%  

كالـة  ، ونسـبة العـاملين فـي و   % )38.5(كما بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي والعسكري من عينة الدراسة حوالي

،وفـي حـين بلغـت نسـبة الطـالب      %)37.5(، في حين بلغت نسـبة العـاملين فـي القطـاع الخـاص حـوالي       %) 2.0(الغوث حوالي 

  %)17.0(، وفي حين بلغت نسبة العاطلين عن العمل %)5.0(حوالي 
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  لمتغير مدة اإلقامة المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات: 4جدول 

 نحراف المعيارياال المتوسط الحسابي 

 12.417 30.39 مدة اإلقامة

أمــا بالنســبة لمتغيــر مــدة اإلقامــة فقــد تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة، إذ بلــغ متوســط مــدة       

  .)30.39(اإلقامة كما هو مبين في الجدول أدناه هو 

واالقتصادية والسياسية والنفسية المؤثرة فـي تكيـف الجئـي     ما اتجاهات أرباب األسر نحو العوامل االجتماعية: السؤال الثاني 

  :المخيمات في المجتمع األردني

  : لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محاور الدراسة االنية

المؤثرة في تكيف الجئـي المخيمـات    ما اتجاهات أرباب األسر في مخيم سوف نحو العوامل االجتماعية: المحور األول 

  .في المجتمع األردني؟

اتجاهات األسرة الالجئة نحو العوامل االجتماعية المؤثرة في "لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 5جدول 

  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية "تكيف الجئي المخيمات في األردن

 العوامل االجتماعية / الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 االتفاق
 كبيرة 1.18 4.25 سكاني في المخيمات ًاأتصور أن هناك ازدحام 9 1

2 2 
أرى أن لعيش الجئي المخيمات في ارض عربيـة مسـلمة   

 كبيرة 88. 4.14 دور في التكيف) األردن(

3 12 
البًا لصالح األردنيـين  غ) الواسطة(أعتقد أن المحسوبية 

 كبيرة 1.24 4.13 دون الجئي المخيمات

4 7 
أتصور أن الجئي المخيمات في األردن قد حصلوا علـى  

 كبيرة 96. 4.10 فرصة التعليم

5 3 
فـــي الســـلوك الثقـــافي األردنـــي  ًااعتقـــد أن هنـــاك تشـــابه

 كبيرة 93. 4.08 الفلسطيني

6 8 
الـروح الوطنيـة    أرى انه ال زال هناك تنشئة أسـرية تعـزز  

 كبيرة 1.08 4.04 لدى اسر الجئي المخيمات

7 1 
أرى أن لطــول فتــرة إقامــة الجئــي المخيمــات فــي األردن   

 كبيرة 1.01 4.00 دور في تكيفهم

8 6 
اعتقــــــد أن هنــــــاك عالقــــــة قرابــــــة بــــــين الفلســــــطينيين  

 كبيرة 1.03 3.76 واألردنيين قبل النكبة

9 5 
اعتقد أن التزاوج بين الجئي المخيمـات واألردنيـين أمـر    

 كبيرة 1.13 3.74 طبيعي

10 11 
ــة    ــاء الجئـــــي المخيمـــــات للمرحلـــ ــة أبنـــ أدرك أن لدراســـ

 كبيرة 1.08 3.63 األساسية في مدارس وكالة الغوث تأثير على التكيف

11 4 
أتصور أن الظروف الحرمان السـيئة ألبنـاء الالجئـين فـي     

 كبيرة 1.33 3.56 ...)التسرب، عمل األطفال(إلى المخيمات أدت 

12 13 
أعتقــد أن لعــيش الالجئــين فــي المخيمــات لفتــرة طويلــة     

 متوسطة 1.29 3.30 عامل غير مساعدة في التكيف

13 10 
بــين العــادات والتقاليــد األردنيــة     ًاأرى أن هنــاك اختالفــ 

 متوسطة 1.29 3.12 وبين العادات والتقاليد الفلسطينية

   3.24 .40  
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ــدول   ــين الجـ ــرات   ) 5(يبـ ــة لفقـ ــات المعياريـ ــابية واالنحرافـ ــطات الحسـ ــل    " المتوسـ ــو العوامـ ــة نحـ ــرة الالجئـ ــات األسـ اتجاهـ

مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسـابية، حيـث جـاءت الفقـرة رقـم      " االجتماعية المؤثرة في تكيف الجئي المخيمات في األردن

) 4.25(فــي المرتبــة األولــى وبمتوســط حســابي بلــغ ." زدحــام ســكاني فــي المخيمــاتأتصــور أن هنــاك ا"والتــي تــنص علــى ) 9(

أرى أن لعـيش الجئـي المخيمـات فـي     " والتـي تـنص علـى    ) 2(، تلتهـا فـي المرتبـة الثانيـة الفقـرة رقـم       )1.18(وانحراف معياري 

،تلتهــا فــي المرتبــة  .)88(ري وبــانحراف معيــا ) 4.14(بمتوســط حســابي بلــغ  " دور فــي التكيــف  ) األردن(ارض عربيــة مســلمة  

" غالبـًا لصـالح األردنيـين دون الجئـي المخيمـات      ) الواسـطة (أعتقد أن المحسـوبية  " والتي تنص على ) 12(الثالثة الفقرة رقم 

أرى أن " بـأخر مرتبـة والتـي تـنص علـى     ) 10(بينا جاءت الفقرة رقم ).1.24(وبانحراف معياري ) 4.13(بمتوسط حسابي بلغ 

وبـــانحراف ) 3.12(بمتوســـط حســـابي " بـــين العـــادات والتقاليـــد األردنيـــة وبـــين العـــادات والتقاليـــد الفلســـطينية  ًاهنـــاك اختالفـــ

  ).1.29(معياري

، وهـذا يعنـي أن هنالـك اتفـاق وبدرجـه      )0.40(وبانحراف معياري) 3.24(وبشكل عام بلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل 

  .االجتماعية على تكيف األسرة الالجئة في األردنمتوسطة لدى أرباب األسر نحو تأثير العوامل 

 )farah )،2000،mrashy،1999 وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة علــى محــور العوامــل االجتماعيــة مــع نتــائج دراســة كــل مــن    

دون  ،للمخيمــات، ويعــود ســبب ذلــك إلــى إن المخيمــات فــي األصــل كانــت مســاكن مؤقتــة وتحولــت فيمــا بعــد إلــى مســاكن دائمــة   

  .ين االعتبار الزيادة السكانية في المخيماألخذ بع

حول مطالبة أالجئين بتـامين فـرص العمـل ألصـحاب المـؤهالت العلميـة       )  Hijaawi،1998(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

الــذي رصــد تــذمر  ) 1997زريــق،(أالجئــين فــي مــا يتعلــق بوظــائف القطــاع العــام، ومــع دراســة    و وإيقــاف التميــز بــين األردنيــين 

كمـا  .نيين من ذوي الطبقة الوسطى جراء التميز ضدهم في التعليم وتذمر العمال من التميز ضدهم في مجال التوظيـف الفلسطي

فاالسـتقرار لمـدة طويلـة يتـيح     ،ألهميـة عامـل الـزمن فـي تكيـف المهاجرين     )  1978،محمـد ( تتفق هذه الدراسة مع ما أشار إليه 

ــع ا  الفرصــــة للمهــــاجر والتــــأقلم  ــا   ،لمضــــيفوالتكيــــف فــــي المجتمــ ــا تأكــــده أيضــ ــة األمــــم المتحــــدة لشــــؤون  (وهــــذا مــ مفوضــ

 وتتفـق .بان من شروط االندماج الناجح أن تسمح حكومة وسـكان البلـد المضـيف لالجئـين باإلقامـة لفتـرة طويلـة       )1997أالجئين،

ــة   ــع دراسـ ــل،(مـ ــة      ) 1996الطويـ ــادية واالجتماعيـ ــاع االقتصـ ــي تناولـــت األوضـ ــات التـ ــائج بعـــض الدراسـ ــع نتـ ــق مـ ــين وتتفـ لالجئـ

  )).2000( Farah)،2000( Mrashy)،1999،((FAFO). الفلسطينيين في المخيمات 

ولهـا تـأثير مرضـي    ) 1961ماكفير، (معزولة نوعا ما و ويعد سبب ذلك إلى إن مخيمات المهاجرين مجتمعات شبة مستقلة

المشـاركة  و االحتكـاك بالعـالم الخـارجي   السـماح لـه ب  و على الصحة العقلية لالجئي، لذا كـان البـد مـن تزويـد الالجـئ بسـكن جيـد       

  .الفعالة مع من حوله، ومع ذلك يرى الباحث إن مخيم سوف لم يعاني بصورة واضحة من حياة معزولة

العثامنة فـي أن هنـاك قواسـم مشـتركة     و وتتعارض نتائج هذه الدراسة على محور تأثير العوامل االجتماعية مع رؤية الزغل

فلسطيني من حيث العادات والتقاليد، كمـا تتعـارض مـع النتـائج التـي توصـلت إليهـا دراسـة المؤسسـة          الو بين المجتمعين األردني

  .بان نظام القيم لدى األسر الفلسطينية في المخيم يتشابه مع نظام القيم لدى األسر األردنية) 1997زريق،(النرويجية 

  

مل االقتصادية المؤثرة في تكيـف الجئـي المخيمـات    ما اتجاهات أرباب األسر في مخيم سوف نحو العوا: المحور الثاني

  ؟في المجتمع األردني

اتجاهات األسرة الالجئة نحو العوامل االقتصادية المؤثرة في "لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 6جدول 

  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية "تكيف الجئي المخيمات في األردن

 العوامل االقتصادية/ الفقرات  لرقما الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 االتفاق

1 1 
في الظروف االقتصادية لالجئـي   تدينااعتقد أن هناك 

 كبيرة 67. 4.32 .المخيمات

 كبيرة 98. 4.20 أتصور أن هناك كفاءات عملية بين الجئي المخيمات 4 2

3 8 
مختلـف علـى    ًااألردن أثرأعتقد أن لغالء المعيشة في 

 كبيرة 1.33 3.71 الجئي المخيمات عن غيرهم من السكان
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 العوامل االقتصادية/ الفقرات  لرقما الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 االتفاق

4 3 
أعتقـــد أن فـــرص العمـــل فـــي األردن متـــوفرة لالجئـــي   

 كبيرة 1.06 3.70 المخيمات

 كبيرة 1.30 3.69 أرى أن الخدمات في المخيمات غير كافية 6 5

6 7 
أتصـــــور أن هنـــــاك بـــــرامج حكوميـــــة أردنيـــــة تســـــعى   

 كبيرة 1.13 3.68 روف المخيماتلتحسين ظ

7 2 
تعلـيم،  (أتصور أن هناك عدم تكافؤ في فـرص الحيـاة   

 كبيرة 1.32 3.67 بين الجئي المخيمات واألردنيين..) عمل،

8 5 
...) أمـــالك، تجـــارة،(أعتقـــد أن المـــوارد االقتصـــادية 

لالجئـــي المخيمـــات فـــي األردن قـــد ســـاعدتهم علـــى      

 .التكيف
 كبيرة 1.12 3.55

   3.30 .56  

اتجاهات األسرة الالجئة نحو العوامـل االقتصـادية   " المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات) 6(بين الجدول 

والتـي  ) 1(مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسـابية، حيـث جـاءت الفقـرة رقـم      " المؤثرة في تكيف الجئي المخيمات في األردن

ــة األولــى وبمتوســط حســابي بلــغ    ." فــي الظــروف االقتصــادية لالجئــي المخيمــات    اعتقــد أن هنــاك تــدن "تــنص علــى   فــي المرتب

أتصور أن هنـاك كفـاءات عمليـة    "والتي تنص على ) 4(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )0.67(وانحراف معياري ) 4.32(

والتـي  ) 8(لتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم ،ت)1.98(وبانحراف معياري ) 4.20(بمتوسط حسابي بلغ " بين الجئي المخيمات

بمتوسـط حسـابي   " أعتقد أن لغالء المعيشة في األردن أثر مختلـف علـى الجئـي المخيمـات عـن غيـرهم مـن السـكان        "تنص على 

ــغ  ــاري  ) 3.71(بل ــانحراف معي ــرة الفقــرة رقــم    ).1.33(وب ــة األخي أعتقــد أن المــوارد  " والتــي تــنص علــى   ) 5(وجــاء فــي المرتب

وانحـراف  ) 3.55(بمتوسـط حسـابي   ." لالجئي المخيمات في األردن قد ساعدتهم علـى التكيـف  ...) أمالك، تجارة،(قتصادية اال

  ).1.12(معياري 

وبــانحراف معيــاري   ) 3.30(وبشــكل عــام يالحــظ أن المتوســط الحســابي لــألداة ككــل علــى محــور العوامــل االقتصــادية           

وسطه على تأثير العوامل االقتصـادية علـى تكيـف األسـرة الالجئـة فـي المخيمـات فـي         ، مما يعني أن هناك اتفاق بدرجة مت)56(.

  .األردن

التــي ) Hijjawi ،1998(وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة علــى محــور العوامــل االقتصــادية مــع نتــائج دراســة كــل مــن دراســة      

ــة   ويت.طالبـــت بإيقـــاف التميـــز بـــين األردنيـــين والالجئـــين الفلســـطينيين فـــي وظـــائف القطـــاع     ــا توصـــل إليـ ــًا مـــع مـ فـــق ذلـــك أيضـ

  .من تذمر العمال من الالجئين الفلسطينيين من التميز ضدهم في مجال التوظيف) 1997زريق،(

 ،2000(جمعيــة المركــز اإلســالمي ( و )2002الحمــد والراشــدان،( وتتفــق أيضــا فــي بعــض نتائجهــا مــع دراســة كــل مــن   

 أسـرى الجئي المخيمـات مـازالوا   إن هناك عدد كبير من ) 1996(ويل طويرى ال) 1997، المعلومات الوطني الفلسطيني  مركز

 .بطاقات اإلعاشة والمساعدات المباشرة من وكالة الغوث الدولية وزارة التنمية االجتماعية
ما اتجاهات أرباب األسر في مخيم سوف نحو العوامل السياسـية المـؤثرة فـي تكيـف الجئـي المخيمـات       : المحور الثالث

  ؟األردني في المجتمع

اتجاهات األسرة الالجئة نحو العوامل السياسية المؤثرة في "لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 7جدول 

  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية "تكيف الجئي المخيمات في األردن

 العوامل السياسية/ الفقرات  الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 االتفاق
 كبيرة 86. 4.52 أعتقد أن الجئي المخيمات يؤمنون بحقهم بالعودة 4 1
 كبيرة 1.08 4.35 أرى أن الدول العربية فشلت في حل القضية الفلسطينية 11 2

3 10 
ــات     ــي المخيمـــ ــي لـــــدى الجئـــ ــي سياســـ ــاك وعـــ أرى أن هنـــ

 كبيرة 92. 4.33 لحقوقهم كفلسطينيين
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 العوامل السياسية/ الفقرات  الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 االتفاق

4 3 
ــر ــاعد   أرى أن القــ ــين فلســــطين واألردن ســ ــي بــ ب الجغرافــ

 كبيرة 75. 4.25 الجئي المخيمات على التكيف

5 1 
أتصور أن إعطاء الجئي المخيمات الجنسـية األردنيـة سـهل    

 كبيرة 79. 4.17 تكيفهم

6 9 
أعتقد أن هناك رفض راسـخ لفكـرة الـوطن البـديل مـن قبـل       

 ةكبير 1.18 4.13 الجئي المخيمات لحقوقهم كفلسطينيين

7 7 
أشـــعر أن هنـــاك عمليـــة تفضــــيل فـــي الوظـــائف العســــكرية      

 كبيرة 1.20 4.07 والسياسية لألردنيين

8 6 
أرى أن منظمة التحرير الفلسطينية فشلت فـي حـل القضـية    

 كبيرة 1.22 4.05 الفلسطينية

8 13 
أعتقد أن هناك هموم مشتركة بين الفلسطينيين واألردنيين 

 كبيرة 1.07 4.05 كعرب مسلمين

 كبيرة 94. 3.96 أعتقد أن وكالة الغوث دور في تكيف الجئي المخيمات 2 10

11 15 
ــي     ــات فــ ــي المخيمــ ــج الجئــ ــى دمــ ــعى إلــ أرى أن األردن يســ

 كبيرة 1.13 3.87 المجتمع األردني

12 5 
علــى ضــياع الهويــة الفلســطينية مــن  ًاأتصــور أن هنــاك خوفــ

 كبيرة 1.32 3.77 قبل الجئي المخيمات

13 14 
ر أن هناك سياسة توطين غير عادلة يتبناها المجتمـع  أتصو

 كبيرة 1.32 3.71 الدولي تجاه الجئي المخيمات

14 8 
 ًاســلبي ًادور) 1970(أشــعر أن ألحــداث أيلــول السياســية    

 كبيرة 1.10 3.66 في تكيف الجئي المخيمات

15 12 
ــي المخيمــات ال يملكــون قناعــة بأهميــة أي       ــد أن الجئ أعتق

 متوسطة 1.25 3.24 )انتخابات وانتماء إلى الجمعيات( مشاركة سياسية

   3.18 .41  

اتجاهات األسرة الالجئـة نحـو العوامـل السياسـية     "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ) 7(يبين الجدول 

والتـي  ) 4(ث جـاءت الفقـرة رقـم    حيـ  ،مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسـابية " المؤثرة في تكيف الجئي المخيمات في األردن

وانحـراف  ) 4.52(فـي المرتبـة األولـى وبمتوسـط حسـابي بلـغ       " أعتقد أن الجئي المخيمات يؤمنون بحقهـم بـالعودة  "تنص على 

أرى أن الـدول العربيـة فشـلت فـي حـل القضـية       "والتـي تـنص علـى    ) 11(، تلتها في المرتبة الثانيـة الفقـرة رقـم    )0.86(معياري 

والتـي تـنص   ) 10(،تلتهـا فـي المرتبـة الثالثـة الفقـرة رقـم       )1.08(وبانحراف معياري ) 4.35(بمتوسط حسابي بلغ " الفلسطينية

وبــانحراف ) 4.33(بمتوســط حســابي بلــغ  " أرى أن هنــاك وعــي سياســي لــدى الجئــي المخيمــات لحقــوقهم كفلســطينيين   "علــى 

جئــي المخيمــات ال يملكــون قناعــة بأهميــة أي مشــاركة   أعتقــد أن ال"ونصــها ) 12(، بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم  )0.92(معيــاري 

، وبلـغ  )1.25(وانحـراف معيـاري   ) 3.24(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسـابي بلـغ   )" انتخابات وانتماء إلى الجمعيات(سياسية 

عوامــل ، ممــا يعنــي أن هنــاك تــأثير متوســط لل )0.41(، وانحــراف معيــاري )3.18(المتوســط الحســابي للعوامــل السياســية ككــل  

  .السياسية على تكيف األسرة الالجئة في المخيمات في األردن

سـالم،  (ومـع مـا يقولـه     ،)1992صـايغ،  ( وتتفق نتائج هذه الدراسة على محور العوامل السياسية مع نتائج دراسة كل مـن 

مـة العـيش، فـرغم حصـول     عن اندماج الفلسطينيين في األردن ألنه ليس اندماجا حقيقيا، وإنما ناشئ عن الحاجة إلـى ق ) 1997

أردنــي ضــد  (الالجــئ الفلســطيني علــى المواطنــة األردنيــة فمــا زال هنــاك مالمــح تــدل علــى عــدم االنــدماج كظــاهرة االســتقطاب       

فـــي رؤيتـــه لـــدور ) 2000الخزاعلـــة، ( وتتفـــق مـــع . وبـــالعكس، وموقـــف الالجئـــين أنفســـهم يؤكـــد عـــدم انـــدماجهم ) فلســـطيني

وتتفـق  . لالجئين الفلسطينيين وتأهيلهم وتدريبهم ليـوفر لهـم ذلـك كافـة متطلبـات الحيـاة الكريمـة       األردنية في دمج ا اإلستراتيجية

لـدى الالجئـين الفلسـطينيين مـن التـوطين الـذي يحمـل فـي          ًاوالمتمثلـة بـان هنـاك خوفـ    ) 2001،الجنـدي (  نظـر أيضا مع وجهـة  



858  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

يمتـاز بهـا الالجئـون الفلسـطينيون كجماعـة الجئـة فـي        مضمونه معان كالقضاء علـى هـويتهم الفلسـطينية وصـفتهم والمكانـة التـي       

  .المجتمع المضيف

  .؟"ما اتجاهات األسرة الالجئة نحو العوامل النفسية المؤثرة في تكيف الجئي المخيمات في األردن: المحور الرابع 

وامل النفسية المؤثرة في اتجاهات األسرة الالجئة نحو الع"لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 8جدول 

  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية "تكيف الجئي المخيمات في األردن

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجة 

 االتفاق

1 2 
أعتقــد أن الجئــي المخيمــات يؤمنــون بضــرورة اإلصــالح   

 كبيرة 90. 4.37 والتغيير نحو األفضل

2 1 
ــاك رســوخ أرى  ــي     ًاأن هن ــرة العــودة فــي أذهــان الجئ لفك

 كبيرة 1.14 4.17 المخيمات

3 10 
مـن قبـل    ًاشخصـي  ًافرديـة وتحـدي   ًاهناك جهـود  نأشعر أ

 كبيرة 1.15 4.01 الجئي المخيمات لتحقيق ذاتهم

4 7 
أشعر أن الجئي المخيمات يشعرون باإلهمال والتهمـيش  

 كبيرة 1.27 3.71 من قبل المجتمع الدولي

5 6 
أشعر أن هناك مشاعر عـدم ثقـة تجـاه أي جهـة سياسـية      

 كبيرة 1.29 3.56 يحملها الجئو المخيمات) برلمان، حكومة(

6 8 
بالواقع المفـروض مـن قبـل الجئـي      أعتقد أن هناك قبوًال

 كبيرة 1.19 3.55 المخيمات

7 3 
أشــعر أن الجئــي المخيمــات يشــعرون بــاالغتراب والغربــة 

 متوسطة 1.30 3.32 في األردن

 متوسطة 1.30 3.26 أشعر أن الجئي المخيمات يشعرون بالتحيز ضدهم 4 8

9 12 
أشعر أن هناك نظرة سلبية ألبناء الجئـي المخيمـات مـن    

 متوسطة 1.45 3.19 قبل المجتمع األردني

10 9 
أتصور أن هناك عدم رضا عـن بعـض العـادات والتقاليـد     

 متوسطة 1.37 2.95 األردنية من قبل الجئي المخيمات

 متوسطة 1.53 2.81 أعتقد أن الجئي المخيمات يئسوا من العودة 5 11

12 11 
ــ لفكــــرة االنــــدماج فــــي  ًاحقيقيــــ ًاأعتقــــد أن هنــــاك رفضــ

 متوسطة 1.38 2.79 المجتمع األردني من قبل الجئي المخيمات

  56. 3.12 العوامل النفسية  

اتجاهات األسـرة الالجئـة نحـو العوامـل النفسـية      "افات المعيارية لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحر) 8(ويبين الجدول 

والتـي  ) 2(، مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية، حيث جاءت الفقـرة رقـم   "المؤثرة في تكيف الجئي المخيمات في األردن

المرتبة األولـى وبمتوسـط حسـابي     في" أعتقد أن الجئي المخيمات يؤمنون بضرورة اإلصالح والتغيير نحو األفضل"تنص على 

أرى أن هنـاك رسـوخ لفكـرة    "والتي تنص علـى  ) 1(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )0.90(وانحراف معياري ) 4.37(بلغ 

،تلتهـا فـي المرتبـة الثالثـة الفقـرة      )1.14(وبـانحراف معيـاري   ) 4.17(بمتوسط حسـابي بلـغ   " العودة في أذهان الجئي المخيمات

بمتوسـط  " أشعر أن هناك جهود فردية وتحدي شخصي من قبل الجئي المخيمـات لتحقيـق ذاتهـم   "والتي تنص على ) 10( رقم

ــا الفقــرة رقــم   )1.15(وبــانحراف معيــاري  ) 4.01(حســابي بلــغ   لفكــرة االنــدماج فــي    احقيقيــ ااعتقــد أن هنــاك رفضــ  ) 11(،أم

  .)1.38(وانحراف معياري %) 2،79(بمتوسط حسابي المجتمع األردني من قبل الجئي المخيمات احتلت اقل نسبه 

، .)56(وبـانحراف معيـاري   ) 3.12(وبشكل عام يالحظ أن المتوسـط الحسـابي لـألداة ككـل علـى محـور العوامـل النفسـية         

  .مما يعني أن هناك اتفاق بدرجة متوسطه على تأثير العوامل النفسية على تكيف األسرة الالجئة في المخيمات في األردن
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فــي المطالبــة المســتمرة بحــق العــودة رغــم تحســن ظــروف    ) 2000الخزاعلــة، (وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع مــا يــراه    

ــين، ومــع   ــالوطن أالم فلســطين،        ) 1981القطــب والســيد،  (الالجئ ــرة ب ــان األســرة الفلســطينية مرتبطــة بدرجــة كبي ــتهم ب فــي رؤي

يع التــوطين قــد فشــلت بســبب إصــرار الالجئــين الفلســطينيين علــى    بــان مشــار) 2001الفــرا، (والرغبــة دائمــة للعــودة كمــا يــرى  

  .حول ظهور حالة من رفض الواقع من قبل الالجئين في بلد اللجوء) 1992أبو ليلى، (وتتفق مع ما يراه .العودة

 لعوامـل تكيـف الالجئـين فـي المجتمعـات المضـيفة فيمـا يتعلـق بمخيمـات المهـاجرين          ) 1961ماكيفر، (ويفسر ذلك تحليل 

  .التي قد تعاني من عزلة ونظرة سلبية من قبل أبناء المجتمع المضيف بأنهم غرباء ودخالء على هذا المجتمع

هل تختلف االتجاهات نحو العوامل المؤثرة فـي تكيـف األسـر الالجئـة تبعـا الخـتالف بعـض المتغيـرات         : السؤال الثالث

  ؟)والعمل العمر، المستوى التعليمي، حجم األسرة، مستوى الدخل،(مثل 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لالتجاهـات نحـو العوامـل المـؤثرة فـي         

تكيف األسر الالجئة حسب متغيرات العمـر، المسـتوى التعليمـي، حجـم األسـرة، مسـتوى الـدخل، والعمـل، ولبيـان داللـة الفـروق            

  .، والجداول أدناه توضح ذلك"ف"ية تم استخدام تحليل التباين األحادي اختبار اإلحصائية بين المتوسطات الحساب

  ):العمـــــــــــر(

اتجاهات نحو العوامل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين األحادي ألثر متغير العمر على : 9جدول 

  المؤثرة في تكيف األسر الالجئة

 فأكثر 58 26-3334-4142-4950-57 18-25 
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ة للعوامــل االجتماعيــة وهــي أعلــى نســبة بســبب ارتفــاع نســب  ) 2.383(هــي " ف" إن اكبــر قيمــة ل):9(يبــين جــدول رقــم 

هــي للعوامــل النفســية ألنهــا ال تــؤثر بشــكل كبيــر علــى األفــراد وان متوســط    )1.625"ف("المتوســط الحســابي وان أدنــى قيمــة  

  .الحسابي قليل

  محوري العوامل االجتماعية والسياسية واألداة ككلالمقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر العمر على : 10جدول 

المتوسط الفئات المتغير

 الحسابي
 فأكثر 58 50-57 42-49 26-3334-41 18-25

ــل  العوامــــــــ

 االجتماعية
18-25 3.37       
33-26 3.14 .23      
34-41 3.27 .10 -.13     
42-49 3.20 .17 -.06 .06    

57-50 3.07  .30 .07 .20 .13   

 
  28.- 15.- 08.- 21.- 02. 3.35 فأكثر 58

ــل  العوامــــــــ

 السياسية
18-25 3.30       

33-26 3.05 .25*      
34-41 3.21 .09 -.16     

49-423.21.09-.16.00    
57-503.00.30.05.21 .21   

  28.- 07.- 07.- 24.- 02. 3.28 فأكثر 58
       3.30 25-18 األداة ككل

33-263.10.21     
41-343.26.04-.16    
49-423.19.11-.09.07    
57-502.99.31.11.27 .20   

  31.- 11.- 04.- 20.- 00. 3.30 فأكثر 58
  ).α  =0.05(دالة عند مستوى الداللة  •

تعـزى ألثـر العمـر فـي محـور العوامـل االجتماعيـة        ) α  =0.05(وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية    ) 10(ويبين الجدول 

  .ومحور العوامل السياسية واألداة ككل

 25-18وجـاءت الفـروق لصـالح فئـة      33-26وبين فئة  25-18فئة بين ) α  =0.05(ذات داللة إحصائية  وجود فروق  -

ــة واألداة ككــل             ــه الفــروق فــي محــور العوامــل االجتماعي ــات البعدي ــم تظهــر المقارن فــي محــور العوامــل السياســية، بينمــا ل

  .لضاءلتها
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  ):المستوى التعليمي( 

نحرافات المعيارية وتحليل التباين األحادي ألثر متغير المستوى التعليمي على المتوسطات الحسابية واال: 11جدول 

  اتجاهات نحو العوامل المؤثرة في تكيف األسر الالجئة

 بعد الثانوي ثانوي أساسي أمي 
 قيمة ف

الداللة 

اإلحصائية
المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعياري

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

 000. 7.948 35. 3.20 37. 3.18 47. 3.61 53. 3.28 العوامل االجتماعية
 001. 5.957 51. 3.22 50. 3.24 61. 3.72 83. 3.53 العوامل االقتصادية
 000. 15.038 33. 3.05 30. 3.21 59. 3.63 51. 3.27 العوامل السياسية
 189. 1.606 55. 3.14 45. 3.02 78. 3.29 77. 3.20 العوامل النفسية

 000. 8.899 34. 3.14 25. 3.16 51. 3.55 61. 3.30 األداة ككل

 المسـتوى التعليمـي فـي محـور     ألثـر  تعـزى ) 0.05=  �(وجود فروق ذات داللـة إحصـائية    )11(رقم يتبين من الجدول

ــل  ــور الع العوامـ ــة ومحـ ــين         االجتماعيـ ــة بـ ــروق الزوجيـ ــان الفـ ــل، ولبيـ ــية واألداة ككـ ــل السياسـ ــور العوامـ ــادية ومحـ ــل االقتصـ وامـ

، بينمـا لـم تظهـر فـروق فـي      )12(المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيه كما هو مبين في الجـدول  

  .محور العوامل النفسية

) 15.038(بنســبة وكانـت أعلــى قيمـة للعوامــل السياسـية   " ف"إلـى انــه يوجـد فــروق فـي قيمــة    ) 11(ويشـير جـدول رقــم   

  ).3.63(وكانت قيمة المتوسط الحسابي لصالح المرحلة األساسية وقيمتها 

 وكان المتوسط الحسابي أدنى شيء في المرحلـة الثانويـة  ) 1.606"(ف"وان أدنى قيمة للعوامل النفسية حيث كانت قيمة

  ).3.02(وقيمته 

العوامل االجتماعية والعوامل االقتصادية  لبعدية بطريقة شفيه ألثر متغير المستوى التعليمي علىالمقارنات ا: 12جدول 

  والعوامل السياسية واألداة ككل

 الفئات المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي
 بعد الثانوي ثانوي أساسي أمي

العوامــــــــــــــــــــــــل 

 االجتماعية
     3.28 أمي

    33.- 3.61 أساسي
   *43. 10. 3.18 ثانوي

  01.- *41. 08. 3.20 بعد الثانوي
العوامــــــــــــــــــــــــل 

 االقتصادية
     3.53 أمي

    19.- 3.72 أساسي
   *47. 28. 3.24 ثانوي

  02. *50. 30. 3.22 بعد الثانوي
العوامــــــــــــــــــــــــل 

 السياسية
     3.27 أمي

    36.- 3.63 أساسي
   *42. 06. 3.21 ثانوي

  *15. *58. 21. 3.05 بعد الثانوي
     3.30 أمي األداة ككل

    26.- 3.55 أساسي
   *40. 14. 3.16 ثانوي

  01. *41. 15. 3.14 بعد الثانوي
  ).α  =0.05(دالة عند مستوى الداللة   *
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  )12( رقم ويبين جدول

ــة إحصــائية    - ــر تعــزى) α  =0.05(وجــود فــروق ذات دالل ــة      ألث المســتوى التعليمــي فــي محــور العوامــل االجتماعي

  .ومحور العوامل االقتصادية ومحور العوامل السياسية واألداة ككل

بين أساسي من جهة وبين كـل مـن الثـانوي وبعـد ثـانوي مـن جهـة        ) 0.05=  �(وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

األساســي فــي جميــع المحــاور واألداة ككــل، وأظهــرت النتــائج أيضــا وجــود فــروق دالــة  أخــرى وجــاءت الفــروق لصــالح

  .ًا بين ثانوي وبين بعد الثانوي وكانت الفروق لصالح الثانوي في العوامل السياسيةإحصائي

  

  :حجم األسرة   -
  

االتجاهات على  حجم األسرةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين األحادي ألثر متغير : 13جدول 

  نحو العوامل المؤثرة في تكيف األسر الالجئة

 أفراد فأكثر 10 أفراد 9-5من  أفراد 5اقل من  
قيمة ف

الداللة 

المتوســـط  اإلحصائية

 الحسابي
المتوســـط 

 الحسابي
االنحـــراف 

 المعياري
االنحـــراف 

 المعياري
المتوســـط 

 الحسابي
االنحـــراف 

 المعياري
 000. 8.810 31. 3.18 36. 3.34 45. 3.09 العوامل االجتماعية
 335. 1.101 50. 3.21 59. 3.35 53. 3.25 العوامل االقتصادية
 107. 2.256 25. 3.05 42. 3.23 43. 3.17 العوامل السياسية
 918. 085. 54. 3.10 60. 3.13 51. 3.10 العوامل النفسية

 079. 2.570 23. 3.12 38. 3.26 40. 3.15 األداة ككل
 ).α  =0.05(دالة عند مستوى الداللة  •

الحســابية واالنحرافــات المعياريــة وتحليــل التبــاين األحــادي ألثــر متغيــر حجــم   إلــى المتوســطات) 13(يشــير الجــدول رقــم 

وان عـدد   األسرة على االتجاهات نحو العوامل المـؤثرة فـي تكيـف األسـر الالجئـة، وتبـين عـدم وجـود فـروق ألثـر متغيـر األسـرة            

ثـر حجـم األسـرة، فـي محـور العوامـل       تعـزى أل ) α  =0.05(بينما توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية     . القيم كانت متقاربة جدًا

  .االجتماعية

  محور العوامل االجتماعيةالمقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر متغير حجم األسرة على : 14جدول 

 المتغيرات
 الفئات

المتوسط 

 الحسابي
 5اقل من 
 أفراد

 أفراد فأكثر 10 أفراد 9-5من 

العوامـــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 االجتماعية
    3.09 أفراد 5اقل من 

   *25.- 3.34 أفراد 9-5 من
  17. 08.- 3.18 أفراد فأكثر 10

  )α  =0.05(دالة عند مستوى الداللة   *

ولبيــان الفــروق الزوجيــة بــين المتوســطات الحســابية تــم اســتخدام المقارنــات البعديــة بطريقــة شــفيه كمــا هــو مبــين فــي          

  :، وتبين اآلتي)14(الجدول 

  .ة ككللم تظهر فروق في باقي المحاور واألدا -

أفـراد وجـاءت الفـروق     9-5انفراد وبين فئة من  5بين فئة اقل من ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

  .أفراد في محور العوامل االجتماعية 9-5لصالح فئة من 
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  : مستوى دخل األسرة -

على  دخل األسرة متغير مستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين األحادي ألثر : 15جدول 

  تجاهات نحو العوامل المؤثرة في تكيف األسر الالجئةا

ــن    ــل مـــــ  100اقـــــ

 دينار
ــن   199-100مـــــــ

 دينار
ــن   299-200مـــــــ

 دينار
ــن  ــار  300مـــ دينـــ

 فما فوق
 قيمة ف

الداللة 

المتوسط  اإلحصائية

الحسابي

االنحراف

المعياري

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

المتوسط

سابيالح

االنحراف

المعياري

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

 003. 4.731 36. 3.31 41. 3.15 39. 3.31 38. 2.98 العوامل االجتماعية
 144. 1.826 62. 3.24 52. 3.36 57. 3.34 29. 3.03 العوامل االقتصادية
 093. 2.166 37. 3.12 39. 3.12 44. 3.26 26. 3.12 العوامل السياسية
 007. 4.132 46. 3.29 60. 2.96 59. 3.16 32. 2.89 العوامل النفسية

 025. 3.192 34. 3.23 38. 3.13 39. 3.26 21. 3.01 األداة ككل
  

  ).α  =0.05(دالة عند مستوى الداللة  •

متغيـر مسـتوى   إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة وتحليـل التبـاين األحـادي ألثـر      ) 15(يشير الجدول رقم 

=  α(دخل األسرة على االتجاهـات نحـو العوامـل المـؤثرة فـي تكيـف األسـر الالجئـة، ويبـين وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية              

تعزى ألثر مستوى دخل األسرة، في محور العوامل االجتماعية والعوامل النفسية واألداة ككـل باسـتثناء محـور العوامـل     ) 0.05

  .السياسية

للعوامل ككـل بسـبب عـدم وجـود فـارق كبيـر فـي المتوسـط الحسـابي للعوامـل           " ف"رق بسيط بين قيمة حيث إن هنالك فا

  .ككل مما أدى إلى عدم االختالف باالتجاهات

  العوامل االجتماعية والنفسية واألداة ككلالمقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر متغير مستوى دخل األسرة على : 16جدول  

  

المتوسط 

 الحسابي
اقل من 

 دينار 100

  من

100-199 

 دينار

  من

200-299 

 دينار

  من

دينار  300

 فما فوق
     2.98 دينار 100اقل من  العوامل االجتماعية

    *32.- 3.31 دينار 199-100من 
   16. 17.- 3.15 دينار 299-200من 
  17.- 01.- *33.- 3.31 دينار فما فوق 300من 

     2.89 دينار 100اقل من  العوامل النفسية
    28.- 3.16 دينار 199-100من 
   21. 07.- 2.96 دينار 299-200من 
  *34.- 13.- 41.- 3.29 دينار فما فوق 300من 

     3.01 دينار 100اقل من  األداة ككل
    26.- 3.26 دينار 199-100من 
   14. 12.- 3.13 دينار 299-200من 
  11.- 03. 23.- 3.23 وقدينار فما ف 300من 

 ).α  =0.05(دالة عند مستوى الداللة  •
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ولبيان الفروق الزوجية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيه كما هو مبـين فـي الجـدول    

  ، وتبين اآلتي)16(

 199-100وكل مـن فئـة مـن     دينار من جهة 100بين فئة اقل من ) 0.05=  �(وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

دينــار فمــا فــوق فــي محــور   300و دينــار 199-100دينــار فمــا فــوق وجــاءت الفــروق لصــالح فئــة مــن    300و دينــار

  .العوامل االجتماعية

فمـا فـوق    دينـار  300دينار وبـين فئـة مـن     299-200بين فئة من ) 0.05=  �(وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

  .النفسية دينار فما فوق في محور العوامل 300وجاءت الفروق لصالح فئة 

  لم تظهر نتائج المقارنات البعدية فروق في األداة ككل لضاءلتها -
  

  :نوع العمل  -

تجاهات نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين األحادي ألثر متغير العمل على ا: 17جدول 

 ةالعوامل المؤثرة في تكيف األسر الالجئ
 

 طالب قطاع خاص وكالة غوث حكومية
عاطــــــــل عــــــــن
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 010. 3.407 56. 3.45.233.37 33. 623.13. 3.46 3.25.35 امل االجتماعيةالعو
 000. 5.279 75. 3.20.723.67 51. 433.24. 3.50 3.19.40 العوامل االقتصادية
 000. 8.492 63. 3.32.313.44 33. 383.23. 3.00 3.01.27 العوامل السياسية
 001. 4.680 67. 3.18.503.35 49. 433.12. 2.21 3.05.53 العوامل النفسية

 000. 5.257 60. 3.30.333.43 28. 253.18. 3.01 3.12.28 األداة ككل
  ).α  =0.05(دالة عند مستوى الداللة  •

، تعـزى ألثـر العمـل، فـي جميـع المحـاور واألداة ككـل       ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصـائية  ) 17(يبين جدول 

  . وهي العوامل االجتماعية)3.407"(ف"وأدنى قيم تساوي .وهي للعوامل السياسية)8.492"(ف"هوكانت أعلى قيم

  

 جميع المحاور واألداة ككلالمقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر متغير العمل على : 18جدول 
 عاطل عن العمل طالب قطاع خاص وكالة غوث حكومية المتوسط الحسابي  

العوامــــــــــــــل 

 االجتماعية
      3.25 يةحكوم

     21.- 3.46 وكالة غوث
    33. 12. 3.13 قطاع خاص

   31.- 02. 19.- 3.45 طالب
  08. *24.- 10. 11.- 3.37 عاطل عن العمل

العوامــــــــــــــل 

 االقتصادية
      3.19  حكومية

     31.- 3.50 وكالة غوث
    26. 04.- 3.24 قطاع خاص

   04. 30. 01.- 3.20 طالب
  47.- *43.- 17.- *47.- 3.67 اطل عن العملع

العوامــــــــــــــل 

 السياسية
      3.01 حكومية

     01. 3.00 وكالة غوث



865  نصفوت الروساو أسماء العرب، عالء رواشدة

    23.- *22.- 3.23 قطاع خاص
   09.- 32.- 31.- 3.32 طالب

  12.- 21.- 44.- *42.- 3.44 عاطل عن العمل
العوامــــــــــــــل 

 النفسية
      3.05 حكومية

     *84. 2.21 وكالة غوث
    *91.- 07.- 3.12 قطاع خاص

   06.- *97.- 13.- 3.18 طالب
  16.- 23.- *1.14- 30.- 3.35 عاطل عن العمل

      3.12 حكومية األداة ككل
     11. 3.01 وكالة غوث
    17.- 06.- 3.18 قطاع خاص

   12.- 29.- 18.- 3.30 طالب
  13.- *26.- 42.- *32.- 3.43 عاطل عن العمل

  ).α  =0.05(دالة عند مستوى الداللة *

  

ولبيان الفروق الزوجية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيه كما هـو مبـين فـي الجـدول     

  : اآلتيتبين ، و)18(

وق لصـالح عاطـل عـن    قطاع خاص وعاطـل عـن العمـل وجـاءت الفـر     بين ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية   -

  .العمل في محور العوامل االجتماعية

عاطل عن العمل من جهة وبين كـل مـن حكوميـة وقطـاع خـاص مـن       بين ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية   -

  .جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح عاطل عن العمل في محور العوامل االقتصادية

حكومية من جهة وبين كل من قطـاع خـاص وعاطـل عـن العمـل مـن       بين ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية   -

  .جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح قطاع خاص وعاطل عن العمل في محور العوامل السياسية

وكالة غوث من جهة وكـل مـن بـاقي الفئـات مـن جهـة أخـرى وجـاءت         بين ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية   -

  .فئات في محور العوامل النفسيةالفروق لصالح باقي ال

عاطل عن العمل من جهة وكل من حكومية وقطـاع خـاص مـن جهـة     بين ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية   -

  .أخرى وجاءت الفروق لصالح عاطل عن العمل في األداة ككل

  

  :ملخص نتائج الدراسة

  :النتائج التالية إلىتوصلت الدراسة 

 ًاماعيــة المــؤثرة فــي تكيــف الجئــي المخيمــات فــي األردن كــان االزدحــام الســكاني وكــون األردن ارضــ    أهــم العوامــل االجت  .1

  .عربية مسلمة

أهــم العوامــل االقتصــادية المــؤثرة فــي تكيــف الجئــي المخيمــات فــي األردن إعطــاء الجئــي المخيمــات الجنســية األردنيــة         .2

  .وأيضا هناك كفاءات عملية بين الجئي المخيمات

لعوامل السياسية المؤثرة في تكيف الجئي المخيمات في األردن إن الجئي المخيمـات يؤمنـون بحقهـم بـالعودة وان     أهم ا  .3

  .الدول العربية فشلت في حل القضية الفلسطينية

أهــم العوامــل النفســية المــؤثرة فــي تكيــف الجئــي المخيمــات فــي األردن إن الجئــي المخيمــات يؤمنــون بضــرورة اإلصــالح    .4

  .نحو األفضل وان هناك رسوخ لفكرة العودة في أذهان الجئي المخيمات والتغيير

العمـر فـي محـور العوامـل االجتماعيـة ومحـور العوامـل         ألثـر يتبين من الدراسة وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى       .5

  .السياسية واألداة ككل
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التعليمــي فــي محــور العوامــل االجتماعيــة    المســتوى ألثــريتبــين مــن الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى      .6

  .ومحور العوامل االقتصادية ومحور العوامل السياسية واألداة ككل

  .حجم األسرة في محور العوامل االجتماعية ألثريتبين من الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى   .7

وى دخـل األسـرة فـي محـور العوامـل االجتماعيـة       مسـت  ألثـر يتبين من الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى         .8

  .والعوامل النفسية واألداة ككل

  .العمل في جميع المحاور واألداة ككل ألثريتبين من الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى   .9

  

  :التوصيات  -

  :بالرجوع إلى نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات اآلتية     

وتكيف البـرامج  ،ات المعنية وكالة االونروا والمؤسسات الحكومية المعنية بتحسـين ظـروف المخيمـات   توصي الدراسة الجه -

المخيمـات بـالعودة    الالجئـين فـي   حقـوق  التي تدعم رفع المستوى المعشـي لهـذه األسـر شـريطة أن ال يتنـاقض ذلـك مـع       

  شرعي ومقدس لكل الجي فلسطين الن هذا الحق،والتعويض

  .ج وسياسة القبول لدى المؤسسات الحكومية لترتفع أعداد الجئي المخيم فيهاضرورة تعديل برام - 

استراتيجيه واضحة تسـاعد الجئـي العـالم علـى تخطـي مشـاكل تكـيفهم، وخاصـة وان حقـل دراسـة           و رسم خطط مستقبلية -

  . تكيف الجئي المخيمات في البلدان المضيفة يعتبر حديثا في العلوم االجتماعية واإلنسانية

لما لهذا الموضوع من أهمية في تحقيـق االسـتقرار    ضرورة إجراء دراسات تفصيلية وموضوعية لتكيف لالجئي المخيمات -

وتحديـــدا مـــن خـــالل اإلجابـــة علـــى كيف؟ولمـــاذا ؟كـــان للعوامـــل   .االجتمـــاعي فـــي البلـــد المضـــيف و واألمـــن السياســـي

  سرة الالجئةاالجتماعية والسياسية واالقتصادية والنفسية تأثير على تكيف األ
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  6/8/2010 وقبل للنشر                                       1/5/2010  ستلم البحث فيا

  ملخص

إذ ال يمكـن وال يتـاح ألي إنسـان    الحرية مفردة واسعة المعنى، أثيرة إلى القلب، غالية في النفس، فهي أصل جميع الحقـوق،  

أن يمارس حقًا من حقوقه بعيدًا عن الحرية، فالحرية أساس الحقوق بكل االتجاهات، كما إنها قـدرة اإلنسـان علـى اختيـار أفعالـه،      

اإلنسـان  ولهذا فإن االمتالك الواعي لإلرادة والحرية طابع كل شخصية إنسانية، وبصمة الفرد التي تـدل عليـه، فاللـه سـبحانه خلـق      

 .وميزه بعقل حر وإرادة حرة

أمـا الـدين أو المعتقـد الــديني فهـو مـن أهــم مكونـات البعـد الثقــافي والحضـاري ألي شـعب، ومفهــوم الـدين وكيفيـة ممارســة            

 .شعائره على النطاق العام هو ما يعبر عن المفهوم الحقيقي لحرية العقيدة ألي أمة وفي أي مرحلة زمنية

ة الحريــة الدينيــة دون المــرور بالحريــات األخــرى التــي نــص القــانون علــى حمايتهــا، كحريــة الــرأي    ولهــذا ال يتصــور ممارســ

والتعبير، وحرية التعلم، وحرية االجتماع، وحرية التنقل من وإلى دور العبادة، ونظرًا لعدم القدرة على فصل القضـايا أو المسـائل   

العقيـدة والتصـور الفكـري قاعـدة، والتطبيقـات السـلوكية هـي فـروع تلـك           لكـون والعملية عن األسـس اإلعتقاديـه والقواعـد الفكريـة،     

القاعدة، فقد رأى الباحث أن يتطرق إلى حرية االعتقاد الديني وممارسة الشـعائر الدينيـة ببعـدها القـانوني باعتبارهـا حقـًا قانونيـًا        

  .للفرد

Religious Freedom in the Jordanian Legal System 

Saad Al Bashir,  Al-Balqa' Applied University, Amman, Jordan. 
 

Abstract 

     Freedom is a single word of wide sense, nevertheless it is desirable, and valuable to the soul; 
actually it is the source of all rights; no one could ever really have his rights away from freedom. 
Freedom is the rights’ course in all directions, and it is the ability to choose actions, therefore, the 
conscious possession of the will and freedom is of a personal nature for each individual as the 
fingerprint evidence, moreover God created man with a free mind and a free will. 
 

     Either religion or religious belief is one of the most important ingredients of the civilization and 
cultural dimension to any people, and the concept of religion and how to practice its rituals in general 
is reflecting the true concept of the freedom of religion for any nation at any time. 
 

     Nevertheless, it cannot be imagined to practice religion without going through other freedoms 
protected by the law, such as freedom of opinion and expression, and freedom of learning, and freedom 
of assembly, and freedom of mobility to and forth the worshiping sanctuaries, and because of the 
inability to separate issues or practical issues from the intellectual foundations of belief, and the norms. 
Because the belief and intellectual speculation is the base, and the behavioral performances are the 
branches, the researcher determined to address the freedom of religious belief and the religious 
practice from its legal aspect since it is the legal right of the individual. 
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 :مقدمة

فهي أصل جميع الحقوق، إذ ال يمكن وال يتاح ألي  ،غالية في النفس ،أثيرة إلى القلب ،الحرية مفردة واسعة المعنى

كما إنها قدرة اإلنسان على  ،فالحرية أساس الحقوق بكل االتجاهات ،إنسان أن يمارس حقًا من حقوقه بعيدًا عن الحرية

واعي لإلرادة والحرية طابع كل شخصية إنسانية، وبصمة الفرد التي تدل عليه، فالله ولهذا فإن االمتالك ال ،اختيار أفعاله

  .سبحانه خلق اإلنسان وميزه بعقل حر وإرادة حرة

والحرية حقيقة فطرية وليست منحة القوانين، أو أعطية يمتن بها على اآلخرين، فهي مرسومة في ضمائر الناس 

فما كان يوصف بأنه نظام حر في زمن ما  ،إلنسان الحرية والغموض يكتنف مدلولهاومنذ أن عرف ا ،وموجودة معهم بالفطرة

وعليه فإن البحث في مفهوم الحرية ال يعني البحث عن مفهوم  ،أو مذهب ما، نجده نظامًا غير حر في زمن آخر أو مكان آخر

 ،بشرية ما خالل فترة زمنية معينةمجرد من الزمان والمكان، وإنما يعني البحث عن مفهوم تستخدمه أو توظفه جماعة 

واختالف مفهوم الحرية باختالف الزمان والمكان والمذهب السياسي كان له أثر كبير وخطير على داللتها القانونية كموضوع 

  .للحق تحميه الدساتير والقوانين

وم الدين وكيفية ممارسة ومفه ،أما الدين أو المعتقد الديني فهو من أهم مكونات البعد الثقافي والحضاري ألي شعب

  .شعائره على النطاق العام هو ما يعبر عن المفهوم الحقيقي لحرية العقيدة ألي أمة وفي أي مرحلة زمنية

وحرية العقيدة تعني أن لإلنسان الحق في اختيار ما يوصله إليه تفكيره وتطمئن إليه نفسه من عقيدة دون إكراه طالما 

وأمن األمة عند ممارسته لشعائره الدينية، وبمعنى آخر فإن هذه الحرية تعني حق الفرد في أنه يحترم سالمة النظام العام 

وال  ،الحصول على الحماية القانونية ضد إلزامه جسديًا أو معنويًا بهدف دفعه إلى تبني دين اآلخرين أو التخلي عن معتقداته

ألن مجرد االعتقاد بدين معين ال يشكل  ،الدين عن الدولةيكون هذا إال إذا اتخذت الدولة موقف الحياد تجاه ذلك أي فصل 

في عالم الجماعة عائقًا يؤثر في تصرفاتها، ولكن عندما ينتقل االعتقاد بالدين إلى ممارسة شعائر هذا الدين يصبح األمر 

نية دون أن يؤثر على ويحتاج عندئذ إلى تدخل الدولة بشكل يضمن لكل فرد الحرية في ممارسة شعائره الدي ،ماسًا بالجماعة

حرية اآلخرين، ومن هنا فإن فصل الدين عن الدولة ال يعني عدم اهتمام الدولة بمظاهر العبادة التي يجب أن تتجاوب مع 

ولهذا عملت الدول على سن القوانين الوضعية بهدف تنظيم مظاهر العبادة حتى ال تنقلب الحرية الدينية إلى  ،النظام العام

  .المجتمع فوضى تهدد سالمة

وترتبط حرية العقيدة بباقي الحريات األساسية األخرى لإلنسان، ألن حرية الوجدان الديني تعني حق الفرد في اختيار 

 ،معتقده الديني وحريته في إظهار معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة جهرًا أو سرًا

 ،كحرية الرأي والتعبير ،ية الدينية دون المرور بالحريات األخرى التي نص القانون على حمايتهاولهذا ال يتصور ممارسة الحر

ونظرًا لعدم القدرة على فصل القضايا أو المسائل  ،وحرية االجتماع، وحرية التنقل من وإلى دور العبادة ،وحرية التعلم

والتطبيقات السلوكية هي فروع تلك  ،دة والتصور الفكري قاعدةلكون العقيو ،العملية عن األسس اإلعتقاديه والقواعد الفكرية

فقد رأى الباحث أن يتطرق إلى حرية االعتقاد الديني وممارسة الشعائر الدينية ببعدها القانوني باعتبارها حقًا قانونيًا  ،القاعدة

  .للفرد

  :موضوع البحث

التي عمد المغرضون الستغاللها لحقد  ،كمات المظلمةمحاولًة من الباحث إلزالة الترا ،تم اختيار موضوع هذه البحث

 ،فلكل إنسان الحق في التمتع بها عقيدة وعبادة ،جراء عدم فهم معنى الحرية الدينية ودالالتها ،ترسب في العقول والقلوب

زها، أو يعتدي وبضمانات قانونية تكفل له ممارسة فكره وشعائره التي يؤمن بها، حتى ال يتجاو ،تحت ظل حماية الدولة له

ويثير حفيظة  ،ولكون البحث في هذا الموضوع يمس الواقع ،أحد عليها، فللحرية حدود تنتهي عندما تبدأ حرية اآلخرين

بصورة علمية منطقية موضوعية  والمنهج المتبع ،وعناصره، البحثالكثير من أصحاب الفكر والعقائد فإنه ال بد من بيان مشكلة 

  .ةبعيدة عن العاطف

  :مشكلة البحث

يهدف هذه البحث إلى بيان الجوانب القانونية والواقع العملي لحرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في األردن 

باعتبارها من الحريات الفردية التي كفلها الدستور األردني، ونظم ممارساتها وحمايتها ضمن مجموعة من التشريعات سواء 
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أو من خالل األنظمة التي تصدر عن السلطة التنفيذية، خاصة وأن الدولة قد  ،لسلطة التشريعيةعلى شكل قوانين تصدر عن ا

وتبدو األهمية في طرق هذا الموضوع  ،بأنها تضع بعض المحددات على حرية العبادات عندما تتدخل لتنظيمها ،ُتتهم أحيانًا

األولى تتعلق  ،لتمييز بين مسألتين من جهة أخرىول ،والبحث فيه لعدم وجود دراسات متخصصة في هذا المجال من جهة

بحرية الوجدان والدين باعتبارها حقًا مطلقًا وال يجوز فرض أي نوع من القيود على فكر اإلنسان الداخلي أو على ضميره 

منصوص عليها أما المسألة الثانية فهي تتعلق بحرية التعبير عن الديانة وهذه تخضع للقيود ال ،وموقفه تجاه الخالق والكون

  .والتي تستوجبها السالمة العامة والنظام العام أو عدم المساس بحقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية ،في القانون

  :البحثعناصر 

لقد جاء مصطلح الحرية ومصطلح العقيدة كموضوع للحق في الحماية القانونية عند صياغة حماية حرية العقيدة في 

  .نون الدستوري وقانون العقوباتفروع القانون المختلفة كالقا

فما هي الحرية وما هي العقيدة الدينية المقصودتان في الحماية القانونية ؟ وهل كفل النظام القانوني في األردن حرية 

  االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية ؟

معالجة الدور  ث األولالمبحموضوعات غاية في األهمية، حيث تم في  مبحثينعالج هذا البحث من خالل  :خطة البحث

من خالل البحث في اإلسناد القانوني لهذه الحرية في الدستور وفي الضمانات  ،القانوني لممارسة الحرية الدينية في األردن

  .الدستورية لممارستها

ارسات توضيح مدى الحماية القانونية للحرية الدينية في األردن، من خالل إظهار مماما المبحث الثاني فقد انصب على 

كالحق في بناء دور العبادة الخاصة بها  ،مختلفة لحقوق ممنوحة من المشرع األردني للطوائف الدينية غير المسلمة في األردن

أو االعتراف بالطوائف الدينية المختلفة، وإنشاء المحاكم الخاصة بها  ،والحق في إنشاء مدارس خاصة أو جمعيات ،وحمايتها

مع التأكيد على الوحدة الوطنية بين األردنيين كافة دون النظر إلى الفروقات  ،تي تنشأ بين أفراد الطائفةللنظر في المنازعات ال

  .التي قد يكون مصدرها العرق أو اللغة أو الدين

  المبحث األول

  الحمايه الدستورية لحرية المعتقد

شعائر الدينية وعلمانية الدولة، أصبحت في وحرية ممارسة ال ،إن الحرية الدينية بأشكالها المختلفة من حرية الضمير

الوقت الحاضر حرية مقدسة، وال تجرؤ أي دولة من الدول وحتى التي ال تصونها على إنكارها، حيث تم النص عليها في 

   ،معظم المواثيق الدولية والدساتير العربية والغربية

والحق في إظهار الفرد لدينه وممارسة شعائر هذا  ،ةوتعني الحرية الدينية الحق في اعتناق دين أو عقيدة دينية معين

وعدم جواز إخضاع هذه الحرية إال للقيود التي يفرضها  ،والحق في تلقين وتدريس التعاليم والمعتقدات الدينية ،الدين

القانون والتي تكون ضرورية لحماية السالمة العامة والنظام العام أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية
)1(

فاالعتقاد أمر  ،

معنوي يكتنف ذات اإلنسان وقلبه، ومجرد االعتقاد والميل إلى تصديق دين معين ال يشكل في عالم الجماعة عائقًا، ولكن 

أي حرية ممارسة الشعائر (عندما يخرج الموضوع من مجرد االعتقاد الروحي بممارسة شعائر ذلك الدين تبرز حرية العبادة 

لى تدخل الدولة لتنظيم هذه الحرية بشكل يضمن لكل فرد الحرية التامة في ممارسة شعائره الدينية ويحتاج عندئذ إ ،)الدينية

كما أن النص على دين الدولة في الدستور ال يخل باالحترام الواجب ألهل األديان  ،دون أن يؤثر على حرية اآلخرين

رهم الدينية وال يعني حرمان اآلخرين من حرية ممارسة شعائ ،والمعتقدات األخرى
)2(

.  

وقد كفل النظام الدستور األردني حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقًا للعادات والتقاليد المرعية في المملكة ما لم 

  .وحدد المعيار القانوني لمن تشملهم الحماية القانونية في ممارسة هذه الشعائر ،تكن مخلة بالنظام العام

يتضمن  )والثاني( يتناول اإلسناد القانوني للحرية الدينية في الدستور، )األول(الثة مطالب، وسيتم إبراز ذلك من خالل ث

  .يتحدث عن مجالس الطوائف الدينية لغير المسلمين )والثالث( المساواة وعدم التمييز على اساس المعتقد الديني،
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  :المطلب األول

  اإلسناد القانوني للحرية الدينية في الدستور

  :على ما يلي 1952من دستور المملكة األردنية الهاشمية لسنة ) 14(نصت المادة 

ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو  ،تحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية في المملكة(

  .)غتها الرسميةاإلسالم دين الدولة واللغة العربية ل( :منه) 2(وجاء في نص المادة  ،)منافية لآلداب

فقد يفهم خطأ أن الديانات األخرى  ،ومن قراءة هذين النصين السابقين قد يتبادر إلى األذهان أن هناك تناقاضًا بينهما

ذلك  ،إليها المشارالنصوص الدستورية ال ولكن هذا الفهم هو المتناقض والخطأ  ،ال محل لها لكون أن دين الدولة هو اإلسالم

من الدستور أورد مصطلح األديان بصيغة الجمع ال بصيغة المفرد مما يؤكد على االعتراف بالمعتقدات ) 14(أن نص المادة 

من الدستور للتأكيد على احترام ديانة اإلسالم التي بدورها توجب ) 2(وجاءت المادة  ،الدينية األخرى الموجودة في األردن

  .الرسمية في الدولة وفي دوائرها هي اللغة العربيةوأن لغة المخاطبات  ،احترام الديانات السماوية جمعاء

المسألة األولى تؤكد على أن مسؤولية حماية  ،من الدستور األردني مسائل قانونية مختلفة) 14(ويورد نص المادة 

لة هنا يجب والدو ،الحرية المتصلة بممارسة الشعائر الدينية تقع على عاتق الدولة وتعتبر من التزاماتها الدستورية المباشرة

شعب وإقليم وسلطة سياسية  :فهمها بالمعنى القانوني الواسع والمشتمل على أركان ثالثة
)3(

وبذلك فإن واجب الحماية يقع  ،

  .على عاتق الشعب وعلى عاتق السلطة السياسية على حد سواء

لمسؤولية في حال مخالفة حيث تقوم ا ،والحماية القانونية لحق ممارسة الشعائر الدينية متصل بمفهوم المسؤولية

من الدستور بما من شأنه أن يمس حرية ممارسة الشعائر الدينية تقوم ) 14(فكل من خالف نص المادة  ،الواجب القانوني

مسؤوليته وبحسب األحوال تكون أما مسؤولية مدنية أو مسؤولية جزائية 
)4(

.  

مجموعة القواعد التي ( :ى بعض الفقه أن النظام العام هوحيث ير ،أما المسألة الثانية فهي متصلة بمفهوم النظام العام

 )تشكل األساس السياسي واالجتماعي واالقتصادي واألخالقي الذي يقوم عليه المجتمع في دولة معينة
)5(

أما بالنسبة للبعض  

مخالفتها  مجموعة القواعد القانونية اآلمرة التي ال يجوز االتفاق على :اآلخر فإنه يعرف النظام العام بأنه
)6(

واستنادًا إلى هذا  

الغطاء القانوني للتصرف  :التعريف األخير تظهر العالقة بين مفهوم النظام العام ومفهوم المشروعية التي يمكن تعريفها بأنها

القانوني 
)7(

كل ما هو مخالف لنص آمر أو حظر ألمر ما أو كل ما هو مخالف للنظام العام ( :أما عدم المشروعية فهي ،

 )اآلداب العامةو
)8(

)سيادة حكم القانون(في حين يرى بعض الفقه اآلخر أن المشروعية هي  ،
)9(

.  

من الدستور األردني فهي متصلة بمفهوم الحرية الدينية، حيث تعرف الحرية ) 14(أما المسألة الثالثة في نص المادة 

 )ية القانونمكنة ممارسة الحقوق المشروعة بغير عوائق وفي حما( :بشكل عام بأنها
)10(

ويعرف آخرون الحريات العامة  ،

)حريات تعتبر حقًا للفرد وتتحدد بما ال يسبب الضرر لآلخرين( :بأنها
)11(

ويحدد آخرون موقع الحرية الدينية بالنسبة  ،

رء بوحي الحرية في القانون العام هي أن يعمل الم( :لمفهوم الحرية بشكل عام وحرية العقيدة بشكل خاص على النحو التالي

والحرية الدينية هي التي يباح بها للمرء أن يأخذ أو ال يأخذ  ،نفسه دون أن يتقيد بما يحظر أو يضيق عليه عمله نسبيًا

بصحة عقيدة دينية فهي حرية العقيدة وأن ينشر ويعلم هذه العقيدة فهي حرية الرأي وإن يقيم علنًا الشعائر التي تقتضيها 

)يانهذه العقيدة فهي حرية األد
)12(

.  

من الدستور األردني السابق اإلشارة إليها أن ) 14(ويتضح من خالل هذا التعريف األخير وبالربط مع نص المادة 

وأي قيد يحظر أو يضيق على ممارسة هذه الحرية هو قيد غير  ،العالقة قائمة بين الحرية الدينية وحرية الرأي وحرية التعليم

العام، والحرية الدينية إلى جانب أنها من الحريات العامة فهي أيضًا من حقوق اإلنسان  دستوري إال إذا كان مصدره النظام

التي أرسى قواعدها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
)13(

ويرى البعض  ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

ن حقوق اإلنسان ال على أنها قدر لإلنسانعلى أنها حق م - أي الحرية الدينية -هذه الحرية  أنه يجب التعامل مع
)14(

.  
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يمكن القول بأن حرية ممارسة الشعائر الدينية هي حق من  ،من الدستور األردني) 14(وبالرجوع إلى نص المادة 

وهذا النص يمكن  ،الحقوق التي يعترف بها القانون ويحميها طالما أن ممارستها مشروعة وغير مخالفة للنظام واآلداب العامة

اعتباره بأنه مصدر من مصادر االلتزام على عاتق الجميع ومصدره القانون 
)15(

.  

  :المطلب الثاني

  المساواة وعدم التمييز على أساس المعتقد الديني

يتمتع أفراد الطوائف الدينية غير المسلمة في األردن بكافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية 

 ،وليس بصفتهم الجماعية التي قد تشير إليهم كأقليات دينية ،بصفتهم الفردية كمواطنين في الدولة ،واالجتماعية والثقافية

 ،ويقصد بهذه األخيرة أي مجموعة سكانية ترتكز هويتها على معتقدات دينية تختلف عن دين األغلبية أو دين الدولة الرسمي

يستفيد منها كافة األفراد الذين هم  ،حقوق فردية وليست جماعية ذلك ألن الحقوق والحريات الواردة في النظام القانوني هي

وال يتصور ممارسة الحرية الدينية من قبل أفراد الطوائف  ،مواطنون في الدولة دون تمييز بسبب الدين أو غيره من األسباب

االجتماع وتكوين الجمعيات  غير المسلمة دون المرور بالحريات المختلفة المتصلة بها كحرية الرأي وحرية التعليم وحرية

وهذه الحريات يتمتع بها كل األردنيين دون استثناء ويمكن ممارستها في البعد الديني طالما إنها ال  ،وبالضرورة حرية التنقل

دون تمييز ) 20) (19) (16) (15) (14) (6(وهي مقررة بموجب الدستور األردني في المواد  ،تتعارض وأحكم النظام العام

والمعيار في حق ممارستها هو معيار قانوني تمامًا كما هو الحال في معيار تقييدها وهو النظام  ،رق أو اللغة أو الدينفي الع

  .العام والمتمثل بمجموعة القواعد القانونية اآلمرة التي ال يجوز مخالفتها باالتفاق

و مبدأ المساواة بين األردنيين في الحقوق ويضيف الدستور األردني إلى جانب حمايته للحرية الدينية مبدأ مهمًا وه

األردنيون أمام القانون سواء ال تمييز (: من دستور المملكة األردنية الهاشمية) 6/1(حيث جاء في نص المادة  ،والواجبات

أمام  ويقضي ذلك المبدأ أن يكون الناس سواسية ،)بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين

القانون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن مركزهم االجتماعي وعقيدتهم وثروتهم 
)16(

فالمعيار الواجب األخذ به  ،

 –وهذا الوصف  ،وهذا المعيار هو تحقق المركز القانوني للشخص بأنه أردني ،لتطبيق مبدأ المساواة هو معيار قانوني

أو بصورة منح الجنسية ) الدم(انتقال الجنسية بالنسب إما بصورة  ،يقره ويمنحه القانون -أردني
)17(

وهو غير متصل بالعرق  ،

 ،أو باللغة أو بالدين، وتحُقق مبدأ المساواة بين األردنيين ناشئ عن قاعدة قانونية تتصف بالضرورة بالعموم والتجريد

يتمتع بخصائص ثالث هي الشرعية واحترام  وهذا المركز القانوني -أردني  –فتنطبق على كل من تحقق له مركزًا قانونيًا 

مجموعة من المكنات (:حيث عرف المركز القانوني بأنه ،)ROUBIER(وهذا ما جاءت به نظرية الفقيه روبيير  ،الغير والجزاء

  .)والواجبات المتقابلة التي يقررها القانون لمواجهة المصالح المتقابلة لألشخاص والجماعات

أن يتطابق (فهو يرى بأن الشرعية  ،غاية في األهمية )ROUBIER(سب الفقيه روبيير ولعل الخصائص الثالث بح

المركز القانوني مع القواعد القانونية التي تنظم المجتمع وهذه الشرعية يتم تقديرها ووزنها إما وفقًا لسند اتفاقي أو قانوني 

أن يكون المركز القانوني (أن معناه  )ROUBIER(ى روبيير فير ،أما بالنسبة الحترام الغير لهذا المركز القانوني ،)أو قضائي

وأخيرًا فيما يتعلق  ،)وقد يكون شخصًا بالذات في أحوال أخرى –الكافة -وهذا الغير يكون الناس جميعًا  ،حجة على الغير

من هذا ) القانوني(صف أن يتمتع المركز القانوني بحماية قانونية من جانب السلطات القضائية ويستحق و(بالجزاء فإن معناه 

 )الجزاء المقرر له
)18(

.  

 ،فكل أردني سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا يتساوى مع غيره من األردنيين في الحقوق والواجبات ،وبناء على ما سبق

  .)أردنيون(ألنهم جميعًا يتمتعون بمركز قانوني واحد هو أنهم 

المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من ( :من الدستور على أن )101(فقد نصت المادة  ،ومن حيث المساواة أمام القضاء

ومؤدى هذا النص أن لكل مواطن الحق وعلى قدم المساواة في الوصول إلى المحاكم بغية المطالبة  )التدخل في شؤونها

التي يطبق بها  أو في الطريقة ،بحقوقه وفي عدم تعرضه للتمييز عند النظر في أي تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته

  .أو في العقوبات متى تساوت الظروف والجرائم ،القانون عليه
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   :من الدستور أنه) 6/2(ومن حيث المساواة في شغل الوظائف العامة، فقد جاء في المادة 

   .)وتكافؤ الفرص لجميع األردنيين.. .تكفل الدولة العمل(

   :منه على) 22/1/2(ونصت المادة 

  .المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو األنظمة وليلكل أردني حق ت -1( 

 .)يكون على أساس الكفاءات والمؤهالت... .التعيين للوظائف العامة - 2

ومؤدى هذين النصين أن الدولة تتيح الفرص لكل األردنيين وعلى قدم المساواة واستنادًا إلى معايير الجدارة والكفاءة تقلد 

فالمعيار قانوني يتمثل في تحقق المركز القانوني  ،توافرت فيهم شروط التعيين حسب القانون أو النظام الوظائف العامة إذا

  .دون نظر للدين أو العرق أو الجنس

ومن حيث المساواة في تحمل التكاليف واألعباء العامة فإن األردنيين متساوون في الواجبات تجاه مجتمعهم وتجاه 

حيث فرض  ،من خالل دفع الضرائب للدولة لتمكينها من القيام باألعباء المترتبة عليها تجاههم النظام الذي يعيشون في ظله

المشرع األردني الضرائب والرسوم بموجب قواعد قانونية عامة ومجردة تطبق على الجميع دون تمييز وأخذ بمبدأ الضرائب 

التصاعدية لتحقيق العدالة االجتماعية والمساواة
)19(

من الدستور األردني التي جاء ) 111(ن نص المادة وهذا واضح م ،

وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكاليف التصاعدي مع .... .ال تفرض ضريبة أو رسم إال بقانون( :فيها

الرسوم في ال يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب و( :التي جاء فيها) 118(، والمادة )تحقيق المساواة والعدالة االجتماعية

  .)غير األحوال المبينة في القانون

وبمقارنة نصوص الدستور سالفة الذكر مع أحكام المواثيق واالتفاقيات الدولية يتبين أن الدستور أخذ بمبدأ المساواة 

العهدين متفقًا بذلك مع ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و ،وعدم التمييز على أساس المعتقد الديني

   :الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي جاء فيها

أن أحد مقاصد األمم المتحدة تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعًا والتشجيع على ذلك بال  •

تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين 
)20(

. 

حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة  أن لكل إنسان •

أو الدين
)21(

   

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متساوية ضد أي تمييز •
)22(

.  

سبب اللون أو الجنس أو الدينتتعهد الدول األطراف باحترام الحقوق المقررة في االتفاقية دون تمييز ب •
)23( 

جميع األشخاص متساوون أمام القضاء •
)24(

  

جميع األشخاص متساوون أمام القانون ويكفل القانون للجميع حماية متساوية وفاعلة ضد أي تمييز سواء كان ذلك  •

على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين 
)25(

. 

في االتفاقية دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة تكفل الدول األطراف ممارسة الحقوق المدونة  •
)26(

   

ويتضح مما سبق أن التمتع بالحقوق والحريات المذكورة في االتفاقيات الدولية يرتبط بمبدأ المساواة وعدم التمييز 

تزام الدول بعدم التمييز ليس بسبب الدين أو غيره من األسباب األخرى التي قد تسمح بالتمييز، هذا باإلضافة إلى أن ال

التزامًا أدبيًا فقط بل هو التزام قانوني يجب على الدول أن تحترمه وإال كانت مخلة بالتزاماتها طبقًا ألحكام العهدين الدوليين 

اسية حيث نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسي ،للحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

على وسائل حماية داخلية تتمثل باتخاذ التدابير التشريعية الالزمة من قبل الدول األطراف لتطبيق الحقوق والحريات 

كما نص العهد  ،إضافة إلى وسائل حماية دولية تتمثل بالتقارير التي تقدم إلى لجنة حقوق اإلنسان ،المعترف بها في العهد
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ية على الحماية وذلك بتعهد كل دولة طرف باتخاذ الخطوات الالزمة لضمان التمتع الفعلي الدولي للحقوق االقتصادية والثقاف

بالحقوق المعترف بها دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الدين 
)27(

.  

  المطلب الثالث

  مجالس الطوائف الدينية لغير المسلمين

د من ذلك في أن يقدم ضمانات لممارسة هذه الحقوق وقد يذهب إلى أبع ،قد ينص القانون على الحريات والحقوق

  .وهذا ما قدمه فعًال المشرع األردني فيما يتعلق بممارسة الطوائف الدينية غير المسلمة لحقوقهم وحرياتهم ،والحريات

إلى والسؤال الذي قد يطرح في إطار هذا البحث هو معرفة ما إذا كان أصحاب الديانة المسيحية يتمتعون بحق اللجوء 

  قضاء خاص ومستقل يحقق الحماية لحقوقهم المقررة في الدستور األردني ؟

يعترف النظام القانوني في األردن بقضاء مستقل للطوائف الدينية غير المسلمة حيث جاء في الدستور األردني 
)28(

أن  

اكم الدينية إلى محاكم شرعية منه المح) 104(وقسمت المادة  ،المحاكم تقسم من حيث أنواعها إلى نظامية ودينية وخاصة

منه مجالس الطوائف الدينية بأنها مجالس ) 108(وعرفت المادة  ،بالنسبة للمسلمين ومجالس الطوائف الدينية لغير المسلمين

منه ) 109(وحسب منطوق المادة  ،الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة

المجالس تتألف وفقًا ألحكام القوانين الخاصة بها وتختص في مسائل األحوال الشخصية واألوقاف المنشأة لمصلحة  فإن هذه

  .الطائفة ذات العالقة

وأعطى الحق لتلك الطوائف بتأسيس محاكم  ،وجاء قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة مؤكدًا ألحكام الدستور

ولها صالحية النظر والبت في جميع النزاعات الناشئة بين أفراد الطائفة والمتعلقة بمسائل  تعرف بمجالس الطوائف الدينية

األحوال الشخصية والمسائل التي تدخل ضمن اختصاصها وفق أحكام القانون 
)29(

.  

واتصلت  ،والمكاني) الوالئي(هذا وقد نظم قانون مجالس الطوائف غير المسلمة صور االختصاص القضائي الوظيفي 

المادة الخامسة منه باالختصاص الوظيفي من حيث النظر في جميع مسائل األحوال الشخصية الداخلية في صالحية المحاكم 

الشرعية كالقضايا المتصلة بالوقف والوالية والوصاية والوراثة والحجر وفكه والمفقود 
)30(

.  

لنظامي رقابة على األحكام الصادرة عن مجالس وال يوجد للقضاء ا ،وتعتبر قواعد االختصاص الوظيفي من النظام العام

الطوائف الدينية إال إذا كانت قراراتها خارجة عن قواعد االختصاص الوظيفي 
)31(

.  

فإنه لكل طائفة اعترفت بها الحكومة أن تنشئ مجلسًا يتولى أمر القضاء بين أفرادها  ،وفيما يتعلق باالختصاص المكاني

)32(
مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، وتعتبر مجالس الطوائف الدينية محاكم من الدرجة  فيما هو متصل بأحكام قانون ،

ويجوز للطائفة أن تؤسس محكمة استئناف للطعن في القرارات الصادرة عن مجلسها داخل األردن أو خارجها  ،األولى
)33(

.  

ومنها على  ،م تشكيل بعض المجالس الحديثةقد ت ،وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه وباإلضافة إلى المجالس المشكلة سابقًا

 ،المجمع األعلى للكنائس اإلنجيلية والتي تشكل بموجب نظامها األساسي محكمتان بداية واستئناف ،سبيل المثال ال الحصر

وقانون أصول محاكمات خاص بهذا المجمع
)34(

ومحكمة كنائسية لألقباط األرثوذكس في األردن  ،
)35(

كما تم إعادة تشكيل  ،

المحكمة البدائية الكنسية التابعة لبطريركية الروم األرثوذكس في عمان 
)36(

.  

المشرع األردني لم يفرق بين األحكام (فيؤكد البعض بأن  ،أما عن حجية األحكام الصادرة عن مجالس الطوائف الدينية

وائف الدينية من ناحية حجية هذه التي تصدر عن القضاء الشرعي والقضاء النظامي وبين األحكام التي تصدر عن مجالس الط

ألن مجالس الطوائف الدينية جهة  ،وقابليتها للتنفيذ بعد استنفاذها لجميع طرق الطعن وصيرورة الحكم مبرمًا ،األحكام

 )....قضائية
)37(

.  

ا لم هذا وقد يطرح السؤال حول الطوائف التي لم يعترف بها أو لم تؤسس مجلسًا طائفيًا رغم االعتراف بها أو أنه

تتقدم لالعتراف بها أمام حكومة المملكة األردنية الهاشمية والتي ال تمنعها عمًال بالحرية الدينية أن تمارس نشاطاتها، ولكنها 
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األمر الذي يقود إلى  ،في هذه الحالة أي حالة عدم تقدمها لالعتراف بها ليس لها أن تتمتع بإمكانية تشكيل مجلس لها

  .ة االختصاص في حال وجود نزاعات متصلة باألفراد التابعين لهذه الطائفةالتساؤل عن المحكمة صاحب

من قانون مجالس الطوائف الدينية على هذا التساؤل بالقول بأن صاحب االختصاص هو القضاء ) 9(تجيب المادة 

النظامي في النظر والبت في مسائل األحوال الشخصية في مثل هذه الحالة 
)38(

.  

  أي مدى تبقى الحماية القانونية في ظل نظام قضائي مستقل في حالة تغيير الدين ؟  وقد يثور السؤال إلى

ال بد من اإلشارة هنا إلى الحماية القانونية التي منحها المشرع األردني للزوج المسيحي في حالة تغيير الزوج اآلخر 

ي في هذه الحالة الحق بمطالبة زوجه حيث منح المشرع األردني للزوج المسيح ،لدينه المسيحي واعتناقه ديانة أخرى

ولقد صدرت العديد من القرارات عن محكمة التمييز األردنية مؤكدة هذا الحق ،بالتعويض وبفسخ الزواج
)39(

والمبرر لذلك  ،

 هو عدم جواز إجبار الزوج المسيحي على استمرارية الحياة الزوجية في حالة اعتناق زوجه ديانة أخرى غير الديانة المسيحية

  .كون الزواج ابتداءًا قد عقد بين زوجين مسيحيين وعلى مبادئ وأسس الكنيسة التابعين لها

واألمر يختلف في حالة اعتناق أحد الزوجين المسيحيين الديانة اإلسالمية ومن ثم خروجه بعد ذلك عن اإلسالم وعودته 

مح بذلك وتعتبر أن اعتناق الشخص للديانة اإلسالمية ذلك أن أحكام الشريعة اإلسالمية الحنيفة ال تس ،إلى ديانته المسيحية

األمر الذي يشكل عائقًا الستمرار الحياة  ،يمنعه من تغيير دينه ويعتبر إذا عاد لديانته األصلية مرتدًا عن اإلسالم وبال دين

عض الحاالت في األردن ولقد ظهرت في الواقع ب ،الزوجية المسيحية كما كانت قبل اعتناق أحد الزوجين للديانة اإلسالمية

حيث اعتبرت المحاكم الشرعية الزوج المسيحي الذي أعتنق الديانة اإلسالمية وبعد ذلك  ،كشفت عن هذه المشكلة القانونية

وبنفس الوقت فقد قبلت به المحكمة الكنائسية التابعة لطائفته  ،أراد العودة لدينه المسيحي بأنه مرتد عن اإلسالم وال ديانة له

ية واعتبرته من أبناء الديانة المسيحية األمر الذي شكل تنازعًا إيجابيًا على االختصاص ما بين المحاكم النظامية المسيح

والتي أعتبرها القانون مختصة للفصل في أمور األحوال الشخصية بين األشخاص في حال اختالف الدين بينهم 
)40(

وبين  

ويمكن القول بأن نص  ،األحوال الشخصية بين أبناء طائفتها المسيحيةالمحاكم الكنسية صاحبة االختصاص للفصل بمسائل 

هو الواجب التطبيق في حالة اعتبار أن  1938لسنة ) 2(من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم ) 11(المادة 

الزوج المرتد عن الدين اإلسالمي قد أصبح بال دين 
)41(

ائفة المسيحية التي عقدت وبذلك تكون للمحكمة الكنائسية للط ،

وال يصح اعتبار المحاكم  ،الزواج صالحية النظر في هذه القضية ويكون قانون تلك الطائفة هو القانون الواجب التطبيق

من القانون المذكور أعاله تعطي صالحية البت بالنزاع المرتبط بأمر األحوال ) 7(النظامية صاحبة االختصاص، ألن المادة 

وفي هذه الحالة وعند اعتبار الزوج المرتد عن الدين  ،كم النظامية إذا كان أحد أطراف النزاع مسلمًاالشخصية للمحا

وبناء على ذلك حيث ال يتوفر  ،اإلسالمي قد أصبح بال دين فال يكون والحالة هذه أي من طرفي النزاع منتميًا للدين اإلسالمي

فال  ،وهو شرط أن يكون أحد أطراف النزاع مسلمًا ،الطوائف الدينيةمن قانون مجالس ) 7(أحد الشروط الواردة بالمادة 

وتكون من اختصاص المحكمة الكنائسية للطائفة التي تم  ،تكون المحاكم النظامية صاحبة االختصاص للفصل بمثل هذا النزاع

عقد الزواج فيها 
)42(

وفقًا لقواعد تعيين المرجع في  مع اإلشارة هنا إلى أن مسألة تحديد الجهة القضائية صاحبة االختصاص ،

من قانون مجالس ) أ/16(يكون وفق أحكام المادة  ،حال وقوع خالف يتعلق باالختصاص بين محكمة كنائسية ومحكمة نظامية

)43(1938لسنة ) 2(الطوائف الدينية غير المسلمة رقم 
.  

م الرجوع عن اإلسالم بعد ذلك إلى وبالعودة إلى الحديث عن تبديل الزوج المسيحي لديانته ليصبح مسلمًا ومن ث

فإن قانون األحوال الشخصية يكون واجب التطبيق بتحقق المركز  ،فمن جانب ،يجب التمييز بين مسائل مختلفة ،المسيحية

القانوني للشخص في كونه مسلمًا من عدمه
)44(

 ،، ويكون الشخص مسلمًا إما باختياره أو أن يكون من أبوين مسلمين

المركز القانوني حقوق وواجبات منها ما يتصل بتحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق التي هي قانون ويترتب على هذا 

ومن جانب آخر فإن قانون األحوال الشخصية للمسلمين إذا قرر  ،األحوال الشخصية الذي يقرر بدوره صحة الزواج من عدمه

إال أنه ال يوجد مطلقًا نص  ،ر متصلة بالزواج والطالق والميراثلشخص وصف أنه مرتد عن اإلسالم فإنه يترتب على ذلك آثا

وعلى ذلك وإعماًال لمبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص  ،قانوني في النظام القانوني األردني يقرر عقوبة ما لمن يوصف بالردة

  .فإن الردة ليست صفة جرمية يترتب عليها عقوبة جزائية في النظام القانوني األردني
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نجد أنها قررت في حالة ارتداد شخص عن اإلسالم بعد أن أعلن  ،الرجوع إلى أحكام محكمة االستئناف الشرعيةوب

أهليته والتي بها يكون مسؤوًال عن كافة ) للمرتد(بأن الردة هي أمر اعتقادي تبقى له  ،إسالمه وعاد إلى الديانة النصرانية

كافة تصرفاته في ماله تصرفاته جزائيًا ومدنيًا وأخالقيًا وتصح منه 
)45(

.  

وتمنحهم حق  ،فإن الضمانات القضائية التي تكفل الحقوق والحريات لألفراد من تعسف السلطات العامة :وفي الخالصة

اللجوء إلى القضاء في حال االعتداء عليهم ال تتحقق إال إذا تمتع القضاء باالستقاللية الكاملة التي تؤهله للقيام بوظيفته على 

جه وتكفل له ضمانات تظهر في الكفاءة القانونية الجيدةأكمل و
)46(

.  

  المبحث الثاني

  حرية العقيدة والحريات األخرى

الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية  منها ،حقوقًا مختلفة للشخص يترتب على المركز القانوني

ولكن  ،بوصفهم أردنيين ال لمعيار آخر كالدين األخيرة لمة هذه الحقوقلطوائف الدينية غير المساوتترتب ألصحاب  ،والثقافية

التي  العتقاد الدينيحرية اومصدر هذه الخصوصية هو طبيعة الممارسة المتصلة ب ،لهذه الحقوق خصوصية في ممارستها

ة االحتفاالت الدينية وإقامة وحق االجتماع في أماكن مناسبة إلقام ،تعني الحق في اإلظهار العلني للمعتقد وممارسة العبادة

وكذلك حق الوالدين في تنشئة أطفالهم  ،والحق في تلقين وتدريس التعاليم والمعتقدات الدينية ،الشعائر والطقوس الدينية

ويستتبع ذلك حرية حيازة وكتابة وطبع ونشر األعمال المكتوبة والمجالت والصحف التي تتناول  ،على الديانة التي يختارونها

اضيع المتعلقة بالمعتقدات الدينية، ومن هنا يتبين التداخل بين حرية العقيدة وحرية الرأي وحرية االجتماع وحرية المو

والتي ترتد جميعها إلى حرية الفكر، فالفكر يسبق االعتقاد، وإذا أعلن الفكر أصبح رأيًا، والرأي إذا  ،الصحافة وحرية التعليم

أما حرية الرأي  ،ه أو حقيقة علمية صار عقيدة، وعليه فإن الفكر واالعتقاد متداخالنتأكدت صحته وأصبح يقينًا ال شك في

وحرية االجتماع وحرية التعليم فهي أدوات لنشر حرية االعتقاد والفكر 
)47(

.  

أجل  فالحرية الدينية تتطلب كافة الحريات العامة تقريبًا، كحرية الرأي والتعليم والتنقل وغيرها، والتي الغنى عنها من

  .تحقيق تلك الحرية الدينية التي يقع على الدول واجب االلتزام باحترامها وحمايتها

مدى تمتع افراد الطوائف الدينية غير المسلمة في حرية المعتقد الديني والحريات المتصلة بها في النظام ولبيان 

 )األول(الدينية من خالل ثالثة مطالب  شعائرالبد من الحديث عن الحقوق والحريات المتصلة بممارسة ال القانوني األردني

  يتحدث عن الحقوق اآلقتصادية والجتماعية  )الثالث(و ،يتناول الحقوق الساسية )الثاني(الحقوق المدنية، و يشمل

  :المطلب األول 

  الحقوق المدنية

في الحرية واألمان  الحق(الحريات الشخصية  وتشمل ،وهي تتضمن الحقوق والحريات المتعلقة اما بكيان اإلنسان

 ،وحرية التنقل وحرمة المسكن وسرية المراسالت، واما بحياته الخاصة وتتمثل بحماية الحياة الخاصة ذاتها )الشخصيين

وقد  ،ذلك ألنها ضرورية لإلنسان ليتمكن من التمتع بغيرها من الحريات وتأتي الحرية الشخصية في مقدمة الحريات األساسية

)الحرية الشخصية مصونة(ي الحرية الشخصية في المادة السابعة منه بالتأكيد على أن كفل الدستور األردن
)48(

.   

وفي مجال ممارسة الحرية الدينية نمييز بين إمكانية ممارستها من حيث مكان ممارستها ومن حيث الوسائل والحريات 

بحماية الحياة الخاصة والثانيًة تتعلق بصور وبناءًا على ذلك سنبحث في مسألتين األولى تتعلق  ،التي تمكن من ممارستها

  .الحريات الشخصية المتصلة بالحرية الدينية

  :حماية الحياة الخاصة 

لقد سبقت اإلشارة إلى أن القانون يتعامل مع المراكز القانونية وبموجبها يحدد ما للشخص من حقوق وما عليه من 

المسيحية يتمتعون بكافة الحقوق التي يمنحها القانون لكونهم أردنيون دون وبناًء على ذلك يتبين أن أصحاب الديانة  ،التزامات

  .تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين
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إال أن السؤال قد يثور في معرفة الحماية القانونية ألصحاب الديانة المسيحية في ممارسة ديانتهم أو طقوسهم 

نون األردني الحماية للحياة الخاصة لألفراد بشكل عام أم ال ؟ وبناء وشعائرهم في أماكن إقامتهم ؟ بمعنى آخر هل يوفر القا

ة على اإلجابة على هذا السؤال سيتبين لنا هل يتمتع أصحاب الديانات السماوية األخرى بحماية حياتهم الخاصة المتصل

  ؟بممارسة الشعائر الدينية أم ال

وبذلك إن لم تتوفر له حماية  ،ي حرية العقيدة الدينيةمن الواضح أن حماية حق الحياة الخاصة متصلة بحق الشخص ف

فالحق بالخصوصية جوهر الحرية  ،حياته الخاصة فكأنما لم تتوفر له حماية حقيقية لممارسة شعائره الدينية في مكان إقامته

)49(
  .خاصة في ضوء التقدم العلمي ،حيث يمكن خرقها بسهولة 

قه القانوني األردني يمكن القول بأن الحياة الخاصة هي الحياة المتصلة وفي ضوء غياب تعريف للحياة الخاصة في الف

وهي تختلف عن حرية السكن في أن هذه األخيرة تتمثل في إمكانية اختيار مكان السكن  ،بممارسات اإلنسان في مكان إقامته

  .وعدم االعتداء عليه

لخاصة، حيث أوردت نصًا صريحًا متعلقًا بحمايتها وقد اهتمت قوانين بعض الدول كفرنسا على سبيل المثال بالحياة ا

ويقدم بعض الفقه  ،1970من القانون المدني الفرنسي الذي كان قد أضيف في عام ) 9(وهو نص المادة 
)50(

ترجمة كاملة  

  :من القانون المدني الفرنسي مفادها) 9(لنص المادة 

مساس بحق المضرور في التعويض أن يأمروا ويستطيع القضاة دون  ،لكل شخص حق في احترام حياته الخاصة(

باتخاذ كل اإلجراءات كالحراسة والحجز أو أي إجراء آخر من شأنه منع أو وقف االعتداء على ألفة الحياة الخاصة و هذه 

  .)اإلجراءات يمكن األمر بها من قاضي األمور الوقتية في حال االستعجال

  مدني األردني نصًا مماثًال ؟والسؤال المطروح بذلك هو هل تبنى القانون ال

ولكن ذلك ال يعني بالضرورة أنه لم يقدم الحماية للحياة  ،حيث لم يقدم المشرع األردني نصًا مماثًال ،اإلجابة سلبية

الخاصة لألفراد وأن كان من المستحسن أن يتم التعديل بإيجاد نص مماثل التصال هذا الحق بحقوق مختلفة لصيقة 

  .بشخصية اإلنسان

 –ومن أصحاب الديانة المسيحية موضوع الدراسة  –ا في حال االعتداء على الحياة الخاصة ألحد األفراد في األردن أم

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان ( :من القانون المدني األردني) 256(فإنه قد يعمد إلى تطبيق نص المادة 

صة ألي فرد في المجتمع قد يحمل صورة من صور فعل اإلضرار ذلك أن االعتداء على الحياة الخا ،)الضرر
)51(

ويتحقق  ،

التعويض عن الضرر الذي لحق أصحاب الديانة المسيحية لما مسهم في ممارستهم لحياتهم الخاصة استنادًا إلى صورة الضرر 

ن الضرر األدبي كذلك فكل تعد يتناول حق الضما( :من القانون المدني األردني) 267/1(األدبي المنصوص عليه في المادة 

على الغير في حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته أو مركزه االجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤوًال عن 

  .ويالحظ أن المشرع األردني استخدم في النص مصطلح الحرية بالمعنى الواسع والتي تشمل الحرية الدينية )الضمان

وهذه األخيرة يمكن تعريفها  ،والمتمثل هنا باالعتداء على الحياة الخاصة متصل بقيام المسؤوليةإن مفهوم اإلضرار 

   :بأنها

)االلتزام الذي يقع على اإلنسان بتعويض الضرر الذي ألحقه باآلخرين بفعل األشخاص أو األشياء التي يسأل عنها(
)52(

.  

دفعنا إلى التساؤل حول اإلسناد القانوني للقول بتحقق فعل مما ي ،ويالحظ اتصال مفهوم المسؤولية بمفهوم االلتزام

  .األضرار في حال االعتداء على الحياة الخاصة لألفراد

  :منه أن) 7(عّلنا نجد اإلجابة في الدستور األردني حيث جاء في نص المادة 

ولها إال في األحوال فال يجوز دخ ،للمساكن حرمة( :منه أن) 10(وجاء في نص المادة  )الحرية الشخصية مصونة(

  .)وبالكيفية المنصوص عليها ،المبينة في القانون

يمكن القول بأن هناك التزامًا  ،وفي ضوء الحماية القانونية التي أوردها الدستور للحرية الشخصية ولحرمة المساكن

ففي حال االعتداء على هذه  ،اكنهموباحترام حرمة مس ،قائمًا على كافة أفراد الشعب متمثًال باحترام الحرية الشخصية لآلخرين
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من القانون المدني األردني ) 256(الحرية وعلى تلك الحرمة نكون أمام خرق اللتزام مصدره القانون مما يجعل نص المادة 

  .واجبة التطبيق

لدين لها ويجب أن ال يغيب عن الذهن أن أماكن العبادة واألديرة والتي يقيم فيها أصحاب الديانة المسيحية من رجال ا

األولى مدنية هي  ،حيث أن مثل هذه الحالة تتمتع بنوعين من الحماية ،الحماية القانونية المتحققة لوصف حماية الحياة الخاصة

أما الحماية  ،من القانون المدني األردني والتي تتصل في هذا المقام بحماية الحياة الخاصة) 256(ما تضمنته نص المادة 

كل من خرب أو أتلف أو دنس (من قانون العقوبات األردني على أن ) 275(الجنائية حيث نصت المادة الثانية فهي الحماية 

مكان عبادة أو شعارًا أو أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدًا بذلك إهانة دين أي جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه 

بالحبس من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى  بأن تلك الجماعة ستحمل فعله على محمل اإلهانة لدينها يعاقب

  .)خمسين دينارًا

بناءًا على ما تقدم يتضح اهتمام المشرع األردني بتحقيق الحماية القانونية للحياة الخاصة بمعنى واسع من الحماية 

  .لتشمل صورة الحماية المدنية والجزائية في حال المساس بها

حماية الحياة الخاصة هي ضرورة التصالها بحق ممارسة الشعائر الدينية، األمر الذي يستحسن  يمكن القول بأن ،وختامًا

أو يستوجب وجود نص قانوني خاص يحقق هذه الحماية رغم تحققها في إطار النظام القانوني األردني كما رأيناه من خالل 

  .در االلتزاممن القانون المدني المتصل بالفعل الضار كمصدر من مصا) 256(المادة 

  :الحق في الحرية واألمان الشخصيين

أي  ،عدم جواز القبض على أحد األشخاص أو اعتقاله أو حبسه إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون فيقصد به

يق مبدأ وتطب ،وما يترتب عليه من أثار تراعي اإلنسان لمجرد إنسانيته ،)ال جريمة وال عقوبة إال بنص(احترام مبدأ الشرعية 

وأن يكون االختصاص للجهة القضائية بالنظر في المنازعات  ،عدم رجعية القوانين إال إذا كان القانون الجديد أصلح للمتهم

ال يجوز أن يوّقف أحد أو يحبس إال وفق أحكام ( :وقد جاء نص المادة الثامنة من الدستور األردني ،وانتهاك القانون

ومنسجمًا ومتفقًا في الحكم القانوني مع نص المادة التاسعة من اإلعالن العالمي  ،ق األمنمؤكدًا على حماية ح ،)القانون

)ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيًا( :لحقوق اإلنسان التي نصت على أنه
)53(

وكذلك الحال بالنسبة  ،

لكل فرد حق في الحرية واألمان على (المدنية والسياسية لنص المادة التاسعة الفقرة األولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق 

)شخصه وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفيًا
)54(

. 

عدد من الشروط مجتمعة، وهي أن يخضع الحرمان من  فيهوحتى يكون الحرمان من الحرية مشروعًا ينبغي أن يتوافر 

لعهد الدولي ويكون له سند في التشريعات الوطنية للدول الحرية إلى القوانين المعمول بها داخل الدول األطراف في ا

األطراف، وأن يتفق إجراء اإلحتجاز أو الحرمان من الحرية مع المعايير المتبعة في مجتمع ديموقراطي، فينبغي أال يخل هذا 

اإلعتقاد بوجوب اإلجراء ألي مجتمع ديموقراطي وفي مقدمتها سيادة القانون فيجب أن تتوافر أسباب معقولة تدعو إلى 

حرمان شخص ما من حريته، كأن تقوم أدلة على ارتكابه جريمة ما، وأن يكون الحرمان من الحرية متناسبًا مع الغاية المبتغاة 

منه، فاعتقال حدث لمدة طويلة اعتقاًال مؤقتًا دون إخضاعه للتأهيل وللتعليم ال يعد حرمانًا مقبوًال من الحرية من وجهة نظر 

دولي لحقوق اإلنسان، وبالرجوع إلى النظام القانوني األردني فإنه ال يوجد نص يقرر عقوبة على المسائل المتعلقة القانون ال

باإلعتقاد الديني، وعلى ذلك وإعماًال بمبدًا ال جريمة وال عقوبة إال بنص فإن الردة هي أمر اعتقادي وليست صفة جرمية 

  .وني األردنييترتب عليها عقوبة جزائية في النظام القان

فهم  ،لم تميز بين األردنيين ال في العرق وال في اللغة وال في الدين ،وهذه النصوص القانونية كما يالحظ عليها

ذلك أن  ،يتمتعون بهذا الحق دون قيد الطوائف الدينية غير المسلمةفأصحاب  ،متساوون أمامها فيما تمنحه لهم من حقوق

  .لهم كأردنيين العبرة بتحقق المراكز القانونية

  :حرية التنقل

فيراد منها الحق في حرية السفر و االنتقال إلى أي مكان داخل حدود الدولة أو خارجها، وحرية العودة إلى الوطن دون 

والنظام العام أو حقوق  ،ولحماية األمن الوطني ،قيود أو موانع وال يجوز تقييد هذه الحرية إال للضرورة ووفقًا ألحكام القانون
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بنصه على أنه ال يجوز أبعاد األردني عن ديار المملكة، وال يجوز أن  ،وهذا ما أكد عليه الدستور األردني ،حريات اآلخرينو

وال أن يلزم باإلقامة في مكان معين إال في األحوال المبينة في القانون، وفي هذا َتواُفق  ،يحظر على أردني اإلقامة في جهة ما

اإلنسان والذي أكد على حرية األفراد في التنقل وحريتهم في اختيار محل اإلقامة، وحقهم في  مع اإلعالن العالمي لحقوق

مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم، وحقهم في العودة إليها وتواُفق مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 

وق اإلنسان الثانية عشرة منه التي جاءت متوافقة مع اإلعالن العالمي لحق
)55(

.  

حيث أنه ال يتصور منع األشخاص من الذهاب  ،حرية التنقل من أهم الحريات المتصلة بممارسة الشعائر الدينية وتعد

إلى دور العبادة أو أداء فريضة الحج في الخارج، كما وأنه من غير المتصور منع الشخص من الرجوع إلى بالده بعد أداء 

ويمكن القول بأن ممارسة حرية العقيدة مقيدة  ،هذه الحريات متالصقة تكاد ال تقبل التجزئة أي بمعنى آخر أن ،فريضة الحج

  .بممارسة حريات مختلفة ولعل أهمها حرية التنقل

  :حرية الرأي والتعبير 

دى وتعني إمكانية الفرد في التعبير عن رأيه بإح، وهي الحقوق والحريات التي يغلب عليها الطابع الفكري أو المعنوي

وتعني أيضًا التبادل الحر لألفكار واآلراء عن طريق المسرح أو اإلذاعة  ،الوسائل المتاحة سواء بالقول أو الكتابة أو الرسائل

وقد  ،وكذلك تعني حق األفراد في إصدار ما يشاؤون من مطبوعات ،المسموعة والمرئية أو عن طريق الصحف أو المجالت

  : حيث نصت على أنه ،منه) 15(في المادة كفل الدستور األردني هذه الحرية 

ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن  ،تكفل الدولة حرية الرأي -1

  .ال يتجاوز حدود القانون

  .الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون -2

  .أحكام القانونال يجوز تعطيل أو إلغاء امتيازها إال وفق  -3

أن اإلعالن العالمي  ،ويظهر االنسجام بين ما ورد في الدستور األردني واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في هذا الشأن

لحقوق اإلنسان قرر أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء ونقلها إلى اآلخرين 

وكذلك الحال بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  ،ر للحدود ودون أي تدخلبأي وسيلة دونما اعتبا

وأن لكل إنسان الحق في إلتماس مختلف ضروب المعلومات حق في اعتناق اآلراء دون مضايقة الالمتضمن أن لكل إنسان 

بشكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة بار للحدود سواء ونقلها إلى آخرين دونما اعتوحرية التعبير عنها  ،واألفكار وتلقيها

، ويجوز إخضاع هذه الحقوق لبعض القيود المحددة بنص القانون الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم ولحماية يختارهاأخرى 

األمن القومي أو النظام العام أو اآلداب العامة
)56(

من العهد  2/ 19، وبالنسبة لمفهوم المعلومات ألغراض تطبيق نص المادة 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية فهو يشمل سائر المعلومات والمسائل التقليدية الداخلة في نطاق حرية التعبير 

كالموضوعات الدينية والفلسفية والسياسية، فالحق في اعتناق اآلراء حق مطلق بينما الحق في حرية التعبير عن اآلراء ليس 

تكون محددة بنص القانون وضرورية ألغراض احترام حقوق اآلخرين وسمعتهم، وحماية األمن  مطلقًا فيجوز تقييده بشروط

  . الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب، فال يجوز الدعاية للحرب أو للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية

الحرية الدينية تقتضي إمكانية الفرد في أن ينتمي إلى حيث أن  ،وترتبط حرية العقيدة الدينية بحرية الرأي والتعبير

وهذا أمر ال  ،عقيدة ما باختياره وأن يتمكن من إظهار دينه والتعبير عنه منفردًا أو ضمن مجموعة أمام المأل أو على حدة

يتحقق دون حرية الرأي والتعبير
)57(

الدينية غير المسلمة ويشير الواقع العملي في األردن إلى تمكين من يرغب من الطوائف  ،

ومثال ذلك الموافقة للهيئة اإلنجيلية الثقافية بمنحها رخصة إلنشاء دار نشر وتوزيع  ،بالتعبير عن معتقداتهم بالوسائل القانونية

في عمان تحت أسم الهيئة اإلنجيلية للنشر والتوزيع
)58(

وترخيص جمعية دار الكتاب المقدس األردنية التي جاء في نظامها  ،

اسي أن من نشاطاتها وأهدافها طباعة ونشر واستيراد وتوزيع الكتاب المقدس أو أية أجزاء منه والكتب الدينية المتعلقة األس

به وباللغات المختلفة والعمل على إنشاء مكتبة متخصصة بالكتاب المقدس والكتب الدينية والوسائل السمعية والمرئية المتعلقة 

أن بعض الجمعيات المسيحية تمارس النشر من خالل مواقع االنترنت كما هو الحال لجمعية وتجدر اإلشارة أخيرًا إلى  ،بها

النور الثقافية
)59(

. 
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  :المطلب الثاني

 الحقوق السياسية

ويقصد بالحقوق السياسية حق المواطنين في المساهمة بعملية االختيار السياسي، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة 

وتشمل الحقوق  ،الفرد بدوره في المشاركة بالقرار وتحمل المسؤولية ويتمتع بفرصة االنتماء للجماعةبحيث يشعر  ،للدولة

وقد كفل  ،وحقهم في االنتخاب والترشيح وفي تولي الوظائف العامة ،السياسية حق المواطنين في مخاطبة السلطات العامة

لألردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من (: الدستور األردني هذه الحقوق في المادة السابعة عشرة منه

، وفي المادة الثانية والعشرين الفقرة )…أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعنيها القانون

مجلس (لمادة السابعة والستين ، وا)لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو األنظمة(:األولى

، ويظهر االنسجام بين نصوص الدستور )النواب يتألف من أعضاء منتخبين انتخابًا عامًا سريا ومباشرًا ووفقًا لقانون االنتخاب

قوق والمادة الخامسة والعشرين من العهد الدولي للح ،والمادة الحادية والعشرين من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،األردني

إما مباشرة وإما  ،من خالل مضمونهما بأن لكل مواطن الحق في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ،المدنية والسياسية

وأن ُتتاح له  ،وأن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري بين الناخبين بالتصويت السري ،بواسطة ممثلين يختارون بحرية

 فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده
)60(

.  

فقد أجازت المادة السادسة عشرة من الدستور هذا الحق  ،أما فيما يتعلق بحق تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية

ويتفق هذا مع المادة العشرين من  ،على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور

   :اإلعالن العالمي التي تنص على أن

  )...شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية لكل -1(

لكل فرد الحق في ( :والمادة الثانية والعشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن

لحق غير تلك المنصوص بما في ذلك تشكيل النقابات أو االنضمام إليها وال يجوز وضع قيود على هذا ا ،تكوين الجمعيات

عليها في القانون والتي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي مصالح األمن الوطني أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية 

 )...حقوق اآلخرين وحرياتهم
)61(

.  

م السياسية فيقصد به حق األفراد والجماعات في التجمع السلمي للتعبير عن توجهاتهم وآرائه ،أما عن حق االجتماع

واالجتماعية والدفاع عنها أو محاولة إقناع اآلخرين بها، وقد كفل الدستور األردني هذه الحرية في الفقرة األولى من المادة 

والمقصود بعبارة اجتماع وفقًا لنص المادة الثانية  )....لألردنيين حق االجتماع ضمن حدود القانون( :السادسة عشرة منه

وينسجم هذا النص  ،االجتماع الذي يتم عقده لبحث أمر ذي طابع عام ،2004لسنة ) 7(ت العامة رقم من قانون االجتماعا

يكون الحق في ( :مع أحكام المادة الحادية والعشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن

ممارسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل  التجمع السلمي معترفًا به وال يجوز أن يوضع من القيود على

)...أو اآلداب العامة... .أو النظام العام.. .لصيانة األمن القومي... .تدابير ضرورية
)62(

.  

كحق االجتماع وحق تأليف األحزاب السياسية ومخاطبة السلطات  ،هذا ونستثني من هذه الدراسة بعض الموضوعات

إال أن  ،على اعتبار أن هذه الحقوق يتمتع بها كل أردني تحقق له هذا المركز القانوني ،اصب العامةالعامة وتولي المن

الخصوصية المرتبطة بحقوق وحريات أصحاب الديانة المسيحية قد تظهر في الواقع العملي في األردن بشكل أوضح في كيفية 

  .كما وتظهر أيضًا في حق تشكيل الجمعيات ،رشيحممارسة الديمقراطية من خالل إمكانية االنتخاب وإمكانية الت

مع األخذ بعين االعتبار في ممارسة هذه الحقوق  ،وحق تشكيل الجمعيات ،وعليه سنبحث في مفهوم سيادة الديمقراطية

  .التطبيق على حالة معتنقي الديانة المسيحية في األردن
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  :سيادة الديمقراطية

)بنفسهحكم الشعب (تعرف الديمقراطية بأنها 
)63(

وتمارس عادة من خالل انتخاب مجلس تشريعي من الشعب وهذا  ،

ويؤكد بعض الفقه على أن هيئة الناخبين في ممارستها لحق االنتخاب إنما تشكل سلطة إلى جانب  ،هو النظام البرلماني

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
)64(

.  

 :التي نصت على أن ،ومبادئها بدءًا من نص المادة األولى منهوقد أرست نصوص الدستور األردني الديمقراطية 

وال ينزل عن شيء منه و الشعب األردني جزء من  ،المملكة األردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها ال يتجزأ(

  .)ملكي وراثي ،ونظام الحكم فيها نيابي ،األمة العربية

طية في شقه المتعلق بحماية الحرية الدينية بوجوب تعبير معتنقي الديانة المسيحية ويرتبط البحث في الممارسة الديمقرا

وهذا أمر يرتبط بمسألتين األولى الحق في االقتراع و األخرى الحق في  ،عن حاجاتهم من خالل من يمثلهم في مجلس األمة

  .الترشيح لمجلس النواب

 ،منه على مبدأ المساواة في االقتراع) 3(في نص المادة  ،االقتراع فيما يتعلق بحق ،وقد أكد قانون االنتخابات األردني

حيث أقر بأن لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم األول من الشهر األول من عام االنتخاب الحق في 

انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان أسمه مقيدًا في أحد الجداول االنتخابية النهائية 
)65(

.  

من قانون االنتخاب األردني على تقسيم ) 52(فقد نصت المادة  ،أما فيما يتعلق بالحق في الترشيح لمجلس النواب

وجاء التمثيل  ،2001المملكة إلى دوائر وفقًا لنظام تقسيم الدوائر االنتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها الصادر عام 

  :المسيحي على النحو التالي

لمحافظة البلقاء نائبان  ،لمحافظة أربد نائب واحد مسيحي/ ة لمحافظة العاصمة نائب واحد مسيحي للدائرة الثالث(

 ،لمحافظة مادبا نائب واحد مسيحي ،لمحافظة الزرقاء نائب واحد مسيحي ،لمحافظة الكرك نائبان مسيحيان ،مسيحيان

  .)لمحافظة عجلون نائب واحد مسيحي

األردني أراد أن يحقق الحماية في التمثيل في مجلس النواب بتخصيص مقاعد  وبناًء على ما سبق يتضح أن المشرع

  .للنواب المسيحيين

  :الجمعيات 

انسجامًا مع مفهوم الديمقراطية فإن المشرع األردني أكد على أن كل أردني يستطيع بغض النظر عن دينه أو عرقه أو 

) 16(حيث نصت المادة  ،ا وجاءت منسجمة وأحكام القانونأن يشكل جمعية طالما توافرت الشروط القانونية فيه ،لغته

   :بفقرتيها الثانية والثالثة من دستور المملكة األردنية الهاشمية على أن

وذات نظم ال  ،و وسائلها سليمة ،لألردنيين حق تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة -2(

  .تخالف أحكام الدستور

  .)القانون طريقة تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردهاينظم  -3

ونظرًا  ،هذا ويالحظ أن المشرع األردني ربط بين حق تأليف كل من الجمعيات واألحزاب السياسية بعضها ببعض

  .التصال األحزاب السياسية بالطابع السياسي ال الديني فإننا نستثنيه من إطار هذه الدراسة

من مفهوم المركز القانوني ومبدأ المشروعية والنظام العام، وحيث إن النص السابق  ليف الجمعيات اتصل بكلأن حق تأ

بأن يقوم بتأليف الجمعيات ولكن في نفس الوقت قيده ) أردني(شمل المفهومين فقد رتب الحق لكل من تمتع بالمركز القانوني 

  .بالغاية المشروعة لهذه الجمعية
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، وأنشئت في ظله جمعيات مختلفة 1966لسنة ) 33(لجمعيات والهيئات االجتماعية في األردن رقم وقد صدر قانون ا

جمعية ال تنسوا  ،جمعية الشابات المسيحيات ،جمعية األدفنسنت السبتين :نشير إلى بعضها ،من قبل معتنقي الديانة المسيحية

جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية، جمعية  ،ان المسيحيةجمعية الشب ،جمعية القديس لوقا ،جمعية مار منصور ،فعل الخير

  .النهضة األرثوذكسية

) هيئة دينية مسيحية غير ربحية(كما تم تسجيل مجلس كنائس الشرق األوسط الذي يعتبر بموجب نظامه األساسي 

 ،4/6/1996افقة على ذلك بتاريخ كجمعية عادية بناء على الطلب المقدم إلى رئاسة الوزراء وبعد تنسيب وزير الداخلية بالمو

اإلنجيلية، الكاثوليكية، ومقره الرئيس في  ،األرثوذكسية الشرقية ،األرثوذكسية :ويضم هذا المجلس مجموعة من الكنائس هي

وقع المجلس اتفاقية مع األردن  23/9/1997وبتاريخ  ،لبنان وله أن ينشئ مكاتب إقليمية حسب الحاجة في بلدان أخرى

ويهدف المجلس إلى إقامة الحوار بين الكنائس في الشرق األوسط  ،تب ارتباط بغية ممارسة نشاطاته في األردنلتأسيس مك

لتعزيز روح الشركة المسيحية وتوسيع مجاالت التعاون بين الكنائس األعضاء للقيام برسالة الكنيسة في إعالن أنجيل الخالص 

كنائس األعضاء بجميع الناس والخليقةوتقديم الخدمات اإلنسانية التي تجسد اهتمام ال
)66(

.  

هذا وقد تمارس جمعية مسيحية مؤسسة في الخارج بعض أنشطتها في األردن وتخضع لقوانين المملكة األردنية 

وفي مثل هذه الحالة يجب أن ال تخالف هذه الجمعية النظام العام السائد في األردن ،الهاشمية
)67(

ومثال ذلك اتفاقية التعاون  ،

والتي بموجبها سمح األردن للجمعية  ،2005األمريكية سنة / قعة بين األردن والجمعية األرثوذكسية المسيحية العالمية المو

المشار إليها بمباشرة أعمالها في األردن اعتبارا من تاريخ إبرام االتفاقية استنادًا إلى التشريعات األردنية السارية المفعول وإلى 

من االتفاقية رتب على الجمعية التزامًا يتمثل ) 2/2(وتجدر اإلشارة إلى أن نص المادة  ،ت االجتماعيةقانون الجمعيات والهيئا

بتحسين مستوى الدخل في المجتمعات المحلية الفقيرة في كافة أنحاء المملكة دون استثناء بغض النظر عن الجنس والدين (

والجمعيات في األردن مسلمة كانت أو غير مسلمة يهدف  الحكومة مما يؤكد على أن التفاعل المتبادل بين ،)واللون والعرق

علمًا بأن هذه االتفاقية  ،إلى االرتقاء بالمستوى الحياتي في األردن دون تمييز وأن المعيار في التطبيق هو معيار قانوني

جنة المجلس المسيحي للشرق فقد سبقها على سبيل المثال اتفاقية إغاثة الالجئين بين األردن ول ،ليست األولى من نوعها

 ،ويظهر مما سبق أن ممارسة حق تشكيل الجمعيات من قبل معتنقي الديانة المسيحية في األردن مفعل. 1961األدنى لسنة 

  .إبرام االتفاقيات مع هذه الجمعياتبالحكومة  قيام بل أكثر من ذلك تفعله الدولة بنفسها من خالل

  :المطلب الثالث

  واالجتماعيةالحقوق االقتصادية 

وهي مكملة للحقوق  ،إن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تتطلب من الدولة التدخل لتلبية حاجات المواطنين

فال يمكن للفرد أن يتمتع في حقوقه المدنية والسياسية من دون حصوله على حقوقه االقتصادية  ،المدنية والسياسية

وتشمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية حق تشكيل األسرة وحق  ،ياته ال يمكن فصلهاألن حقوق اإلنسان وحر ،واالجتماعية

  .، وسنتناول هذه الحقوق على التواليوالحق في التعليم العمل واالنضمام إلى النقابات

  :حق تشكيل وحماية األسرة 

الية أحيانًا بتصنيف الحقوق المتصلة وتظهر اإلشك ،لطالما سعت االتفاقيات الدولية إلى وضع الحماية القانونية لألسرة

  .ووصفها أحيانًا أخرى بالحقوق المدنية والسياسية ،باألسرة بين وصفها أحيانًا بالحقوق االجتماعية

من االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد أكدت على ) 10(ويالحظ أن نص المادة 

  .)...وجوب منح األسرة أوسع حماية ومساعدة ممكنه( :حماية األسرة بالنص على

كما تم التأكيد على هذه الحماية مرة أخرى في االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية في نص المادة 

ة المجتمع العائلة هي الوحدة االجتماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماي( :التي جاء فيها) 23(

ويمكن اعتبار حق تشكيل األسرة من الحقوق االجتماعية بشكل خاص على اعتبار أن كًال من االتفاقيتين أكدت على  ،)والدولة

   .وال بد من البحث في هذا الحق من خالل ما يمليه قانون األحوال الشخصية ،الصفة االجتماعية لهذا الحق
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لذا فإن  ،تد ليصل إلى جوانب كثيرة من ضمنها األهلية وسن الرشد وغيرهاأن الحديث عن قانون األحوال الشخصية يم

نظرًا لوجود  ،والثاني اإلرث واالنتقال ،هذه الدراسة ستسلط الضوء على جانبين هامين من األحوال الشخصية، األول الزواج

  .حيةخصوصية لهذين الجانبين فيما يتعلق بالمواطنين األردنيين من معتنقي الديانة المسي

الذي قسم المحاكم الدينية  16/4/1928وهذه الخصوصية نص عليها القانون األساسي لشرق األردن الصادر في 
)68(

 

  :إلى

  .المحاكم الشرعية اإلسالمية -1

 .مجالس الطوائف الدينية -2

وحدها صالحية البت في أمور األحوال  ،)المحاكم الكنائسية(مجالس الطوائف الدينية  1928حيث منح دستور 

الشخصية واألوقاف للمواطنين األردنيين من معتنقي الديانة المسيحية واستمرت هذه الصالحية في ظل دستور المملكة 

  .1952والدستور الحالي لعام  1946األردنية الهاشمية لعام 

وبشكل عام اختصاصات وصالحيات كل مجلس  1938لسنة ) 22(وقد حدد قانون مجالس الطوائف الدينية رقم 

وينفرد كل مجلس من مجالس الطوائف المسيحية بتنظيم  ،والبت في أمور األحوال الشخصية الخاصة بأبناء كل طائفة للفصل

مسائل األحوال الشخصية التي تدخل ضمن سلطات وصالحيات ذلك المجلس وفقًا لقوانين خاصة تستمد أحكامها من األحكام 

الكتاب المقدس  الدينية الخاصة بكل طائفة ومصادرها التشريعية مثل
)69(

وقوانين الرسل 
)70(

وقرارات المجامع 
)71(

والعرف  

ومراسيم الرئاسة الدينية وفقه آباء الكنيسة 
)72(

 1938لسنة ) 22(والدستور األردني وقانون مجالس الطوائف الدينية رقم  

)73(
.  

  .تقالفيما يخص اإلرث واالن) الثاني(يخص الزواج و) األول( وتنقسم تلك المسائل إلى قسمين

  :الزواج :أوًال

مسائل الزواج الخاصة بالمواطنين األردنيين من معتنقي الديانة المسيحية تنظمها القوانين الخاصة بكل طائفة من 

الطوائف المسيحية في األردن حيث تنظم تلك القوانين جميع المسائل المتعلقة بالزواج وتحدد خصائصه وشروطه وأثاره 

  .وتبين أسباب أنحاللهبالنسبة لألزواج واألوالد 

ولكل مجلس من مجالس الطوائف الدينية الصالحية المطلقة للفصل والبت في جميع تلك المسائل سندًا ألحكام القوانين 

الخاصة لكل طائفة مسيحية وذلك فيما يخص الطوائف الدينية المعترف فيها في المملكة األردنية الهاشمية 
)74(

شرط عدم  

مثال على ذلك نشير إلى سن الزواج الذي أوجبت بعض القوانين الكنسية على أن ال يقل عن سن الرابعة مخالفة النظام العام و

عشرة بالنسبة للزوجة
)75(

األمر الذي يتعارض مع أحكام قانون العقوبات األردني الذي يعاقب كل من زوج فتاة أو أجرى  

مراسم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها 
)76(

على ما تقدم فإن زواج الفتاة التي لم تكمل الخامسة عشرة  وبناًء 

  .من عمرها وأن سمحت به قوانين الكنسية الخاصة بطائفة معينة يكون مخالفًا للنظام العام األردني

نظام إال أنه يعتبر مخالفًا لل ،هذا وال يوجد ما يمنع قانونًا أن يتزوج رجل مسلم من فتاة مسيحية مع بقائها على ديانتها

ألن مصادر القاعدة القانونية لقانون األحوال الشخصية األردني هو الدين  ،العام أن تتزوج فتاة مسلمة من رجل مسيحي

  .وهو ال يجيز زواج الفتاة المسلمة من الرجل المسيحي ،والراجح من مذهب أبي حنيفة في حال عدم وجود نص

ن حيث الحقوق والواجبات بين معتنقي الديانة اإلسالمية ومعتنقي وقد يعتقد البعض بأنه في هذه الحالة هناك تمييز م

ذلك أن النظام القانوني األردني  ،إال أنه وفي ضوء معيار قانوني ال مجال للقول بصحة مثل هذا االعتقاد ،الديانة المسيحية

  .يعتد بمعيار المراكز القانونية وما يتحقق لها من حقوق وما يترتب عليها من واجبات

حيث يحرم زواج المسيحي الكاثوليكي  ،جدر اإلشارة إلى أن هناك أحكامًا مشابهًة في موانع الزواج في الشرع الكنسيوت

وأن خفف المجمع الفاتيكاني من حدة هذا الحكم  ،بمن هو مسيحي غير كاثوليكي
)77(

أما في حالة اختالف الدين أو حالة  ،

باطل المرتد أو الشخص غير المعمد فيها فإن زواجه 
)78(

وبالنسبة لطائفة الروم األرثوذكس فقد أجاز قانون العائلة  ،
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مما يدفع البعض الجزم أنه ال يصح الزواج بين  ،البيزنطي في حال اعتناق أحد الزوجين دينًا آخر لقرينه أن يطلب الطالق

األرثوذكسي وبين من يعتنق دينًا آخر 
)79(

.  

  :حق اإلرث وانتقال التركة :ثانيًا

البد من توضيح ما هو المقصود بالتركة فهي كل ما يتركه اإلنسان بعد وفاته من أموال  ،ديث عن اإلرثعند الح

أما اإلرث فهو حق إنسان في تركة آخر وفقًا إلحكام  ،وتكون التركة للورثة بعد سداد الديون التي على المتوفى ،وحقوق

الشرع
)80(

  :لألردنيين من معتنقي الديانة المسيحية منها وقد نظمت جملة من القوانين مسألة اإلرث بالنسبة 

  .1941لسنة ) 8(قانون التركات لألجانب وغير المسلمين رقم  -1

 .القوانين الخاصة بكل طائفة من الطوائف المسيحية -2

 .1938لسنة ) 2(قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم  -3

لى تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية على مسائل اإلرث الذي نص ع 1976لسنة ) 43(القانون المدني األردني رقم  -4

 .واالنتقال

أما عن  ،وبالرجوع إلى القوانين أعاله نجد أن قانون التركات لألجانب وغير المسلمين يطبق على من هو غير أردني

 ،ونية لتطبيق النصوصالقوانين الخاصة بكل طائفة من الطوائف المسيحية فقد تتناقض في أحكامها وتختلف بذلك اآلثار القان

أما عند األخذ بقانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة فنجد أنه لم يعالج إال األموال غير المنقولة 
)81(

مما يستدعي  ،

الرجوع إلى أحكام القانون المدني األردني الذي يحيل إلى الشريعة اإلسالمية فيما تعلق باإلرث لتطبيقها على المسيحي 

  .األردني

إال أنه ال  ،يدًا عن الحديث في أحكام الشريعة اإلسالمية الخاصة باإلرث والوصاية لكونها خارجه عن إطار هذا البحثوبع

بد من اإلشارة إلى مسألة استحقاق االبن بالتبني لإلرث كون الشريعة اإلسالمية ال تقر مبدأ التبني وال تعطي لالبن المتبنى أية 

نع تطبيق أحكام القوانين الخاصة بكل طائفة مسيحية تأخذ بالتبني وتقرر لالبن المتبنى كامل إال أن ذلك ال يم ،حقوق ارثيه

من قانون مجالس الطوائف الدينية غير ) 5(وذلك سندًا ألحكام المادة  ،حقوقه األرثية وفقًا للقواعد المطبقة لدى كل طائفة

الحية الفصل في أمور األحوال الشخصية التي تدخل في التي أعطت للمحاكم الكنائسية ص 1938لسنة ) 22(المسلمة رقم 

اختصاص المحاكم الشرعية بمقدار ما تسمح به قواعد الطائفة الدينية ذات الشأن
)82(

.  

   :الحق في العمل 

ويجب على الدولة  ،فهو يعني حقه في األمن االقتصادي ،حق العمل من أهم الحقوق االقتصادية بالنسبة للعامل يعد

تنظيمه باعتباره وسيلة للحصول على المورد المالي لمواجهة متطلبات الحياة دون تمييز على أساس الدين أو توفيره و

وفي المادة الثالثة والعشرين نظم هذا  )...تكفل الدولة العمل( :وقد ضمن الدستور حق العمل في المادة الثانية منه ،المعتقد

  :الحق بشكل منهجي من حيث

  .يتناسب مع كمية العمل وكيفيته إعطاء العامل أجرًا •

 .تحديد ساعات العمل األسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع األجر •

 .تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين في أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل •

 .تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واألحداث •

 .د الصحيةخضوع العامل للقواع •

 .تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون •

فالدستور في هذه المادة وضع الخطوط العامة لحماية العمل وحرية التنظيم النقابي للعمال من حيث حماية مصالحهم 

  .االقتصادية واالجتماعية وعدم فرض قيود على هذه الحرية إال وفقًا ألحكام القانون
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من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ونص ) 24(و) 23(ليها مع نص المادتين وتتفق النصوص الدستورية المشار إ

المادة السادسة والمادة السابعة والمادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي جاء 

وفي مكافآت متساوية عن  ،عادلة أن لكل فرد الحق في العمل ضمن شروط عمل صالحة تكفل أجور عمل ،في مضمونها

وتحديد ساعات عمل  ،والعمل ضمن ظروف عمل مأمونة وصحية، والحصول على أوقات للراحة ،األعمال المتساوية القيمة

 ،وفي تشكيل النقابات واالنضمام إليها، دون أن تخضع ألي قيود سوى ما ينص عليه القانون ،معقولة وإجازات مدفوعة

ح األمن الوطني أو النظام العام وحماية اآلخرين وحقوقهم ويكون ضروريًا لصال
)83(

.  

األولى تتصل بمبدأ المشروعية في تطبيق ما هو أفضل في  ،فقد تضمن مسألتين هامتين ،أما عن قانون العمل األردني

كل شخص ذكرًا  هو ،من قانون العمل األردني) 2(والعامل كما عرفته المادة  ،حق العامل بغض النظر عن مصدر هذا الحق

فيكفي أن  ،والمسألة الثانية تتصل بالمركز القانوني ،ولم يميز القانون بين العمال بحسب الدين أو العرق... .كان أو أنثى

وهذا المركز القانوني معياره قانوني وال يتصل بالعرق أو  ،لتنطبق عليه أحكام قانون العمل )عامل(يتحقق للشخص وصف 

الدين 
)84(

.  

استبعاد أو  أو ،أي تمييز ،شارة هنا إلى أن منظمة العمل الدولية عرفت مصطلح التمييز في العمل بأنه يشملوتجدر اإل

يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي يؤدي إلى  ،تفضيل

االستخدام أو المهنة أبطال أو أضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في 
)85(

ويتفق قانون العمل األردني مع القانون  ،

الذي يحظر على ارباب العمل التمييز ضد األشخاص بسبب دينهم في التوظيف والفصل من  ،1964المدني األمريكي لعام 

واشتراط مراعاة الممارسات الدينية للموظفين ،وغيرها من شروط التوظيف ،العمل
)86(

تعليمات المساواة في ، كما ويتفق مع 

)87(2003لعام  1660العمل وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد في النظام القانوني البريطاني رقم 
.  

من قانون العمل األردني أن لكل عامل عمل في أيام األعياد الدينية أن يتقاضى عن ذلك اليوم ) 59(وقد أشارت المادة 

ولم يحدد قانون العمل المقصود باألعياد الدينية والتي يجب أن تفسر باتصالها  ،من أجره%) 150(أجرًا إضافيًا ال يقل عن 

بالمركز القانوني في ضوء النصوص الدستورية التي أكدت على مبدأ المساواة بين األردنيين في الحقوق والواجبات، بأنها 

األعياد المخصصة لألردنيين حسب دينهم
)88(

.  

  :التعليمالحق في 

 ،وحقهم في تلقي العلم، وفي اختيار من يشاؤون من المعلمين،هذه الحرية حق األفراد في تلقين العلم لآلخرينويقصد ب

وتفترض توفر دورًا للتعليم في مختلف العلوم والفنون، وقد كفل الدستور األردني هذه الحرية في المادة السادسة الفقرة 

يكفل للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها ( :وفي المادة التاسعة عشرة منه ،)...تكفل الدولة العمل والتعليم(الثانية منه 

 ،)...لتعليم أفرادها على أن تراعي األحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها

وهذه المواد تنسجم في  ،)....في مدارس الحكومةالتعليم االبتدائي إلزامي لألردنيين وهو مجاني (: وفي المادة العشرين منه

لكل شخص الحق ( :حيث نصت المادة السادسة والعشرون منه على أن ،النص والمضمون مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ة الثالثة ، وتتفق أيضًا مع نص الماد)....في التعليم ويجب أن يكون التعليم في مراحله األولى واألساسية على األقل بالمجان

عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تطلب من الدول األطراف في العهد االعتراف 

واحترام حرية اآلباء واألوصياء في اختيار ما يرونه  ،وجعل التعليم االبتدائي إلزاميًا ومتاحًا بالمجان ،بحق كل فرد في التعليم

وبتأمين تربيتهم  ،فالهم مما يتماشى مع الحد األدنى للمستويات التعليمية التي تضعها الدولة أو توافق عليهامن مدارس ألط

دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعاتهم الخاصة
)89(

.  

هي التي يباح بها للمرء أن يأخذ أو ال يأخذ بصحة عقيدة ( :هذا وقد سبقت اإلشارة إلى تعريف الحرية الدينية بانها

فهي حرية العقيدة وأن ينشر ويعلم هذه العقيدة فهي حرية الرأي وأن يقيم علنًا الشعائر التي تقتضيها هذه العقيدة فهي  دينية

)حرية األديان
)90(

وتتطلب هذه الحرية أي الحرية الدينية حسب نص المادة الثامنة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق  ،

يم أبنائهم دينيًا وفقًا لمعتقداتهم الخاصة المدنية احترام حرية اآلباء في تعل
)91(

.  
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حيث أكدت  ،ويأتي هذا التعريف والمتطلب منسجمًا مع ما تضمنه الدستور األردني من أحكام متصلة بالحرية الدينية

من الدستور على حق الجماعات بتأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها ) 19(المادة 
)92(

.  

القانونية لقانون التربية والتعليم منسجمة ومفعلة ألحكام الدستور األردني، حيث قدمت الحماية وقد جاءت القواعد 

كل مؤسسة تعليمية غير ( :منه المؤسسة التعليمية الخاصة بأنها) 2(وعرفت المادة  ،القانونية إلنشاء المدارس الخاصة

كما أكد المشرع األردني في قانون  ،)مية الحكوميةحكومية مرخصة تطبق المناهج والكتب المقررة في المؤسسات التعلي

 :)3/5/3(منها على سبيل المثال ال الحصر نص المادة  ،التربية والتعليم على مبدأ الوحدة الوطنية في نصوص مختلفة
ونص المادة  ،)الشعب األردني وحدة متكاملة وال مكان فيه للتعصب العنصري أو اإلقليمي أو الطائفي أو العشائري أو العائلي(

  .)يعتبر التعليم األساسي قاعدة للتعليم وأساسًا لبناء الوحدة الوطنية والقومية( :)أ/9(

 ،وأن يقبل كل منهم اآلخر ويحترم رأيه وفكره وعقيدته ،االنسجام بين أفراد الوطن ،ويعني مبدأ الوحدة الوطنية

بية والتعليم منسجمًا مع أحكام الدستور األردني على من قانون التر) 2و1/ج/3(ولتحقيق هذا المفهوم جاء نص المادة 

  .وجوب احترام حرية الفرد وكرامته والمساواة بين األردنيين في الحقوق والواجبات

من قانون التربية والتعليم غاية في األهمية التصاله بموضوعنا في هذا ) 7/ب/11(وتجدر اإلشارة إلى أن نص المادة 

ن أثار قانونية من جانب آخر، حيث نصت هذه المادة على أن الهدف من التعليم في المرحلة ولما له م ،البحث من جانب

يستوعب مبادئ العقيدة اإلسالمية وأحكام شريعتها وقيمها ويمثلها في ( :الثانوية يتمثل في أن يكون المواطن قادرًا على أن

في النص يشير إلى دالالت ) ويتفهم(واستخدام مصطلح  ،)سلوكه ويتفهم ما في األديان السماوية األخرى من قيم ومعتقدات

وهذا االلتزام أيضًا من  ،مختلفة أهمها القبول واالحترام، وهو بكل األحوال وبموجب هذا النص التزام قانوني على المواطن

الشعور بقيمة المرء التزامات وزارة التربية والتعليم لكي يفهم كل طالب وكل مواطن بأن هناك حقوقًا شخصية متصلة بتنمية 

والشعور باآلخرين كبشر  ،أي إدراك أن لآلخرين قيمة مساوية لقيمة المرء الذاتية ،الذاتية وأن هناك حقوقًا لآلخرين

أنداد
)93(

.  

 ،األول في العالقة مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية ،فالعملية إذًا تبادلية في االلتزامات من جانبين

األخر كل مواطن سواء كان مسيحيًا أم مسلمًا يطبق عليه قانون التربية والتعليم يترتب عليه االلتزام باحترام هذا والجانب 

من قانون التربية والتعليم على أن المؤسسات التعليمية الخاصة ملزمة ) 33(وقد أكدت المادة  ،القانون وحسن تطبيقه

وهذا االلتزام مترتب على جميع المؤسسات التعليمية  ،تحت إشراف ومراقبة الوزارةبالتقيد بفلسفة التربية والتعليم وأهدافها 

  .الخاصة دون تمييز للغة أو العرق أو الدين

ولعل حرص المشرع على رسم سياسة تعليمية متزنة ومحافظة على الوحدة الوطنية، ومنسجمة مع االتفاقيات الدولية 

 بينوأن التعايش  ،ؤكد على أن األردن وحدة واحدة منسجمة بين فئاته المختلفةإنما ي ،المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع

بناًء على ذلك يجب أن نميز بين الممارسات الفردية الخطأ التي  ليس جديدًا على تاريخ هذه األمة، الطوائف الدينية المختلفة

ة لممارسة التعليم من قبل الطوائف الدينية ال يقاس عليها والتي يجرمها القانون وبين إرادة المشرع في تحقيق الحماي

   .المختلفة

 ،ألن التعليم يحدد االتجاه العقائدي لألجيال ويحدد مستقبلها ،فالعالقة بين حرية العقيدة والتعليم عالقة عميقة جدًا

  .وحرية التعليم تقود إلى عدم فرض عقيدة بعينها على مجتمع ما

وغالبًا ما تعمد الجمعيات والهيئات عند  ،في األردن حرية التعليم بصور مختلفة هذا وتمارس الطوائف الدينية المسيحية

تسجيلها إلى تضمين أنظمتها األساسية المنشئة لها بندًا متعلقًا بالتعليم، ويتضح ذلك في حاالت عدة منها مثًال ما جاء في 

الهوتي المسيحي للكنائسبند أهداف الهيئة اإلنجيلية الثقافية في عمان بوجوب توفير التعليم ال
)94(

وتعليم الكتاب المقدس  ،

 ،وإقامة الندوات والدورات وإلقاء المحاضرات لسد حاجات الكنائس المختلفة ،وإعداد أبحاث وكتب الثقافة التربوية المسيحية

لمركز الشؤون  وكذلك الحال بالنسبة للنظام األساسي والتعليمات الداخلية ،والمساهمة في تبني المشاريع التي تخدمها

حيث ورد في أهدافه  ،الثقافية والتعليمية لكنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة لطائفة المرمون المسيحية في األردن

أن يتم توفير بعثات وبرامج تعليمية في األردن بالتعاون مع الجامعة األردنية 
)95(

.   
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 ية لطوائف مسيحية مختلفة في األردن تدرس الديانة المسيحيةوتجدر اإلشارة إلى وجود عدد كبير من المدارس المنتم

مدرسة سيدة راهبات الناصرة  ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر ،سندًا لنص المادة التاسعة عشرة من الدستور األردني

ورشيليمية، والمدرسة ومدرسة البطريركية الالتينية ومؤسسها البطريركية الالتينية األ ،ومؤسسها مطرانية الروم الكاثوليك

والمدرسة الوطنية األرثوذكسية ومؤسسها جمعية الثقافة والتعليم  ،المعمدانية ومؤسسها جمعية طائفة المعمدانيين األردشية

 ،ومدرسة المطران ومؤسسها األسقفية العربية ،والمدرسة األهلية ومؤسسها المجمع الكنسي للطائفة اإلنجيلية ،األرثوذكسية

ومدرسة راهبات الفرانسيسكان التي أسستها الراهبات  ،دفنتست اإلنجيلين ومؤسسها طائفة األدفنتست السبتيينومدرسة اال

   .الفرانسيسكان لقلب مريم، ومدرسة يوزبشيان كولينكيان التي أسستها بطريركية األرمن األرثوذكس

كدت على بدء تدريس مبحث التربية الدينية ال بد من اإلشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم في األردن أ ،وختامًا

واعتماد أعياد  ،1/12/1998المسيحية للطلبة المسيحيين في المدارس الحكومية اعتبارًا من صباح يوم الثالثاء الموافق 

حد الديانة المسيحية كعيد الغطاس وأحد الشعانين وعيد الصعود وكًال من األول والثاني من أيام عيد الميالد المجيد واأل

واالثنين من عيد الفصح المجيد أعيادًا دينية للطلبة المسيحيين كعطلة رسمية وذلك بموجب التقويم المدرسي للعام الدراسي 

2006-2007 
)96(

.  

وبعد أن قام الباحث ببيان الحقوق والحريات التي ضمنها الدستور األردني، وبيان مدى  ،وفي خالصة هذا المبحث

والعهدين الدوليين للحقوق ،وبين الحقوق والحريات الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان االنسجام والتوافق بينها

المدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال بد من اإلشارة إلى أن القيود التي وردت على هذه الحقوق 

ففي اإلعالن الفرنسي لحقوق  ،واردة في اإلعالنات واالتفاقيات الدوليةتتفق أيضًا وتنسجم مع القيود ال ،والحريات في الدستور

حيث  ،ما يشير إلى أن حقوق الفرد محدودة بحق تمتع اآلخرين جميعهم بنفس الحقوق 1789اإلنسان والمواطن الصادر عام 

ه من خالل الكالم أو الكتابة أو جاء في المادتين العاشرة والحادية عشرة منه أن لكل مواطن الحرية في إيصال أفكاره وآرائ

الطباعة ما دام التعبير عنها ال يعكر النظام العام القائم على القانون
)97(

.  

ما يشير إلى أن حقوق الفرد وحرياته تخضع للقيود التي يقرها  1948وفي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 

ترامها لتحقيق مقتضيات النظام العام والمصلحة العامة واألخالق في القانون لضمان االعتراف بحقوق الغير وحرياته واح

مجتمع ديمقراطي
)98(

.  

وردت قيود على الحقوق والحريات المتعلقة  1966وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 

وحرية  )المادة الرابعة عشرة(والمحاكمة العادلة  )المادة الثامنة عشرة(وحرية االعتقاد  )المادة الثانية عشرة(بحرية التنقل 

المادة (وحرية تشكيل النقابات واالنضمام إليها  )المادة الحادية والعشرون(وحرية االجتماع ) المادة التاسعة عشرة(التعبير 

واألمن الوطني في  وتمثلت هذه القيود في حماية حقوق وحريات اآلخرين والمحافظة على النظام العام ،)الثانية والعشرون

وجاء في المادة الرابعة منه ما يبيح للدول األطراف االنتقاص من التزامها  ،وحماية الصحة العامة واألخالق ،مجتمع ديمقراطي

والحصانة ضد  ،الحق في الحياة الواردة في المادة السادسة ،بحماية حقوق اإلنسان في حالة الطوارئ ويستثنى من ذلك

وعدم جواز سجن  ،والحرية من العبودية الواردة في المادة الثامنة ،غير العادية الواردة في المادة السابعة التعذيب والعقوبة

والحماية من تطبيق القانون بأثر رجعي  ،إنسان لعدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط الوارد في المادة الحادية عشرة

وحرية  ،عتراف بكل فرد كشخص أمام القانون الوارد في المادة السادسة عشرةوالحق باال ،الواردة في المادة الخامسة عشرة

األديان الواردة في المادة الثامنة عشرة 
)99(

.  

ويرى الباحث أن القيود الواردة على الحقوق والحريات في الدستور األردني تهدف إلى حماية المجتمع وحماية حقوق 

 ،ترابطة في كل نشاط سواء كان هذا النشاط اجتماعيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًاألن الحقوق والواجبات م ،وحريات اآلخرين

وال بد من الموازنة بين الحقوق  ،فكما لإلنسان حقوق فعليه واجبات يجب القيام وااللتزام بها وفق األصول القانونية والوطنية

ألمثلة على هذا التعارض حق أي شخص في ومن ا ،والحريات حال تعارضها من أجل الحفاظ على مصلحة المجتمع بأكمله

أو حق أي مجموعة في  ،إذا كان الهدف من الكالم إثارة حفيظة المجتمع ،مقابل حق الدولة في حفظ النظام ،التعبير بالكالم

أن وعلى هذا يجب على الفرد  ،مقابل حق الدولة في منع االجتماع على أساس األمن القومي ،تنظيم اجتماع لقلب نظام الحكم

فالمجتمع يشبه السفينة والراكبون فيها مسؤولون عن سالمتها وليس  ،يتمتع بحريته وفق ما تقتضيه مصلحة المجتمع العليا
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صلى (ألحد أن يخرق موضعه باسم الحرية وفي هذا نجد في الحديث النبوي عبرة لما يتصل بموضوعنا حيث قال الرسول 

   )الله عليه وسلم

وبعضهم أسفلها فكان  ،فأصاب بعضهم أعالها ،كمثل قوم استهموا في سفينة ،له، والواقع فيهامثل القائم على حدود ال(

لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن  :فقالوا ،إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم ،الذين في أسفلها

 )جوا جميعًاون ،تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا وإن أخذوا على أيديهم نجوا
)100(

.  

، جاء الميثاق الوطني 1952وباإلضافة إلى ضمانة حقوق المواطن وحرياته من خالل نصوص الدستور الصادر عام 

كوثيقة مكملة للدستور تتمتع بإلزامية أدبية وسياسية بوصفها عقدًا اجتماعيًا توافقت  - 1991الصادر في حزيران من عام 

ويدعو  ،ليؤكد على هذه الحقوق والحريات -قطاعات المجتمع واتجاهاته الفكرية والسياسية  عليه إرادة القائد وممثلو مختلف

حيث جاء فيه ما يشير إلى المساواة بين األردنيين بقوله أن  ،إلى االلتزام بها حسب ما وردت في الدستور والقوانين األردنية

 ،في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الديناألردنيين رجاًال ونساًء أمام القانون سواء ال تمييز بينهم 

وأن الدولة األردنية هي دولة قانون بالمفهوم العصري الحديث للدولة الديمقراطية وهي دولة المواطنين جميعًا مهما اختلفت 

والعدل وتكافؤ الفرص وإتاحة آراؤهم وتعددت اجتهاداتهم وهي تستمد قوتها من التطبيق الفعلي المعلن بمبادئ المساواة 

المجال العملي للشعب األردني للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بحياته وشؤونه بما يحقق للمواطنين االستقرار النفسي 

واالطمئنان والثقة بالمستقبل والغيرة على مؤسسات الدولة واالعتزاز بشرف االنتماء إلى الوطن
)101(

.  

ول بأن حقوق المواطن وحرياته وخاصة حرية االعتقاد تحتل مركزًا متقدمًا في النظام وبناء على ما سبق يمكن الق

حيث إنه وضع األسس والخطوط العريضة لحماية المواطن بما ينسجم مع إنسانيته ويسمح له التمتع  ،القانوني األردني

ر والقوانين من بعض القائمين على تطبيق وأن كان واقع األمر يشير إلى بعض التجاوزات الفردية المخالفة للدستو ،بحقوقه

  .التشريعات الوطنية

  لخاتمة والتوصياتا

فكان إسنادها في البداية إلى العرف والعادات  ،عرفت الحرية في المجتمعات والحضارات القديمة والحديثة أدوارًا مختلفة

دولي وأعلنها صراحة في العديد من المواثيق ومن ثم إلى األديان المختلفة، حتى أقرها المجتمع ال ،والتقاليد المتوارثة

  .الدولية، وأدخلتها الدول في صلب دساتيرها وقوانينها فأضحت ملزمة لها وتشكل رقابة عليها

وأصبح تدخل الدولة في مختلف النواحي التي يمارس فيها األفراد حرياتهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  .ان لألفراد وضمانًا لحقوقهم وحرياتهم في األمور التي ال يستطيعون تحملها بمفردهمضرورة لتحقيق االطمئن

ويأتي هذا االختالف نتيجة التباين في  ،وتختلف التشريعات المنظمة لعالقات األفراد في المجتمع من دولة إلى أخرى

وال تعدو  ،ين تتأثر بكل تلك العناصر وتتفاعل معهاوالثقافية، فالقوان ،والدينية ،والسياسية ،واالقتصادية ،الظروف االجتماعية

  .في أحيان كثيرة أن تكون انعكاسًا لها

حيث ساوى  ،على مبدئي العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع األردني 1952وقد حرص الدستور األردني الصادر عام 

وا في العرق أو اللغة أو الدينالدستور بين األردنيين دون تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلف
)102(

، وكفل حماية 

الدولة للقيام بشعائر األديان في المملكة
)103(

وأعطى الحق للجماعات كافة بتأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم  ،

أفرادها
)104(

يات مما أتاح لألردنيين المنتمين للديانة المسيحية الحرية في تأسيس دور للعبادة، ومعاهد تعليمية، وجمع ،

وحسنًا فعل المشرع األردني عندما لم يفرق  ،وحرية ممارسة الشعائر الدينية وفق معتقداتهم ،ثقافية واجتماعية ورياضية

بالتسمية بين مسجد وكنيسة، عندما استخدم مصطلح أماكن العبادة لكافة األديان في قانون تنظيم المدن والقرى
)105(

.  

فإن نصوص قانون العقوبات أكدت وبشكل مستمر على احترام  ،المعتقد وباإلضافة إلى الحماية الدستورية لحرية

الشعائر الدينية التي تعبر بدورها عن الحرية الدينية بحيث ال تكون محل اعتداء 
)106(

.  

نجد أنها تعني حق الفرد في اعتناق أي دين أو  ،وبالرجوع إلى معنى حرية العقيدة ضمن إطار منظومة حقوق اإلنسان

وحقه في تعلم وتعليم هذا  ،يته في إظهار دينه أو معتقده بممارسة شعائر هذا الدين، والتعبير عنه بكافة الوسائلوحر ،معتقد
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وعدم جواز إخضاع حرية اإلنسان في  ،وحقه في أن ال يتعرض إلكراه من شأنه أن يخل بحريته في اعتناق أي دين ،الدين

  .وحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم ،أجل حماية النظام العامإظهار دينه إال للقيود التي يفرضها القانون من 

وما جاء به النظام القانوني األردني يتضح  ،وبالبحث بين ما جاء في منظومة حقوق اإلنسان حول مفهوم الحرية الدينية

ر أن ذلك ال يعني بأي غي ،وأن لكل طائفة أن تمارس شعائرها ومعتقداتها في ظل الحماية القانونية ،أن الحرية الدينية مصونة

أو أن يمتد نشاطها باإلساءة  ،حال من األحوال أن تمارس أي طائفة معتقدات أو طقوسًا مخالفة للنظام العام أو منافية لآلداب

 ،فحرية ممارسة الشعائر الدينية في النظام القانوني األردني مقيدة بشرطين ،إلى طائفة أخرى أو التدخل في شؤونها الدينية

وهذا  ،أن ال يكون فيها تدخل أو اعتداء على معتقدات دينية لطوائف أخرى :والثاني ،أن ال تكون مخالفة للنظام العام :األول

أما النظام العام فهو مختلف من دولة إلى أخرى، ألنه  ،الشرط ال جدال فيه ألن حرية اإلنسان تنتهي عندما تبدأ حرية اآلخرين

السائدة في المجتمع سواء تعلق منها بالواقع االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي أو الثقافي يأتي انعكاسًا للقيم والمفاهيم 

ويبنى على ذلك أن ما يعتبر متفقًا مع النظام العام في دولة معينة قد يكون مخالفًا للنظام  ،أو التاريخ أو غيرها من المتغيرات

  .العام في دولة أخرى

ويضم العائالت الكنسية األربع  ئس الشرق األوسط الذي يحظى باعتراف الفاتيكانوتجدر اإلشارة إلى أن مجلس كنا

هو  )وعائلة الكنائس الكاثوليكية ،وعائلة الكنائس اإلنجيلية ،عائلة كنائس األرثوذكسية وعائلة الكنائس األرثوذكسية الشرقية(

يق بينه وبين الحكومة األردنية حول مختلف ويتم التنس ،اإلطار الذي يحكم وينظم عمل الطوائف المسيحية في األردن

ولهذه الطوائف إنشاء محاكمًا دينية خاصة بها للنظر  ،متطلبات واحتياجات الطوائف المسيحية لتقديم التسهيالت الالزمة له

  .ولها حرية تطبيق قوانينها الخاصة على تلك القضايا )الزواج والطالق والميراث(في قضايا األحوال الشخصية 

ما يتعلق بالمسلم الذي يعتنق الديانة المسيحية، والذي يعتبر وفقًا للشريعة اإلسالمية مرتدًا عن اإلسالم، فإنه ال وفي

وما يعانيه مثل  ،يترتب عليه أي أثر قانوني فال يواجه عقوبات أو مالحقات من قبل الحكومة أو الجهات الرسمية المختلفة

ات اجتماعية وأسرية تتعلق بالمفاهيم االجتماعية السائدة، وما يتم في المحاكم هؤالء من عزلة اجتماعية هو نتيجة لعاد

الدينية بخصوص تطبيق قانون األحوال الشخصية وإيقاع عقوبات دينية بحقهم كالتفريق بينهم وبين أزواجهم وحرمانهم من 

ون الديانة المسيحية وكذلك المسيحيين وهي تطال المسلمين الذين يعتنق ،الميراث تكون بمبادرات شخصية من قبل عائالتهم

  .الذين يغيرون دينهم إلى اإلسالم أو إلى طائفة أخرى حسب قانون الطائفة

وبشكل عام فإن أفراد الطوائف الدينية غير المسلمة في األردن يتمتعون بكامل الحقوق المتعلقة بشؤونهم الدينية 

وال تتدخل الدولة في شؤون تلك المحاكم إطالقًا نتيجة  ،ة الخاصة بهمويتم تنظيمها عن طريق المحاكم الكنسي ،واالجتماعية

ومن منطلق المساواة في الحقوق والواجبات لتحقق المركز القانوني للمواطن سواء أكان  ،احترامها لجميع اتباع الديانات

ومنها مثًال التمثيل في مختلف  ،مسلمًا أو مسيحيًا، فإنهم يتمتعون بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور

الحكومات والمجالس المنتخبة وفي الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة باإلضافة إلى المشاركة في مختلف القطاعات 

  .األهلية

تفسير المادة الرابعة عشرة من الدستور األردني التي تنص  فيوفي ضوء هذه الدراسة يرى الباحث أن هنالك ضرورة 

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام ( :على أنه

  . )أو منافية لآلداب

 )اإلسالم والمسيحية واليهودية( ،وذلك لبيان أن شعائر األديان التي تحمي الدولة ممارستها هي األديان السماوية الثالثة

ومن أركان هذا الدين الحنيف اإليمان بالله ومالئكته  ،دة الثانية من الدستور نصت على أن دين الدولة اإلسالمحيث أن الما

أما األديان غير السماوية فإنه يجب أن يترك أمر  ،وكتبه ورسله، فالشريعة اإلسالمية توجب احترام األديان السماوية كافة

دير السلطة التنفيذية دون أن تتخذ لحريتها سندًا في المادة الرابعة عشرة من السماح بممارسة شعائرها كلها أو بعضها لتق

ويقضي هذا التفسير تحديد داللة الحرية الدينية القانونية التي هي محل الحق في الحماية وداللة العقيدة لذات  ،الدستور

  .السبب
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  :المواثيق واإلعالنات والقرارات الدولية :ًاخامس

كانون أول  10في ) 3-د(ألف  217عية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أعتمد بموجب قرار الجم

1948. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرار الجمعية 

 .1976/ كانون ثاني  3، وبدأ النفاذ في 1966/كانون األول / 16تاريخ ) 21 -د(ألف  2200العام 

 2200العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرار الجمعية العامة 

 1976/ آذار/23وبدأ النفاذ في  1966/ كانون األول / 16ألف تاريخ 

 .26/6/1945ميثاق األمم المتحدة 
  

  :مجموعة األحكام القضائية :سادسَا

  .61442 ، 2145/2004استئناف رقم ، ستئناف الشرعيةقرار محكمة اال

  .1980/ 21/4تاريخ ) هيئة خماسية( 21349قرار محكمة االستئناف الشرعية بالقضية رقم 

من عدد مجلة ) 1922(المنشور على الصفحة  27/5/1981تاريخ ) هيئة خماسية( 247/81قرار محكمة تمييز حقوق رقم 

  .1/1/1981نقابة المحامين بتاريخ 

  .21/2/1990تاريخ ) هيئة خماسية( 31338قرار محكمة االستئناف الشرعية رقم  

  

  :التشريعات :سابعًا

  .1946دستور المملكة األردنية الهاشمية لعام 

  .1952دستور المملكة األردنية الهاشمية لعام 

  2004لسنة  7قانون االجتماعات العامة رقم 

 .1976لسنة  61قانون األحوال الشخصية وتعديالته رقم 

  .1928القانون األساسي لشرق األردن عام 

  .1994لسنة  3قانون التربية والتعليم وتعديالته رقم 

  1966لسنة  33قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية وتعديالته رقم 

  .1954لسنة  6قانون الجنسية األردنية وتعديالته رقم 

  .1960نة لس 16قانون العقوبات األردني وتعديالته رقم 

  .1996سنة  8قانون العمل وتعديالته رقم 

  .1976لسنة  43قانون المدني األردني رقم 

  .2002لسنة  75قانون المركز الوطني لحقوق اإلنسان المؤقت رقم 

  .1966لسنة  79قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المؤقت وتعديالته رقم 

  .1938لسنة  22ديالته رقم قانون مجلس الطوائف الدينية غير المسلمة وتع

  .2001لسنة  42نظام تقسيم الدوائر االنتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها وتعديالته رقم 
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  :الوثائق الرسمية :ًاثامن

  .2000-2-8القرار الصادر عن رئاسة الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 .2003-7-8بتاريخ  2608-32- ن.ت والنشر رقم مدائرة المطبوعا ، كتاب الموافقة الصادر عن وزارة اإلعالم 

مجمع كنيسة الناصري اإلنجيلية والكنيسة اإلنجيلية الحرة وكنيسة (كتاب الموافقة على المجلس األعلى للكنائس االنجليزية 

- زيران ح-14بتاريخ  7-12رقم ، الصادر عن وزارة الداخلية) جماعات الله األردنية وكنيسة االتحاد المسيحي اإلنجيلية

1999. 

، 1995-3-26بتاريخ  1116-119-رقم ن، مؤسسة الدراسات الالهوتية، كتاب الموافقة على تسجيل الهيئة اإلنجيلية الثقافية

 .ونظامها األساسي

 .1996لسنة  334-114-كتاب الموافقة على تسجيل جمعية دار الكتاب المقدس رقم ك

  1997-11-11 )ج 153(كتاب تسجيل جمعية النور الثقافية رقم 

واالتفاقيــة الموقعــة بــين   1996-6-24 تــاريخ) 6116(تســجيل مجلــس كنــائس الشــرق األوســط ونظامــه األساســي رقــم      كتــاب

  . 1997-9-23حكومة المملكة األردنية الهاشمية والمجلس بتاريخ 

-30طائفة المرمون رقم  ،  كتاب تسجيل مركز الشؤون الثقافية والتعليمية لكنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة 

 .1989-8-1بتاريخ  664-36116

 .2002-1-9تاريخ  273-2-13-2كتاب صادر عن رئاسة الوزراء رقم 

 .2005-12-27بتاريخ  17740-3-13-2كتاب صادر عن رئاسة الوزراء رقم 

 .1998-11-19بتاريخ  1-5كتاب صادر عن وزارة التربية والتعليم رقم 

 .2006-5-23بتاريخ  1624-2-18التعليم رقم كتاب وزارة التربية و

 .1991الميثاق الوطني األردني صدر بتاريخ التاسع من يونيو لسنة 
  

  :المراجع األجنبية المترجمة للغة العربية :ًاتاسع

مهن مشروع مشترك ما بين منظمة اليونسكو واالتحاد العالمي لمنظمة ال، ريس القضايا العالمية المعاصرةتد، روبرت هاريس

 .1986، لبنان، مؤسسة خليفة للطباعة والنشر ،التعليمية
  

  :المواقع االلكترونية األجنبية :ًاشراع

  

     Freedom to Believe: Upholding the Standard of the Universal Declaration of Human Rights, Baha'i 
Internationa Community's Statmement on the Freedom of Religion or Belief, http://www.bic-
un.bahai.org/05-1001.htm 

Religious Freedom World Report, Prepared by the International Coalition for Religious Freedom, 
Updated: 2004 

http://www.religiousfreedom.com/wrpt/mideast/jordan.htm 

 STUDY GUIDE: freedom of Religion or Belief , 2003 University Of Minnesota Human Rights Center. 

 http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/studyguides/religion.html 

International Labor Organization, ILO Instruments- Equality of Opportunity and Treatment in Respect 
of Employment and Occupation. 
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http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/ilo/s1.htm 

The U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Religious Discrimination 

http://216.109.125.130/search/cache?p=right+to+employment+and+the+effect++of+religion&prssweb=
Search&ei=UTF-8&fr=yfp-t 
501&x=wrt&u=www.eeoc.gov/types/religion.html&w=right+employment+effect+religion&d=Mp
T-EZIFNtCB&icp=1&.intl=us 

The Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003, Statutory Instrument 2003 No. 1660 
in UK, http://www.opsi.gov.uk/si/si2003/20031660.htm. 
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1  -  STUDY  GUIDE:  Freedom of Religion or Belief , 2003 University Of Minnesota Human Rights 

Center.  http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/studyguides/religion.html.  
الطبعــة ، ون الــدولي والشــريعة اإلســالمية حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية فــي القــان  ، 1999 ،جــابر إبــراهيمالــراوي،    – 2

حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية     ، وعبـد الوهـاب عبـد العزيـز الشيشـاني     ) 198( دار وائل،  عمـان، االردن، ص ، األولى

  .)76 – 75(، ص1980، عمان، االردن، مطابع الجمعية العلمية الملكيةنظام اإلسالمي والنظم  المعاصرة، في ال

  ،الطبعـة األولـى  ، ظم السياسـية والقـانون الدسـتوري   الوسـيط فـي الـن   ، نعمان الخطيب :عام حول مفهوم الدولةأنظر بشكل   – 3

 ).16(ص ، 2004 ،األردن، عمان، دار الثقافة

المحلـة   ،دار الكتـب القانونيـة   ،المعجـم القـانوني ربـاعي اللغـة    ، أنظر حول مفهوم المسـؤولية المستشـار  عبـد الفتـاح مـراد       – 4

التـزام بإزالـة ضـرر تسـبب عـن عـدم تنفيـذ        : (ويعرف البعض المسؤولية بأنها ،)256 – 255(ص  ،2003مصر  ،ىالكبر

عقد أو خرق واجب عام بعدم التسبب بأي ضرر للغير بسبب فعل شخصـي أو فعـل األشـياء التـي تحـت حراسـته أو بفعـل        

 ،ال يوجــد دار نشــر ،الطبعــة الثانيــة ،ونمعجــم المصــطلحات الشــريعة والقــان  ،عبــد الواحــد كــرم) أشــخاص مســؤول عــنهم

 ).382 – 381(ص ، 1998

، نفــس المعنــى  عبــد الفتــاح مــراد، )421(ص ، مرجــع ســابق، القــانونمعجــم المصــطلحات الشــريعة و، عبــد الواحــد، كــرم  – 5

 ).329(ص ، جع سابق، مرمعجم القانوني رباعي اللغة

دار ، 1945ثـال الشـرق األوسـط منـذ عـام      عنـد حلـول أزمـة سياسـية م     ثر مبادئ العقدأت، 2002، بشار عدنان، ملكاوي  – 6

كـل مـرة توجـد    (ويشير إلـى نظريـة الفقيـه الفرنسـي بالنيـول بـأن قاعـدة النظـام العـام هـي           ) 75(ص ، األردن، عمان، وائل

 ).قاعدة آمرة ويوجد بذلك مصادر مختلفة للنظام العام كالقضاء والعرف واالتفاقيات الجماعية

سـلة أعـرف عـن العلميـة     سل، نظريـة العقـد  ، نصـوص القـانون المـدني األردنـي     الـوجيز فـي شـرح   ، 2004، بشـار ، لكاويم   – 7

 ).44(ص ، األردن، عمان، دار وائل) 1(عدد رقم ، القانونية

 ).44(ص ، مرجع سابق، نظرية العقد، انون المدني األردنيالوجيز في شرح نصوص الق، نقًال عن  بشار ملكاوي – 8

ــد، الزعبــي   – 9 ــدأ المشــروعية  الد، 1993، خال ــة ومب ــة القانوني ــاني  ، ول ــانون العــدد الث ــة الق ، )84(ص ، األردن، عمــان، مجل

 ).3(ص  ،2002 ،األردن، عمان، دار الثقافة، الطبعة األولى، القضاء اإلداري، نواف كنعانوأنظر أيضًا 

 ،مؤسسـة عبـد الحميـد شـومان    ، )د القـرن فـي القـانون   حصـا ( ،)ضـمن مشـروع حصـاد القـرن    (فـي نـدوة    ،يحيى الجمـل    – 10

 ).21(ص  20/5/2006السبت  ،منتدى عبد الحميد شومان الثقافي

 ).159(ص ، مرجع سابق، القانونمعجم المصطلحات الشريعة و، عبد الواحد كرم  – 11

 ).264 – 263(ص ، مرجع سابق، المعجم القانوني رباعي اللغة، عبد الفتاح مراد   – 12

13  - Freedom to Believe: Upholding the Standard of the Universal Declaration of Human Rights, Baha'i 
Internationa Community's Statmement on the Freedom of Religion or Belief,  http://www.bic-
un.bahai.org/05-1001.htm 
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، المجلـة العربيـة لحقـوق اإلنسـان العـدد األول      ،اإلنسـان أم قـدر اإلنسـان    الحرية الدينية حق مـن حقـوق  ، محمد الطالبي  – 14

 ).57 – 42(ص ، 1994 ،تونس ، المعهد العربي لحقوق اإلنسان

، سلسـلة  ة العامـة لمفهـوم الحـق الشخصـي    مقدمـة فـي النظريـ   ، بشـار عـدنان  ، ملكاوي و جورج، حزبون، عباس، الصراف  – 15

 ).59 – 56(ص  ،2004، دار وائل، عمان، االردن، 2عدد اعرف عن العلمية القانونية، 

 ).378(ص ، مرجع سابق، القانونمعجم مصطلحات الشريعة و، عبد الواحد كرم   – 16

 .1954لسنة ) 6(رقم تعديالته قانون الجنسية األردني و – 17

 الوسـيط فـي  ، ن أبـو السـعود  نقًال عـن  رمضـا  ، 1963باريس ، وق الفردية والمراكز القانونيةالحق) ROUBIER(روبير   – 18

الــدار الجامعيــة ، النظريــة العامــة للحــق، قــانون وبخاصــة المصــري واللبنــانيالمــدخل إلــى ال، شــرح مقدمــة القــانون المــدني

 ).39(ص ، 1983، لبنان، بيروت

ص ، األردن، عمـان ، ة للنشـر الـدار العلميـ  ، ظم السياسية والقانون الدسـتوري الن، 2003، محمد جمال مطلق، الذنيبات  – 19

)234.( 

 .1945حزيران  26ميثاق األمم المتحدة الصادر في سان فرانسيسكو بتاريخ  – 20

 .المادة الثانية من  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان – 21

 .المادة السابعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان – 22

 .لسياسيةالمادة الثانية من  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا  – 23

 .المادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – 24

 .المادة السادسة والعشرين من  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – 25

 .الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهدالمادة الثانية من  – 26

دراسـات حـول الوثـائق العالميـة     ، حقـوق اإلنسـان  ، عبـد العظـم  ، وزيرو محمد السعيد، الدقاق، حمود شريفم، بسيوني  – 27

 ).315 – 314(ص ، 1998، بيروت، العلم للماليين دار، الطبعة الثانية، المجلد الثانيواإلقليمية، 

تضـمن أحكـام مماثلـة للنصـوص      1946ودسـتور عـام    1928تجدر اإلشارة إلى أن القانون األساسـي لشـرق األردن عـام     – 28

 . 1952الواردة في الدستور الصادر عام 

وقـانون األحـوال الشخصـية     1938لسـنة  ) 22(شرح قانون مجالس الطوائف الدينية غيـر المسـلمة رقـم    ، يعقوب، الفار  – 29

 ).7(ص، مرجع سابق، لغير المسلمين

علــى مــا  1938لســنة ) 22(غيــر المســلمة وتعديالتــه رقــم  نصـت المــادة الخامســة مــن قــانون مجــالس الطوائــف الدينيــة   – 30

لمجالس الطوائف الدينية صالحية النظر والبت في القضـايا التـي تنشـأ بـين أفـراد طـائفتهم المتعلقـة بجميـع مسـائل          : (يلي

عـد  األحوال الشخصية الداخلة في صالحية المحاكم الشرعية عندما يكون المتداعون مسـلمين بقـدر مـا تسـمح بـذلك قوا     

 ).الطائفة الدينية ذات الشأن عدا المسائل المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون

وقـانون األحـوال الشخصـية     1938لسـنة  ) 22(شرح قانون مجالس الطوائف الدينية غيـر المسـلمة رقـم    ، يعقوب، الفار  – 31

الزواج واألسـرة للطوائـف المسـيحية فـي المملكـة       الوجيز في أحكام، والفريد ديات ،)3(، صمرجع سابق، لغير المسلمين

 ).296(ص ، مرجع سابق، األردنية الهاشمية

وقـانون األحـوال الشخصـية     1938لسـنة  ) 22(شرح قانون مجـالس الطوائـف الدينيـة غيـر المسـلمة رقـم       ، يعقوب، الفار – 32

 ).26(ص ، مرجع سابق، لغير المسلمين

وقـانون األحـوال الشخصـية     1938لسـنة  ) 22(لطوائـف الدينيـة غيـر المسـلمة رقـم      شرح قانون مجـالس ا ، يعقوب، الفار – 33

الوجيز في أحكام الـزواج واألسـرة للطوائـف المسـيحية فـي      ، والفريد ديات) 44) (26(ص ، مرجع سابق، لغير المسلمين

مجــالس الطوائــف وكــذلك نــص المــادة الخامســة عشــر مــن قــانون  ، )302(ص ، مرجــع ســابق، المملكــة األردنيــة الهاشــمية

يجــوز أن يســتأنف حكــم مجلــس الطائفــة الدينيــة المؤسســة    : (1938لســنة ) 22(الدينيــة غيــر المســلمة وتعديالتــه رقــم   
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بمقتضى هذا القانون إلى أية محكمة استئنافية مشكلة حسـب األصـول لمجلـس الطائفـة الدينيـة المـذكور المؤسسـة خـارج         

 ).شرق األردن عند نفاذ هذا القانون

ضم هذا المجمع كنيسة الناصري اإلنجيلية والكنيسة اإلنجيليـة الحـرة وكنيسـة جماعـات اللـه األردنيـة وكنيسـة االتحـاد         وي – 34

 1999/حزيران /14بتاريخ  12/7أنظر كتاب الموافقة الصادر عن وزارة الداخلية رقم ، المسيحي اإلنجيلية

 .27/12/2005بتاريخ  2/13/3/17740كتاب صادر عن رئاسة الوزراء رقم  – 35

 .9/1/2002تاريخ  2/13/2/273كتاب صادر عن رئاسة ا لوزراء رقم   – 36

وقـانون األحـوال الشخصـية     1938لسـنة  ) 22(شرح قانون مجـالس الطوائـف الدينيـة غيـر المسـلمة رقـم       ، يعقوب، الفار – 37

 .)43(ص ، مرجع سابق، لغير المسلمين

ص ، مرجـع سـابق  ، واألسرة للطوائـف المسـيحية فـي المملكـة األردنيـة الهاشـمية      الوجيز في أحكام الزواج  ،الفريد، ديات  – 38

)298(. 

مــن عــدد مجلــة ) 1922( فحةالمنشــور علــى الصــ 27/5/1981تــاريخ ) هيئــة خماســية(  247/81تمييــز حقــوق رقــم   – 39

  :1/1/1981نقابة المحامين بتاريخ 

الـــذين تزوجـــا زواجـــًا صـــحيحًا وفـــق الطقـــوس الدينيـــة   اســـتقر اجتهـــاد الفقـــه والقضـــاء علـــى أن الـــزوجين المســـيحيين ( 

المسيحية ثم اعتنق الزوج اإلسالم وطلق زوجته فإنه يكون ملزمًا بتعويضها عن الضـرر الـذي أصـابها مـن جـراء تطليقهـا       

ــه مــن ضــمان ذلــك الضــرر ألن قاعــدة            ــه المســيحية ال يعفي ــزوج المســلم حقــه الشــرعي فــي تطليــق زوجت وأن اســتعمال ال

ال تنطبـق فـي الحالـة التـي يسـتعمل فيهـا الشـخص حقـه الشـرعي اسـتعماًال يتعـارض مـع             ) الشـرعي ينـافي الضـمان    الجواز(

  .االلتزامات المترتبة عليه بمقتضى عقد الزواج الذي يجعل رابطة  زواج المسيحية أبدية

عليهـا كمـا أنـه لحـق بهـا ضـرر أدبـي        بما أن الزوجة المسيحية التي طلقت قد حرمت بعد الطالق من إعالة زوجهـا لهـا واإلنفـاق    

 ).من جراء هذا الطالق فإنها تستحق التعويض عن الضرر المادي واألدبي معًا

  : 1938لسنة ) 22(من قانون مجالس الطوائف الدينية رقم ) 7(نص المادة   – 40

صـية مـع أفـراد الطائفـة     في األحـوال التـي يكـون فيهـا أحـد أفـراد طائفـة دينيـة غيـر مسـلمة ذا عالقـة فـي أمـور أحـوال شخ              (

المســلمة فللمحــاكم النظاميــة صــالحية النظــر فــي القضــية المــذكورة والبــت فيهــا إال إذا اتفــق الفرقــاء علــى قبــول صــالحية   

 ).المحاكم الشرعية فيكون النظر فيما ذكر من صالحيتها

إذا عــاد إلــى الــدين  ( 1980/ 21/4تــاريخ ) هيئــة خماســية( 21349قــرار محكمــة االســتئناف الشــرعية بالقضــية رقــم    – 41

 ).األول كان مرتدًا ألن المرتد هو المسلم الذي يغير دينه وال يعتبر بالردة ذا دين المرتد ال دين له

  :على  1938لسنة ) 22(من قانون مجالس الطوائف الدينية رقم ) 11(نصت المادة   – 42

ينتمون إلى أكثر من طائفة دينية وتكون القضية المنـازع  في األحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين و( 

، فيها قضية زواج أو ناشئة مباشرة عن زواج أو كان أحد الفرقاء قد ترك الطائفـة التـي عقـدت سـلطتها الكنائسـية الـزواج      

حية النظـر  يطبق قانون الطائفة التي تنتمي إليها السـلطة الكنائسـية التـي عقـدت الـزواج ويكـون لمجلـس تلـك الطائفـة صـال          

أما إذا لم يكن لتلك الطائفة مجلس فيكون للمحاكم النظامية عندئـذ صـالحية النظـر فـي الـدعوى      . في الدعوى والبت فيها

وإذا كانـت السـلطة الكنائسـية لكلتـا الطـائفتين قـد عقـدت الـزواج فيطبـق حينئـذ قـانون الطائفـة التـي سـلطتها               ، والبت فيهـا 

أمـا إ ذا لـم يكـن لتلـك      –لمجلـس لتلـك الطائفـة صـالحية النظـر فـي الـدعوى والبـت فيهـا           الكنائسية قد عقدته أوًال ويكون

 .الطائفة مجلس فيكون للمحاكم النظامية عندئذ صالحية النظر في الدعوى والبت فيها
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  :من قانون مجالس الطوائف الدينية على ) أ/16(نصت المادة   – 43

ة نظاميـة أو بـين مجلـس طائفـة دينيـة ومحكمـة شـرعية أو بـين مجلـس طـائفتين           إذا وقع بين مجلس طائفة دينية ومحكمـ ( 

خالف على الوظيفة فيجوز لكل من الفرقاء أن يقدم إلى وزير العدلية استدعاء يطلب إليه أن يعين محكمـة لتبـت فـي هـذا     

ب أن يؤلـف محكمـة خاصـة    وعلى وزيـر العدليـة عنـدما يصـله هـذا الطلـ       –الخالف سواء أكان قبوًال للدعوى أم رفضًا لها 

من قاضيين من قضاة محكمة االستئناف النظامية ورئيس مجلس الطائفـة الدينيـة ذات العالقـة    ) أ(لتنظر في تعيين المرجع 

 ).إذا كان الخالف بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية

  : لذي جاء فيهوا 21/2/1990تاريخ ) هيئة خماسية( 31338قرار محكمة االستئناف الشرعية رقم  – 44

بما ان الردة توجب فسخ النكاح بين الـزوجين والحجـر علـى المرتـد ومنعـه      ) دعوى الردة من وظيفة المحاكم الشرعية( 

من االرث وهذه كلها من مسائل األحوال الشخصية التي من وظيفة المحاكم الشرعية النظر والفصل فيها بمقتضى المـادة  

والمـادة الثانيـة مـن قـانون      1972لسـنة   19قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم  من) 22(من الدستور والمادة ) 105(

مــن هــذه المــادة اناطــت  ) 16(وان لــم تــذكر فيهــا الــردة صــراحة اال ان الفقــرة   1959أصــول المحاكمــات الشــرعية لســنة  

مـن  ) 183(المـادة   بالمحاكم الشرعية حق النظـر والفصـل فـي كـل مـا يتعلـق بـاألحوال الشخصـية بـين المسـلمين كمـا ان           

الزمت المحاكم الشرعية بالرجوع الـى الـراجح مـن مـذهب ابـي حنيفـة فيمـا ال نـص          1976قانون االحوال الشخصية لسنة 

في القانون المذكور ومن الراجح فـي هـذا المـذهب انفسـاخ عقـد الـزواج اذا ثبتـت ردة احـد الـزوجين وقـد اسـتقر العمـل             

اف الشرعية على النظـر فـي دعـاوى الـردة والفصـل فيهـا كمـا ان االحكـام الصـادرة          لدى المحاكم الشرعية ومحكمة االستئن

في موضوع الردة من المحاكم االبتدائية الشرعية خاضعة لتدقيقها من قبل المحكمة االستئنافية الشـرعية لتعلـق حـق اللـه     

 ).من قانون اصول المحاكمات الشرعية) 138(تعالى بها استنادا الى المادة 

 .61442 – 2145/2004استئناف رقم ، مة االستئناف الشرعيةمحك – 45

، الطبعـة االولـى، المركـز العربـي للخـدمات الطالبيـة      مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ، 1996خالد، ، الزعبي  – 46

 ).72(ص عمان، األردن، 

ة األولى، ايتـراك للنشـر والتوزيـع، مصـر، ص     ، حرية العقيدة في الشريعة اإلسالمية، الطبع1998طاحون، أحمد رشاد،   – 47

)106.( 

حقــوق اإلنســان وضــماناتها دراســة مقارنــة، الطبعــة الثالثــة، مركــز جعفــر للطباعــة والنشــر،     ،  2003محمــد، ، الطراونــة  – 48

 ).156(عمان، األردن، ص 

 .القاهرة، عربيالحياة الخاصة ومسؤولية الصحفي،  دار الفكر ال، 2000/2001مصطفى أحمد، ، حجازي  – 49

 ).38(مرجع سابق، ص ، مصطفى أحمد، الحياة الخاصة ومسؤولية الصحفي، حجازي   – 50

مصادر االلتزام الفعل الضار، سلسلة أعرف عن العلمية القانونيـة، عـدد رقـم    ، 2006بشار، ، ملكاوي وفيصل ، العمري  – 51

 ).38–35(ص ، األردن، عمان، ، الطبعة األولى، دار وائل للنشر)6(

المبســوط فــي شــرح القــانون المــدني، الضــرر، الطبعــة األولــى، دار وائــل، عمــان، األردن، ص    ، 2006حســن، ، الــذنون   – 52

)11.( 

 .من قانون العقوبات األردني) 346(يقابلها نص المادة  – 53

ك للطباعـــة والنشـــر ايتـــرا، نصـــوص المواثيـــق واإلعالنـــات واالتفاقيـــات لحقـــوق اإلنســـان،  2005الســـيد، ، أبـــو الخيـــر   – 54
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ودســتور المملكــة األردنيــة الهاشــمية  )  71، 70(، ص 1996الهاشــمية، الطبعــة الخامســة، دار الثقافــة، عمــان، األردن،    

 .1952عام / كانون ثاني/8

 
 
 



899  سعد البشير

  

)  97، 68(، نصوص المواثيق واإلعالنات واالتفاقيات لحقـوق اإلنسـان، مرجـع سـابق ،  ص     2004السيد، ، يرأبو الخ  – 55

وفالح البدارين، حقوق اإلنسان في الدستور األردني بين الشـريعة اإلسـالمية والشـرعية الدوليـة، اإلخـوة للنشـر والتوزيـع،        

ومحمــد سـليم غــزوي، الــوجيز  )  2(والفقـرة  ) 1(الفقــرة ) 9(والدســتور األردنـي المــادة  ) 51–49(عمـان، األردن، ص   

 ).73(في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة األردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص 

 
عبد الوهاب عبد العزيز، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في النظـام اإلسـالمي والـنظم  المعاصـرة، مرجـع      ، الشيشاني  – 56

 70(أبو الخير، نصوص المواثيق واإلعالنات واالتفاقيات لحقوق اإلنسـان، مرجـع سـابق   ص    والسيد )  95(سابق، ص

 ).101و

دار ، الوثـــائق الدوليـــة المعنيـــة بحقـــوق اإلنســـان، المجلـــد االول، الوثـــائق العالميـــه،  2003محمـــود شـــريف، ، بســـيوني  – 57

 ).86(ص الشروق، القاهرة، 

 .8/7/2003بتاريخ  32/2608/ن.رة األعالم، دائرة المطبوعات والنشر رقم مأنظر كتاب الموافقة الصادر عن وزا  – 58

وأنظر كتاب الموافقـة علـى تسـجيل جمعيـة دار      11/11/1997) ج 153(أنظر كتاب تسجيل جمعية النور الثقافية رقم  – 59

 .1996لسنة  114/334/الكتاب المقدس رقم ك

، 64(ص دار الثقافـة، عمـان، االردن،   ون الـدولي العـام حقـوق اإلنسـان،     الوسـيط فـي القـان   ، 2004عبـد الكـريم،   ، علوان  - 60

ــة، مرجــع ســابق، ص        ) 65 ــة، حقــوق اإلنســان وضــماناتها دراســة مقارن ومحمــد ســليم غــزوي،   ) 192(ومحمــد الطراون

ارة ، هـذا وقـد سـبقت اإلشـ    )85(الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة األردنية الهاشـمية، مرجـع سـابق، ص    

 .إلى مبدأ المساواة دون تمييز بسبب الدين في تولي الوظائف العامة في هذا المبحث

 ).102و 70(السيد، نصوص المواثيق واإلعالنات واالتفاقيات لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص  ،أبو الخير   – 61

الوثــائق العالميــة  ، إلنســان، حقــوق ا 2001، عبــد العظــم ، وزيــر و محمــد الســعيد ، الــدقاق ، محمــود شــريف ، بســيوني  – 62

الوجيز ، ومحمد سليم غزوي)   37(ص  ، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، المجلد األول ، واإلقليمية

 ).80(ص ، مرجع سابق ، في التنظيم السياسي والدستوري  للمملكة األردنية الهاشمية

 ).9(األردن ص ، عمان، دار وائل، راطية، الطبعة األولىنظرات حول الديمق، 2000، محمد سليم غزوي  – 63

دار وائـل، عمـان، األردن    ، أنظر حول تقييم هذا الرأي، محمد سليم غزوي، الوجيز في نظام االنتخابات، دراسة مقارنـة  – 64

 ).90(، ص 2000

 ).70 – 69(ص ، مرجع سابق، أنظر محمد سليم غزوي، الوجيز في نظام االنتخابات  – 65

واالتفاقيـة الموقعـة    1996–6–24تـاريخ  ) 6116(كتاب تسجيل مجلس كنائس الشـرق األوسـط ونظامـه األساسـي رقـم       – 66

مـن  ) 5(والمـادة  ) 3(والمـادة  ) 2(أنظر المـادة   ،1997–9–23بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية والمجلس بتاريخ 

 .النظام األساسي  لمجلس الكنائس

هــاني الطهــراوي، القــانون اإلداري، الكتــاب   )  المحافظــة علــى النظــام العــام  (بط اإلداري وأهدافــه أنظــر حــول مهــام الضــ    – 67

 ).241 – 238(، ص 1998األردن، ، عمان، دار الثقافة، الطبعة األولى، األول

 .1928من القانون األساسي لشرق األردن لسنة  ) 49(المادة   – 68

 .ومرقص ولوقا والمكونين لما يعرف بالعهد الجديداألناجيل األربعة للرسل يوحنا ومتى   – 69

 .وهي مجموعة كتابات تمثل تعاليم وفقه الرسل  – 70

االجتماعــات التــي تنعقــد بــين رجــال الكنيســة لتقريــر أســس التعــاليم المســيحية لألمــور التــي لــم تــنظم ســابقًا أو لمناقشــة    – 71

 .األفكار الجديدة لتحديد الموقف منها

 
 
 



900  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

  

 .المراسيم في العادة على المصادر السابقة لتنظيم األمور التي ال يوجد عليها نص في المصادر السابقة تعتمد هذه  – 72

الوجيز في أحكام الـزواج واألسـرة للطوائـف المسـيحية فـي المملكـة       ، أنظر تفصيًال حول المصادر التشريعية الفريد ديات – 73

 ).23 – 21(ص ، 2004، األردن، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، اإلصدار األول، الطبعة األولى، األردنية الهاشمية

وبموجـب الجـدو ل الملحـق بـه تلـك الطوائـف        1938لسـنة  ) 22(حدد قانون مجالس الطوائف الدينية رقم   – 74

  :وهي 

 .طائفة الروم األرثوذكس .1
 .طائفة الروم الكاثوليك .2
 .طائفة األرمن .3
 .طائفة الالتين .4
 .سقفية العربيةالطائفة اإلنجيلية األ .5

الــوجيز فــي أحكــام الــزواج واألســرة   ، أنظــر  الفريــد ديــات ، ومثالهــا الطوائــف الكاثوليكيــة والــروم األرثــوذكس   – 75

 ).134) (47(للطوائف المسيحية في المملكة األردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص 

  :على  1960لسنة ) 16(من قانون العقوبات رقم ) 279(نصت المادة   – 76

  :ب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من يعاق

أجرى مراسيم زواج أو كان طرفًا في إجراء تلك المراسيم بصورة ال تتفق مع قـانون حقـوق العائلـة أو أي     .1

  .قانون آخر أو شريعة أخرى ينطبق أو تنطبق على الزوج أو الزوجة مع علمه بذلك
عشـرة مـن عمرهـا أو سـاعد فـي إجـراء مراسـيم        زوج فتاة أو أجرى مراسم الـزواج لفتـاة لـم تـتم الخامسـة       .2

 .زواجها بأية صفة كانت
زوج فتاة أو أجرى مراسيم الـز واج لفتـاة لـم تـتم الثامنـة عشـرة مـن عمرهـا أو سـاعد فـي إجـراء مراسـيم              .3

 .زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدمًا بأن ولي أمرها قد وافق على ذلك الزواج

ي أحكـام الـزواج واألسـرة للطوائـف المسـيحية فـي المملكـة األردنيـة الهاشـمية، مرجـع           الفريد ديات، الوجيز فـ   – 77

 ).60(ص ، سابق 

، الوجيز في أحكام الزواج واألسرة للطوائف المسيحية في المملكة األردنية الهاشـمية ، 2001، الفريد ،ديات  – 78

لســنة ) 22(غيــر المســلمة رقــم شــرح قــانون مجــالس الطوائــف الدينيــة ، ويعقــوب الفــار) 63(ص،مرجــع ســابق 

الطوائف المسيحية الخطبـة والـزواج واالجتهـادات القضـائية     ، وقانون األحوال الشخصية لغير المسلمين 1938

  .)83 – 82(ص ، األردن، عمان، الطبعة األولى، األردنية في موضوع الطوائف

ــام الـــزواج واألســـرة للطوائـــف  ، 1938، الفريـــد ،ديـــات   – 79 ــة   الـــوجيز فـــي أحكـ المســـيحية فـــي المملكـــة األردنيـ

شـرح قـانون مجـالس الطوائـف الدينيـة غيـر المسـلمة رقـم         ، ويعقـوب الفـار  ) 142(ص ، مرجـع سـابق   ،الهاشمية

 ).151(ص ، مرجع سابق، وقانون األحوال الشخصية لغير المسلمين 1938لسنة ) 22(

مرجـع  ، سيحية فـي المملكـة األردنيـة الهاشـمية    الوجيز في أحكام الزواج واألسرة للطوائف الم، الفريد ،ديات   – 80

 ).266(ص ، سابق
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 1938لسنة ) 22(نصت المادة الثانية عشر من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة وتعديالته رقم  – 81

عنــدما ينظــر مجلـس طائفــة دينــي أو أيـة محكمــة فــي قضــية تتعلـق بــأموال غيــر منقولـة واقعــة فــي شــرق     : (علـى 

تركت بوصية أو بدون وصية يجب أن يطبق قانون شرق األردن الذي يطبق المسلمين في هذه القضـية   األردن

 ).دون أن يلتفت إلى أي قانون أو عرف ألية طائفة دينية غير مسلمة

  :من قانون مجالس الطوائف الدينية على اآلتي ) 5(نصت المادة   – 82

ي القضــايا التــي تنشــأ بــين أفــراد طــائفتهم المتعلقــة بجميــع  لمجــالس الطوائــف الدينيــة صــالحية النظــر والبــت فــ(

مسائل األحوال الشخصية الداخلية في صـالحية المحـاكم الشـرعية عنـدما يكـون المتـداعون مسـلمين بقـدر مـا          

تسمح بذلك قواعد الطائفـة الدينيـة ذات الشـأن عـدا المسـائل المنصـوص عليهـا فـي المـادة السادسـة مـن هـذا             

 ).القانون
ــ  – 83 ) 78، 77، 71(ص ، مرجــع ســابق ، نصــوص المواثيــق واإلعالنــات واالتفاقيــات لحقــوق اإلنســان     ، الســيد ،و الخيــرأب

ــة  ــة   ، ومحمــد الطراون ، وعبــد الكــريم علــوان ) 184 – 179(ص، مرجــع ســابق ، حقــوق اإلنســان وضــماناتها دراســة مقارن

حقــوق اإلنســان فــي  ،وفــالح البــدارين) 68 – 67(ص  ،مرجــع ســابق ،الوســيط فــي القــانون الــدولي العــام حقــوق اإلنســان

والدســتور األردنــي المــادة ) 42  –40(ص  ،مرجــع ســابق ،الدســتور األردنــي بــين الشــريعة اإلســالمية والشــرعية الدوليــة 

)11.( 

 ،أهــم المبــادئ القانونيــة التــي تحكــم عقــد العمــل الفــردي فــي قــانون العمــل األردنــي       ،2005 ،بشــار عــدنان  ،ملكــاوي   – 84

 ).25 – 17(ص ،األردن ،عمان ،دار وائل ،الطبعة األولى، )5(رف عن العلمية القانونية عدد سلسلة أع

 
85  - International Labor Organization, ILO Instruments- Equality of Opportunity and Treatment in 

Respect of Employment and Occupation. 
http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/ilo/s1.htm 
86  - The U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Religious Discrimination 

http://216.109.125.130/search/cache?p=right+to+employment+and+the+effect++of+religion&prssweb=
Search&ei=UTF-8&fr=yfp-t 
501&x=wrt&u=www.eeoc.gov/types/religion.html&w=right+employment+effect+religion&d=Mp
T-EZIFNtCB&icp=1&.intl=us 

87  - The Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003, Statutory Instrument 2003 No. 
1660 in UK, http://www.opsi.gov.uk/si/si2003/20031660.htm. 

باعتبـار عيـد المـيالد     8/2/2000تجدر اإلشارة هنا إلى القرار الصادر عن رئاسة الوزراء فـي جلسـته المنعقـدة بتـاريخ       – 88

 .االمجيد ورأس السنة الميالدية أعياد دينية تعطل فيها الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة أعماله

)  82، 81، 72(ص ، مرجــع ســابق ، نصــوص المواثيــق واإلعالنــات واالتفاقيــات لحقــوق اإلنســان   ، الســيد ،أبــو الخيــر    – 89

 ).237(ص ، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، والدستور األردني ومحمد جمال مطلق الذنيبات

 ).264–263(ص ، رجع سابقم، المعجم القانوني رباعي اللغة، عبد الفتاح، مراد  – 90

ص ، مرجـع سـابق  ، الوثـائق العالميـه  ، المجلـد االول ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسـان ، محمود شريف، بسيوني   – 91

)86.( 

هذا الحق يمارس من قبـل الكثيـر مـن الطوائـف الدينيـة المسـيحية وذلـك مـن خـالل فـتح المـدارس الخاصـة بهـا أو القيـام                – 92

 .كما سيذكر الحقًا، الل إدارتهاعليها من خ
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ــرت، هــاريس  – 93 ــة المعاصــرة   ، 1986، روب ــين منظمــة اليونســكو واالتحــاد      ، تــدريس القضــايا العالمي ــا ب مشــروع مشــترك م

 ).19–18(ص ، لبنان، مؤسسة خليفة للطباعة والنشر، العالمي لمنظمة المهن التعليمية

كتــاب الموافقــة علــى تســجيلها رقــم      ، األردن مؤسســة الدراســات الالهوتيــة   ، ةالنظــام األساســي للهيئــة اإلنجيليــة الثقافيــ     – 94

 .26/3/1995بتاريخ  119/1116/ن

رقـم   طائفـة المرمـون،     –ل مركز الشؤون الثقافية والتعليمية لكنيسة يسوع المسـيح اقدسـي االيـام االخيـرة     كتاب تسجي – 95

 .1/8/1989بتاريخ  30/664/36116

، وكتــاب صــادر عــن وزارة التربيــة والتعلــيم رقــم    23/5/2006بتــاريخ  18/2/1624ة والتعلــيم رقــم  كتــاب وزارة التربيــ  – 96

  و 19/11/1998بتاريخ  5/1

  Religious Freedom World Report, Prepared by the International Coalition for Religious Freedom, 
Updated: 2004 http://www.religiousfreedom.com/wrpt/mideast/jordan.htm 

ص ، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، طــرابلس، لبنــان، مــدخل إلــى الحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان، 2005، خضــر، خضـر   – 97

)454.( 

الوثـائق  ، حقـوق اإلنسـان  ، 1988، لعظـم عبـد ا ، وزيـر و محمـد السـعيد  ، الـدقاق ، محمود شـريف ، بسيوني    – 98

 .)22(ص ، المجلد األول، مرجع سابق، العالمية واإلقليمية

 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – 99

، بشرح صحيح اإلمام أبي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري، فتح الباري، 1988، عبد الرحمن، محمد – 100

   .)100(ص الرابعة، دار احياء التراث العربي، بيروت،  الجزء الخامس،  الطبعة 

 .1991الميثاق الوطني األردني صدر بتاريخ التاسع من يونيو   – 101

األردنيـون أمـام القـانون سـواء ال      –1: (على ما يلي 1952من الدستور األردني لسنة ) 6/1(نصت المادة  – 102

 ).ي العرق أو اللغة أو الدينتمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا ف

تحمــي الدولــة حريــة القيــام بشــعائر ا ألديــان والعقائــد طبقــًا : (مــن الدســتور علــى اآلتــي) 14(نصــت المــادة  – 103

 ).ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية لآلداب، للعادات المرعية في المملكة

ــيم    يحــق للجماعــا : (مــن الدســتور علــى اآلتــي  ) 19(نصــت المــادة   – 104 ــا لتعل ــام عليه ت تأســيس مدارســها والقي

وتخضــع لرقابــة الحكومــة فــي برامجهــا    ،علــى أن تراعــي األحكــام العامــة المنصــوص عليهــا فــي القــانون    أفرادهــا

 .)وتوجيهها

ــارة أمــاكن  ، 1966لســنة ) 79(مــن قــانون تنظــيم المــدن والقــرى رقــم    ) 15(و) 14(المــواد  – 105 اســتعملت عب

 .لكنائس على حد سواء دون تمييز أو مفاضلةالعبادة لتشمل المساجد وا

من ثبتـت جرأتـه علـى إطالـة اللسـان علنـًا علـى أربـاب         : (من قانون العقوبات على أالتي) 273(نصت المادة  – 106

كل من خرب أو أتلف أو دنس ): (275(ونصت المادة ، )الشرائع من األنبياء يحبس من سنة إلى ثالث سنوات

أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصـدًا بـذلك إهانـة ديـن أيـة جماعـة مـن النـاس أو         مكان عبادة أو شعارًا أو 

فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل اإلهانة لدينها يعاقـب بـالحبس مـن شـهر إلـى      

جمعـًا  كـل مـن أزعـج قصـدًا     ): (276(وجاء فـي المـادة   ، سنتين أو بغرامة من خمس دنانير إلى خمسين دينارًا

من النـاس اجتمعـوا ضـمن حـدود القـانون إلقامـة الشـعار الدينيـة أو تعـرض لهـا بـالهزء عنـد إقامتهـا أو أحـدث               

تشويشًا أثناء ذلك أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلـك االجتمـاع أو   

عـذر مشـروع يعاقـب بـالحبس حتـى      على أي شخص آخر موجـود فـي ذلـك االجتمـاع دون أن يكـون لـه مبـرر أو        

كـل مـن اعتـدى علـى مكـان يسـتعمل لـدفن        ) 277(ونصـت المـادة   ، )ثالثة أشهر أو بغرامة حتى عشـرين دينـاراً  
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المــوتى أو علــى مكــان مخصــص إلقامــة مراســيم الجنــازة للمــوتى أو لحفــظ رفــات المــوتى أو أنصــاب المــوتى أو   

ألشـخاص مجتمعـين بقصـد إقامـة مراسـم الجنـازة قاصـدًا         دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت أو سبب إزعاجـاً 

بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمـل أن يجـرح عواطـف أي شـخص     

أو أن يؤدي إلى أية إهانة دينية يعاقب بالحبس مدة ال تزيد علـى ثالثـة أشـهر أو بغرامـة ال تزيـد علـى عشـرين        

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشـهر أو بغرامـة ال تزيـد علـى     : (على) 278/1(ونصت المادة ). دينارا

نشر شيئًا مطبوعًا أو مخطوطًا أو صورة أو رسمًا أو رمزًا من شأنه أن يؤدي إلى  –1: عشرين دينارًا كل من

ن عـام وعلـى مسـمع    تفوه في مكـا   –2أو ، إهانة الشعور الدينية ألشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني

مــن شــخص آخــر بكلمــة او بصــوت مــن شــانه ان يــؤدي الــى اهانــة الشــعور او المعتقــد الــديني لــذلك الشــخص     

 ).اآلخر



 



@@@@òîiÛa@òîÜ×@pbjÛbİÛa@ô†Û@ïÇa†iŁa@ØÐnÛa@ôìnß@òîàäm@óÜÇ@‹bjà¦a@xbèäß@Šqa

ÚìßÛa@òÈßb @òî™bíŠÛa@@ @
J@ @

 .، جامعة اليرموك، اربد، األردنكلية التربية الرياضية ،غادة محمد خصاونة

  

  11/8/2010 وقبل للنشر                    24/5/2010  ستلم البحث فيا

  ملخص

اثر منهاج الجمباز على تنمية مستوى التفكير اإلبداعي لدى طالبات كلية التربية الرياضية فـي   معرفةإلى  هدفت هذه الدراسة

طالبـة مـن طالبـات كليـة التربيـة الرياضـية فـي جامعـة اليرمـوك، وتـم اسـتخدام المـنهج             ) 30(وقد تكونت العينة من جامعة اليرموك 

تنميـة مسـتوى التفكيـر اإلبـداعي      اثـر منهـاج الجمبـاز علـى    رت نتـائج البحـث إلـى    وقـد أظهـ   ،وطبيعة الدراسة لمالءمتهالوصفي نظرا 

. والقبلي  لمستوى التفكيـر اإلبـداعي   البعديلدى الطالبات، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في القياس 

   .ياضية بمهارات التفكيروقد أوصت الباحثة بضرورة التركيز على تضمين المناهج في كلية التربية الر

 

  

The Effects of a Gymnastic Curriculum on the Level of Creative Thinking of  
Female Students at the Faculty of Physical Education 

 

Ghada Mohamad Khasawneh, Faculty of Physical Education, Yarmouk University, Jordan. 
 

Abstract 

This study aimed  to study the effect of a gymnastic curriculum on the level of  creative thinking of 
female student at the Faculty of Physical Education at  Yarmouk University. The descriptive  method 
was adopted for this study. The  sample of the study was chosen randomly. The sample consisted of 32 
female Students who were registered in Gymnastics (2) The researcher used the experimental 
methodology including pre- and post-tests and appropriate statistic treatments.  

Results of the current study showed an effect of a gymnastic curriculum on the level of creative 
thinking and that there is no significant differences due to the grades and the marks between the girls. 
The researcher recommends that  teachers increase creative thinking in practice curriculum, and  make 
more research in other sports. 
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 :مقدمة

التطــورات العلميــة والتقنيــة المدهشــة ومعــدل اســتمرارية حــدوثها   هــي أهــم الخصــائص التــي تميــز عصــرنا الحــالي إن مــن 

وهـذه التحـوالت فرضـت    . ومدى تأثيرها في حياتنـا ومسـاهمتها فـي تحويـل المجتمـع مـن جيـل الصـناعة إلـى عصـر المعلوماتيـة           

ورة إعادة النظـر فـي المنـاهج التعليميـة والبحـث عـن األسـاليب واالسـتراتيجيات         على األنظمة التربوية ومن ضمنها الجامعات ضر

ــدًال مــن تلقــين وحفــظ             والطــرق التــي تســاعد علــى نقــل المعرفــة وتركيزهــا فــي ذهــن المــتعلم بأســلوب مشــوق وســريع الفهــم ب

 المعلومات، لمواكبة متطلبات عصر االقتصاد المعرفي 

علــى أن المنــاهج هــي الوســيلة األهــم للتغييــر واالرتقــاء بــأي مجتمــع، كونهــا  ) 2007(وقــد بــين كــل مــن الشــوا والحايــك، 

المســاهم األكبــر فــي إعــداد األفــراد المــؤهلين القــادرين علــى إنتــاج المعرفــة المتجــددة والمتطــورة وتحويلهــا إلــى خــدمات وســلع 

التـي يقـع علـى عاتقهـا الـدور األكبـر والمهـم        الجامعات إحدى المؤسسات التربوية التعليميـة الهامـة    ُتعدحيث . اقتصادية منافسة

فــي تنميــة وتطــوير التعلــيم، الــذي هــو أحــد عناصــر التنميــة واالرتقــاء  التــي تتقــدم بــه الــدول  فهــي التــي تعــد وتخــرج معلــم           

يشـهدها  المستقبل الذي سيعتمد عليه المجتمع في تقدمه وتطويره حيث يكون له الدور األكبر لمواكبة مجريات التغيـرات التـي   

حديات عصر االقتصـاد  إن مؤسسات التعليم العالي في دول العالم الثالث قد كافحت بشدة وقوة لالستجابة لمتطلبات وت. العالم

تزويـد وإكسـاب الخـريجين المهـارات مثـل اإلبـداع والتفكيـر وتحـويلهم إلـى          ويـر والتعـديل فـي المنـاهج،     من خالل التغي المعرفي،

إن تنميـة   (Newby, 2005).مكنـوا مـن أداء دورهـم بفاعليـة فـي المجتمـع وفـي سـوق العمـل نيـوبي          عمـال منتجـين للمعرفـة  ليت   

قدرات التفكير لدى الطالب هي الركيزة األساسية في توجهات التطوير التربوي في األردن التي تؤكد أن إحدى واجبات التربيـة  

وأن ). 2007( شــكالته ومواجهــة متطلبــات الحيــاة علــوة،الرئيســية هــي تنميــة التفكيــر لــدى الفــرد ليكــون أكثــر قــدرة علــى حــل م

االهتمـام بتنميــة التفكيـر يعبــر عـن حاجــات المجتمعـات المعاصــرة لزيـادة ثرواتهــا البشـرية وتنميتهــا ألن االنفجـار المعرفــي الــذي        

ة المعلومـات، لـذا ينبغـي    يشهده هذا العصر جعل األفراد أقل اعتمادًا للحقائق والمعلومات، وأكثر اعتماد على القدرة في معالج

أيضـًا أن الطلبـة   ) 2007( وقـد أضـاف علـوة،   ). 2007( تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة لمواجهة متطلبـات العصـر الكبيسـي،   

ــافي              ــى تطــوير المســتوى الثق ــاهجهم الدراســية، ممــا يعمــل عل ــا ضــمن من ــه وإدخاله ــر وعمليات ــارات التفكي ــم مه ــى تعل بحاجــة إل

وأن تعليم مهارات التفكير وعملياته التي تبقى صالحة ومتجددة من حيث قدرتها واسـتخدامها فـي معالجـة    والحضاري لبلدانهم، 

المعلومات مهما كان نوعها، وهذا  يعطي الطالب إحساسـًا بالسـيطرة الواعيـة علـى تفكيـره وينمـو لديـه الشـعور بالثقـة بـالنفس،           

  . ليةويرافقهٍٍ أنجاز في التحصيل الدراسي وفي الحياة العم

أساس نجاح جيل اليوم ال يتمثل فيما يحفظ ويستوعب من المادة الدراسية بل فـي تعلمـه   أن  )2007(وأضاف الحمادنة،

ــدة لتلــك المشــكالت           ــًا وموضــوعيًا ويضــيف حلــوالًً جدي ــرا علمي ــه يفكــر فــي أي مشــكلة تفكي ــة صــحيحة تجعل ــين . عــادة فكري وب

ون مهمة تطوير قدرة الطالب على التفكير هدفًا تربويـا لـه أولويـة إذ أن القـدرة     أن الكثير من المعلمين يعتبر) 2007(الطيطي، 

وقـد أشـار كـل مـن الهاشـمي وعـزاوي       . على استخدام التفكير ومهاراته يؤدي إلى توظيـف الطالـب للمعلومـات التـي يتوصـل لهـا      

فـي إنتـاج المعرفـة وتطويرهـا، واالهتمـام       إلى ضرورة إكساب الطالب مهارات التفكير مع اإلبداع وتوظيفهـا، وان يسـهم  ) 2007(

ببناء شخصيته، وتدريبه علـى مهـارات إبداعيـة، أي أن يصـبح الطالـب متعلمـًا نشـطًا، ويـتعلم كيـف يـتعلم، وكيـف يطـور خبراتـه              

  .ومهاراته باستمرار، ويفكر في تعلمه تفكيرًا تأمليًا ونقديا 

تاجون أن تكون لديهم القدرة على التفكير وليس القـدرة علـى   إلى أن طالب المستقبل سيح) 2005(وقد أشارت عبدالله 

التذكر ففي الوقت الذي يمكن أن تصبح فيه المعلومات التي يتعلمها الطالب قديمة أو عديمة الفائدة فلن تصـبح القـدرات علـى    

ات واســتخدامها فــي حــل  التفكيــر التــي يكتســبونها كــذلك، إذ تركــز هــذه القــدرات علــى إمكانيــة إيجــاد وامــتالك مصــادر المعلومــ    

  .المشاكل واالستفادة من الفرص المتاحة

على أهميـة تعلـيم التفكيـر وتنميتـه لـدى الطـالب لزيـادة التحصـيل العلمـي ولمواكبـة           ) Cotton, 2008(وقد أكدت كوتن  

كيـر لـديهم فـالتفكير    تطورات العصر السريعة حيث أن الكثير من الطـالب لـم يأخـذوا الفرصـة الكافيـة لتنميـة وتطـوير مهـارات التف        

إن الجامعـات هـي المركبـة األساسـية فـي أنظمـة االبتكـار وهـي مولـدات  المعرفـة وخزانـات قيمـة             . ينمو ويتطور بالتعليم والتعلم

إلى أنه لـم يعـد الهـدف مـن العمليـة التربويـة قاصـرًا علـى إكسـاب الطلبـة           ) 2007(وقد بين يوسف . للفكر اإلبداعي واالبتكاري

علومات بل تعداها إلى تنمية قدراتهم على التفكير وحسـن التعامـل مـع المعلومـات المتزايـدة والمتسـارعة يومـًا بعـد         األفكار والم

يختــرع (إلــى أنــه يجــب علـى طالــب المســتقبل أن يكــون قــادرًا علــى التفكيــر اإلبــداعي  ) 2007(ومــع مــا أكــد عليــه قســايمة . يـوم 
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لكـي  ) Flemeng, 1997(ومع ما أكد عليه فلمـنج  ). قارن، يحلل، يختار، ويبرري(يفكر ويضع القرارات ) وينتج األفكار الجديدة

تغييـرات فـي طريـق التعلـيم، وإفسـاح المجـال        نتمكن من مواجهة تغيرات العصر الحالي بشكل إيجابي، يجب العمـل علـى أحـداث   

، عبــد الكــريم )2008(ملكــاوي ، ),Picard 2006(بيكــارد ) Cotton, 2003(الســتخدام مهــارات التفكيــر، ومــع مــا ذكــره كــوتن

  .، بضرورة تضمين مهارات التفكير ضمن المنهاج وخالل العملية التعليمية)2004(، حمادنة )1993(

وتبرز أهمية التفكير في أنـه يـزود الفـرد بالقـدرة علـى الخـوض والتنـافس فـي مجـاالت الحيـاة المختلفـة، والتنـافس بشـكل               

 ،خص الــذي يفكــر تصــبح لديــة القــدرة علــى التحليــل، وتقيــيم المواقــف التــي تواجهــه     فعــال، وتحقيــق النجــاح والتفــوق، أن الشــ  

وبالتالي ينظر بعمق وحكمة للمشاكل التي توجد في مجتمعه وتمكنه من إصدار أحكام صائبة والقدرة على حل بعضها وبالتالي 

   ).2003(يصبح أكثر قدرة على التكيف مع األحداث والمتغيرات من حوله عبيد، عفانة، 

الـى احتـرام الـذات ومسـاعدة الطلبـة وتحفيـزهم للــتعلم       علـى النحـو التـالي    إلـى ميـزات التفكير  ) 2004(وقـد أشـار العمـري    

  . وترقية السلوك وتطوير الفهم العميق لألفكار األساسية ومساعدة الطلبة لنقل تعلمهم إلى أماكن جديدة

أساسية وحيزًا واسـعًا فـي الحيـاة ال تقتصـر علـى لحظـات أداء       أن التربية الرياضية تحتل ظاهرة ) 2001(أشار الكاشف و

المهارات بل أنها تتعلـق باالتجاهـات واإلعـداد العقلـي والخططـي وغيرهـا الكثيـر مـن العمليـات العقليـة، ويجـب أن يعمـل مـدرس              

يتعلق بكيفيـة أداء المهـارات   على استثارة تفكير الطالب على ذلك، كان يطلب المدرس من الطالب التفكير فيما  التربية الرياضية

  .المختلفة، وكذلك تشجيع الطالب على تحليل المهارة إلى أجزاء

أنه نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلـول أو  : التفكير اإلبداعي) 2007( الطيطي وقد عرف 

بالشمولية والتعقيد ألنه ينطوي علـى عناصـر معرفيـه     التوصل إلى نتاجات أصيلة لم تكن معروفة سابقًا ويتميز التفكير اإلبداعي 

التفكيــر اإلبــداعي بأنــه مجموعــة مــن   ) 2006الحــوراني، (وقــد عــرف . وانفعاليــة وأخالقيــة متداخلــة تشــكل حالــة ذهنيــة فريــدة   

طريقة غير عاديـة  التوجهات والميول الوجدانية والقدرات العقلية التي يمتلكها الشخص والتي تمكنه من رؤية األشياء المألوفة ب

وقــد بــين .  وأضــاف أيضــا بأنــه يفســح المجــال للخيــال ويولــد حلــوًال وأفكــارًا جديــدة وخالقــة . وتمكنــه مــن أنتــاج أفكــار أصــيلة

أن التفكير اإلبداعي يقودنا إلى إنتاج أفكار جديدة لذلك إن بعض هذه األفكار تكون مدهشة وبراقة وبعضـها  ) 2004(العمري، 

أنتــاج أفكــار  Originality: األصــالة:عناصــر التفكيــر اإلبــداعي وهــي) 2007الطيطــي، ( وقــد بــين .جيــدةاآلخــر تكــون بســيطة و

) أي هي التميز في التفكير والندرة أو القدرة على النفاذ إلى مـا وراء المباشـر والمـألوف مـن األفكـار     (جديدة أو طريقة جديدة 

ظية وأدائية لمسألة أو مشكلة نهايتها حرة ومفتوحة؛ قدرة الفـرد علـى   هي القدرة على إنتاج أفكار عديدة لف Fluency: الطالقة

تغير الحالة الذهنية لـدى الفـرد    Flexibility :المرونة  2007الطيطي، . (استدعاء المعلومات المخزونة لديه كلما احتاج إليها

 )2007الطيطي، (تعددة أي هي القدرة على التفكير بطرق مختلفة، ورؤية المشكلة من زوايا م. بتغير الموقف

أيضـا إلـى إن التفكيـر اإلبـداعي تفكيـر مـرن فهـو وضـع للفـروض واختبـار لهـا وأجـراء تعـديالت              ) 2007الطيطـي،  (ويشير 

فيها، وإعادة اختبارهـا، كمـا إنـه تفكيـر فـي نسـق مفتـوح فالمعلومـات يمكـن فحصـها لكـي يـدرك مـا بينهـا مـن ثغـرات واخـتالالت                  

أن التفكير اإلبداعي يقودنـا إلـى إنتـاج أفكـار جديـدة لـذلك إن بعـض هـذه         ) 2004العمري، (د بين وق. ليست لها حلول متعلمة

إن اإلبــداع مهــارة يســتطيع أي )  2004العمــري، (وبــين . األفكــار تكــون مدهشــة وبراقــة وبعضــها اآلخــر تكــون بســيطة وجيــدة  

في إتقـان هـذه المهـارة، وهـذا يتطلـب تزويـد        شخص تعلمها وهي تتفاوت بين األشخاص إال أن كل شخص قادر على المنافسة

ــر              ــة لممارســة التفكي ــوفير الفــرص للطلب ــر ت ــداعي ويعتب ــر اإلب ــى التفكي ــي تســاعدهم فــي تطــوير قــدرتهم عل ــاألدوات الت ــة ب الطلب

اإلبــداعي، يزيــد مــن ثقــتهم بأنفســهم ويصــبحون أكثــر مرونــة فــي قــراراتهم لمواجهــة المشــكالت المختلفــة، وأن نجــاح االقتصــاد     

ــار    ــداع واالبتك ــى اإلب ــى          ،المعرفــي يعتمــد عل ــدي، وهــذا بحاجــة إل ــى المســتقبل وتطــوير االقتصــاد التقلي ــد أن نركــز عل ــذا الب ل

األشخاص المبدعين والمبتكرين، وتبرز أهمية التفكيـر اإلبـداعي كونـه يقـود إلـى التجديـد والتجديـد يقـود إلـى التمييـز والتقـدم            

بـدال   اإلبداعي من أهـم األهـداف التربويـة فـي التربيـة يجـب االهتمـام بنقـل وتوصـيل المعرفـة،          على الغير ويعتبر اإلبداع والتفكير 

من التركيز على توليدها أو استعمالها وأن اإلبداع يجب أن ال يترك للصدفة ويجب أن يكون تعديل وتطوير المنـاهج الدراسـية   

ير بــرامج خاصــة إلعــداد المعلمــين واالســتمرار فــي   لتصــاغ بطــرق تفجــر وتنشــط القــدرات اإلبداعيــة لــدى الطــالب وكــذلك تطــو   

  .تدريبهم ونموهم

النـواحي الجسـمية والعقليـة والتربويـة والتعليميـة لـدى الطلبـة،        من الرياضـات التـي تسـهم فـي تنميـة      رياضة الجمباز  وتعد

قليـة، إذ يتطلـب مـن الالعـب     فيمكن من خالل ممارسة رياضة الجمباز تنمية النواحي الجسمية وصـفاتها كافـة، وتنمـي القـدرة الع    
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التفكير قبل األداء ويتصور كيف يستطيع أداء الحركة وكيف يكون وضع الجسم على الجهاز وبالتالي فهو يرفع مـن القـدرة علـى    

وتعتبـر رياضـة الجمبـاز مـن الرياضـات التـي        .التركيز وينمي التفكير والمالحظة ومن خالل مراقبة زمـالءه أثنـاء أدائهـم للحركـات    

، فــيمكن مــن خــالل ممارســة 1993)(فــي تنميــة   النــواحي الجســمية والعقليـة والتربويــة والتعليميــة لــدى الطلبــة شـحاتة،    تسـهم 

رياضة الجمباز تنمية النواحي الجسمية وصفاتها كافة، وتنمي القدرة العقلية، إذ يتطلب من الالعب التفكير قبـل األداء ويتصـور   

ضــع الجســم علــى الجهــاز وبالتــالي فهــو يرفــع مــن القــدرة علــى التركيــز وينمــي التفكيــر كيــف يســتطيع أداء الحركــة وكيــف يكــون و

والمالحظة ومن خالل مراقبة زمالءه أثنـاء أدائهـم للحركـات، فيشـخص األخطـاء لـديهم ممـا يكسـب الالعـب زيـادة فـي معلوماتـه             

  . أثناء مراقبته لالعبين اآلخرين 

هج بمـا يتناسـب مـع متطلبـات العصـر؛ مـن خـالل تضـمين المنـاهج بمهـارات           وترى الباحثة ضرورة العمل على تطوير المنـا 

تنمي القدرات العقلية لدى الطالب، أي أن يعمل المنهاج على تزويد الطالب بالمعـارف والمهـارات التـي تسـهم فـي رفـع مسـتوى        

علــى تلبيــة االحتياجــات الفعليــة   أدائــه وفــي قدرتــه علــى اإلبــداع لتقــديم إبداعاتــه لمجتمعــه ليــنهض بــه، أن يكــون المنهــاج قــادراً   

 أهميـة الدراسـة  وتبـرز   .والقدرات الحقيقية للمتعلمين والتي تتفق مع الواقع البيئي والثقافي القائم بكل تبايناته ومظـاهر اختالفـه  

بـات  البحث عن مدى أثر منهاج الجمباز في تنميـة مسـتوى التفكيـر اإلبـداعي لـدى الطالبـات الـذي هـو أحـد أهـم متطل          من خالل 

فتح المجال الستخدام اعتبـارات جديـدة فـي التربيـة الرياضـية لقيـاس مسـتوى التفكيـر اإلبـداعي لـدى الطالبـات            و ،اليلحالعصر ا

التعـرف علـى مسـتوى    ، وقياس مستوى اإلبداع الفكري لدى الطالبـات، ولـيس فقـط اإلبـداع الحركـي والمهـاري      ، ومنها االستبيان

التفكيـر والتعبيـر   عمليـات  فـتح المجـال لطالبـات السـتخدام     وبصـورته اللفظيـة،   ) أ(ر تـور انـس   التفكير اإلبـداعي باسـتخدام اختبـا   

 . عنها

  مشكلة الدراسة

من خالل خبرة الباحثة وعملها في مجال التدريس الجـامعي فـي كليـة التربيـة الرياضـية كمـدرس لـبعض المسـاقات العمليـة           

الهدف العام لدى المدرسـين هـو أعطـاء المـنهج وتنفيـذه       أناص،  الحظت بشكل عام ولمادة الجمباز والتعبير الحركي بشكل خ

في الزمن المخصص، واالستراتيجيات التدريسية المسـتخدمة تعتمـد علـى الحفـظ والتلقـين والتكـرار، وإهمـال االهتمـام بـالتفكير          

أن حيـث  . ثرواتهـا البشـرية وتنميتهـا   يعتبر حاجه ضرورية للمجتمعات المعاصرة لزيـادة   اإلبداعي  وتنميته لدى الطال ب، الذي

االنفجــار المعرفــي الــذي يشــهده هــذا العصــر يجعــل األفــراد أقــل اعتمــادًا للحقــائق والمعلومــات، وأكثــر اعتمــاد علــى القــدرة فــي   

معالجــة المعلومــات، ومــن هنــا رأت الباحثــة أن الطلبــة بحاجــة إلــى تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي وعملياتــه، وإدخالهــا ضــمن        

نـــاهجهم الدراســـية ألنـــه يـــرتبط بظـــاهرة اإلبـــداع التـــي أصـــبحت هـــي ســـمة العصـــر الحـــديث بكافـــة مجاالتـــه العلميـــة والمهنيـــة     م

ــاء       ــا وترســـيخها للوصـــول إلـــى التقـــدم واالرتقـ والتكنولوجيـــة، والتـــي تعمـــل كافـــة المؤسســـات المجتمعيـــة علـــى كشـــفها ودعمهـ

أن الجامعـات هـي  إحـدى المؤسسـات التربويـة الهامـة التـي يقـع علـى           ،  وبمـا لمجتمعاتهم لمواكبة تطورات الحضـارة وتسـارعها  

عاتقهــا مســؤولية تخــريج األجيــال الــذين تعتمــد علــيهم مجتمعــاتهم إلحــداث التنميــة والتطــور،  فلــم يعــد دورهــا مقتصــرًا علــى       

بـل ظهـرت لهـا      ،العمـل  تخريج أفواج من الطلبة بتخصصات مختلفة، لرفد المجتمع باأليـدي العاملـة، أو لسـد الحاجـة فـي سـوق      

أدوار وتحوالت أخرى في العملية التعليمية، منهـا  إعـداد وتأهيـل جيـل قـادر علـى اسـتخدام  أسـلوب التفكيـر العلمي،لـذا يجـب            

على الجامعات أن تعمل على تطوير وتعديل مناهجها المتبعة في كلياتها ومـن ضـمنها كليـة التربيـة الرياضـية، بحيـث تركـز علـى         

ومن هنا ظهرت مشـكلة الدراسـة لـدى الباحثـة      ،لتفكير اإلبداعي والعمل على فتح المجال أيضا إلى أكسابة للطالبجانب تنمية ا

لدى الطالبات وذلك ألهمية مهارة التفكير األبد اعي التـي  اإلبداعي  التفكيرفي تحسين مستوى منهاج الجمباز اثر للتعرف على  

   .المستقبلية بكفاءة وفاعلية ولمواجهة متطلبات العصر يجب أن تمتلكها الطالبات للقيام بأدوارهن

  : منهج البحث

نظــرًا لمالءمتــه لطبيعــة هــذه    ،باســتخدام التصــميم القبلــي  البعــدي للمجموعــة الواحــدة    ،تــم اســتخدام المــنهج التجريبــي  

  . البحث

  : مجتمع البحث

يــة الرياضــية فــي جامعــة اليرمــوك والبــالغ عــددهن تكــون مجتمــع البحــث مــن طالبــات الســنتين الثانيــة والثالثــة مــن كليــة الترب 

 . طالبة) 283(
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  : عينة البحث

 2008/2009للفصل الدراسي االول )2(طالبة من الطالبات المسجالت لمساق جمباز ) 30(اشتملت عينة البحث على 

   .يبين مواصفات أفراد العينة) 1(الجدول رقم . تم اختيارهم بالطريقة العمدية

  فراد العينة تبعًا للصفات الشخصيةوصف أ: 1جدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير
 7.47 162.30 الطول
 6.82 57.07 الوزن

 8.36 75.90 التحصيل في الجمباز

، وبلـــغ المتوســـط الحســـابي للـــوزن  )162.30(أن المتوســـط الحســـابي لطـــول أفـــراد العينـــة بلـــغ   ) 1(يظهـــر مـــن جـــدول  

  ).75.90(المتوسط الحسابي للتحصيل في الجمباز ، كما بلغ )57.07(

  أهداف الدراسة 

أثر منهاج الجمباز في تحسين مستوى  التفكيـر اإلبـداعي لـدى طالبـات كليـة التربيـة الرياضـية فـي جامعـة           معرفة :الهدف األول

  اليرموك؟

لبـات كليـة التربيـة الرياضـية فـي جامعـة       أثر منهاج الجمباز في تحسـين مسـتوى التفكيـر اإلبـداعي لـدى طا      معرفة: الهدف الثاني

  ؟)التحصيل في الجمباز، السنة الدراسية(اليرموك تعزى لمتغيري 

  فرضيات الدراسة 

لمنهــاج الجمبــاز فــي تحســين مســتوى    α  =0.05(اليوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة    :الفرضــية االولــى

  لرياضية في جامعة اليرموك؟التفكير اإلبداعي لدى طالبات كلية التربية ا

لمنهــاج الجمبــاز فــي تحســين مســتوى   α  =0.05(اليوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة    :الثانيــةالفرضــية 

التحصـيل فـي الجمبـاز، السـنة     (التفكير اإلبـداعي لـدى طالبـات كليـة التربيـة الرياضـية فـي جامعـة اليرمـوك تعـزى لمتغيـري            

  ؟)الدراسية

  لدراسة مصطلحات ا

نشاط عقلي مركـب وهـادف توجهـه رغبـة قويـة فـي البحـث عـن حلـول أو التوصـل إلـى نـواتج أصـيلة لـم تكـن                 :التفكير اإلبداعي

معروفة سـابقًا، ويتميـز بالشـمولية والتعقيـد فهـو المسـتوى األعلـى المعقـد مـن التفكيـر ألنـه ينطـوي علـى عناصـر معرفيـه                

  )2002( جروان،. ذهنية فريدةوانفعالية وأخالقية متداخلة تشكل حالة 

التعليمية والخبرات المعرفية التي يتم تعليمها للطالبات علـى أجهـزة الجمبـاز الخاصـة     و جميع المهارات العملية :منهاج الجمباز 

خـالل  ) جهـاز طاولـة القفـز    ،جهـاز المتـوازي مختلـف االرتفاعـات     ،جهـاز عارضـة التـوازن    ،جهـاز الحركـات األرضـية   (باإلناث 

  ).تعريف أجرائي( الدراسي في محاضرات الجمباز الفصل

  :محددات الدراسة

  .أجريت هذه الدراسة في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك :المحددات المكانية

  .2008/2009تم تطبيق البرنامج التعليمي وقياس مستوى التفكير اإلبداعي خالل الفصل األول   :المحددات الزمانية

 )2(طالبات السنة الثانية والثالثة في كلية التربية الرياضية والمسجالت لمساق جمباز  :شريةالمحددات الب
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  :الدراسات السابقة 

بدراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى دور تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي ) 2009(قــام كــل مــن العجلــوني والحمــدان 

طالبـًا وطالبـة، واسـتخدم    ) 160(ية في األردن وتكونت عينة الدراسة مـن  تنمية التفكير اإلبداعي عند طلبة المدارس االستكشاف

الباحثان المنهج التجريبي، وتم تقسيم عينة الدراسة إلى مجمـوعتين أحـداها تجريبيـة تعلمـت باسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات،        

ين المجموعـة التجريبيـة  والمجموعـة    والمجموعة الثانيـة تعلمـت بالطريقـة العاديـة، وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود فـروق بـ           

وكــذلك علــى الــدرجات الفرعيــة ألختبــار تــور انــس للتفكيــر اإلبــداعي     الضــابطة علــى الدرجــة الكليــة الختبــار تــور انــس اإلبــداعي  

  ولصالح المجموعة التجريبية

ة حركيـة مقتـرح   بدراسـة هـدفت إلـى معرفـة فاعليـة برنـامج تربيـ       ) 2006(قام كل مـن أبـو سـلمى وعبـد الـرحمن والتـوامي       

لتنمية الكفاءة اإلدراكية الحركية والتفكير أالبتكاري وبعض مكونات اللياقة الحركية لألطفال ما قبل المدرسة، وقـد تـم اسـتخدام    

طفـــًال مـــن ريـــاض األطفـــال، تـــم تقســـيمهم إلـــى  ) 80(المـــنهج التجريبـــي لمالءمتـــه وطبيعـــة البحـــث، وقـــد بلغـــت عينـــة الدراســـة  

وقد أظهـرت نتـائج الدراسـة إلـى التـأثير االيجـابي لبرنـامج التربيـة الحركيـة علـى القـدرات الحركيـة             . ابطةمجموعتين تجريبية وض

  . والتفكير أالبتكاري وبعض مكونات اللياقة الحركية ولصالح المجموعة التجريبية

درة علــى التفكيــر  بدراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى  تــأثير الجمناســتك اإليقــاعي علــى تنميــة القــ      ) 1986( قامــت العــاني، 

اإلبداعي وعلى الفروق بين الطالبات ذوات القدرة الحركية العالية والتفكير اإلبداعي وبين الطالبات ذوات القدرة الحركية األدنـى  

طالبـة واسـتخدمت الباحثـة المـنهج     ) 24(والتفكير اإلبداعي على عينة من طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد وبلغـت  

عدم وجود عالقة بين الجمناستك اإليقاعي والتفكير اإلبداعي وتفـوق المجموعـة ذات القـدرة     عنريبي، وقد أسفرت النتائج التج

الحركية العالية على المجموعة ذات القدرة الحركية المتدنية في عدد االسـتجابات الحركيـة للتفكيـر اإلبـداعي ومسـتوى  التفكيـر       

  . اإلبداعي لديهن

فاعلية التدريس بأسلوب العرض والشرح وحل المشكالت على تنمية القـدرة   معرفةبدراسة هدفت ) 2000(قامت شرف، 

تلميـذة مـن تلميـذات المرحلـة االبتدائيـة، واسـتخدمت الباحثـة المـنهج التجريبـي،          ) 60(على التفكير أالبتكاري، على عينة بلغـت  

جريبيــة وقــد تــم تطبيــق البرنــامج لمــدة ســتة أســابيع، وقــد  مجمــوعتين أحــداهما ضــابطة واألخــرى ت إلــىوقــد تــم تقســيم العينــة 

  .توصلت نتائج الدراسة إلى أن التدريس بأسلوب حل المشكالت له تأثير إيجابي على تنمية التفكير أالبتكاري لدى الطالبات

ي والتفكيـر  برنامج مقترح لجمباز الموانع على مستوى األداء الحركـ  معرفة أثربدراسة هدفت إلى ) 2003(قامت حجازي 

طفــال وطفلــة قســموا إلــى مجمــوعتين إحــداهما تجريبيــة    ) 70(تكونــت عينــة الدراســة مــن  . أالبتكــاري لطفــل مــا قبــل المدرســة  

واألخرى ضابطة، وقد توصـلت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود فـروق فـي القيـاس القبلـي والبعـدي فـي مسـتوى األداء الحركـي وفـي               

  .المجموعة التجريبية تنمية مستوى التفكير أالبتكاري ولصالح

العالقـة بـين اسـتخدام أسـلوبين فـي تـدريس مهـارات السـلة          معرفـة بدراسـة تهـدف إلـى    ) Alhayek, 2004(وقام الحايـك   

تكونـت  . وتنمية قدرة الطلبة على التفكير أالبتكاري ومستوى األداء المهاري لدى طلبة كلية التربية الرياضـية بالجامعـة األردنيـة   

تـم تـدريس المجموعـة    . طالبًا) 26(طالبًا، والمجموعة الثانية ) 24(مجموعتين عدد أفراد المجموعة األولى  عينة الدراسة من

وأظهرت النتائج أن هنـاك عالقـة ايجابيـة بـين     . األولى باستخدام أسلوب االكتشاف الموجه والثانية باستخدام األسلوب التجريبي

علـى التفكيـر أالبتكـاري، وأشـارت أيضـًا إلـى وجـود فـروق داللـة إحصـائية بـين            استخدام االكتشاف الموجـه وتنميـة قـدرة الطلبـة     

وقـد أوصـى الباحـث    . أفراد مجموعتي الدراسة على االختبارات المهارية ولصالح المجموعـة التـي اسـتخدمت األسـلوب التـدريبي     

يس المواد العمليـة والنظريـة األخـرى    بإجراء مزيد من الدراسات لمعرفة وتحديد مدى فاعلية استخدام التعلم التعاوني في تدر

  .في كليات التربية الرياضية

  :وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة

 .تحديد مشكلة الدراسة بحيث ال تكون تكرار لما سبق من الدراسة -

 . وذلك باالستناد على ما سبق أن وصلت إليه الدراسات السابقة ،صياغة أسئلة  وأهداف الدراسة -

 . تعرف على األساليب اإلحصائية المستخدمة واختيار ما يناسب هذه الدراسةال -
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  . االستفادة من ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج واالستعانة بها في مناقشة نتائج هذه الدراسة -

  : تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي

 .ه اللفظية  لقياس التفكير اإلبداعي لدى طالبات كلية التربية الرياضيةاستخدمت الباحثة مقياس تو رانس في صورت -

أثــر منهــاج الجمبــاز علــى تحســين مســتوى التفكيــر اإلبــداعي لــدى طالبــات كليــة التربيــة الرياضــية،              معرفــةحاولــت الباحثــة   -

  .لتفكير االبداعيالدراسات السابقة بحثت في  أثر برنامج حركي او طريقة تدريس على تنمية وتحسين مستوى ا

  أدوات الدراسة  

  )أ(اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي بصورته اللفظية 

قامــت الباحثــة بمراجعــة األدب المرجعــي والدراســات الســابقة لالســتفادة منهــا فــي تحديــد األداة المناســبة لقيــاس التفكيــر      

؛ 2007؛ القوابعـــة، 2007بنـــي ياســـين، (مـــن بعـــد اإلطـــالع علـــى المراجـــع والدراســـات الســـابقة، مثـــل دراســـة كـــل  . اإلبـــداعي

؛ 2005؛ الســــلخي، 2005؛ صــــوافطة، 2006؛ الســــليتي، 2006؛ الحــــوراني، 2007؛ الســــعودي وآخــــرون، 2007الطيطــــي،

  ).1986؛ العاني، 2000؛ شرف، 2003؛ حجازي، 2003؛ العبويني، 2004؛ الجوارنة، 2005السويلمين، 

فـي كافـة   ) أ(ت مقياس اختبار تـورانس للتفكيـر اإلبـداعي فـي صـورته اللفظيـة       الحظت الباحثة أن معظم الدراسات استخدم

المجاالت العلمية وذلك لما يتمتـع بـه االختبـار مـن صـدق وثبـات فـي قيـاس التفكيـر اإلبـداعي لـدى عينـات الدراسـة، وتـم إيجـاد                

لــذا ارتــأت الباحثــة اســتخدامه ) 1983 الشــنطي،(معــامالت الصــدق والثبــات لهــذا االختبــار فــي البيئــة األردنيــة مــن قبــل الباحــث  

وتطبيقه في المجال الرياضـي نظـرًا لمصـداقيته فـي قيـاس مسـتوى التفكيـر اإلبـداعي، ولمـدى حاجاتنـا لمعرفـة مسـتوى التفكيـر              

اإلبداعي لدى طالبات كلية التربية الرياضية من خـالل القـدرة الفكريـة أكثـر مـن قـدرات بدنيـة  وحركيـة فقـط، حيـث أن القـدرات            

البدنيــة والمواصــفات الجســمية التــي تمتلكهــا طالبــات كليــة التربيــة الرياضــية ال تســاعدهن علــى أداء اســتجابات حركيــة ومهاريــة   

متنوعة تعكس مستوى التفكير اإلبداعي لديهن ألن التفكير اإلبداعي من أهم المهارات التي يجب أن تنمـى لـدى الطالبـة لمواكبـة     

  .متطلبات هذا العصر

  .بصورته األولية) أ(يبين اختبار تورانس لقياس التفكير اإلبداعي في صورته اللفظية ) 1( الملحق رقم

وقد قامت الباحثة بإعادة صياغة بعض أسئلة االختبار بحيث تكون مستمدة من الواقع الرياضي، ثم قامـت الباحثـة بعـرض    

موعة من المختصين من حملة درجـة الـدكتوراه وممـن    على مج)) أ(اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي بصورته اللفظية (المقياس 

لهم خبرة فـي مجـال تـدريس علـم الـنفس والتفكيـر والقيـاس والتقـويم فـي كليتـي التربيـة الرياضـية والعلـوم التربويـة فـي جـامعتي                 

اإلجماع على  ، وبعد إجراء المناقشة والمحاورة مع بعضهم  تميبين أسماء المحكمين) 2( والملحق رقم  اليرموك والهاشمية،

ثــم قامــت الباحثــة بعمــل دراســة   . اســتخدام االختبــار بعــد إضــافة الصــور والعبــارات بحيــث تكــون مســتمدة مــن الواقــع الرياضــي     

وبعـد تجميـع االختبـار     2008للفصـل الصـيفي   ) 2(استطالعية لالختبار وتم توزيعه علـى  الطالبـات المسـجالت لمسـاق جمبـاز      

استجابات الطالبات لالختبـار األول والثـاني والثالـث كانـت محـددة جـدا وال تثيـر اإلبـداع أو          ورصد اإلجابات الحظت الباحثة أن

التفكير لدى الطالبات، وبعد الرجوع إلى المحكمين وذوي الخبرة وإجراء المناقشة معهم تم اإلجماع على إبقـاء االختبـار األول   

الرياضـي، وكونهـا تحتـوي تفاصـيل دقيقـة وتعبيـرات مـن الصـعب جـدًا          والثاني والثالث كما هي  حيث أنها قريبة جدًا إلى الواقع 

إيجاد أو رسم  صورة من المجال الرياضي تحتوي على مثل هذه التفاصيل والتعابير التي تعمـل علـى اسـتثارة عمليـات التفكيـر      

ييــر وتعــديل لالختبــار الرابــع اإلبــداعي لــدى الطالبــات، باإلضــافة إلــى أن الصــورة قريبــة جــدًا مــن المجــال الرياضــي،  وأن يــتم تغ 

يوضـح االختبـار   ) 3(والخامس والسادس والسابع وذلك بصياغة األسئلة بحيث تكون مرتبطـة بالتربيـة الرياضـية، والملحـق رقـم      

  . بصورته النهائية

  : المعامالت العلمية الختبار تور انس للتفكير اإلبداعي

  :صدق االختبار -

ــاس      ــم التأكــد مــن صــدق المقي ــار(ت ــداعي    اختب ــر اإلب ــور انــس للتفكي ــى مجموعــة مــن المحكمــين       ) ت مــن خــالل عرضــه عل

المختصين من أعضاء الهيئة التدريسية في كليتي التربية الرياضية والعلوم التربويـة فـي جامعـة اليرمـوك وفـي الجامعـة الهاشـمية        
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قـة أسـئلة االختبـار مـع أهـداف الدراسـة       الذين يدرسون مساقات علم النفس والتفكير والقياس والتقويم، وذلـك لمعرفـة مـدى عال   

  .وقد أجمع الخبراء على مناسبة األسئلة ومالئمتها. باإلضافة مالئمة أسئلة االختبار من حيث الصياغة اللغوية والوضوح

  : ثبات اختبار تور انس للتفكير اإلبداعي

طالبـة مـن مجتمـع    ) 15(طالعية قوامها تم حساب ثبات االختبار عن طريق تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه، على عينة است

إذ تـم توزيـع االختبـار علـى الطالبـات، وإعـادة توزيعـه         2008الدراسة ومن خـارج عينـة الدراسـة خـالل الفصـل الدراسـي  األول       

تــم جمــع حســاب معامــل الثبــات لالختبــار باســتخدام معامــل االرتبــاط  . بعــد أســبوعين، ثــم تــم جمــع االختبــارات وتفريــغ اإلجابــات

 .يوضح معامل الثبات لالختبار) 10(جدول رقم وال
  معامل ثبات إعادة االختبار لكل مهارة من مهارات اختبار التفكير :10 جدول

  اإلبداعي ولالختبار ككل 

 معامل ثبات اإلعادة معامل االتساق الداخلي المهارة

 0.79 0.83 الطالقة
 0.82 0.88 المرونة
 0.82 0.80 األصالة

 0.83 0.86 االختبار كلل

  0.83: معامل االتفاق               

  :القياس القبلي الختبار تور انس للتفكير اإلبداعي  -

  : تم تطبيق االختبار على عينة الدراسة للقياس القبلي قبل البدء بتدريس منهاج الجمباز وفقا لإلجراءات التالية

  .ودرجة الحرارة حيث تم اختيار قاعة دراسية مناسبة من حيث السعة واإلضاءة •

 .من نسخ االختبار لعدد طالبات عينة الدراسة يالتأكد من وجود العدد الكاف •

تم إعطاء كل طالبة اختبار وتوزيع األقالم على الطالبات وتم التأكد من وجود ساعة التوقيت وصحتها، للتأكد مـن إعطـاء    •

 . كل اختبار الوقت المحدد له

 . ة في ضبط الوقتتم االستعانة بمساعد تدريس للمساعد •

 . راعت الباحثة أن يكون الجو العام لالختبار جو ممارسة األلعاب والتفكير بحل المشكلة •

تم إعطاء بعض التوجيهات للطالبات مثل سأعطيكن فرصة كافيه لكي تعبرن عن أشياء أو عمـل أشـياء تعطـى انطبـاع عمـا       •

ل، لذا علـيكن اسـتخدام الخيـال والتفكيـر، وسـتكوننا جميعـا       تفكرن به من أفكار جديدة، لم يسبق ألحد أن فكر بها من قب

 . مسرورات فيما ستفكرن به

ثم تم الطلب من الجميع البدء بقراءة التعليمات وإعطاءهن كذلك التعليمات الالزمة والتوضـيح واإلجابـة عـن أي استفسـار      •

 . من قبل الباحثة، ثم كان يشار للمساعدة بضبط الوقت المحدد لالختبار

كان يطلـب مـن الطالبـات وضـع األقـالم، وفـتح نسـخ االختبـارات علـى االختبـار الـذي            ) دقائق 7(انتهاء الوقت المحدد  بعد •

 . ليبدأ االختبار بقراءة التعليمات وإعطاء التوجيهات وضبط الوقت وهكذا حتى تنتهي االختبارات السبعة. يليه

  : إجراءات تصحيح االختبار -

 .يوضح النموذج) 4(والملحق رقم . تم عمل نماذج للتصحيح ولتفريغ درجات الطالبات على االختبارات •

عـن طريـق عـدد االسـتجابات الصـحيحة التـي اسـتجابة لهـا علـى كـل اختبـار حيـث تعطـي درجـة               : تم حسـاب درجـة الطالقـة    •

 .واحدة لكل استجابة
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التـي اسـتجابت لهـا فـي االختبـار الواحـد حيـث أعطيـت درجـة           وتم حساب درجة المرونة عن طريق عدد فئـات االسـتجابات   •

 . واحدة لكل فئة من فئات االستجابة

فــأكثر %  9فكــل اســتجابة تكــررت بنســبة   ) 3 ،2 ،1 ،0(وتــم حســاب درجــة األصــالة، عــن طريــق وضــع مقيــاس ربــاعي       •

ة، فـي حـين حصـلت كـل     فـأكثر علـى درجـة واحـد    %  6حصلت على درجة صفر، بينما حصلت كل استجابة تكررت بنسبة 

 .درجات 3على %  2فأكثر على درجتين، وحصلت كل استجابة تكررت بنسبة أقل من %  2استجابة تكررت بنسبة 

الطالقـة،  : تحصل الطالبة على درجات كلية للطالقة والمرونة واألصالة على الصورة اللفظية من مجمـوع الـدرجات الفرعيـة    •

 . ي كل اختبارالمرونة، األصالة والتي تحصل عليها ف

لضمان موضوعية التصحيح ورصـد اإلجابـات تـم تصـحيح االختبـار مـن قبـل الباحثـة ومـن قبـل عضـو هيئـة تـدريس يحمـل                •

 . شهادة الدكتوراه في التربية الرياضية تم الشرح له وتدريبه على طريقة التصحيح ورصد اإلجابات والعالمات

  متغيرات الدراسة 

  جمبازمنهاج ال: المتغيرات المستقلة

 مستوى التفكيراالبداعي : المتغيرات التابعة

    عرض النتائج ومناقشتها

يتضـمن هــذا الجــزء عـرض نتــائج البحــث الـذي يهــدف إلــى التعـرف علــى أثــر منهـاج الجمبــاز فــي تحسـين مســتوى التفكيــر       

  .ى فرضيات الدراسةاإلبداعي لدى طالبات كلية التربية الرياضة بجامعة اليرموك، وسيتم عرض النتائج باالعتماد عل

لمنهــاج الجمبــاز فــي تحســين مســتوى    α  =0.05(اليوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة    :الفرضــية االولــى

  التفكير اإلبداعي لدى طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك؟

الطالقـة،  (ى مهـارات التفكيـر اإلبـداعي    علـ ) Independent Samples Test(للتأكد من صـحة الفرضـية تـم تطبيـق اختبـار      

  .يوضح ذلك) 2(، جدول )القبلي والبعدي(والتفكير اإلبداعي ككل تبعًا للقياس ) المرونة، األصالة

على مهارات التفكير اإلبداعي والتفكير اإلبداعي ككل تبعًا ) Independent Samples Test(نتائج تطبيق اختبار : 2جدول 

  )30=ن) (ديالقبلي والبع(للقياس 

الداللة اإلحصائية Tاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالقياس المهارة

 الطالقة
 8.44 35.17 القبلي

-5.704 0.00 
 9.16 48.13 البعدي

 المرونة
 6.14 25.70 القبلي

-5.513 0.00 
 8.60 36.33 البعدي

 األصالة
 15.83 39.17 القبلي

-6.913 0.00 
 23.06 74.47 البعدي

التفكير اإلبداعي ككل
 8.73 33.34 القبلي

- 7.1740.00 
 12.18 52.98 البعدي

والتفكيـر اإلبـداعي ككـل    ) الطالقـة، المرونـة، األصـالة   (لمهـارات التفكيـر اإلبـداعي    ) T(أن جميع قـيم  ) 2(يظهر من جدول 

ــة      ــد مســتوى الدالل ــة إحصــائية عن ــاس الب ) α=0.05(كانــت دال ــارات     لصــالح القي عــدي حيــث بلغــت المتوســطات الحســابية لمه

علـى التـوالي، وهـذا    ) 52.98، 74.47، 36.33، 48.13(للقيـاس البعـدي   ) الطالقة، المرونة، األصالة، التفكير اإلبداعي ككل(

 لمسـاق الجمبـاز علـى تحسـين التفكيـر اإلبـداعي لـدى       ) α=0.05(يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

  . طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك

تــرى الباحثــة أن رياضــة الجمبــاز مــن الرياضــات الفرديــة التــي تحتــوي مهــارات متنوعــة وتنمــي المهــارات والقــدرات البدنيــة   

بـين هــذه   والعقليـة واإلحسـاس وتحتـوي أيضــًا مهاراتهـا علـى صـعوبات متدرجــة فـي األداء مـع ضـرورة إتقــان األداء أثنـاء الـربط           
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المهارات، وهذا يتطلب استخدام عمليات التفكير والتفكير اإلبداعي، حتى نتمكن من التقـدم بمسـتوى األداء الفنـي، وكـل مهـارة      

متــوازي مختلــف االرتفاعــات، عارضــة التــوازن، أو طاولــة    ،جهــاز الحركــات األرضــية (مــن مهــارات الجمبــاز فــي مختلــف األجهــزة   

إلى الدقة وإلى استخدام عمليات التفكير حتى تستطيع إتمام المهام الحركية بالشكل الصحيح، وذلـك  تحتاج من  الطالبة  ،)القفز

من خالل معرفة وإدراك ما هو الجزء المراد تحريكه، وما هو مقدار القوة التي يجب بذلها وفي أي اتجـاه ومـا الـزمن المطلـوب     

الجـزء الـذي يجـب تحريكـه أو االرتكـاز عليـه للوصـول إلـى األداء          ألحداث هذه القوة، وكيفيه انسياب الحركة وشـدتها، ومـا هـو   

، وبالتالي فإن األداء المهاري لهذه الحركات المختلفـة تنظمـه وترتبـه مجموعـة مـن      )1993(، شحاتة )2000(الصحيح عبدالله 

والتـدريب علـى توليـد     الطالبـات، التركيـز علـى رفـع كفـاءة التفكيـر لـدى       العمليات العقلية المرتبطة بالتفكير، وهذا يعني أنه يجـب  

وهـذا يتفـق مـع مـا أشـار إليـه       . األفكار لتطوير وتنمية العمليات المعرفيـة والقـدرات العقليـة التـي يعتمـد عليهـا التفكيـر اإلبـداعي        

مـن خـالل   أن التربية الرياضية مجاًال زاخرًا يمكن أن يتم من خالله تنمية التفكير بكافة أنواعه لدى الطـالب، و ) 2001(الكاشف 

قـد وفــر فرصـة حقيقيــة    ،اهتمـام الباحثـة بالتشــجيع المسـتمر للطالبــات لـألداء العملــي والتـدريب المسـتمر علــى مختلـف األجهــزة       

، )2007(لدى الطالبات وهذا يتفـق مـع مـا بينـه الصـباغ      ) الطالقة، المرونة، األصالة(لممارسة وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي 

مليات التفكير اإلبتكاري يمكن تنميتهـا وتطويرهـا مـن خـالل البـرامج التعليميـة، وأن مسـتقبل أي أمـة         إلى أن ع) 2004(الحايك 

تـرى الباحثـة يجـب أن يـتم تضـمين منهـاج       . مرهون بـالتفكير اإلبـداعي لـدى طالبهـا الـذي هـو مـن أهـم متطلبـات العصـر الحـالي           

الن هــذه المهــارات التــي لهــا الــدور األكبــر واألبــرز فــي إعــداد    ،)الطالقــة، المرونــة، األصــالة (الجمبــاز مهــارات التفكيــر اإلبــداعي  

حيث أنها  تساعدهن على زيادة وعيهن لمـا يـدور حـولهن مـن قضـايا  وتزيـد مـن فاعليـة معالجـة مـا يقـدم            الطالبات  وتنميتهم 

ار إليــه الــذيابات وهــذا يتفــق مــع مــا أشــ  ،لهــن مــن مواقــف وخبــرات وفــي مجــاالت متعــددة ممــا يزيــد مــن كفــاءة العمــل الــذهني    

إلى أن المناهج تلعـب دورًا بـارزًا فـي إعـداد الفـرد وتنميتـه، وهـي الوسـيلة الفعالـة التـي تتـرجم الفلسـفات والسياسـات              ) 2007(

  . التعليمية إلى الواقع

ة، الطالقـ  (تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لمهـارات         لثانيـة ا للتأكـد مـن صـحة الفرضـية الفرضـية     

  .يوضح ذلك) 3(، جدول )التحصيل في الجمباز، السنة الدراسية(تبعًا لمتغيري ) المرونة، األصالة، التفكير اإلبداعي ككل

تبعًا ) الطالقة، المرونة، األصالة، التفكير اإلبداعي ككل(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات : 3جدول 

  )السنة الدراسيةالتحصيل في الجمباز، (لمتغيري 

 التفكير اإلبداعي ككل األصالة المرونة الطالقة  المستوى المتغير

التحصيل في 

 الجمباز

 70أقل من 
 40.98 52.15 29.90 40.90 المتوسط حسابي
 13.34 24.89 9.02 9.65 االنحراف المعياري

70-80 
 42.23 56.10 30.35 40.25 المتوسط حسابي
 15.13 27.52 9.43 10.86 االنحراف المعياري

 80أكثر من 
 46.27 62.20 32.80 43.80 المتوسط حسابي
 14.98 27.33 9.17 12.28 االنحراف المعياري

 السنة الدراسية
 ثانية

 41.60 52.80 30.00 42.00 المتوسط حسابي
 15.50 26.67 9.99 12.50 االنحراف المعياري

 ثالثة
 44.72 60.83 32.03 41.30 المتوسط حسابي
 13.37 26.11 8.26 9.24 االنحراف المعياري

الطالقــة، المرونــة، األصــالة، التفكيــر (ظاهريــة بــين المتوســطات الحســابية لمهــارات  ًافروقــأن هنــاك ) 3(يظهــر مــن جــدول 

لهـذه الفـروق تـم تطبيـق     ، وللكشف عن الداللة اإلحصائية )التحصيل في الجمباز، السنة الدراسية(تبعًا لمتغيري ) اإلبداعي ككل

التحصـيل  (تبعًا لمتغيـري  ) الطالقة، المرونة، األصالة، التفكير اإلبداعي ككل(على مهارات ) MNOVA(تحليل التباين المتعدد 

  .يوضح ذلك) 4(، جدول )في الجمباز، السنة الدراسية
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) المرونة، األصالة، التفكير اإلبداعي ككلالطالقة، (على مهارات ) MNOVA(نتائج تطبيق تحليل التباين المتعدد : 4جدول 

  )التحصيل في الجمباز، السنة الدراسية(تبعًا لمتغيري 

 مصدر المتغير
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
F  

الداللة 

 اإلحصائية

التحصيل في 

 الجمباز

 0.6600.521 80.717 2 161.435 الطالقة
 0.5050.606 43.152 2 86.304 المرونة
 0.7370.483 517.927 2 1035.854 األصالة

 0.6660.518 141.068 2 282.136 التفكير اإلبداعي ككل

السنة الدراسية

 0.2120.647 25.885 1 25.885 الطالقة
 0.5960.444 50.888 1 50.888 المرونة
 1.3920.243 978.438 1 978.438 األصالة

 0.5820.449 123.401 1 123.401 التفكير اإلبداعي ككل

 الخطأ

   122.301 56 6848.865 الطالقة
   85.440 56 4784.662 المرونة
   703.091 56 39373.112 األصالة

   211.972 56 11870.415 التفكير اإلبداعي ككل

المجموع 

 مصحح

    59 7017.650 التفكير اإلبداعي ككل
    59 4932.983 الطالقة
    59 41376.983 نةالمرو

    59 12298.776 األصالة
    59 7017.650 التفكير اإلبداعي ككل

بـــين المتوســـطات ) α=0.05(عـــدم وجـــود  فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ) 4(يظهـــر مـــن جـــدول 

، )التحصـيل فـي الجمبـاز، السـنة الدراسـية     (تبعـًا لمتغيـري   ) الطالقة، المرونة، األصالة، التفكير اإلبداعي ككل(الحسابية لمهارات 

، 0.660(  )التحصــيل فــي الجمبــاز (تبعــًا لمتغيــر  ) الطالقــة، المرونــة، األصــالة، التفكيــر اإلبــداعي ككــل   ) (F(حيــث بلغــت قــيم  

ــة    ) 0.666، 0.737، 0.505 ــائيًا عنـــد مســـتوى الداللـ ــة إحصـ ــر دالـ ــة، ) (F(، وبلغـــت قـــيم )α=0.05(وهـــي قـــيم غيـ الطالقـ

وهـي قـيم غيـر    ) 0.582، 1.392، 0.596، 0.212 )(السـنة الدراسـية  (تبعـًا لمتغيـر   ) ألصالة، التفكير اإلبداعي ككـل المرونة، ا

    .)α=0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

التحصــيل فــي (تعــزو الباحثــة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الطالبــات فــي مســتوى التفكيــر تعــزى لمتغيــري     

قـيم أداء الطالبــات العملــي علــى أجهــزة الجمبــاز  تالن مســتوى التحصـيل لــدى الطالبــات بنــاءّا علــى   ،)ز والســنة الدراســيةالجمبـا 

، وتنوع األداء برياضة الجمباز على األجهزة المختلفـة،يعطي الطالبـة مجـاال إذا أخفقـت فـي      المختلفة باإلضافة إلى الجزء النظري

أكثر من اآلخر لدى الـبعض   زوالى أمكانية  إتقان األداء على جها،أفضل على جهاز أخراألداء على جهاز يمكن أن تؤدي بشكل 

أو  ولكن اخفق في االمتحـان النظـري،   ،وقد يكون البعض اآلخر قد أتقن أداء المهارات بشكل جيد على مختلف األجهزة ،اآلخر

فكيـر  فـي مسـتوى الت  ذات داللـة إحصـائية   ق واك فـر لذا لم يكن هن كان األداء العملي ضعيف ولكن في الجزء النظري كان جيد  

تـرى الباحثـة  انـه  خـالل تعلـيم المهـارات كـان األداء         ،أمـا بالنسـبة لمتغيـر السـنة الدراسـية      ،فـي الجمبـاز  عائد لمتغير التحصيل 

األداء مـن   لـنفس ظـروف  يسير ضمن خطوات فنية معلومة واضحة ومحددة، وقد خضعن ) ثانية، ثالثة(جميع الطالبات ل الحركي

  .حيث الخطوات الفنية والتعليمية وطريقة السند

ــيم األداء       ــات خــالل التــدرب علــى األداء وتصــحيح األخطــاء وتقي ــى أن الطالب ــة     ،إضــافة إل ــة الراجع والحصــول علــى التغذي

 ،من معيـار واحـد  وتصحيح األخطاء وإتباع المعلومات والتعليمات من خالل متابعة ومراقبـة الباحثـة ألداء الطالبـات معـا كـان ضـ      
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طريقـة  ولـنفس المهـارات، و  ) 2جمبـاز  ،1جمبـاز  (قد درسن نفـس المنهـاج والمحتـوى لمسـاق     ) ثانية، ثالثة(وان جميع الطالبات 

  .وبالتالي تعرضن  لنفس الخبرات ألكاديمية  من قبل الباحثة ضمن خطوات محددة كانت تسيرتدريس واحدة،  

  : االستنتاجات والتوصيات 

  :البحث إلى أن أظهرت نتائج 

 .في تنمية مستوى التفكير اإلبداعي لدى الطالبات تأثيرمنهاج الجمباز كان له  -

  .بداعي لي والبعدي لعينة الدراسة في مستوى التفكير اإلقبوجود فروق في القياس ال -

  ). ، التحصيلالسنة الدراسية(عدم وجود فروق في مستوى التفكير اإلبداعي بين الطالبات عائد إلى متغيري  - 

  : التوصيات

لـدى   االبـداعي  توصي الباحثة بضرورة التركيز في منهاج المواد العملية في كلية التربيـة الرياضـية علـى تنميـة مهـارات التفكير      -

  .الطالبات

  . ضرورة االهتمام بتنمية وتطوير مستوى التفكير اإلبداعي لدى الطالبات -

 . األخرى إجراء مثل هذه الدراسة على الرياضات -

  .إجراء مثل هذه الدراسة على طالب كلية التربية الرياضية -

 :المراجع

، فاعلية برنامج تربية حركية مقترح لتنمية الكفاءة )2006(أبو سلمى، عبد الجواد وعبد الرحمن، عبد الرؤوف والتومي، آمال 

المجلة العلمية، مجلة ،طفال ما قبل المدرسةاإلدراكية الحركية والتفكير اإلبتكاري وبعض مكونات اللياقة الحركية أل

  ). العدد السادس(تخصصية ثقافية للعلوم الرياضية واالجتماعية، كلية التربية البد نية، جامعة الفاتح، 

، أثر استخدام طريقتي التعلم بالنص والتعلم اآلتقاني قي تنمية مهارات التفكير اإلبداعي )2007( ،بني ياسين، موفق محمد

  جامعة اليرموك اربد األردن.المفاهيم لدى طالب الصف السادس األساسي في مبحث الجغرافيا، رسالة دكتوراه وتحصيل

، مدى تضمين مبادىء االقتصاد المعرفي في كتب الدراسات االجتماعية لمرحلة التعليم )2007( ،الجوارنة، مياس محمد

، أطروحة دكتوراه  غير منشورة، كلية التربية، جامعة األساسي في األردن وفاعلية التطبيق وحدات تعليمية مطورة

  .اليرموك اربد، األردن

أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس كرة السلة على مفهوم الذات، واتجاهات طلبة ، )2004( ،الحايك، صادق

لمؤتمر الرياضي لكلية التربية الرياضية، كلية التربية الرياضية نحو مادة، مجلة دراسات، الجامعة االردنية، عدد خاص با

  . الجامعة األردنية، عمان، األردن

، أساليب التدريس وتأثيرها على تعلم بعض مهارات الجمباز جوانب النمو ألطفال الروضة، )2003( ،حجازي، أميمة حسنين

  .بحث غير منشور القاهرة التأكد من التوثيق

امج تعليمي قائم على أستراتيجة تعلم المهمات القائمة على حل المشكالت في ، أثر برن)2007( ،الحمادنة، شهاب ذياب

تحصيل طلبة المرحلة األساسية العليا في مادة التربية اإلسالمية واتجاهاتهم نحوها، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة 

  .عمان العربية

في تعلم التفكير بنوعية اإلبداعي والناقد، دار الكتاب مفاهيم وتدريبات "، أسس التفكير وأدواته )2006( ،الحوراني، منير

  .الجامعي

، دور االقتصاد المعرفي في إعداد الموارد البشرية لمواجهة متطلبات التنمية المستدامة )2007( ،الذيابات، أحمد عبدالله

  .رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، اربد، األردن. من وجهة نظر القادة التربويين في األردن
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، أثر استخدام أسلوب حل المشكالت في )2007( ،السعودي، عامر محمد والحياني، محمد خضر ونعومي، فاديا محروس

تنمية التفكير اإلبداعي في الجمناستك اإليقاعي، المستجدات العلمية في التربية الرياضية، المؤتمر العلمي الثاني، كلية 

  .704 -687دن، صالتربية الرياضية، جامعة اليرموك إربد، األر

، أثر برنامج قائم على األنشطة التعليمية في تنمية التفكير اإلبداعي لطلبة المرحلة األساسية )2004( ،السلخي، محمود جمال

  .في التربية اإلسالمية واتجاهاتهم نحوه، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية

اتيجية التعلم التعاوني في تدريس المطالعة والنصوص اإلبداعي، ، التفكير الناقد واإلبداعي، إستر)2006( ،السليتي، فراس

  .عالم الكتب الحديث، جدارا للكتاب العالمي

، أثر التدريس بطريقتي التعلم التعاوني وحل المشكالت في تغيير المفاهيم الفيزيائية )2005( ،السويلمين، منذر بشارة

  .ليم الصناعي، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربيةالبديلة وإكساب عمليات العلم والتحصيل لطالب التع

  . ، دار المعارف، القاهرة2، دليل الجمباز الحديث، طبعة )1993( ،شحاتة، محمد إبراهيم

، فاعلية التدريس بأسلوب الشرح والعرض وأسلوب حل المشكالت على تنمية القدرة على التفكير )2000( ،شرف، عزة جبر

  .حلة االبتدائية،بحث غير منشور، جامعة حلوان، القاهرةاالبتكاري لطالبات المر

االختبار  -صورة معدلة للبيئة األردنية-، دالالت صدق وثبات اختبارات تورانس للتفكير اإلبداعي)1983( ،الشنطي، رائد محمد

  .، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عمان، األردن)أ(واالختبار الشكلي ) أ(اللفظي 

مدى مواكبة المناهج التربوية في الجامعات األردنية لمتطلبات مجتمع المعرفة، ). 2007( ،؛ والحايك صادقالشوا، هال

المنهاج التربوي وقضايا العصر، مؤتمر كلية التربية السابع كلية التربية، جامعة اليرموك، عالم الكتب الحديث، اربد، 

  169-151األردن، 

اء مهارات التفكير األساسي واإلبداعي الموظف في رياض األطفال في األردنوما ، استقص)2007( ،الصباغ، سميلة أحمد

معرفة معلمات رياض األطفال بالمهارات اإلبداعية المنهاج التربوي وقضايا العصر مؤتمر كلية التربية السابع كلية 

  594-523. التربية، جامعة اليرموك،عالم الكتب الحديث، اربد

، أثر التدريس بطريقتي حل المشكالت والخرائط المفاهيمية في اكتساب المفاهيم العلمية )2005( ،مصوافطة، وليد عبد الكري

 .وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي واالتجاهات العلمية لدى الطلبة، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية

 .3، ط، تنمية قدرات التفكير اإلبداعي، دار المسيرة، عمان)2007( ،الطيطي، محمد

  .، الجمناستك اإليقاعي وعالقته بتنمية القدرة على التفكير اإلبداعي، جامعة بغداد، رسالة ماجستير)1986( ،العاني، أميرة

  . ، طرق التدريس في التربية البدنية والرياضية، منشأة المعارف باإلسكندرية)1993( ،عبد الكريم، عفاف

دام أسلوب األقران على مستوى أداء مهارات التصويب في كرة اليد، مجلة ، فاعلية استخ)2000( ،عبدالله، فيصل المال

  ).3عدد(، 4العلوم التربوية والنفسية، مجلد 

 .، فن التدريس مستقبلك في مهنة التدريس ترجمة، دار الكتاب الجامعي، غزة، فلسطين)2005( ،عبدالله، ميسون يونس

  . نهاج المدرسي، مكتبة الفالحالتفكير والم). 2003(، عبيد، وليم وعفانة، عزو

  .، عالقة النمط المعرفي بالتفكير اإلبداعي، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك)2003( ،العبويني، جمانة

، أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تنمية التفكير اإلبداعي عند طلبة )2009( ،العجلوني، خالد والحمدان، محمد

  .244-221، ص)1عدد(، 10مجلة العلوم التربوية والنفسية، مجلد . األردنالمدارس االستكشافيه في 

، الممارسات التعليمية للتفكير العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الحصن الجامعية، المنهاج )2007( ،علوة، زهير

  .الكتب الحديث، اربدالتربوي وقضايا العصر، مؤتمر كلية التربية السابع كلية التربية، جامعة اليرموك، عالم 
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، مطابع 1، تدريس الجغرافيا وفق رؤية االقتصاد المعرفي، النظرية والتطبيق،  ط)2004(العمري، صالح محمد أمين، 

  .الدستور األردنية

  .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن1، اإلبداع، ط)2002( ،فتحي، جروان

لمفّكر، المنهاج التربوي وقضايا العصر، مؤتمر كلية التربية السابع كلية التربية، جامعة ، المنهاج ا)2007( ،قسايمة، يوسف

 438-423.اليرموك، عالم الكتب الحديث، اربد، األردن

، اثر برنامج تعليمي مقترح لبعض مهارات الجمباز باستخدام استراتيجيات تدريسية حديثة على )2007( ،قوابعة، توفيق

 .التفكير االبتكاري لدى تالميذ المرحلة األساسية، رسالة دكتوراه، غير منشورة، الجامعة األردنيةالمستوى المهاري و

، التفكير الناقد في مجال التربية البدنية والرياضية، المجلة العلمية لكلية التربية الرياضية جامعة )2001( ،الكاشف، عزت

  .المنيا

ريس مقترح في تدريس مادة الرياضيات على التفكير االستداللي لدى طلبة ، أثر أسلوب تد)2007( ،الكبيسي، عبد الواحد

الثانوية، المنهاج التربوي وقضايا العصر، مؤتمر كلية التربية السابع كلية التربية، جامعة اليرموك، عالم الكتب الحديث، 

  .اربد

لة باستخدام بيئة الوسائط المتفاعلة في ، أثر استراتيجية التعلم القائم على المشك)2008( ،ملكاوي، نهى محمود أحمد

التحصيل وتنمية مهارات التفكير االبتكاري واالتجاهات نحو العلم لدى طالبات  المرحلة األساسية العليا في األردن، 

  .رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية

  .مسيرة للنشر والطباعة، عمان، األردنالمنهج واالقتصاد المعرفي، دار ال). 2007( ،الهاشمي، عبد الرحمن وعزاوي، فائزة

، أثر برنامج تعليمي محوسب، قائم على طريقة حل المشكالت في تدريس مبحث الدوائر )2007( ،يوسف، محمد ذيب خليل

الكهربائية في التحصيل ومعدل سرعة التعلم لدى طلبة كليا الهندسة الجامعية في األردن، رسالة دكتوراه، جامعة عمان 

  .العربية
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  المالحق

 )1(ملحق رقم 

  بصورته األصلية) أ(اختبار تورانس في صورته اللفظية 

االختبارات الثالثة اآلتية تعتمد على الصورة الموجودة في هذه الصفحة وتعطيِك فرصـة ألن تفكـري وتسـألي أسـئلة بحيـث      

  . الممكنة لما يحدث في الصورةتؤدي إجابتها لمعرفة األشياء التي تعرفيها من قبل، وأن تفترضي األسباب والنتائج 

واآلن أنظري إلى الصورة؟ ماذا يحـدث؟ ومـا الـذي تسـتطيعي أن تقوليـه لكـل تأكيـد؟ ومـا الـذي يحتـاج أن تعرفينـه لكـي             

  تفهمي ما يحدث؟ وما الذي سبب الحدث؟ وماذا ستكون النتيجة؟ 
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  االختبار األول 

  توجيه األسئلة     

ئلة التي يمكنك أن تفكري فيها على الصـورة الموجـودة فـي الصـفحة األولـى، واسـألي كـل        على هذه الصفحة اكتبي كل األس

وال تســألي أســئلة يمكــن أن يجــاب عليهــا مجــرد النظــر إلــى     ،األســئلة التــي تحتــاج إلــى أن تســاليها لكــي تعرفــي مــا هــو الحــادث    

  .الصورة

  . يمكنكي أن تنظري إلى  الصورة كلما أردت

 االختبار الثاني

  مين األسبابتخ     

ويمكنـك أن  ) 1ص(وفيما يلي اكتبي ما تستطيعي أن تفكري فيه من أسباب ممكنة للحادث الموجود فـي الصـورة السـابقة    

  .تفكري فيما يكون قد وقع قبل الحادث مباشرة، أو بوقت طويل، وأدى إلى ذلك الحادث

  .اكتبي ما تستطيعي وال تخافي من التخمين

  االختبار الثالث

  ن النتائجتخمي     

ويمكنـك أن تفكـري   ) 1ص(اكتبي ما تستطيعي أن تفكري فيه ممـا يمكـن أن يحـدث نتيجـة للحـادث الموجـود فـي الصـورة         

  .فيما أن يقع بعد الحادث مباشرة أو بوقت طويل

  .اكتبي ما تستطيعي من التخمينات  وال تخف من مجرد التخمين

  االختبار الرابع

  تحسين اإلنتاج     

الصـفحة صـورة إلحـدى لعـب األطفـال التـي يمكنـك شـراؤها مـن المحـالت التجاريـة، وهـي عبـارة عـن فيـل                 وفي أسـفل هـذه  

محشو بالقطن، والمطلوب منك أن تكتب الوسائل التي يمكن أن تفكر فيها بحيث تصبح هذه اللعبة بعد تعديلها مصدرًا للمزيد 

  . من الفرح والسرور لمن يلعب بها من األطفال

  . سائل التعديل غرابة، وإثارة إلى االهتمام وال تهتم بتكاليف هذه التعديالتتحدث عن أكثر و

  .فكر فقط فيما يمكن أن يجعل هذه اللعبة مصدرًا لمزيد من الفرح والسرور
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  االختبار الخامس

  االستعماالت غير الشائعة 

اكتـب  . أنهـا تسـتعمل فـي كثيـر مـن االسـتعماالت اللطيفـة       من المعروف أن معظم الناس يلقـون بعلـب الصـفيح الفارغـة رغـم      

على هذه ما تستطيع أن تفكر به من هذه االستعماالت، وال تحدد تفكيرك بحجم معين من هذه العلـب، كمـا يمكنـك أن تسـتخدم     

  .أي عدد من هذه العلب كما تشاء

فكــر بقــدر المســتطاع فــي االســتعماالت   ال تحصــر تفكيــرك علــى االســتعماالت التــي رأيتهــا أو ســمعت عنهــا مــن قبــل وإنمــا  

  . الجديدة الممكنة

  االختبار السادس

  األسئلة غير الشائعة

في هذا النشاط عليك أن تفكر بـأكبر عـدد ممكـن مـن األسـئلة التـي يمكنـك أن تسـألها عـن علـب الصـفيح بشـرط أن تـؤدي              

االهتمــام وحــب االســتطالع فيمــا يتصــل بهــذه   هــذه األســئلة إلــى إجابــات عديــدة ومتنوعــة، وان تثيــر لــدى األشــخاص اآلخــرين    

  .العلب

  . حاول أن تجعل أسئلتك تدور حول بعض النواحي الخاصة في هذه العلب والتي عادة ال يفكر فيها الناس

  االختبار السابع

  افترض أن 

سـتخدام  وفيما يلي موقف ال يمكن الحدوث، وعليك ان تفترض أنه قد حـدث بالفعـل وهـذا االفتـراض، سـيعطيك فرصـة ال      

  .خيالك لتفكر في كل األمور المثيرة التي يمكن أن تحدث إذا تحقق هذا الموقف غير ممكن الحدوث

افترض في مخيلتك أن الموقف الذي سنصفه لك قد حدث، فّكر فـي كـل األمـور األخـرى التـي قـد تحـدث بسـببه، وبمعنـى          

  آخر ما هي النتائج المترتبة على ذلك؟ 

  . من تخميناتاكتب كل ما يمكنك كتابه 

أفتــرض أن للســحب خيوطــًا تتــدلى منهــا وتربطهــا بــاألرض، مــا الــذي قــد يحــدث؟ اكتــب كــل تخميناتــك وأفكــارك علــى  : الموقــف

   .الصفحة التالية
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  )2(ملحق رقم 

  أسماء الخبراء والمتخصصين في مجال الجمباز وطرق التدريس والمناهج والجمباز والتفكير وعلم النفس

  

 لرتبة األكاديمية ا الصفة االسم
 أستاذ  دكتوراه  طرق تدريس بسام مسمار

 أستاذ  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية عبد الكريم أبو جاموس 

شفيق عالونة
∗

 أستاذ  علم النفس التربوي 

نصر مقابلة
∗

 أستاذ علم النفس التربوي 

عبد السالم
∗

 أستاذ مشارك طرق تدريس جابر  

حسين أبو الرز
∗

 أستاذ مشارك  تقويمقياس و 

مازن حتاملة
∗∗

 أستاذ مشارك  علم النفس الرياضي  
 أستاذ مشارك كلية التربية الرياضية عبد الباسط الشرمان

 أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية عيد كنعان 
 أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية موسى أبو دلبوح 

فراس الحموري
∗∗

 أستاذ مساعد علم نفس والتفكير 
 أستاذ مساعد  قياس وتقويم ∗أمان خصاونة

عبد الناصر الجراح
∗∗

 أستاذ مساعد علم نفس والتفكير كلية التربية 

أحمد هياجنه
∗∗

 أستاذ مساعد علم النفس الرياضي 
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  )3(ملحق رقم 

  

  بصورته النهائية) أ(اختبار تور انس في صورته اللفظية 

  خمن واسأل: 3 – 1ت من االختبارا

االختبارات الثالثة اآلتية تعتمد على الصورة الموجودة في هذه الصفحة وتعطيِك فرصـة ألن تفكـري وتسـألي أسـئلة بحيـث      

  . تؤدي إجابتها لمعرفة األشياء التي تعرفيها من قبل، وأن تفترضي األسباب والنتائج الممكنة لما يحدث في الصورة

ورة؟ ماذا يحـدث؟ ومـا الـذي تسـتطيعي أن تقوليـه لكـل تأكيـد؟ ومـا الـذي يحتـاج أن تعرفينـه لكـي             واآلن أنظري إلى الص

  تفهمي ما يحدث؟ وما الذي سبب الحدث؟ وماذا ستكون النتيجة؟ 
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  االختبار األول 

  توجيه األسئلة

لصـفحة األولـى، واسـألي كـل     على هذه الصفحة اكتبي كل األسئلة التي يمكنك أن تفكري فيها على الصـورة الموجـودة فـي ا   

  وال تسألي أسئلة يمكن أن يجاب عليها مجرد النظر إلى الصورة  ،األسئلة التي تحتاج إلى أن تساليها لكي تعرفي ما هو الحادث

  . يمكنك أن تنظري إلى الصورة كلما أردت

 االختبار الثاني

  تخمين األسباب

ويمكنـك أن  ) 1ص(ممكنة للحادث الموجود فـي الصـورة السـابقة     وفيما يلي اكتبي ما تستطيعي أن تفكري فيه من أسباب

  .تفكري فيما يكون قد وقع قبل الحادث مباشرة، أو بوقت طويل، وأدى إلى ذلك الحادث

  .اكتبي ما تستطيعي وال تخافي من التخمين

  االختبار الثالث

  تخمين النتائج

ويمكنـك أن تفكـري   ) 1ص(حـادث الموجـود فـي الصـورة     اكتبي ما تستطيعي أن تفكري فيه ممـا يمكـن أن يحـدث نتيجـة لل    

  .فيما أن يقع بعد الحادث مباشرة أو بوقت طويل

  .اكتبي ما تستطيعي من التخمينات  وال تخف من مجرد التخمين

 االختبار الرابع

  تحسين اإلنتاج

ممكـن أن تفكـري فيهـا،    في أسفل هذه الصفحة صورة إلحـدى األدوات الرياضـية والمطلـوب منـك أن تكتبـي الوسـائل التـي        

تحـدثي عـن أكثـر وسـائل التعـديل لهـذه األداة غرابـة،        . بحيث تصبح هذه األداة بعد تعديلها مصدرًا لمزيـد مـن الفـرح والسـرور    

  .وإثارة لالهتمام، وال تهتمي بتكاليف هذه التعديالت

  .    فكري فقط فيما يمكن أن يجعل األداة مصدرًا لمزيد من الفرح والسرور

   

  



925  غادة خصاونة

  الختبار الخامسا

  االستعماالت غير الشائعة

ال تحصـري تفكيـرك   ) المضـرب (اكتبي على هذه  الصفحة كل مـا تسـتطيعي أن تفكـري فيـه مـن االسـتعماالت غيـر الشـائعة         

  .في االستعماالت التي رأيتها، أو سمعتي عنها من قبل، وإنما فكري وقدر المستطاع في االستعماالت الجديدة الممكنة

 السادساالختبار 

  األسئلة غير الشائعة

بشـرط أن تـؤدي هـذه    ) المضـرب (في هذا النشاط عليك أن تفكري في أكبر عدد مـن األسـئلة التـي يمكـن أن تسـأليها عـن       

  .األسئلة إلى إجابات عديدة ومتنوعة، وأن تثير لدى األشخاص اآلخرين االهتمام وحب االستطالع فيما يتصل بهذه األداة

  .تك تدور حول بعض النواحي الخاصة في هذه األداة والتي عادة ال يفكر فيها الناسحاولي أن تجعلي أسئل

 االختبار السابع

  "افترض أن"

فيما يلي موقف غير ممكن الحدوث، وعليك أن تفترضي أنه قد حدث بالفعل وهـذا االفتـراض سـيعطيك فرصـة السـتخدام      

افترضـي فـي مخيلتـك    . (إذا تحقق هذا الموقف غير ممكـن الحـدوث  خيالك لتفكري في كل األمور المثيرة، التي يمكن أن تحدث 

أن الموقـف الـذي سنصـفه لــك قـد حـدث، فكـري فــي كـل األمـور األخـرى التــي قـد تحـدث بسـبه، أو بمعنــى آخـر مـا هـي النتــائج                

 .المترتبة على ذلك؟ أكتب ما يمكنك كتابته من تخمينات

  المسبح مليء بالشوكوالته بدًال من الماء
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  )4(قم ملحق ر

  )أ(نموذج رصد اإلجابات الختبار تورانس للتفكير اإلبداعي في صورته اللفظية

  نموذج رصد درجات المفحوصين للصورة اللفظية

  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 االختبار األول

                م

                ط

                ص

 االختبار الثاني

                م

                ط

                ص

 االختبار الثالث

                م

                ط

                ص

 االختبار الرابع

                م

                ط

                ص

االختبـــــــــــــــــــــار 

 الخامس

                م

                ط

                ص

االختبـــــــــــــــــــــار 

 السادس

                م

                ط

                ص

 االختبار السابع

                م

                ط

                ص
  

  ملخص الدرجات

 األصالة المرونة الطالقة رقم االختبار

    األول

    الثاني

    الثالث

    الرابع

    الخامس

    السادس

    السابع

    المجموع

  



 االنفجاريـة على تطوير القـوة   تدريبي باألثقال برنامج ريأثت
  طالب كلية الرتبية الرياضيةلدى 

  

 .األردن -ربد إ، جامعة اليرموك، التربية الرياضيةكلية  ،ةكمال الخصاون

  

  22/7/2010 وقبل للنشر                               24/5/2010  ستلم البحث فيا

  * ملخص

  

عـرف إلـى تـأثير برنـامج تـدريبي باسـتخدام األثقـال علـى القـوة االنفجاريـة لـدى طـالب كليـة التربيـة               هدفت هـذه الدراسـة للت  

طالبــا مــن طلبــة الكليــة فــي جامعــة اليرمــوك للعــام الدراســي         ) 40(تكونــت عينــة الدراســة مــن    . الرياضــية فــي جامعــة اليرمــوك   

ريبــي ذو المجموعــة الواحــدة بإتبــاع القيــاس القبلــي   اســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي باســتخدام التصــميم التج  . 2008/2009

تــدريبي البرنــامج ال اســتغرق تطبيــق. وقــد خضــعت المجموعــة التجريبيــة للبرنــامج التــدريبي المقتــرح باســتخدام األثقــال  . البعــدي

لقيـاس القـوة    وتكونت اختبـارات الدراسـة مـن اختبـارات    . وحدات تدريبية في األسبوعست باستخدام األثقال ستة أسابيع، بمعدل 

كغم من الثبـات، الوثـب العمـودي ألعلـى مـن       3رمي كرة يد ألبعد مسافة، رمي كرة طبية خلفا : (االنفجارية أدى عينة الدراسة من

الثبات، الوثب الطويل من الثبات، ثالث حجالت على قدم االرتكاز من الثبـات، قـوة التصـويب واالرتـداد مـع الوثـب، قـوة التصـويب         

أظهرت نتائج الدراسة فعالية البرنامج باستخدام األثقـال فـي تنميـة القـوة االنفجاريـة لـدى طـالب الكليـة فـي          ). الثباتواالرتداد من 

ويوصي الباحث باستخدام البرنامج التدريبي المقترح القائم على تمرينات األثقال في تنمية القـوة االنفجاريـة لـدى    . جامعة اليرموك

   .العبي كرة اليد

  

 

  

The Effectiveness of Weight Training Program on Improving Explosive Power 
for Student of Physical Education Faculty 

 

Kamal Khasawneh: Faculty of Physical Education, Yarmouk University, Irbid- Jordan. 
 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to examine the effect of intensive weight training program of 
improving explosive power for student of physical education faculty at Yarmouk University. The sample 
consisted of (40) students. The researcher used experimental group for pre and pos tests The 
experimental group was enrolled at weight training program. To study the effect of training program 
(six weeks) as far as three training units weekly. The study was design to test the (Throwing the ball far 
as can, Throwing the medicine ball from stand, Vertical jump, Three steps on the same Leg from stand, 
and power of shooting from stand). The result of the study indicated positive the effect of the training 
program on enhancing explosive power for student of physical education faculty. The researcher 
recommends using weight training program in order to improve the explosive power for handball 
players. 
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  المقدمة ومشكلة البحث 

بصفة خاصة عنصرا هاما من عناصر اللياقة البدنية سواء كانت  االنفجاريةتعتبر القوة العضلية بصفة عامة والقوة 

  .وهامة لكثير من األنشطة الرياضية المختلفة ،ساسيةتعتبر صفة بدنية أ أنهالرجلين كما اللذراعين أو لقوة 

أنها (أما هيتنجر فقد عرفها على .)بأنها إمكانية العضلة أو العضالت في التغلب على مقاومة خارجية( رفها شتيلرفقد ع

نتيجة انقباض عضلي بأنها أقصى قوة تخرجها العضلة ( فيعرفهاأما كالرك  .)القوة اإلرادية المبذولة خالل أداء العمل العضلي

  .)بأنها مقدرة الشخص على إخراج أقصى قوة ممكنة( ولكن بارو عرفها .)واحد

ولعبة كرة اليد من األلعاب الرياضية التي تتطلب ممارستها اداءا ذو مواصفات معينة وتكنيكا فنيا دقيقا، يتميز بالقوة 

في الجزء العلوي من الجسم وقوة مميزة بالسرعة في الرجلين، فاللعبة تتطلب قوة كبيرة . والسرعة في األداء البدني والعقلي

باإلضافة إلى المرونة الجيدة، فقدرة الالعب على الوثب العامودي والسرعة هي المفتاح المهم للنجاح في لعبة كرة اليد، 

  .ويسعى المدربين إلى إيجاد الوسائل والطرق التدريبية لتحسين القوة المميزة بالسرعة لالعبيهم

الرشاقة والتوازن والذكاء وسرعة رد الفعل والتوافق  :ويتوقف تقدم العب كرة اليد على بعض العناصر الهامة مثل

ولعبة كرة اليد تحتاج  ،عنصر هام وهو عنصر القوة العضلية إلىالتي يحتاجها الالعب باإلضافة  ،وغيرها من العناصر األخرى

أو عند أداء المهارات الدفاعية والهجومية  ،الخداع ،ية األساسية مثل التصويبقوة انفجارية عند أداء مهاراتها الحرك إلى

  .ويستطيع الالعب أداء هذه المهارات جميعها إذا كانت المجموعات العضلية مهيأة ومدربة لهذه الغاية

ة بهذه الصفة، وهذا إن تنمية أو تطوير القوة االنفجارية لدى الطالب من أهم الصفات الالزمة ألداء المهارات المتعلق

يتطلب تدريب القوة االنفجارية للوصول إلى أعلى درجة من قوة الدفع من العضالت بهدف الوصول إلى انتاج حركي ينعكس 

لالستفادة منها ) االنفجارية(ويشير القصعي الى وجوب االهتمام بتنمية القوة المميزة بالسرعة . على القوة العضلية للجسم ا

رياضية وذلك نظرا للعالقة الوطيدة بينها وبين النواحي الفنية والتكتيكية بما يسمح للفرد بتحقيق أفضل في المسابقات ال

  .االنجازات

إن تدريب القوة العضلية باستخدام األثقال أصبح الخطوة األولى نحو ممارسة أي نوع رياضة من أنواع الرياضات، وقد 

تسهم في تحسين مستوى األداء وتطوير القدرات البدنية، كما انه ال يقتصر ثبت أن تدريب األثقال يعد أهم العوامل التي 

بل يمتد ليشمل التأثير االيجابي على كفاءة  )القوى القصوى، القوة المميزة بالسرعة، وتحمل القوة(على تنمية القوة العضلية 

  ) 2009 الخشاب،و صالح(عمل القلب والجهاز الدوري التنفسي 

األثقال بمكانه هامه في معظم األنشطة الرياضية، لما لها من تأثير فعال في تنمية القوة العضلية  وتحظى برامج تدريب

أن تدريبات المقاومات واألثقال أدت إلى زيادة عالية  2005)(بكافة أنواعها لممارسي تلك األنشطة حيث يشير بليمك وآخرون 

  .المرونة في المفاصل لعضالت الصدر والرجلين باألضافة إلىفي القوة العضلية 

وقد تبين للباحث من خالل عمله في الكلية كمدرس لمساقات كرة اليد، أن تدريبات األثقال لم تعط األهمية الالزمة 

ومن هنا تمكن أهمية الدراسة في تصميم برنامج تدريبي مكثف باستخدام األثقال، . للوصول بالطالب إلى المستوى المطلوب

  .القوة االنفجارية لدى طلبة الكلية ومعرفة مدى تأثيره على

  :مشكلة الدراسة

تعتبر القوة من أهم الصفات البدنية التي يجب أن يمتلكها ألطلبه، وذلك لطبيعة االنشطه التي تتطلب االحتكاك البدني 

ء بعض المهارات وتحتاج لعبة كرة اليد إلى القوة االنفجارية عند أدا. القوي في بعض األحيان، أو تغلب على مقاومة معينة

التصويب، الخداع، أو عند أداء المهارات الدفاعية والهجومية ويستطيع الالعب أداء هذه المهارات جميعها إذا كانت  :مثل

وان تنمية أو تطوير القوة االنفجارية لدى الطالب من أهم الصفات الالزمة  .المجموعات العضلية مهيأة ومدربة لهذه الغاية

متعلقة بهذه الصفة، وهذا يتطلب تدريب القوة االنفجارية للوصول إلى أعلى درجة من قوة الدفع من العضالت ألداء المهارات ال

وان تدريب األثقال وضع أساسا لتنمية القوة  .بهدف الوصول إلى انتاج حركي ينعكس على القوة العضلية لجسم الطالب

امج تدريبي مكثف ومقنن الستخدام تمرينات األثقال، وأثره على العضلية، بجميع أنواعها، لذا اتجه الباحث إلى تصميم برن

  .تنمية القوة االنفجارية لدى طلبة الكلية
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   :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى

 .طالب كلية التربية الرياضيةلدى  االنفجاريةعلى القوة  باستخدام األثقال التعرف على تأثير البرنامج التدريبي المكثف .1

  :الدراسةأسئلة 

  :هذه الدراسة تسعى لإلجابة على السؤال التالي

بين القياسين القبلي والبعدي للبرنامج التدريبي ) α ≥ 0.05(هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )1

 ؟المكثف باستخدام األثقال على القوة االنفجارية

  :مجاالت الدراسة

 ).عينة الدراسة(ضية طلبة كلية التربية الريا:المجال البشري )1

 2009/2010الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  :المجال الزمني )2

 .معة اليرموككلية التربية الرياضية جا/ وصالة التدريب باألثقال ملعب كلية التربية الرياضية  :المجال المكاني )3

  :مصطلحات الدراسة

تتحرك عضالت الجسم أو تحاول أن تتحرك ضد بعض أشكال هو نوع من أنواع التمرينات التي تتطلب أن  :تدريب األثقال

  )2008درويش، (المقاومة المضادة والتي تتمثل في أنواع مختلفة من األثقال واألجهزة 

  )تعريف إجرائي(قدرة الجهاز العضلي العصبي في التغلب على مقاومة عالية نسبيا  :القوة االنفجارية

  :الدراسات السابقة

لى التعرف على تأثير برنامج للتدريب باألثقال على معدالت نمو القدرة إدراسة هدفت ) 1996(أجرى مبروك، هشام 

ناشئا، واستخدم ) 20(وتكونت عينة الدراسة من  ،استخدم الباحث المنهج التجريبي ،العضلية لالعبي كرة السلة الصغار

البرنامج التدريبي، وأظهرت أهم نتائج الدراسة أن ) نذراعي -رجلين(اختبارات القدرة العضلية : الباحث أدوات البحث التالية

  .لى زيادة معنوية في القدرة العضلية لناشئي كرة السلةى البرنامج التدريبي باستخدام تمرينات األثقال الحرة أد

 –ة اإلطال"دراسة هدفت إلى التعرف تأثير التدريب باألثقال وتمرينات دورة ) 2002(أسامه احمد ، أجرى عبد العزيز

لدى العبي السلة، استخدم الباحث المنهج التجريبي، تكونت عينة 0وتمرينات المقاومة القذفية على اللياقة العضلية "التقصير

الوثب العريض، المرونة،  ،القصوى، الوثب العامودي العب كرة سلة، واستخدام الباحث اختبارات القوة) 15(دراسة من ال

هامة لتطوير اللياقة العضلية لالعبي كرة  "التقصير –اإلطالة "راسة إلى تمرينات دورة أشارت نتائج الد. التحمل العضلي

  .السلة

لى مقارنة تأثر التدريب باألثقال الحرة، وثقل الجسم على مستوى القوة إبدراسة هدفت ) 2002(وقام حسين، رفاعي 

، واستخدم ناشئًا) 45(لمنهج التجريبي على قوامها استخدم الباحث ا. العضلية وأداء بعض المهارات األساسية في كرة القدم

، وأظهرت نتائج الدراسة )الرجلين، الذراعين، البطن( اختبارات القوة العضلية -تمرينات األثقال الحرة: الباحث أدوات االختبار

  .ساسية في كرة القدمأن تمرينات األثقال الحرة أدت إلى زيادة معنوية في القوة العضلية، ومستوى أداء بعض المهارات األ

دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير التدريب باألثقال على القدرة العضلية، وكثافة ) 2006(أجرى فتح الله، هيثم 

استخدم الباحث المنهج التجريبي،بلغت عينة الدراسة . سنة) 12(العظام، وقوة ودقة التصويب لدى ناشئي كرة القدم تحت 

 - اختبارات قوة ودقة التصويب -قياس كثافة العظام  -اختبارات القدرة العضلية :رات الدراسة منناشئا، وتكونت اختبا) 30(
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وأظهرت نتائج الدراسة أن التدريب باألثقال يؤثر ايجابيا على القدرة العضلية للرجلين والذراعين . برنامج التدريب باألثقال

  .سنة) 12(وقوة التصويب لدى ناشئي كرة القدم تحت 

دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير التدريب باألثقال باستخدام األسلوبين الموزع والمكثف ) 2009(غريب، رانيا أجرت 

، والمتغيرات )القدرة العضلية للذراعين والرجلين، القوة العضلية، قوة عضالت الرجلين والظهر(على بعض المتغيرات البدنية 

) لكولسترول الكلي، الدهون الثالثي، مستوى األداء المهاري لالعبات الجودةالجلوكوز، حامض الالكتيك، ا(البيوكيمائية 

طالبة ) 18(استخدمت الباحثة المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة، تكونت عينة الدراسة من 

 :وتكونت اختبارات الدراسة من بالمستويين الثالث والرابع تخصص جوده بكلية التربية الرياضية للبنات بمحافظة الزقازيق،

برنامج التدريب باألثقال، أظهرت نتائج الدراسة تأثير التدريب باألثقال  –عينات الدم  –قياسات البيوكيمائية  -اختبارات بدنية 

ف باستخدام التدريب الموزع والمكثف على جميع متغيرات الدراسة، وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين التدريب المكث

  . والموزع على جميع متغيرات الدراسة ولصالح التدريب المكثف

دراسة هدفت إلى التعرف على الكشف عن أثر التدريب باألثقال والبليومتري في القدرة ) 2009(أجرى صالح والخشاب 

جموعتين العبا قسموا إلى م) 18(تكونت عينة الدراسة من . العضلية وبعض المهارات لدى العبي كرة القدم الشباب

خضعت المجموعتان التجريبيتان الختبار . العبا) 14(تجريبيتين بالطريقة العشوائية غير المنتظمة كل مجموعة تتألف من 

قبلي ثم نفذ عليهما المنهجان التدريبيان واستغرق تنفيذ المنهاجين مدة تسعة أسابيع لتطوير القدرة العضلية وبعض المهارات 

وحدة، ثم أجري بعد ذلك ) 27(أسبوعيا، وبذلك يكون عدد الوحدات التدريبية لكل مجموعة  بواقع ثالث وحدات تدريبية

أظهرت نتائج الدراسة إلى أن البرنامج التدريبي باستخدام تدريبات األثقال والبلومتري إلى تطوير القدرة . االختبار البعدي

  .العضلية وبعض المهارات مدار البحث

  الدراسةإجراءات 

  :سةلدرامنهج ا

، وذلك لمناسبته لطبيعة وهدف البعدي /القياس القبليذو المجموعة الواحدة بإتباع المنهج التجريبي الباحث استخدم 

  .هذه الدراسة

  :الدراسةعينة 

) 40(جامعة اليرموك وبلغ حجم العينة  –كلية التربية الرياضية  تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية، من طلبة

البيانات ) 1(يوضح الجدول التالي رقم  من المجتمع األصلي% 6,26طالبا ونسبة مئوية بلغت ) 150(ل طالبا من أص

  .اإلحصائية ألطوالهم وأوزانهم

  40) = ن( توصيف أفراد عينة البحث: )1(جدول رقم 

  اإللتواءمعامل   الحد األعلى  الحد األدنى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغيرات

  .,57 21  19  .,78 20,5  العمر

  0.690  182  170 4.143 177  )سم(الطول 

  0.423 85  63 6.784 72.385  )كغم(الوزن 

على متغيرات العمر والطول والوزن وانحصرت معامالت  وقام الباحث بإجراء عملية التجانس ألفراد عينة الدراسة

  .سة في هذه المتغيراتمما يشير إلى تجانس أفراد عينة الدرا) 3(+و) 3-(االلتواء بين 

  :أدوات جمع البيانات

  .باستخدام ميزان طبي ألقرب نصف كغم :الوزن

  .باستخدام الرستاميتر ألقرب نصف سم :الطول
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  : االختبارات البدنية

 )لقياس القوة االنفجارية للذراعين( رمي كرة اليد ألبعد مسافة .1

 0)القوة االنفجارية للذراعين لقياس( 0)كغم3وزن (رمي الكرات الطبية خلفا ألبعد مسافة  .2

 .)لقياس القوة االنفجارية للرجلين. (حجالت على قدم االرتكاز3العمودي، الطويل، : اختبارات الوثب والحجل من الثبات .3

 .التصويب من الوثب .4

 .التصويب من الثبات .5

  :الدراسة االستطالعية

وذلك بهدف تحديد األحمال التدريبية المناسبة  4/10/2009إلى 1/10قام الباحث بإجراء هذه الدراسة في الفترة من 

  .لعينة الدراسة من شدة، وعدد المجموعات، والتكرارات، وفترات الراحة، والوقت المناسب لتطبيق البرنامج

  :الصدق

قام الباحث بالتأكد من صدق البرنامج واالختبارات المعدة لغايات الدراسة، استخدم طريقة صدق المحتوى، وذلك 

ختبارين المستخدمين على عدد من الخبراء في التربية الرياضية، لمعرفة آرائهم حول البرنامج واالختبارات، ومدى بعرض اال

مالءمتهما للبيانات والمعلومات المراد قياسها، وقام الباحث بأخذ مالحظات وإجراء التعديالت المقترحة، حيث أنهم أقروا 

  .ت تقيس ما وضعت من أجلهصدق محتوى االختبارات بمعنى أن االختبارا

  :الثبات

العبا أخذت من مجتمع الدراسة، وتم ) 15(تم التحقق من ثبات أداة الدراسة من خالل تطبيقها على عينة تكونت من 

وبفارق أسبوع بين التطبيقين ) Test- Re – test(استبعادها من الدخول ضمن عينة الدراسة، وذلك بطريقة االختبار وإعادته، 

) 3(لثاني، وقد تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين التطبيقين وعلى كل اختبار من اختبارات الدراسة، والجدول األول وا

  .يوضح ذلك

  معامل الثبات :)2(جدول 

  )ثبات اإلعادة(معامل ارتباط بيرسون   االختبار

  0,87  التصويب من الثبات

  0,89  التصويب من الوثب

  0,92  رمي الكرة ألبعد مسافة

  0,86  رمي الكرة الطبية

  0,91  الوثب من الثبات إلى األمام

على ملعب كلية  8/10/2009تم أجراء القياسات القبلية إلفراد عينة الدراسة يوم الخميس الموافق  :القياسات القبلية

  .التربية الرياضية

   :البرنامج التدريبي

مجال علم التدريب الرياضي والتدريب باألثقال مسترشدًا تم بناء البرنامج التدريبي اعتمادا على قراءات الباحث في 

  :بدليل استخدام جهاز اإلعداد البدني باألثقال وتوصيات الجمعية األمريكية للطب الرياضي والتي أشارت إلى المحددات التالية

  أسابيع 6        البرنامج ةمد   -

  مرات 3    األسبوعيمرات التدريب  دعد  -

  دقيقة 50      مدة الوحدة التدريبية   -

  %80-60الشدة المقترحة   تمرينات  7    عدد التمرينات في الوحدة الواحدة  -
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  مجموعات 3    عدد مجموع التمرين الواحد  -

 12-10*      % 70للشدة  8-5 *     % 80للشدة  3-1*    مرات التكرار في التمرين الواحد  -

  .%60للشدة 

والتمرينات  ،ماء والتهدئة والتي تم تثبيتها طوال فترة البرنامجوبذلك تم اختيار التمرينات المستخدمة سواء لإلح

ثم قياس رفعة الحد األقصى لمرة واحدة لكل تمرين من التمرينات  ،باألثقال وتوزيعها على وحدات البرنامج وأسابيعه الست

وذلك في اليوم %) 80 ،70 ،60(المختارة لدى كل طالب من طالب عينة البحث لحساب النسبة المئوية للشدة المختارة 

هذا وقد تم تثبيت تسلسل الشدة في الوحدة التدريبية الواحدة بحيث تؤدى  .الخامس ،الثالث ،األول من األسابيع األول

وتكراراتها والمجموعة % 70والمجموعة الثانية بشدة  ،وتكراراتها% 60بشدة ) الدورة األولى(تمرينات المجموعة األولى 

وقد تم عرض البرنامج التدريبي المكثف باستخدام تمرينات األثقال على عدد من  .كراراتها دائريًاوت% 80األخيرة بشدة 

  .الخبراء، قبل تطبيق البرنامج التدريبي حيث تم األخذ بآرائهم بحذف بعض التمرينات وإضافة أخرى

  :مكان تطبيق البرنامج التدريبي

جامعة اليرموك باستخدام جهاز  –تدريب باألثقال بكلية الرياضية تم إجراء البرنامج التدريبي باألثقال في صالة ال

 جامعة –على ملعب كرة اليد بكلية التربية الرياضية  أجريت دما اختبارات المهارات فقأ ،يونيفيرسال جيم متعدد المحطات

  .اليرموك

  :تطبيق برنامج التدريب باألثقال

ولغاية  11/10/2009الفترة من راسة خالل الفصل الدراسي االول في التدريبي على أفراد عينة الد تم تطبيق البرنامج

  .وحدة تدريبية 18بواقع  22/11/2009

  :متغيرات الدراسة

  . البرنامج التدريبي المكثف باستخدام األثقال :المتغير المستقل

  .القوة االنفجارية لدى الطالب عينة الدراسة :المتغير التابع

  :القياسات البعدية

قياسات القبلية التم إجراء القياسات البعدية عقب االنتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي باألثقال بنفس ترتيب وشروط 

  .22/11/2009وذلك يوم األحد الموافق 

  :المعالجة اإلحصائية

  :التالية المعالجات إجراءللعلوم االجتماعية حيث تم  اإلحصائيةباستخدام الرزمة  إحصائياتم تحليل البيانات 

 المتوسط الحسابي •

 )ت(اختبار  •

 االنحراف المعياري •

 معامل االلتواء •

 معامل االرتباط  •

  :عرض ومناقشة النتائج

بين القياسين  )α ≥ 0.05( هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة": نص سؤال الدراسة على

 "؟على القوة االنفجارية القبلي والبعدي للبرنامج التدريبي المكثف باستخدام األثقال
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، بين االختبارين )ت(لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار 

  يوضح ذلك) 4(القبلي والبعدي ألفراد مجموعة الدراسة على اختبارات الدراسة، والجدول 

وداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي الختبارات ) ت(ي وقيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار: )4(جدول رقم 

  .قيد الدراسة

  االختبارات
وحدة 

  القياس

الفرق بين   القياس البعدي  القياس القبلي

  المتوسطين

قيمة 

  ع  -س  ع  -س  )ت(

  4.38  3.69 3.883  39.92 5.449 36.23  متر  مسافة ألبعدرمي كرة اليد 

  12.33  2.08  2.11  12.84 1.91 10.76  متر  كغم من الثبات  3فًا رمي الكرة الطبية خل

  9.68  1.69 6.169  26.84 6.349 12.15  متر  من الثبات لألعلىالوثب العمودي 

  6.12  0.123 0.120  2.346 0.101 2.223  سم  الوثب الطويل من الثبات 

  42.33  0.977 0.801  7.153 0.800 6.176  سم من الثبات االرتكازثالث حجالت على قدم 

  6.24  4.04 2.097  28.30 2.488 24.26  متر  مع الوثب واالرتدادقوة التصويب 

  5.51  3.307  1.91 28.153 3.430 24.846  متر  من الثبات  واالرتدادقوة التصويب 

 α ≥ 0.05(  =2,179(عند مستوى  ةالجد ولي) ت(قيمة  •

بين القياسين القبلي والبعدي  )α ≥ 0.05(مستوى الداللة وجود فروق دالة إحصائيا عند ) 4(يتضح من الجدول رقم 

كغم من الثبات، الوثب  3 رمي كرة اليد ألبعد مسافة، رمي الكرة الطبية خلفًا(في ) المجموعة الواحدة(ألفراد عينة الدراسة 

قوة التصويب واالرتداد مع العمودي ألعلى من الثبات، الوثب الطويل من الثبات، ثالث حجالت على قدم االرتكاز من الثبات، 

  .، ولصالح القياس ألبعدي)الوثب، قوة التصويب واالرتداد من الثبات

  نسبة التحسن القياس البعدي ألفراد عينة الدراسة في االختبارات قيد الدراسة :)5(جدول 

  نسبة التحسن  القياس البعدي  القياس القبلي  االختبار

  %3,69  39,92 36,23  رمي كرة اليد ألبعد مسافة

  %2,8  12،84 10,76  كغم من الثبات 3 رمي الكرة الطبية خلفًا

  %14,69  26,84 12,15  الوثب العمودي ألعلى من الثبات

  %0,123  2,346 2,223  الوثب الطويل من الثبات

  %0,977  7,153 6,176  ثالث حجالت على قدم االرتكاز من الثبات

  %4,04  28,30 24,26  قوة التصويب واالرتداد مع الوثب

  %3,31  28,15  84و24  قوة التصويب واالرتداد من الثبات

رمي كرة اليد ألبعد مسافة، (وجود نسب تحسن في القياس ألبعدي عن القبلي في اختبارات ) 5(يتضح من الجدول رقم 

ت، ثالث حجالت على قدم كغم من الثبات، الوثب العمودي ألعلى من الثبات، الوثب الطويل من الثبا 3 رمي الكرة الطبية خلفًا

يتضح بأنه توجد فروق دالة  .)االرتكاز من الثبات، قوة التصويب واالرتداد مع الوثب، قوة التصويب واالرتداد من الثبات

مما يدل على أن البرنامج التدريبي المقترح تأثير  )α ≥ 0.05(إحصائيا لصالح القياسات البعدية لعينة البحث عند مستوى 

مبروك  :كل من وتتفق هذه النتيجة مع نتائج. حسين مستوى مهارة رمي الكرة ألبعد مسافة لدى عينة البحثايجابي على ت

على أن ) 2009(وغريب ) 2009(وصالح والخشاب ) 2006(وفتح الله ) 2002(وحسين ) 2002(العزيز  وعبد) 1996(

كما تتفق هذه النتيجة مع ما اشاراليه وستكوت وواين  .التدريب باألثقال يؤدي إلى تطوير القوة العضلية للذراعين والرجلين

Westcott and Wayne )1983 ( إلى أهمية استخدام تمرينات األثقال في زيادة القدرة العضلية، وحماية العضالت وتحقيق

لرجلين تساهم التي أظهرت أن القدرة العضلية ل) 2002(كذلك دراسة عبد العزيز . التوازن بين المجموعات العضلية المختلفة

ويعزي الباحث ذلك إلى ما تضمنه البرنامج التدريبي من تمرينات بالمقاومة . في تحسين مهارة التصويب لدى العبي كرة السلة

لتنمية القوة العضلية للذراعين واختياره لدرجات من شدة الحمل وعدد من مرات التكرار كلها تعمل على تحسين القوة 

ذلك النمط من القوة الذي يوظف في مهارات رمي الكرة سواء كرة اليد أو الكرة الطبية، وهذا يتق  وهي) السريعة(االنفجارية 

يالحظ بأن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح القياسات البعدية ) 4(ومن الجدول رقم ). 2008( مع ما أشار إليه درويش
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ن هذا الفرق موجود نتيجة الستخدام األثقال الذي زاد عنصر القوة للعينة قيد البحث مقارنة مع القياسات القبلية ويرى الباحثا

نتيجة أداء تدريبات األثقال مما أدى إلى تحسن  االنفجارية لدى عينة البحث وأن هذا التحسن في مستوى قدرات العينة جاء

ه كلما زادت قوة عضالت في مستوى القوة العضلية لعضالت الرجلين وهذا يتفق مع بسطويسي وقاسم اللذين أشارا إلى ان

الرجلين كلما زادت إمكانية الالعب في الوثب، ويذكر سالمة أن القوة العضلية هي قدرة العضلة في التغلب على مقاومة 

الجاذبية للعمل الخارجي والداخلي للعضلة لتحقيق أفضل النتائج سيما وأن التمرينات المستخدمة لتنمية القوة بأنواعها 

الطرف السفلي قد شغلت حوالي ثلث تمرينات البرنامج التدريبي المستخدم وبدرجات من الشدة والتكرار المختلفة لعضالت 

وهي القوة العاملة على تحسين مسافة الوثب باتجاهين العالي  تحديدًا) السريعة(تتناسب مع متطلبات تنمية القوة االنفجارية 

  .والطويل وكذلك الحجل

قوة التصويب واالرتداد إلى استخدام التدريب باألثقال والذي تضمنه البرنامج التدريبي ويعزو الباحث التطور الحاصل ب

لعضالت الذراعين والرجلين وتشير المراجع إلى أن التصويب كمهارة أو اختبار يعتمد على عنصر القدرة العضلية التي تعرفها 

فحسب بل يشترط توفر درجة عالية من المهارة المراجع بأنها عنصر مركب ومزيج من عنصري السرعة والقوة وليس هذا 

، وهذا يتأتي بالتدريب السليم والمتواصل كما هو الحال في البرنامج التدريبي المستخدم في هذه لدمج العنصرين معًا

  .الدراسة

  :االستنتاجات

باحث إلى االستنتاجات إلى المعالجات اإلحصائية وتحليل النتائج توصل ال في ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها واستنادًا

  :التالية

 .عينة البحثالبرنامج التدريبي المكثف باستخدام األثقال ساهم بشكل فعال في تنمية القوة االنفجارية لدى  )1

وجود تأثير ايجابي للبرنامج التدريبي المقترح باستخدام األثقال على تطوير تحسين القدرة على الوثب والحجل لدى  )2

 .عينة البحث

ايجابي للبرنامج التدريبي المقترح باستخدام األثقال على تطوير رمي الكرة بأنواعها سواء كرة اليد أو الكرة  وجود تأثير )3

 .عينة البحثالطبية لدى 

عينة وجود تأثير ايجابي للبرنامج التدريبي المقترح باستخدام األثقال على تطوير التصويب بأنواعه واالرتداد لدى  )4

 .البحث

  

  : التوصيات

 .ام البرنامج التدريبي المقترح القائم على تمرينات األثقال في تنمية القوة االنفجارية لدى العبي كرة اليداستخد )1

 .االهتمام باستخدام األثقال في برامج التدريب المختلفة ضمن مؤشرات الحمل المقترحة )2

ستخدام األثقال، مع األخذ بعين با ضرورة توجيه المدربين على أهمية تنمية القوة االنفجارية لدى العبي كرة اليد )3

  .االعتبار عوامل األمن والسالمة لتجنب حدوث اإلصابات

  

  :المراجع

تأثير التدريب باألثقال الحرة وثقل الجسم على أداء بعض المهارات األساسية  مقارنة). 2002( .حسين، رفاعي مصطفى

، كلية التربية 25، المجلد التربية الرياضيةمجلة بحوث . سنة 12 -11ومستوى القوة العضلية لناشئي كرة القدم 

 .الرياضية للبنين، جامعة الزقازيق

تأثير برنامج تدريبي باألثقال لتنمية القدرة العضلية على تركيز االستيل وكولين ). 2008( .درويش، وليد مصطفى

جتمع نشط لتطوير نحو م –المؤتمر العلمي الدولي الرياضي األول . وسرعة ودقة التصويب لدى صغار السلة

 .352 – 335معة الهاشمية، المجلد األول، ص االج, الصحة واألداء
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اثر استخدام تدريبات األثقال والبليومترك على القدرة العضلية  .)2009( .صالح، علي زهير والخشاب، زهير قاسم

ؤية مستقبلية لثقافة بدنية نحو ر –المؤتمر العلمي الدولي الثالث . وبعض المهارات لدى العبي كرة القدم للشباب

 .576 – 561شاملة، جامعة اليرموك، الجزء األول ص 

التقصير وتمرينات المقاومة  –تأثير التدريب باألثقال وتمرينات دورة اإلطالة ). 2002( .أسامة احمد ،عبد العزيز

 .رياضية للبنين، جامعة حلوانرسالة دكتوراه، كلية التربية ال. القذفية والتمرينات المركبة على اللياقة العضلية

تأثير التدريب باستخدام األسلوبين الموزع والمكثف على بعض المتغيرات البدنية ). 2009( .غريب، رانيا

نحو رؤية مستقبلية  –المؤتمر العلمي الدولي الثالث . والبيوكيميائية ومستوى األداء المهاري لالعبات الجودو

 .1190 – 1169وك، الجزء الثاني ص لثقافة بدنية شاملة، جامعة اليرم

مجلة تأثير تنمية القدرة العضلية على كثافة معادن العظام وقوة ودقة التصويب لناشئي كرة القدم، ). 2006( .فتح الله، هيثم

 .، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة حلوان3، العدد 24، المجلد علوم وفنون الرياضة

تأثير برنامج مقترح للتدريب باألثقال على معدالت نمو القوة العضلية لالعبي كرة ). 1996( .هشام احمد مبروك،

 . كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان ،رسالة ماجستير .السلة الصغار
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 )1(ملحق رقم 

مع رفع الركبتين عاليا، الجري مع ضرب المقعدة بالكعبين، الجري مع الجري في المضمار، الجري  :تمرينات اإلحماء :أوال

  . دوران الذراعين، الجري الجانبي مع مرجحة الذراعين

  

  .واشتملت على تمرينات أطالة لعضالت الجسم المختلفة :تمرينات اإلطالة: ثانيا

  

  :تمرينات التوافق باستخدام الحبال :ثالثا

 .تمرينات الجري )1

 .بالرجلين تمرينات الوثب )2

 .تمرينات الوثب برجل واحدة )3

  

  :تمرينات السرعة :رابعا

 .م 30الجري  )1

 .م 50الجري  )2

 .م 100الجري  .م 70الجري  )3

  

  :تمرينات الرشاقة :خامسا

 .الجري عكس اإلشارة )1

 .أمتار بين األشخاص 4مع خط البداية والمسافة  خطوط 4الجري للمس الخطوط والعودة لخط البداية  )2

 .بين الشواخص الجري المتعرج )3

  .أمتار بين الحواجز 3حواجز المسافة  6الجري والوثب فوق الحاجز ثم المرور أسفل الحاجز الذي يليه  )4

  

  :تمرينات القوة العضلية :سادسا

 :بالتبادل اتمرينات تقوية لعضالت الرجلين أماما خلف •

 .القدمين قذف تبادل) وقوف( .1

 .بالتبادل اقذف الرجلين أماما خلف )وقوف الوضع أماما( .2

 .ثني الركبتين مع وضع الكفين على األرض وقذف الرجلين خلفا فأماما) وقوف( .3

 .ثني الركبتين بالتبادل –) اليدين تشبيك مع الزميل :وقوف مواجهة( .4

 .الصعود بالقدم ثم األخرى) وقوف مواجهة للمقعد( .5

 .اماالوثب الطويل بالقدمين مع مرجحة الذراعين أم) وقوف ثني الركبتين نصفا( .6

 .الوثب العميق) وقوف على الصندوق( .7
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 :تمرينات الجذع واشتملت على ستة تمارين فردية وزوجية •

 .ثني الجذع أماما أسفل )الذراعين عاليا .فتحا .وقوف( .1

 .لف الجذع على الجانبين بالتبادل) ثبات الوسط .وقوف( .2

 .تبادل ثني الجذع على الجانبين) ثبات الوسط .وقوف( .3

 .رفع الجذع عاليا للمس كفي الزميل :)القدمين تشبيك .قرفصاء .رقود( .4

 .رفع الجذع عن األرض) الذراعين عاليا .انبطاح( .5

 .تبادل لف الجذع على الجانبين :)الذراعين تشبيك .وقوف ظهر لظهر الزميل( .6

 

  :تمرينات تقوية عضالت الذراعين واشتملت على تمارين فردية وزوجية •

 .بين خلفا ثم مد الذراعين جانباضغط المنك) وقوف انثناء عرضا( .1

 .دوران الذراعين) وقوف الذراعين جانبا( .2

 .ثني الذراعين) انبطاح مائل( .3

 .ثني الذراعين بالتبادل :)اليدين تشبيك .الوضع أماما .وقوف مواجهة( .4

 .ثني الذراعين) انبطاح مائل معكوس عالي .5

 .ينثني الذراعين ثم دفع األرض وتباعد اليد) انبطاح مائل عميق( .6

 .الشد على العقلة) تعلق( .7

  :تمرينات التهدئة واشتملت على تمرينات مرجحات للذراعين واهتزاز للرجلين وتمرينات إطالة وتكونت من :سابعا

 .مرجحة الذراعين أماما ثم أسفل ثم جانبا أسفل) وقوف( .1

 .يدي الزميل اهتزاز :)وقوف مواجهة مسك يدي الزميل( .2

 .الرجلينعضالت  اهتزاز) رقود قرفصاء( .3

  .رجلي الزميل تحريك :)عاليا الرجلين مائال .رقود( .4
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 )2(ملحق رقم 

  :البرنامج المقترح للجزء العملي ومدته ستة أسابيع وتم تقسيم البرنامج إلى مرحلتين

  :المرحلة األولى

الثالثة األولى وتكونت  واشتمل على برنامج مقترح من التمرينات البدنية والتي تم اعتمادها لألسابيع) 3-1(األسابيع من 

من كل أسبوع مع التغير في درجة الحمل عن طريق زيادة  )األحد والثالثاء والخميس(من ثالثة وحدات تدريبية موزعة أيام 

  .عدد التكرارات وزيادة عدد المجموعات وزيادة مسافة الجري

  

  المحتوى  الزمن  اليوم

  )1(رقم  حقلتمرينات اإلحماء الموضحة في الم  دقائق 5  األحد

  )1(تمرينات اإلطالة لعضالت الجسم المختلفة والموضحة في ملحق رقم  دقائق 4  

  دقيقة 38  

  :تطبيق الجزء الرئيسي للوحدة ويشتمل على

 .مجموعةx 2 تكرار 12 )3،2،1(تمرينات تقوية الرجلين رقم  •
 .مجموعةx 2تكرار ) 3،2،1(تمرينات تقوية لعضالت الجذع رقم •
 x 2تكرار  12) 2،1(ضالت الذراعينتمرينات تقوية لع •
 تكرارات  4) 3(تمرينات رشاقة تمرين رقم  •
 .تمرينات تحمل دوري تنفسي جري ومشي حول المضمار •
  

  )1(تمرينات التهدئة الموضحة في الملحق رقم   دقائق 3  

  )1(تمرينات اإلحماء الموضحة في الملحق رقم   دقائق 5  الثالثاء

  )1(الموضحة في الملحق رقم تمرينات اإلطالة   دقائق 4  

  دقيقة 38  
  :تطبيق الجزء الرئيسي للوحدة ويشتمل على

  .مجموعةx 2تكرار  15) 4،3،1(تمرينات بالحبال رقم  •

  دقائق 3  

  .مجموعةx 2 تكرار 12) 4،3،1(تمرينات تقوية لعضالت الذراعين * 

  .تكرارات x 4 م 30تمرينات سرعة جري * 

  ) 1(الملحق رقم تمرينات تهدئة الموضحة في 

  )1(تمرينات اإلحماء الموضحة في الماحق رقم   دقائق 5  الخميس

  )1(تمرينات اإلطالة الموضحة في الملحق رقم   دقائق 4  

  دقيقة 38  

  :تطبيق الجزء الرئيسي للوحدة ويشتمل على

  . مجموعة2 تكرار 12) 4،3،2(تمرينات تقوية الرجلين رقم * 

  .مجموعة2 تكرار) 5،4(جذع رقمتمرينات تقوية لعضالت ال* 

  تكرارات x 4 م 50تمرينات سرعة جري * 

  )1(تمرينات التهدئة الموضحة في الملحق رقم   دقائق 3  
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  :المرحلة الثانية

واشتمل على برنامج مقترح من التمرينات البدنية والتي تم اعتمادها لألسابيع الثالثة األخيرة ) 6-3(األسابيع من 

ير في درجة الحمل عن يمن كل أسبوع مع التغ) األحد والثالثاء والخميس(وحدات تدريبية موزعة أيام  وتكونت من ثالث

  .طريق زيادة عدد التكرارات والمجموعات وزيادة مسافة الجري

  

  المحتوى  الزمن  اليوم

  )1(تمرينات اإلحماء الموضحة في الماحق رقم   دقائق 5  األحد

  )1( ت الجسم المختلفة والموضحة في ملحق رقمتمرينات اإلطالة لعضال  دقائق 4  

  دقيقة 38  

  :تطبيق الجزء الرئيسي للوحدة ويشتمل على

 .مجموعةx 2 تكرارات 8 )6،5(تمرينات تقوية الرجلين رقم  •
 .مجموعةx2 تكرارات 8) 7،6( تمرينات تقوية لعضالت الذراعين •
 تكرارات  6) 2،1(تمرينات رشاقة تمرين رقم  •
  .تكرارات x 4 م 70ري تمرينات سرعة ج •

  )1(تمرينات التهدئة الموضحة في الملحق رقم   دقائق 3  

  )1(تمرينات اإلحماء الموضحة في الملحق رقم   دقائق 5  الثالثاء

  )1(تمرينات اإلطالة الموضحة في الملحق رقم   دقائق 4  

  دقيقة 38  

  :تطبيق الجزء الرئيسي للوحدة ويشتمل على

 .مجموعة x2تكرارات  8)7،5(تمرينات للرجلين رقم  •
 .مجموعةx2 تكرارات 8) 7،6( تمرينات الذراعين •
  .مجموعةx 2تكرارات  8) 6،1(تمرينات للجذع رقم  •
 .تكرارات x 4 م 100تمرينات سرعة جري  •
  )1(تمرينات التهدئة الموضحة في الملحق رقم  •

  ) 1(تمرينات تهدئة الموضحة في الملحق رقم   دقائق 3  

  )1(تمرينات اإلحماء الموضحة في الماحق رقم   ئقدقا 5  الخميس

  )1(تمرينات اإلطالة الموضحة في الملحق رقم   دقائق 4  

  دقيقة 38  

  :تطبيق الجزء الرئيسي للوحدة ويشتمل على

 .مجموعة x2تكرارات  8)8،7(تمرينات للرجلين رقم  •
  .مجموعةx2 تكرارات 8) 7،6( تمرينات الذراعين •

  )1(تهدئة الموضحة في الملحق رقم تمرينات ال  دقائق 3  

 



 



@@@@òàÄãcë@òîuìÛìÏ‰ìßìî¦a@pbßìÜÈ½a@âa†‚nbi@òî™‰þa@pbÓüŒãýÛ@òîÜibÔÛa@áîîÔm

ÞbÇ@ð…aë@ìy@¿@òîÏaŠÌ¦a@pbßìÜÈ½aL@æ…‰þa@ïiìäu@@ @
J@ @

 .قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة اليرموك، اربد، األردن ،النوايسةسامر 

  

   9/8/2010 ل للنشروقب                                      24/5/2010  ستلم البحث فيا

  ملخص

ــت  ــي تناولـ ــة تقيـ ــال    مالدراسـ ــوض وادي عسـ ــي حـ ــات فـ ــي لالنزالقـ ــة األراضـ ــوبي األردن ،قابليـ ــات  . جنـ ــتخدام المعلومـ باسـ

وقــد  ،بــالتعرف علــى الخصــائص الطبيعيــة للحــوض واالنزالقــات األرضــية الفعليــة  ،الجيومورفولوجيــة وأنظمــة المعلومــات الجغرافيــة

وب اإلحصــائي المعتمــد علــى اســتخراج القيمــة الوزنيــة لفئــات العوامــل المحفــزة والمســببة لالنزالقــات   اســتخدم لهــذا الغــرض األســل

 مسـتوى  االرتفـاع عـن  ، عامـل  لفئات عوامل الكثافـة التصـريفية المنخفضـة    الكبيروتوصلت الدراسة إلى نتائج تتعلق باألثر  ،األرضية

علــى قابليــة  ،وتكوينـات مجموعــة عجلـون ورمــل الكرنـب    درجــة 40درجــة االنحـدار اكبــر مـن    ،)م1000-م900(فئـة  سـطح البحــر  

مـن  %43.3 ،المناطق المبنية والفضاء المتصل بها من مساحة% 33الدراسة، وتبين أن ما نسبته  األراضي لالنزالقات في منطقة

ضـمن أصـناف قابليـة انـزالق      تقع )األغوار الجنوبية –كثربا (من الطريق الرئيسي قيد اإلنشاء% 26.4 ،الطرق الرئيسية والفرعية

   .عالية جدًا

 

  

Landslide Susceptibility Assessment Using Geomorphologic Information  

and GIS in Wadi Assal Basin, Southern Jordan 

 

Samer Al- Nawaiseh, Department of Geography, Faculty of Arts, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 
 

Abstract 

This study aims to assess the landslide susceptibility in the basin of Wadi Assal, Southern Jordan. 
Geomorphological information and GIS are used as a tool to identify the natural attributes and actual 
landslides in the area. The study also uses statistics to determine the weighting value that is related to 
trigering factors which affect landslides. 

The study found that the main factors that cause landslides in the area include: low drainge 
density, the location of the site under 1000m above sea level, slope (more than 40%), and crops out of 
Ajloun group and Kurnub sandstone information. Results indicate that 33% of the built-up areas and the 
space surrounding it, 43.3% of the main and secondary roads, 26.4%of the current roads under 
construction (Ktherba – Southern Ghor) are located within the high and very high categories of 
susceptibility slides. 
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 :مقدمة

، تنتقل خالله المادة والطاقة بشبكة من العالقات بين سلسلة من مدخالته متوازنًا ديناميكيًا تمثل األحواض المائية نظامًا

والتي تمتاز بالتعقيد الشديد نظرا للتمايز الواضح بين العناصر البيئية من جهة والمركب األرضي الناتج من جهة  .البيئية

وتلقي الضوء  .االرسابية وعملياتها الجيومورفولوجيةو الحتية الجريانات المائية والمنحدرات التليةوالمتمثل بشبكة  ،أخرى

محددة طبيعة  ،والنتيجة معا بعالقة السبب المرتبطةالعام  ضيعلى مجمل التغيرات البيئية واألنظمة الفرعية المكون للنظام الحو

  .دالالت بيئية وتاريخيةلنظام وما يكتسبه من لمخرجات المدخالت والوحجم 

إحدى عمليات نقل المواد باختالف أحجامها بتأثير محصلة القوى  )Landslides(وتشكل االنزالقات األرضية 

بالوظيفة  انتقاليًا ثانويًا والتي تمثل بدورها نظامًا. وتداخالت العوامل المسببة والمحفزة على السفوح المختلفة ،المتضادة

قة الوصل ما بين المجاري المائية واحباسها العليا وأشكال التطور بنقل الحطام الصخري والمفتتات والشكل، باعتبارها حل

  .والرواسب المختلفة

لما ينتج عنها من  ،وتعد االنزالقات األرضية واحدة من األخطار الطبيعية الرئيسية ذات الفهم الجيومورفولوجي المتكامل

حركة الكتل والحطام إلى أسفل  :حيث تعرف على أنها .ية بشكل مباشر وغير مباشرأضرار في المنشآت والممتلكات اإلنسان

تغيرات مستوى و االهتزازات األرضيةو بالعواصف المطرية: والمحفزة من عوامل خارجية تتمثل )Guden, 1991(المنحدرات 

مما يسبب زيادة  .متسارع الحاد للسفوحاالنجراف ال، وشق المجاري المائية وتآكلهاو التشوهات التكتونيةو المياه الجوفية

متعديا بذلك ما  )Shear Strength(سريعة في اإلجهاد الذي تتحمله مواد المنحدرات ونقص في قوى القص المثبتة لها 

استقرارية المنحدرات وحدوث االنزالقات األرضية  كمؤشر لبداية فشل )Triggering threshold(يطلق عليه عتبة التحفيز 

)(Cardinali et al. 2002 العمليات االنثروبوجينية من تأثير مباشر على الالندسكيب األرضي  به يلما تفضهذا باإلضافة

نتيجة زيادة نشاطات التوسع  ؛وقطوع انحدارية شديدة تختلف عن طبيعتها السابقة إحداث تشوهات للسفوح األرضية،ب

الرعي ر، والمتأثرة بأنواع االنزالقات األرضية القديمة وإزالة األشجا مستقرةغير ال اإلنساني باتجاه مناطق المنحدرات التلية

ير يوتغ ،، أعمال الحفر والردم والتنقيب، وإنشاء الطرق التي أصبحت جميعها نوابظ مهمة لحدوث االنزالقات األرضيةرالجائ

  ). (Farhan, 1982حاد في سلوك المنحدرات أثناء وبعد االمتدادات البشرية باتجاهها

: ونظرا لما تحدده الضوابط البيئية من إحداث االستقرارية أو عدمها على المنحدرات سواء أكانت الضوابط

فان إهمال إحداها سيفضي بالنتيجة إلى أوضاع تزيد الكلف المادية إلدامة وصيانة  ،جيومورفولوجية،هيدرولوجية،جيولوجية

حدث لبعض الطرق األردنية خصوصا تلك الطرق التي تربط  ما من خاللويتضح ذلك فعليا  .المنشآت الهندسية المختلفة

عمان  –حيث قدرت كلفة إعادة بناء القسمان المدمران لطريق ناعور  .العاصمة عمان مع المحافظات الوسطى والشمالية

بحوالي  )1997 – 1981( وآخر يصل ما بين عمان ومحافظة اربد فيما بين عامي ،والذي يربط العاصمة باألغوار الوسطى

  . )Farhan, 2002(مليون دوالر تحملتها خزينة الدولة ) 65(

ه نألذلك البد من تفعيل دور الفهم الجيومورفولوجي القائم على دراسة العالقة بين العملية والشكل األرضي، الن من ش

عند أخذها على محمل الجد في كبيرة الفائدة الأن يساعد على توفير بيانات ومعلومات عن كثير من المتغيرات األرضية، ذات 

تخطيط وتنفيذ مشاريع االستغالل األرضي من اجل إدامتها وتطويرها والحفاظ عليها من المخاطر البيئية وعلى وجه 

التخاذ قرارات عقالنية فاعلة في إدارة وصيانة الموارد الطبيعية البشرية والمحافظة  ،الخصوص أضرار االنزالقات األرضية

  .عليها

لتأثرها بالعديد من العوامل المسببة والمحفزة والتي يعد تحريها ؛ نزالقات األرضية من العمليات المعقدةوتعد اال

وحجم المنطقة المدروسة ونوعية  ،الدراسة المتبع بسلوأو،وتضمينها للدراسات أمرا يعتمد على مدى حجم البيانات المتوفرة

زمانا ومكانا، لعدم توفر السجل  هامن الصعوبة تتبع هذه العمليات وعواملأصبح لذا  .االنزالقات األرضية القديمة والحديثة

 .التاريخي الكامل لها من جهة وصعوبة تحديد تلك العوامل من جهة أخرى وعالقاتها السببية ضمن إطار الزمن التفصيلي

رضية، مما دعا الحاجة إلى تبني وحدوث االنزالقات األ ،إلشكال فشل استقرارية المنحدرات باإلضافة إلى الطبيعة المتقطعة

ضمن منطقة  )Landslide Susceptibility( احتمالية وقابلية حدوث االنزالقات األرضيةلتقييم غير مباشرة  طرقواستخدام 

نظرا ؛ وقوع فشل في استقرارية المنحدرات يةاحتمالو توليد االنزالقات األرضيةلويمكن تعريفة على انه ميل أي منطقة  .معينة

عدم استقرارية المنحدرات وقابليتها ل حتمالياالتوزيع ال أهم مالمح وتعرفوجود مجموعة من الظروف البيئية المحفزة ل
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وبذلك توفر  ،)Guzzetti et al. 2006(ا لعوامل كشرط مسبق لحدوثها لتك لالنزالقات األرضية على أساس الدراسة المفصلة

 (Van واحتماالت وقوعهاوس إلى نطاقات قابلية مختلفة من حيث درجاتها الخرائط المنتجة تصنيفا لسطح األرض المدر
westen et al. 2003.(  

حدوث ممثلة  فرضياتفاألساس النظري الذي تم االعتماد عليه في تقييم قابلية األرض لالنزالقات مبني على أربع 

  ):Cardinali et al. 2002(بالنقاط التالية 

الجيومورفولوجية والهيدرولوجية والمناخية كما و دائما في نفس الظروف الجيولوجيةإن االنزالقات األرضية تحدث  -

  .حدثت في السابق

  . التي تسيطر عليها عوامل طبيعيةوالظروف األساسية التي تسبب االنزالقات األرضية  يمكن تحديد -

قابلية لالنزالقات األرضية جميع أنواع الفشل في استقرارية المنحدرات يمكن تحديده وتصنيفه إلجراء تقييم ال -

)Landslide Susceptibility(.  

   .(Landslide Hazard Assessment)إمكانية تقييم درجة الخطر لالنزالقات األرضية  -

االنزالقات  الحتمالية والمحددةوحسب تلك األسـس تم تصنيف جملة العوامل المحفزة لعدم استقرارية المنحدرات 

  ) :Van westen, 1993(فة إلى المتغيرات التالية األرضية في السـفوح المختل

وهي المتغيرات البيئية التي تميل لوضع المنحدرات في  :)The Preparatory Variables(المتغيرات األولية التحضيرية  .1

طح التراكيب والبنى الجيولوجية، ودرجة االنحدار واتجاهها، واالرتفاع عن س: حالة استقرار هامشي مشروط وتتمثل في

 .البحر، وأنماط استغالل األراضي، والغطاء النباتي، وأنظمة التصريف المائي

وهي التي تحرك مواد المنحدرات إلى الحالة غير مستقرة وعندها  )Variables The Triggering(متغيرات التسبب  .2

 .واالهتزازات األرضية ،العواصف المطرية الغزيرة: تبدأ حدوث االنزالقات األرضية وفشل استقرارية السفوح ومنها

وحيث انه ال توجد مبادئ عالمية توجيهيه الختيار العوامل المؤثرة والمحفزة لالنزالقات األرضية والتي تؤثر في رسم  

 ،المختلفة تطرقت إلى العديد من العوامل وبشكل تفصيلي خريطة نطاقات القابلية لالنزالقات األرضية إال أن نتائج الدراسات

ومدى توفر بياناتها وطبيعة المنطقة المدروسة، فأصبح من الواجب اختيار العوامل  لها،أنماط التوزيع المكاني  واعتمدت على

  ):Yalcin et al. 2007(باالعتماد على بعض األسس المحددة والتي يمكن بيانها بالنقاط التالية 

 .)Operational(أن تكون العوامل ذات عالقة بحدوث االنزالقات األرضية  •

 .)Complete(أن ٌتمثل مساحيًا كافة المنطقة المدروسة  •

 .)Measurable(قابلية القياس، ويمكن التعبير عنها كميا  •

 .)Non redundant(ال يشمل أثرها وجود ازدواجية معينة  •

 .)Non uniform(ويوجد اختالف مكاني في أصنافها  ةغير موحد •

فقد  ،المكانية ت األرضية من معالجة وتفسير كمية كبيرة من البياناتونظرا لما يشمله رسم خريطة القابلية لالنزالقا

لذا  .التعامل مع جملة البيانات ومعالجتها وإظهار نتائجها وإخراجها إمكانيةكانت الحاجة ماسة لوجود أنظمة معلومات لديها 

ئط االنزالقات األرضية، لقدرتها على في رسم خرا أهمية لما لها من GISكان البد من استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية 

صفة  تحمل والتي ينبغي أن ،تقييم القابلية لعمليةبإجراء تحديث مستمر  ، ومرونتهاووصفيًا التعامل مع تلك البيانات مكانيًا

إدارة لمساعدة في والفائدتها في وضع معايير ومتطلبات استخدام األراضي في السفوح والمناطق المحيطة بها، ،االستمرارية

  .وضبط واقتراح اإلجراءات التي من شأنها التخفيف من حدتها

وقد اعتمدت الدراسة المفاهيم السابقة في إجراء تقييم القابلية لالنزالقات األرضية في حوض وادي عسال جنوبي 

الوحدة البنائية المكانية على تحديد  األردن باستخدام الطرق اإلحصائية غير المباشرة المستندة على رسم خريطة القابلية بناًء

 .ها في خريطة مسح االنزالقات األرضية في المنطقةتوالمندمجة مع مثيل ،لصنف العامل المساهم في االنزالقات األرضية
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احتمال تحدد والتي  )Weighing Values( وباستخدام تقنيات تكاملية لتحليل البيانات وفقا لتحديد مفهوم القيم الموزونة

ه اللوغاريتم للنسبة بين كثافة االنزالقات األرضية في صنف العامل المسبب وكثافة االنزالقات األرضية في الحدوث على ان

 ،ويمكن من خالل هذا المفهوم القيام بإجراءات إحصائية لنمذجة تنبؤية تطبق على جميع العوامل األخرى المنطقة كاملة،

لتحول إلى قيم ودرجات احتمالية تكون خاضعة لالنزالق األرضي في  )Grid Cells(وباستخدام نفس الوحدات البنائية المكانية 

لهدف النهائي من تحري ودراسة االنزالقات األرضية إليجاد سبل الحد إلى انطاقات القابلية للوصول  ومن ثم رسم. المستقبل

لتخفيف إن لزم األمر، وجملة ذلك كله مناطق ذات القابلية العالية، واتخاذ آليات االمن أضرارها أو حتى تقييد التطوير في 

قرارات فاعلة وإيجابية بما يكفل وضع مخطط شمولي مستقبلي الستعماالت األراضي في المنطقة  اتخاذ فييمكن أن يساعد 

  .التنمية الشاملة المستدامة ضمن إطار

  :مشكلة الدراسة  -2

وارتباطها بالعوامل  ،وادي عسال، جنوبي األردن تعالج الدراسة موضوع قابلية السفوح لالنزالقات األرضية في حوض

المسببة والمحفزة لها، وآثار ذلك في أوجه استعماالت األراضي وشبكة الطرق الرئيسية والفرعية خصوصا الطريق قيد اإلنشاء 

غوار ومحافظة التي تربط أجزاء من محافظة الكرك بالطريق الرئيسي فيما بين األ )األغوار الجنوبية –طريق كثربا (حاليا 

 في األغوار، تشهد تنمية صناعية متسارعة بجهاتفظة االمح مناطق والتي تعد ذات أهمية نسبية نظرا ألنها تربط .العقبة

وما تحويه الطريق الجديدة  ،المزرعة واختصارها لكثير من المسافة بالنسبة للطريق اآلخر والذي يربط مركز المحافظة بغور

  .حية وجمالية عاليةقيم سيا إطاللة تمثل من

  :ويمكن تحديد مشكلة الدراسة وأهميتها من خالل اإلجابة على األسئلة التالية

 ما هي الخصائص الطبيعية العامة لمنطقة الدراسة ؟ •

ما هي العوامل المحفزة لحدوث االنزالقات األرضية وما إمكانية إجراء مسح جيومورفولوجي لمنطقة الدراسة لإلفادة منه  •

 االنزالقات األرضية إليجاد الحلول المناسبة وتجنب المواضع الخطرة في المركب األرضي ؟في تحديد 

خاللها الربط بين العوامل المحفزة لحدوث  من ما إمكانية بناء قاعدة بيانات باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية يتم •

لرسم خريطة نطاقات  ،األرضية من جهة أخرىاالنزالقات و ،االنزالقات األرضية والوحدات الجيومورفولوجية من جهة

 القابلية لالنزالق األرضي في منطقة الدراسة ؟ 

ما هي النتائج المترتبة لقابلية حدوث االنزالقات األرضية على أنماط استعماالت األراضي وشبكة الطرق الرئيسية  •

ات المناسبة المتعلقة باختيار المناطق المثلى لوضع التوصي ،)األغوار الجنوبية –كثربا (والفرعية والطريق قيد اإلنشاء 

وتطوير  ،لتساعد في اتخاذ القرارات المناسبة في إدارة األراضي وأخطار االنزالقات األرضية ؛الستعمال األراضي

الستعماالت األراضي في مناطق  الشمولياستراتيجيات الضبط والتخفيف من حدتها، ضمن المشروع الوطني للمخطط 

     الحوض ؟

  :أهداف الدراسة  -3

  :تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي    

ويتضمن ذلك تحديد االنزالقات األرضية وخصائصها العامة في  ،إجراء مسح جيومورفولوجي لتحديد الوحدات األرضية .1

 .يدانيةمنطقة الدراسة باستخدام آليات تحليل وتفسير الصور الجوية والخرائط الطبوغرافية والموضوعية والدراسة الم

 .البشرية المحفزة لالنزالقات األرضية في منطقة الدراسة ورسم الخرائط المختلفة لهاوالعوامل الطبيعية  تعرف اهم .2

خالل الربط المكاني بين االنزالقات األرضية  ناألرضية متصنيف أراضي الحوض لنطاقات القابلية لحدوث االنزالقات  .3

استخدام قاعدة البيانات المدخلة في بيئة أنظمة المعلومات الجغرافية والمشتملة ب ،وجملة العوامل المحفزة لها الفعلية

 .في أراضي الحوض ومسبباتهاعلى الوحدات الجيومورفولوجية وأشكال االنزالقات األرضية 

لية وضع التوصيات المناسبة والمتعلقة باختيار انسب المناطق الستعمال األرض في ضوء أنماط استعماالت األرض الحا .4

ونطاقات القابلية لحدوث االنزالقات األرضية لضبطها أو التخفيف من أثارها إذا لزم األمر ومعرفة مدى التداخل فيما 
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والمناطق  )األغوار الجنوبية –كثربا ( بين تلك النطاقات وشبكة الطرق الرئيسية والفرعية والطريق قيد اإلنشاء

  .المتاخمة لها

  :الدراسات السابقة -4

 ،)على حد علم الباحث( عن حوض وادي عسال أية دراسات تتعلق بجيومورفولوجيته واالنزالقات األرضية فيه افرتتوال 

والتي تتعرض في جزء منها لدراسة االنزالقات األرضية  ،العديد من الدراسات عن األحواض المائية األردنيةتتوافر إال انه 

المرئيات الكمية اإلحصائية غير مباشرة المستندة على تحليل الصور الجوية وأو  ،باستخدام الطرق الجيومورفولوجية المباشرة

عن ) Saket, 1975(دراسة الساكت : ونذكر من هذه الدراسات ،واستخدام الخرائط الطبوغرافية والدراسة الميدانية ،الفضائية

 .وتحليل خصائصها الهندسية ،لى الطرقوتضمنت دراسة مسحية لالنزالقات ع ،االنزالقات األرضية على طول الطرق األردنية

) 1986(ودراسة الفرحان . وقد توصل الباحث إلى بعض الخصائص الهندسية للعوامل المسببة لحدوث االنزالقات األرضية

وقد توصل الباحث  .1983عام  من في شهر آذار حدثتلالنزالقات األرضية في وسط األردن في أعقاب العاصفة المطرية التي 

وسلوك المواد على المنحدرات في مناطق وسط  ،ة من العالقات القائمة فيما بين شدة وديمومة العاصفة المطريةإلى جمل

عالجت األولى تقييم الخصائص الجيومورفولوجية لطريق  ،)1988( عام ودراسات ثالث أخرى لنفس الباحث الفرحان .األردن

 .المنحدرات ولوجية في تحفيز حركة المواد والمفتتات الصخرية علىودور العمليات الجيومورف ،اربد في شمال األردن/عمان

القدس منطقة ناعور العدسية في وسط األردن محاوال /بينما عالجت الدراسة األخرى مشاكل عدم استقرارية لطريق عمان

فيما  .فسير الظاهرةومعرفة العناصر واألجزاء المختلفة لت ،التعرف على بعض الخصائص االنحدارية عن طريق رسم مقاطعها

 ،البحر الميت في وسط األردن - عدم االستقرارية في المنحدرات التلية على طريق عمان لمشكالتتطرق في الدراسة األخيرة 

وتوصل الباحث في الدراسات الثالث إلى أهمية  .باستخدام أساليب رسم وتحديد الوحدات الجيومورفولوجية لمنطقة الدراسة

عديدة مؤثرة  لجيومورفولوجي في تخطيط وبناء الطرق لما تقدمه الدراسات الجيومورفولوجية من متغيراتعدم إغفال الدور ا

  .على بناء الطرق في مناطق الدراسة

بالتعرف على مجمل الخصائص  ،االنزالق األرضي الذي حدث في منطقة الجوفة في عمان) 1985(وقد درس مسنات 

لالنزالقات األرضية ) 1991(نتائج تتعلق بأسباب حدوث االنزالق، ودراسة أخرى لمفيد الهندسية والجيولوجية للمنطقة مظهرا

  .جرش-لتحديد نطاقات االنزالقات األرضية لمنطقة عمان ،وأنظمة المعلومات الجغرافية ،االستشعار عن بعد تقنيةباستخدام 

 تقييم استقرارية المنحدرات لألراضيتصنيف أنظمة )  (Homoud, Masanat. 1998دراسة الحمود والمسنات وتناولت 

 التعرف على االنهياراتهدفها عمان،  -جرش -البحر الميت، اربد-عمان: خصوصا طرق ،على طوال ممرات الطرق في األردن

واعتمدت على المالمح  ،والعوامل المسببة لعدم استقرارية المنحدرات التي سبقت الدراسة،سنة  25خالل الـ األرضية

وصنفت  .والخصائص الطبوغرافية والهندسية والظروف المناخية كأساس للتصنيف باستخدام الخبرات الهندسيةالجيولوجية 

  .حيث يمتاز التصنيف المقترح بالدقة والشمول والبساطة .لمعدل االستقرار الكلي ًاخمس مجموعات وفق إلىالمناطق 

-جرش-واحدة لطريق اربد: ث قام بدراسة حالتينتقييم االنزالقات األرضية في األردن حي) 2001( وحاول ملكاوي

وتوصل إلى نتائج تتعلق بالعوامل المسببة والمحفزة  .سلحوب –واألخرى في منطقة انزالق الرشادية  ،عمان

مشاكل عدم االستقرارية في شمال ووسط األردن من خالل تبني تقنيات تقييم ) 2002(دراسة الفرحان  استقصتو،لالنزالقات

والتعرف على خصائصها العامة والعوامل الطبيعية المؤدية . ئط الجيومورفولوجية الخاصة الغرض لمنطقة الدراسةورسم الخرا

 - طريق ناعور: وتناولت الدراسة ثالث حاالت .لحدوث االنزالقات األرضية من خالل رسم خرائط االستقرارية الجيومورفولوجية

دراسة تقييم االستقرارية  فهيه أما األخيرة .رقاء األدنى وسد الملك طاللاربد عند نقطة نهر الز-جرش-العدسية،طريق عمان

لنتائج تتعلق بفوائد استخدام الخرائط  فيها وتوصل الباحث) انزالق الجوفة(الجيومورفولوجية لبعض مناطق عمان 

  الجيومورفولوجية في مسح وتقييم االنزالقات األرضية في األردن

اسات السابقة في مجال االنزالقات األرضية في األردن إال أن هذه الدراسة تنفرد في بحث وبالرغم من تعدد وتنوع الدر

واإلفادة منها في  .جنوبي األردن لتحديد نطاقاتها المختلفة،قابلية السفوح لالنزالقات األرضية في منطقة حوض وادي عسال

ريق التنمية المكانية تها واالستمرار في طيٍفعال إدارة وتخطيط أنماط استعماالت األراضي في منطقة الدراسة بما يضمن

  .المستدامة
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  :منهجية الدراسة -5  

من اجل تحقيق النتائج المرجوة من الدراسة فقد تم إتباع منهجية قائمة على مجموعة من المراحل يمكن توضيحها بما 

  :يلي

  الزمة واألدبياتتوفير الخرائط والمرئيات الفضائية والصور الجوية ال: المرحلة األولى

  : المتصلة بالمنطقة واشتملت على عدد من اللوحات والصور وتشمل والتقارير 

 .1997لعام ) 50000:1لوحة الكرك مقياس (خريطة طبوغرافية للمنطقة  .1

 .1988لعام  )50000:1لوحة الكرك مقياس (الخريطة الجيولوجية  .2

 ).30000:1(مقياس  2000غطاء من الصور الجوية والملتقطة عام  .3

 .Land sat (7.TM30RER) (2003)مرئية فضائية لمنطقة الدراسة من نوع .4

وقد استخدم لهذه الغاية جهاز الستيروسكوب ذي المرايا من نوع  ،تحليل الصور الجوية والمرئية الفضائية :المرحلة الثانية

(Tobcon) والتعرف على أهم مظاهر  ،وضلتفسير الصور الجوية الملتقطة للمنطقة ؛ وذلك من اجل تحديد حدود الح

  .وأنماط استعماالت األراضي،وتحديد األشكال والعمليات الجيومورفولوجية والهيدرولوجية ،االنزالقات األرضية

ودراسة وتحديد الوحدات األرضية والتعرف على  مرحلة العمل الميداني للتحقق من تفسير الصور الجوية، :المرحلة الثالثة

وقياس بعض خصائص الوحدات  .ت األرضية واستعماالت األراضي الفعلية والنشاطات التنموية المختلفةأهم مظاهر االنزالقا

لتحديد االرتفاعات وإحداثيات  وذلك ؛(Garmen)من نوع  (GPS)األرضية باالستعانة بأجهزة تحديد الموقع واالنزالقات

طولية تقريبية لبعض ضفاف األودية والمجاري المائية التي وعمل قطاعات  ،والعوامل المحفزة لها ،مواقع االنزالقات األرضية

  .يتواجد عليها مظاهر االنزالقات

مرحلة ما بعد المسح الميداني، ألجراء التحليل النهائي للبيانات السابقة وتفسيرها وتوقيعها على خرائط  :المرحلة الرابعة

  :خاصة تشمل ما يلي

 .الجيولوجية والبنى التكتونية الخريطة الجيولوجية للحوض من حيث السحنات •

خريطة جيومورفولوجية وتحوي على الوحدات األرضية النهائية وبعض األشكال والعمليات الجيومورفولوجية والخصائص  •

 ITC (The Internationalوقد استخدم لهذه الغاية نظام المعهد الدولي لمسوحات الفضاء وعلوم األرض .الشكلية
Institute of Area space Survey and Earth Sciences Land space Approach)  المنشورة من قبل فيرستابن

لما يتسم به النظام من رسم الخرائط الجيومورفولوجية ووضوح الحدود بين األصناف األرضية ) 1992(وفان زوايدم 

 .GIS وقابلية التوقيع المساحي باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية

 .انزالق ارضي موزعة على مساحة الحوض 31وقد شملت على  .قات األرضية داخل الحوضخريطة مسح االنزال •

 Anderson( أندرسونتم التعرف على خمسة أنماط لالستعماالت باستخدام نظام تصنيف وخريطة استعماالت األراضي  •
et al.1976(. 

الكثافة والمجاري المائية واالنحدار،  واتجاه االنحدار،: خرائط العوامل المحفزة لالنزالقات األرضية وشملت على •

وقد روعي في اختيار العوامل األسس السابقة من  .DEMونموذج االرتفاع الرقمي  معدل األمطار السنوية،و التصريفية

 .حيث تأثيرها الواضح على حدوث االنزالقات األرضية وتمثيلها المساحي للمنطقة وقابليتها للقياس والتصنيف

وقد استخدم نموذج  مرحلة التقييم النهائي لتحديد القابلية لالنزالقات األرضية في منطقة الدراسة، :المرحلة الخامسة

يعد من احدث النماذج الذي و (Westen, 2005) والمطبق من قبل ويستن (Statistical Analysis)التحليل اإلحصائي 

 .)(Landslide Susceptibility Assessmentألرضية المستخدمة في تحديد وتقييم أخطار وقابلية األراضي لالنزالقات ا

والتي يمكن التعامل معها في بيئة أنظمة  ،كثير من العوامل الفعالة والمحفزة لحدوث االنزالقات األرضية تقييم العتماده على
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شملت (ني للقيم البنائيةوالتحليل المكا ،للصور والخرائط المختلفةالمعلومات الجغرافية وبصورة رقمية بصيغ النماذج البنائية 

لكل عامل من العوامل  (Weighing Value) (Wi) لحساب القيم الوزنية المرجحة) (pixel خلية/م لكل3الوحدة البنائية 

  :(Westen,2005)التالي الصيغة المعادلة المحفزة والمؤثرة على فعالية االنزالقات األرضية في الحوض وتأخذ

Npix4))3pix3/(NpixNpix2))/(Nix1(Npix1/(Np loge ++=wi
  

 :أنحيث 

Wi :القيم الوزنية ألصناف العوامل المحفزة  

Npix1:  لالنزالقات األرضية في صنف العامل الخالياعدد  

:Npix2  لالنزالقات األرضية في ظل غياب صنف العامل الخالياعدد  

:Npix3  لصنف العامل في ظل غياب االنزالقات األرضية  الخالياعدد  

:Npix4  قات األرضية وصنف العاملفي ظل غياب االنزال الخالياعدد  

يتم تعميم النتائج مكانيًا على باقي . (Arc view 3.1, Arc map 9.2)برنامج  مالموزونة، باستخداوبعد استخراج القيم 

وبنفس الطريقة للعوامل  .تبعا للوزن الذي حققه صنف العامل الواحد واألصناف األخرى من العامل المحدد أراضى الحوض،

اج النتيجة النهائية يتم مضاهاة وربط نتائج القيم الموزونة لكافة العوامل مع بعضها البعض كال حسب نوعية والستخر .األخرى

التكوينات الجيولوجية،الوحدات  :(Polygon Features)المعالم المساحية فتمثل المعلم الذي يمثله، 

 /البحر ملم، االرتفاع عن سطح/ألمطار السنويةاستعماالت األراضي، معدل ا،الجيومورفولوجية،درجات االنحدار واتجاهها

كم/والكثافة التصريفية كم ،باألمتار
2
مع بعضها تبعا لحدود تأثيرها  تدمجالتي و (Line Features)المعالم الخطيةأما  ،

(Buffers) ج جميع ربط نتائ عن طريق ة لالنزالقات األرضيةيالصدوع والمجاري المائية، ويتم تحديد نطاقات القابل: مثلت

ويتميز األسلوب بدقته وقابليته على تحديد النطاقات ضمن الوحدات  ،العوامل المحفزة مع بعضها البعض خرائطيًا وجدوليًا

  .المرونة وسهولة التحديث إليباإلضافة  ،(Pixel=3m) البنائية المطلوبة

 :حوض بعض البرمجيات الخاصة ومنهاوقد استخدم الستخراج النتائج وأجراء تقييم لقابلية األرض لالنزالقات في ال

 ،علة في التحليلالما تحققه من إمكانية عالية وف (Arc view 3.1, Arc map 9.2) (GIS) أنظمة المعلومات الجغرافية برامج

لوقت ل اتوفيرواستخراج النتائج حسب الغرض من التحليل المكاني الموجه بما يضمن  .والتحديث ،والتخزين ،والربط

    ةغير الموج التصنيفو،الخرائطيللربط  (Envi 4.3)برنامج تحليل الصور الجوية والمرئيات الفضائية و .والجهد

(Unsupervised Classification) للصور الفضائية الشتقاق أنماط استعماالت األراضي األولية في الحوض.  

  :الخصائص الطبيعية العامة لمنطقة الدراسة -6

  .موقع منطقة الدراسة 6-1 

 ،)1(شكل  يقع حوض وادي عسال في الجزء األوسط من منخفض وادي األردن وجنوب شرق سواحل البحر الميت
كم74.32(بمساحة تقدر 

2
ومن الجنوب  ،ومن الشرق حوض وادي الكرك ،ويحده من الشمال حوضي وادي الكرك وخنزيره ،)

ً  16(طول وتقع أراضى الحوض بين خطي  .وخنزيرهأما من الجهة الغربية فيحده حوضي وادي الميرة  .حوض وادي الميرة

 )كم91(وتبعد أطرافه الشمالية  )ْ شماال 31َ  12ً  16 –ْ  31َ  6 ً 9(ودائرتي عرض  )ْ شرقا 35ً  31ً  11 –ْ  35َ  40

  .من جملة أراضى محافظة الكرك% 2.1ويشكل ما نسبته  .عن العاصمة عمان

تباين في ب )كم17,5(مصبه  إليمنبعه  من قصى امتداد لواديه الرئيسيوأ ،)كم41,7(ويبلغ محيط الحوض حوالي 

فوق مستوى  )م1200( االرتفاع فيما بين األجزاء الشرقية والتي تمثل المنابع العليا في منطقة كفيراز غرب بلدة مؤتة بحدود

أن يستقر انحداره عند التقائه  لىإويقل االرتفاع باالتجاه غربا بانحدار متسارع في مناطق األودية الوسطى  ،سطح البحر

 ،)2(شكل. )م424(ما دون مستوى سطح البحر بحوالي  إليحيث يصل االرتفاع  ،الغربية األجزاءبالمروحة الفيضية في 
كم/كمDrainage Density( )1,78(ويتخدد الحوض بشبكة تصريف مائي تبلغ كثافتها التصريفية 

2
وتكرار نهري  ،)

)Frequency Stream( )4,11كم/مجرى
2

ورتبة المجرى الرئيسي فيه من الدرجة الرابعة حسب تصنيف هورتون  ،)

)Horton( ) ،2004سالمة(.  
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  :التكوينات الجيولوجية العامة 6-2

 .في الحوض ةالمؤثرلحركات التكتونية لتنكشف في أراضى الحوض مجموعة من السحنات الجيولوجية التي تعد استجابة 

الفيحاء، ووادي الحسا  –كلت نطاق الحافة الصدعية المحاذية لحفرة االنهدام وصدعي الكرك تلك الحركات التي ش خاصة

وما رافق ذلك من تغيرات في الظروف المناخية على امتداد العصور  .وبعض الصدوع الثانوية المتشكلة داخل أراضى الحوض

  ):3( رية التالية داخل أراضى الحوض شكليز التكوينات الصخيويمكن تم .)Bander, 1986(و )2000د، بعا(المختلفة 

  

 الدراسةمنطقة موقع  :1شكل 

  

  نموذج االرتفاع الرقمي وشبكة المجاري المائية في منطقة الدراسة :2شكل 
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  الخريطة الجيولوجية لمنطقة الدراسية :3شكل 

  عمان سلطة المصادر الطبيعية، 1:50000الخريطة الجيولوجية، لوحة الكرك مقياس : المصدر

ينكشف التكوين على طـول الحافـة الصـدعية الحتيـة للبحـر الميـت وفـي        : )Um Ishrin Formation(تكوين أم عشرين  •

األجزاء السفلى من ضفاف الوادي على شكل امتداد شريطي يتخلله بعض االنقطاعات ليعود إلـى االختفـاء عنـد االقتـراب     

 ،تكــوين بلــون متوســط القتامــة وارتفــاع كثافــة الفواصــل والشــقوق  ويتميــز ال )2000د، بــعا( .مــن نهايــة الحافــة الصــدعية 

الـوادي   مـن ممـا أدى إلـى تكـوين الخوانـق فـي الجانـب الغربـي         .حـدثت لـه   على كثـرة التشـوهات التكتونيـة التـي     ذلك ويدل

)Powell, 1988(، ويبلغ أقصى سمك للتكوين )من أراضي الحوض )%14.3(وتقدر نسبة مساحته ، )م250.  

يرجـع التكـوين إلـى مجموعـة رم الكامبريـة حيـث يتكـون مـن         : )Burj Dolomite Formation(ولومايـت البـرج   تكوين د •

ــة        ــي أجــزاء متقطع ــل، وينكشــف ف ــة ودولومايــت وطف ــةصــخور رملي ــوين رمــل أم عشــرين    متداخل ــع تك ويعــد مــن اقــل    .م

  .)%0.7(التكوينات انتشارا داخل الحوض حيث تبلغ نسبته 

ينكشـف هـذا التكـوين فـي األجـزاء الوسـطى مـن الحـوض          :)Kurnub Sandstone Formation(تكـوين رمـل الكرنـب     •

 ،ويظهــر بعــدم توافــق فــوق تكــوين أم عشــرين؛نظرا الستشــراء عوامــل التجويــة والنحــت    .وعلــى ضــفاف الــوادي الرئيســي 

ــين        ــة تظهــر علــى شــكل رمــل ســيلتي،تتراوح ســماكته مــا ب ــة حطامي نســبته  ويشــكل مــا  ،)م200 – 150( وصــخوره رملي

  .من مساحة الحوض )14.5%(

يرجع التكوين إلى مجموعة عجلون ويتكون من صـخر كلسـي عقـدي    : )Naur limestone Formation(تكوين ناعور  •

وينكشـف التكـوين فـي األجـزاء الغربيـة       .ويتداخل مع المارل األصفر والصوان والدولومايت تظهر فيه أثار التجويـة  ،مارلي

، وكثيـرا مـا تظهـر فيـه االنزالقـات األرضـية القديمـة والحديثـة خصوصـا علـى طـول المنـاطق             من الحوض في مناطق الطـي 

مـــــن مســـــاحة   )%7.3(ويشـــــكل مـــــا نســـــبته    ،)م150 – 100( المصـــــدوعة والمفاصـــــل الرئيســـــية وتبلـــــغ ســـــماكته    

  .)Shegur, 1979(الحوض
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حجـر كلسـي رملـي مـارلي     يتكون مـن  ): Fuheis/ Hummar/ Shuieb Formation( شعيب/ الحمر/ تكوين الفحيص •

السـفلية  االنزالقات والتدفقات األرضية خصوصا الطبقـات  بويتأثر التكوين  ))Powell, 1988مع طبقات رقيقة من الجبص 

  .)%5.2(وينتشر في األجزاء الوسطى والغربية من الحوض بنسبة  ،)م190(وتبلغ سماكته  .همن

يتكـون مـن حجـر كلسـي كتلـي وحجـر كلـس دولومـايتي،          :)Wadi Assir limestone Formation(تكـوين وادي السـير    •

وتشـكل هـذه    ،ويعـد مـن أهـم الطبقـات الحاملـة للمـاء       .وطبقات من الصـوان، يكـون جـزأه العلـوي طـري ابـيض طباشـيري       

  .من مساحة الحوض )%3.6(الصخور ما نسبته 

شرقية مـن الحـوض وتنكشـف    تتوضع في األجزاء الوسطى وال :)Wadi Umm Ghudran Formation(تكوين أم غدران  •

ويحتـوي علـى طباشـير وصـوان، ويعتريـه بعـض عمليـات االنجـراف واالنهيـارات           .فوق الجروف البارزة والمصاطب الحتيـة 

  .من مساحة الحوض )%8.7(ويشكل ما نسبته  ،األرضية والتصدع

 مــنجــزاء الشــرقية  يبــرز فــي األ  :)Amman Silicified limestone Formation(تكــوين عمــان الجيــري السيليســي    •

، وتبلـغ  )م80(الحوض بنمط شريطي، ويتكون من صخر صوان صلب وطباشير كتلي تعلوه التوضـعات الرسـوبية بسـماكه    

  .)%5.6(نسبة مساحته في الحوض 

يوجد في الحافة الغربيـة متـاخم للبحـر الميـت، ويتميـز بوجـود المـارل         ):Lisan Marl Formation(تكوين مارل اللسان  •

وحجر رملي كلسي يحتوي على بعض الحصوات مع رمل جيري ترسـب   ،بق مع رقائق الجبص والطين المتطبقرقيق التط

  .من أراضي الحوض )%4(في بيئة مالحة، ويشكل ما نسبته 

رواسـب نهريـة وحصـى غرينيـة      يتكـون مـن  و ،الهولوسـين الحديثـة  و تشمل علـى رواسـب الباليستوسـين    :الرواسب الحديثة •

وتقـدر   ،جـزاء الغربيـة مـن الحـوض وبعـض التوضـعات الكالسـتية فـوق أجـزاء مـن الصـخور الكلسـية            ومراوح فيضـية فـي األ  

  .)%2.9(نسبة مساحتها داخل الحوض 

 –الكركويعد حوض وادي عسال استجابة لمجمل البنى الجيولوجية كالصدوع الرئيسة كصدع حفرة االنهدام وصدع 

الغربية، وتتواجد على مساحة وراضي الحوض خصوصا األجزاء الوسطى وصدوع ثانوية تتوزع في أ .ووادي الحسا ،الفيحاء

  .)Bander, 1974(مؤتة المتسعة والملتوية باتجاه جنوبي شرقي  وطيه ،طيه الظهيرة المصدوعة: الحوض أشكال الطي مثل

: همائيسيين ن ربالقرب من نطاقي صدعي عفهو يقونظرا لذلك فان الحوض يتأثر بأكثر من مصدر زلزالي في المنطقة 

تأثير قليل الخطورة نسبيا  والفيحاء ذ –حيث تبين أن صدع الكرك  .الفيحاء –وصدع الكرك  ،صدع البحر الميت التحويلي

كم غرب أراضى الحوض ذا 19على المنطقة؛ وذلك لعدم نشاطه زلزاليا بينما يعد صدع البحر الميت التحويلي والذي يبعد 

وعموما فان مصادر الخطورة الزلزالية في الحوض تعتمد  .)Nusier, 1993(ضع الزلزالي مستوى أعلى من الخطورة على الو

حيث تزداد الخطورة باالقتراب من الصدوع الرئيسة خصوصا الطبقات  .على األوضاع الجيولوجية والطبوغرافية والتربة

  .هتزازية بداخلهااال ذات الخواص الديناميكية التي تسمح بتفريغ الموجات التطبق رقيقة ةفشنكالم

  :جيومورفولوجية منطقة الدراسة 6-3

تعرضت أراضي الحوض إلى قوى وعوامل مختلفة أثرت عليه من حركات تكتونية وتغيرات مناخية وتكوينات صخرية عبر 

حبته وما صا ،بدأت بالحركات التكتونية الشديدة خالل عصر االردوفيشي والكربتاسي األعلى .العصور الجيولوجية المختلفة

عمليات الحت والتعرية واختفاء أجزاء من صخور السانتونيان  منمن قوى تكتونية أدت إلى رفع المنطقة مما زاد 

  . )Basher and Mickbel, 1986(والكونياسيان، خصوصا في األجزاء الغربية منه 

الشرقية وهبوط الجهات الغربية، سية في الميوسين األسفل عمليات رفع للمنطقة أورافقت الضغوط األفقية واإلزاحات الر

الميوسيني األعلى،  وكان من نتائجه تسوية الهضبة الشرقية لشبه السهل .مما أدى إلى استشراء عمليات ألحت والتعرية

وتظهر بقاياه في األجزاء الشرقية من الحوض على شكل تالل متبقية في منطقة كفيراز تتخللها الفوالق والشقوق الناجمة عن 

  .تجوية بإشكالها المختلفةنشاط ال
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 بارتفاع هويتميز السطح في حوض وادي عسال بارتفاع معدالت التضرس والتقطع حيث أدت العوامل السابقة إلى تميز

ولذلك  .معدالت الناجمة عن تكرار الدورات الحتية نتيجة االنخفاض المتكرر والمستمر لمستوى القاعدة في غور األردنال تلك

في التعمق مكونه خوانق ذات جوانب شديدة االنحدار تنشط فيها عمليات االنزالقات األرضية والتساقط استمرت األودية 

  .الصخري والجدولة والنحت بفعل المسيالت المائية التي تسهم في تراجع السفوح الجانبية لألودية

 ITCالتصنيف الهولندي  وقد أمكن تقسيم أراضي الحوض إلى مجموعة من الوحدات األرضية المتجانسة حسب نظام

)Van zuidam, 1985(  باستخدام أساليب تحليل وتفسير الصور الجوية، والذي ترافق مع دراسة مسحية ميدانية أفرزت عن

تبدأ بوحدة المناطق شبه السهلية التي تتخللها فهي  .)4(وجود ثالث عشر وحدة أرضية تمتد من الشرق إلى الغرب،شكل 

تظهر إلى الغرب منها األودية الممتلئة ومن مساحة الحوض،  )%2.3(يوسين األسفل، حيث تشكل تالل متبقية من عصر الم

نطاقات التعرية األخدودية، المصاطب البنيوية،منحدرات بينما تمثل  .من مساحة الحوض )%2,5(بالرواسب والتي تشكل 

أراضي السفوح والحواف الحتية مجموعة قدام السفوح أاالنزالقات األرضية والنحت الجانبي لألودية،وونطاق الحافة،والتعرية، 

من مجمل مساحة  )%76.8(مساحته  وتشكل ما )ْ 40(للحوض، حيث تزداد فيها درجات االنحدار لتصل إلى أكثر من 

من المساحة الكلية  )%62(وتنفرد وحدتين منحدرات التعرية واالنزالقات األرضية بما نسبته  .)ب+ أ  5(الحوض شكل

 .من المساحة الكلية )%1.1(يتخللها نطاقات من أسطح التسوية وأراضي السهل الفيضي التي تمثل ما نسبته  للحوض،

عند مصب الوادي في  ونطاق األراضي الرديئة لتبدأ في أقصى األجزاء الغربية من الحوض ظهور وحدتي المراوح الفيضية

  .أراضى الحوض من )%8(تمثل ما مساحته ، والجانب الغربي

  : الخصائص المناخية 6-4

تتبع األجزاء العالية الشرقية والوسطى حيث  ،تتباين العناصر المناخية داخل أراضى الحوض تبعا لتباين أقاليمه المناخية

فيما تتوضع األجزاء الغربية الغورية متدنية المنسوب  .مناخ البحر المتوسط الحار جاف صيفا الدافئ قليل األمطار شتاء إلي

ونظرا لعدم وجود محطات مناخية داخل الحوض فقد تم االعتماد على اقرب محطات  .المناخ الجاف طوال العام في إقليم

ففي األجزاء الشرقية تم االعتماد على بيانات محطة جامعة مؤتة، ومحطة غور الصافي ممثلة لألجزاء الغربية  .مناخية للحوض

 .الغورية للحوض

  

  ة لمنطقة الدراسةالخريطة الجيومورفولوجي :4شكل 

  عمل الباحث اعتمادا على تحليل الصور الجوية والدراسة الميدانية: المصدر
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 )ملم350(ليصل المعدل السنوي إلى أكثر من ) 6(ويالحظ بشكل عام أن األمطار تزداد من الغرب باتجاه الشرق شكل 

الجهات الغربية من الحوض في منطقة غور في مناطق  )ملم70(بالقرب من بلدة مؤتة، ويهبط المعدل ليصل إلى اقل من 

وتسلك معدالت درجة الحرارة السنوية عكس المسلك الذي تسلكه معدالت األمطار لتصل أعالها في المناطق الغورية . عسال

  .)1(جدول  ،في المناطق الشرقية من الحوض )سْ 16(في حين يقل المعدل إلى اقل من  )س25(الغربية بحدود 

  

  .الخصائص العامة والمناخية المختلفة لمنطقة الدراسة :1جدول 

  .2008بيانات دائرة األرصاد الجوية، : المصدر

  

والممثلة لألجزاء وتشير البيانات المناخية لكال المحطتين أن المعدل السنوي للرطوبة النسبية في محطة جامعة مؤتة 

والمعدل الشهري للتبخر  ،)عقدة5(بينما وصل المعدل السنوي لسرعة الرياح إلى. %)52,1( تصل إلى الشرقية للحوض

، %)50,6(لمحطة غور الصافي والممثلة لألجزاء الغربية الجافة  المعدل السنوي للرطوبة النسبية بلغو. )ملم195,5(

  ).ملم198,4(فع المعدل الشهري للتبخر ليصل إلي وارت،)عقدة1,3( ومعدل سرعة الرياح

 لخط الطو المحطة
درجة 

 العرض

االرتفاع 

عن سطح 

 م/البحر

المعدل

السنوي 

لدرجة 

الحرارة 

 سْ /العظمى

المعدل السنوي 

لدرجة الحرارة 

 سْ /الصغرى

معدل 

درجة 

الحرارة 

س /السنوي

ْ 

المعدل السنوي 

للرطوبة النسبية 

% 

معدل سرعة 

 عقدة/الرياح

غور 

 الصافي
18  َ35 ْ 5  َ31 ْ 350 31,4 19,5 25,3 50,6 1,3 

جامعة 

 مؤتة
45  َ35 ْ 6  َ31 ْ 1110 21 10,6 15,8 52,1 5 
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  .أصناف االنحدار بالدرجات في منطقة الدراسة) أ -5(شكل 

  

 أنماط االتجاهات في منطقة الدراسة) ب -5(شكل 

  في منطقة الدراسة) بالدرجة (اصناف واتجاه االندار : 5شكل 

  . DEMعمل الباحث باالعتماد على نموذج:المصدر
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  في منطقة الدراسة) ملم(معدل األمطار السنوي  :6شكل 

  األطلس المناخي األردني: المصدر

  :التربة 5 -6

  ):1994، واستعماالت األراضي التربة لخارطة الوطني المشروع( تتوزع التربة في مناطق الحوض ضمن األنواع التالية

 – 1000(مـن  لمنـاطق التـي يتـراوح ارتفاعهـا    حـول األجـزاء الشـرقية مـن الحـوض فـي ا       تتوضـع : التربة الحمراء المتشـققة  .1

 )Silty clay(وتمتاز بأنسجتها الغرينيـة الطينيـة    .%)8(وتنحدر أراضيها بأقل من  ،فوق مستوى سطح البحر )م1270

وتتميـز بأنهـا تربـة     .)م1.5(الناعم المتكتل والمصحوب بحصوات بازلتية، وتميل إلى اللون البني الغامق وقطاعهـا عميـق   

وتســود فــي معظــم أجزاءهــا ،وتتعــرض لعمليــات الغســل المستمرة ،ســهلة التفتــت تنــتفخ شــتاًء وتــنكمش فــي فصــل الصــيف 

  .زراعة المحاصيل الحقلية لمحصولي القمح والشعير: مثل البعليةالزراعة ا

ر في األجـزاء الوسـطى مـن الحـوض وقطاعهـا      تظه:التربة المتوسطة الصفراء البنية مبتدئة التطور والتربة الكلسية الجيرية .2

وتعــاني مــن عمليــات  %) 8أكثــر مــن  (وتتميــز منطقــة انتشــارها باالنحــدار    .وذات نســيج غرينــي طينــي ) ســم76(ضــئيل 

  .الكرمة والزيتون: وتستغل في زراعة المحاصيل الحقلية واألشجار المثمرة مثل .انجراف التربة واالنزالقات األرضية

تنتشر في األجزاء الغربية من الحوض ابتداًء من المناطق المحاذية لمجرى السيل وباتجاه الغـرب  : الرمليةالتربة الكامبية  .3

وتعــد تربــة  .حيــث تختفــي قطاعاتهــا مــع ازديــاد نســبة االنحــدار لتختفــي نهائيــا فــي المرتفعــات المطلــة علــى البحــر الميــت     

ة ترسـبت فـوق تكـوين عجلـون فـي المقـاطع العميقـة        تطورت عن صخور كلسـية وطباشـيري   )Silty Loam(مزيجيه غرينية 

هـا المكونـات الخشــنة مـن التربـة ويقـل محتواهـا مــن       ويسـودها االنجـراف الشـديد حيـث تتكشــف الطبقـات الصـخرية وتمأل      

وتعـد تربـة    .ونـدرة األمطـار مـن جهـة أخـرى      ،جهـة  نتيجـة قلـة الغطـاء النبـاتي مـن     %) 1.8(المواد العضوية إلى اقـل مـن   

  .اعة في معظم األجزاء عند توفر الظروف المالئمةصالحة للزر

تمثـل الرواسـب المنقولـة بواسـطة السـيول الجاريـة عنـد المصـب بـالبحر الميـت وتكوينـات مـارل اللسـان              :الرواسب الحديثة .4

)Lisan Marl(.  وهــي حديثــة التطــور تتــأثر بميــاه الســيول والفيضــانات، وترســيب المــواد الخشــنة، وتنتشــر فــي األجــزاء

وتتدنى خصوبتها وقـدرتها   ،الذائبة بية من الحوض في وحدات السهول والمراوح الفيضية، وترتفع فيها نسبة األمالحالغر

  .على االحتفاظ بالرطوبة
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  :الغطاء النباتي وأنماط استعماالت األراضي 6 - 6

فقـد تـم تقسـيم الحـوض حسـب       يـه نـاء عل يتباين الغطاء النباتي داخـل الحـوض تبعـا لتبـاين العناصـر البيئيـة المختلفـة، وب        

  :إلى )Eisawi, 1996(قياس امبييرجر مباستخدام  )Bioclimatic(األقاليم المناخية الحيوية 

  )climate – Arid Mediterranean Bio – Semi(المناخ المتوسطى شبه الجاف  إقليم* 

  )Turanian Region - Iranen( اإلقليم اإليراني الطوراني* 

 )Tropical or Sudanian Region - Semi( يوي السوداني شبه االستوائياإلقليم الح* 

حيث يتميز اإلقليم الحيوي المتوسطي شبه الجاف بسيادته في األجزاء المرتفعة الشرقية من الحوض والتي يزيد 

أما . وز البريوالل العموديالسرو : وتسود فيه معظم أنواع األشجار مثل ،سطح البحر مستوى عن) م1000(ارتفاعها عن 

 ،بارتفاع درجة حرارته وقلة سقوط األمطار متازاإلقليم اإليراني الطوراني والذي ينتشر في األجزاء الوسطى من الحوض وي

ومن أهم  .وفقدان قطاعاته نتيجة عمليات االنجراف والترسيب؛ بسبب زيادة االنحدار، ويعاني من مشاكل الرعي الجائر

أما اإلقليم األخير  .)1993الجنيدي، (ح والحمض والقطف الملحي والغنصل والقبا والنزع النباتات السائدة فيه الشي

وقلة  ،من الحوض والمتاخمة للبحر الميت ويتميز بارتفاع درجة الحرارة الغوريةفيتمثل في األجزاء  ،ستوائياالالسوداني شبه 

البحر،وتسود فيه معظم النباتات التي تكيفت مع  تحت مستوى سطح) م200(وانخفاض مناطقه إلى اقل من  ،سقوط األمطار

السدر : األوضاع البيئية من حيث ارتفاع نسبة األمالح والمسامية العالية وارتفاع مستوى الماء األرضي ومن أهم نباتاته

 .والبراك والزقوم والعلندر

أراضي الحوض حيث أمكن التعرف على انعكس التوزيع السابق للغطاء النباتي على األنماط األرضية واستعماالتها داخل 

%) 56(وتبين أن غالبية أراضي الحوض هي من نمط أراضي المراعي والحشائش وشكلت ما نسبته  .)7(شكل  ،هذه األنماط

؛ نظرا لبعدها عن متناول اإلنسان منها ويتواجد هذا النمط في معظم المناطق وخصوصا الوعرة .من مجموع مساحة الحوض

با ما تبدأ الحشائش بالنمو بعد فترة وجيزة من سقوط األمطار، ويبدأ حجمها بالتضاؤل فوق المنحدرات وغال .والحيوان

لهذا النوع من الغطاء النباتي الدور البارز في تثبيت ما بقي من غطاءات التربة و .بكثافات قليلة شوكيهليحل محلها شجيرات 

مما  ؛لرعي الجائر الدائم والتحطيبلوتتعرض في معظم أجزائها  بكوالمواد السطحية؛ لما تتمتع به جذورها من قوة وتشا

  .من مجمل مساحة الحوض%) 20(يؤدي إلى تناقص مساحاتها لحساب المناطق الجرداء والتي تشكل ما نسبته 

وعندما تتداخل وحدات أقدام السفوح وأسطح التسوية في أراضي الحوض تظهر غطاءات التربة السميكة ليسودها 

المحاصيل الحقلية واألشجار المثمرة  اعةالزراعي في المناطق اللطيفة إلى المعتدلة االنحدار على شكل زر النشاط

هذه النطاقات المناطق المبنية كنمط من  ضمنتتداخل  ،من أراضي الحوض%) 18.76(تشكل ما نسبته و .والمزروعات

بلدتي عي وكثربا،  :ض على شكل مساحات متصلة مثلمن مساحة الحو%) 5.23(أنماط السكن الريفي بنسبة تقدر بحوالي 

وارتبطت فيما بينها بشبكة من  .بلدتي جوزا الشمالية والجنوبية: أو مساحات متقطعة تفصلها األخاديد وأودية الروافد مثل

وض مع باقي الطرق القديمة الزراعية المعبدة والترابية، لتخدم التداخل باستعماالت األراضي الريفي من جهة ومناطق الح

أجزاء المحافظة من جهة أخرى، ونظرا لتواجدها في بعض مناطق االنزالقات األرضية القديمة والسفوح غير المستقرة اثر 

ذلك في زيادة العمليات الجيومورفولوجية واستشرائها وزيادة المخاطر نتيجة تعرض المنحدرات إلى عمليات القطع والتسوية 

ويبلغ مجموع الطرق الرئيسية والفرعية داخل أراضي  .جانبي الطرق أو إلنشاء الطريق نفسهسواء الستصالح األراضي على 

األغوار  –كثربا (بينما يبلغ طول الطريق الجديد قيد اإلنشاء والذي يربط أجزاء المحافظة بمنطقة األغوار  ،كم30الحوض 

   .كم19.1والمار في أراضي الحوض بحدود ) الجنوبية
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  استعمال األراضي في منطقة الدراسةأنماط  :7شكل 

  اعتمادا على تحليل الصور الجوية والدراسات الميدانية: المصدر

  :االنزالقات األرضية في منطقة الدراسة -7

على األسس التي  واعتمادًا ،الميدانية والدراسة استنادا إلى نتائج تحليل وتفسير الصور الجوية والخرائط الطوبوغرافبة

تتباين هذه االنزالقات  .)8،9(انزالقًا ارضيًا في أراضي الحوض شكل  31فقد تم تحديد  ،)Carrara, 1995(حددها كرارا 

ويشير الجدول . من حيث العمر النسبي والعمق والمواد المشكلة لها من حصى وجالميد ورمل وطين والمحتوى الرطوبي

لدراسة، حيث بلغت مساحة االنزالقات األرضية في أراضى معظم الخصائص العامة لالنزالقات األرضية في منطقة ا إلى) 2(

كم 2.34(الحوض 
2

سطح  مستوى االرتفاع عن، والتكوين الجيولوجيو،درجة االنحدارمن حيث  ها،فيما بين وتتباين ،)

كم/م(الكثافة التصريفية  ،م/البحر
2

  .)ملم(ي لألمطاروالمعدل السنو ،)

 ،رضية تقع ضمن تكوين رمل الكرنب وعجلون خصوصا تكوينات ناعورعام أن معظم االنزالقات األ ويالحظ بشكل 

 ،)25 –ْ  10(فئات انحدار أكثر من  ضمنمع بعض االنزالقات التي تحدث في تكوين أم عشرين  ،شعيب/الفحيص/والحمر

كم/كم  25(.وكثافة تصريفية أعلى من  سطح البحر أكثر مستوى عن)م 500( وتحدث في معظمها على ارتفاع
2

ومعدل  ،)

  .)ملم 200 – 100(بين  أمطار سنوي يبلغ في المتوسط
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  .جنوبي األردن/الخصائص العامة لالنزالقات األرضية في حوض وادي عسال :2جدول 

  .عتماد على نتائج التحليل والدراسة الميدانيةعمل الباحث باال:المصدر

  

  رقم االنزالق

 
م/المساحة درجــــــــــــــــــــــة 

 االنحدار
االرتفاع عن  التكوين الجيولوجي

 م /سطح البحر
الكثافة التصريفية 

 2كم/كم
المعدل السنوي 

 ملم/ طارلألم

 250 1,55 1000 وادي السير 25- 10 87990  1
 225 2,53 925 وادي السير 40- 25 94290 2
 250 3,11 450 رمل الكرنب/ناعور 40- 25 55329 3
 350 0,18 1100 أم غدران/عمان الكتلي 25- 10 58666 4
 200 0,66 925 شعيب/الفحيص/الحمر 40- 25 63391 5
 200 1,55 650 رمل الكرنب 40>  6125 6
 200 0,15 850 أم غدران 25- 10 22818 7
 150 1,21 550 ناعور 40- 25 94984 8
 200 3,03 550 رمل الكرنب/ناعور 25- 10 44679 9

 200 2,69 375 رمل الكرنب/ناعور 40- 25 39842 10
 150 1,47 550 ناعور 40> 98490 11
 200 1,25 550 ناعور 25- 10 88984 12
 125 2,4 150 أم عشرين 40- 25 61704 13
 150 1,32 150 أم عشرين 40- 25 94946 14
 100 0,24 100 رمل الكرنب 40> 73291 15
 150 1,03 225 رمل الكرنب 25- 10 50454 16
 150 1,91 375 رمل الكرنب 25- 10 64029 17
 150 2,01 650 شعيب/الفحيص/الحمر 40- 25 85684 18
 150 1,35 375 ناعور 40- 25 101902 19
 100 1,28 50 رمل الكرنب 25- 10 93162 20
 225 2,05 650 شعيب/الفحيص/الحمر 25- 10 105186 21
 150 0,61 650 ناعور 40- 25 73948 22
 200 1,74 750 ناعور 40> 118001 23
 150 0,80 1000 أم غدران 40- 25 122592 24
 200 1,37 850 شعيب/الفحيص/الحمر 40- 25 95653 25
 100 2 25 دولومايت البرج 25- 10 52838 26
 150 2,19 300 رمل الكرنب 40- 25 95653 27
 175 3,25 225 رمل الكرنب 40- 25 52538 28
 150 1,65 375 رمل الكرنب 25- 10 55869 29
 150 2,79 225 أم عشرين 40- 25 51564 30
  250  2,06 925 شعيب/الفحيص/الحمر 40> 70702 31
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  مواقع االنزالقات االرضية وبعض من مقاطعها الطولية في منطقة الدراسة :8شكل 

  عمل الباحث اعتمادا على تحليل الصور الجوية والدراسة الميدانية: المصدر

  

  بعض مظاهر االنزالقات االرضية في منطقة الدراسة :9شكل 

  المسح الميداني: المصدر



959  سامر النوايسة

  :قابلية السفوح لالنزالقات األرضية في منطقة الدراسة  -8

الطريقة  منلجملة العوامل المحفزة لالنزالقات األرضية وأصنافها ) Weighting values( )Wi(اشتقت القيم الوزنية 

للنسبة بين كثافة االنزالقات  احتمال الحدوث على انه اللوغاريتمتحدد والتي  ))Van Western, 1993المقترحة من قبل 

لتلك العوامل  وزنيةالقيم ال) 3(جدول  ويبين .األرضية في صنف العامل المسبب وكثافة االنزالقات األرضية في المنطقة كاملة

تكوينات : كشفة في منطقة الدراسة والمحفزة لالنزالقات األرضية هينأن من بين التكوينات الصخرية الم ويتضح. وأصنافها

على ) 0.14) (0.18( )0.374(بلغت  وزنيةورمل الكرنب حيث حصلت على أعلى قيم  ،شعيب/ الحمر/ عور والفحيصنا

مما يدل على أن معظم  .)0.5 -( بقيمة وصلت إلى أكثر من ،وعمان الكتلي ،أدناها في تكويني أم غدران بينما بلغت. التوالي

 .والمقطع بالشقوق والفواصل .طين المارل والطباشير سميك التطبقالتكوينات الصخرية المحتوية على نسب عالية من ال

األمر الذي يؤدي إلى نشاط  .والتي تتشبع بالرطوبة في أعقاب العواصف المطرية ،خصوصا في تكوينات مجموعة عجلون

ية على عكس باقي نزالقات األرضلالوتعطي مؤشرات لقابلية عالية  .عمليات االنزالقات األرضية في جميع مناطق انكشافها

  .والتي تبدي مقاومة عالية لإلجهاد القص مما يزيد من استقراريتها وثباتها ،التكوينات

حيث تشير النتائج  .)م(والمحسوبة لفئات االرتفاع عن مستوى سطح البحر  الوزنيةالقيم  أيضا )3(ويوضح جدول 

حيث  )م1000 – 900( ارتفاع القيمة لغاية فئة االرتفاع بصورة عامة على أن الزيادة في االرتفاع عن سطح البحر يؤدي إلى

) م 1200 – 1100(ثم تتناقص القيمة في الفئات األعلى لتصل إلى قيمة سالبة في فئة  .)0.87(سجلت أعلى قيمة محسوبة 

أن زيادة  حيث .ةمما يشير إلى التأثير المباشر وغير مباشر لهذا العامل على القابلية لالنزالقات األرضي .)1.37 -(بلغت 

حيث  ،لفئات األمطار الوزنيةذلك القيم  يعززسطح البحر تزيد من كمية األمطار التي تتلقاها السفوح و مستوى االرتفاع عن

باإلضافة إلى أن زيادة االرتفاع عن  .على التوالي) 0.16) (0.2( بقيمة بلغت) لمم300 – 100(للفئتين  إيجابيةسجلت قيم 

مما يقلل من تشبع  ،تزيد من درجة االنحدار للسفوح المختلفة أنن القيمة الحدية السابقة من شانها مستوى سطح البحر ع

ويقلل من فرص زيادة اإلجهاد على  ،التكوينات بالرطوبة في أعقاب العواصف المطرية على حساب زيادة الجريان السطحي

اط استعماالت األراضي المستغلة في زراعة األشجار حدوث االنزالقات األرضية من جهة وتأثير أنمبالتالي و .السفوح

في نفس النطاق والتي سجلت قيم سالبة في األنماط  .والمحاصيل الحقلية والمزروعات على تثبيت السفوح من جهة أخرى

والتي  .لفئتي زراعة األشجار المثمرة والمزروعات والمحاصيل الحقلية على التوالي) 0.95 -) (0.46 -(السابقة وصلت إلى 

ويدعم التفسير السابق  .)0.42 -(حيث بلغت  )ملم300من  أكثر(القيمة السالبة لفئة معدل األمطار السنوي مع تنطبق تماما 

، بينما تشير زيادة )0.36-(اقل من  هسجلت قيم ث، حي)40ْإلى  10ْاقل من (القيم السالبة لفئات االنحدار الثالثة األولى 

إلى ميل محصلة القوى بتأثير قوة الجاذبية األرضية والكتلة إلضعاف قوة القص وزيادة اإلجهاد في )40ْ(االنحدار إلى أكثر من 

) 40ْ(مما يعكس حركة وسرعة المواد المنقولة والمنزلقة وتأكيد ذلك ما حصلت عليه فئة االنحدار األكثر من  ،مرحلة معينة

  ).0.09(وصلت إلى  إيجابية وزنيةمن قيمة 

تجاهات االنحدار فقد حصلت االتجاهات التي تميل إلى الجنوب والشرق على أعلى قيم محسوبة بعكس أما بالنسبة ال

االتجاهات الشمالية الغربية تحقيقا لفرضية زيادة كمية اإلشعاع الشمسي الذي تتلقاه السفوح الجنوبية والشرقية في نصف 

 ,Van western(مفاجئ في أعقاب العواصف المطرية المؤثرة يعرضها إلى التجفيف والترطيب ال األمر الذي .الكرة الشمالي
2005(.  

عالية تبعها في ذلك  إيجابيةوسجلت وحدة نطاق المصاطب البنيوية من الوحدات الجيومورفولوجية في الحوض قيمة 

لقيم لتصل أدناها في التوالي، بينما انخفضت ا على) 0.04(و) 0.2(والتعرية األخدودية بقيم بلغت  ،نطاق االنزالقات األرضية

ويرجع ذلك إلى أن معظم الوحدات الجيومورفولوجية التي سجلت قيم عالية  .)10.6 -(وحدة أسطح التسوية حيث بلغت 

 .والطيني الصفيحيطبقات من الحجر الجيري والمارل والطباشير والطفل  ىالحاوية علتنكشف فيها التكوينات الصخرية 

وزادت  ،ضعاف الطبقات الصخرية خصوصا إذا ما ترافقت مع وجود الفواصل والشقوق العميقةويؤدي توزيعها العشوائي إلى إ

من حدتها العمليات الجيومورفولوجية المختلفة وعلى وجهة الخصوص عمليات التعرية المائية مما سمح بتكوين أسطح تطبق 

تزيد من إجهاد القص على السفوح في منطقة  ،بتوفر الرطوبة المناسبة )Lubricating material(محتوية على مواد مزحلقة 

  .تظهر في أجزائها الوسطى والغربيةلالدراسة 

ألنماط استعماالت األراضي زيادتها في نمط استعمال الحشائش والمراعي واألراضي  الموزونةويظهر توزيع القيم 

رة باإلضافة إلى تأثير الرعي الجائر في التقليل من في تثبيت السفوح المنحد هأو عدمالغطاء النباتي  فعاليةالجرداء تبعا لزيادة 



960  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموك 

، وللمناطق الجرداء )0.11(سجل نمط الغطاء األرضي للحشائش والمراعي قيمة إيجابية بلغت و. ذلكتأثير الغطاء النباتي في 

تزيد في  ظرًا ألنهانالمثمرة والمزروعات والمحاصيل الحقلية األشجار ينما ظهرت القيم السالبة في أنماط استعماالت .)0.3(

أعمال االستصالح الزراعي والصيانة المنجزة من قبل أصحاب وما يرافقها من  ،تثبيت النطاقات نتيجة االمتداد الجذري

العالية لفئات  الوزنيةوتتفق القيمة  لالنزالقالمزارع التي تقلل من فعالية االنحدار والتعرية األخدودية في زيادة قابلية السفوح 

كم/كم0.8 - 0(التصريفية المنخفضة  الكثافة
2

على أن االنخفاض في  .)1932(مع ما ذهب إليه هورتون ) 0.85(والبالغة ) 

قيم الكثافة التصريفية في األحواض تشير إلى النفاذية العالية وارتفاع معدالت التسرب مما يزيد من إمكانية توفير مواد اكثر 

وعلى  .بوجود سفوح ذات قابلية عالية لالنزالقات األرضية وسمح .كرنب وعجلونتشبعا بالرطوبة خصوصا في تكوينات رمل ال

كم/كم2.3 – 0.8(العكس تماما سجلت فئة الكثافة التصريفية الوسطى قيم سالبة 
2

بينما ارتفعت في فئة الكثافة التصريفية  .)

كم/كم4.2 – 2.3(العالية 
2

ودية في أضعاف مواد المنحدرات ونزوعها كنوع من تأثير عمليات التعرية األخد) 0.1(لتسجل ) 

  .نحو االنزالقات األرضية

فقد وجد انه كلما ابتعدنا عن الصدوع والمجاري المائية  ،وعند اختيار فئات البعد عن الصدوع والمجاري المائية

تدرجها في البعد عن  فقد بلغت القيمة .يزداد تأثير العامل في زيادة القابلية لالنزالقات األرضية ،الرئيسة بصورة عامة

بينما سجلت قيمة سالبة لفئة البعد عن  .على التوالي) م600(إلى ) م150(لفئتي البعد ) 0.08) (0.03(الصدوع من 

لتعود إلى االنخفاض مره ) م200(في فئة البعد ) 0.12(وارتفعت لتصل إلى ) 0.3 -(حيث بلغت ) م100(المجاري المائية 

ويدل ذلك إلى انطباق البنى التكوينية والعمليات الجيومورفولوجية في الحوض  .)م300(ة البعد لفئ) 0.8(أخرى بقيمة موجبة 

وقيام العديد من المجاري المائية بمختلف رتبها بتخديد  ،لدرجة أن النشاط الحتي يمكن أن يستوعب أثار النشاط البنائي

      .وخندقة سطح المنطقة وأحواضها الداخلية على حد سواء

  .القيم الوزنية ألهم أصناف العوامل المحفزة لالنزالقات في حوض وادي عسال :3جدول 

 Weightingالقيمة الموزونة  Class األصناف Factorالعامل المحفز  الرقم
Values(Wi) 

 التكوين الجيولوجي 1

  تكوين أم عشرين

  دولومايت البرج

  رمل الكرنب

  تكوين ناعور

  شعيب/الفحيص/الحمر

  وادي السير

  غدران أم

 عمان الكتلي

- 0.256  

- 1.38  

0.142  

0.374  

0.18  

0.024  

- 0.625  

- 0.576 

 م /االرتفاع عن سطح البحر 2

0 – 100  

100 – 200  

200 – 300  

300 – 400  

400 – 500  

500 – 600  

600 – 700  

700 – 800  

800 – 900  

900 – 1000  

1100 - 1200 

0.041  

0.13  

0.012  

0.26  

0.159  

0.16  

0.328  

- 0.03  

-0.093  

0.876  

- 1.37 
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 Weightingالقيمة الموزونة  Class األصناف Factorالعامل المحفز  الرقم
Values(Wi) 

 االنحدار 3

  ْ 10اقل من 

10  ْ– 25 ْ  

25  ْ– 40 ْ  

 ْ 40أكثر من 

- 0.369  

- 0.61  

- 0.35  

0.019 

 اتجاه االنحدار 4

  شبه مسطحة

  شمالية

  شمالية شرقية

  شرقية

  جنوبية شرقية

  جنوبية

  جنوبية غربية

  غربية

 شمالية غربية

0.76  

0.024  

- 0.137  

0.21  

0.17  

0.179  

0.178  

- 0.385  

- 0.282 

 معدل األمطار السنوي ملم 5

  100اقل من 

100 – 200  

200 – 300  

 300أكثر من 

- 0.243  

0.294  

0.161  

- 0.424 

 الوحدات الجيومورفولوجية 6

  نطاق النحت الجانبي لألودية

  نطاق المصاطب البنيوية

  أسطح التسوية

  نطاق التعرية األخدودية

 نطاق االنزالقات األرضية

- 0.03  

0.325  

- 1.063  

0.041  

0.204 

 استعماالت األراضي 7

  أراضى األشجار المثمرة، المزروعات

  أراضى المحاصيل الحقلية

  أراضى الحشائش والمراعي

 األراضي الجرداء

- 0.461  

- 0.95  

0.119  

0.0362 

كم /الكثافة التصريفية كم 8
2 

0 – 0.8  

0.8 – 2.3  

2.3 – 4.2 

0.854  

- 0.024  

0.107 

 م /عد عن الصدوعالب 9
150 

300  

450  

600 

0.035  

0.054  

0.055  

0.081 

 م /البعد عن المجاري المائية 10
100  

200  

300 

- 0.039  

0.127  

0.084 
  .عمل الباحث باالعتماد على نتائج المعادلة الوزنية: المصدر

ة المركبة في منطقة الدراسة من كافة العوامل وفئاتها أنتجت خريطة القابلية لالنزالقات األرضيوونتيجة ربط وتجميع 

إلى أصناف من  )Wi(حيث تم تقسيم القيم المرجحة  .)10(خالل جملة العوامل المسببة والمحفزة كما يوضح ذلك شكل 

  .)4(جدول  )Khatsu, 2005(القابلية من صنف القابلية المنخفضة إلى العالية جدا باستخدام المدرج التكراري النسبي 
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  .أصناف القابلية لالنزالقات األرضية في منطقة الدراسة :4 جدول

  

 %النسبة  2كم/المساحة   )Wi(القيمة المرجحة  الصنف
 26.7 19.9 )0.37-( - )3.30-( المنخفضة

 23.8 17.8 0.3 – 0.37- متوسطةال
 20.6 15.4 0.7 – 0.3 عاليةال

 28.9  21.5 2.62 – 0.7 عالية جدًاال
  .الباحث باالعتماد على نتائج المعادلة الوزنية عمل: المصدر      

من %) 49.5(أن ما نسبته ) 4(ويالحظ من الجدول  .عمل الباحث باالعتماد على نتائج المعادلة الوزنية: المصدر

كم36.9( بمساحة قدرهاعالية جدا و عاليةأراضى الحوض ذات قابلية 
2

بينما بلغت القابلية المنخفضة والمتوسطة نسبة  .)

كم37.7(بمساحة تقدر بـ  )50.5%(
2

  .من مجمل مساحة الحوض) 

  

  نطاقات القابلية لالنزالقات األرضية في منطقة الدراسة :10شكل 

  .عمل الباحث: المصدر

ضة لقابلية لالنزالق األراضي الواقعة على طول سرير المجرى المائي الرئيسي للحوض واألجزاء رومن السفوح األقل ع

طاقات المراوح الفيضية والرواسب السطحية الحديثة واألجزاء الشرقية من نطاقات األراضي المستوية وشبه الغربية منه في ن

فيما تزداد القابلية لالنزالقات في األجزاء الوسطى من الحوض وخصوصا نطاقات الحواف البنيوية واالنزالقات . المستوية

الخريطة الجيومورفولوجية بخريطة القابلية فأننا نالحظ بان الوحدات وعند مضاهاة  .الحت والتعرية المائية وأراضياألرضية 

 من األكثر استقرارًا ، هيوأراضي الرواسب الحديثة ،التسوية والمراوح الفيضية أسطحالمتمثلة بوحدات  الجيومورفولوجية

ب البنيوية واالنزالقات األرضية بينما تعد وحدات المصاط .نظرا العتدال االنحدار فيها. الوحدات الجيومورفولوجية األخرى

ونطاقات التعرية األخدودية من المناطق األقل استقرارا في الحوض وذلك تبعا ألثر العمليات الجيومورفولوجية في زيادة 

  فعالية االنزالقات األرضية خصوصا تلك العمليات التي تزيد من شدة نقل المواد على السفوح االنحدارية الشديدة منها

الربط في بيئة أنظمة المعلومات الجغرافية فقد تمت المضاهاة بين خريطتي المسح  ةمزيد من التحقق من طريق وإلجراء

وتم  .)Raw hazard of hazard zone(وخريطة أصناف القابلية لالنزالقات األرضية  ،الفعلي لالنزالقات األرضية في الحوض
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، والذي يبين أن معظم االنزالقات األرضية )11(وضح ذلك شكل الحصول على معدالت ونسب مئوية لتلك األصناف كما ي

  .الفعلية تحدث في نطاقات انزالقية عالية وعالية جدًا بينما تنخفض النسبة في نطاقات االنزالقات المتوسطة والمنخفضة

شكل ( 11 ) النسبة المئوية لنطاقات االنزالقات االرضية من االنزالقات الفعلية في اراضي الحوض      .
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  :التأثير المحتمل لالنزالقات األرضية على أنماط استعماالت األراضي وشبكة الطرق -9

الوسيلة التي يمكن من خاللها  ،ثير المحتمل لالنزالقات األرضية في أنماط استعماالت األراضي وشبكة الطرقيمثل التأ

مما ينعكس على ماهية اإلجراءات المتخذة من حيث  .التعرف على درجة الخسارة والضرر في حال وقوع االنزالقات األرضية

فقد تم  ،وبناًء على ذلك. باتجاه نطاقات القابلية العالية والعالية جداأو الحد من التوسع والنمو  ،التخفيف من تلك األضرار

استنتاج بعض التصورات من خالل دمج وتركيب طبقات أنماط استعماالت األراضي وشبكة الطرق الرئيسية والفرعية والطريق 

كم37.4بين أن ما مساحته حيث ت .)12(ونطاقات القابلية لالنزالقات األرضية في الحوض، شكل،الرئيسي قيد اإلنشاء
2

من  

من مساحة % 33من  أكثرويتواجد . %50.3أراضى الحوض تقع ضمن نطاقات انزالقية اقل من المتوسط بما نسبته 

كم1.3المناطق المبنية والفضاء المتصل بها في نطاقي قابلية عالية وعالية جدًا بما مساحته 
2

من المساحة الكلية لالستعمال  

كم3.9والبالغة 
2

والجهات ،ومعظم هذه المناطق تقع ضمن التجمعات السكانية الواقعة في الجهات الشرقية لمركز بلدة عي .

وبالتدقيق باتجاهات  .الغربية والشمالية الغربية لقريتي جوزا الشمالية والجنوبيةالجهات و،الجنوبية الشرقية من بلدة كثربا

فانه يمكن اقتراح أنماط مستقبلية للتوسع  ،قات القابلية لالنزالقات األرضيةوأنماط التداخل بين استعمال المناطق المبنية ونطا

وامتدادات  والتي تصبح متاحة في الجهات الجنوبية الغربية والشرقية بالنسبة لبلدة كثربا باتجاه بلدة عي،. العمراني السائد

أما بلدة عي فان أوضاع التداخل ال . ة والجنوبيةضيقة من الجهة الشمالية الغربية والشمالية الشرقية لبلدتي جوزا الشمالي

. تسمح كثيرا بالتوسع الخارجي أال بالتوسع العمودي أو نطاقات بسيطة جدا وشريطية باتجاه شرقي متاخمة لبلدة كثربا

القرب من وغير متصلة مع البناء العمراني الحالي في منطقة كفيراز ب ،مناطق أخرى قريبة إلىويمكن كذلك نقل مركز البلدة 

منطقة زراعية وخصوصا زراعة المحاصيل الحقلية،  كفيرازنظرا الن منطقة  بالرغم من بعض المحددات التي تبرز .بلدة مؤتة

  .فيها إذا تم تنظيم التوسع على شكل أنماط ريفية والتي تسمح بترك مساحات بين المباني لممارسة الزراعة الحقلية إال

ونطاقات القابلية لالنزالقات  ،وشبكة الطرق ،بين أنماط استعماالت األراضي نسب التداخل )5(ويوضح الجدول 

كم 3.7األرضية، والذي يشير إلى أن ما مساحته 
2

من أراضى األشجار المثمرة والمزروعات تقع ضمن نطاقي القابلية العالية  

كم7.2زروعات من مجمل مساحة أراضى األشجار المثمرة والم% 51.4أي ما نسبته  جدًا،والعالية 
2

ومعظم األراضي  .

متواجدة في مساحات مجاورة لألراضي المبنية مع بعض االمتدادات المنفصلة إلى الغرب منها باتجاه مجرى سيل وادي عسال 

فيما يستصلح من أراضى بإجراءات فردية من قبل المزارعين في ظل الغياب الواضح للمشاريع  .وعلى امتداد ضفاف أوديته

مشروع إدارة المصادر الزراعية ومشاريع تطوير أراضى السيل، وتتأثر أراضى المحاصيل الحقلية : حكومية مثلالزراعية ال

كم1.4بما مساحته  %209 بنطاقات االنزالق العالية والعالية جدا بنسبة
2

كم6.7من مجمل أراضى المحاصيل والبالغة  
2
، 

  . من أراضى الحوض%9والتي تشكل ما نسبته 

سبة تعرض لخطر قابلية انزالق عالية وعالية جدا في الحوض ألراضي الحشائش والمراعي حيث سجلت وبلغت أعلى ن

كم25.2بما مساحته % 60.7نسبة 
2

كم41.5من جملة أراضيها والبالغة  
2
تبعها في  .الحوضمن مساحة % 55.8بنسبة  ،
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كم5.3لية والعالية جدا،بما مساحته في نطاقي القابلية العا% 35.4ذلك األراضي الجرداء حيث وصلت النسبة إلى 
2

، والتي 

  .من مساحة الحوض%20.1تشكل 

  .نسب ومساحة وطول التداخل بين أنماط استعماالت األراضي وشبكة الطرق ونطاقات القابلية لالنزالقات )5(الجدول  

  قابلية االنزالق 
  

  استعمال األرض      

 المجموع عالية جدا عالية متوسطة منخفضة
 حةالمسا

كم/
2 

النسبة

% 
 المساحة

كم/
2 

النسبة

% 
 المساحة

كم/
2 

النسبة

% 
 المساحة

كم/
2 

النسبة

% 
  المساحة

كم/
2 

النسبة

% 
األراضــــــــــــي المبنيــــــــــــة  

 5.3 3.9 17.9 0.7 0.6 15.8 28.9 1.1 38.4 1.5 والفضاء المتصل بها

ــرة   ــجار المثمــــــــــ الشــــــــــ

 9.7 7.2 26.4 1.9 1.8 25 27.7 2 20.8 1.5 والمزروعات

 9 6.7 13.4 0.9 0.5 7.4 10.4 0.7 68.6 4.6 الحقلية المحاصيل
 55.8 41.5 37.8 15.7 9.5 22.9 20 8.3 19.27 8 الحشائش والمراعي

 20.1 15 14.7 2.2 3.1 20.7 36.7 5.5 28 4.2 األراضي الجرداء

  
 الطول

  كم/

النسبة

%  

 الطول

  كم/

النسبة

%  

 الطول

  كم/

النسبة

%  

 الطول

  كم/

النسبة

%  

  الطول

  كم/

لنسبةا

%  

الطــــــــــــرق الرئيســــــــــــية  

 -  30.1 27 8.1 4.9 16.3 25.4 7.6 31.3 9.41 والفرعية

الطريــــــــــــــــــق قيــــــــــــــــــد 

األغــوار /كثربــا (اإلنشــاء

 )الجنوبية
3.38 11.1 8.3 29.7 15.3 4.3 3.1 11.1 19.1  - 

  .عمل الباحث: المصدر

حالي قيد اإلنشاء والذي يربط ما بين والطريق ال،أما من حيث شبكة الطرق الرئيسية والفرعية المارة في أراضي الحوض

والممتدة من تقاطع عي كثربا إلى بداية  2008وبدأ العمل به في المرحلة األولى منه في عام ،منطقتي كثربا واألغوار الجنوبية

. مك19.1المار منها في أراضى الحوض  ،كم28من جملة طول الطريق والبالغة  كم10الحواف المطلة على البحر الميت بطول 

 وتأتي أهمية الطريق كونه يعد واحد من أهم الطرق المستقبلية في المنطقة والذي يساعد على إحداث تنمية مكانية والتي

باإلضافة  .ما تبدأ بشق الطرق لتفسح المجال أمام تطوير البنى التحتية واالنتشار العمراني خصوصا األجزاء المتاخمة له هعاد

وطريق البحر الميت  جهة،ياحية ألنة يربط ما بين الطريق الملوكي المار من مؤتة والمزار من لما يمتلكه الطريق من ميزات س

وامتالكه لقيمة المنظر الجمالي العالية بإطاللته على البحر الميت وأجزاء من .المؤدي إلى مدينة العقبة من جهة أخرى

  .السالسل الجبلية فيما يعرف بجبال مؤاب

والفرعية المارة  من الطرق الرئيسية %43.3طاقات القابلية على االنزالقات األرضية يتبين أن وبمقارنة أطوال الطرق ون

كم من جملة أطوال 13يبلغ  لجدًا، بطوفي أراضى الحوض فيما عدا الطريق قيد اإلنشاء تمر في نطاقي قابلية عالية وعالية 

من %56.7من  أكثربينما يقع ،في داخل المناطق المبنية وتتوضع هذه الطرق في األجزاء الغربية. كم30.5الطرق والمقدرة 

  .كم17.1أطوال الطرق ضمن نطاقات قابلية اقل من المتوسط بطول حوالي

وجلها ،كم7.4بما يقدر طوله  ،%26.4وتبلغ نسبة الطول المعرضة لقابلية عالية جدا من الطريق قيد اإلنشاء حوالي

وهذا يتطلب إجراءات تخفيفية من أضرار االنزالقات األرضية بما يشمل إنشاء  .تقع في األجزاء الوسطى والغربية من الحوض

وعمل تصريف جيد لمياه ) 13( وعمل الجابيونات على طول األجزاء محتملة الضرر، شكل،المصاطب في القطوع المختلفة

  .للعواصف المطريةاألمطار سواء باألنابيب األنبوبية أو الصندوقية بما يستوعب الكميات المتوقع تكرارها 
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  التداخل بين أنماط القابلية لالنزالقات األرضية وكال من المناطق المبنية والطرق في منطقة الدراسة :12شكل 
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  بعض مظاهر تأثير العمليات الجيومورفولوجية على الطريق قيد االنشاء في منطقة الدراسة :13شكل 

  المسح الميداني: المصدر
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  :لنتائج ا

  :از نتائج الدراسة بما يلييمكن أيج

وفئـة درجـة   ،)م500مـن   أكثـر (ضـمن فئـات  م /سـطح البحـر   مسـتوى  االرتفـاع عـن  و تعد عوامل الكثافة التصريفية المنخفضة .1

التكوينــات و ،)ملــم200مــن  أكثــر(والمعدل الســنوي لألمطــار،واتجــاه االنحــدار الجنوبيــة الشــرقية) ْ 40مــن  أكثــر(االنحــدار

العوامل المحفزة لحدوث االنزالقات األرضية فـي حـوض وادي    أكثرون وصخر رمل الكرنب،من الجيولوجية لمجموعة عجل

 .عسال

الوحــدات قابليــة   أكثــر شــكلت الوحــدات الجيومورفولوجيــة للمصــاطب البنيويــة والتعريــة األخدوديــة واالنزالقــات األرضــية     .2

واألراضــي المســتوية وشــبة المســتوية مــن    بينمــا تعــد وحــدات أســطح التســوية والمــراوح الفيضــية    . لالنزالقــات األرضــية 

 .الوحدات األكثر استقرارا لعمليات االنزالقات األرضية

بمــا %49.5ت نســبة أراضــى الحــوض المتــأثرة بصــنفي القابليــة العاليــة والعاليــة جــدا مــن االنزالقــات األرضــية حــوالي     غــبل .3

كــم36مســاحته 
2

الوســطى مــن الحــوض ضــمن وحــدات   وتتركــز هــذه األراضــي فــي األجــزاء    .مــن جملــة أراضــى الحــوض   

بينمــا شــكلت األجــزاء األقــل عرضــه لالنزالقــات   . الحــواف والمصــاطب البنيويــة واالنزالقــات األرضــية والتعريــة األخدوديــة   

 .األرضية المناطق الواقعة على طول سرير المجرى المائي الرئيسي واألجزاء الغربية والشرقية من الحوض

نــاطق المبنيــة والفضــاء المتصــل بهــا فــي نطاقــات قابليــة عاليــة وعاليــة جــدا بمــا      مــن مســاحة الم% 33مــن  أكثــر يوجــد .4

كــم1.3مســاحته 
2

كــم3.7 مــا مســاحته احتلــتمــن المســاحة الكليــة للمنــاطق المبنيــة بينمــا  
2

مــن أراضــى األشــجار المثمــرة  

وبلغــت النســبة . لمــن جملــة نفــس االســتعما % 51.4والمزروعــات ضــمن نفــس النطاقــات مــن القابليــة لالنــزالق بمــا نبتــة   

كم1.1 ةبمساح ،%20.9ألراضي المحاصيل الحقلية 
2

 .من مجموع أراضى المحاصيل الحقلية في الحوض 

كـم مـن مجمـوع    13من الطـرق الرئيسـية والفرعيـة للحـوض داخـل نطاقـات قابليـة عاليـة وعاليـة جـدا بطـول            % 43.3قع ي .5

مـن طـول الطريـق تمـر فـي نفـس       % 26.4 فـأن مـا نسـبته   وبالنسـبة للطريـق قيـد اإلنشـاء      .كـم 30.5أطوال الطـرق والبـالغ  

 . كم19.1كم من طول الطريق المار بأراضي الحوض والمقدر7.4بطول يبلغ ،نطاقات القابلية العالية والعالية جدًا
 :التوصيات

  :وبناًء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي 

ة فــي منطقــة الدراســة باتجاهــات تــتالءم مــع نطاقــات القابليــة  تحديــد وتقييــد اتجاهــات التوســع المســتقبلي للمنــاطق المبنيــ .1

النسـبة لبلـدة عـي    أمـا  . كثربـا وجـوزا الشـمالية والجنوبيـة    :خصوصا في بلـدات  ،لالنزالقات األرضية المنخفضة والمتوسطة

ع العمـودي أو  وبـذلك يصـبح باإلمكـان التوسـ     ،ن التوزيع المكاني لنطاقات القابلية ال يسـمح بشـكل كبيـر بالتوسـع األفقـي     اف

 .نقل المركز إلى مناطق أخرى اقل عرضة ألخطار االنزالقات

عمل اإلجراءات الهندسية التخفيفية الالزمة للحد من األضرار الناجمة عـن االنزالقـات األرضـية علـى الطريـق قيـد اإلنشـاء         .2

ومواقع ،يـة مـن الرتـب العاليـة    خصوصا في مناطق تقاطع جسم الطريق مـع المجـاري المائ  ،والذي انتهت المرحلة األولى منه

وذلك بإنشـاء المصـاطب الهندسـية فـي القطـوع المختلفـة وعمـل الجابيونـات المالئمـة لجسـم           . االنزالقات األرضية القديمة

 .ومد أنابيب التصريف المائي المالئمة بما يستوعب الكميات المتوقع تكرارها من األمطار ،الطريق

ــار األوضــاع الجيو    .3 ــين االعتب ــات األرضــية فــي       اآلخــذ بع ــى االنزالق ــة للســيطرة عل ــة والجيومورفولوجي ــة والهيدرولوجي لوجي

 .المنشآت الهندسية والطرق عند تخطيط وتنفيذالمراحل المختلفة 

 قـد  لمـا  استحداث وتطوير قاعدة بيانات ضمن بيئة أنظمـة المعلومـات الجغرافيـة لكافـة األخطـار البيئيـة ألراضـي الحـوض،         .4

لك األخطار وتخفيض الخسائر واالستفادة منها في مراحل صنع القرار المختلفـة واسـتخدامها فـي    تسهم به من الحد من ت

 .المختلفة لمشاريع الهندسيةلكودات البناء 

وذلك بإلحاق أجـزاء مـن الحـوض     ،الحد من ظاهرة الرعي الجائر خصوصا في السفوح التلية المعرضة لالنزالقات األرضية .5

 .يةأراضى المحميات الطبيع ضمن
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performance of most motor tasks especially in the early stages of practice, which can be applied to the 
soda pop test employed in this study as a novice, unfamiliar motor task in which both sexes have no 
prior practice except for the familiarization trial before actually taking the test. 

To achieve the second research question which examined the differences in Neuromuscular 
coordination according to hand (dominant and non- dominant), t-test for independent sample was used. 
As shown in Table (5), significant differences between dominant and non- dominant arm in 
Neuromuscular coordination test (p=0.001) was observed. The mean value for dominant arm was 9.55 
while for non- dominant arm was 11.17. 

 

Table 5: The Results of T- Test for the Effect of Dominant and non Dominant Arm on Soda Pop 
Test 

Variable Arm N ME SD t value DF Sig 

Soda pop 
test 

Dominant 305 9.55 1.41 -11.82 608 0.001 

Non 
Dominant 

305 11.17 1.93 

  This result indicates differences between dominant and non- dominant arm for the favor of 
dominant arm. This result supports the second hypothesis which says that dominant arm is more 
outstanding than non- dominant arm in coordination. The results of this study is consistent with results 
reported by Wilmore (1981) who indicated that males perform better with the dominant hand in baseball 
throw for distance (which is a gross motor activity) but not in the non -dominant hand which was 
attributed by the researcher to the past experience of males in throwing activities using the dominant 
hand as part of daily motor tasks in most of pre adulthood sports activities of males which actually 
extends to adulthood male sports activities. Thus, the results of this study regarding the superiority of 
the dominant hand over the non dominant hand is in agreement with the socio-cultural aspect of skilled 
performance in gross as well as fine motor tasks. In fact, this is in agreement with the specificity 
principle of training that works in the adaptation process of both the muscular and  the neurological 
dimensions of adaptation to training. 
 

Conclusions and Recommendations 

This study was carried out to determine differences in Neuromuscular coordination according to 
gender (males vs. females) and hand (dominant vs. non-dominant). The study concluded that (a) females 
are superior to males in Neuromuscular coordination, (b) students who used dominant arm outperformed 
students with non- dominant arm in Neuromuscular coordination. Based on these conclusions, the 
researchers recommended investigating sex differences in fine motor tasks that demand eye-leg (foot) 
coordination; sex differences in field vision were it would be interesting to conduct more elaborate 
laboratory tests of field vision such as those reported by singer (1980) which include: The Minnesota 
rate of manipulation test and Crawford small parts dexterity test. Finally, from a practical standpoint, it 
is recommended that females are better candidates for jobs and sports that rely on manual dexterity for 
accurate and efficient performance (e.g., sewing) while males are better candidates for jobs that involve 
gross motor skills (e.g., heavy duty jobs). 
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The Difficulty Coefficient 

Kolmogorov-smirnov Z test was used to examine the range distribution of the data collected from 
test and their coinciding of normal distribution (see Table 3).   

Table 3: The Result of Kolmogorov-Smirnov Z Test 
Variables N M SD Z Sig 

Soda Pop Test 305 9.60 1.43 1.139 0.149 

The results showed that no significant differences exist in the data collected from the test and their 
coinciding of normal distribution. 

Data Collection Procedures 

Data collection was gathered from the students by the following procedures: The researchers 
obtained a list of students’ names from the registration office. A permission to administer the study on 
campus was obtained from the university presidency. A special hall was selected to administer the study 
and the participants were informed of the purpose of the study and were also assured confidentiality. 

Data Analyses Procedures 

The SPSS statistical package (Version 11.5) was employed to carry out analyses. To answer the 
first and second research questions, which examined differences in neuromuscular coordination 
according to gender (male vs. females) and hand (dominant vs. non-dominant), independent t-tests were 
utilized. The third research question was analyzed using percentiles testing procedures. An alpha level 
of .05 was set a priorie.  

Results and Discussion 

To achieve the first research question, t-test for independent samples was used. As shown in Table 
(4), there were significant differences between males and females on the Neuromuscular coordination 
test (P = 0.028) for the favor of females.   

Table 4: The results of T- Test for the Effect of Gender on Soda Pop Test 
Variable Gender N ME SD t value Df Sig 
Soda pop 

test 
Male 115 9.84 1.50 2.21 303 0.028 

Female 190 9.46 1.36 

This result disagrees with the first hypothesis, which indicates that males have more coordination 
than females. The present study found that females are more coordinated than males. To justify this 
result, it is important to know that human brain is comprised of two segments, the left hemisphere and 
the right hemisphere. There is an area in the middle that connects those two hemispheres together called 
cerebral cortex, which is in charge of almost 75% of the body movements. However, the size of cerebral 
cortex in females is larger than that of males. This bigger size gives females the advantage of better 
coordination of movements (referred to fine motor skills) along with speed and accuracy. (Gardle, 1975; 
Guyton, 1981). 

The superiority of females in this study might also be partly explained by the socio-cultural factor 
in which childhood and pre-adolescence experience of females are more eye-hand coordination- 
oriented such as playing with toys, sewing, playing musical instruments, painting, and drawing, such 
small muscle motor activities emphasize speed and accuracy which are the crucial elements in 
performing small-muscle motor tasks such as the soda pop test employed in this study. 

The results of this study are also consistent with results reported by Silva, et.al (1984) who 
indicated the superiority of females compared to their male counterparts in fine manual dexterity tasks. 
Moreover, the study indicated that females perform better than males in the perceptual motor behaviors 
associated with speech and reading as well as in small-muscle simple perceptual motor tasks that require 
speed, repetition, and skill. 

Finally, one additional explanation of the superiority of females compared to males in performing 
simple motor tasks is the fact that females consistently demonstrate significant higher visual fields than 
males at all ages and that females eye field's peak at a latter age compared to males (Burg, 1968). Others 
(Branon and Feist, 2004) believed that vision and visual attributes contribute heavily to the learning and 
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Testing Procedures (Hoger and Hoger, 2004) 

To start the test, place the right hand, with the thumb up, on can one with  the elbow joint bent at 
about 100-120°. When the stopwatch is started, turn the cans of the soda pop upside down, placing can 
one inside circle two, followed by can two inside circle four, and then can three inside circle six, 
immediately return all three cans, starting with can one, then can two, and can three, turning them right 
side up to their original position. Then grasp the can with the hand in a thumb-down position. 

The entire round-trip procedure is done twice, without stopping and is counted as one trial. Two 
trips down and up are required to complete one trial. The watch is stopped when the last can of a soda 
pop is returned to its original position, following the second trip back. The preferred hand (in this case, 
the right hand) is used throughout the entire task, and the objective of the test is to perform the task as 
fast as possible, making sure that the cans are always placed within each circle. If the person misses a 
circle at any time during the test (that is, if the can is placed on a line or outside a circle), the trial must 
be repeated from the start. A graphical illustration of this test is provided in Figure(2). 

When using the left hand, the participant follows the same procedures, except that the cans are 
placed starting from the left, with can one in circle six, can two in circle four, and can three in circle 
two. The procedures are initiated by turning can one upside down into circle five, can two into circle 
three, and so on.  

Prior to initiating the test, two practice trials are allowed. Two test trials are  then administered, and 
the best time, recorded to the nearest tenth of a second, is used as the test score. If the person has a 
mistrial (misses a circle), the test is repeated until two consecutive successful trials are accomplished. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figure (1)                                                        Figure (2) 

 

 

 

Distinguishing Ability 

To examine the experimental validity of the test, the researchers ascended the data which were 
collected from the main sample and selected lower and upper quartiles and then compare between the 
two groups as shown in Table (2). 

Table 2: The Distinguish Ability of the Test 
Variables N M SD T Sig 

High level group 76 7.93 0.55 29.72** 0.001 
Low level group 76 11.47 0.101 

Table (2) illustrates that significant differences exist between the two groups which means that the 
test distinguishes between different abilities and is taking into account individual differences between 
the subjects. 
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Table 1: Sample Description 

 
Variables N Percent 

Gender Male 115 37.7 
Female 190   62.3   
Total 305 100 

Arm Dominant 305*  100 
Non dominant 305* 100 

Academic Year First year 63 20.66  

Second year 89 29.18 
Third year 79 25.90 
Fourth year 74 24.26 

* These numbers refer to using two arm (right and left for each sample)  

Instrumentation 

The instrument used to collect data in this study was the Soda Pop Test for Neuromuscular 
Coordination Ability adapted from Hoger and Hoger (2004), which examined the coordination between 
the eyes and the hand. This test was selected because it is simple, easy to use, and takes less than one 
minute to complete. Furthermore, this test has proven to be a valid and a reliable measure. 

The purpose of this test is to assess overall motor / muscular control and more instruments on 
movement time. 

 

Validity and Reliability of the Instrument 

The original English version of the test was developed after an extensive review of the literature 
and with consultation by a panel of experts in the area. The test was shown to have both content and 
face validity. For indication of reliability, the test was studied with 40 students, resulting in an 
acceptable reliability coefficient of (0.81) (Hoger and Hoger, 2004). 

 

Instrument Standardization  

The instrument was pilot tested with a group of 20 students who were enrolled in the Physical 
Education Faculty, and who were excluded from the main sample of the study. Based on this test, a 
reliability coefficient of (0.85) was reached. These figures suggest that the instrument is suitable to 
measure neuromuscular coordination. The changes recommended by the validation panel and those 
identified as needed during the pilot test were then incorporated into the test.   

 

 The Test (Hoger and Hoger, 2004) 

The researchers in this study draw a straight line lengthwise through the center of a piece of card-
board approximately 81.28 cm long by 12.7 cm wide; Draw six marks exactly 12.7 cm away from each 
other on this line (draw the first mark about 6.35 cm from the edge of the cardboard). Using a compass, 
six circles were drawn with each 8.255 cm in diameter (a radius of 1 centimeter larger than a can of 
Soda Pop), which must be centered on the six marks along the line as shown in Figure 1. 

For the purpose of this test, each circle is assigned a number, starting with one for the first circle on 
the right of the test tackier and ending with six for the last circle on the left. The cardboard, three 
unopened cans of soda pop, a table, a chair, and a stopwatch are needed to perform the test.  

The cardboard is placed on a table and a person should sit in front of it with the center of the 
cardboard bisecting the body, and used the preferred hand for this test. If this was the right hand, place 
the three cans of a soda pop on the cardboard in the following manner: can one centered in circle one 
(farthest to the right), can two in circle three, and can three in circle five.   
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In spite of this numerous studies, there has been shortages in the studies which established 
coordination and the differences between both sexes. An analysis of the research literature on sex 
differences has led us to conclude that young females exceed their counter males in fine manual 
dexterity (Jenson, 2007; Broverman, et,al, 1968). Furthermore, females perform better in perceptual 
motor behaviors associated with speech and reading. In fact, others (Broverman, et.al, 1968) have 
described motor behaviors in which females are superior to males as behaviors that depend on past 
experience or learning; the behavior that involves fine coordination of small muscles with perceptual 
and observational processes such as typing or reading versus a behavior that call for gross motor 
activities that involve large muscle groups; the behaviors are evaluated in terms of speed and accuracy 
of repetitive responses such as color naming versus behavior that requires production of new responses 
or insight as in maze solutions. 

In short, the literature indicated that most of the research studies were carried out using gross motor 
activities. However, the researchers of this study aimed to explore sex-differences in performance of 
fine motor tasks that depend on Neuromuscular coordination.  
 

Statement of the Problem 

The need and importance of this study arise from the fact that there is a limited number of studies 
in the area of sex-differences in neuromuscular coordination. To the researchers' best knowledge, no 
research studies involving this area have been carried out in Jordan. Therefore, the purpose of this study 
was to evaluate neuromuscular coordination for hands among physical education students at the 
Hashemite University.  

 

Research Questions  

The following questions were formulated to achieve the purposes of the study: 

1. What are the differences in neuromuscular coordination among male and female physical education 
students at the Hashemite University? 

2. What are the differences in neuromuscular coordination among physical education students at the 
Hashemite University according to hand (dominant and non-dominant)? 

 

Hypotheses of the Study 

1. There are statistical significant differences between males and females in neuromuscular 
coordination in favor of males. 

2. There are statistical significant differences between dominate and non-dominant hand in 
neuromuscular coordination in favor of dominant hand. 

 

Research Methodology 

Population and Sample 

The sample of the study consisted of 305 students selected via random sampling procedures and 
consisting of males and females from the Rehabilitation, Physical Education, and Sport Management 
departments. The age range of students was between 18 and 21 years. Moreover, students were selected 
from all academic ranks. The distribution of the sample is shown in Table (1).  
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Introduction: 

The human body is a special kind of machine capable of performing an infinite number of physical 
stunts. This performance can provide humans with versatility to produce movements that no machine 
can even handle. The outstanding and spectacular display of gymnastic and diving routines in the 
Olympic Games is an obvious display of the uniqueness of the human body as a moving machine. 

The ability of the central nervous system to control and manipulate the level and type of the 
muscular activation of different motor tasks, which  requires accuracy and timing, is attributed to the 
concept coordination. In other words, coordination is the integration of the nervous and muscular 
systems to produce correct, graceful, and harmonious body movements in which hand-eye and foot-eye 
movements, must be integrated (Hoger and Hoger, 2004).   

Physiologically speaking, coordination is the ability of the nervous system to select and control the 
level and degree of freedom in joint actions, where for each degree of freedom in a joint, 4.6 muscle 
groups are involved in controlling each degree of freedom (Prilutsky and Zatssiorsky, 2002) 

 Neuromuscular coordination is an important topic that has not been widely discussed in the 
literature. To elaborate on this issue, the next few paragraphs present the studies that have been 
published with relation to this topic. For example, Edermann, et.al (2004) studied the influence of cup 
stacking on hand-eye coordination and the reaction time of 24 boys and 18 girls in the second-grade as 
measured by the soda pop and yardstick tests, respectively. Two physical education classes were 
randomly assigned to treatment and control groups and were pre- and post-tested for hand-eye 
coordination and reaction time. Significant improvements were noted for both hand-eye coordination 
and reaction time between pre- and post-test scores for the treatment group but not for the control group. 
Therefore, cup staking is regarded as on effective tool in enhancing hand-eye coordination and reaction 
time. It is obvious that the above study focused on fine motor skills for secondary students. However, 
the effect of gender was not investigated. Silva, et.al (1984) compared gross and fine motor skills for 
954 secondary male and female students. Results indicated that males outperformed females in gross 
motor tasks while females were superior in fine motor tasks compared to males. In short, it is concluded 
that these studies did not account for the effect of gender when studying fine and motor skills. 

 A number of studies (Bloom and Fitch, 1992; Ardle, et.al, 1991; Wilmore and Costill, 1991; 
Nieman, 1990; Brook and Fahey, 1984; Wells, 1984) investigated the elements of fitness and physical 
ability related to gross and fine motor skills. Studies in the area of sex differences involving athletic 
performance witnessed an increased momentum because many socio-psychological barriers are 
contributing to females' reluctance to sports participation in the west (Bloom and Fitch, 1992; Ardle, 
et.al, 1991; Wilmore and Costill, 1991; Nieman, 1990; Brook and Fahey, 1984; Wells, 1984). These 
studies emphasized  that comparisons between both sexes among competitive athletics must take into 
account four major areas. These four areas include: a) anatomical; b) muscle mass; c) metabolic 
potential; and d) sex-hormones. 

Research indicated that these four areas are taken into account when comparing sex-differences in 
sport performance (Nieman, 1990; Brook and Fahey, 1984; Wells, 1984) and that sport performance 
differences are relative to the type of fitness elements required for those particular athletic events as 
follows:  

1. Female athlete's performance in strength – dependant sport activities in females  is less than male 
athletes due to less body mass in females compared to males with the male hormone testosterone as 
a major contributor to increased muscle mass in male athletes. Accordingly, female's performance 
in strength and power type activities like throwing, leaping, and jumping is lower  compared to 
males.  

2. In endurance sports, females have lower performance than males because males have the 
advantages regarding oxygen availability and delivery to working muscles such as increased lung 
size (increased vital capacity), better maximum ventilation, larger heart and stork volume, and 
increased hemoglobin concentration. 

Females are inferior to males in strength and speed dependant athletic events due to anatomical 
differences between the two sexes (Hoger and Hoger, 2004; Hales, 1992). These differences are behind 
almost 10% of the difference in maximum oxygen uptake in favor of males. However, females can 
increase their vo2-max through training to sustain long distance endurance events such as the marathon. 
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Abstract 
The purpose of this study was to evaluate neuromuscular coordination of hands among physical 

education students at the Hashemite University. Neuromuscular coordination was evaluated using the 
soda pop test. The data was collected from a sample of (305) students via the survey method. Results 
indicated that sex (male vs. female) and hand (dominant and non-dominant) appeared most powerful 
predictors of neuromuscular coordination in favor of female and dominant hand of the student.  Based 
on these conclusions, the researchers recommended investigating sex differences in fine motor tasks that 
demand eye-leg (foot) coordination, sex differences in field vision where it would be interesting to 
conduct more elaborate laboratory tests of field vision such as those reported by Singer (1980. Finally, 
from a practical standpoint, it is recommended that females are better candidates for jobs and sports 
that rely on manual dexterity for accurate and efficient performance (e.g., sewing) while males are 
better candidates for jobs that involve gross motor skills (e.g., heavy duty jobs). 
 

Keywords Neuromuscular Coordination, Gender, Dominant And Non-Dominant, Physical Education 
Students.  

  

صبي العضلي للذراعين لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة تقويم التوافق الع

  الهاشمية
  

 ، األردنالزرقاء، الهاشميةجامعة ال، وعلوم الرياضةكلية التربيه الرياضيه ، أمان خصاونة

  ، األردنالزرقاء، الجامعة الهاشمية، وعلوم الرياضةكلية التربيه الرياضيه  ،أحمد موسى

  ، جامعة اليرموك، إربد، األردنكلية التربيه الرياضيه، المومنيزياد 

  األردنعمان، ، الجامعة األردنية، كلية التربيه الرياضيه، خالد عطيات

  

  ملخص

هدفت الدراسة الى تقويم التوافق العصـبي العضـلي للـذراعين لـدى طلبـة  كليـة التربيـة البدنيـة وعلـوم الرياضـة فـي الجامعـة             

) 305(دام اختبار التوافق العصبي العضلي والمسمى باختبار علب المشروبات الغازية، حيث تم جمع البيانـات مـن   الهاشمية باستخ

طالبًا وطالبة من طلبة الكلية بطريقة مسحية، وقد اسفرت النتائج تفوق عينة االناث على عينة الـذكور فـي عنصـر التوافـق العصـبي      

وقـد اوصـت الدراسـة    .  للـذراع العاملـة علـى العينـة المسـتخدمة للـذراع الغيـر عاملـة         العضلي وكذلك الـى تفـوق العينـة المسـتخدمة    

بضرورة فحص التوافق العصـبي العضـلي بـين الـذكور واالنـاث فـي المهـارات الدقيقـة وللـرجلين لـيس فقـط للـذراعين، والـى اجـراء               

  .بارات المعملية لهذة الغايةالمزيد من الدراسات الخاصة بالتوافق في المختبر واالعتماد على ايجاد االخت
  

  التوافق العصبي العضلي، الجنس، الذراع العاملة والغير العاملة، طلبة كلية التربية الرياضية: الكلمات المفتاحية
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Release SC/8351.  However, the United States strongly opposed to the referral and suggested alternatives prior 
to the Security Council decision. See, Cryer, Rober, Sudan, Resolution 1593, and International Criminal 
Justice, Leiden Journal of International Law, 19,1 (March 2006), 195-222. 

40 For example, the challenge of security and safety and the challenge of speeding of the proceedings and trail. See 
Rene Blattmann, Kirsten Bowman, "Achievement and problems of the International Criminal Court", Journal 
of International Criminal Justice, September, 2008.pp.711-730. 

41 Article 34 of Vienna Convention on the law of treaties stated that 'A treaty does not create either obligations or 
rights for a third State without its consent'. Also Article 35 of the said convention stated that' An obligation 
arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to be the 
means of establishing the obligation and the third State expressly accepts that obligation in writing.' Vienna 
Convention on the Law of Treaties, International Legal Materials 8 (1969). 

42 Article 98 of the Statute stated that "which would require the requested State to act inconsistently with its 
obligations under international law with respect to the State or diplomatic immunity of a person or property of 
a third State, unless the Court can first obtain the cooperation of that third State for the waiver of the 
immunity. The Court may not proceed with a request for surrender, which would require the requested State to 
act inconsistently with its obligations under international agreements pursuant to which the consent of a 
sending State is required to surrender a person of that State to the Court, unless the Court can first obtain the 
cooperation of the sending State for the giving of consent for the surrender.  

 
43 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)  It is  worth mentioning that the 

ICJ rejects  Belgian  Arrest Warrant for  foreign Minister of  Democratic Republic of Congo. ICJ /602, 15 
February, 2002. 

44   It runs a follows:  If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, 
that State may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with 
respect to the crime in question. The accepting State shall cooperate with the Court without any delay or 
exception in accordance with Part 9. 

45 This paragraph runs as follows: Decides that the Government of Sudan and all other parties to the 
conflict in Darfur, shall cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and the Prosecutor 

pursuant to this resolution and, while recognizing that States not party to the Rome Statute have no obligation 
under the Statute, urges all States and concerned regional and other international organizations to cooperate 
fully'.  S/RES/1593 (2005) 

46 Article 18 of  the Vienna Convention on the Law of Treaties runs as follows: A State is obliged to refrain from 
acts which would defeat the object and purpose of a treaty when: (a) it has signed the treaty or has exchanged 
instruments constituting     the treaty subject to ratification, acceptance or approval, until it  shall have made its 
intention clear not to become a party to the     treaty; or  (b) it has expressed its consent to be bound by the 
treaty, pending the entry into force of the treaty and provided that such entry into  force is not unduly delayed. 

47 Wenqi, Zhu., On Co-operation by  States not Party to the International Criminal Court, International Review of 
the Red Cross, 88 (2006)87-111. 

48  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 
Judgment, ICJ Report 1986, p.114, para.220. 

49 China and the United States are non state parties who have a veto power abstained on voting on the Resolution 
1593 and they did not use their veto power. 

50   Supra note 8., see also, Gosnell, Christopher., The Request For An Arrest Warrant In Al Bashir Idealistic 
Posturing or Calculated Plan. Journal of International Criminal Justice, November, (2008) pp. 841-897. 

51 Article 27 of Statute runs as follows:  "This Statute shall apply equally to all persons without any distinction 
based on official capacity. In particular, official capacity as a Head of State or Government, a member of a 
Government or parliament, an elected representative or a government official shall in no case exempt a person 
from criminal responsibility under this Statute, nor shall it, in and of itself, constitute a ground for reduction of 
sentence.  
Immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity of a person, whether under 
national or international law, shall not bar the Court from exercising its jurisdiction over such a person." 

52 Arab Leaders meeting in Doha, the Qatari capital, have rejected an international arrest warrant for Omar al-
Bashir, the Sudanese president accused of war crimes in Darfur. the 21st Arab League summit 29 March 2009 
.see http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/03/2009330175846714662.html  
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Report. See also, Tomuschat, Christian, Darfur-Compensation for the Victims. Journal of International 
Criminal Justice, (2005) pp 579-589. 

  
32 Paragraph 16  of resolution 687  (1991)stated that ‘ Iraq …is liable under international law for any direct loss, 

damage, including environmental damage and the depletion of natural resources, or injury to foreign 
Governments, nationals and corporations, as a result of Iraq’s unlawful invasion and occupation’. Also, 
paragraph 18 of resolution 687 decided ‘to create a fund to pay compensation for claims that fall within 
paragraph 16 above and to establish a Commission that will administer the fund’. UN. Doc .S/RES/ 
687(1991). . 

33   When Uganda  referred its conflict , President Museveni has indicated to the Prosecutor" his intention to amend 
this amnesty so as to exclude the leadership of the LRA, ensuring that those bearing the greatest responsibility 
for the crimes against humanity committed in Northern Uganda are brought to justice". ICC-20040129-44 
However, the prosecutor refused any exception. Situation in Uganda (ICC-02/04-0105), Decision to Convene 
a Status Conference on the Investigation in the Situation in Uganda in Relation to the Application of Article 
53,2 December 2005.   

34 The Geneva Conventions have been acceded to by 194 states and enjoy universal acceptance. 
35Article 5 (2) of the  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

: 'Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over such 
offences in cases where the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction and it does not 
extradite him pursuant to article 8 to any of the States mentioned in paragraph I of this article'.   Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Adopted and opened for 
signature, ratification and accession by General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984 entry into 
force 26 June 1987, in accordance with article 27 (1).  

36 Article 49 of the Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field. Geneva, 12 August 1949 75 UNTS 31. 

37 Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties defines such norms as follows:  
A peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community 

of States as norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent 
norm of general international law having the same character. However, the precise classification to the jus 
cogens is disputable as Watson stated that” it is quite reasonable to conclude that the UN Charter, itself a 
treaty, does not authorise acts that violate peremptory norms of international law. Precisely what these norms 
are is a matter of dispute. It is generally agreed, however, that states cannot enter into treaties to commit 
genocide, to perpetuate slavery, to engage in illegal aggression, or to perpetuate apartheid”, Watson, G R., 
Watson, G R., Constitutionalism, Judicial  Review, and the World Court’,  (1993) 34 Harvard International 
law Journal 37. 

38  See the governmental statements, for example ,the Sudanese representative Elfatih Mohamed Ahmed Erwa 
Sudan said that, "once more, the Council had persisted in adopting unwise decisions against his country, 
which only served to further complicate the situation on the ground.  The positions over the ICC were well 
known.  The Darfur question had been exploited in light of those positions.  It was a paradox that the language 
in which the resolution was negotiated was the same language that had buffeted the Council before on another 
African question.  The resolution adopted was full of exemptions.  He reminded the Council that the Sudan 
was also not party to the ICC, making implementation of the resolution fraught with procedural impediments.  
As long as the Council believed that the scales of justice were based on exceptions and exploitation of crises in 
developing countries and bargaining among major Powers, it did not settle the question of accountability in 
Darfur, but exposed the fact that the ICC was intended for developing and weak countries and was a tool to 
exercise cultural superiority. The Council, by adopting the resolution, had once again ridden roughshod over 
the African position, he said.  The initiative by Nigeria, as chair of the African Union, had not even been the 
subject of consideration.  Also, the Council had adopted the resolution at a time when the Sudanese judiciary 
had gone a long way in holding trials, and was capable of ensuring accountability.  Some here wanted to 
activate the ICC and exploit the situation in Darfur.  Accountability was a long process that could not be 
achieved overnight.  The Council was continuing to use a policy of double standards, and sending the message 
that exemptions were only for major Powers.  The resolution would only serve to weaken prospects for 
settlement and further complicate the already complex situation". UN Press Release SC/8351. 

39 Following the vote, Anne Woods Patterson, United States, said her country strongly supported bringing to justice 
those responsible for the crimes and atrocities that had occurred in Darfur and ending the climate of impunity 
there.  Violators of international humanitarian law and human rights law must be held accountable.  Justice 
must be served in Darfur.  By adopting today’s resolution, the international community had established an 
accountability mechanism for the perpetrators of crimes and atrocities in Darfur.  The resolution would refer 
the situation in Darfur to the International Criminal Court (ICC) for investigation and prosecution .UN Press 
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18 For more details, see Cassese, Antonio et al., eds., The Rome Statute of the International Criminal Court-A 
Commentary , Oxford: Oxford University Press, 2002, pp.629-655. 

19 Article 39 of the UN Charter runs as follows "The Security Council shall determine the existence of any threat to 
the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures 
shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security". 

20 Morten Bergsmo and Jelena Pejic, Article 16: Deferral of investigation or Prosecution, in Otto, supra note 15, at 
373-382. 

21 Ciampi, Annalisa, "The Procedeeings aginst president al Bahir and the prospects of their suspension under Article 
16 ICC Statute". Journal of International Criminal Justice, November, (2008),p. 891.  

  22 UN Charter  Article 27 stated that  " Each member of the Security Council shall have one vote.     Decisions of 
the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members .Decisions 
of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including 
the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under 
paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting" 

23 The request was renewed by the Security Council for another twelve months in the Resolution of (1487) 2003 
para  1. As the Security Council  "Requests, consistent with the provisions of Article 16 of the Rome Statute, 
that the ICC, if a case arises involving current or former officials or personnel from a contributing a State not a 
Party to the Rome Statute over acts or omissions relating to a United Nations established or authorized 
operation, shall for a twelve-month period starting 1 July 2003 not commence or proceed with investigation or 
prosecution of any such case, unless the Security Council decides otherwise; 2. Expresses the intention to 
renew the request in paragraph 1 under the same conditions each 1 July for further 12-month periods for as 
long as may be necessary; " S/RES/1487(2003). 

24 Under Article 39 of the United Nations, the Security Council, acting under Chapter VII of the UN Charter, 
decided to establish the International Criminal Tribunals in the Former Yugoslavia and Rwanda, Resolutions 
827  (1993) and 955 (1994). 

25 A large literature skilfully explains such a power.  See for example, Schweigman, D., and The Authority of the 
Security Council under Chapter VII of the UN Charter: legal limits and the role of the International Court of 
Justice. Kluwer Law International, 2001, pp.136-149; Fassbender, Bardo, ‘Uncertain steps into a post-cold war 
world: the role and functioning of the UN Security Council after a decade of measures against Iraq’,  (2002 ) 
13 European Journal of International Law 273-303; Fenton, Neil, Understanding the UN Security Council 
Coercion or Consent?, Ashgate Publishing Limited ,2004,pp. 1-37; Gray, C., ‘From unity to polarization: 
international law and the use of force against Iraq’, (2002) European Journal of International Law 1-19; 
Franck, Thomas M. The Security Council and “threats to the peace”: some remarkable recent development. 
Workshop, The Hague, 1992 Recueil des Course de 1'Academie Droit International 107. 

  
 
26 The slow and inadequate response from the Security Council is criticised by the Permanent Observer of the 

League of Arab States, as he said that "the dangerous and deteriorating situation in Gaza required that the 
Council take immediate action to put an end to Israeli aggression.  Israel must reopen border crossings to 
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universality of the UN Charter and the nature of the applicable rules as a part of customary international 
law, is also established in international law. 

Article 103 runs as follows: 

In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the 
present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations 
under the present Charter shall prevail.  

Therefore, one might ask whether the ICC can act in spite of no cooperation from the state, and 
what steps could be taken in accordance with the Statute, or the ICC has no choice other than to go back 
to the Security Council to act under Chapter VII of the UN Charter, and oblige member states to 
cooperate with the decisions of the ICC54. If such a step is taken, the legal basis of the obligation will be 
based on the obligation of member state under Article 25 of the UN Charter. However, the Security 
Council might defer the warrant of arrest but it is not always the case that the Security Council ignores 
the will of member state and the international community. The Security Council will take into 
consideration the legitimacy and integrity of such a decision. 

Thus, the Security Council is unlikely stop Darfur case from going forward or to use its authority 
under the Rome Statute to defer an investigation or prosecution for 12 months, unless in cases where the 
demands of peace make it absolutely necessary to temporarily suspend efforts toward justice. Otherwise, 
the referral will be considered as unjustified, as it conflicts with Security Council deferral. 

Under the Rome Statute the states that have ratified the treaty must fully cooperate with the court, 
which means that they must enforce their arrest warrants. Also, the UN Security Council resolution that 
asked the ICC to investigate the situation in Darfur can be interpreted to require all states to cooperate 
fully with the ICC, whether or not they have signed or ratified the Rome Statute.  The ICC has also 
stated that it could refer a lack of cooperation to the Security Council for possible action.55  

Conclusion 

The creation of the ICC is an historic achievement, as the suspected human rights violators will 
face trial regardless of any consideration related to head of state immunity, with full assurance to the 
principle of complementarity.  The success of the ICC depends on how committed the member states are 
to achieving the purpose of the establishment of the Court for punishing international crimes, and to 
fulfilling their obligations under the Rome Statute. Moreover, the Security Council cannot ignore the 
object and the purpose of the Statute and must ensure the full cooperation of the international 
community, so as to enable the punishment of the perpetrators of crimes and, in effect, bring justice56.  

However, by allowing the Security Council to intervene in the exercise of the ICC's jurisdiction 
either through Article 13 (b) or Article 16 of the Rome Statute, the ICC is entitled under Article 19 of 
the Statute to "satisfy itself that it has jurisdiction in any case brought before it. The Court may, on its 
own motion, determine the admissibility of a case in accordance with article 17". Consequently, the 
legality of the decisions of the Security Council would be evaluated by the ICC in terms of determining 
whether the case before it falls within its primary jurisdiction and whether or not the Security Council 
validly was acting under Chapter VII of the UN Charter57.  However, the question whether the ICC has 
the power to evaluate the appropriateness and effectiveness of the Security Council resolutions with 
respect to referral and deferral is a matter of concern as the unereviwable nature of Article 39 of the UN 
Charter could contradict with such a power.58 Moreover, it is uncertain whether the Security Council 
must respect the principle of complementarity in order to meet the admissibility of a case brought before 
the ICC59. 

The obligation of the non state party is also a relevant factor, which could determine the success of 
the Court, in that the non party state is under obligation to cooperate with the ICC in the light of the 
general principles of international law and customary international law. 

Most notably, the challenges of the ICC that have been discussed in this Article should not be a 
way to impede   justice, in spite of any tension between the interests of justice and political 
considerations 
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Where a State Party fails to comply with a request to cooperate by the Court contrary to the 
provisions of this Statute, thereby preventing the Court from exercising its functions and powers under 
this Statute, the Court may make a finding to that effect and refer the matter to the Assembly of States 
Parties or, where the Security Council referred the matter to the Court, to the Security Council 

In view of the above, one could hardly argue that referral by the Security Council does not oblige to 
the non state party, as in paragraph 2 of the Security Council resolution 1593. 45 The Security Council 
recognizes that the non state party has no obligation but at the same time, the Security Council urges all 
member states to cooperate with the ICC.     

Moreover, Article 18 of the Vienna Convention on the Law of Treaties requires states not to defeat 
the object and purpose of a treaty they have signed, but not yet ratified.46 

Not only is this the legal basis of the obligations of the non state party to cooperate with the ICC, 
but it is suggested that non state parties are under an obligation to respect international humanitarian 
law. Article 1 of the Geneva Conventions request that every state  "respect and ensure respect"  
international humanitarian law, and this common Article  on the Geneva Conventions  is  based on 
customary law, regardless of whether the state has ratified a treaty or not47.   

The International Court of Justice in the Nicaragua case went on to say that "there is an obligation 
on the United States Government, in the terms of Article 1 of the Geneva Conventions, to "respect" the 
Conventions and even " to ensure respect" for them " in all circumstances", since such an obligation 
does not derive only from the Conventions themselves, but from the general principles of humanitarian 
to which the Conventions merely give specific expression".48   

In regards to the  adoption of  Resolution 1593 concerning Darfur, the non state parties of Rome 
Statue, who are the permanent members did not block the adoption of this resolution, which indicates 
that the obligation to counter  war and crimes against humanity is an  obligation to "ensure respect" for 
the rules of international humanitarian law.  49   

Warrant of arrest 

In spite of the above mentioned legal basis for the obligation of state party and non state party to 
co-operate with ICC, the co-operation of these states is a crucial issue in practice. In the Darfur case, 
The ICC has issued an arrest warrant for the Sudanese President Omar al Bashir. The warrant details 
charges against humanity and war crimes committed during the conflict in Darfur50. But how can the 
ICC arrest al Bashir and transfer him to the Court?  The ICC does not have its own police force, so it 
cannot itself arrest President Bashir. This presents a major challenge. Moreover, the warrant of arrest is 
unprecedented, as it faces a head of state51 whose country has a well established relationship with Arab 
countries. The Arab league adopted a decision to respect the sovereignty of Sudan, and not to co-operate 
with the ICC in terms of handing the accused person to the ICC, as only three Arabic countries are 
members of the ICC Jordan, Djibouti and Comoros. 52  Some issues are noteworthy in these contexts. 
First of all, the legality of such a warrant of arrest is questioned by these states, particularly given that 
Sudan is a non state party of the Rome Statue. Secondly, what would be the effect of the decision of the 
immunities of president and the obligations to arrest him when he leaves Sudan? However, to avoid 
such an argument, what would be of a great importance would be for Sudan to ask the General 
Assembly to request an advisory opinion from the International Court of Justice, as long as such an 
opinion is unlikely to be requested by the Security Council for a veto, on the legality of the Security 
Council decision that obliges the non members state of the Rome Statute to arrest the president, and 
whether there is consensus with international law as well as whether the Security Council may change 
what is established in international law concerning immunities.  

Despite the controversy, one might question whether immunities primacy could apply in the case of 
the Security Council acting under Chapter VII of the UN Charter. The issue of whether the Security 
Council has to act in conformity with  the customary international law and the jus cogns norms in 
exercising its responsibilities under Chapter VII could be viewed by way of understanding of the 
Security Council' limitations that stem from the UN Charter and principles of international law. 
However, it might be asserted here that, because the possibility of Security Council decisions being 
judicially reviewed is controversial,53 the primacy of head state immunities could not, indeed, apply in 
the case of the Security Council acting under Chapter VII of the UN Charter. Not least, the primacy of 
Article 103 of the UN Charter over any obligation conflicts with the UN Charter, in terms of the 



 Maysa Bydoon 

 

 

975

Indeed, in spite the fact that the USA had abstained on voting, it is noticeable that paragraph 6 of 
the resolution is not in conflict with USA policy on such an issue.39  

challenges of the ICC  

Many crucial challenges could determine the credibility and independence of the Court.40 One of 
the relevant factors in this article is the Obligations of states parties and non states parties in cooperating 
with the ICC.  

1- Obligation of state party of ICC  

 The general principle of the law of treaties is well established, namely that the treaties are binding 
only on states parties.41 As a treaty –based obligation, states parties of the ICC are obliged to cooperate 
with the ICC, and execute its decision as provided in Article 86 of the Statute, and subsequent 
provisions of part IX of the Rome Statute.  Indeed, the obligation of the state party of ICC does not raise 
so much challenge. However, what could be a challenge to the Court is embodied in Article 98 of the 
Statute. 42 By virtue of Article 98 of the Statute, the Court should respect and take into consideration the 
obligations of the state party under international law, with respect to the State or diplomatic immunity, 
in that the Court could not request the state to act inconsistently with these obligations. In this case, the 
state party could defer the request of the Court, on the grounds of its obligations under international law. 
This, in fact, raises the problem of whether Article 98 is a legal means of avoiding the obligations of a 
state party and preventing justice, rather than demanding justice. It also would appear that the bilateral 
non surrender agreements are sought from the states in order to shield the citizens from the jurisdiction 
of the ICC and to gain impunity from the crimes defined in the Statute. Such an agreement is certainly a 
breach of international law if signed by the ICC party. However, immunities are well established under 
customary international law, as in  Congo’s case the International Court of Justice went on to say that: 

In customary international law, the immunities accorded to Ministers for Foreign Affairs are not 
granted for their personal benefit, but to ensure the effective performance of their functions on behalf of 
their respective States. In order to determine the extent of these immunities, the Court must therefore 
first consider the nature of the functions exercised by a Minister for Foreign Affairs He or she is in 
charge of his or her Government’s diplomatic activities and generally acts as its representative in 
international negotiations and intergovernmental meetings43 

Accordingly, the Court should respect the primacy of such immunities over the Rome Statute.  

2 Obligation of non state party 

Unless the state is a party of the Rome Statute, or has agreed to cooperate with the Court by virtue 
of paragraph 3 0f Article 1244, there is no obligation on the non state party to cooperate with the Court. 
However, there are some legal arguments that could be raised in this regard. Firstly, the referral is 
decided by the Security Council, which means that the Security Council is acting under Chapter VII. 
Consequently, the member states of the United Nations are under obligation to carry out the Security 
Council decisions as there is a general obligation under the UN Charter embodied in Article 25, which 
runs as follows: 

The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security 
Council in accordance with the present Charter.  

Furthermore, Article 87 (5) runs as follows: 

The Court may invite any State not party to this Statute to provide assistance under this Part on 
the basis of an ad hoc arrangement, an agreement with such S any other appropriate basis. 
Where a State not party to this Statute, which has entered into an ad hoc arrangement or an 
agreement with the Court, fails to cooperate with requests pursuant to any such arrangement or 
agreement, the Court may so inform the Assembly of States Parties or, where the Security 
Council referred the matter to the Court, the Security Council.  

The Court may ask any intergovernmental organization to provide information or documents. The 
Court may also ask for other forms of cooperation and assistance which may be agreed upon with such 
an organization and which are in accordance with its competence or mandate.  
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Chapter VII of the UN Charter should be reformed, as a referral power could make the Security Council 
reluctant to refer the case to the ICC, and this is clear inasmuch as one might question the silence of the 
Security Council on Israel crime in Gaza stripe in 2008. 26 

Darfur referral to the ICC 

The Security Council made use of article 13(b) in acting under Chapter VII of the UN Charter and 
referred to the Prosecutor the situation in Darfur, the Sudan resolution of 1593(2005)27, The referral was 
based on findings from the UN International Commission of Inquiry on Darfur.28 The Commission's 
February 1st report strongly recommended that the Security Council invite the ICC to pursue prosecution 
against those suspected of the worst abuse. The Bush administration initially proposed that future Darfur 
prosecutions be sent to a new tribunal, jointly run by the African Union and the United Nations, and that 
such prosecutions be based at the International Criminal Tribunal for Rwanda, in Tanzania. The 
Commission's report, however, opposed using a temporary tribunal, since while the ICC is ready to act, 
it could take a year to start up an improvised court, which would be less credible and efficient than the 
ICC.29  

The Commission’s twofold recommendation has been adopted by the Security Council 1593, since 
the Security Council, acting under Chapter VII of the UN Charter of the United Nations, determined that 
the situation in Sudan continue to constitute a threat to international peace and security, and decided "to 
refer the situation in Darfur since 1 July 2002 to the Prosecutor of the International Criminal Court" ; it 
further decided that "the Government of Sudan and all other parties to the conflict in Darfur, shall 
cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and the Prosecutor pursuant to 
this resolution and, while recognizing that States not party to the Rome Statute have no obligation under 
the Statute, urges all  States and concerned regional and other international organizations to cooperate  
fully." However, Sudan rejected this resolution as it is full of exemptions that contradict with justice.30  

In its resolution, the Security Council has not mentioned any measure providing for compensation 
to victims, as addressed in the Report of the International Commission on Darfur to establish a 
compensation commission31. All that can be said is that  the silence of the Security Council in dealing 
with Darfur- compensation for the victims and ignoring the suggested compensation commission - is 
strange and unexpected, as such a commission has been created in the Iraq case. For example, the 
Security Council has created a new administrative instrument for settling claims for war damages.32    

In Darfur situation, the Security Council referral-unlike the case of state party referral33, purports to 
exempt from ICC jurisdiction any non-Sudanese citizens from states that are not party to the ICC 
Statute, including Americans. Paragraph 6 of resolution 1593 runs as follows:  

“decides that nationals, current or former officials or personnel from a contributing state outside 
Sudan which is not a party to the Rome Statute of the International Criminal Court shall be 
subject to the exclusive jurisdiction of that contributing State for all alleged acts or omissions 
arising out of or related to operations in Sudan established or authorized by the Council or the 
African Union, unless such exclusive jurisdiction has been expressly waived by the contributing 
State.”  

From this, we may note that the need to do justice, as mentioned in the report, is in jeopardy if the 
Security Council exempted some state than the other states. Not least but such an exemption violates 
with treaty provisions. Under the Four Geneva Conventions34 and the Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment35, a state party is obliged- as a treaty 
based obligation- to "search for persons alleged to have committed or to have ordered to be committed, 
such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. 
It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons 
over for trial to another High Contracting Party concerned", 36 

Thus, the legality of paragraph 6 of the resolution 1593 is incompatible with international law as 
Geneva Conventions are considered as norms of jus cogens37.     

The Sudanese representative expressed his opposition to the Security Council resolution, and 
argued that the double standard of the Security Council in establishing justice could be noted, and the 
referral is considered to be an additional new power for the Security Council in terms of adopting 
decisions against a non–party state of the ICC.38  
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  The primacy of the Security Council over the ICC took place in the discussions in the ICC and ad 
hoc committee, and at the Preparatory Committee meetings, as the referral by the Security Council to 
the ICC in the case of non state party could threaten the consent of the state, sovereignty and the 
complimentary nature of the ICC jurisdiction.17  

However, the preparatory works of the Rome Statute emphasise that the compromise formula, 
which keeps the Security Council in the ICC and maintains the independence of the ICC, has been 
reached in Article 13 of the Rome Statute18.  Furthermore, the preamble of the Statute emphasizes that 
"the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary to national 
criminal jurisdictions", and Article 1 of the Statute goes on to emphasize the same meaning, stating that 
the ICC "shall be complementary to national criminal jurisdictions".   

It is to be noted that article 13 (b) does not give the Security a primacy over the ICC; indeed, 
primacy in this case is not possible, because the ICC is established under a treaty, and not under Chapter 
VII of the UN Charter. However, if there is such a primacy, it is likely to be due to the fundamental role 
of the Security Council in confronting situations of threats to the peace, breaches of the peace and acts 
of aggression under Article 39 of the UN Charter19, and not due to Article 13 (b).  

Another link between the Security Council and the ICC is embodied in Article 16 of the Statute. 
Acting under Chapter VII of the UN Charter , Article 16 of the Rome Statute gives the Security Council 
the power of deferral of investigation or prosecution,  running as follows :- 

No investigation or prosecution may be commenced or proceeded with under this Statute for a 
period of 12 months after the Security Council, in a resolution adopted under Chapter VII of the Charter 
of the United Nations, has requested the Court to that effect; that request may be renewed by the 
Council under the same conditions. 

It is noted that the power to suspend, as conferred by this Article, contradicts with the power of 
triggering the court jurisdiction, in the sense of preserving the Court's independence. The scope of this 
power is unconstrained.  The court's involvement could threaten the peace making or the actions taken 
by the Security Council to restore peace. However, it is claimed that “the present provision attempts to 
reconcile potential conflicts between the interests of peace and security on one side and the interest of 
justice and putting an end to impunity on the other." 20 It is hard to justify this power in terms of 
restoring peace and security, which, in the first instance, is the core of Article 13 (b).  The reason for 
deferral should be of the same nature as the triggering of the Court's jurisdiction21. The double standards 
in using Article 16 of the Statue are relevant here. An affirmative vote of nine Security Council 
members is required22, and a block to a resolution that defers the investigation or prosecution could be 
envisaged.  

Upon the initiative of the United States, the Security Council adopted resolution 1422 (2002), and 
acted under Chapter VII of the UN Charter, which requested that the Court, "if a case arises involving 
current or former officials or personnel from a contributing State not a Party to the Rome Statute over 
acts or omissions relating to a United Nations established or authorized operation, shall for a twelve-
month period starting 1 July 2002 not commence or proceed with investigation or prosecution of any 
such case, unless the Security Council decides otherwise." 23 

The Security Council should not defer cases in response to threats, including threats to commit 
violence or cut off a peace process. Deferring the Darfur case, for example, now would seem to be 
inconsistent with the findings of Resolution 1593. 

Such a relationship is not the same as that between the Security Council and ad hoc tribunals, as in 
the first instance, the nature of the ad hoc tribunals and the ICC is different. The Ad hoc tribunals in 
Yugoslavia and Rwanda are established by the Security Council, under Chapter VII of the UN Charter, 
with limited mandates24. 

 It is noticeable that the link between the Security Council and the ICC is not a problematic issue in 
itself, but tension might arise on account of the powers of the Security Council, as well as the 
unbalanced standard of considering, initially, the situation as a threat, or breach to the peace25, and then, 
referring it to the ICC. It is suggested here that the powers conferred to the Security Council under 
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Introduction: 

On its referral to the ICC1, the Security Council2 made use of article 13(b) of the Rome Statute in 
acting under Chapter VII of the United Nations (UN) Charter and referred to the Prosecutor of the ICC 
the situation in Darfur, the Sudan resolution of 1593(2005)3. 

This resolution raised many controversial issues pertaining the issue of the relationship between the 
Security Council and whether Article 13 (b) and Article 16 of the Rome Statute grant the Security 
Council discretionary power. In focusing on the relationship between the ICC and the Security Council, 
this article considers the issue of  the independence and impartiality  of the ICC in dealing with the 
Security Council referral as well as the   legality of such a  referral, in regards to the consent of the non–
party state of the Rome Statute.   

Upon the ninth report of the prosecutor of the ICC to the Security Council, pursuant to the Security 
Council’s resolution 1593 20054, Louis Moreno Ocampo briefed the Security Council on the judicial 
activities undertaken since the last report on 3 December 2008 and the degree of cooperation received, 
or lack thereof from the Sudan and other parties5. 

The ICC has issued an arrest warrant6 for the Sudanese President Omar al Bashir.7 The warrant 
details charges against humanity and war crimes committed during the conflict in Darfur8. The question 
here is whether the Security Council can oblige member states to execute such a warrant, and whether 
the prosecutor can request the Security Council to do so. And if so, what challenge might be faced in 
making this request? 

Background to the conflict  

 Since gaining independence in 19569, Sudan witnessed two decades of fighting, caused by the 
ethnic divisions between the Arabs and the Africans in the western region of Darfur.10 In late 2002, two 
groups, the Sudan Liberation Movement /Army (SLM/A) and the Justice and Equality Movement (JEM) 
attacked the Sudanese Government.11 Both rebel groups had a clearly stated political agenda, involving 
the entirety of the Sudan, which involved demands for a more equal role in the government by all 
groups and regions in Sudan. Initially "SLM/A, at that stage named the Darfur Liberation Front, came 
into existence with an agenda that focused on the situation of the people of Darfur, and only later 
expanded its agenda to cover all of the Sudan. The Justice and Equality Movement, meanwhile, based 
its agenda on a type of manifesto".12 

Many humanitarian crises could be noted within the Darfur conflict. Indeed, thousands have been 
raped and millions displaced, while more than 300,000 have been killed.13   

Humanitarian assistance in Darfur continues to be at risk of collapse, in part because of sustained 
harassment by the Sudanese government, and in part because of the government’s militia allies and 
common criminals. In September 2006, the United Nations estimated that such a collapse would cause 
up to 100,000 civilian deaths each month14.    

The relationship between the Security Council and the ICC 

Article 13 (b)  and Article 16 of the Rome statue established a bridge between the Security Council 
and the ICC, in the sense of  triggering the Court's jurisdiction and suspending an ongoing investigation 
for 12 months, on a renewable basis. 15 

The ICC jurisdiction could be exercised in accordance with article 13 of the Rome Statute in 
certain situations.16  Article 13 (b) of the Rome statue gives  authority to the Security Council to refer a 
situation with respect to a crime referred to in article 5, in accordance with the provisions of the Rome 
Statute to the Prosecutor. Under Article 13 (b), the Security Council is required to act under Chapter VII 
of the UN Charter of the United Nations, in order to use such an authority. In doing so, the Security 
Council is dealing with a matter that should fall within Article 39 of the UN Charter, which deals with a 
threat and a breach to the peace.   

The role of the Security Council in assigning cases to the Court could raise many questions. How 
broad would the role of the Security Council be? How independent would the Court be? And what about 
the state sovereignty and the complementary jurisdiction of the ICC?. 
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Abstract 

The purpose of this article is to discuss the Security Council’s first referral of the Darfur situation 
to the International Criminal Court (ICC), and the Challenges to the ICC that might arise from such a 
referral. The relationship between the Security Council and the ICC, under the Rome Statute, is a matter 
of concern. In Resolution 1593, dated 31 March 2005, the Security Council determined many significant 
issues relating to the area of tension in this relationship. 

This article addresses the issue of whether Article 13 (b) and Article 16 of the Rome Statute grant 
the Security Council discretionary power. In focusing on the relationship between the ICC and the 
Security Council, this article considers the legality of the referral, in regards to the consent of the non–
party state of the Rome Statute.   

Recently, the ICC has issued an arrest warrant for the Sudanese President Omar al Bashir, an 
unprecedented move in the history of the conflict since 2003 as it faces a head of state.  This article 
argues that such an arrest warrant could place the authority and importance of the ICC in jeopardy, 
since the ICC - as may be argued- has little to do with such a warrant in terms of state's cooperation.  

  

 تواجه التي والتحديات التوقيف ومذكرة الدولية،  الجنائية المحكمة الى دارفور األمن مجلس  احالة

  المحكمة

 .، األردنالمفرق، آل البيت، جامعة القانون العامقسم ، ميساء بيضون
 

 ملخص
  

ة الجنائيــة الدوليــة و المحكمــ إلــىالوضــع القــائم فــي دارفــور   الــدوليمجلــس األمــن   إحالــةمناقشــة  إلــى يهــدف هــذا البحــث

و  المحكمـة   األمـن طبيعـة العالقـة بـين مجلـس       إلـى  باإلضـافة ، اإلحالةالتحديات التي قد تواجه المحكمة الجنائية الدولية من قرار 

كبيـرة   أهميـة يثيـر مسـائل ذات    2005) آذار( 31الذي اتخذه مجلس األمن في  2005لسنة  1593القرار  إن. الجنائية الدولية 

  .اإلحالةقانونية  إطارهذه العالقة و في  ارإطفي 

مـن  نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة والسـلطة          16و 13  المـادتين يسـلط هـذا البحـث الضـوء علـى             

  .األمنمجلس  إلىالتقديرية التي تمنحها 

النقـاش فـي    أثـار مواجهة رئيس الدولة  مما  تعد مذكرة توقيف البشير التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية سابقة في   

  .مسألة مدى التزام و تعاون الدول مع   المحكمة الجنائية الدولية 
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