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 ،في الجامعات األردنية اتساقا مع اجراءات تنظيمية لنشر المجالت األكاديمية المتخصصة
سبع عن الصدور لفترة  "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" أبحاث اليرموكتوقفت مجلة 

تقرر استئناف  صدورها   ،عادة النظر في تلك اإلجراءاتإوبعد  ،2011اء من عام سنوات ابتد
خالل عام واالجتماعية االنسانية العلمية في الميادين وبدأت بتلقي البحوث  ،2018تموز  في

التي  استكماال لسلسلة المجلدات السابقة 28كامل استعدادا لصدور العدد األول من المجلد 
  .1985بدأت عام 

التزمت المجلة في قبول  ،ولضمان مجاراة التطور العلمي في الميادين االنسانية واالجتماعية
البحوث العلمية بعدد من القواعد اإلجرائية والعلمية وفي صدارتها مراعاة التطور في مناهج 

يك ناه ،واحترام تعدد وتنوع الرؤى في الموضوع الواحد من ناحية ثانية ،البحث العلمية من ناحية
  عن الجوانب اإلجرائية التقليدية المرعية في المجالت العلمية المحكمة.

نحت المجلة نحو   ،واإلنسانيةالفروع العلمية التي تغطي الميادين االجتماعية  ونظرا لتنوع
مع مراعاة قدر من التكامل المنهجي الكمي  عداد،تنوع الميادين التي تغطيها في كل عدد من األ

  والكيفي  قدر المستطاع.

بحاث قصى درجات الموضوعية في "الحكم" على األألقد توافقت هيئة التحرير على التزام 
كما ستعمل على توسيع قاعدة  ،جرائية في هذا المجالالمقدمة للنشر طبقا للقواعد اإل

وتوسيع دائرة المشاركة من قبل طيف واسع من الباحثين من  ،"المحكمين" من دول متعددة
  .ن المجلة تقبل النشر باللغتين العربية واالنجليزيةأمختلف التخصصات ومختلف الدول بخاصة 

  كالتربية نسانيةأغلب حقول المعرفة االجتماعية واالالمجلة  الجديد من تغطي بحوث العدد
والرياضة والسياحة والجغرافيا والتاريخ والقانون واألدب واالقتصاد وعلم االجتماع واإلدارة 

  .كما ينتمي الباحثين لعدد من الجامعات العربية ،والشريعة واالعالم

ى عداد الستئناف الصدور علبحاث التي وصلت المجلة خالل فترة اإلويدل العدد الكبير من األ
التقدير الواضح للمنشورات األكاديمية لجامعة اليرموك، وهو ما يعزز رغبة هيئة التحرير في 

  ذهان الباحثين.أالحفاظ على هذه الصورة في 
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   ٭ وليد العريضو عمر العمري

  

  8/5/2019 تاريخ القبول    15/11/2018 ستالمتاريخ اال

  

  ملخصال

  :هي ر رئيسةمن القضية الفلسطينية، ويأتي في ثالثة محاوبن الحسين يناقش هذا البحث موقف األمير عبدالله 

 من خالل المندوبين السامين. ،وفي مقدمته بريطانيا ،المحور األول: رسائل األمير عبد الله إلى المجتمع الدولي  

  مصر والسعودية. م قادةوفي مقدمته ،العرب القادةالمحور الثاني: رسائل األمير عبد الله إلى  

 وفي مقدمتهم الحاج أمين الحسيني. ،قادة الثورة الفلسطينيةالمحور الثالث: رسائل األمير إلى الزعماء الفلسطينيين و  

  :هما مرين هامينأويتضح موقف األمير في 

  األول: موافقته على حكم ذاتي لليهود ضمن مشروع الدولة الفلسطينية.

  طراف.مكانيات األمير السياسية في الضغط على هذه األإالثاني: ضعف 

الحلـول الالزمـة لهـا.     في تقديم وجهة نظر األمير حول القضـية الفلسـطينية، والبحـث عـن     الوصفي التحليلي المنهج استخدم البحث
لوجهـة نظـر األميـر باإلضـافة إلـى      لمعارضـة  اوجهات نظر دولة االنتداب واألطراف العربية المصرية والفلسطينية  األمير رسائلكما قدمت 

  منح حكم ذاتي محدود لليهود في فلسطين.  المتمثل في مشروعه

وعلـى بعـض المصـادر والمراجـع ذات الصـلة التـي        ،ويعتمد البحث في الدرجة األولـى علـى رسـائل األميـر نفسـه مصـدرًا رئيسـيًا لـه        
  ق المصطلحات الواردة في البحث.يوجهات النظر وتحقفي الوقوف على  تساعد

  يطانيا.، القضية الفلسطينية، الرسائل، بربن الحسين األمير عبد الله الكلمات المفتاحية:

  

  مقدمة

هل كان األمير عبد الله يستطيع فعل  وهو عشرات األسئلة في سؤال واحد متشعب فرض نفسه،) 1(اختزلت هذه الرسائل
ن الظروف إأم  ،هل ما زلنا كذلكو ،ماذا لو قبلنا بمقترحات األمير (آنذاك) لحل القضية الفلسطينية، وأكثر مما فعل

   ؟مح بذلكالسياسية الرسمية والشعبية ال تس

لذا تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على حقيقة دبلوماسية الخطاب السياسي لألمير عبد الله بن الحسين بين 
إلى تقديم صورة واضحة لموقف األمير بين أبعاد القضية  ، كما تهدف أيضااإلمكانيات المتاحة والحفاظ على ثوابت القضية

  ربي واإلسالمي.المحتل وصاحب األرض وسياجها الع ة:الثالث

وتأتي أهمية هذه الرسائل في صورتين، األولى: أنها كانت ُتعبر عن مرحلة تاريخية تعتبر من أكثر فترات األمة العربية 

تحت  كان فالوطن العربي (في الثالثينات) من محيطه إلى خليجه وتاريخ األردن خاصة تعقيدا. عامة والقضية الفلسطينية

                                                           
  2019، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" ة أبحاث اليرموكجميع الحقوق محفوظة لمجل.  
  .األردن ، إربد،جامعة اليرموك ،قسم التاريخ   ٭



 دراسة وثائقية )م:1938-1930القضية الفلسطينية في رسائل األمير عبد الله بن الحسين ( 2
  

دن إمارة وليدة تحت االنتداب البريطاني بموجب صك االنتداب على فلسطين الصادر عن عصبة األمم االحتالل األجنبي، واألر

، وتحمل هذه اإلمارة رغم إمكاناتها الضعيفة موروث الثورة العربية الكبرى في تحرير األمة واستقاللها )2(م1922عام 
  ".؟تكي حبة القمح إذا كان القاضي دجاجةالحال من المحال، فكما يقول المثل الصيني "لمن تش ووحدتها، لكن

  عتقد أنه سينطق بثالث عبارات فقط هي: أفماذا لو كان األمير بيننا اليوم؟  !ما أشبه البارحة باليومفأما الثانية، 

  سامحكم الله على اتهاماتكم.  -

 زلتم تراوحون مكانكم؟ أما -

  ؟نتم تبكون على الماضيأكيف أبتسم للمستقبل و -

  ، وهي على ثالثة أقسام:)3(رسالة 18وبلغ عددها  )391-324صفحة ( 67ي تقع الرسائل ف

صورت هذه  :)18+17+16) +(9- 1( في شرق األردن، )4(األمير إلى المندوبين اإلنجليز ة منرسالأثنتا عشر أوًال: 

راءات المناسبة الرسائل األوضاع في فلسطين، وممارسات اليهود ضد السكان العرب، وتخاذل بريطانيا في اتخاذ اإلج
كونها دولة انتداب، ثم محاوالت األمير الحثيثة إليجاد حلول مناسبة للقضية، وخاصة الرسالة األخيرة التي جاءت على 

  أثناء زيارتها لفلسطين. في  )5(شكل مقترحات قدمها األمير للحكومة البريطانية، وطرحها أمام اللجنة الملكية البريطانية

تهامات الموجهة ضده يدافع األمير فيها عن اال :)11+10( بعض الزعامات السياسية في فلسطينا: رسالتان إلى ثاني

  بسبب مشروعه.

 يوضحتهامات الصحف المصرية له، ايدافع فيها األمير أيضا عن : سياسية مصرية زعاماتثالثا: أربع رسائل متبادلة مع 

  جوانب القضية لهم.

  عناوين الرسائل وتواريخها 

  سائل األمير إلى اإلنجليز: رأوًال

مؤرخة في  J.Chancellor (1928-1930( )7(المندوب السامي تشانسلور إلى : رسالة)6(الدفاع عن البراق -1
  ان.عمفي م 7/7/1930

، االحتجاج على تدفق اليهود إلى فلسطين (الهجرات اليهودية): رسالة إلى المندوب السامي لشرق األردن تشانسلور -2

 . )8(م10/1930/ 12مؤرخة في 

مؤرخة في  ،)A.Waucgope)9مخاوف العرب في فلسطين: رسالة إلى المندوب السامي لشرق األردن آرثر واكهوب  -3
 .)10(م1934/ 25/7

  رسالة إلى الجنرال آرثر وأكهوب مؤرخة في :الشعور العربي العام إزاء لجان التحقيق -4

 .)11(م1936 6/ 16 

كهوب، مؤرخة في ا): رسالة إلى المندوب السامي لشرق األردن السير آرثر وPEELLقدوم اللجنة الملكية البريطانية ( -5

10/7 /1936)12(. 

 .)14(م10/7/1936كهوب، مؤرخة في ا: رسالة إلى السير آرثر و)13(م1936الدفاع عن العرب في ثورة  -6

 ،كهوبان آرثر وم: مرسلة إلى المندوب السامي لشرق األرد1936/ 5/9السبت يوم الحوار بشأن أحداث فلسطين  -7
 .)15(م 5/9/1936 فيمؤرخة 

 .)16(م10/1/1937الدفاع عن فلسطين أمام اللجنة الملكية: مؤرخة في  -8

 .)18(م1937/ 25/7: مؤرخة في )17(الرد على مكماهون -9
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 .Hيكل (ك مالفرد ماأمرسلة إلى المندوب السامي هارولد  :االحتجاج على جرائم الصهيونية في القدس وحيفا -10

Macmichel()19(  م1938/ 8/7لشرق األردن، مؤرخة في)20(.  

مؤرخة في  ،يكل المندوب السامي لشرق األردنك مالفرد ماأالمطالبة باإلفراج عن المعتقلين: مرسلة إلى السير هارولد  -11

  .)21(م1938/ 7/ 26

  .)22(م1938عام االقتراحات المرسلة إلى الحكومة البريطانية لحل المشكلة الفلسطينية  -12

  رسائل األمير إلى الزعماء الفلسطينيين  :ثانيًا

 . )25(م1936/ 5/12مؤرخة في  ،)24(رئيس اللجنة العربية العليا )23(رسالة إلى الحاج أمين الحسيني .1

 . )27(م1938/ 5/ 24مؤرخه في  ،)26(رسالة إلى عوني عبد الهادي .2

  رسائل األمير إلى الزعماء المصريين  :ثالثًا

  . )29(م1938حزيران  1مؤرخه في  ،)28(عيدرسالة من عبد الحميد س .1

 . )30(م1938حزيران  5مؤرخه في  ،الرد على عبد الحميد سعيد .2

 . )32(م1938حزيران  4مؤرخ في  ،رئيس الوزارة المصرية )31(كتاب إلى مصطفى النحاس .3

 . )34(م1938حزيران  24مؤرخة في  ،)33(ةيرسالة إلى محمد باشا علو .4

  ٭ موضوعات الرسائل

  : رسائل األميرعبد الله إلى بريطانيا أوال

ما أوردته الصحف حول إيفاد عصبة األمم  إلىيتضح من هذه الرسائل أن األمير عبد الله يلفت نظر المندوب السامي 
عتداءات اليهود على الجدار الغربي للحرم القدسي الشريف، الذي الجنة إلى فلسطين لتقصي الحقائق وكتابة تقرير حول 

  ائط البراق عند المسلمين، فيما يطلق عليه اليهود حائط المبكى.يعرف بح

، بقدر ما هي خاصة بالمسلمين جميعًا، ولهذه العربية سائل أن هذه القضية ليست قضية خاصة باألمير وباألمةرتظهر ال
  : )35(القضية ثالثة أبعاد رئيسة تتمثل في

القدس عند المسلمين مرتبطة برموز ، وهي أن ا البعدحول هذاألمير  تقدم الرسائل وجهة نظر :البعد الديني  .أ 

فتح القدس الخليفة عمر . فهي القبلة األولى للمسلمين، وأرض اإلسراء والمعراج، وأرض الحشر والنشر ؛العقيدة اإلسالمية
جر. وقد فهو حرم إسالمي البناء والسور والساحة والح ؛ى فيهبن الخطاب الذي وضع حجر األساس للمسجد األقصى، وصّل

 ،ما عرف بـ(العهدة العمرية)، فيمنح الخليفة عمر عهدًا للمسيحيين وكنائسهم "ال تهدم وال ينتقص منها وال من حيزها"
، وهذا يتنافى مع أي تحقيق إلثبات حق )36(يليا أحد من اليهود"إ"ال يسكن ب على أنونصت العهدة بطلب من سكان المدينة

 . )37(ديني في هذه المدينة لليهود

وقد أكد ملك  .فلن يفرط المسلمون بحقهم الديني والتاريخي ؛لذا فإن الزيارة المرتقبة ستكون لها تداعيات سيئة
"أن الممر المتصل بالمسجد وقف إسالمي ال مناقشة فيه"، كما أن الحكومة  )38(بريطانيا في تعليقه على الكتاب األبيض

باعتباره من وجهة نظرهم م، 1928و 1925ت التي وضعها اليهود فيه عامي قد أفرغت الممر من األدوا كانت ةاإلنجليزي
أين وعد بلفور من الوقف اإلسالمي، وبينهما  :يمثل إحدى عاداتهم الدينية التاريخية. والسؤال الذي يطرحه األمير مستنكرًا

  .)39(؟عامًا 1280 علىما يزيد 

القانون العثماني حظر بموجب الفرمان الصادر إلى مجلس  أنالمتمثل في توضح الرسائل البعد البعد القانوني:   .ب 

على اليهود ما  )41() 1909-1876، أواخر عهد السلطان عبد الحميد الثاني ()40(م1909هـ/1327متصرفيه القدس عام 
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ادات قديمها أن هذه العبالمرعية" أو توابعها، وخاصة جلب كراسي ليقعدوا عليها أثناء الزيارة، وبرر ذلك  اتيسمى "بالعاد

دعاء للتملك في المستقبل اوحديثها سوف يحوله اليهود إلى إدعاء ملكية، وشدد على منع هذه الحاالت لئال تكون وسيلة 
 اتوضع مثل هذه األشياء والمحافظة على العادلمن الضروري عدم ترك المجال ألحد ما  أن وأضاف القرار: "وقد رؤي

 . )42(القديمة"

يض في دراسة تحت عنوان "إجراءات الدولة العثمانية في منع التسلل الصهيوني للقدس"جميع وقد أوضح وليد العر
لمنع هذه السلوكيات من قبل  ،السبل والوسائل التي قامت بها الدولة العثمانية، وخاصة في عهد المتصرف أكرم بك

  . )43(اليهود

نجد أن الحكومة المصرية قد أصدرت أمرًا  ،)44(م)1840- 1831وبالعودة إلى فترة حكم محمد علي في بالد الشام (

ن ما يبنيه اليهود أل :بطالن أي إجراءات يقوم بها اليهود في القدس" علىم نبهت فيه 1840هـ/أيلول1256مؤرخا في رجب 
ع نه تصعيد الموقف إعالميا أو على األرض، وأن يتحذر اليهود من رفأكما حذر اليهود من أي عمل من ش ،غير جائز شرعا

وقد أكد  .)45("فقط تعطى لهم الرخصة بزياراتهم على الوجه القديم" أنه نها موضحاماألصوات وإظهار المقاالت ويمنعوا 

الصادرة بهذا الخصوص على عدم السماح لليهود بزيارة فلسطين أو القدس فرماناته  حدأالسلطان عبد الحميد الثاني في 
مع بقاء جوازات سفرهم في ميناء يافا، وأن يمنحوا بدل ذلك تذكرة حمراء خوفًا ) أشهر 3( علىإّال حجاجًا لمدة ال تزيد 

من القنصليات األجنبية وضعتهم تحت حمايتها وأصدرت لكثير منهم جوازات سفر أجنبية،  الكثيرمن البقاء في فلسطين، لكن 
   .)46(فأصبحوا من رعاياها

رسائل من انحياز تقرير اللجنة إلى مصلحة اليهود، وشدد على تحذر ال إذ ؛تقرير اللجنةويتمثل في  البعد الدولي:  .ج 

أن العبث بمقدسات المسلمين سوف يفجر األوضاع، ولن يخدم السالم أبدًا، وحذر من ضرورة حياديتها وتحقيق العدالة، 
  .)47(وأن عصبة األمم وحكومة بريطانيا تتحمل المسؤولية الكاملة في تحقيق العدالة والسالم أو فشلهما

أن العرب لن أكد وقد أوضح األمير عبد الله موقف العرب من تدفق المهاجرين األلمان، الذي أشعل اإلضرابات، و
"فإذا أقام في أنفس العرب، المسلم منهم والمسيحي، أنهم في  :ي تحيق بهم جراء الهجرات اليهوديةتيسكتوا إزاء األخطار ال

مشكلة هؤالء اليهود الذين طردهم األلمان ليس على حساب بالدنا، فنفس نحالل"، وأن حل اال اخطر الزوال أو على شف

المشاكل التي سببوها لأللمان، سيمارسونها في فلسطين، وفي هذا السياق قدم األمير للمندوب السامي قلق العرب في 
  فلسطين على شكل تساؤالت هي:

  فلسطين، عبئا على أعبائهم السابقة؟ وا بالتسلل اليهودي والصهيوني إلى أكيف سيتصرف العرب وقد تفاج

 كيف يصمت العرب وبالدهم تسرق من أيديهم؟  -

كيف يثق العرب بموفدي الحكومة البريطانية، وهم ال يفعلون شيئًا تجاه ما اتفقوا عليه في تقاريرهم واعترافهم بوجود  -
  ؟ )48(المشكلة

لقد ذّكر األمير عبد الله المندوب السامي  .ليهودل ويتضح هنا امتعاض األمير الصريح من الموقف البريطاني المنحاز
 15هـ/1348 ىحذر من هذه المشكلة وعواقبها في رسالة سابقة مؤرخة في غرة جمادى األولأن نه كان قد سبق له بأ

م، وشدد على أن خوف الفلسطينيين من تغير التركيبة السكانية لفلسطين وتحويلهم إلى أقلية "يضاف 1929 األول تشرين
وهذا سوف يؤجج المشكلة على  ؛بصورة مزعجة في أنحاء البالد" تظهر ي أخذت بوادرهذإليه الخوف من االنقراض ال

  . )49(المدى الطويل إذا لم تسارع الحكومة البريطانية إلى تدارك ذلك

حادثة البراق  ) سنوات على5) سنوات من رسالته الثانية، ومرور (3يتضح هنا أن األمير عبد الله أدرك بعد مرور (

التي أدت إلى الصدام المباشر بين العرب واليهود، وكذلك صدور الكتاب األبيض، وتقرير لجنة عصبة األمم، أن الوضع في 
ل المندوب األمير حم فإنلغة دبلوماسية متوازنة كسابقاتها، بورغم أن رسالته جاءت  .فلسطين يزداد خطورة وتفاقما
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بل يشير األمير بطريقة  .عدم اتخاذ أي إجراء فعلي وعملي لوضع حد لممارسات اليهود السامي المسؤولية الكاملة في

مبطنة وغير مباشرة إلى تواطؤ المندوب السامي وانحيازه إلى جانب اليهود، ولذا عبر األمير في ديباجة رسالته المؤرخة في 
ن المسؤوليات القومية والتاريخية والدينية أنه سيكون صريحا واضحا إلى أقصى درجات الوضوح، وأ إلى م1934تموز  25

تجاه األمة وفلسطين والقدس، وكونه حليفًا لبريطانيا بالوراثة، وحامل لواء الثورة العربية الكبرى، وشريكا في الحرب 
ان وزير وتمثل ذلك بما ورد على لس .العالمية األولى، يلزم بريطانيا قانونيًا وأخالقيًا وأدبيًا، أن تثمن هذه التضحيات

م، مؤكدًا الحيادية 1934حزيران  26أثناء مأدبة العشاء التي أقامها على شرف األمير في لندن بتاريخ في المستعمرات 

  . )50(حل المشكلةوااللتزام بالتامة 

بما  ةاإلنجليزيوالتوجهات  ،وتلخص الرسالة حال العرب في فلسطين، وتطورات األوضاع، وإجراءات اليهود ومخاطرها

  : )51(ييل

، كما تروج الدوائر الصهيونية، ةاإلنجليزياعتراف وزير المستعمرات البريطاني بعدم فاعلية اليهود في إدراك اإلدارة  -1

  مسؤولية التقصير في حل المشكلة.  وتحميلهوإحالة ملف القضية بالكامل إلى المندوب السامي المذكور 

سطين في حل المشكلة على أساس توصيات الكتاب األبيض الذي عدم وجود نتائج ملموسة لإلدارة البريطانية في فل -2

  .م أو توصيات اللجنة الملكية1930وضعه اللورد باسفيلد وزير المستعمرات السابق عام 

عدم التزام بريطانيا بأي وعود قطعتها للعرب، رغم مشاركتهم الفعالة في الحرب والثورة العربية الكبرى، وهي سابقة  -3
 هل هم اليهود أم العرب؟  ؛من الذي حارب إلى جانب اإلنجليز ضد األتراك :اءللوعد بلفور. ويتس

"ال يرغمون على قبول أي  الذي ينص على أن العربعدم تنفيذ التصريح الصادر من بريطانيا وفرنسا بعد الحرب للعرب -4
الزمة لتوطيدها شكل حكومي يأبونه، وإنما يشجعون على إنشاء حكوماتهم الوطنية، وتبذل لهم المساعدة ال

 . )52(ونجاحها"

في الوقت نفسه ال يطبق هذا التصريح على بينما وتقدم الرسالة هنا مقارنة بين اإلجراءات الحميمة لتنفيذ وعد بلفور، 
 وطن قومي إلى من وطن قومي لسكانها الفلسطينيين فلسطينالعرب. ويستذكر األمير عبد الله تحويل وعد بلفور 

أن يضعوا خطة أخرى  - ولم يعارضوا ذلك- الحال تدل على أن اليهود استطاعوا بمختلف األساليب"إن ظواهر  لليهود؛
  . )53(تجعل من فلسطين كلها وطنًا قوميا لليهود"

وتؤكد الرسالة أن اإلجراءات التي يقوم بها اليهود، وغض الطرف من بريطانيا، ليست خافية على القاصي والداني، بل 
  . )54(نهم بالغون ما أرادوا في بضع سنين"إإن نجاحهم يكاد يكون تاما و :طين تسير على قدم وساق"إن حركة استعمار فلس

لكن اإلجراءات  ط عدم الضرر بمصالح السكان العرب.المندوب السامي بنص وعد بلفور الذي يشتريذّكر األمير وفيها 

تي تنزع األراضي العربية من يد أصحابها، بالقوة على أرض الواقع تجري على عكس ذلك، من خالل الوكالة اليهودية، ال
عدم مسؤولية والتهديد والمصادرات والبيع والشراء من خالل تزييف القوانين وتجييرها لصالح اليهود. كما يحمل بريطانيا 

على عكس  إتاحة الفرصة للعرب في الدفاع عن أنفسهم بالطرق القانونية لعدم وجود مجالس نيابية أو تشريعية تمثلهم،
  . )55(أكثر تنظيما في الداخل والخارجهم اليهود الذين يتمتعون بذلك و

على المبادئ السياسية للحلفاء، ويعبر عن كيل الغرب بمكيالين، مكيال يعمل  ،بصورة ساخرة، ويستنكر األمير عبد الله
كيف يمنح  :يد أن يقول للمندوب الساميومكيال يحرم سكان األرض من حقوقهم، وكأنه يرحماية اليهود وتحقيق مصالحهم، 

من ليس له حق أن يملك؟ وبعبارة أخرى، زيد يزرع األرض، وعمرو يأخذ القمح، وهنا يعيد ما ذكره سابقًا  امن ال يملك حق

  اليهود في أوروبا.  هحول تضحية العرب إلى جانب بريطانيا في الحرب، والثمن قبض

ة الصهيونية جعله يدرك دون أدنى مجال للشك أن خطورة المشكلة تكمن في إن فهم األمير للبعد التاريخي للحرك
  : )56(الهجرات اليهودية التي تخلف واقعًا جديدًا على األرض، له أبعاده السياسية واالجتماعية والدينية وغيرها في

  . لهم تثبيت فكرة الوعد اإللهي القديم لليهود في فلسطين، وتحويلها إلى وطن قومي  - أ
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 األمير ويريد .االجتماعي بما يحمله من تناقضات فكرية وسلوكية وعادات وأعراف للمهاجرين من بيئات مختلفة الخلل  -  ب

وهذا ما  ؛التأكيد هنا على أن مستقبل اليهودية في فلسطين سيشكل عنصر فساد دائم وعنصر صراع دائم في المنطقة
طين وفي مقدمتها ما أطلق عليه عصابات الهاجناه تؤكده المحاكمات ألعضاء الجمعيات اليهودية السرية في فلس

 .)57(وشترن

إذ تؤكد أن إهمال بريطانيا لإلجراءات اليهودية من  ؛بمرض السرطان ،بطريقة غير مباشرة ،المشكلة ه الرسائلتكاد تشب

هجرة وما يشكو "إن ال :يستعصى عالجهسسيستفحل مستقبًال، وأشبه بتجاهل مرض  الهجرة وبيع األرض التي تراها بسيطة
"ولكن أرجو أن تفكروا معي يا صاحب  :ويضيف األمير .منه العرب ستظهر نتائجه السيئة المخيفة في المستقبل القريب"

الفخامة بذلك المستقبل وأن تنظروا معي إلى ما يخبئه من مشاكل يستعصي حلها إذا استمرت الحال على هذا المنوال من 
  . )58(دوام البيع والهجرة"

يستنكر على االنجليز تجاهلها، وهي تعرض مصالحهم للخطر في الوطن  يفوت األمير التنويه إلى قضية حيوية وال
أال تدرك بريطانيا حجم  :العربي والعالم اإلسالمي بسبب العمق القومي والديني لفلسطين، ويتساءل بصراحة تامة في رسالته

  سيبقى العرب يثقون ببريطانيا؟ ويخص الفلسطينيين بهذين السؤالين: إلى متى ومصالحها في المنطقة العربية بعد الحرب؟ 

ويتضح هنا أن  ؟)59(إلى متى سأبقى قادرًا على إقناع الفلسطينيين بنزاهة سياستكم؟ وهل نستطيع منعهم من الثورة

كشفه الواضح األمير قد عبر عن أمرين هامين هما: فشله في إقناع الفلسطينين بأي خطوة سلمية تجاه القضية، و
  لضغوطات البريطانية عليه للبحث عن وسائل سلمية لحل القضية تحقق لليهود مطالبهم. ل

أن  في فعذره واضح. وال شك ؛ال تنتظروا من شعب فلسطين غير المقاومة :أسئلته بنفسه عنويجيب األمير عبد الله 
  م. 1936قد سمع أول طلقات الثورة الفلسطينية عام هذه اإلجابة تعبير عن نظرة سياسية مستقبلية ثاقبة لألمير، وكأنه 

 ،م19/5/1936م ردًا على رسالة السير أرثر واكهوب التي أرسلها لألمير في 22/5/1936جاءت الرسالة المؤرخة في 

وهما عوني عبد  ،موضحة موافقة األمير على إرسال اللجنة الملكية، واستقباله لعضوين من لجنة العشرة من غير القدس
للتعاون لحل القضية الفلسطينية  الفلسطينيين ن أوضحا له األوضاع في فلسطين، واستعدادالهادي وجمال الحسيني اللذا

كتاباتهم التهديدية للعرب في ن هما التطرف اليهودي تجاه العرب المتمثل ين خطيريبالتعاون مع اللجنة، ولكن هناك أمر
أحدًا من أعضاء لجنة العشرة ال يملك من إرادته شيئًا ألنه ال يملك أدنى وأن  ،والموقعة بـ"عزرايئل وجبرائيل األمة"

ويقول  السلطات في فلسطين، ولذا فإن أعضاءها عازمون على االنسحاب منها. ويجد األمير الحل في وقف الهجرة اليهودية،
لسير تشانسلور قبل ذلك. كما ينبه هربرت صموئيل واسلفيه السير هذا األمر بيد المندوب السامي الحالي، كما هو حال إن 

   .)60(إية إجراءات رادعة لحل المشكلة إنجلتراأن تفاقم المشكلة يكمن في عدم اتخاذ حكومة  علىاألمير 

 .قراراتها فيناعة تامة بتأثير اليهود قتؤكد الرسالة في الختام أن الحل هو بيد الحكومة البريطانية، وأن لدى العرب 
إذ طلب من اللجنة الملكية  ا؛أحد حاضريه )61(ي كان وايزمنالت خالل مناقشات مجلس العموم البريطانيوقد اتضح ذلك من 

  عمق الكارثة.  يبينوهذا األمر  .الموافقة على مهاجرين جدد بموافقة عربية

  : )62(ثالثة أمور هي تتضمنويتضح من ثنايا الرسالة أن األمير يحاول إيصال رسالة واضحة لإلنجليز 

 لفلسطين قطعة قطعة. اليهود  بتالعاتفاقم التطرف اليهودي في فلسطين و  .أ 

 . ةاإلنجليزيوفقدان العرب ثقتهم بالحكومة  ،داخل فلسطين وخارجها كافة لليهود على المستويات اإلنجليزينحياز اال  .ب 

  أن الثورة قادمة على األبواب، ولم يبق للعرب إّال هذا الحل للحفاظ على أرضهم وقضيتهم.   .ج 

م، عبر األمير عن طول االنقطاع في 1936تموز  10كهوب، والمؤرخة في افي صدر الرسالة التالية إلى أرثر و

 .)63(ر زمن لم أبعث إليكم فيه أية رسالة""لقد عب :يومًا فقط 50نه لم يمر سوى أالمراسالت مع المندوب السامي رغم 

رفض  عن ن ذلك يعبر بشكل جليفإلتخفيف على المندوب السامي، اوورغم أن األمير برر ذلك بانتظار الجديد من األحداث 
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لكن اندالع اإلضراب والثورة  .من ناحية أخرى وبين الغنجليز توتر العالقات بينه إلىمن ناحية و ةاإلنجليزياألمير للسياسة 

كما عبر - فقد جاءت رسالته ونتيجة لإلحباط الذي يشعر به األمير تجاه السياسة البريطانية، .في فلسطين أمر فرض نفسه
وإنما كمواطن عربي  ،كمسؤول سياسي ال ،ي صفة رسمية، أراد بها اإلفصاح عن مكنونهأشخصية محضة بعيدة عن  -عنها

ثائر عربي أردني فلسطيني يوجه رسالة سالم بعد أن أصابه وقومه  ا أنها رسالةنستطيع القول عنه -أو ربما-فلسطين  قضيته
  اليأس واإلحباط. 

فيه مشايخ شرق األردن  ىوتدلل الرسائل على ذلك بالطرح السلمي الذي يسعى إليه األمير دائما، في الوقت الذي سع

وبأن  لتجميع مشايخ شرق األردن لالنضمام إلى الثورة، )65(برئاسة مثقال الفايز )64(م7/6/1936 في إلى عقد مؤتمر أم العمد
ويكرر  .ة لحل المشكلة من قبل دولة االنتدابمي في الوصول إلى إجراءات سليبذل كل جهوده لمنع ذلك أمال األمير كان

زال هناك مجال لحل المشكلة إذا ما اتخذت بريطانيا إجراءات يأنه ال  من األمير تأكيد ما سبق ذكره في رسائله السابقة
  : )66(سريعة وحازمة في

ها إلى اليهود، وإحالة رئاستها إلى المندوب السامي وعدم انحياز ،تسهيل عمل اللجنة في فلسطين بال قيد أو شرط  .أ 

  المذكور. 

 وقف الهجرة اليهودية.   .ب 

عدم فرض حلول من جانب واحد على العرب لصالح اليهود، واالستماع باهتمام إلى مطالب العرب، وتوخي العدالة بين   .ج 

 ص من هيبة بريطانيا. تباع منهج الحل الذي اتبعته بريطانيا في مصر، وذلك لم ينقاالعرب واليهود، و

  ألنها تعبير عن رأي عام عربي وفلسطيني. ؛أخذ األمر بجدية، وعدم إهمال آراء األمير ومقترحاته  .د 

وتؤكد الرسائل للمندوب السامي فشل الحل األمني، الذي يتناقض مع حكمة السياسة البريطانية، ويريد األمير أن يقولها 
ورة، ولكن لن تستطيعوا القضاء على الشعب الفلسطيني وإرادته، وأن الحل بصراحة: "ربما تستطيعون القضاء على الث
  . )67(األمني لن يجلب السالم أبدًا لجميع األطراف

م بعد اللقاء الذي جمع األمير بالمندوب السامي في عمان، لتقدم موقف 16/6/1936جاءت الرسالة المؤرخة في 

وقد جاءت هذه الرسالة جلية لتضع النقاط على  .والدولية ةاإلنجليزي العرب في فلسطين وشرق األردن من لجان التحقيق
  : )68(الحروف، بكل صراحة وشفافية، وتتمثل فيما يلي

 إلى جانب اليهود، ويتمثل في:  إنجلترااعتقاد العرب الجازم بانحياز  -1

لعرب عن أنفسهم أمام اليهود باسم ألعمال اليهود االستفزازية، في الوقت الذي يقاومون فيه دفاع ا إنجلتراعدم مقاومة   .أ 

  القانون والنظام. 

ك "عوني عبد الهادي" سيسقط الحل من أيدي الحكماء والسياسيين، ويترك الحل للمقاومة فلسطين  إن نفي زعمائ  .ب 

 والسالح. 

لثورة في ن تأييد زعماء شرق األردن لجهود األمير السلمية، وما تمر به إمارة شرق األردن من الهدوء رغم إعالن اأ  .ج 

تفجر الوضع في  ،فإذا ما فشلت الحلول ؛فلسطين، مرتبط بتطورات الثورة في فلسطين وجهود بريطانيا في حل األزمة
 شرق األردن. 

 3ألف خالل  100 علىوقد زاد عددهم -  التأكيد مرارًا على أن تدفق المهاجرين اليهود تحت مرأى الحكومة البريطانية  .د 

 وضع حد صارم لذلك. في ل يكمن والح ،هو لب المشكلة - أشهر

 إلى فلسطين.  اإلنجليزيكتائب إضافية من الجيش  3إعادة التأكيد على فشل الحل األمني من خالل استدعاء   .ه 

األمير شخصيًا مرهون باإلجراءات االيجابية وصدق الحكومة عالقة اإلنجليز بو ةاإلنجليزي ن تطور العالقات األردنيةأ  .و 

"إذا ما جاءت األمور عكس التوقعات، لن  :هنا بصورة مبطنةلة بصورة عادلة. ويحذر األمير البريطانية في حل المشك
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أن الحوار هو السبيل  المتمثلة في ضح رؤيتهواستطيع فعل شيء". ويأمل بتكثيف اللقاءات مع المندوب السامي، وي

 الوحيد لحل المشكلة. 

رؤية كانت قد سبقت  - ر أصحاب الحق في الدفاع عن حقوقهممع عذ- أن إيمان األمير بالحوار والمفاوضات في ال شك 
قاعدة أساسية لسياسة قد أمنت لألردن  تلك الرؤية هي عامًا على األقل، وهو ما يؤمن به الجميع اليوم، بل إن 70زمانها بـ

  االستقرار السياسي واألمني طوال ما يقرب من قرن من الزمان. 

المندوب السامي لمناقشة  جانبتلبية رغبة األمير من  - أيلول 5نها أرسلت بعد التي تفيد أ-توضح الرسالة التالية 

  م. 1936أيلول  5وقد تم ذلك يوم السبت  ،حوادث فلسطين

أول ما يالحظ أنها ليست رسالة رسمية إلى المندوب السامي، وإنما هي مالحظات األمير حول ما تم في االجتماع و

  : )69(وأوضح التقرير ما يلي .قيع األمير وغير مؤرخةالسابق الذكر، ألنها جاءت بال تو

  منيا عن طريق استقدام فيلق جديد من بريطانيا. أقرار بريطانيا قمع الثورة   .أ 

رفض الحل األمني  )70(-الذي أطلق عليه المندوب السامي مجلس العشرة-من قرار اللجنة العربية العليا  استياء بريطانيا  .ب 

 ينية. ألنه سيخلق عداوة قومية ود

إن مجلس العشرة إذ {وَال َتزر واِزرٌة ِوزر ُأْخرى} شفاعة األمير لدى بريطانيا بعدم ضرب الشعب الفلسطيني تحت قاعدة   .ج 

 عن نفسه.  ال يعبر إال

  حماية السكان من سياسة العقاب الجماعي. إنما كان يحاول ونرى أن األمير هنا، مع قناعته بغير ذلك، 

خر، أشد خطورة فيما يبلغ المندوب السامي األمير بإلغاء آ ىبين األمير والمندوب السامي منح الحوار وثم ينح
الحكومة البريطانية لجميع التفاهمات السرية بينه وبين المندوب السامي، التي نعتقد أنها كانت تصب في تأخير الحل األمني، 

موقف أهالي شرق األردن من عن استفسار المندوب السامي  عنوإيجاد مزيد من الوقت للحلول السلمية. وفي إجابة لألمير 
يعني بذلك و ؛)رجاال ونساء، صغارا وكبارااألمير: إنهم على موقف رجل واحد ( قالفي فلسطين،  اإلنجليزيالحل العسكري 

  . )71(ألن هدفها واضح وهو إخضاع العرب بالقوة لصالح اليهود ،جملة وتفصيال ذلك الحلالرفض الشديد ل

  : )72(أمور هي ةكما أن األمير طلب من المندوب السامي توضيحا جليا لثالث

  موقع فلسطين بين الملل.   .أ 

 موقع فلسطين من الحكومة البريطانية.   .ب 

  نجليز من اليهود. موقف اإل  .ج 

 ففي الوقت الذي يوضح .لكن الحوار أصبح أكثر سخونة حول موضوع الهجرة، واتضح أن هناك أزمة ثقة بين الطرفين
أن المندوب  نجدفيه األمير أن لديه رسائل من اليهود بموافقتهم على وقف الهجرة لمساعدته في إيجاد حل للمشكلة، 

لكن موقف األمير  .خبره اعتراضه على اإلشاعات التي تخص منع الهجرةأوفدا يهوديا  ويقول إنالسامي، يرى عكس ذلك 
 )73(تحدى المندوب السامي بمواجهته مع رسول شرتوكإنه لرسائل، بل عبد الله كان أقوى ألنه يملك دالئل مادية وهي ا

  . )74(الذي حضر إلى عمان وأخبره بموافقة اليهود على وقف الهجرة

"إذا اضطرت بريطانيا لذلك"  على وقف الهجرةن اليهود يوافقون إنفسه حينما يقول  اإلنجليزيويدين المندوب 
ن فلسطين هي عمق استراتيجي حيوي لألردن اقتصاديا وسياسيا، أ األول ؛اية الحوارويشدد األمير على أمرين هامين في نه

كشف االتصاالت المباشرة بين وزير المستعمرات الحالي ووايزمن، بينما فلذا سندافع عنها بكل الوسائل. أما األمر الثاني 
  فهذا تحيز فاضح لليهود. ؛كان وزير المستعمرات السابق كانليف لستر يرفض االتصاالت المباشرة بيننا
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م 1937كانون الثاني  10رسالة الدفاع عن القضية الفلسطينية أمام رئيس اللجنة الملكية، المؤرخة في  وقد لخصت

  : )75(وجهة نظر األمير من القضية بما يلي

  القضية الفلسطينية قضية عربية وليست قضية فلسطينية خاصة.  -1

 عربي، وليس رأيه الخاص الذي فضل إرجاءه إلى حينه. ما سينقله األمير هو الرأي العام ال -2

أي المنطقة العربية اإلسالمية،  ؛صحابة الرسولأحد رسم خريطة تاريخية لبالد العرب حسب تعريف عبد الله بن عباس  -3

سنة، وهذا زمن كاف لشرعية فلسطين العربية، مما ال يدع حاجة إلى الغوص في  1300وهي ما هي عليه اليوم منذ 

 تاريخ القديم للمنطقة رغم قدرة العرب على إثبات حقهم التاريخي في فلسطين آنذاك. ال

وا ءن اليهود قد جاإإن ادعاءات اليهود بأحقيتهم التاريخية في فلسطين ليس هناك ما يؤيدها من الحقائق التاريخية، و -4

وهكذا فإن التاريخ يثبت أن العرب  .رونإلى فلسطين كغيرهم من الغزاة الرومان الذين استرد العرب منهم أرضهم بعد ق
 قادرون على تحرير بالدهم من الغزو عبر التاريخ. 

إذا ما طبقت نظرية الزمن، التي تدعو إلى أحقية كل شعب بأرض دخلها وخرج منها بأي شكل من األشكال، فالسؤال  -5

ان، فكيف ستكون عليه خريطة لمن تكون الملكية؟ فكل شعوب العالم تملك أرضا في كل مك هو: الذي يطرح نفسه
األمة في أن كل فرد بوفي مقدمتها دول عصبة األمم؟ ويفهم من ذلك أن األمير أراد أن يذكر اللجنة  ،العالم السياسية

ه األمم. إن بنجازًا في كل مكان، وهذا ما تفخر إنجاز الحضاري لألمم هو الذي يفرض استمراريتها، فكرًا ويعي أن اإل

رج دائرة الحضارة التاريخية جعل وجودهم ومعيشتهم بين المجتمعات الحضارية أمرا مستحيًال. فقد وجود اليهود خا
نبذوا أنفسهم بأنفسهم من خالل سلوكياتهم المعادية سياسيًا واجتماعيًا وفكريا لكل شعوب األرض، فهل مطلوب من 

هل فيطانيا أو أي دولة أخرى؟ وأما وعد بلفور العرب التضحية بوطنهم من أجل اليهود؟ لماذا لم تفعلها أوروبا أو بر
صحراء قفراء خالية من السكان، مشاع لمن يريد أعمارها؟ فكيف هذا، كانت كان يمكن أن تقبله األمم لو أن فلسطين 

 ؟)76(وقد كانت فلسطين أول مستعمرة بشرية في التاريخ

فكيف سيقف هؤالء مع  .بعد الحرب العالمية األولى ةسالفيتضح هنا اهتزاز ثقة األمير ببريطانيا، التي لم تف بوعودها ال
ما متسائال:  بصورة غير مباشرة موقف بريطانيا بريطانيا في أي حرب قادمة أو تحقيق مصلحة ما؟ وهنا يستهجن األمير

   ؟)77(الذي يجعل بريطانيا تقف إلى جانب القلة اليهودية بهذه القوة على حساب مصالحها في المنطقة العربية

أن بإمكان اليهود أو أي دولة أخرى أن تغير الحقيقة التاريخية  -وهو ما يعتقده الساسة العرب–وهل تعتقد بريطانيا 
فهذا سلوكهم المعروف لكل شعوب العالم، ولكن المشكلة في السياسة  ؛طغوا نلفلسطين؟ فالمشكلة ليست في اليهود الذي

تحت مسؤولية عصبة األمم من الناحية  - أن تحول فلسطين من أرض محتلة  البريطانية التي تحمي هذه التصرفات، وتحاول
مساعدة يثمن الذي إلى وطن قومي لليهود. وهنا يذكر اللجنة بالوعد الخطي للشريف الملك حسين بن علي  -القانونية

  . )78(لبريطانيا في الحرب العرب

للموضوع من زاوية واحدة هي "جعل البالد في أحوال أن إدارة بريطانيا لفلسطين تنظر وهو لقد أصبح األمر واضحا 
فماذا تطلبون من العرب  :وهنا يتساءل األمير عبد الله .سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء وطن قومي يهودي فيها"

  إذا ما تم ذلك؟ 

لدولة المنتدبة لصك إذ يؤكد على مخالفة ا ؛من صك االنتداب 17و 13يعيد األمير عبد الله اللجنة إلى المادتين  -6

 االنتداب، ويطرح التساؤالت التالية:

 للفلسطينيين منذ صدور االنتداب؟  الدولة المنتدبة ماذا فعلت -

بقدر نشاطها  في صك االنتداب هل نشطت الدولة المنتدبة لدعم االستقالل المحلي والحكم الذاتي المنصوص عليهما -
  في دعم الهجرة اليهودية؟ 
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عدم إلحاق الضرر بحقوق جميع طوائف بأن الحكومة في فلسطين كفيلة على سادسة من الصك ألم تنص المادة ال -

 ، وأن تكون هجرة اليهود في أحوال مناسبة؟ ومراكزها األهالي

 ؟ )79(هل قامت الحكومة البريطانية بمراعاة هذه المادة -

جرين قبل قدومهم لفلسطين مخالفة قانونية للمها ةاإلنجليزيإن دعم حكومة االنتداب للهجرة اليهودية، ومنح الجنسية 

التحايل على القانون الدولي باختراع قانون جديد لدعم الهجرة "والقدرة على االستيعاب" ولجوء  هذاوأخالقية. و
  ". ؟القائل: "لمن تشتكي حبة القمح إذ كان القاضي دجاجة أشبه بالمثلالمتضررين من العرب إلى القضاء البريطاني، 

يقصد بها المتسللون دون الحماية البريطانية، ونعتقد هنا  بصورة بريطانيا "الهجرة غير المشروعة" لليهود لقد عرفت
لمثل هذا النوع من الهجرة، هو مقاومة للنفوذ األجنبي اآلخر، كروسيا وفرنسا وألمانيا، إذ  -ولو جزئيًا-  أن مقاومة بريطانيا

  الم. كانت فلسطين بوابة للهجرة من كل أنحاء الع

  تختم الرسالة بدفاع األمير عن موقفه؛ بالسؤالين التاليين: 

إلى متى ستدوم ثقة حلفاء بريطانيا في األردن والعراق والسعودية والخليج وسواحل البحر المتوسط واألحمر  -
  بالسياسية البريطانية؟ 

لمشكلة؟ ومع هذا يبقي األمير إلى متى ستنطلي حيلة تفوق اليهود على بريطانيا وعجزها عن الضغط عليهم وحل ا -

ونقرأ هذه العبارة  )80("إلى ذلك بريطانيا، وندعو العرب جميعًا إلى بقاء صداقتنا معالباب مفتوحًا بقوله: "ندعو 
  ...!ولكن

في الخبرة فروق يتضح هنا مبالغة األمير في تغير مواقف حلفاء بريطانيا تجاه سياستها، وربما عدم إدراكه الكامل أن ال
على  ،فالعرب خبرتهم في المفاوضات ضعيفة جدًا لعدم وجود سياسة خارجية لهم عبر قرون ؛السياسية بين الطرفين شاسعة

مارات إالعكس من األمبراطورية البريطانية التي ال تغييب عنها الشمس وعقدت عشرات المعاهدات منذ بداية القرت التاسع مع 
  . )82(م 1928دن نفسها عام ومع إمارة شرق األر )81(الخليج العربي

دعي فيها أن ام، رد األمير على مقابلة لهنري مكماهون مع اإلذاعة البريطانية، 1937تموز  25وفي رسالة مؤرخة في 

كانت خارج الدولة العربية المستقلة التي وعد  فلسطين أنبمعنى  ؛فلسطين كانت خارج االتفاق البريطاني مع الشريف حسين
  لشريف. اإلنجليز بها ا

ساعد  -إي األمير- إذ كان نفسه ر على والده المرحوم الشريف حسين؛لقد أكد األمير في رسالته أن هذا افتراء كبي
  : )83(والده األيمن وأمين سره وكاتب رسائله. كما قدم الحجج التاريخية لذاك االتفاق بما يلي

"أما ما يتعلق بالحدود فقد يكون  :م1915آب  3هـ/1333شوال  19ورد في رسالة مكماهون للشريف حسين بتاريخ  -1

سابقا ألوانه، خاصة أن تركيا ال تزال تحتل قسمًا كبيرًا  - والوقت قصير والحرب قائمة- بحثنا في مثل هذه التفاصيل
  . )84(من األراضي التي أشرتم إليها في اقتراحكم احتالال تامًا"

حتى الخليج الفارسي شماًال، ومن  ةأضن - ل البالد العربية من مرسينباستقال إنجلترا"أن تعترف لقد أكد الشريف ضرورة  -2
 )يستثنى من ذلك عدن التي تبقى كما هي( ومن المحيط الهندي للجزيرة جنوبابالد فارس حتى خليج البصرة شرقًا، 

ود التي ذكرتها تطلب الحدتكد أيضا "أن مصالح ديانتنا كلها أومن البحر األحمر والبحر المتوسط حتى سيناء غربا، و
  لكم". 

من إرضائه ومفاوضته بل هي مطالب بريطانيا هذه الحدود المطلوبة ليست لرجل واحد تتمكن "أن  أكد الشريفكما 
"ولذلك نرى أن من واجبنا  وأضاف. )85(جمعه على هذا االعتقاد"أفي هذه الحدود، وهو متفق بهي شعب يعتقد أن حياته 

  . )86(في أول فرصة بعد انتهاء الحرب ما ندعه اآلن لفرنسا في بيروت وسواحلها" أن نؤكد لكم أننا سنطلب إليكم
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الحدود المتفق عليها من خالل اعتذار بارد لألمير عبد الله على سوء بعلى مكماهون الذي حاول التالعب األمير  ردو

سورية غربي دمشق وحمص وحماة "أن مرسين واسكندرون وبعض األقسام ال التفاهم بينهما حول هذه القضية حينما قال
  . "وحلب ال يمكن أن يقال عنها عربية محضة

العمل فيها بملء الحرية دون أن توقع ضررًا بحليفتها فرنسا  إنجلتراقوله "أما األراضي التي تستطيع يضاف إلى ذلك و
لهم في الحدود التي اقترحها  مستعدة على أساس تلك التعديالت أن تعترف باستقالل العرب وتقديم المساعدة إنجلترافإن 

  . )87(شريف مكة"

مراسالت إضافة إلى كما أوضح األمير عبد الله لمكماهون أن مراسالت كثيرة جرت بين بريطانيا وحلفائها وشريف مكة 
تؤكد الموقف البريطاني كما ورد في وكلها م، 1914شخصيا في عام  معهالملك فيصل و معالقائد العثماني في سوريا 

كل نهضة تؤدي من موقف الثابت الإلينا ومفادها "أن حكومة جاللة ملك بريطانيا العظمى وحلفاءها ما زالت واقفة  تكمبرقي
إلى تحرير األمم المظلومة، وهي مصممة أن تقف بجانب الشعوب العربية في جهادها لتبني عالما عربيا، يسود فيه الشرع 

بخصوص تحرير  ة"أن حكومة بريطانيا ستفي بوعودها السالف ك المراسالتتل والقانون بدل الظلم العثماني". كما تؤكد

  . )88(العربية وتساعد الذين ال يزالون تحت نير الظالمين لينالوا حريتهم" ةاألم

كانت فلسطين بيت  ،إلى جدة لعقد معاهدة مع الشريف حسين)89(وتؤكد الرسالة أنه عندما قدم الكولونيل لورنس

أنه لن يخرج  تم أكد1921ول األالنقاش الذي دار بين لورنس والوفد اإلسالمي المسيحي في كانون  وأن حصيلة ،القصيد

فإذا حصل حل مرض للوفد تنتهي مسؤولية الملك حسين، وإذا اخفق  ؛أي تصريح من فلسطين إال بعد انتهاء المناقشات
  . )90(ن الشريف حسين سيستأنف الدفاع عن مطالب العرب هناكإف ،الوفد

أن فلسطين كانت داخلة في العهود المقطوعة  هين الحقيقة التي ال مراء فيها : "إويختم األمير عبد الله رسالته بقوله
  . )91(نه لم يكن يعلم غير ذلك"إو ،لوالدي الملك

م على جرائم الصهيونية في القدس 1938تموز  8احتج األمير في رسالته إلى المندوب السامي لشرقي األردن في 
ال يريدون العيش بسالم وسكينة مع العرب ؛ فالصهاينة وأوضح أن الهدف من هذه االعتداءات هو تعقيد حل القضية ،يفاوح

كما  .)92("نني وأمتي ننتظر ما سيترتب من عقاب صارم على هؤالء المتجاسرين الذين قاموا بمثل هذه الفظاعاتوأضاف إ

فحوى رسالتين من سجن تتضمن  م1938 تموز 26لفريد ماك مايكل في أ إلى المندوب السامي السير أخرى أتبعها برسالة

تفيد بوجود عشرات القتلى من العرب جراء اعتداءات اليهود، وأن العرب قد أحسوا بالخطر اليهودي الحقيقي، ، والمزرعة
  :)93(كما أوضح األمير أمرين هامين هما .وأن السجناء العرب بريئون من هذه األعمال

ها، يعتبر عامًال قويًا لردة فعل قوية مستقبلية من ئرجال الدين والعقيدة اإلسالمية وترسيخ ذلك في ذهن أبناأن إهانة   - أ
 أبناء األمة العربية. 

  لليهود هو الذي يدفع بالمئات من العرب في فلسطين إلى أماكن االعتقال.  اإلنجليزين التحيز أ  -  ب

انيا في حل هذه المعضلة ومحاربة الفكرتين السابقتين، وذلك بأن ويطرح األمير عبد الله نفسه وسيطا ليساعد بريط

كون للحكومة نواة (هيئة) من العرب تعمل على تهدئة الخواطر وضرب مروجي األباطيل في الصميم. ويأمل األمير كذلك ت
  عايته حتى انفراج األزمة. بموافقة الحكومة البريطانية على ترحيل هؤالء الزعماء أو المتهمين إلى شرق األردن ليبقوا تحت ر

   رسالتان إلى الزعماء الفلسطينيين - ثانيًا

م يدافع فيها األمير عن نفسه 1936ول األكانون  16هـ/ 1355شوال  2إلى الحاج أمين الحسيني مؤرخة في  األولى:

يابة عن اللجنة العليا العربية (التي نه تحدث نأإذ اعتبرته اللواء  ؛أمام اتهام جريدة اللواء له بسبب وقوفه أمام اللجنة الملكية
ذكرها أن المؤتمر لبأنه ليس فلسطينيا حتى يتحدث بذلك. كما عتب األمير على جريدة اللواء  واتهمتهيرأسها الحسيني). 

في العراق لنفي بعض أحرار العراق. ويوضح األمير أن هذه األشياء ليس اآلن  )94(الذي سيعقد في مصر سيدين الملك غازي
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هام آل البيت الهاشمي اآلن سيضر ألن القضية الفلسطينية بحاجة إلى كل مساعدة من الهيئات العربية، وأن ات ؛انها وزمانهامك

هل هناك خالف "ال يعلمه األمير" مع الحاج  :فلماذا هم؟ ويتساءل :ويستفسر األمير بلغة المستنكر .القضية وال ينفعها
  . )95(ضح فيه األمورأمين؟ ويأمل بجواب من الحاج أمين تت

 :م. وهي ليست األولى بينهما1938آيار  24 هـ/1357ربيع األول  24إلى عوني عبد الهادي مؤرخة في  الثانية:

  . )96("تلقيت شاكرًا جوابكم على كتابي"

ذه بسحب هفيها توضح الرسالة مخاوف عوني عبد الهادي من اقتراحات األمير حول حل القضية الفلسطينية، ويطالبه 

 ألفا. ويوضح األمير 60تخوف الفلسطينيين من اقتراح األمير السماح لليهود بالهجرة بما ال يتجاوز حول المقترحات خاصة 
نجليزي يضمن عدم بيع أراض أخرى لليهود، وعدم السماح إأن هذا االقتراح في األصل اقتراح  في رسالته إلى عبد الهادي

  . )97(بمزيد من الهجرة إال برضى العرب

نه قادر على الدفاع عن سمعته باألفعال وليس على أ ويشكر األمير عوني عبد الهادي لحرصه على سمعته، لكنه يشدد
ولكن في الوقت الذي تخلو فيه بالده (شرق  .فإنه لن يفرط في الحقوق ، وبصفته وريث الثورة العربية الكبرىباألقوال

"ولكن هذه فلسطين استعدوا قائال: . ويحذر بلغة اليائس ن اليهودماألردن) من أي يهودي، أصبح نصف سكان فلسطين 
إلقناع، بديًال من أجل ا مدير أو مشير". ويطرح المشكلة بينه وبين عبد الهادي للحوار باللصالة الجنازة عليها، ولقد تركت 

  . )98(لالتهامات

ينية من خالل الحلول التي يطرحها. وتظهر هنا لألمير بالتنازل عن الحقوق الفلسط القاسيويتضح هنا االتهام المباشر 
  . في هذا الوقتأثبت الزمن صواب رؤيته المستقبلية ه، وقد ثقة األمير الزائدة بصواب رأي

  ثالثا: رسائل األمير إلى الزعماء المصريين

عام لجمعية الشبان أرسل األمير عبد الله ثالث رسائل إلى مصر، األولى هي رد على رسالة عبد الحميد سعيد الرئيس ال
كان عبد الحميد سعيد قد وجه رسالة إلى األمير  .المسلمين العالمية، ورئيس اللجنة العليا المصرية للدفاع عن فلسطين

م، بين في ديباجتها المخاطر التي تمر بها القضية الفلسطينية، 1938حزيران  1هـ/ 1357ربيع الثاني  2عبد الله مؤرخة في 
قتراحات التي قدمها لحل المشكلة تهام لألمير بسبب االاالدد األمة العربية كافة. لكن الرسالة توجه واألخطار التي ته

   :)99(الفلسطينية، إذ أوضح عبد الحميد سعيد ما يلي

أن المقترحات (كما نشرتها الصحف) تخالف ميثاق المؤتمرات والهيئات الوطنية الفلسطينية ومبادئ مؤتمر  -1

  . )100(بلودان

ألنها تمنح اليهود امتيازات ال يقرها العرب وال  ؛الصميموتصيبها في لمقترحات تضر بالقضية الفلسطينية أن ا -2
خطأ أإلى أن األمير  سعيد وأشار .المسلمون، وتزيد من هجرة اليهود إلى فلسطين، مما يطيل أمد الفتنة وسفك الدماء

 :هما )101(في مسألتين

، وقد قاطعها العرب والمسلمون باعتبارها لجنة لتقسيم فلسطين بين العرب ةاإلنجليزيمثول األمير أمام اللجنة الملكية   - أ

  واليهود. 

كان في تقديم المقترحات ضرر بالغ بحقوق العرب في فلسطين، بل خطر على العرب كافة وشرق األردن ومصر   -  ب

وتأكيد أن ما  ،ليه عن المشروعوطالب األمير بالعمل الجماعي مع الزعماء العرب، وتخ .المجاورتين لفلسطين خاصة
 حسن نية. كان ببدر منه 

حل إيجاد ويتضح هنا االتهام المباشر لألمير بالتفريط بالحقوق العربية في فلسطين من خالل السعي مع بريطانيا إلى 

  .منفرد بعيدًا عن العرب والفلسطينين
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م على رسالة عبد الحميد سعيد، مبينًا 1938ن حزيرا 5هـ/ 1357ربيع اآلخر  6أجاب األمير في رسالته المؤرخة في 

  : )102(حيثيات المشكلة في اآلتي

  سقوط سوريا بيد الفرنسيين.  -

 استثناء شرق األردن من وعد بلفور بفضل جهوده.  -

 تأسيس العراق على يد األمير فيصل.  -

 فلسطين وأهمها: في مجموعة الحوادث التي حدثت  -

  . )103(م1921عام  حادثة يافا بين اليهود والعرب ربيع  .أ 

 . )104(إنشاء المؤتمر الفلسطيني برئاسة موسى كاظم باشا الحسيني  .ب 

 رئاسة المجلس اإلسالمي لإلفتاء من قبل الحاج أمين الحسيني.   .ج 

كل دون أن تمنع تشانسلور، وأكهوب، وماك مايل، وبلومر وصموئيل،  :مندوبين سامين على المنطقة ةخمس تعاقب  .د 
 األف 450م إلى 1921ألف عام  100من اليهود فيها إذ ارتفع عدد  لهجرة اليهودية إلى فلسطين؛يادة اهذه اإلجراءات ز

  اآلن، إضافة إلى مصادرة األراضي وشرائها بأساليب مخالفة، فأصبح بين كل قريتين عربيتين مستعمرة يهودية. 

  : )105(كما أوضح األمير عبد الله أن دعائم الصهيونية في فلسطين ثالث هي

  عد بلفور. و -1

 األمم األوروبية التي قررت إخراج اليهود من بالدها إلى فلسطين.  -2

متطرفو العرب الذين ال يقبلون أي حل مكتفين بالبكاء والعويل مستصرخين من ال يجديهم نفعا، وهذه فلسطين تلفظ  -3

  النفس األخير. 

سراع في اإل هو في–"الدواء للداء  إيجاد ويرى األمير عبد الله أن إنقاذ فلسطين من استيالء شعب آخر عليها في

  الخطر وتحديد الهجمات، ثم التفكير في دفع ذلك كله دفعًا تامًا. وأما المطاولة فتقتل فلسطين".  إيقاف

ويؤكد أن وحدة  .ويضيف أن قوة الدول اإلسالمية في عصبة األمم ضعيفة، وال تأثير لها إلرتباطاتها بمعاهدات دولية
، اإلمكانيات السكانية واالقتصادية والجيش مما يمنع الهجرة اليهودية ألنها تقوي ؛ردن هي الحل األمثلفلسطين وشرق األ

  خرائط سمبسون ولجنة بيل. ذلك  منع اآلخرين من بيع األرض كما وضحتفي بعد أن فشل رجاالت فلسطين وذلك 

يحد من قدرة الساسة الفلسطينيين على إدارة سيزيد من الهجرة اليهودية و كذلك أن دوام االنتداب البريطانيويرى 

  . )106("منهدفة البالد، و"أن العرب يسرفون في البيع كما يسرفون في العويل والبكاء الذي ال طائل 

"لقد هالني أن أرى اإلجماع على عدم المباالة بالكارثة الناجمة عن  :في رأيه بقوله ةوعبر األمير عن حقائق محزن
. ولذلك أقول "اللهم أهد قومي لليهودالحالة الحاضرة التي هي سبيل إلى جعل فلسطين بعد عامين كلها  االستيالء، وإبقاء

  . )107(فإنهم ال يعلمون"

خبره فيها عن رسالة مجهولة أم، 1938حزيران  4هـ/1357ربيع األخر  5أما رسالته الثانية فكانت لمصطفى النحاس في 

البحث عن عرش مأمول"، وطلب بي جريدة حزب الوفد المصري، يتهم فيها األمير "من مصر، هي عبارة عن مقالة قصيرة ف
من النحاس أن يبذل جهده في التأثير على صحيفة الوفد والصحف المصرية لوقف الهجمة اإلعالمية على األمير عبد 

  . )108(الله

ألراضي التي يملكها اليهود من لفلسطين، والنظر إلى ا )109(كما تمنى على النحاس االطالع على خريطة سمبسون

أوضح ضياع فلسطين. والتي أدت إلى األمور  في رسالته الحولة شماال إلى بئر السبع جنوبا (ذات اللون األصفر). كما أوضح
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ما يفتقدونه، وتفتقده األمة جمعاء. وسجل األمير مالحظاته  وهيإّال بالقوة  تحقيقه أن ما يطلبه زعماء فلسطين ال يمكن

  : )110(أن يعرف ما يلي ؛ إذ إن عليهشكل نصائح معرفية لمن يريد اتهامه فيجاءت التي 

  حوال األمم المغلوبة. أ -1

 النظم الالمركزية في العالم.  -2

 اإلدارة المختارة ونظام لبنان الصغير.  -3

ة احتالل شعب فهما في حالتي احتالل مختلفتين، األولى احتالل جيش، والثاني ؛عدم المقارنة بين وضع مصر وفلسطين -4
 يتفوق ماليًا وثقافيا وعلميا. 

 طمع اليهود الكلي في فلسطين.  -5

 اليوم وسهولة تسرب األراضي والهجرة. االقتصادية حالة فلسطين  -6

 االضطرابات واألحقاد بين العائالت في القرى بسبب االغتياالت.  -7

نجليز واليهود وهو ما يريده اإل ،ن الجيوشوتسهل لهم الطريق لحشد مزيد م ،نجليز األعذارأن االضطرابات تمنح اإل -8

 معا لفرض حل استعماري. 

 نظام المقاطعات في المعاهدة السورية قائم على األسس المذهبية.  -9

  طالع على األحوال بنفسه.كما يدعو النحاس لزيارة المنطقة لال

م، وهي 1938حزيران  24 هـ/1357ربيع الثاني  25ة في يأما الرسالة األخيرة فكانت موجهة إلى محمد علي باشا علو

يشكر فيها األمير رئيس  م1938حزيران  20هـ /1357ع اآلخر ربي 21جواب على رسالة من علوية إلى األمير مؤرخة في 
اللجنة البرلمانية المصرية على طروحات اللجنة التي تمثلت في استنهاض همم الدول العربية للتبرع بالمال واإلمكانات، 

السبيل الوحيد للحفاظ على األرض، وأن ذلك هو  عها أهلها قبل أن يشتريها اليهود، ألنيالعربية التي يب وشراء األراضي

األمير مستعد للتعاون إلى أقصى درجة ممكنة مع العرب في هذا الموضوع، كواجب ديني وقومي. كما يشكره على الحيادية 
  . )111(التي أبداها في فهم الموضوع

"اخطأ الذي قال فيه  م30/10/2011رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في  ونختم قولنا بتصريح
  . "م1947عام  181رقم ذا الالفلسطينيون في رفضهم قرار التقسيم 

  إال أمة الرباط شرقي النهر وغربه.  امعلقة بين السماء واألرض ما دام األقصى أسيرًا، ولن ينزله ستبقى ولكن فلسطين

  الخاتمة: 

  توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

قليمي والدولي، وأن هذه األبعاد ال يمكن فصلها عن بعضها في حل الوطني واإل :فهم األمير ألبعاد القضية الفلسطينية -1

 المشكلة الفلسطينية. 

 فهم األمير أن األبعاد الدينية والقانونية تشكل لب القضية الفلسطينية.  -2

 جاد حل للقضية الفلسطينية. ييملكها األمير بين يديه للضغط على المجتمع الدولي إل كان ط التيضعف أوراق الضغ -3

الضغوطات البريطانية والضغوطات الشعبية في شرق األردن وفلسطين، واعتراف  منهاع األمير تحت ضغوطات عدة ووق -4

 مكانات المطلوبة. أنه عاجز عن تقديم اإلباألمير 

نية المادية وغيرها، وأن األمير ال يستطيع أن يقدم أكثر مما يملك في جميع المجاالت السياسية مكانات األردضعف اإل -5

 واالقتصادية وغيرها. 
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إدراك األمير أن الدعم البريطاني واألمريكي خاصة والدولي عامة للحركة الصهيونية، أضعف مواقف العرب كثيرًا في  -6

في  إليها لذا يصعب تحرير فلسطين من الصهاينة أو الحد من هجرتهم .نيةتقديم الدعم الالزم لحركة المقاومة الفلسطي
 الظروف الحالية. 

لوحيدة عبر األمير بصراحة عن وجهة نظره في اقتراحه منح حكم ذاني محدود لليهود في فلسطين، وهو الوسيلة ا -7
 ي إنشاء وطن قومي لهم. طموحهم المستقبلي فمن في الوقت نفسه حسب رأيه للحد من هجرتهم إليها والتقليل 

في تقديم الدعم الفعلي للثورة  ،الرسمية منها والشعبية ،أظهرت الدراسة المواقف المتباينة للقوى السياسية العربية -8
 الفلسطينية أو حل المشكلة الفلسطينية. 

ور المصري لم تبرز الرسائل سوى الدف يفهم من رسائل األمير غياب القوى العربية تجاه القضية الفلسطينية -9

 والفلسطيني إلى جانب الموقف األردني، وذلك لوقوع المنطقة العربية نفسها تحت االحتالل. 

بد من البحث عن وسائل سلمية أكثر فاعلية  الكان فهم األمير أن الحل العسكري وحده ال يكفي لتحرير فلسطين، ف -10

 سالمي. كالمفاوضات في ظل العجز العربي واإل

وجهات النظر بين األمير الباحث عن حل سلمي في ظل الضغوطات البريطانية وبين  فيالخالف أظهرت الرسائل عمق  -11

 الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطين.  همان الثورة والكفاح المسلح أالنظر المصرية والفلسطينية التي ترى  ةوجه

عن وسائل سلمية مرحلية ليس تنازًال البحث لكنه يبين أن يمانه بتحرير فلسطين الكامل إيذكر األمير في كل رسائله  -12

 مكانيات المطلوبة لهذا التحرير. كما يراه المعارضون بقدر ما هو عجز في اإل

 ،توضح الدراسة خوف األمير من أن ما يعتبره العرب اليوم خيانة في الطرح لحل القضية، هو ما سيطالبون به مستقبًال -13

إلى األفعال وال ارضة العربية الرسمية لم ترتق أن المعحين  نبئ بذلك، فيجراءات الفعلية الصهيونية على األرض تألن اإل
 قبوًال غدًا. مزالت أقواًال، وأن ما هو ليس مقبوًال اليوم سيكون 

الخاصة من خالل سعيه إلى الحل السلمي، وعبر  الصريحة لألمير بالسعي إلى مصالحهالرسائل االتهامات  لم تخِف -14

 مع الجزء الفلسطيني العربي. الوحدة بوضوح عن ضرورة 

ستثناء شرق األردن من وعد بلفور ضمن اإلى سياسته الخاصة، وليس إلى من اليهود يعيد األمير خلو شرق األردن  -15

  قانون دولي في صك اإلنتداب الصادر عن عصبة األمم.
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The Palastinian Isuu in the Letters of Prince Abdullah bin Al-Hussein 
(1930-1938): Ducumental Study 

 
Omar Al-Omari and Waleed Al-Areeth 

History Department, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 
Abstract 

In this study, there are three major points to discuss: 

- The Prince's letters to the international community, especially Britain, through the High Commissioner. 

- The Prince's letters to the Arab kings, specially, Egypt and Saudi Arabia. 

- The Prince's letters to the Palestinian leaders (revolution leaders), especially Haj Ameen Al- Husaini. 

The Prince's position is clear in two important matters:  

- his approval Jewish self-autonomy during initiating the framework of Palestinian state project. 

- lack of the political abilities of  Prince Abdullah to push on these parties. 

- The study used the analytical descriptive approach in presenting Prince Abdullah's opinion in the 
Palestinian issue and searching for the needed solutions to this issue . 

The study also explains the other opinion (British mandate , Palestine , Egypt) and how Arab parties stood 
against Prince Abdullah’s opinion , who was explicitly accused of renouncing Palestinian national rights by 
granting autonomy to Jews in Palestine. 

This study is mainly based on and supported by the Prince's own letters as a main sorucs in addition to some  
other references.  

Keywords: Prince Abdullah, Britain, letters, Palestinian revolution. 

  

  الهوامش

 ،الثالث، (الرسائل) عبدالله بن الحسين (حقبة من تاريخ األردن)، الجزء كنشرت هذه الرسائل ضمن مجموعة اآلثار الكاملة للمل - 1
 . 391- 324الفصل السابع، الدار المتحدة للنشر، عمان، ص 

نظر: أحمد طربين، فلسطين في عهد االنتداب البريطاني، ازيد من التفاصيل، لم .م1922تموز  24صدر قانون االنتداب في  - 2
 م. 1990م، الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، بيروت، 1917-1948

 . 1هامش الأنظر  - 3

، م)H.Samuel  )1920-1925 هربرت صموئيل  :م سبعة مندوبين هم1948 و 1920 عامي تولى هذا المنصب في الفترة بين  - 4
 A.كهوب اآرثر عونفيل وو، )م1928 -1931(  J.chancllorجون تشانسلور وم)، Plumer )1925-1928رال بلومر الجنو

Wauchope  )1931 -1938م( ،لفرد ماك مايكل وأA.macmichel  )1938- 1944م( ،جورت وCort )1944-1945 ،(م
عهدي االحتالل واالنتداب البريطاني  نظر ممدوح الروسان، القدس فيام)، A.G. cunnibham  )1945 - 1948وكننغام 

 . 297م، ص 2000، القدس عبر العصور، جامعة اليرموك )م1948- 1917(

 Ramboldة كل من السير هوراس رامبولد ضويوع Pellم برئاسة اللورد بيل  1936آب  7شكلها ملك بريطانيا جورج السادس في  - 5
وحدد صالحياتها في التثبت من أسباب االضطربات وكيفية تنفيذ  ،Coblandالد كوبالند نوراجي ،Morissوالسير هارولد موريس 

  .265 ،202 ،129 - 128، ص 1937 ،، مطبعة حكومة فلسطين5479صك االنتداب: الكتاب األبيض، رقم 

سلمون حائط يعتبر المويام االنتداب البريطاني على فلسطين، أم، 1926البراق: اندلعت أحداث ثورة البراق في مدينة القدس في آب  - 6
دعائهم ملكيته، اثر محاولة اليهود الصالة قرب الحائط والمساس بقدسيته، وإالبراق وقفًا إسالميًا، وكانت هذه األحداث قد اندلعت 

 . 617- 614، ص 1984، دمشق 1نظر: الموسوعة الفلسطينية، المجلد األول، ط احيث يطلقون عليه (حائط المبكى)، 
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و 1928بريطاني، المندوب السامي على فلسطين بين  ومسؤول م) ضابطJ. Chancellor )1870-1952جون روبرت تشانسلور  - 7
 نظر: البريطانية، لمزيد من التفاصيل ا مبراطوريةحصل على عدة أوسمة منها فارس الصليب األكبر من رتبة اال م.1931

Evyatar Friesel," Through a Peculiar Lens: Zionism and Palestine in British Diaries 1927-1931", Middle East 
Studies. No.9, P419-444.  

 . 328-324الرسائل، ص  - 8

م، وهو أول من 1938- 1931المندوب السامي على فلسطين  A.Wauchopeكهوب االجنرال واكهوب: هو السير آرثر جونفيل و - 9
خمسة منهم بالتعيين وثالثة  ؛موظفين حكوميين يةتشكل من ثمانيدعا اآلحزاب العربية القامة أول مجلس تشريعي في فلسطين 

 .ن من التجاراواثن ،وسبعة من اليهود أربعة بالتعيين وثالثة باالنتخاب ا،تعيين ثنانأحدهم انتخابا وا ؛وثالثة مسحيين ،باالنتخاب
 ،يد من التفاصيل عن ذلكعضوًا برئاسة واحد من خارج فلسطين ويكون حياديًا ال عالقة له بالفلسطينين، لمز28فيكون العدد 

 المنشأة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس الغرب (د.ت).  ،م)1939 - 1922نظر: كامل خلة، فلسطين واالنتداب البريطاني (ا

 . 331-328الرسائل، ص  - 10

 .337-331الرسائل، ص  - 11

 . 349-345الرسائل، ص  - 12

سياسية واقتصادية إقليمية  الحركة الصهيونية وقد أخذت أبعادوهي الثورة الفلسطينية الكبرى، اندلعت ضد االحتالل البريطاني وا - 13
 .ودولية كبيرة

 . 340-337الرسائل، ص  - 14

 . 344-341الرئاسل، ص  - 15

 .352-349الرسائل، ص  - 16

اسالته رم) اشتهر بم1949- 1862الممثل األعلى لملك بريطانيا في مصر ( Sir Henry Macmahon هو السير هنري مكماهون - 17
وتقرير مصيرها بعد الحرب  ،األراضي العربية التي كانت تخضع للدولة العثمانية لعلي حول مستقبل استقالمع الشريف حسين بن 

م)، قراءة 1939- 1915مكماهون)  - سالت الحسينرانظر: ممدوح الروسان، فلسطين في ما، لمزيد من التفاصيل، ىالعالمية األول
 . 1990جديدة في الوثائق والدراسات المعاصرة، عمان 

 . 362-352الرسائل، ص  - 18

م، له مؤلف 30/8/1944- 3/3/1339عين مندوبًا ساميًا على فلسطين بين  ،م)1969- 1892( مايكل ماك السير هارولد الفرد - 19
 م. 2006بو شوك، نشر عام أبعنوان: السودان، ترجمة محمود صالح، مراجعة أحمد إبراهيم 

 . 370-363الرسائل، ص  - 20

 .388-387الرسائل، ص  - 21

 . 391-390ص  الرسائل، - 22

نبول طم) مفتي فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا، أكمل دراسته في اس1974-1895الحاج أمين، هو محمد أمين الحسيني ( - 23
م، 1920، قبض عليه لمساندته الثورة عام اإلنجليزيمرافقًا خاصًا للحاكم العسكري  اإلنجليزيم، ثم عين بعد االحتالل 1951
ولما رفض طلبه حق  ،ثناء الحرب العالمية الثانية غادر إلى سويسراأو .ليا أيام الثورة الفلسطينية الكبرىرئيس اللجنة العوكان 

م، وبقي فيها 1959لى بيروت عام إثم انتقل  ،المقدس دعاد تنظيم جيش الجهاألمانيا، وبعد الحرب أاللجوء السياسي غادر إلى 
 . 142-138 ص 1مج  ،الموسوعة .هيئة العربية هناكا للرئيس

، برئاسة مفتي القدس م1936نيسان  6هي الكيان السياسي الممثل للفلسطينين في فلسطين تحت االنتداب البريطاني، تأسست في  - 24
عبد اللطيف بك الصالح رئيس وأحمد حلمي باشا مدير البنك العربي بالقدس، ووضمت راغب النشاشيبي،  ،الحاج أمين الحسيني

 نظر:ام، لمزيد من التفاصيل، 1946م، ثم أعيد تشكيلها عام 1939واستمرت حتى عام  ،وغيرهمالحزب العربي والفردروك 

 Charles Smith, Palestine and Arab_ Israrli conflict, the Sixth Edition, 2007, P.111-225.  

 . 372- 371الرسائل، ص - 25
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يشغل منصب سكرتير اللجنة العربية العليا التي تمثل م، كان 1889ولد في نابلس  ،عوني عبد الهادي، رجل سياسي قومي عربي - 26
م)، وكان قد أسس مع 1939- 1936( قيادة الشعب الفلسطيني، ويرأسها الحاج أمين الحسيني خالل الثورة الفلسطينية الكبرى

نظر: خيرية ايل، لمزيد من التفاص .م1970 عام عدد من زمالئه في العهد العثماني الجمعية العربية الفتاة، توفي في القاهرة
 م. 1984 ،بيروت ،قاسمية، عوني عبد الهادي، أوراق خاصة

 . 372-371الرسائل، ص  - 27

كان لها دور كبير في مناصرة قضايا األمة وم، 1927عبد الحميد سعيد، رئيس جمعية الشبان المسلمين في مصر التي أسسها عام  - 28
في تنظيم أول مؤتمر حول  لعربي الفلسطيني، كما كان له الفضلسالمي، وخاصة دعم نظام الشعب احركات التحرر اإلوالعربية 

محي الدين الخطيب، عبد الحميد سعيد، مجلة الفتح،  .الماضي القرن ة اليهودية إلى فلسطين في ثالثينياترالقدس وأخطار الهج
هـ/سبتمبر 1324عدد شوال  ،ةثلالسنة الثا، خوان المسلمين األسبوعيةفي مجلة اإل نفسه لمؤلفول .20هـ، ص 1365 ،ربيع األول

 .71- 21م، ص 1945

 .374-372الرسائل، ص  - 29

 .379-375الرسائل، ص  - 30

)، 1939-1937( ،)1930 -1928(دورات  لعدةم) محام ورئيس حزب الوفد، رئيس وزراء 1965- 1879مصطفى النحاس ( - 31
نظر: مصطفى ازيد من التفاصيل، لم .، ويعتبر من أبرز السياسيين في تاريخ مصر الحديث)م1950-1952)، (1944- 1942(

 م. 1993 ،القاهرة ،النحاس، دراسة الزعامة السياسية المصرية، دار الهالل

 . 382-379الرسائل، ص  - 32

م، وتخرج من مدرسة األلسن بالقاهرة، واحترف 1875ولد في أسيوط  ،ة، سياسي وقانوني مصري بارزيباشا علو علي محمد - 33
م، وكان نشيطًا في الدفاع عن القضية 1907وطني المصري الذي أسسه مصطفى كامل عام ، وكان من أعضاء الحزب الةالمحاما

العالم القانوني،  ،ة باشايعالم محمد علي علوألاليوم الورقي: من ا: نظرالمزيد من التفاصيل،  .ةيالفلسطينية في المحافل الدول
 .el-Yom.com10.2.2017إعداد أحمد طه الفرغلي، موقع الكتروني: 

 . 385-383رسائل، ص ال - 34

 . 388-385الرسائل، ص  - 35

سالمية سالم، القدس عبر العصور، لمزيد من التفاصيل عن مكانة القدس في العقيد اإلمحمد عيسى صالحية، القدس في صدر اإل - 36
 .100-43م، ص 2000، عام، جامعة اليرموك5000نظر: القدس عبر العصور ا المدينة ومكانتها في صدر اإلسالم.مقارنة بمكة و

 م. 2000 ،كمال الدين بن أبي شريف، فتويان بشأن القدس وقبر النبي داود، تحقيق: محمد عيسى صالحية، عمان - 37

عرفت بالكتاب األبيض الصادر يوم بريطانيا حًال للقضية الفلسطينية، الكتاب األبيض، الخطة السياسية الجديدة التي رأت فيها  - 38
األراضي، والهجرة، واشتمل على ثالثة خطوط هي: الدستور،  الذي، 2/39م رقذا رسمي البالغ الم، ويحمل 27/5/1939

 م.1939

 . 326الرسائل، ص  - 39

 . 463األرشيف العثماني، تصنيف يلدز، معروضات الصداره، رقم  - 40

 .م، عرف بتشدده ضد الصهيونية1909- 1876ثون من سالطين الدول العثمانية العبد الحميد الثاني، هو السلطان الرابع والث - 41
م، وكذلك، 1990 ،خر السالطين الكبار، دار القلم، دمشقآنظر، محمد حرب، السلطان عبد الحميد الثاني، المزيد من التفاصيل، 

 . 153- 147م، ص 2012 ،وليد العريض، تاريخ الدولة العثمانية، دار الفكر،عمان

 327الرسائل، ص  - 42

الصهيوني للقدس، تاريخ القدس، جامعة اليرموك والمنتدى الثقافي، أنظر: وليد العريض، إجراءات الدولة العثمانية ضد التسلل  - 43
 . 60، ص 2001إربد 
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)، واستمرت أسرته ذات األصل األلباني في حكم مصر م1848-1804(في الفترة وال عثماني تولى مصر الكبير،  محمد علي باشا - 44
نظر: سليمان أبو المزيد من التفاصيل،  ألناضول.مد علي باشا على الشام واوقد استولى مح .م1952حتى الثورة المصرية عام 

 م. 1929 ،عز الدين، إبراهيم باشا في سورية، بيروت

ومجموعة ، 198 - 197 م، ص1836هـ/1252ربيع األول  8، 6200رستم، المحفوظات الملكية المصرية، األوراق السياسية، رقم  - 45
 م. 1943 ،مريكية، بيروتألارة محمد علي، الجامعة مجلدات معظمها في قضايا تتعلق باليهود فت 5رستم عبارة عن 

 . 63وليد العريض، إجراءات، ص  - 46

 . 8هامش رقم الأنظر،  - 47

 . 9هامش رقم الأنظر  - 48

 . 9هامش رقم الأنظر  - 49

 .331الرسائل، ص  - 50

 .335-331الرسائل، ص  - 51

 .335-331الرسائل، ص  - 52

 .333الرسائل، ص - 53

 .333 ص الرسائل، - 54

 .334الرسائل، ص  - 55

 .335الرسائل، ص  - 56

 إلنشاءوقادت معركة 1921شتيرن، تعني بالعربية الدفاع، منظمة عسكرية استيطانية أسست في القدس عام وعصابات الهاجناه  - 57
 . 516- 4/515الموسوعة  :نظرالمزيد من التفاصيل،  .بيغن ممن أشهر قياداتها مناحي .إسرائيل

 .335الرسائل، ص  - 58

 .336الرسائل، ص  - 59

 .338الرسائل، ص  - 60

م، وهو أشهر شخصية صهيونية بعد هرتزل، كان له الدور 1874أحد أبرز نشطاء الحركة الصهيونية، ولد عام  حاييم وايزمن: - 61
م، وكان رئيسًا للمنظمة الصهيونية العالمية، وانتخب أول رئيس 1917ستصدار وعد بلفور من الحكومة البريطانية عام االكبير في 

أمين هويدي، كيف فكر زعماء الصهيونية، دار المعارف،  :نظران التفاصيل، لمزيد م .م1948لدولة إسرائيل بعد قيامها عام 
التجربة والخطأ، ترجمة الحسيني مصري، دار الخلود للنشر  -، حاييم وايزمان، السيرة الذاتية 81- 51د. ت، ص  ،مصر

 م. 2015 ،والتوزيع، القاهرة

 . 340-337الرسائل، ص  - 62

 .341الرسائل، ص  - 63

بدعوة من شيخ قبيلة بني صخر مثقال الفايز لنصرة فلسطين، وحضر االجتماع إضافة  1937محزيران  7في عقد مؤتمر أم العمد  - 64
في الشمال والوسط والجنوب، من المناصير والعدوان والعبيدات والروسان والبطاينة والعزام  نالى رئيسه الفايز كل مشايخ األرد

ل البريطاني في األردن ومنع دخول اليهود إلى األردن، غيرهم، وناقش التغلوالزعبي والفريحات والمحيسن والعيطان والمجالي وغ
وإيواء وحماية أحرار وثوار فلسطين وسوريا الموجودين في مضارب العشائر، ومساعدة الشعب الفلسطيني بالسالح والمال 

نظر ا، و18م، ص 1989ردني، عمان يخ األردن المعاصر، مركزالكتاب األرنظر: علي محافظة، تاالمزيد من التفاصيل،  .والمؤن
 . 65هامش الكذلك مرجع 

مثقال الفايز: أحد شيوخ ووجهاء قبيلة بني صخر، كان له دور كبير في دعم حركات نضال الشعب العربي الفلسطيني من خالل  - 65
نظر: عواد صياح ا ،صيللمزيد من التفا .تنظيم المؤتمرات الشعبية والمهرجانات والدعم المادي وإرسال المقاتلين إلى فلسطين

 م. 2009(شيخ من مشايخ بني صخر)، عمان، المؤلفين  البخيت، عمر محمد العرموطي، سيرة حياة الشيخ مثقال سطام الفايز

 .343-342الرسائل، ص  - 66
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 .344الرسائل، ص  - 67

 .349-345الرسائل، ص  - 68

 .350الرسائل، ص  - 69

عضوية كل من وم، برئاسة الحاج أمين الحسيني، 25/4/1936ي التي تشكلت ف ة: هو مجلس اللجنة العربية العليارمجلس العش - 70
يعقوب وعبد اللطيف صالح، وحسين فخري الخالدي، وعوني عبد الهادي، وراغب النشاشيبي، والفردروك، ومن جمال الحسيني، 

لسطينية الكبرى وكانت مهمة هذه اللجنة قيادة فلسطين في ظل الثورة الف .بد الباقي ويعقوب دراجعحمد حلمي وأالغصين، 
برئاسة الحاج  ،م1946 عام )، وحلت هذه اللجنة بتشكيل الهيئة العربية العليا لفلسطين بموجب مؤتمر بلودانم1939- 1936(

 . 4مج  ،نظر: الموسوعة الفلسطينيةالمزيد من التفاصيل،  .أمين الحسيني

 .350الرسائل، ص  - 71

 .350الرسائل، ص  - 72

ثاني رئيس وزراء  ، هو)1965 – 1894سمه إلى العبرية بـ موشية شاريت (اية، غير هوموس شرتوك، يهودي أوكراني الجنس - 73
وأعاد تنظيم الوكالة  ،لعب دورًا كبيرًا في توثيق العالقات السياسية واالقتصادية مع بريطانيا ،)م19559 -1953إلسرائيل (

 نظر: المزيد من التفاصيل،  م.1960، وأصبح رئيسًا لها عام اليهودية

Gabriel ShefferM Moshe Sharett; Biography, Personal Diary and other Documents, Belmont, Massachusetts: 
Arab American University, 3rd  Edirion, 1986. 

  . 351الرسائل، ص  - 74

  .351الرسائل، ص  - 75

  .357الرسائل، ص  - 76

  .357الرسائل، ص  - 77

  .358الرسائل، ص  - 78

  .360-359الرسائل، ص  - 79

 .363-362 الرسائل، ص - 80

نظر: صالح حسن المسلون، فصول من تاريخ الخليج العربي، مكتبة الرشد، المزيد من التفاصيل عن هذه المعاهدات واالتفاقيات،  - 81
 . 345-275م، ص 2005 أبها

ا في التطور م، وأثره1928نظر، رائد هياجنة، ثابت العمري، المعاهدة األردنية البريطانية المزيد من التفاصيل عن هذه المعاهدة،  - 82
 ،باط)، ش1( العدد التاسع والعشرون، السياسي في إمارة شرق األردن، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

  . 302- 260م، ص 2013

 .365-364الرسائل، ص  - 83

 .365الرسائل، ص  - 84

 .365الرسائل، ص  - 85

 .366الرسائل، ص  - 86

 .368الرسائل، ص  - 87

 .368الرسائل، ص  - 88

م عن 1916وره في مساعدة القوات العربية خالل الثورة العربية الكبرى عام بدم، اشتهر 1888 عام ي ولدلورنس: ضابط بريطان - 89
 :نظرامن التفاصيل،  لمزيد .م1935طريق انخراطه في حياة الثوار العرب، عرف وقتها بلورنس العرب، توفي عام 

 T.E Lawrence, Seven Pillars of Wisdom, London,1922. 

 . 370-369ص الرسائل،  - 90
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 . 370الرسائل، ص  - 91

 . 388-387الرسائل، ص  - 92

 . 389-388ص  ،الرسائل - 93

محمد  .م1939-1933ثاني ملوك العراق الحديث  ،م٭1929-1912 الملك غازي بن فيصل األول بن حسين بن علي الهاشمي - 94
 (د. ت) (د. ن).  ،بغداد .حسن الزبيدي، الملك غازي ومرافقوه

 . 372 -371الرسائل، ص  - 95

 . 372ائل، ص الرس - 96

 . 373الرسائل/ ص  - 97

 . 374الرسائل، ص  - 98

 . 376-345الرسائل، ص  - 99

رفضت بريطانيا عقده  نم، بعد أ8/9/1937مؤتمر بلودان، عقد بعد صدور تقرير لجنة بيل حول تقسيم فلسطين، وعقد في  - 100
 ووضعر ووقف الهجرة اليهودية إلغاء وعد بلفوبو تقسيمالفي القدس بطلب من الهيئة العربية العليا، وأوصى المؤتمر برفض 

 . 419-1/418نظر: الموسوعة المزيد من التفاصيل،  .لدولة المستقلةلدستور 

 . 378- 377الرسائل، ص - 101

 . 381-379الرسائل، ص  - 102

اعتبار اللغة إلى فلسطين،وطالب المحتجون ب ، رفضًا لالحتالل البريطاني والهجرات الصهيونية4/4/1920حادثة يافا، نشبت في  - 103
قمعها لجأت إلى زعمائها لحل عن ولما عجزت بريطانيا  ،جرت اصطدامات كبيرة بين العرب واليهودوفيها  ،بية لغة رسميةالعر

لمزيد من  .700شخصا وجرح  157استشهد ، ومن العرب مقاتال 146وجرح  شخصا، 24هلك من الصهاينة  .المشكلة
 . 618-2/617نظر: الموسوعة االتفاصيل، 

القسطل عبد  معركة وهو والد قائد جيش الجهاد المقدس وبطل ،)، ولد في القدس1934-1853الحسيني (موسى كاظم باشا  - 104
ثم متصرفًا في األناضول وشرق األردن  ،وعين في البداية قائمًا على صفد وعجلون نبول،طدرس موسى في اس .القادر الحسيني

ضد الهجرة اليهودية فأقيل من منصبه من قبل  1920م م رئاسة بلدية القدس وقاد مظاهرة1918ونجد وعسير. تولى عام 
آذار  27م رئيسًا للجنة التنفيذية العربية حتى وفاته في 1920المندوب السامي. انتخبه المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث عام 

لموسوعة الفلسطينية، نظر: االمزيد من التفاصيل،  .27/10/1933م متأثرًا بجراحة التي أصيب بها في مظاهرة يافا في 1934
، بيروت، مؤسسة الدراسات 1948-1917الحوت: القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين  ،، بيان نويهض4مج 

 .1981، الفلسطينية

 . 381الرسائل،ص  - 105

 . 382الرسائل، ص  - 106

 . 382الرسائل، ص  - 107

 . 383الرسائل، ص  - 108

م، 1930األراضي والعمل الزراعي واالستيطان لجنة سنة الخبير في شؤون بسون مسبسون، ترأس السير جون هوب مسخريطة  - 109
% 30أوضح فيه أن نسبة البطالة بين العرب  ،األراضي وتنميتها"وتقرير الهجرة عن اليهود والسكان : "وكتب تقريرًا بعنوان

 نظر:ا ،لمزيد من التفاصيل .ووجه اللوم إلى الوكالة اليهودية والهجرات اليهودية

 Sir John Hope Simpson Report Cmd 3686, 193c 

 . 385-384الرسائل، ص  - 110

 . 387-385الرسائل، ص  - 111
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  المصادر والمراجع 

   العربية والمراجع المصادر

 . 463رقم  ، معروضات الصدارة،تصنيف يلدز ،األرشيف العثماني

  .م2013 ،لبنان، بيروت ،دار الكتب العلمية .لورنس العرب بين الحقيقة والخيال .حسين ،حديد

 م. 1993 ،القاهرة ،دار الهالل .دراسة الزعامة السياسية المصرية .عالء مصطفى النحاس ،الحديدي

 م. 1990 ،دمشق ،دار القلم .السلطان عبد الحميد الثاني آخر السالطين الكبار .محمد ،حرب

د. ( ،طرابلس الغرب ،عالمنشأة العامة للنشر والتوزي .)1939 -1922فلسطين واالنتداب البريطاني في ( .خلة، كامل

  .ت)

 5 ،م1836هـ /1252ربيع األول  8تاريخ  6200األوراق السياسية رقم ، الملكية المصرية، المحفوظات .رستم

 م. 1943 ،الجامعة األمريكية، بيروت ،مجلدات

دراسات قراءة جديدة في الوثائق وال ،م)1939 -1915(مكماهون  - فلسطين في مراسالت الحسين .ممدوح ،الروسان

 م. 1990 ،عمان .المعاصرة

جامعة  ،القدس عبر العصوركتاب  ،1948و 1967القدس في عهدي االحتالل واالنتداب البريطاني  .ممدوح ،الروسان

 . 2005 ،اليرموك

 .)ن. دت) (د. ( ،، بغدادالملك غازي ومرافقوه .حسن ،الزبيدي

 م. 2000 ،عمان ،تحقيق محمد عيسى صالحية ،بي داودفتويان بشأن القدس وقبر الن. كامل الدين ،بن أبي شريفا

 م. 2000 ،جامعة اليرموك ،القدس عبر العصور ،القدس في صدر االسالم ى.محمد عيس ،صالحية

 م. 1990القسم الثاني  ،الموسوعة الفلسطينية، )1948 -1917(فلسطين في عهد االنتداب البريطاني  .أحمد ،طربين

 ،الفصل السابع ،الجزء الثالث ،عبدالله بن الحسين (حقبة من تاريخ األردن) كالكاملة للمل اآلثار .عبدالله بن الحسين

 .الدار المتحدة للنشر، عمان

المنتدى ، جامعة اليرموك ،تاريخ القدس ،جراءات الدولة العثمانية ضد التسلل الصهيوني في القدسإ .وليد ،العريض

 .م2001 ،ربد، إالثقافي

 م. 2012 ،دار الفكر ،خ الدولة العثمانيةتاري .وليد ،العريض

 م.1929 ،، بيروتإبراهيم باشا في سورياأبو عز الدين، سليمان، 

 ،، عمان(شيخ مشايخ بني صخر) الفايز سيرة حياة الشيخ مثقال سطام .عمر محمد ،نجيب، العرموطي صباح ،عواد

 م.2009 ،المؤلفيين
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  ملخصال

التعرف إلى األدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب الدراسة  استهدفت هذه
) فقرة موزعة إلى أربعة 42ستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، من خالل تطبيق أداة الدراسة المكونة من (ا .األردني لدى الشباب

) شابًا وشابة من شباب إقليم الشمال 247( منعينة عشوائية مكونة على  )السياسيواالجتماعي، والرياضي، والثقافي، (هي: مجاالت،
األدوار المرتادين لألندية الرياضية والمراكز الشبابية. أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد 

 ة والرياضية والسياسية لألندية الرياضية بالمملكة األردنية الهاشمية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب األردنياالجتماعية والثقافي
)، وأظهرت النتائج كذلك عدم وجود فروق ذات داللة 3,14( مقداره قد جاءت بدرجة تقييم متوسطة لجميع األبعاد، وبمتوسط حسابي

ألدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة ) لα≥0.05إحصائية عند مستوى الداللة (
تعزى لمتغير مكان اإلقامة، بينما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  اإلرهاب لدى الشباب األردني

)α≥0.05 (تعزى األردني  لسياسية لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشبابألدوار االجتماعية والثقافية والرياضية وال
 لمتغير الجنس لصالح الذكور. 

  .الشباب ؛اإلرهاب ؛األندية الرياضية: الكلمات المفتاحية

  

  مقدمةال

فهي َتسعى  .حقيقهاالتي تسعى دائمًا الدول لتأهم األهداف النبيلة  ،تمثل تنمية اإلنسان عمومًا، وفئة الشباب خصوصًا
وهي ُتعنى بالجوانب  .، وتعزيز توجهاته، والرقي بإمكاناته، والمحافظة على مصالحهوتطويرها قدراته ومهارته ى تنميةإل

ته وعروبته. وتسعى كذلك إلى تعميق والء متمسك بعقيدته، منتم لوطنه وأم الروحية والمعنوية له، ليتخرج للوطن شباب
ام القانون، وتنظيم طاقاتهم، وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي للمشاركة الفاعلة في التنمية الشباب للوطن واحتر

 أمامهمالوطنية المتكاملة ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتوفير النمو السوي المتوازن للشباب، والعمل على إتاحة الفرص 

  .والرأي اآلخر في إطار من الحرية والمسؤوليةعلى احترام الرأي  م، وتشجيعهموقدراته ملتنمية مواهبه

جد في محافظات المملكة ) تو2015ما يشير الزيود والزيود (واألندية الرياضية التابعة إلى المجلس األعلى للشباب ك
ية، كل ، يرتادها الشباب من مختلف الفئات العمرية لممارسة األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعكافة األردنية الهاشمية

دور األندية والمراكز الرياضية ال يقتصر على ممارسة  أنحسب هوايته الخاصة وقدراته الفردية. ويضيف الباحثان كذلك 
فحسب، بل يصل إلى صقل شخصيتهم ومواهبهم، وتعزيز الروابط بينهم بالشكل  الشباب األنشطة الرياضية واستثمار أوقات

                                                           
  2019 ،، جامعة اليرموك"سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" بحاث اليرموكجميع الحقوق محفوظة لمجلة أ.  
  .األردن ،إربد، جامعة اليرموك ،كلية التربية الرياضية   ٭
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، ويعمق فيهم روح العطاء والعمل من خالل الفعاليات واألنشطة العديدة، التي الذي يغرس في نفوسهم االنتماء الوطني

  تهدف إلى خدمة الشباب على اختالف فئاتهم العمرية، وتكرس عالقتهم بالمجتمع أيضًا. 

 على ),1999( Gano-Overway و )1998( Silverman و 2008)( Barseem :العديد من التربويين مثل ويتفق

تسعى ألجل تقديم الرعاية الكاملة لقطاع الشباب، وتحسين مستوى الخدمات المختلفة المقدمة لهم؛ نظرًا  أن جميع الدول
ستراتيجية التي يتطلع إلى تحقيقها أفراد للدور الكبير الذي من الممكن أن يقوم به هؤالء الشباب في تحقيق األهداف اال

  .كافة المجتمع

ب وغيرها مؤسسات رياضية وترفيهية، تعمل على شغل وقت الفراغ لدى تشكل النوادي الرياضية ومراكز الشباو
بن قرملة، ا( الشباب بما يفيدهم من غذاء الجسم (الرياضة)، وغذاء العقل (الثقافة)، وغذاء الروح (التوعية الدينية)

2007(.   

ت اجتماعية وتربوية ومحطة مؤسسا ،)2005الشربينى (ومنصور كما يشير  ،وتعد األندية الرياضية والمراكز الشبابية

القدرة على تحمل  اكتساب إلى أنها تمكن الشباب من تنمية الذات، كما تمكنهم منهامة في حياة الشباب، ويعود ذلك 
الركيزة األندية الرياضية والمراكز الشبابية بصفة عامة. وتعد  يةالمسؤوليات والتبعات األسرية بصفة خاصة والمجتمع

ه والتأهيل المهني والعلمي لحياة الفرد االجتماعية واالقتصادية، وُتحقق للشباب الرعاية الجسمية األساسية في التوجي

والنفسية والعقلية والصحية واالجتماعية، ومن ثم فإنهم ال يعانون من االضطرابات واالختالالت السلوكية، كما أنها تتيح 
  االلتزام والضبط واالتزان االجتماعي.  ينمأمامهم فرص ممارسة المواقف العملية والمسؤوليات التي ت

 لى أن آليات تفعيل العمل مع الشبابع) 2011) ومحمود (2003محروس () و2015ويتفق كل من الزيود والزيود (

رعايتهم، واالهتمام بهم، وتقديم البرامج المختلفة التي من شأنها تهيئة األجواء لغرض ممارستهــــم لألنشــــطة تتمثل في 
رياضية والثقافية واالجتماعية والسياسية)، ويتم عن طريقها اكتشاف مواهبهم المختلفة، واكتساب الخبرات والمهارات (ال

يمكن تنمية العالقات  ،الفنية في مجال الرياضة والرسم والنحت واألعمال المسرحية والعلمية. ومن خالل األندية الرياضية
هذه المؤسسات االجتماعية (األندية الرياضية) تقدم برامج وخدمات للشباب تسهم  إذ إن ؛والروابط اإلنسانية واالجتماعية

   في تربية الفرد، وتنمية قدراته، وإعداده اإلعداد الصحيح (بدنيًا وفكريًا ونفسيًا وثقافيًا واجتماعيًا ووطنيًا).

جتماعي المختلفة، مثل: الفيس بوك، اإلنترنت ووسائل التواصل االتكنولوجيا المعلومات، والتطور والتقدم في إال أن 
 Kietzmann, et( ،(Kaplan & Michae,2010)، )2017وتويتر، والهواتف الذكية وغيرها، كما يرى كل من أبو الفحم (

al., 2011(،  ،إلى العالم حولتأدت إلى تغيرات واسعة في الجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع 

وأصبحت الشبكة العنكبوتية وما  الحياة، مجاالت ووسائل االتصال المختلفة في مختلف الحواسيب وتغلغلت يرة،صغ قرية
من  وتناقلها تحتويه من وسائل اتصال وتواصل، الوسيلة الرئيسية للحصول على المعلومة والتسلية وتبادل األخبار واألحداث

ان من الطبيعي أن يترك هذا التطور واالنفجار المعرفي ارتدادات سلبية فكوفي زمن وقوع الحدث نفسه، كافة أنحاء العالم 
  نواحي حياة اإلنسان. مختلف في

معقدة، وجريمة  اإلرهاب وهي ظاهرة ظاهرةالمعلومات واالتصاالت،  تكنولوجياانتشار ومن السلبيات الناتجة عن 
) ظاهرة تزعزع دعائم السلم واالستقرار، 2007ة (بن قرملا يقول عنهاخطيرة ضد الشعوب والدول، واألفراد، وهي كما 

، وتتسبب بأضرار ضخمة على األفراد والجماعات، وعلى مقدرات الدول، كافة وتعرقل تنمية المجتمع في مجاالتها المختلفة
ي تمتلكها العمل الجاد لمعالجتها وشفائها بكل الوسائل والطرق التيتطلب مما يجعل التصدي لهذه الظاهرة أمرًا واجبًا، و

أفراد المجتمع، كل حسب قدراتهم ومهاراتهم وتخصصاتهم العلمية المتعددة،  والمؤسسات أ والحكومات أ وسواء الدول أ

  وعدم السكوت إزاء هذه الظاهرة المخيفة أو التواكل في مواجهتها ومعالجتها. 
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أسبابًا من شأنها أن تؤدي إلى اإلرهاب، تضيف إلى العوامل التي تم ذكرها وجهة النظر هذه، و) 2000وتدعم البرعي (
ال يجدون أمامهم سوى االنحراف مما يجعلهم أمام الخريجين، والظروف المعيشية القاسية،  ائفكانعدام فرص العمل والوظ

  واالستعداد لالنخراط في الجماعات اإلرهابية.

نف المنظم والتخويف به، لغرض إرهاب أو مرتبط بشكل عام بالتهديد باستعمال الع ،واإلرهاب اليوم، بمعناه السائد
كما يرتبط اإلرهاب بالتخريب والتدمير،  .إكراه أو إقناع أو ابتزاز، الهدف منه قد يكون فردًا أو مجموعة أفراد أو حكومة

   ).2007بن قرملة، ا؛ إذ يشيع التوتر والقلق (وأمنه ومن ثم فقد أصبح عامل تهديد لسالمة المجتمع

للكثير من الدول والحكومات، وقد فشلت العديد منها في  ًاهرة اإلرهاب شكلت وما تزال تشكل قلقأن ظافي وال شك 

إنزال العقوبات القاسية على المجرمين فقط، وهو عالج على المرض المدمر؛ ألن عملها اقتصر في مكافحتها  ااجتثاث هذ
ته بصورة جذرية شاملة تهدف إلى القضاء على العوامل تم معالجتغير كاٍف، األمر الذي يؤكد أن اإلرهاب لن يقهر ما لم 

وليدة  -  شأنها شأن أي جريمة أخرى -البيئية والشخصية الدافعة إلى ارتكاب العمليات اإلرهابية؛ ذلك ألن جريمة اإلرهاب 
  .)ـه1420خليط من العوامل البيئية والشخصية التي تؤثر وتتأثر بعضها ببعض (فتحي، 

ال بد من وجود وتوفير مقومات التنشئة  ،)2016كما يشير الشكيلي ( ،ب ودرء مخاطرهاولقهر ظاهرة اإلرها

االجتماعية السليمة، والمناهج العلمية والتربوية القادرة على تعزيز القيم السوية، باإلضافة إلى وسائل إعالمية غير مضللة أو 
فراد بمغالطات عقائدية فادحة، ال سيما إن رافقها األ همخداعة تروج للغزو الفكري والثقافي، الذي يلوث معتقدات وأفكار

غياب وعي ديني لدى بعض أفراد المجتمع، باإلضافة إلى أن إهمال دور الشباب وعدم االهتمام بمشاكلهم وقضاياهم من 
انيه من في أداء دورها نتيجة لما تعوقصورها الجوانب السلبية المتعددة التي تدل على ضعف بعض المؤسسات االجتماعية 

  عدم وضوح الرؤية في الوقاية من اإلرهاب.

باإلضافة إلى دورها الرياضي والثقافي، دورًا  ،ويرى الباحث أن األندية والمراكز الرياضية والشبابية يمكن أن تؤدي
رامج الفكرية عقد الندوات واللقاءات والبسياسيًا واجتماعيًا محوريًا في إعداد المواطن الصالح الواعي، وذلك بالعمل على 

الشباب بتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية، وبضرورة البعد عن التعصب والتطرف  يزيادة وعوعلى  والسياسية،
الديني، وتشجيع المشاركة في األنشطة والمهرجانات التي تعزز الوحدة الوطنية، وإرساء معاني الديمقراطية والمشاركة في 

 شباب على اإلدالء بآرائهم. عملية صنع القرار، وتشجيع ال

  مشكلة الدراسة

إن النهوض بالمجتمعات اإلنسانية وتنميتها في مختلف جوانب الحياة، الصحية منها واالقتصادية والثقافية واالجتماعية 
 فئاتعلى الكبيرة والصغيرة والغنية والفقيرة، وكذلك  ؛مختلف المستويات االجتماعية علىا أثر واضح موالسياسية، له

 ومالحظته ). ومن خالل استقراء الباحث2006شبابًا وشابات (األحمري، ، ذكورًا وإناثًا ًاالمجتمع بأشكالها صغارًا وكبار

يتضح أن دور هذه األندية والمراكز يقتصر على األنشطة الرياضية فقط، مع إهمال األدوار  ،لواقع األندية الرياضية في األردن
بما تتعرض له وتثقيفهم وتوعيتهم سية لها (كعقد الندوات السياسية واالجتماعية لتنوير الشباب االجتماعية والثقافية والسيا

 األمة العربية من تطرف وإرهاب ديني وسياسي)، وأهميتها بالنسبة للشباب، األمر الذي قد يؤدي إلى صعوبة تفريغ طاقات
من صور الفكر اإلرهابي المتطرف، خصوصًا في  ، وسهوله تعرضهم لصراع فكري ونفسي سرعان ما يتحول لصورةالشباب

األدوار االجتماعية برزت إشكالية الدراسة في التعرف إلى  ،ن هنامهذه المرحلة الحساسة التي تعصف باألمة العربية. 
  والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب األردني.

  أهمية الدراسة 

من شأنه أن يؤدي إلى صعوبة في تفريغ الطاقات الزائدة  لى األندية الرياضيةأن ضعف إقبال الشباب عفي  ال شك
 صعبة، في ظروٍف ونيعيش يني في جعل الكثير من شباب اليومللشباب، التي قد تسهم مع الفراغ (الخواء) الفكري والد



   ...األدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب األردني  28
  

، أو إلى أي مدى معلى معرفة ما يدور حوله مأو يساعده ممن يوجهه واصراعًا وتخبطًا فكريًا ونفسيًا، فال يجدويواجهوا 

، مما يؤدي إلى حدوث نوع من الصراع القيمي الذي يأخذ مومعرفة واجباته موالحصول على حقوقه ميمكن إشباع حاجاته
  ). 2010في بعض األحيان صورة من صور التنظيم والفكر اإلرهابي (زيدان، 

األدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية لكشف عن افي محاولة  ، تكمن أهمية الدراسةوعليه
، خاصة أن مثل عمليةتها أهمية نظرية وأهمية ، وهي محاولة تحمل بين طيافي مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب األردني

  ي حدود اطالع الباحث).هذه الدراسات ُتعد نادرة في المملكة األردنية الهاشمية (ف

  األهمية النظرية

الدراسات التي اهتمت  في ظل غياب (في حدود اطالع الباحث) في موضوعها األولى من نوعهاهي هذه الدراسة   -1

األدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب بدراسة 
 .األردني

وعالقاتها  مكان اإلقامة)ودور بعض المتغيرات (الجنس،  الوقوف علىلمتوقع أن تفيد نتائج هذه الدراسة في من ا -2

 األردني.  ألدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباببا

 عرفي للبحوث والدراسات التي تناولت هذا المجال الحديث.قد تضيف هذه الدراسة جزءًا بسيطًا من التراث الم -3

  األهمية العملية

قد تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى تعزيز وعي الشباب األردني من الجوانب (السياسية واالجتماعية والثقافية والرياضية)،  -1

 األمة من تحديات اجتماعية وثقافية وسياسية. هتواجه يتعلق بما خصوصًا فيما

 واالنتماء إلى وطنهم على اختالف أصولهم ومنابتهم. على ربط الناشئة بواقع مجتمعهم دالتأكي -2

 إعداد الفرد المشارك في صنع القرارات، والسعي إلى تحقيق االستقرار واألمن لوطنه. -3

فة تفعيل األدوار المختل علىعلى رعاية الشباب القائمين و المسؤولينيمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في حث  -4
 لألندية الرياضية وعدم اقتصارها على األنشطة الرياضية فقط.

 أوفي المدن أم  الموجودةسواء  ،قد تعكس نتائج هذه الدراسة مواطن القوة والضعف لألندية الرياضية والقائمين عليها -5
 في األطراف (القرى).

ي الحياة االجتماعية والسياسية والثقافية من المؤمل أن تعزز نتائج هذه الدراسة مكانة المرأة في المجتمع ودورها ف -6
 والرياضية، من خالل التوسع في البرامج واألنشطة الخاصة بالمرأة في األندية الرياضية والمراكز الشبابية.

  أهداف الدراسة

دى الشباب األدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لالتعرف إلى  -1
  األردني.

ضية والسياسية دوار االجتماعية والثقافية والرياألفي ا) α≥0.05( لةالعند مستوى الد التعرف إلى الفروق اإلحصائية -2
تعزى التي يمكن أن المملكة األردنية الهاشمية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب األردني، في لألندية الرياضية 

 قامة.ومكان اإل لمتغيري الجنس

  تساؤالت الدراسة

 األدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشبابما  -1

  ؟األردني
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ضية دوار االجتماعية والثقافية والرياألفي ا) α≥0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2
التي يمكن المملكة األردنية الهاشمية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب األردني، في رياضية والسياسية لألندية ال

 ومكان اإلقامة؟ غيري الجنستعزى لمتأن 

  حدود الدراسة 

األدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في اقتصرت هذه الدراسة على الحد الموضوعي: 

  األردنية الهاشمية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب األردني.المملكة 

لمملكة اقتصرت هذه الدراسة على الشباب المرتادين لألندية الرياضية في إقليم الشمال (محافظة إربد) في االحد البشري: 

  .األردنية الهاشمية

  كة األردنية الهاشمية.المملفي في إقليم الشمال  الموجودة: األندية الرياضية الحد المكاني

  .1/11/2016 – 18/10/2016بين  الفترةالحد الزماني: 

  مصطلحات الدراسة 

الخوف والرعب والفزع، من كل سلوك من شأنه أن يؤدي إلى "على أنه:  اإلرهاب) 20ص ، 2016الشكيلي ( يعرف

اإلرهابية حاالت الخوف والرعب عمال جماعة، ومن نتائج األفرد أو أو من جماعة ضد  ،فرد ضد فرد أو ضد جماعة
  ."والفزع

وإعطاء تعريف  ي تحديد فترة الشبابأنه على الرغم من اختالف العلماء فإلى ) 2015يشير الزيود والزيود ( الشباب:

 فيه عيةاجتما ةمجتمع تأهيل الفرد لكي يحتل مكاناتفقوا على أن فترة الشباب تبدأ حينما يحاول ال فقطمناسب لها، 

نها انحصرت في الفترة فإديد الفترة العمرية للشباب، وبالرغم من اختالف العلماء في تح .ه دور فعال في بنائهويكون ل
 من سن الخامسة عشرة حتى سن الخامسة والثالثين.

رياضية األماكن التي يجتمع فيها الشباب لمزاولة األنشطة المختلفة (ال على أنها ،تعرف األندية الرياضية األندية الرياضية:

واالجتماعية والثقافية)، وكذلك لتعزيز توجهات الشباب السياسية والفكرية والوطنية، وعادة ما تكون هذه المؤسسات 
  .(إجرائي) لعقد المؤتمرات والندوات الدينية والسياسية مكانًا

  الدراسات السابقة

) التي هدفت إلى الكشف عن (Armond, 2004دراسة  هذا الموضوع نذكر إلىمن الدراسات السابقة التي تطرقت 
تصورات الطالب وواجباتهم كمواطنين ومعتقداتهم التربوية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، من خالل تطبيق استبانة 

) طالبًا. اشتملت العينة على مجموعات من الطالب الذين لم يخرجوا بعد من والية كاليفورنيا 284على عينة بلغت (

 .المقررة ومسؤوليات المواطنة من خالل المناهج المدرسية ن كانوا يتلقون تعليمًا عن حقوق اإلنسانالذياألمريكية، و
بة وتوصلت الدراسة إلى تقييم المعلومات وتحديدها عن طريق إجراء اختبار بأسلوب انجذب إليه الطالب، من خالل اإلجا

هي الدفاع عن  هوواجباتة أن من أهم مسؤوليات المواطن نتائج الدراس من وأخيرًا كان .في المحاورات المباشرة والحية
  الوطن والنهوض به علميًا.

فعالية برنامج قائم على االشتراك في األنشطة المدرسية غير  الوقوف علىإلى  (Strine, 2007)سترين  دراسة هدفتو
نت عتمدت الدراسة المنهج الوصفي، وتكوفي تنمية اإلحساس باالنتماء لدى التالميذ. ا ،خاصة األنشطة الرياضيةوالمنهجية، 

غير واألنشطة عامًا. أظهرت نتائج الدراسة أن البرنامج  15أعوام  10تتراوح أعمارهم بين  ) تلميذ200عينة الدراسة من (
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 كشفت نتائج الدراسة كذلك فعاليةوقف اللعب المختلفة، امنهجية، تعمل على زيادة التفاعل بين التلميذ وأقرانه في موال

  البرنامج في تنمية اإلحساس باالنتماء لدى التالميذ. 

التعرف إلى مدى تأثير الجامعة في تعليم الطالب حقوق المواطنة إلى ) Hanray, 2007وهدفت دراسة هنري (
 )311وأدوارهم في المجتمع األمريكي. تم استخدام المنهج الوصفي من خالل تطبيق االستبانة على عينة بلغت ( هاوواجبات

وإعدادهم للتعامل مع  ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها أن ممارسة الطالب لألنشطة داخل الجامعةو، فردًا
ومشاركتهم في  ،التحديات التي تواجههم، واشتراكهم في الحوارات والمناقشات مع المعلمين، وتعليمهم األسلوب الديمقراطي

  .لدى الطالب وغرسها في نفوسهم في تعزيز قيم المواطنة تساهم هاارجوخ حل القضايا المجتمعية داخل الجامعة

في عدد من األنشطة غير  دراسة هدفت إلى توضيح العالقة بين اشتراك التالميذ (Youngs, 2008)وأجرى يانجز 

ميذًا تتراوح ) تل372واإلحساس باالنتماء للمدرسة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وبلغت عينة الدراسة ( المنهجية
) عامًا اشتركوا في مجموعة من األنشطة التنافسية غير المنهجية. ومن هذه األنشطة االشتراك في 15-11أعمارهم بين (

نادي العلوم، ونادي الموسيقى، والكتاب السنوي، ومجلس الطالب، والمجلة المدرسية، ونادي التصوير، ونادي الكمبيوتر، 
دراما، ونادي اللغات، ونادي التاريخ، واأللعاب الرياضية مثل كرة السلة، وكرة القدم، والتنس، واأللعاب المدرسية، ونادي ال

لديهم الشعور واإلحساس الشديد  ميذ في األنشطة غير المنهجية عززأظهرت نتائج الدراسة أن اشتراك التالووكرة اليد. 

  باالنتماء واالرتباط بالمدرسة. 

خالل  من الفكري األمن تعزيز في الشباب لرعاية العامة الرئاسة دور إلى معرفة اسة هدفتدر )2009( شايع بن وكذلك أجرى
 األمن تعزيز في الشباب العامة لرعاية الرئاسة دور من تحد التي والمعوقات ،واالجتماعية والثقافية الرياضية األنشطة إسهام مدى

عام  ًا) موظف1228عددهم ( وبلغ ،الرياض بمدينة الشباب لرعاية مةالعا الرئاسة العاملين في من الدراسة مجتمع تكون .الفكري
 فردًا. 293)بلغت ( عينة عشوائية المسح، من خالل تطبيق استبانة على الوصفي بأسلوب المنهج استخدام وتم .)2008(

ياضية واالجتماعية تعمل الر ألنشطةفي ا مهمة الشباب من مساهمات لرعاية العامة الرئاسة أن ما تقدمه إلى الدراسة توصلتو
 أهمية يفضلونها، وتوضيح الرياضية واالجتماعية التي باألنشطة الشباب فراغ وقت الفكري من خالل شغل األمن على تعزيز

  .الوطن الوالء من أجل تعزيز الوطنية لمنتخباتلالوالء  لتنمية الفكري؛ االنحراف لمواجهة الفريق بروح والعمل التعاون

) بهدف التعرف إلى دور المراكز الشبابية في تشكيل االنتماء المجتمعي للشباب 2010لحراحشة (اوجاءت دراسة 
الثقة بالنفس). استخدمت الدراسة المنهج والعالقات االجتماعية، واألردني، من خالل مؤشرات (المشاركة المجتمعية، 

المراكز الشبابية في (الشمال والوسط في ال من مجتمع الدراسة الذي تمث ) عضوًا393الوصفي على عينة طبقية بلغت (
 .ي لألعضاءأن للمراكز الشبابية دورًا في تشكيل االنتماء المجتمع لدراسة إلى عدد من النتائج أهمهاوالجنوب). توصلت ا

درجات  أنو ،كما بينت الدراسة أن اآلليات التي تستخدمها المراكز الشبابية تسهم في تشكيل االنتماء المجتمعي لألعضاء

كما أوضحت الدراسة أن ضعف اإلمكانات المادية للمراكز الشبابية، وعدم  .تبعًا للمتوسطات الحسابية تتفاوت المساهمة
، وقلة أوقات الفراغ لدى الشباب المنتسبين للمراكز كافة توفر األدوات واألجهزة المالئمة لممارسة األنشطة الرياضية

  تشكيل االنتماء المجتمعي. عنلمراكز الشبابية في إعاقة ا كبير دورلها  ،الشبابية

قيم المواطنة لدى الشباب  ) يناير في تفعيل25) التي هدفت إلى الكشف عن دور ثورة (2011وفي دراسة محمود (

، ) عامًال120( بلغ عددهم ارتكزت الدراسة على المنهج الوصفي من خالل تطبيق استبانة على عينة من العاملين ،المصري

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أظهرت النتائج و ،بمنطقتي سوهاج والوادي الجديد) شابًا وفتاة 120(وعلى 
نحو جعل مراكز الشباب مؤسسة لتغيير الفكر الثقافي واالجتماعي واالقتصادي، وكذلك مراجعة  في اتجاهتهم  عينتي الدراسة

  .حداث آليات جديدة للتفعيل الحقيقي لقيام المواطنة لدى الشباباألهداف التربوية لمراكز الشباب، وأخيرًا است

) دور األندية الرياضية في إشباع حاجات الشباب (الرياضية واالجتماعية 2015وتناولت دراسة الزيود والزيود (
صفي، من خالل والثقافية)، من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك. استخدمت الدراسة المنهج الو
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بينت نتائج الدراسة وجود دور إيجابي وهام لألندية و. ) شابًا وشابة190تطبيق استبانة على عينة عشوائية تكونت من (
الرياضية في إشباع حاجات الشباب (االجتماعية والرياضية والثقافية)، من وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة 

ة كذلك إلى وجود إشباع لحاجات الشباب الرياضية من الجنسين (الذكور واإلناث) من البرامج اليرموك. وتوصلت الدراس
أكثر  هييقطنون المدينة  نكشفت الدراسة كذلك أن اإلشباعات الثقافية المتحققة للشباب الذيوالمقدمة من األندية الرياضية. 

   من تلك المتحققة للشباب الذين يقطنون القرية.

في حماية الشباب من  برامج وزارة الشؤون الرياضية العمانيةالتعرف إلى أهمية  )2016ة الشكيلي (وتناولت دراس

) 500عينة بلغت () فقرة على 40تخدم المنهج الوصفي باألسلوب المسحي، وتم تطبيق استبانة من (. اسالتطرف واإلرهاب

مانية، ال سيما . أظهرت النتاوشابة من الشباب المشتركين في برامج الوزارة شابئج أن برامج وزارة الشؤون الرياضية الع
، وتعمل على إشباع حاجاتهم ورغباتهم الصحية وأوقات فراغهم تؤدي دورًا هامًا في استثمار طاقات الشبابمنها، الرياضية 

االجتماعية من خالل غرس وكذلك تعزز الوزارة البرامج  .إبراز قدراتهم ومواهبهم المختلفة كما تعمل علىوالنفسية والبدنية، 
نتائج  وكشفت .التجاهات التي يرضى عنها المجتمعا فيهم القيم األخالقية واالجتماعية والوطنية الحميدة لديهم، وتنمي

الشباب حزمة من المعارف والمعلومات المتعلقة بحب في إكساب  المقدمة من الوزارةالبرامج الثقافية عن إسهام  الدراسة

شاركًة ونبذ كل ما من شأنه أن يلوث أفكار الشباب بمعتقدات منحرفة ومتطرفة، وأظهرت أن الذكور أكثر مالوطن وتنميته، 
مع البرامج بدرجة أكبر من الشباب القاطنين في  يتفاعلون المدنفي االشباب القاطنين  وأن اإلناث،  من وتفاعًال مع البرامج

  القرى.

نة لدى دور األندية الرياضية والمراكز الشبابية في تعزيز قيم المواطى لإ التعرفإلى ) 2016وهدفت دراسة الرواحي (

) شابًا من الشباب المرتادين لألندية والمراكز الرياضية في سلطنة 523وطبقت الدراسة على عينة بلغت ( .الشباب العماني

المشاركة االجتماعية لدى الشباب  دور األندية الرياضية يتجلى في تعزيز قيمأظهرت النتائج أن و .)49( وعددهاعمان، 
حالها حال  ًادورًا مؤسساتي تلعب األندية الرياضيةوأن في تعزيز قيم االنتماء والوالء للمجتمع، وبنسبة كبيرة ومؤثرة 

وااللتزام باألخالق والقيم  ،المؤسسات المجتمعية األخرى في تعزيز قيم االنتماء والوالء للمجتمع، مثل احترام اآلخرين

وكشفت الدراسة كذلك أن األندية الرياضية بحاجة إلى  .ت والقواعد النظامية داخل الناديواحترام التعليما ،حميدةال
ومشاكل قلة الوعي  ل المشكالت والمشاركة االجتماعيةالمحاضرات والندوات االجتماعية واللقاءات التي تتناول أسلوب ح

 البيئي وطرق حلها.

  ن الدراسات السابقةما يميز الدراسة الحالية ع

تزايد االهتمام بدراسة ظاهرة اإلرهاب والتطرف في السنوات األخيرة،  العرض السابق للدراسات ذات الصلةيتضح من 

األدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية تهتم ب التي دراساتالإال أن  .اء في البيئة العربية أو الدوليةسو
وتتميز  .(حسب اطالع الباحث) ن لم تكن معدومةإ نادرةتزال  ال اجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب األردني،الرياضية في مو

، ال هاوانتشار هذه الدراسة بمحاولتها إلقاء الضوء على هذه األدوار لألندية الرياضية للحد من زيادة توسع هذه الظاهرة
  ي تشمل األدوار السياسية واالجتماعية والثقافية والرياضية.سيما بين الشباب، وذلك من خالل محاور الدراسة الت

 ة معًا، وذلك نتيجة العالقة بينوتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة باستهدافها فئة الشباب واألندية الرياضي

من حاجاتهم (رياضية، فالشباب يقضون أغلب أوقات فراغهم في األندية الرياضية، ويرتادونها إلشباع مجموعة  الطرفين؛
  وثقافية، واجتماعية، وسياسية). 

  استفاد الباحث ما يلي: ،ومن الدراسات السابقة

 وبخاصة الجوانب المرتبطة باألندية الرياضية وأدوارها المختلفة لحماية الشباب من  ،تغطية بعض جوانب اإلطار النظري
 اإلرهاب.

  كانت عونًا له في تحديد مشكلة الدراسة.لها ه وتحليللدراسات السابقة على ااطالع الباحث كان 
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 هاوأهداف تحديد المنهج العلمي واألسلوب اإلحصائي وصياغة تساؤالت الدراسة. 

 .اختيار مجتمع الدراسة والفئة المستهدفة للدراسة  

  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة 

  .هاوأهداف طبيعة الدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي نظرًا لمالءمته اعتمادتم في هذه الدراسة 

  مجتمع الدراسة 

في المملكة األردنية لألندية والمراكز الرياضية في إقليم الشمال  ينالمرتادجميع الشباب تكون مجتمع الدراسة من 

  .)2017) شابًا وشابة من مرتادي األندية الرياضية (وزارة الشباب، 1350البالغ عددهم (الهاشمية 

  عينة الدراسة

ياضية، وبلغ نسبة ) شابًا وشابة من شباب إقليم الشمال المرتادين لألندية الر247( منتم اختيار عينة عشوائية مكونة 

  ) يوضح توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الشخصية.1%)، والجدول (18.2لمجتمع (gتمثيل العينة 

  .)247ن=( توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الشخصية :)1(جدول ال

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى  المتغير

  الجنس

  %61.5  152 ذكر

  %38.5  95 أنثى

 %100.0  247 المجموع

  مكان اإلقامة

  %51.4  127 مدينة

  %48.6  120 قرية

 %100.0  247 المجموع

  أداة الدراسة  

) 2015الزيود والزيود ( اتمثل دراس ،اليةاالستعانة باألدب النظري والدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة الحت تم

  الصدق والثبات. حيث ومن ثم تحقيق الشروط العلمية لها من )، لبناء استبانة الدراسة، 2006) واألحمري (2010وزيدان (

  صدق األداة

من خالل صدق المحتوى، وذلك بعرضها على مجموعة من المختصين وأصحاب الخبرة األداة صدق تم حساب 
 ة)، لمعرفة مدى مالءم2ملحقالالعلمي في مجال العلوم التربوية وعلم االجتماع الرياضي والتربية الرياضية (والمؤهل 

اتفق المحكمون على قبول استخدامها بعد إجراء التعديالت الالزمة بنسبة  وقد ها.وأهداف االستبانة لطبيعة الدراسة الحالية
المجال () فقرة موزعة إلى أربعة مجاالت، وتشمل:42ها النهائية من (تكونت االستبانة بصورتو %)،87.5( بلغت إجماع

  المجال السياسي). والمجال االجتماعي، والمجال الرياضي، والثقافي، 

  ثبات األداة 

) شابًا وشابة من خارج عينة الدراسة 25تم توزيعها على عينة استطالعية مكونة من ( ،للتأكد من ثبات أداة الدراسة
) بين تقديراتهم في المرتين Pearson Correlationق زمني مدته (أسبوعان)، وحساب معامل ارتباط بيرسون (مرتين بفار
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 Chronbachمعادلة كرونباخ ألفا ( تطبيقوتم  .ة معامل االستقرار بين التطبيقينلمعرف ؛على محاور الدراسة واألداة ككل

Alpha2جدول (العرفة االتساق الداخلي للفقرات، كما هو مبين في ) على جميع فقرات محاور الدراسة واألداة ككل لم (

  الذي يوضح معامالت الثبات ومعامالت ارتباط بيرسون.

  .معامالت الثبات (كرونباخ ألفا) لجميع فقرات أبعاد الدراسة واألداة ككل: )2( جدولال

 معامل كرونباخ ألفا   معامل االرتباط بين التطبيقين المجال 

دور األندية 
الرياضية في 

معالجة اإلرهاب 
 والتطرف

 0.82  ٭0.74 المجال الثقافي
 0.80  ٭0.72  المجال االجتماعي
 0.90  ٭0.73 المجال الرياضي
 0.81  ٭0.74 المجال السياسي

دور األندية الرياضية في معالجة 
 اإلرهاب والتطرف ككل

 0.95  ٭0.72

  ٭0.75 0.97  األداة ككل 

  لي:) ما ي2جدول (اليظهر 

  .)0.95- 0.80تراوحت بين ( إذ ؛لفا) كانت مقبولة ألغراض التطبيققيم معامالت الثبات بطريقة (كرونباخ أ .1

)، وهذا يدل على ثبات α=0.05جميع قيم معامالت االرتباط بطريقة بيرسون دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ( .2
 التطبيق.

  تصحيح المقياس

وذلك حسب التدريج التالي: درجة  ،ت الدراسة باستخدام مقياس ليكرت الخماسيتم جمع البيانات لإلجابة عن تساؤال
) 4درجة (ال) تعبر عن موافق بدرجة متوسطة، 3درجة (ا) تعبر عن غير موافق، 2درجة (ال) تعبر عن غير موافق بشدة، 1(

ات أفراد عينة الدراسة على كل ) تعبر عن موافق بشدة. ولتفسير المتوسطات الحسابية لتقدير5درجة (التعبر عن موافق، 
  .)3المبين في الجدول (استخدام المعيار اإلحصائي وتم  ،ستبانة وعلى كل مجال من مجاالتهافقرة من فقرات اال

  )3الجدول (

  1  2  3  4  5  الدرجة 

 غير موافق بشدة غير موافق موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدة  مستوى الموافقة

للمتغيرات الواردة في  mالحسابيسطات الدراسة عند التعليق على المتو حدود التي اعتمدتها هذهأما فيما يتعلق بال 
على المعادلة  نموذجها لتحديد درجة الموافقة، فقد حدد الباحث ثالثة مستويات، هي: (مرتفع، متوسط، منخفض) بناًء

  اآلتية: 

  عدد المستويات الحد األدنى للبديل) /  - طول الفترة= (الحد األعلى للبديل

  وبذلك تكون المستويات كالتالي: .1.33= 4/3=  3)/1- 5(

  .2.33أقل من  -1درجة موافقة منخفضة من 

  .3.66أقل من - 2.33درجة موافقة متوسطة من 

  .5-3.66درجة موافقة مرتفعة من 
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  متغيرات الدراسة 

  اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:

  .الجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضيةاألدوار ا: المتغير المستقل

  : ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب األردني.المتغير التابع

  األساليب اإلحصائية

  استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية: ،لتحقيق أغراض الدراسة والتحقق من تساؤالتها

 اسة وثبات تطبيقها.معادلة كرونباخ ألفا للتحقق من ثبات أداة الدر .1

 التكرارات والنسب المئوية للتعرف إلى توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الشخصية. .2

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى إجابات أفراد العينة على فقرات أبعاد مجاالت الدراسة .3

راد العينة تبعًا للتعرف إلى الفروق بين إجابات أف )Independent Samples T-Test( ت للعينات المستقلةاختبار .4
 مكان اإلقامة).و لمتغيري (الجنس

  عرض النتائج ومناقشتها

، وذلك دور األندية الرياضية في معالجة اإلرهابالتعرف إلى إلى يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الدراسة التي هدفت 
  ج ومناقشتها:وفيما يلي عرض النتائ .لما تناولته من تساؤالت وفقًا

ضية والسياسية ما األدوار االجتماعية والثقافية والريا: ومناقشتها أوًال: عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل األول

  األردني؟ المملكة األردنية الهاشمية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشبابفي لألندية الرياضية 

عينة الدراسة عن رافات المعيارية إلجابات أفراد حسابية واالنحلإلجابة عن هذا التساؤل، تم استخراج المتوسطات ال
المملكة األردنية الهاشمية في مواجهة ظاهرة في ضية والسياسية لألندية الرياضية األدوار االجتماعية والثقافية والريامجاالت 

 وضح ذلك.ي) 4والجدول ( .اإلرهاب لدى الشباب األردني

ة واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد مجال "دور األندية الرياضية المتوسطات الحسابي :)4الجدول (

 ."مرتبة تنازليًاشمية في توعية الشباب من اإلرهاببالمملكة األردنية الها

 درجة التقييم  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت الرقم الرتبة

 متوسطة 0.75 3.46 المجال الرياضي 3 1

 متوسطة 1.05 3.42 المجال السياسي 4 2

 متوسطة 1.46 2.83 المجال الثقافي 1 3

 متوسطة 1.33 2.71  المجال االجتماعي 2 4

األدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية 
لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى 

 الشباب األردني
 متوسطة 0.75 3.14

األدوار االجتماعية والثقافية أبعاد مجال  على) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة 4( يظهر من الجدول

، المملكة األردنية الهاشمية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب األردنيفي ضية والسياسية لألندية الرياضية والريا

المجال الرياضي بمتوسط  ىجاء في المرتبة األول . وقدددرجة تقييم متوسطة لجميع األبعا) ب3.46-2.71تراوحت بين (
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)، وجاء في المرتبة الثالثة 3.42(بلغ )، وفي المرتبة الثانية جاء المجال السياسي بمتوسط حسابي 3.46(مقداره حسابي 

بلغ وسط حسابي واألخيرة جاء المجال االجتماعي بمت الرابعة)، وفي المرتبة 2.83(مقداره المجال الثقافي بمتوسط حسابي 

) 3.14(ألدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة اإلرهاب وبلغ المتوسط ل .)2.71(

في فيًا ورياضيًا لألندية الرياضية تبين أن هناك دورًا متوسطًا اجتماعيًا وسياسيًا وثقا ،مما سبق .بدرجة تقييم متوسطة

  الهاشمية في توعية الشباب من اإلرهاب.المملكة األردنية 

عينة الدراسة عن عبارات كل مجال من رافات المعيارية إلجابات أفراد كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنح

رة األدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في المملكة األردنية الهاشمية في مواجهة ظاهمجاالت 
  ) توضح ذلك.8- 5والجداول ( .لى حدةع اإلرهاب لدى الشباب األردني

  .المجال االجتماعي مرتبة تنازليًا إلجابات أفراد العينة عن عبارات المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية: )5جدول (ال

 العبارة الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقييم

 متوسطة 1.71 3.20 ألندية الرياضية تقدم برامج اجتماعية تساهم في إعداد القادة ا 6  1

2 4 
األندية الرياضية تقدم برامج اجتماعية تعزز كيفية اتخاذ القرار 

 لدى الشباب
 متوسطة 1.54 2.93

3 5 
األندية الرياضية تقدم برامج اجتماعية تدفع الشباب للتعاون 

 تماعي ولحب العمل والتفاعل االج
 متوسطة 1.50 2.86

4  7 
األندية الرياضية تقدم برامج اجتماعية تساعد في تكوين 

 الشخصية 
 متوسطة 1.47 2.85

5 2 
األندية الرياضية تقدم برامج اجتماعية تعرف الشباب بواجبات 

 المواطن الصالح 
 متوسطة 1.56 2.78

6  9 
ة الشباب األندية الرياضية تقدم برامج اجتماعية تسهم في وقاي

 من االنحراف 
 متوسطة 1.49 2.71

7 1 
األندية الرياضية تقدم برامج اجتماعية تسهم في بناء عالقات 

 اجتماعية بين الشباب 
 متوسطة 1.51 2.68

7 3 
األندية الرياضية تقدم برامج اجتماعية تكسب الشباب كيفية 

 تحمل المسؤولية االجتماعية 
 متوسطة 1.50 2.68

9  8 
استثمار أوقت  فيالرياضية تقدم برامج اجتماعية تساعد األندية 
 الفراغ

 متوسطة 1.38 2.62

 متوسطة 1.47 2.61 األندية الرياضية تعرف الشباب بمسؤولياتهم االجتماعية 10  10

 متوسطة 1.33 2.71  المجال االجتماعي ككل

عبارات المجال االجتماعي تراوحت ما بين  ) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن5يظهر من الجدول ( 

) ونصها: األندية الرياضية 6جاءت بالمرتبة األولى العبارة رقم (ت. وقد جة تقييم متوسطة لجميع العبارا) بدر3.20- 2.61(

) 10قم ()، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة العبارة ر3.20(بلغ ، بمتوسط حسابي اجتماعية تساهم في إعداد القادة تقدم برامج
)، وبلغ المتوسط الحسابي 2.61( مقداره بمتوسط حسابي ف الشباب بمسؤولياتهم االجتماعيةونصها: األندية الرياضية تعر

  ) بدرجة تقييم متوسطة.2.71للمجال االجتماعي (

خبرات يعود لكون األندية الرياضية تعد (المصنع) المكان المناسب الكتشاف القد ويمكن القول إن السبب في ذلك 
القيادية والخصائص المهارية لدى الشباب، نتيجة تفاعلهم االجتماعي مع اآلخرين، من خالل ما تقدمة األندية من برامج 

سهولة بروز شخصية الفرد  مما يعنيمحو األمية، وحماية البيئة، وتنظيم األسرة، والوعي الصحي وما إلى ذلك، اجتماعية ك
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الندوات وكذلك من خالل  في األنشطة االجتماعية وخدمة المجتمع، ة الشبابشاركمعبر ، ال سيما واكتشاف القيادية

زيادة وعي الشباب بتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية التي تعمل على  واللقاءات والبرامج الفكرية والسياسية
الوحدة الوطنية، دون إغفال األدوار األخرى التي تتمثل في البعد عن وتشجيع المشاركة في األنشطة والمهرجانات التي تعزز 

أظهرت أن  التي) 2016التعصب الفكري والتطرف الديني. واتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما خلصت إليه دراسة الشكيلي (

، وتنمي االتجاهات طنية الحميدةية واالجتماعية والوتعزز لدى الشباب القيم األخالق وزارة الشؤون الرياضية العمانيةبرامج 
) التي توصلت إلى أن ممارسة الطالب Hanray, 2007هنري (مع نتائج دراسة  التي يرضى عنها المجتمع، واتفقت كذلك

وإعدادهم للتعامل مع التحديات التي تواجههم، واشتراكهم في الحوارات والمناقشات مع المعلمين،  ،لألنشطة داخل الجامعة
ساهم في تعزيز قيم  هاوخارجومشاركتهم في حل القضايا المجتمعية داخل الجامعة  ،سلوب الديمقراطيوتعليمهم األ

. ويالحظ أن هذه النتائج تتفق كذلك مع ما توصلت إليه نتائج دراسة الرواحي ها في نفوسهموغرس لدى الطالب المواطنة
يم المشاركة االجتماعية لدى الشباب بنسبة كبيرة ومؤثرة، دور األندية الرياضية يتجلى في تعزيز قأظهرت أن  ) التي2016(
في تعزيز قيم االنتماء والوالء للمجتمع، مثل احترام اآلخرين  ،حالها حال المؤسسات المجتمعية األخرى ،تؤدي دورًاأنها و

بهذا الخصوص منصور ويشير  .ت والقواعد النظامية داخل الناديوااللتزام باألخالق والقيم الحميدة واحترام التعليما
ويعود ذلك  .إلى أن األندية الرياضية تعد مؤسسات اجتماعية وتربوية، ومحطة هامة في حياة الشباب )2005والشربينى (

إلى أنها تفسح المجال أمام الشباب لتنمية الذات وتعزز قدرتهم على تحمل مسؤولياتهم األسرية بصفة خاصة والمجتمعية 
للتوجيه المهني والتأهيل العلمي للحياة االجتماعية واالقتصادية، وُتحقق للشباب الرعاية الشاملة بصفة عامة، وتعد األساس 

  والمتكاملة. 

  .واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن عبارات المجال الثقافي مرتبة تنازليًا المتوسطات الحسابية :)6جدول (ال

 العبارة الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقييم

1 1 
تمكن األندية الرياضية الشباب من المشاركة في جميع البرامج الثقافية 

 المفضلة لديهم
 متوسطة 1.81 3.24

 متوسطة 1.56 2.98 األندية الرياضية تقدم برامج ثقافية تنمي القدرات العقلية لدى الشباب 2 2

3 4 
ثقافية تسهم في توظيف القدرات العقلية األندية الرياضية تقدم برامج 

 من فهم وتفسير
 متوسطة 1.58 2.87

 متوسطة 1.52 2.81 األندية الرياضية تقدم برامج ثقافية تدعم روح التنافس بين الشباب 6  4

5  10 
شعر الشباب باالنتماء للنادي أو ُتدية الرياضية تقدم برامج ثقافية األن

 المجتمع أو الوطن
 وسطةمت 1.55 2.78

6 5 
بتكاري عن ج ثقافية تتيح للشباب التعبير االاألندية الرياضية تقدم برام

 طريق الرسم والتصوير
 متوسطة 1.54 2.77

7  7 
األندية الرياضية تقدم برامج ثقافية تمكن الشباب من استغالل وقت 

 فراغهم بما يعود عليهم بالنفع
 متوسطة 1.53 2.74

 متوسطة 1.46 2.73 رامج ثقافية تساعد على اكتشاف الموهوبينم باألندية الرياضية تقد 3 8

 متوسطة 1.47 2.68 األندية الرياضية تقدم برامج ثقافية يجد فيها الشباب السعادة والرضا 9  9

10  8 
لدى األندية الرياضية تقدم برامج ثقافية تؤدي إلى عدم االنحراف 

  الشباب وضبط سلوكهم 
 متوسطة 1.42 2.67

 متوسطة 1.46 2.83  ككل الثقافيالمجال 

) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن عبارات المجال الثقافي تراوحت ما بين 6يظهر من الجدول (

) ونصها: تمكن األندية 1جاءت بالمرتبة األولى العبارة رقم ( . وقدرجة تقييم متوسطة لجميع العبارات) بد3.24- 2.67(
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)، بينما جاءت 3.24(مقداره ، بمتوسط حسابي البرامج الثقافية المفضلة لديهم ن المشاركة في جميعالرياضية الشباب م
الشباب وضبط لدى ) ونصها: األندية الرياضية تقدم برامج ثقافية تؤدي إلى عدم االنحراف 8بالمرتبة األخيرة العبارة رقم (

  ) بدرجة تقييم متوسطة.2.83للمجال الثقافي ( وبلغ المتوسط الحسابي .)2.67(بلغ سلوكهم، بمتوسط حسابي 

مثل هذه البرامج باعة الشباب بملء أوقات فراغهم ويرى الباحث أن مشاركة الشباب في البرامج الثقافية تعود لقن
ت من جهة ثانية لجودة هذه البرامج ومدى إشباعها لحاجاوساعات فراغ كثيرة من جهة، المتالكهم  مشاركًة أو حضورًا؛ نظرًا

وسهولة اإلعالن  ردني نتيجة التكنولوجيا الحديثةالشباب وتلبيتها لرغباتهم، ال سيما أن االنفتاح الذي طرأ على المجتمع األ
أكثر سهولة، وإلدراك الشباب أن مثل هذه البرامج يمكن أن  جعل المشاركة في هذه البرامجواإلعالم عن مثل هذه الفعاليات 

وطيد عالقاتهم مع اآلخرين، وإكسابهم الخبرة الالزمة، التي يمكن من خاللها توجيه الشباب وت حتكاكاالتعزز لديهم فرص 
نتائج  مع نتائج هذه الدراسة وقد اتفقتلخدمة المجتمع والوطن وتنمية الشخصية السوية التي هي أساس المواطنة الصالحة. 

في تشكيل االنتماء المجتمعي لألعضاء، كما بينت  ) التي توصلت إلى أن للمراكز الشبابية دورًا2010الحراحشة (دراسة 

واتفقت كذلك هذه  .تشكيل االنتماء المجتمعي لألعضاءالدراسة أن اآلليات التي تستخدمها المراكز الشبابية تسهم في 
شتراك في مثل اال ،التي أظهرت أن االشتراك في األنشطة التنافسية غير المنهجية (Youngs, 2008)النتائج مع دراسة يانجز 

غات، واأللعاب أنشطة نادي الموسيقى، والمجلة المدرسية، واأللعاب المدرسية، ونادي الدراما، والنادي المهني، ونادي الل
واتفقت نتائج هذه الدراسة . هاواالرتباط ب للمدرسة لديهم الشعور واإلحساس الشديد باالنتماء عزز، الرياضية المختلفة

بينت وجود دور إيجابي وهام لألندية الرياضية في إشباع  التي )2015اسة الزيود والزيود (كذلك مع ما توصلت إليه در

كذلك فإن  .تربية الرياضية في جامعة اليرموكحاجات الشباب (االجتماعية والرياضية والثقافية)، من وجهة نظر طلبة كلية ال
األندية الرياضية إلى إثراء دورها بالمحاضرات ) قد كشفت حاجة 2011محمود (دراسة ) و2016نتائج دراسة الرواحي (

تشجيع مساهمة  والعمل علىوالندوات االجتماعية واللقاءات التي تتناول أسلوب حل المشكالت والمشاركة االجتماعية، 
  الشباب في أنشطة الخدمة العامة واألنشطة التطوعية.

العبارة  راف الشباب، وضبط سلوكهم، وحصولعدم انح األندية الرياضية برامج ثقافية تؤدي إلىوفيما يتعلق بتقديم 

ة الزمنية بين أفراد عينة الدراسة، فيعزو الباحث السبب في ذلك لتباعد الفتر من وجهة نظرعلى الترتيب األخير  المتعلقة بذلك
وتقوم بعقد دورات سياسية  ،احتفاًء بها التي عادة ما تقوم األندية الرياضية باحتضان برامج ثقافية وطنية المناسبات الوطنية

 االنحراف لمواجهة الفريق بروح والعمل التعاون أهمية وتنمي روح االنتماء والوالء، وتوضح ،ودينية تحث على قيم المواطنة

الشباب تقدم  لرعاية العامة ) التي أظهرت أن الرئاسة2009والتطرف. ومع نتائج هذه الدراسة اتفقت نتائج دراسة بن شايع (

يفضلونها،  الرياضية واالجتماعية التي باألنشطة الشباب فراغ وقت الفكري من خالل شغل األمن مهمة تعمل على تعزيز تإسهاما
 الوالء من أجل تعزيز الوطنية منتخباتلالوالء ل لتنمية الفكري؛ االنحراف لمواجهة الفريق بروح والعمل التعاون أهمية وتوضيح

البرامج الثقافية كشفت عن إسهام ) التي 2016ا توصلت إليه نتائج دراسة الشكيلي (واتفقت النتائج كذلك مع م .لوطنل

الشباب حزمة من المعارف والمعلومات المتعلقة بحب الوطن وتنميته، ونبذ كل ما من شأنه في إكساب  المقدمة من الوزارة
مع ما توصلت إليه دراسة أيضًا تائج تتفق ويمكننا مالحظة أن هذه الن أن يلوث أفكار الشباب بمعتقدات منحرفة ومتطرفة.

الدفاع عن الوطن والنهوض به  هوواجباتالتي توصلت إلى أن من أهم مسؤوليات المواطن  Armond   (2004) رموندأ

تعمل على  منهجيةالغير واألنشطة  البرامجالتي أظهرت أن  Strine (2007)سترين  دراسةمع كذلك  النتائج علميًا. واتفقت
في تنمية اإلحساس  تلك البرامج واألنشطةإلى فعالية أشارت قف اللعب المختلفة، واالتفاعل بين التلميذ وأقرانه في موزيادة 

أنه ال توجد أظهرت  ) التي2011باالنتماء لدى التالميذ. بينما اختلفت هذه النتائج مع ما توصلت إليه نتائج دراسة محمود (

ر الثقافي واالجتماعي الدراسة نحو جعل مراكز الشباب مؤسسة لتغيير الفكفروق ذات داللة إحصائية بين عينتي 
شباب أصبحت ميادين خصبة ومهمة أن منتديات الإلى  Barseem ) (2008 يشير بريسم ،وفي هذا الجانب .واالقتصادي

ة بتقديم خدمات جليلة وممتاز تقوم هذه المؤسسات االجتماعية إذ، وإدامتها تنمية العالقات والروابط اإلنسانية واالجتماعيةل
الطريق  على ) ووضعهعداد الصحيح (بدنيًا وفكريًا ونفسيًا وثقافيًا واجتماعيًا ووطنيًااإل عدادهإفي تربية النشء الجديد و

  السليم المبني على المبادئ التربوية واألخالق الحسنة ونبذ المفاهيم والممارسات الخاطئة المرفوضة من المجتمع.
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  .المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن عبارات المجال الرياضي مرتبة تنازليًا : )7جدول (ال

 العبارة الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقييم

1  7 
األنشطة الرياضية الممارسة في األندية الرياضية تنمي الشباب صحيًا 

 ونفسيًا
 مرتفعة 1.30 3.70

2 4 
تقدم األندية الرياضية االهتمام والدعم للشباب المشاركين في 

 األنشطة الرياضية
 متوسطة 1.07 3.64

 متوسطة 1.02 3.56 األندية الرياضية تمكن الشباب من اكتساب خبرات رياضية جديدة  2 3

4 1 
ضية ممارسة الهوايات الريالية الرياضية تتيح المجال للشباب األند

 لديهم 
 متوسطة 0.98 3.54

5  6 
األنشطة الرياضية الممارسة في األندية الرياضية تساعد الشباب في 

 استثمار وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع 
 متوسطة 1.09 3.52

6 5 
تدعم األنشطة الرياضية الممارسة في األندية الرياضية روح المنافسة 

 بين الشباب 
 متوسطة 0.97 3.49

7  8 
األنشطة الرياضية الممارسة في األندية الرياضية ُتشعر الشباب 

 بالسعادة والرضا
 متوسطة 1.12 3.43

8 3 
اكتشاف  فيتساهم األنشطة الرياضية المقدمة في األندية الرياضية 

 الموهوبين من الرياضيين 
 متوسطة 1.00 3.42

9  10 
للشباب فرصة  األنشطة الرياضية الممارسة في األندية الرياضية تتيح

 إشباع حاجاتهم المعرفية والمهارية والوجدانية والسلوكية
 متوسطة 1.23 3.31

10  9 
األنشطة الرياضية الممارسة في األندية الرياضية ُتشعر الشباب 

 باالنتماء للنادي أو المجتمع أو الوطن 
 متوسطة 1.18 3.04

 متوسطة 0.75 3.46  المجال الرياضي ككل

رياضي تراوحت ما بين ) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن عبارات المجال ال7( يظهر من الجدول

) ونصها: األنشطة الرياضية الممارسة في األندية الرياضية تنمي 7جاءت بالمرتبة األولى العبارة رقم ( . وقد)3,04-3,70(
) 9مرتفعة، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة العبارة رقم ( ) ودرجة تقييم3,70(بلغ الشباب صحيًا ونفسيًا، بمتوسط حسابي 

، بمتوسط األنشطة الرياضية الممارسة في األندية الرياضية ُتشعر الشباب باالنتماء للنادي أو المجتمع أو الوطنونصها: 
  ييم متوسطة.) بدرجة تق3,46وبلغ المتوسط الحسابي للمجال الرياضي ( .) وبدرجة تقييم متوسطة3,04(مقداره حسابي 

تفريغ طاقاتهم، من أجل ة في األندية الرياضية لجذب الشباب تحظى به الرياض الذيويعزو الباحث ذلك لالهتمام الكبير 
وإلدراك الشباب أن النشاط الرياضي يؤدي دورًا في اكتسابهم المظهر الرياضي المثالي، وإبعادهم عن العزلة االجتماعية، 

المستوى الصحي والبدني  رفعتسهم في  إذ ؛الرتقاء بخبرة الفرد الشخصيةل سيلة متميزةأن الرياضة تعد و ناهيك عن

وتسهم في انخفاض وحسن االتصال باآلخرين، كما تعمل على زيادة إنتاجية الفرد،  .والنفسي، وتنمي الروح االجتماعية
واتفقت هذه النتائج مع ما توصلت إليه  .بأمراض العصر، وتعد وسيلة فعالة لمكافحة الشيخوخة المبكرة احتمالية إصابته

تلعب دورًا هامًا في  منها أظهرت أن برامج وزارة الشؤون الرياضية العمانية، ال سيما الرياضية التي) 2016دراسة الشكيلي (

قدراتهم إبراز هم الصحية والنفسية والبدنية، و، وتعمل على إشباع حاجاتهم ورغباتهموأوقات فراغ استثمار طاقات الشباب
  ؛Emmanuel, 200؛ Zouchna, 2001؛ 2016أبو الفحم، (ومواهبهم المختلفة. ويشير بهذا الشأن كل من 

(Kamberidou & Al Zyoud, 2010  السمنة) إلى أن النشاط الرياضي يسهم في الوقاية والعالج من أمراض قلة الحركة
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يق واالنسجام بين أجزاء الجسم، والمحافظة على مرونة حداث التنسويعد وسيلة إيجابية إل ،والسكري وأمراض القلب)
جهم من روتين الحياة اليومي اخرإبهم عالقات جديدة، واكسإبأنفسهم و ة الشباباألعضاء وتقويتها، باإلضافة إلى تعزيز ثقت

  التمتع بالسعادة والسرور.إلى  والعزلة االجتماعية

الممارسة في األندية الرياضية ُتشعر الشباب باالنتماء للنادي أو  األنشطة الرياضيةجاءت الفقرة " ،وفي المجال نفسه
ويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود لتركيز القائمين على األندية الرياضية  .في المرتبة األخيرة المجتمع أو الوطن"

لجهل  ذلك وقد يعود .الرياضياألهمية نفسها التي يتمتع بها الجانب ذات على الجانب الرياضي، وإغفال الجوانب األخرى 
) بالقوانين واألنظمة وما هو مسموح وغير مسموح من أنشطة وتوعية داخل النادي وخارجه على األنديةالقائمين (

) التي توصلت إلى أن 2010الحراحشة ( (باستثناء األنشطة الرياضية). واتفقت هذه النتائج مع ما خلصت إليه دراسة

ي تشكيل االنتماء المجتمعي لألعضاء، كما بينت أن اآلليات التي تستخدمها المراكز الشبابية تسهم للمراكز الشبابية دورًا ف
سترين كل من  واتفقت النتائج للدراسة الحالية مع ما خلصت إليه نتائج دراسة .في تشكيل االنتماء المجتمعي لألعضاء

(Strine, 2007)  ويانجز(Youngs, 2008)  منهجية (كاالشتراك بنادي الموسيقى، الغير واألنشطة  البرامجالتي أظهرت أن
قف اللعب المختلفة، وتسهم اوالمجلة المدرسية، واأللعاب الرياضية)، تعمل على زيادة التفاعل بين التلميذ وأقرانه في مو

أن  إلى توصلت التي )2009( شايع بنكذلك في تنمية اإلحساس باالنتماء لدى التالميذ. ومع هذه النتائج تتفق نتائج دراسة 
 فراغ وقت الفكري من خالل شغل األمن تعزيز فيالرياضية واالجتماعية المقدمة من مجلس رعاية الشباب مساهمات  لألنشطة

 الفكري؛ االنحراف لمواجهة الفريق بروح والعمل التعاون أهمية يفضلونها، وتوضيح الرياضية واالجتماعية التي باألنشطة الشباب

  .الوطن الوالء من أجل تعزيز الوطنية منتخباتلء لالوال لتنمية

أشار إلى أن قيم المواطنة تحتل مكانة بارزة في أهداف  الذي) 2017ه الرواحي (يلإهذا الجانب ما تطرق ويدعم 

ئته وتنشالمواطن الصالح النافع لنفسه وبيئته ومجتمعه  هذافهي كمؤسسات اجتماعية تربوية تسعى إلى إعداد  ؛مراكز الشباب
ب على أساليب القيادة وممارسة المسؤوليات المختلفة، التي تؤهل الشباب للتدرع بما يتناسب وقيم المجتمكافة في المجاالت 

التي تنمي الجوانب المختلفة لشخصية الشباب واستثمار  هاوتنفيذتعينهم على المشاركة في وضع الخطط والبرامج المتنوعة و
حدى أبرز المهام لمنتديات الشباب تكمن إأن  (Barseem,2008)م سيبر وبهذا الشأن يؤكد .عأوقاتهم بما يعود عليهم بالنف

في طبيعة دورها الفاعل بصفتها مؤسسات اجتماعية تحتضن الشباب وتسعى الستثمار أوقات فراغهم وصقل مواهبهم 

االنتماء الوطني ويعمق فيهم روح العطاء وتطوير اهتماماتهم المختلفة وتعميق الروابط بينهم بالشكل الذي يعزز في نفوسهم 
والعمل من خالل الفعاليات واألنشطة العديدة التي تهدف إلى خدمة الشباب في مختلف فئاتهم العمرية وتكرس صلتهم 

  بالمجتمع. 

  .ة تنازليًاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن عبارات المجال السياسي مرتب: )8جدول (ال

 العبارة الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقييم

1 1  
تدعو األندية الرياضية الشباب إلى االنتماء إلى حزب 

  بطرق منظمة ئهمير عن آرابسياسي للتع
 مرتفعة 1.01 3.68

2  12  
على المشاركة في الفعاليات  تشجع األندية الرياضية الشباب

  ز الوحدة الوطنيةالتي تعز
 متوسطة 1.28 3.51

3 5  
تهتم األندية الرياضية بإنشاء وحدة إلدارة األزمات الطائفية 

  لدى الشباب منحرفةوظيفتها تصحيح األفكار ال
 متوسطة 1.32 3.49

4  11  
الشباب القدوة والمثل المشارك في  األندية الرياضية تكرم

  وأنشطته برامج الحوار بين األديان
 متوسطة 1.30 3.48

5 2  
على توعية الشباب بضرورة البعد عن  األندية الرياضية تعمل

  التعصب الديني في االنتخابات المختلفة 
 متوسطة 1.39 3.47
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 العبارة الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقييم

6 4  
األندية الرياضية الشباب نحو رفض العنف وعدم توجه 

  استخدام القوة عند التعبير عن الرأي
 متوسطة 1.26 3.43

6  6  
نشر ثقافة المواطنة وحقوق في  تسهم األندية الرياضية

  اإلنسان في المجتمع
 متوسطة 1.28 3.43

8  7  
وعي الشباب بضرورة تغليب  تزيد األندية الرياضة من

  مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية
 متوسطة 1.30 3.36

9  10  
المفاهيم الدينية السليمة لدى الشباب  األندية الرياضة تغرس

  ةوخاصة ما يتصل بحرية العقيد
 متوسطة 1.42 3.34

10  8  
تنمي األندية الرياضية االعتقاد لدى الشباب بضرورة اإليمان 

  بتعددية األفكار السياسية والثقافية 
 متوسطة 1.32 3.33

11  9  
معاني الديمقراطية والمواطنة  ترسيتعمق األندية الرياضية و
  ممارسة ال قوًال وشعارًا

 متوسطة 1.36 3.29

12 3  
عملية تربية النشء على قبول اآلخر  الرياضية األندية تعزز

  والتعامل مع الغير بصدر رحب وحب دون خوف أو قلق
 متوسطة 1.40 3.23

 متوسطة 1.05 3.42   ككل المجال السياسي

) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن عبارات المجال السياسي تراوحت ما بين 8يظهر من الجدول (

) ونصها: تدعو األندية الرياضية الشباب إلى االنتماء إلى حزب 1جاءت بالمرتبة األولى العبارة رقم ( . وقد)3,23-3,68(

) ودرجة تقييم مرتفعة، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة العبارة 3.68بطرق منظمة، بمتوسط حسابي ( ئهمير عن آرابسياسي للتع
تربية النشء على قبول اآلخر والتعامل مع الغير بصدر رحب وحب دون خوف  عملية األندية الرياضية ) ونصها:ُ تعزز3رقم (

) 3.42) وبدرجة تقييم متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال السياسي (3,23( مقداره أو قلق، بمتوسط حسابي

  بدرجة تقييم متوسطة.

ال سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر القائمين على األندية الرياضية، هناك وعيًا سياسيًا لدى  ويمكن القول أن 
بها بعض الدول العربية، ووجود إرادة سياسية إلشراك الشباب في صنع القرار من جهة وتحملهم للمسؤولية من جهة ثانية، 
ناهيك عن أن االنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي الذي أحدث ارتدادات إيجابية على الشباب والقائمين على األندية 

نعكس على واجبات امخزونهم الثقافي، وتوسعت مداركهم السياسية واالجتماعية، األمر الذي قد عزز المراكز الرياضية و
مواجهة ظاهرة التطرف واإلرهاب، فسعت الستثمار أوقات فراغ الشباب من خالل في وفاعليتها  وأدوارها األندية الرياضية

اسب اآللي والمعسكرات البيئية وتعلم اللغات األجنبية، وعقد الندوات إشراكهم في الدورات التعليمية كاستخدام الح
والمؤتمرات واستضافة شخصيات رياضية وسياسية واجتماعية بارزة، ودفع الشباب إلى مراكز المسؤولية. وتتفق نتائج 

لت إلى أن ممارسة ) التي توصHanray,2007وهنري ( Youngs, 2008)يانجز (الدراسة الحالية مع ما خلصت إليه دراسة 

 ،، واشتراكهم في الحوارات والمناقشات مع المعلمين، وتعليمهم األسلوب الديمقراطيغير المنهجيةالطلبة لألنشطة 
و غرس  هاواالرتباط بللمدرسة عززت لديهم الشعور واإلحساس الشديد باالنتماء ومشاركتهم في حل القضايا المجتمعية 

   .لديهم قيم المواطنة

الدفع بعناصر شبابية إلى في ) لمهام األندية الرياضية والمراكز الشبابية، التي يمكن تلخيصها 2010زيدان ( وقد تطرق

ولية، وإشراك الشباب في المعسكرات االجتماعية، وغرس ثقافة الحوار والمناقشة بين الشباب على أسس ؤمواقع المس
ي والثقافي بين الشباب حول قضايا التنمية الشاملة والتحديات وتشجيع الحوار الفكر ،سليمة، وتدريبهم على الديمقراطية
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كما تؤكد  ،الداخلية والخارجية والسياسات العامة المتبعة مع التأكيد على قيم التعددية وقبول الرأي اآلخر. ويبدو أن الواقع
دعم األنشطة التي تعزز قيم  دور األندية الرياضية فيفي أشارت إلى قصور  إذ ؛يختلف مع ما ُذكر أعاله ،)2003عدلي (

ويمكن مالحظة ذلك من خالل ما يعانيه المجتمع من  .الشباب، على الرغم من أهميتها في المجتمع ىاالنتماء والمواطنة لد
ضعف في العالقات االجتماعية بين أفراده، وضعف قيم االنتماء والوالء لدى أفراد المجتمع صغارًا وكبارًا، باإلضافة إلى 

  التصرفات و السلوكيات التي تتسم بالكراهية والتدمير واإلضرار بالمجتمع. من عديدظهور ال

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  متغير الجنس: ؛ومناقشتها ثانيًا: عرض نتائج التساؤل الثاني

المملكة األردنية الهاشمية في في اضية ألدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الريفي ا) α≥0,05الداللة (

  تعزى لمتغير الجنس؟ مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب األردني

) على إجابات Independent Samples T-Test( ت للعينات المستقلة تم تطبيق اختبار ،ولإلجابة عن هذا التساؤل
ة والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى األدوار االجتماعية والثقافية والرياضيأفراد عينة الدراسة على 

  ) يوضح ذلك.9الجدول (و .تبعًا لمتغير الجنسالشباب األردني 

) على إجابات أفراد عينة الدراسة على Independent Samples T-Test( ر ت للعينات المستقلةنتائج تطبيق اختبا): 9( الجدول

تبعًا  ثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب األردنياألدوار االجتماعية والمجاالت 
  .لمتغير الجنس

 المجال

  إناث  ذكور

T  
الداللة 

  اإلحصائية
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
 0.00 48.35 0.33 1.07 0.51 3.93 المجال الثقافي

 0.00 17.95 0.96 1.44 0.82 3.50  المجال االجتماعي
 0.01 2.54 0.82 3.37 0.58 3,61 المجال الرياضي
 0.03 2.17 1.22 3.24 0.91 3.53 المجال السياسي

دور األندية الرياضية في معالجة 
 اإلرهاب والتطرف ككل

3.64 0.39 2.28 0.54 20.62 0.00 

ألدوار االجتماعية في ا) α≥0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) وجود9يظهر من الجدول ( 

 فقد .تعزى لمتغير الجنس األردني والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب
  كانت لصالح الذكور. تبين أن الفروق ،وعند مراجعة المتوسطات الحسابية .) دالةTكانت جميع قيم (

ويعزى ذلك لطبيعة المجتمعات العربية عمومًا، والمجتمع األردني خصوصًا، ومدى التزام األسرة األردنية بالقيم 
فالفتاة األردنية ال تملك  .والعادات والتقاليد، ومقدار الحرية التي يتمتع بها الذكور مقارنة مع اإلناث في مثل هذه المجتمعات

 يزال الالذي  هوتقاليدة للمشاركة في أنشطة رياضية، أو االنتساب ألندية رياضية نتيجة عادات المجتمع األردني الحرية الكافي
وقد يكمن السبب في ذلك إلى عدم إشباع هذه المؤسسات لحاجات  .مثل هذه األنشطةفي يفرض قيودًا على مشاركة الفتاة 

الرياضية، وتركيزها على األنشطة والبرامج الذكورية. واتفقت  والثقافية أ والسياسية أ وسواء االجتماعية أ هن،ورغباتاإلناث 

اإلناث،  من أظهرت أن الذكور أكثر مشاركة وتفاعًال مع البرامج التي )2016الشكيلي ( هذه النتائج مع ما كشفت عنه دراسة
بينت وجود إشباع لحاجات الشباب  ) التي2015الزيود والزيود (بينما اختلفت هذه النتائج مع ما خلصت إليه دراسة 

 نتائج ويالحظ كلك اختالف هذه النتائج مع الرياضية من الجنسين (الذكور واإلناث) من البرامج المقدمة من األندية الرياضية.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينتي الدراسة نحو جعل مراكز الشباب كشفت عدم ) التي 2011دراسة محمود (

) & Marshall ,2002 Hardman(ومارشال ويؤكد هاردمان  غيير الفكر الثقافي واالجتماعي واالقتصادي.مؤسسة لت
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طالبات) للمشاركة في األنشطة والبرامج الرياضية وعدم تنوع األنشطة والبرامج المحدودية الفرص المتاحة أمام الفتيات (

يشاركن في األنشطة الرياضية، وهذا بسبب الثقافة  الرياضية، خصوصًا في بعض الدول اإلسالمية، مما يجعلهن ال
 منعهن من المشاركة في األنشطة. توالمعتقدات الدينية التي قد تؤثر سلبًا عليهن و

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند  مكان اإلقامة: متغير ؛تهاومناقش عرض نتائج التساؤل الثانيثالثا: 

االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة ألدوار في ا) α≥0.05مستوى الداللة (

 تعزى لمتغير مكان اإلقامة؟ اإلرهاب لدى الشباب األردني

) على إجابات Independent Samples T-Test( ت للعينات المستقلة تم تطبيق اختبار ،ولإلجابة عن هذا التساؤل
األدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة  أفراد عينة الدراسة على مجاالت

  ) يوضح ذلك.10الجدول (و .تبعًا لمتغير مكان اإلقامة اإلرهاب لدى الشباب األردني

 ) على إجابات أفرادIndependent Samples T-Test( ت للعينات المستقلة نتائج تطبيق اختبار :)10الجدول (

األدوار االجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة عينة الدراسة على مجاالت 

  .تبعًا لمتغير مكان اإلقامة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب األردني

 المجال

  مدينة  قرية

T 
الداللة 

  اإلحصائية
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

راف االنح

  المعياري
 0.27 1.10 1.48 2.72 1.45 2.93 المجال الثقافي

 0.32 1.01 1.31 2.62 1.35 2.79  المجال االجتماعي
 0.74 0.33 0.71 3.48 0.79 3.45 المجال الرياضي
 0.39 0.86 0.93 3.48 1.15 3.36 المجال السياسي

دور األندية الرياضية في معالجة 
 اإلرهاب ككل

3.36 0.79 3.12 0.71 0.42 0.67 

ألدوار االجتماعية في ا) α≥0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (10يظهر من الجدول ( 

 .تعزى لمتغير مكان اإلقامة األردني والثقافية والرياضية والسياسية لألندية الرياضية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب
  ) غير دالة إحصائيًا.T(كانت جميع قيم  فقد

ويعزو الباحث ذلك إلى التنمية الملحوظة في البنية التحتية والخدمات (من طرق ومواصالت وبلديات ومراكز إطفاء 
على مستوى  ذلك سواء أكان ،كافةوخدمات صحية وتعليمية)، وانتشار األندية الرياضية في أنحاء المملكة األردنية الهاشمية 

وقد يعود السبب في ذلك إلى أن األندية الرياضية تمثل  .القرى، إضافة إلى توفير بنية تحتية مناسبة ىعلى مستو المدن أم

من والمفضل لقضاء أوقات فراغهم وإشباع رغباتهم االجتماعية والثقافية والرياضية وما إلى ذلك، وبالتالي للشباب المالذ اآل
 .سكناهم المكان األفضل واألمثل لمواجهة مشكالتهم ولتلبية حاجاتهم في األندية الرياضية على اختالف أماكن نفهم يجدو
للدور الفعال لوسائل اإلعالم المختلفة وانتشار اإلنترنت الذي سهل على األندية الرياضية اإلعالن عن إقامة  ذلك وقد يعود

ويشير  ة هذه الفعاليات والتفاعل معها.فعاليات سياسية أو رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، األمر الذي مكن الشباب من متابع
جد في إرجاء المملكة األردنية و) إلى أن األندية الرياضية التابعة إلى المجلس األعلى للشباب ت2015الزيود والزيود (

كل  يةوالسياس يرتادها الشباب من مختلف الفئات العمرية لممارسة األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعيةو ،كافة الهاشمية
ته الخاصة وقدراته الفردية. وقد اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة الزيود والزيود اهوايوحسب 

درجة  المدن مع البرامج جاء بدرجة أكبر منفي أظهرت أن تفاعل الشباب القاطنين ) التي 2016الشكيلي (دراسة ) و2015(
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والمراكز ) أن األندية الرياضية 2010) وزيدان ((Barseem,2008م سيرى برباب القاطنين في القرى. ويالش تفاعل
الشبابية تعد مؤسسات يتجمع فيها الشباب لممارسة األنشطة المختلفة في سهولة ويسر، دون تحديد أو تخصيص لنوع 

فنون وبعض المشروعات معين أو فئة من المواطنين، ولكنها مدرسة شعبية وطنية تمارس فيها شتى الهوايات واأللعاب وال
والبرامج، تحقيقًا لألهداف التي وجدت من أجلها، وخلق جيل قوي مؤمن بالسالم وقادر على بناء بلده ويتميز بالوعي 

  وااللتزام.

  االستنتاجات والتوصيات 

  االستنتاجات 

  تم التوصل إلى االستنتاجات التالية: ،من نتائج الدراسة

 دورًا فاعًال في الحد من انتشار الفكر المتطرف لدى الشباب األردني.الشبابية  والمراكزتؤدي األندية الرياضية  -1

ر الحيوي لألندية الرياضية والمراكز الشبابية في اتفق أفراد عينة الدراسة على الرغم من تباين أماكن سكناهم على الدو -2

 .مواجهة ظاهرة اإلرهاب والتطرف

 في المملكة األردنية الهاشمية.من اإلناث برامج األندية والمراكز الرياضية حضورًا ومشاركًة وتفاعًال مع  الذكور أكثر -3

والمراكز الشبابية تؤدي دورًا مؤثرًا في المجال الرياضي أكثر من بقية المجاالت األخرى في المجتمع األندية الرياضية  -4

 األردني.

  التوصيات

  توصي الدراسة بما يلي: ،في ضوء نتائج الدراسة

كتنظيم  ،مواجهة ظاهرة التطرف واإلرهابفي ات وبرامج جديدة لتفعيل األدوار المختلفة لألندية الرياضية استحداث آلي -1

التي تنمي معارف الشباب وتعزز اتجاهاتهم نحو حب الوطن  والسياسية الندوات السياسية واالجتماعية والثقافية
 .قام ويمارس فيه كل نشاطيسوف الذي والمكان  الوقت يوضح زمني جدولوضع واالنتماء له، و

من خالل تنظيم برامج متنوعة  وذلك للمشاركة في برامج األندية الرياضية، هنواستقطابالعمل على جذب اإلناث  -2

وتنفيذ برامج تسهم في النهوض  تعمل على إشباع رغباتهن وحاجاتهن المختلفة، وسياسية رياضية وثقافة واجتماعية
 ن خالل تعزيز الشراكة بين األندية الرياضية والمؤسسات األهلية.بالمرأة في المجاالت المختلفة م

، لتنمية روح فيهاالمشاركة في زيادة تمثيل الفتيات  وحسن تنفيذها مع التركيز على تنظيم رحالت وزيارات ميدانية  -3
 والعمل الجماعي، وتنمية روح المبادأة واالستكشاف لدى الشباب. فريقال

استضافة العلماء والخبراء ورجال الدين على المدينة، بل توسيع ذلك ليشمل  بشأنة الرياضية عدم اقتصار أدوار األندي -4
 المناطق الريفية. 

دراسة متغيرات أخرى ذات صلة في الكشف عن األدوار االجتماعية والثقافية والسياسية لألندية الرياضية، كالعمر،  -5
 والمستوى الدراسي.
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Social, Cultural, Physical and Political Roles of Sport Clubs in 
Facing the Phenomenon of Terrorism among Youth 
(A Field Study on Sport Clubs and Youth Centers 

In the North District) 
 

Khaled  Mahmoud Alzyoud 
 

Faculty of Physical Education,Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

Abstract 

This study aimed to identify the social, cultural, physical and political roles of sport clubs in 
facing the phenomenon of terrorism among youth. The researcher used the descriptive  survey method 
by applying the study tool which consisted of (42) items, divided into four areas: the cultural, sport, 
social, and political fields, to determine the obstacles that limit the role of sport clubs, on a random 
sample of 247 young men and women from the north district sport clubs. Study results showed that the 
means of social, cultural, physical  and political roles of sport clubs in the Hashemite Kingdom of 
Jordan against terrorism among youth were medium with an overall mean of 3.14. No significant 
differences at the level of (p≤ 0.05) were found in any of these roles regarding the residence place. 
However, statistically significant differences existed in social, cultural, physical and political roles of 
sport clubs against terrorism regarding gender, as male participants achieved higher scores.  

Keywords: Sport club; Terrorism; Youth. 
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  ٭ةلطايف سالم أمجدو شطناوي سالمة زكريا

  

  6/3/2019 تاريخ القبول    21/11/2018 ستالمتاريخ اال

  

  ملخصال

اإلســالمية يهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان ماهيــة العملــة االفتراضــية، ومناقشــة مخــاطر التعامــل بهــا، ثــم بيــان وجهــة النظــر     
بخصوصها، وهو موضوع يحظى بالجدل الكبير الذي أثارته هذه العملة منذ نشأتها، بسبب مـا حققتـه هـذه العملـة مـن ارتفـاع       

  في قيمتها وتذبذب هذه القيمة، مع عدم وضوح الصورة لدى المتعاملين بحقيقة هذه العملة.

وكانـت وجهـة النظـر     .امـل بهـذه العملـة   ية بسـبب التع توصلت هذه الدراسة إلـى أن هنـاك مخـاطر اقتصـادية وأمنيـة وشـرع      
 يــهاســتقرار قيمتهــا ممــا يترتــب عل عــدم إضــافة إلــى وجهالــة فــي المصــدر،  اإلســالمية فــي اســتخدام هــذه العملــة أن فيهــا غــرراً 

ي وظائفـه  مسـتقر القيمـة كـي يـؤد    وأن يكـون  بولي األمر،  ًاواألصل في النقد اإلسالمي أن يكون إصداره مرتبط .مخاطرة كثيرة
  بعدالة.

  (البتكوين)، مخاطر، االقتصاد اإلسالمي. : العملة االفتراضيةالكلمات المفتاحية

  

   المقدمة

والصالة والسالم على سيد الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين،  ،الحمد لله رب العالمين
  وبعد،

المعدنية، النقود السلعية ثم مى ظهر ما يس ،فبعد نظام المقايضة ؛فقد تطورت النقود عبر التاريخ ومرت بعدة مراحل

النقود الورقية)، ثم تطورت طرق دفع اليوم  التي تسمىة (وهي يالنقود النائبة والوثيقة واإلبرائوبعد ذلك ظهر ما يسمى 
العملة االفتراضية ا يسمى ظهر م ،2009وفي عام  .النقود حتى أصبحت تدفع بطرق إلكترونية من خالل البطاقات الممغنطة

شخص يدعى ساتوشي ناكاموتو، ثم اعتمدها قليل من المتحمسين، وكان الدوالر  على يديتكوين) ها (عملة البوأشهر

قطعت رحلة طويلة حافلة وتكوين، تها، ومع نمو السوق نمت قيمة البوحدة من هذه العملة عند بداية نشأ 1000يساوي 
دوالر للوحدة، لكنها  1000إذ بدأت التعامالت في يناير/ كانون الثاني عند مستوى  ؛2017 عام بالمفاجآت على مدار

 ، 2018 الرقمية، تكوينالب عملة حكاية( ألف دوالر للوحدة الواحدة 19تمكنت من بلوغ مستويات فاقت 
http://www.bbc.com(.  

تكوين قبل عقد باللكترونية الرقمية مثل وقد كشف االقتصادي ملتون فريدمان عن تنبؤاته بشأن ظهور العمالت اإل
 :نترنتاإلكترونية إلجراء المعامالت بين األطراف المجهولة عبر لكامل من انتشارها، مشيرًا وقتها إلى استخدام األموال اإل

سيتم  ولكن- فالشي الوحيد المفقود اآلن  ؛نترنت سيكون واحدًا من القوى الرئيسية للحد من دور الحكومة" أعتقد أن اإل

عتماد عليها، وهي الطريقة التي يمكن من خاللها تحويل األموال عبر هو النقود اإللكترونية التي يمكن اال -قريبًا تطويره
  .)http://www.youm7.com، 2017(عبد المنعم، " Aلـ  Bأو  Bلـ Aدون معرفة  Bإلى  Aشبكة اإلنترنت من 

                                                           
  2019، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  .األردن ،إربدجامعة اليرموك،  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،المية، قسم االقتصاد والمصارف االس ٭
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وصلت قيمة هذه ؛ فقد ن)تكويبالجم سوق العملة الرقمية (خاصة وتشير اإلحصائيات الحديثة إلى تطور سريع في ح

تكوين المتداولة في ، ويصل عدد وحدات البيوميًادوال مليارات  3تنمو بقيمة هي و ،مليار دوالر 70السوق العملة في 
لسقف المحدد مليون وحدة، غير أن المبرمج الذي أشرف على خلق هذه العملة أكد أن ا 16أكثر من  إلى السوق حاليًا

تكوين حدا بالكثيرين من خبراء االقتصاد ر المذهل في تبادل البمليون وحدة بتكوين. هذا التطو 21لعدد الوحدات هو 

:هل "تكوينب" ، العملة الرقمية2017محمود، ( أي فقاعة اقتصادية ،”Economic Bubble“والمالية إلى اعتبارها مجرد
  .)https://islamonline.net/23540 ؟هي فقاعة اقتصادية

ومن خالل هذ البحث سيتم تسليط الضوء على هذه العملة التى شغلت أسواق المال وأحدثت الكثير من النقاشات 
وما  ة أم فقاعة اقتصادية؟يهل هي عملة حقيقواإلجابة عن أسئلة مثل: والتحليالت حول مستقبلها وآثارها على االقتصاد، 

ما موقف الفقه اإلسالمي من التعامل بهذه العملة  ،؟ وكذلكللتعامل بهذه العملة شرعيةالومنية األقتصادية والامخاطر الهي 
  على ما يترتب عليها من أخطار؟ بناًء

    أهمية البحث

من المواضيع الحديثة  موضوعه موضوع العملة االفتراضية (البتكوين)، ويعتبريتناول  أنهالبحث في  هذا تبرز أهمية
م، كما يعتبر من المواضيع الهامة لما لموضوع 2009عام  تم التعامل بهذه العملة في. فقد )hot issuesجدًا في المالية (

من هنا جاءت هذه الدراسة لبيان ماهية هذه  .يجابية وسلبية على االقتصاد القومي للدولةإالعملة االفتراضية من آثار 

  . بهالتعامل ومخاطر التعامل بها، وموقف الشريعة اإلسالمية من ا ،العملة

  مشكلة البحث

تنظيم قانوني  إنه لم يواكبها في العديد من البلدانف قد حققت رواجًا كبيرًا، االفتراضيةن النقود أعلى الرغم من 
فإن مشكلة البحث تتمثل في  ،وبالتالي .عند استخدامها تنشأالتي  المخاطرالعديد من  فَخّلمما  ،يناسب خصوصيتها

وتحاول هذه  .وموقف الفقه اإلسالمي من التعامل بهذه العملةة عن التعامل بالعملة االفتراضية، دراسة المخاطر الناشئ

  األسئلة اآلتية: تفرع عنهة االفتراضية من منظور إسالمي؟ وتالسؤال الرئيس: ما مخاطر العمل الدراسة أن تجيب عن

 ما مفهوم العملة االفتراضية؟ -1

 عن التعامل بالعملة االفتراضية؟ ما المخاطر التي يمكن أن تنشأ -2

 اإلسالمي من التعامل بالعملة االفتراضية؟فقه ما موقف ال -3

  هداف البحثأ

  يهدف هذا البحث إلى:

  التعرف على مفهوم العملة االفتراضية. -1

 تحديد المخاطر التي تنشأ عن التعامل بهذه العملة االفتراضية. -2

  .لةالتعامل بهذه العمإلسالمية من بيان موقف الشريعة ا -3

  الدراسات السابقة

وخاصة أن ظهور  يفتقر الفكر النقدي الحالي إلى الدراسات التي تبحث في العملة االفتراضية والمخاطر الناشئة عنها،

بعض الدراسات واألبحاث  أجريتفقد  ،وبالرغم من ذلك .مالت األخرىلكتروني للعتلك العملة ترافق مع نشوء التداول اإل
  :العملة االفتراضية، ومن أهم تلك الدراساتعن 
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أن ذلك  ؛بينت الدراسة أن النقود اإللكترونية صيغة غير مادية للنقود الورقية، )2014دراسة الموسوي والشمري ( -

لذا تعد النقود اإللكترونية من  .إصدارها يتمثل في تحويل شكل النقود من الصيغة الورقية إلى الصيغة اإللكترونية
إذ إن النقود لم تعد تقتصر  ؛األساليب وأكثرها تطورًا وتماشيًا مع التقدم التكنولوجي الذي تشهده هذه الحقبة أحدث

وإنما أصبح باإلمكان في الوقت الحاضر استخدام المحررات  ،على النقود التقليدية التي تكون على شكل دعامات ورقية
لتقليدية، وهذا نتيجة للتطورات التكنولوجية التي أدت إلى ظهور والمستندات اإللكترونية محل المستندات الورقية ا

وتوصلت الدراسة إلى أن النقود اإللكترونية لها طبيعة  .أصبح لها مفهوم مغاير التيالحاجة إلى هذا النوع من النقود 

  قانونية خاصة، وتعد وسيلة حديثة من وسائل الوفاء اإللكتروني لها طابع خاص أيضًا. 

 فيما المستخدمين مصلحة كانت إذا ما حول تجريبية رؤى إعطاء إلى الدراسة ، هدفت)2014( نيجالسر وآخردراسة  -

 على معالج وغير سائد سؤال من خالل طرح ، وذلككعملة أو كأصل بجاذبيتها مدفوعة الرقمية بالعمالت يتعلق
؟ الخصوص وجه على رقمية عملة إلى يةالمحل أموالهم تغيير عند المستخدمين نوايا هي ما: األكاديمي المستوى

بينت الدراسة أن العمالت االفتراضية هي على النقيض من العمالت الرقمية التي ترتبط مع المؤسسات المركزية، كما و
 .على مستوى األفراد أو أصحاب رؤوس األموال أن العمالت االفتراضية ظاهرة انتشرت على المستوى العالمي سواًء

راسة عن أهداف المستخدمين من تحويلهم العملة المحلية إلى العمالت االفتراضية، وتوصلت الدراسة وقد تساءلت الد
أداة  ونهاولكنهم في المقام األول يستخدم إلى أن غالبية المستخدمين الجدد ليسوا مهتمين بآلية عمل هذه العمالت،

  استثمارية لالستفادة من التقلبات في أسعارها.

ومنها استخدام  وتطورها، بيان سبب نشأة ظواهر تجارية جديدةإلى هدفت الدراسة ، )2015( وبيلوف دراسة الغامدي -

اق واسع لتسهيل األنشطة المالية مثل الشراء والبيع، التي طلملموسة (شبكات الند للند) على نالعملة االفتراضية غير ا

 وقد بحثت الدراسة .أللعاب االجتماعية على اإلنترنتتستخدم إلكترونيًا في مختلف التطبيقات والشبكات، كالشبكات وا
 والتحديات والتنظيم، التنفيذ، وآليات المتاحة، الفرص مثل وحللتها، االفتراضية العمالت منصات جوانب من العديدفي 

 راضيةاالفت العمالت منصات الستخدام قاعدة الستخدامه ًاومفيد ًاجديد ًاوبينت نتائج الدراسة مورد. واالهتمامات
وقد عمدت الدراسة  .األبحاث من لمزيد علمي محتوى توفير عن فضًال للتحكم، خاضعة بطريقة وتنفيذها وتطويرها

ووضعها التنظيمي، والتحديات  التنفيذ وأساليبه، لتحليل بعض جوانب العملة االفتراضية، مثل الفرص المتاحة، وآليات

  أو المخاوف التي تواجهها.

ثار اآلفتراضية وأنواعها وخصائصها، مع تحليل أبرز الهدفت الدراسة لبيان حقيقة النقود ا، )2017( دراسة الباحوث -

وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها:  .وسيلة دفع حديثةعن انتشارها واستخدامها  قتصادية الناشئةاال
 .تصاديةاالقحداث األعارها عند أدنى المواقف ولتقلبات حادة في أس ةضعف البنية التحتية لهذه النقود مما جعلها عرض

زمات في زيادة التذبذبات في األعدم وجود جهة مركزية تنظم عمليات إصدارها وتدعمها وتحميها عند  أسهمكما 
طر األعمل على وضع للوكان من أهم مقترحات الدراسة ضرورة وجود تنسيق وتعاون نقدي دولي  .أسعار صرفها

تعاملين بهذه النقود، مع العمل على صياغة قوانين تضبط إصدار هذه النقود وآليات تداولها على الكفيلة بحماية الم
رشادية توعوية تبين مخاطر هذه إالمستوى الدولي، وكذا سرعة قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار توجيهات 

توى المحلي لحين الوصول لضوابط دولية على المس الت، مع إصدار تعليمات إلزامية تمنع تداول هذه العمالتالعم
  .بشأنها

حكام الشرعية عليها، وضع تصور للعمالت اإللكترونية، ثم محاولة تطبيق األإلى هدفت الدراسة ، )2017دراسة العقيل ( -

ت فتضمنت بيان ماهية العمالت اإللكترونية، وطرق استعمالها، ومميزاتها ومخاطرها، ثم بيان التكييف الفقهي للعمال
اإللكترونية واألحكام الشرعية المتعلقة بها. وتوصلت الدراسة إلى أن العمالت اإللكترونية أموال مستقلة تحمل وظائف 
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، وأن التعدين النقود، ولها مميزات ومخاطر، وأن الربا يجري فيها، وتجب فيها الزكاة، وتجري عليها أحكام الصرف

  فيها عمل مباح من باب عقد الجعالة.

بيان الحكم الشرعي للعمالت الرقمية بعد فهمها واستيعابها، وإيجاد  إلىهدفت الدراسة ، )2018( ة القرة داغيدراس -

بدائل شرعية تكون أفضل من الموجودة انطالقًا من أن الشريعة خالدة وشاملة وقادرة على مواكبة العصر. وتوصلت 
ست نقدًا كامًال ولكنها أقرب إليه، وال توجد دولة في الوقت الدراسة إلى رجحان أن عملة البتكوين بصورتها الحالية لي

الحاضر جعلتها نقدها، وال توجد مؤسسة مالية تبنتها وضمنتها. كما توصلت الدراسة إلى أن الحكم الشرعي لهذه 

ة والتعامل فإن شراء البتكوين أو العمالت الرقمي ،وبناء عليه .تحريم وسائل ال تحريم مقاصد هو أنها محرمةالعمالت 
  .فيها شروط العملةبها محرم ألنه يراد لها أن تقوم بدور العملة مع أنها ال تتوافر 

  إضافة الدراسة

التي تحيط االقتصادية واألمنية والشرعية تركز على المخاطر  في أنهاالدراسة عن الدراسات السابقة تتميز هذه 
 .لم تتناوله الدراسات السابقة التي تم اإلطالع عليها وهذا الموضوع بتداول العمالت االفتراضية من وجهة النظر اإلسالمية،

على ما  بيان موقف الفقه اإلسالمي من التعامل بهذه العملة بناًء تتميز هذه الدراسة عن سابقاتها في أنها سعت إلى كذلك

  يترتب عليها من أخطار.

  منهجية البحث

يعتمد الباحثان على استخدام المنهج الوصفي  ،حداثتهوفتراضية) محل الدراسة (النقود االلطبيعة الموضوع  تبعًا
سيعتمد الباحثان في تحديد اإلطار النظري لهذه الدراسة على الدراسات والمقاالت حول  إذ ؛بغرض تحقيق أهداف البحث

 المفاهيم المتعلقة باستخدام المنهج التحليلي لتحديد الباحثان ثم سيقومومن  ،وذلك لتكوين إطار فكري للبحث ،الموضوع

من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية، وبالتالي الموقف الشرعي من هذه  بهابالتعامل بالعمالت االفتراضية، ومخاطر التعامل 
 العمالت.

  المبحث األول: مفهوم العملة االفتراضية ونشأتها 

  المطلب األول: مفهوم العملة االفتراضية 

  )Bitcoinتكوين لب: مفوم العملة االفتراضية (اأوًال

التعامل بها  ويكوننظام نقدي جديد للدفع اإللكتروني،  :بأنها )Satoshi Nakamotoعرفها (ساتوتشي ناكاموتو 
وهذه العملة ترتكز على التشفير بين  . وتحويلها مباشرًا بين مستخدمين بطريق الند للند، دون االعتماد على طرف وسيط

فهي ال تراقب من  ؛المعامالت اإللكترونية، وذلك بهدف االبتعاد عن مركزية البنوك الكبرى طرفين، وتبنى على نظام مجهولية
الند : نظام النقد اإللكتروني البتكوين، 2008(ناكاموتو،  وال تخضع لقوانين البنوك ،البنوك بأنواعها المختلفة والهيئات

  . https://bitcoin.org/bitcoin.pdf للند)

بشكل كامل تتداول عبر اإلنترنت فقط دون وجود فيزيائي لها، كما تختلف عن العمالت التقليدية وهي عملة إلكترونية 
ر نترنت أو في متاجأخرى للشراء عبر اإلوجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة  في عدم

، بتكوين) 2017(أرناؤوط،  ليديةأو تحويلها إلى العمالت التق بتكوينتدعم الدفع باستخدام بطاقات 

https://blockchainheart.com.  
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وهي تمثيل رقمي لقيمة نقدية ليست صادرة عن بنك مركزي أو عن سلطة عامة، وليست مرتبطة بالضرورة بالعملة 

 .إلكترونيًاالورقية، ولكنها مقبولة لدى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وسيلة للدفع، ويمكن نقلها وتخزينها أو تداولها 

)EBA, 2014, Opinion on "Virtual Currencies", p11(.  

 والعملة االفتراضية هي عملة رقمية افتراضية (ليس لها كيان مادي ملموس أو وجود فيزيائي) منتجة بواسطة برامج
تخدامها عن طريق يتم اسوحاسوبية وال تخضع للسيطرة أو التحكم فيها من جانب بنك مركزي أو أي إدارة رسمية دولية، 

 (الباحوث، بها  قبوًال اختياريًا لدى المتعامليناإلنترنت في عمليات الشراء والبيع أو تحويلها إلى عمالت أخرى، وتلقى 

  .)21ص ،وآثارها االقتصادية مفهومها ،النقود االفتراضية ،2017

ألحكام الفقهية المتعلقة بالعمالت اإللكترونية ا، 2017(العقيل، ة الورقي والنقود لكترونيةاإل العملة بين الفرقثانيا: 

)Bitcoin(32، ص(: 

 محسوسة، ليست اإللكترونية العمالت أخرى، بينما ومواد أوراق من مصنوعة محسوسة، الورقية فالنقود الفيزيائي: الوجود -1

التحويل،  عملية في مضمنًة تكون بها؛ الخاصة اإللكترونية المحافظ ُتظهرها مجرد أرقام بالكامل، افتراضية عملة هي بل
 المرِسل. محفظة من وتنقص المستقبل محفظة في األرقام فتزيد

 المالية، المراكز في وطرحها المركزي) بمهمة إنتاجها، الدولة (كالبنك في المعنية الجهات تقوم الورقية فالنقود اإلنتاج: -2

بواسطة (تعدين)  عاديين أفراد أو مبرمجين بواسطة برمجيًا إنتاجها يتماإللكترونية  العمالت بينما الناس، بين ونشرها
 .خاصة أو حكومية جهة أي يتبعون ال وهم العملة اإللكترونية،

 قيمتها وتحديد ونشرها طباعتها المسيطرة على فهي ؛أنتجتها التي الدولة طريق عن الورقية بالنقود التحكم التحكم: يتم -3

يتم  وإنما بها، تتحكم مركزية هيئة توجد فال ذلك، بخالف اإللكترونية ، والعمالتالسوق في حركتها ومراقبة صرفها وسعر
 وسيط متحِكم. تدخل دون والمرِسل، المستقبل هما للند) (الند طرفين طريق عن بها التعامل

  وتطورهاالمطلب الثاني: نشأة العملة االفتراضية 

قدمها شخص ياباني الجنسية، رمز لنفسه باسم ساتوشي على شكل ورقة بحث علمي  2008تكوين عام بدأت فكرة الب

 ،2008(ناكاموتو،  bitcoin.orgتكوين باسم لكتروني لعملة بإساتوشي ناكاموتو بعمل أول موقع  قام الياباني .ناكاماتو

  .https://bitcoin.org/bitcoin.pdf الند للند)نظام النقد اإللكتروني  بتكوين:

، وأخذت قيمتها في االرتفاع مقابل العمالت 2009ار في عدد من دول العالم في عام وأخذت تعامالتها في االنتش

تكوين، وتم ب 100 كان تكوين كانت بين ساتوشي ناكاموتو وهال فيني والمبلغالصفقة األولى لعملة بو الرئيسة األخرى.
 ,WALLACE) دوالر 0,001 تكوين تساويوكانت الوحدة من الب ،والدوالرنشر أول سعر تداول بين هذه العملة 

2011, The Rise and Fall of Bitcoin) http://www.wired.com. 

تم إنشاء منصة لتبادل البطاقات التجارية التي أصبحت فيما بعد أكبر موقع لتبادل هذه العملة. وفي  ،2010وفي عام 

وفي عام . ًادوالر 31تكوين الواحدة إلى ملة بعد أن ارتفعت قيمة وحدة الباهتمت وسائل اإلعالم بهذه الع ،2011عام 

قام البنك المركزي األوروبي بنشر تقرير مفصل عن العمالت ها، ومؤسسة لتوحيد هذه العملة وحمايتتم إنشاء  ،2012
م، وأصبحت شركة أبل تسمح بتداول استخدام 2013األلف دوالر في الواليات المتحدة عام  قيمتها وتعدتة. االفتراضي

تكوين لبيع التجزئة على أكبر شركة تقبل عملة ب” ستوك وفرأ“شركة أصبحت  ،2014وفي عام  العملة عبر تطبيقاتها.

تكوين يتراوح الربح واالستثمار تتعامل بعملة بتكوين، وأصبح سعر عملة بأصبحت أغلب مواقع  ،2016اإلنترنت. وفي عام 

وأعلن تكوين، ن على اإلنترنت التي تقبل عملة ب، زاد عدد المخاز2017في يناير و .اتدوالر 610 ودوالر  600بين 
 2016مرات من يناير  3تكوين قد تضاعف ن معدل المعامالت للشركة بعملة بالرئيس التنفيذي لشركة بيتباي ستيفن بير أ

  .https://ar.wikipedia.org(ويكيبيديا، تاريخ البتكوين)  2017إلى فبراير 
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رين منفردين على حد سواء فأغرت وول ستريت ومستثم ،2017وخرجت عملة بتكوين الرقمية المشفرة من الظل في 

كما دفع صعودها الجهات المنظمة إلى التفكير في التحرك  .ولو أن كثيرين ما زالوا يواجهون صعوبة في فهم ماهيتها بدقة
دوالر للوحدة في يناير/ كانون  1000فبعدما افتتحت بتكوين العام بسعر  .بعد سنوات اكتفوا خاللها بالدعوة إلى الحذر

ألف دوالر، في ارتفاع كبير أثار المخاوف من أثر فقاعة، حتى في األوساط المالية  20مع منتصف ديسمبر  الثاني، ناهزت

واعتبر نايجل غرين من شركة ديفيري غروب االستثمارية أن بتكوين ما زالت رهانًا  .المعتادة على التكهن وقابلية االنفجار
العادة أن تدق نواقيس اإلنذار في أي أصول تتصاعد عموديًا يفترض  نكبيرًا ألنها أصول مجهولة إلى حد كبير، موضحًا أ

وبدأ تسليط  .لدى المستثمرين، لكنه أوضح أن صعود بتكوين يثبت قوة الطلب العالمي على العمالت الرقمية المشفرة
وقال تيموثي  .ديسمبر مع أول تبادل لعقود آجلة بهذه العملة في سوق عامة في شيكاغو 10الضوء على البتكوين في 

كما تبني بتكوين فئة  .ينكينغ من كريبتو آسيت ماناجمنت: إنه العام الذي أصبحت فيه بتكوين والعمالت المشفرة مشروعةإ
 ،(سلسلة الكتل). ففي بعض المدن "بلوك تشين"متخصصة لنفسها عبر نظام تسديد بين النظراء يستند إلى تكنولوجيا 

غير أن المصارف الكبرى  .ل العشاء في مطاعم وشراء سيارات وحتى منازل بالبتكوينبات المستهلكون قادرين على تناو

التي غالبًا ما تؤمن ضد التحويالت األكثر مجازفة تبدي حذرًا تعزوه إلى عدم الشفافية في أسلوب تحديد سعر صرف 
 )2017، تإلى وول ستري "بتكوين"وصول طفرة ( .السوق في بتكوين والخشية من احتمال التالعبات

http://www.alkhaleej.ae. 

وهي بورصة شيكاغو، ما  ،تكوين في بورصة رئيسية في الواليات المتحدةعملة بببدأ أول تداول للتعاقدات اآلجلة و
كية يرين يخطو أولى خطواته في بورصة أمالبتكو( ًاراسخ ًامالي ًارة لتصبح منتجيعطي العملة الرقمية المشفرة دفعة كبي

 .http://arabic.arabianbusiness.com) 2017، كبيرة

شيكاغو للعقود  في بورصةألف دوالر للوحدة في أول أيام تداولها  17"وتجاوز سعر العملة االفتراضية البتكوين 

في نيويورك  دوالرًا 460و ألفًا 15جل استحقاق يناير/كانون الثاني بسعر بتكوين ألاآلجلة، وبدأ تداول العقود اآلجلة ل

 دوالرا" 120و ألفًا 17إلى  في التداوالت اآلسيوية، ثم تنخفض قليًال دوالرًا 170و ألفًا 17، قبل أن ترتفع إلى ت ليًالالسب
) شيكاغو لها في بورصةتداول  في أولألف دوالر  17بتكوين تتجاوز ، 2017 الشركة اإلسالمية لألوراق المالية،(

https://www.islamicbroker.com.qa.  

  الثالث: تطور العملة االفتراضيةالمطلب 

عام قبل  700للتبادل منذ ما ال يقل عن  ًاللقيمة ووحدة للحساب ووسيط مخزنًااستخدمت العمالت الذهبية 

ال بل هو سلعة ذات قيمة سوقية في حد ذاتها ومن ذاتها (أي  ،المسيح. والذهب كعملة، له الكثير من الخصائص المرغوبة
  قيمة جوهرية).

لكل العمالت التي تم تداولها، بقي الذهب قياسًا بغيره ال يقهر. وكانت إمدادات الذهب في العالم وفيرة بما  وخالفًا
رى وذلك على نقيض المعادن األخ ،كل قيمتهاآلة، ولكن ليست وفيرة بمعنى أن تتفيه الكفاية للحفاظ على استخدامها كعم

 ،2014 صالح،( ا يمكن أن يقسم الذهب بسهولة، مما يجعله سهل القياسلمنيوم الوفير. كممثل البالتين النادر جدًا واأل

  .http://thefaireconomy.com) لكترونية مشفرة قد تسبب أزمة اقتصادية عالمية جديدةإعملة  Bitcoin البتكوين

فإن قيمتها تكمن في المقام األول في الوزن  ،الحكومة هايمكن أن تصدر فضةى الرغم من أن نقود الذهب والوعل
  ونتيجة لذلك، فإن إنفاذ قيمة عملة معتمدة على سلطة أساسية ال يتطلب بالضرورة تدخل السلطة المركزية.  .والنقاء

العمالت الورقية، وهذه حولت معظم الدول عمالتها من العمالت القائمة على السلع األساسية إلى  ،وعلى مر الزمن
لها أي قيمة ذاتية، وتكون  تالعمالت هي عمالت رسمية صادرة عن السلطة المركزية بمرسوم لتكون عمالت قانونية ليس

، تداعيات العملة 2015(بارون وآخرون،  فقط قابلة للتحويل إلى سلعة مثل الذهب وفقًا لتقدير السلطة المركزية
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ها بأن السلطة المركزية ستكون يمعلى ثقة مستخدقيمة العمالت الورقية ترتكز و .)7، صاالفتراضية على األمن القومي

  قادرة على الحفاظ على قيمتها.

إجراء عمليات اقتصادية تتخطى القيود التي تفرضها العملة المادية، فظهرت بوقد سمحت االبتكارات المالية للناس 

يات كبيرة من الذهب من مدينة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. لقد تم الكمبياالت لتسهيل التجارة دون الحاجة لشحن كم
. إصدار هذه الكمبياالت بحسب عمالت الدول على غرار النموذج الحديث لكتابة شيك مقابل رصيد مالي في حساب جاٍر

الشيكات) رقية (كولقد أتاح وجود المزيد من االبتكارات التكنولوجية الحديثة للمستخدمين االبتعاد عن نظم الصرف الو
لكترونية (كبطاقة الدفع اآللي التي تمسح بواسطة قارىء بطاقات عند نقطة بيع) واستخدام والتوجة إلى األنظمة اإل

تكنولوجيا االتصال التي تسمح باالتصال الالسلكي من خالل منصات الحوسبة المحمولة (كالتطبيقات على الهواتف الذكية). 

إذ إنها ال تشكل عمالت  ؛الئمة تسمح للمستخدمين باستخدام العمالت التقليدية بفاعلية أكبرهذه االبتكارات هي آليات م
جديدة على عكس العمالت االفتراضية. والجدير بالذكر أن العمالت االفتراضية أصبحت شائعة بشكل متزايد في السنوات 

منها كعملة  أيًامالت ورقية ولم تعتمد أي حكومة األخيرة. ولكن حتى اآلن، هذه العمالت االفتراضية لم تتحول بعد إلى ع
فلقد استخدمت في مجتمعات  ؛رسمية، ومع ذلك فالعمالت االفتراضية تمثل قيمة لمجتمع معين يستخدمها وسيلة للتبادل

قيمة وقد تم تصميمها لتكون بمثابة مخزن لل .األلعاب عبر اإلنترنت وبرامج التقديمات مثل برامج أميال السفر المتكررة

االهتمام، إال أن هذا المجتمع ال يشغل بالضرورة وحدة جغرافية أو  يمجتمع ذالووحدة للحساب ووسيط للصرف داخل 
  .)8، تداعيات العملة االفتراضية على األمن القومي، ص2015(بارون وآخرون،  سياسية واحدة

إذ ال تحتاج إلى عبور الحدود  ؛-قيض الذهبعلى ن–والبتكوين قابلة للقياس والقسمة بسهولة، وقابلة للنقل بسهولة 

مما قد يزيد في سهولة استخدامها ويقلل تكاليف نقلها، إضافة إلى أنها ال تعتمد على وجود سلطة مركزية  ،الدولية كعملة
  لحماية قيمتها.

  المبحث الثاني: آثار التعامل بالعملة االفتراضية ومخاطرها 

  العديد من اآلثار والمخاطر، وسيتم توضيح ذلك في المطلبين اآلتيين: ىعلمل بالعملة االفتراضية ينطوي التعا

  المطلب األول: آثار التعامل بالعملة االفتراضية 

ترتب على التعامل بالعملة االفتراضية عدة آثار، منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي، ونبدأ بذكر اآلثار اإليجابية ت

  يأتي: كما س ،ثم نتطرق لآلثار السلبية

  )https://muraselon.com( أوًال: اآلثار اإليجابية

تكوين دون بالتمان العادية، ويمكن قبول عملة تكوين أسهل من الدفع بواسطة بطاقات االئيعتبر الدفع عن طريق الب -1

خالل  تكوين، إما منمن خالل برنامج مخصص لمحفظة ب البتكوينالحاجة لوجود حساب بنكي للتاجر. وتتم مدفوعات 
  الحاسوب الشخصي أو الهاتف الذكي، وذلك عن طريق إدخال عنوان المستلم والمبلغ المدفوع وإرساله.

التشفير وقاعدة بيانات تسمح بتحويل األموال بسرعة وسرية خارج نظام الدفع المركزي  البتكوينتستخدم عملة  -2

يتحكم بها غير مستخدميها، وال تخضع إلى رقيب مثل  بأنها عملة ال مركزية، أي ال البتكوينوتتميز عملة  .التقليدي
 .حكومة أو مصرف مركزي

الوسيط بينك وبين التاجر، إضافة الرسوم المنخفضة نظرًا لغياب مجموعة من المزايا األخرى أهمها ب البتكوينتمتاز عملة  -3

فهي ال تخضع للرقابة من أي دولة أو  .بقدر عال من السرية البتكوينتتمتع عملة  إذ ،لى السرية التامة والخصوصيةإ
  بنك أو مؤسسة.
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  )htts://iefpedia.com.https://islamonline.net( ثانيًا: اآلثار السلبية

يرة وإغالق متاجر كبيرة تبيع وذلك بسبب الهجمات اإللكترونية وانتشار الفيروسات الخط ،تكوين للتذبذبيتعرض سعر الب -1
  .تكوينالب

وتدار هذه العملة من شبكة المستخدمين  ،بشأن هذه العملة إليها مكن رفع الشكاوى أو المطالباتوجد جهة محددة يتال  -2

  .والمبرمجين حول العالم

يمكن ألي مبرمج أن يقترح أو يطور أو يعدل على البرنامج الذي يعمل عليه  بحيث تكوين هي شبكة مفتوحةشبكة الب -3

  .المتداولون للعملة والمنتجون لها

نها ال تزال غير معترف بها من معظم دول العالم والمصارف العامة أامل بالبتكوين على مخاطر منها ينطوي التع -4

 ومن المخاطر أيضًا .لألموال أو غسيًال ومنها سهولة استعمالها في العمليات المشبوهة واإلجرامية تمويًال ،والمركزية
فإنها معرضة  ،فهي وإن كانت في صعود صاروخي ؛ذبذبأن أسعارها شديدة التوا، الغرر والجهالة الحاصلة في قيمته

 .التذبذب في مراحل سابقة هذا للتدهور السريع، وقد حصل شيء من

عبر معادالت معقدة، وقد تكون  البتكوينعملية التشفير والتكتم على طريقة توليد عملة  عملة البتكوينمن أبرز سلبيات  -5
إلى أية أصول أو تقييمات  البتكوينأنها ال تخضع ألي رقابة. كما ال تستند لتمرير عمليات مشبوهة بما  سهًال مسارًا

 .أو انخفاضها هذه العملة قيمة يمكن االستناد إليها في توقع ارتفاع

  فتراضية لثاني: مخاطر التعامل بالعملة االالمطلب ا

  إيجاز هذه المخاطر بالنقاط اآلتية:  يترتب على التعامل بالعملة االفتراضية " البتكوين" العديد من المخاطر، ويمكن

فعدم  .استخدامها في غسيل األموال وبيع الممنوعات من مخدرات وأسلحة، وتسهيل عمليات تمويل اإلرهاب، وغير ذلك -1

وجود سلطة مركزية تشرف على التعامالت والحواالت وتراقبها من النواحي األمنية جعل من السهل استخدام هذه 
لكترونية رائجة ضخمة تسمى "طريق الحرير" إل وبيع الممنوعات. وقد قامت سوق ات غسيل األمواالعمالت في عملي

، مستخدمة في ذلك شبكة اإلنترنت العميقة وترويجها اشتهرت ببيع السلع والخدمات المحرمة والممنوعة دوليًا
)Deepwebوساهمت في رواج ) التي تعتمد أيضًا على الالمركزية في نشر المعلومات وتبادلها بتقن ،"للند ية "الند

عملة البتكوين، ورفع قيمتها مقابل العمالت األخرى أضعافًا، وانخفضت قيمتها بشدة لما أغلقت الحكومة األمريكية 

  .)19لكترونية، صبالعمالت اإل، األحكام الفقهية المتعلقة 2017العقيل،( شبكة "طريق الحرير"

" المنتشر Wanna cryلكترونية ما قام به أصحاب فيروس الفدية اإللكتروني "ومن االستخدامات الضارة للعملة اإل

حول العالم من اختراق ماليين أجهزة الحاسب اآللي وتشفير جميع الملفات، فال يستطيع صاحب الحاسب اآللي استخدام 
(المركز الوطني  المخترق ملفاته، فيطلب المخترق منه فدية من عملة البتكوين ليقوم بفك التشفير عن ملفات الجهاز

ألنه يتم  ،أنه ال يمكن معرفة المرسل إليه هو وسبب اختيارهم عملة البتكوين .www.cert.saاإلرشادي ألمن المعلومات) 
جهة حكومية تستطيع تتبع التحويل والتعرف على المرسل إليه، وهنا بمرور الالتحويل إلى المحفظة اإللكترونية مباشرة دون 

   مكمن الخطر.

الضريبة على تلك  بضبطسيكون من الصعب على الجهات الحكومية المكلفة بتحصيل الضرائب القيام  إذ ؛التهرب الضريبي -2
كما يمكن أن تتم  .نظرًا ألن تلك الصفقات تتم خفية عبر شبكة اإلنترنت ،الصفقات التي تتم بواسطة النقود االفتراضية
 الباحوث،( باإلضافة إلى أنها تعتبر من وسائل تهريب األموال إلى الخارجعمليات شراء وبيع وتحقيق خسائر وهمية، 

 ).36النقود االفتراضية: مفهومها وأنواعها وآثارها االقتصادية، ص ،2017
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درجة القبول المنخفضة، وعدم ثبوت الثقة العامة بالعملة االفتراضية مقارنة بالعمالت الورقية؛ نظرًا لحداثتها، وانحصار  -3

ام الفقهية المتعلقة ، األحك2017 العقيل،( لكترونية بحتةإعملة  ألنها ،امل فيها بين المتعاملين بالتقنية بشكل واسعالتع

  .)20لكترونية، صبالعمالت اإل

عدم اكتسابها ثقة المتعاملين الذين اعتادوا على التعامل بالنقود الورقية الموجودة بين أيديهم، أو في  يضاف إلى ذلك
النقدي  للورقاستخدام عملة البتكوين غالبًا ما يكون في أضيق الصور التي ال يكون  أن ولذلك نجد .البنكية حساباتهم

البنوك من إتاحة وسائل الدفع  وحذرتفيها، كما حدث في األرجنتين لما رفضت الحكومة عمل شركة "أوبر" للنقل،  سبيل
(مرصد المستقبل،  وبر بقبول عملة البتكوين بديًال عن النقدللسائقين عبر خدمات البنوك، فقام السائقون في شركة أ

 .https://mostaqbal.ae )البتكوين مصلحة في تصب أوبر ضد األرجنتين ، حرب2016

4-  دولة، وعدم صدورها من أي بنك مركزي أو  السلطات النقدية في أيعدم خضوع هذه العمالت للرقابة واإلشراف من إن

دى إلى افتقارها إلى الحماية القانونية، وتعرض المتداولين لخسائر ال يمكن تعويضها. كما أن مؤسسة دولية رسمية، أ
غياب الجهة اإلشرافية جعل هذه العمالت تفتقر للقيادة المركزية القادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة والسريعة، والقيام 

السوق، والتدخل لمنع الصراع بين مستخدمي هذه  رات المطلوبة لمواجهة التطورات التكنولوجية وتحدياتيبالتغي
 Alghamdi and Beloff, 2015, Virtual Currency Concept, Its Implementation, Impacts and) العملة

Legislation, pp.28-32)  

؛ نظرًا للقوة اختراق المحافظ اإللكترونية وسرقة محتوياتها، فرغم استحالة انتحال ملكية عمالت بتكوين أو تقليدها -5

يمكن للمخترقين سرقة المحافظ  فإنهالتشفيرية في العملة اإللكترونية وعمل المعدنين في توثيق العمالت والتحويالت، 
سرقة الحساب البنكي تم تاإللكترونية الموجودة على شبكة اإلنترنت أو المحفوظة في أجهزة الحاسب الشخصي، مثلما 

وقد وقع ما يشبه السطو على البنوك حينما تم اختراق شبكة  .وسرقة بيانات العمالءختراق موقع البنك ااإللكتروني ب
"Bitfinex مليون دوالر أمريكي 78" المختصة بصرف عملة "بتكوين" وسرق منها ما قيمته (The Guardian, 

2016, Pitcoin-Stolen, Bitfinex-Exchange-Hong Kong) https://www.theguardian.com  

األخطاء التقنية التي تواجهها مواقع صرف العملة والتعامل بها، وكذلك المواقع المختصة بالتعدين، مما قد يتسبب بفقد  -6

ب كثرة ب" بسMtGoxآالف عمالت البتكوين. وقد توقفت أكبر شبكة إلكترونية يابانية مختصة بصرف عملة البتكوين "
) عملة 744000طاء التقنية في الموقع، مما أدى بالشركة إلى إعالن اإلفالس، وسط تقارير تشير إلى سرقة (األخ

، مما يجعل هذه العمالت )21لكترونية، صام الفقهية المتعلقة بالعمالت اإلاألحك ،2017 العقيل،( بتكوين منها

  للقيمة. أال وهو اعتبارها مخزنًا ؛اإللكترونية تفتقد أهم خصائص النقود

عدم االعتراف الكامل من الحكومات والمؤسسات المالية حول العالم بهذه العملة هو أصعب ما تواجهه هذه العملة  -7

ومستخدموها؛ فقد تمت مصادرة ما يساوي ماليين الدوالرات من أشخاص وجهات تجارية بتهم مختلفة، منها تبييض 
. وقد قامت وزارة األمن لترخيص، أو عدم االعتراف بالعملة أصًالموال أو المتاجرة غير المشروعة، أو عدم ااأل

" المختصة بصرف عملة MtGoxمليون دوالر أمريكي من شبكة " 2.9باالستيالء على ما يساوي  ةالداخلي األمريكي
مما  ،وينكما أوقف البنك المركزي الصيني التعامل بالبتك .البتكوين بتهمة عدم التسجيل باسم "مشروع تحويل أموال"

  .)22لكترونية، صام الفقهية المتعلقة بالعمالت اإلاألحك، 2017العقيل، ( أدى إلى انخفاض قيمة العملة

"، البتكوينوقد حذر الملياردير األمريكي الشهير جورج سوروس من التعامل بالعمالت االفتراضية، والسيما عملة "

االقتصادي ” دافوس“خالل عشاء غير رسمي عقد على هامش منتدى  قال فقد ؛الفقاعة""هذا النوع من األدوات بـ  واصفًا
تكوين ليست عملة، ألن العملة التقليدية تعامل كأداة مستقرة لالدخار، كما أن سعر صرف العمالت ال يمكن بسويسرا: "الب

استحالة استخدامها ال تعد عملة، أشار سوروس إلى  البتكوين% في اليوم الواحد". وكمثال على أن 25أن يتذبذب بنسبة 

بأن العمالت المشفرة تعتمد على  بشكل كبير ومفاجئ، منوهًا وترتفع أن تنخفض الرواتب إذ ال يمكن ؛لدفع األجور
الكثير من الخبراء والبنوك المركزية  أصوات مضاربات تستند لمفاهيم مغلوطة. وينضم بذلك صوت الملياردير األمريكي إلى
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هذه العملة غير مدعومة من فأن للدوالر أو اليورو،  وخالفًا”. تكوينالب“مغبة التعامل بالـ حذروا من حول العالم، ممن 

  مصرف مركزي أو حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد.

يكون  أن ،2013، الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد لعام "ييل"ورجح روبرت شيلر االقتصادي في جامعة 

أن التقلبات التي يشهدها سعر هذه العملة المشفرة،  CNBC تكوين"، وأضاف في مقابلة معمصير "ب” االنهيار الكامل“
وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى فقاعة كبيرة شهدتها هولندا في  ،"هوس الخزامى"يشبه ما يعرف بـجنون التوليب، أو 

 انهارإلى مستويات غير مسبوقة، ثم  ،زهرة التوليب، وهي من الزنبقيات عندما ارتفع سعر 1637و 1636الفترة بين عامي 

عام، ستبقى معرضة لالنهيار في نهاية  100وأكد أن هذه العملة لو استمرت  .أزمة اقتصادية خانقة بشكل مفاجئ مسببًا
كون لها أي قيمة ما لم يتم تولن  ،كباقي العمالت أو الذهب، وال يمكن االستفادة منها عمليًا بها ألنها غير موثوق ،المطاف

 .http://ijtihadnet.net) ماهيتها و آراء المراجع فيها :تكوينالب، 2016(موقع االجتهاد،  اإلجماع الدولي عليها

  االفتراضية (البتكوين) في العملةالمبحث الثالث: وجهة النظر اإلسالمية 

  www.Raqaba.co.uk )ين: رؤية اقتصادية وشرعيةتكومشعل، الب( المطلب األول: الرؤية الشرعية للبتكوين

البتكوين يخالف التصور المبدئي إلصدار أي عملة، لجهالة الجهة  عملة إن إصدار :أوًال: الرؤية الشرعية لمرحلة اإلصدار

سيحصلون على مزايا كبيرة تتمثل في مبادلة هذه األرقام بسلع  - وهم مجهولون - االمصدرة، وألن المنتجين له
إصدار العملة.  فيفي سلطته السيادية  وراء ذلك على حساب المجتمع ممثًالمالت أخرى ويحققون الثراء الكبير من وع

أي عملة ومع أن مرحلة اإلصدار ستصبح عما قريب مرحلة تاريخية ليس لها وجود، وستبقى العملة في التداول متاحة ك
حق حصلت على تلك العوائد الضخمة من ذلك اإلصدار؟ هل  : من الجهة المصدرة؟ وبأيًاأخرى، سيبقى السؤال قائم

لتسهيل النظر  ًادار؟ قد يكون هذا االفتراض مفتاحهي حكومية عالمية غير مفصح عنها؟ ومن أعطى لها حق اإلص

ألن  ،الشرعي ومن ثم التجاوز عن مرحلة اإلصدار، ومع انتشار تداول العملة سيتالشى الحديث عن مرحلة اإلصدار
  .كما ذكرنا في التعامالت وتحت سمع العالم وبصره ًاة ستصبح واقعالعمل

وتحت مرأى  ًاقبول هذه العملة في األسواق جميعبدأ تشكيل العرف العام ب ثانيًا: الرؤية الشرعية لما بعد اإلصدار:

لة كباقي بهذه العم المشرعين، بل ووجدت أماكن صرف للبتكوين مقابل العمالت األخرى، وهذا سيدعم التعامل
وذلك بوجوب التماثل والتساوي في حال اتحاد الصنف، والتقابض  ،من حيث أحكام الصرف والربا ًاالعمالت تمام

  .الحكمي في حال اختالف الصنف كمبادلة الدوالر بالبتكوين وعدم جواز إقراضها بفائدة

  لبتكوينفي االمطلب الثاني: وجهة النظر اإلسالمية 

صفة عامة تتفق مع ما جاء في تعريفها االقتصادي الذي يركز فيه االقتصاديون على وظائف نظرة اإلسالم للنقود ب
 عامًا تعرف النقود بأنها: "أي شيء يلقى قبوًال إذ ؛النقود، متجاوزين تعريفها بسلطة اإلصدار أو المكون الذاتي لها

مجلة البحوث اإلسالمية، ( ة الديون وااللتزامات"للقيم وحفظ الثروة وتسوي كوسيط للتبادل، ويصلح في الوقت ذاته مقياسًا
وقد فطن العديد من الفقهاء المسلمين لوظائف النقود  .http://www.alifta.net) 197ص  حكم األوراق النقدية،

يها للمدفوعات اآلجلة، قبل أن يهتدي إل للقيمة، ومعيارًا للتبادل، ومستودعًا للقيم، ووسيطًا األساسية من كونها مقياسًا
إحياء علوم ، 2008الغزالي، ( ومنهم اإلمام الغزالي ،الفكر االقتصادي التقليدي، وتناولوها في كتبهم بالبيان والتوضيح

وابن القيم وابن خلدون والكاساني ) 471، ص29مجموع الفتاوى، م، 1995ابن تيمية، ( وابن تيمية) 1504صالدين، 

 .https://arabi21.com) رؤية اقتصادية وشرعية :تكوينالب، 2017دوابة، ( وابن الهمام وابن العربي وغيرهم

أو خالف ذلك ليست محل اعتبار ما دامت تؤدي وظائفها  أو ورقًا لذا فإن الطبيعة السلعية للنقود من كونها ذهبًا

إال خشيته  باتخاذ الدراهم من جلود اإلبل، وما منعه من ذلك - رضي الله عنه-وقد هم عمر بن الخطاب  .بصورة شرعية
  ).578، ص3فتوح البلدان، ج، 1988البالذري، ( على البعير من االنقراض
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الربا، فإنه يجري فيه  ،وقد نص اإلمام مالك على أن أي شيء يرتضيه الناس ويجعلونه " العملة " التي يتعاملون بها

حكم النقود إذا جرى تعامل  فأعطى الجلود ،)21، ص3، المدونة الكبرى، ج1994، مالك( ويأخذ حكم الذهب والفضة
  الناس بها.

ويوضح ابن تيمية المنظور اإلسالمي للنقود بقوله: "وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي وال شرعي، بل 
مرجعه إلى العادة واالصطالح، وذلك ألنه في األصل ال يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارًا لما يتعاملون به، 

فإن المقصود  ،بخالف سائر األموال بل هي وسيلة إلى التعامل بها. ولهذا كانت أثمانًا ،م والدنانير ال تقصد لنفسهاوالدراه
االنتفاع بها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة باألمور الطبعية أو الشرعية، والوسيلة المحضة التي ال يتعلق بها غرض ال بمادتها 

فالعبرة  .)252- 251، ص19مجموع الفتاوى، ج، 1995 تيمية،ابن ( كانت" وال بصورتها يحصل بها المقصود كيفما

للتبادل ال المتاجرة فيها وتحويلها إلى سلعة والخروج بها عن  بقيام النقود بوظائفها بأن يتاجر بها باعتبارها وسيطًا شرعًا
 .وظائفها

درها، ومن ثم بالجهة التي تضمن إصدارها، نجد أن هناك جهالة بمن يص ،تكوين كعملة افتراضيةوبالنظر إلى عملة الب

باعتبارها عملة عالمية، وغلبت عليها المضاربات، فأصبح تحرك سعرها يتسم بالتذبذب  كما أنها تفتقد للقبول العام عالميًا
للقيمة،  اعتبارها مستودعًا بمكان لإليراد ووسيلة لغسل األموال، وأصبح من الصعوبة والمغاالة، وتحولت إلى كونها مصدرًا

  .للمدفوعات اآلجلة، وهو ما ال يتفق مع القواعد والمقاصد االقتصادية اإلسالمية ومعيارًا

حتى لو تحققت في تداولها قواعد التعامل الشرعي بالتماثل والتقابض ولو - تكوين إسالميًافإن قبول عملة الب ،لذا
برفع الغرر والجهالة عنها من  مرهون - د اختالف الجنسالتماثل عندون  عند اتحاد الجنس، والتقابض ولو حكميًا حكميًا

خالل معرفة الجهة التي تصدرها وقدرتها على ضمان اإلصدار، وكذلك تحقيق القبول العالمي لها، وتوافر عوامل األمان 
وهو  حواسيبهم الشخصية وضياع حقوقهم، والمتاجرة بها ال فيها،في فيها بصورة تمنع تبخرها من حسابات مستخدميها 

 ما ال يتوافر في وضعها الحالي بصورة تجعلها خدعة كما وصفها جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان

  .https://mugtama.com إسالمية)رؤية  :تكوينالب، 2017دوابة، (

  بالعملة االفتراضيةالمطلب الثالث: الفتاوى المتعلقة 

  :)http://www.majalahlabur.com، 2017مجلس اإلفتاء الماليزي،(موقع  مجلس الفتوى في ماليزيا أوًال:يرى

 هان البتكوين ليست مناسبة الستخدام، وألها بسبب الطبيعة الالمركزية هو أن القلق تجاه التقلبات العالية للبتكوين
كان المرء أنه إذا تكوين. وأوضح المجلس المضاربات التي تؤثر على سعر البألنها معرضة لتقلبات عالية وكذلك  ،كعملة

وأهمها مبدأ الحيازة  ،ستخدام البتكوين، يجب على المرء أن يلتزم بكل أحكام تجري على النقوداينطوي على معاملة ب
مملوكة  تتبادلها في منصة افتراضية وليس يتم عملة افتراضية وهذا غير متوفر في البتكوين ألنها(القبض الحكمي). 

جوازًا مباشرًا وال يحرم جوازه، بل هو  التعامل بها س الفتوى الوطني في ماليزيا ال يجيزفإن مجل ،جسديًا. وفي الختام
 كون. تلمتعلقة بالبتكوين كما ينبغي أن يسلط الضوء على القلق ومبادىء الشريعة ذات الصلة في المعامالت ا

التعامل من خاللها بالبيع والشراِء واإلجارِة تداول عملة "البتكوين" و ًامصر، أنه ال يجوز شرع يعالم، مفت يثانيا: أكد شوق
للتبادل من الجهاِت المُختصِة، وِلما تشتمل عليه من  مقبوًال ًاالشتراِك فيها؛ لعدم اعتباِرها وسيطوغيرها، بل يمنع من ا

صفي م يارها وِقيمتها، فضًالالضرِر الناشئ عن الغرِر والجهالِة والغشفها وِمععما تؤدي ر  إليه ممارسُتها من مخاطر

 .)https://www.youm7.com، 2018(اإلفتاء،  عاليٍة على األفراد والدول

 Virtual(من العمالت االفتراضية  )Bitcoin(فتوى له أن عملة "البتكوين"  يالجمهورية ف يوأوضح مفت

Currency( ،حت للتداول فى األسواق المالية فى سنة  وقدفَّرٍة، وهى عبارة 2009ُطرشليس لها  عن وحداٍت رَقمية م

  .تقليدية كالدوالر أو اليورو مثًاليمكن مقارنتها بالعمالت الال الواقع و يف يوجود فيزيائ
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شروٍط أو ضوابَط،  يوأضاف أن هذه الوحدات االفتراضية غير مغطَّاٍة بأصول ملموسٍة، وال تحتاج فى إصدارها إلى أ

، وال تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ ألنها تعتمد يمركز ياقتصاد نظام يألدى  يوليس لها اعتماد مال
  على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (اإلنترنت) بال سيطرة وال رقابة.

العربية أنه استعان بعدد من الخبراء وأهل االختصاص وعلماء االقتصاد فى عدة  مصر جمهوريةوأكد مفتي 
إلى أن أهم نتائج النقاش معهم  ًاثيرها على االقتصاد، الفتاجتماعات من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأ

  :)https://www.youm7.com، 2018(اإلفتاء،  اآلتية تلخصت في النقاط

اإللكترونية المتاحة فى سوق عملة البتكوين تحتاج إلى دراسٍة عميقٍة لتشعبها وفنياتها الدقيقة؛ كشأن صور العمالت  -1

  الصرف، إضافة إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة والتكييف الصحيح لها.

من أهم سمات سوق صرِف هذه العمالت اإللكترونية التى تميزها عن غيرها من األسواق المالية أنها أكثر هذه األسواق  -2

إن لم يكن -يصعب معه  ًاالمعامالت التى تجرى فيها ارتفاعطرة فى ترتفع نسبُة المخا إذمخاطرًة على اإلطالق؛ 
متروكٌة لعواِمَل غير منضبطٍة وال مستِقرة، كأذواق المستهلكين وأمزجتهم،  فهي .التنبؤ بأسعارها وقيمتها -مستحيًال

ًاوهبوط ًاارتفاع مما يجعلها سريعَة التقلُّب وشديدَة الغموض.  

أسعار هذه العمالت اإللكترونية تجعُل هناك سمة لها هى قرينة السمة  يات غير المتوقَّعة فوهذه التقلبات والتذبذب

أعالها فى معدالت الربح، وهذه السمة  ًاأيض ياألسواق المالية مخاَطرًة، فه أكبرهذه السوق  أنالسابقة؛ فعلى الرغم من 
مستثمرين الستخدام هذه العمالت، مما يؤدي إلى إضعاف جْذب المتعاملين وال ييستعملها السماسرة ووكالؤهم ف يالت يه

صالحيتها في إحكام الرقابة، قدرة الدول على الحفاظ على عملتها المحلية والسيطرة على حركة تداول النقد واستقرارها و
فتح المجال أمام وحجم اإليرادات الضريبية المتوقعة، مع  للدولبشكل كبير على السياسة المالية  ًاعن التأثير سلب فضًال

  .يالتهرّب الضريب

إن التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء وحيازتها يحتاج إلى تشفير عالي الحماية، مع ضرورة عمل نسخ احتياطية منها  -3
من أجل صيانتها من عمليات القرصنة والهجمات اإللكترونية لَفك التشفير، وحرزها من الضياع والتعرّض لممارسات 

سرقة أو إتالفها من خالل إصابتها بالفيروسات الخطيرة، مما يجعلها غير متاحِة التداول بين عامة الناس بسهولة ال

  يشترط لها الرواج بين العامة والخاصة. يالعمالت المعتبرة الت يويسر، كما هو الشأن ف

على أساس المضاربة التي تهدف  بهاتعامل ي إذ ؛طرالمخا يمن نوع االستثمار عال ألنهاال يوصى بها كاستثمار آمن  -4

 ًاد تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاع، مما يجعل بيئتها تشهأو شراًء ًاح غير عادية من خالل تداولها بيعلتحقيق أربا
و الشراء المواقع التي تمثل سجالت قيد أو دفاتر حسابات لحركة التعامل بهذه العملة بالبيع أ أنعن  ، فضًالًاوانخفاض

غير آمنة بعد؛ لتكرار سقوطها من ِقبل عمليات االختراق وهجمات القرصنة التي تستغل وجود نقاط ضعف عديدة في 
  عمليات تداولها أو في محافظها الرقمية، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة.

المال بالكامل، بل ال يمكن استرداد  إلى خسارة رأس يالخطأ يتحملها الشخص نفسه تجاه اآلخرين، وربما تؤد مسؤولية -5

الدفع ًااء ذلك غالبشيء من المبالغ المفقودة جر بخالف األعراف والتقاليد البنكية المتبعة في حماية المتعامل بوسائل ،
تجعل البنوك عند الخالف مع المستثمر حريصًة على حل هذا النزاع بصورة تحافظ على سمعتها  يالت ياإللكترون

  .البنكية

على الحماية القانونية للمتعاملين بها من تجاوِز السماسرة أو تعديهم أو تقصيرهم في ممارسات اإلفصاح  أثر سلبي كبير -6
فأغلب الشركات  .عن تفاصيل تلك العمليات والقائمين بها، وتسهيل بيع الممنوعات وغسل األموال عبر هؤالء الوسطاء

لكترونية تعمُل تحت غطاء أنشطة أخرى؛ ألن هذه المعاملَة غير مسموح بها في التي تمارس نشاط تداول العمالت اإل
  كثير من الدول.



 59 شطناوي ولطايفة
 

يصحّ االعتماد عليه في  ًابار هذه العملة االفتراضية وسيطفإنه ال يمكن اعت ،وأضاف المفتي أنه بناًء على ما سبق

يمنع اعتبارها  يأصابها الخلُل الذ فقدالنقود والعمالت؛  معامالت الناس وأمور معايشهم؛ لفقدانها الشروَط المعتبرَة في
سلعًة أو عملًة: كعدم رواجها رواج النقود، وعدم صالحيتها لالعتماد عليها كجنس من أجناس األثمان الغالبة التي ُتتَخُذ في 

عات اآلجلة من الديون، عملية "التقييس" بالمعنى االقتصادي المعتبر في ضبط المعامالت والبيوع المختلفة والمدفو
وتحديد قيم السلع وحساب القوة الشرائية بيسر وسهولة، وعدم إمكانية َكْنزها للثروة واختزانها للطوارئ المحتملة مع عدم 

لها مع اختاللها وكونها  ًاعن تحقق الصورية فيها بافتراض قيمة اسمية ال وجود حقيقي ريان التغيير والتلف عليها؛ فضًالط

األسواق مخاطرة على اإلطالق. من أكثر  

وأضاف أنه لم تتوافر في عملة البتكوين الشروُط والضوابُط الالزمُة فى اعتبار العملة وتداولها، وإن كانت مقصودًة 
 يالغش الخف يللربح أو االستعمال والتداول في بعض األحيان، إال أنها مجهولٌة غير مرئيٍة أو معلومٍة مع اشتمالها على معان

جهالة فى معيارها ومصرفها، مما يْفضي إلى وقوع التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين؛ فأشبهت بذلك النقود وال
قرر الفقهاُء حرمَة إصداِرها  يالمغشوشة ونفاية بيت المال، وبيع تراب الصاغة وتراب المعدن، وغير ذلك من المسائل الت

، ولما تشتمل عليه من الجهالة والغش، وذلك ًاومصرف ًامعيارو ًاا؛ لعدم شيوع معرفتها قدرا وكنزهوتداولها واإلبقاء عليه
صلى الله عليه وآله -أن رسول الله  -رضي الله عنه-يدخُل في عموم ما أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 

  قال: ((من غشنا فليس ِمنَّا)). -وسلم

عاليٌة؛ الشتماله على الغرر والضرر في  تترتبَل بهذه العملة هذا، باإلضافة إلى أن التعام شديدٌة ومخاطر عليه أضرار
  أشد صورهما.

وقد اتفق االقتصاديون وخبراء المال على أن هذه العملة وعقودها حوْت أكبر قدر من الغرر في العمالت والعقود 
ط من العمالت والممارسات الناتجة عنها يِخلُّ بمنظومة العمل المالية الحديثة على اإلطالق، مع أن شيوع مثل هذا النم

ال ينِشئ عملة أو  ذاته التقليدية التي تعتمد على الوسائِط المتعددة في نقل األموال والتعامل فيها كالبنوك، وهو في الوقت
  منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويضيق فرص العمل.

شبه المقامرة؛ فهي تؤدي بشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى األفراد والجماعات وأوضح أن هذه العمليات ُت

والمؤسسات من إفساد العمالت المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية، وانخفاض القيمة 
  واالستيراد. على حركة اإلنتاج والتشغيل والتصدير ًارائية لهذه العمالت بما يؤثر سلبالش

وأما اشتمال هذه العملة والممارسات الناتجة عنها على الضرر، فأوضح مفتي الجمهورية أنه يتمثل في جهالة أعيان 
حيز التأثير على مدخرات األفراد المتعاملين بهذه العملة إلى  ًاتعدي تأثير التعامل بها اقتصاديالمتعاملين بها باإلضافة إلى 

تقف الدوُل عاجزًة أمام األضراِر التي تقع على عمالتها من جراء هذه الخسائر، بل يؤدي النظام الذي  إذاقتصاديات الدول؛ 

لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات اإلرهابية  إلى اتخاذها وسيلًة سهلًة ًامارسات استخدام هذه العملة حالييَنظِّم م
ورة وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السالح والمخدرات، واإلجرامية، وتيسير تمويل الممارسات المحظ

يصعب خضوعه لإلشراف وعمليات المراقبة التي تخضع  ًامغلق ًالكونه نظام ًامنحرفين لإلضرار بالمجتمعات؛ نظرواستغالل ال
نه "ال إالقاعدة الشرعية تقول لها سائر التحويالت األخرى من خالل البنوك العادية في العمالت المعتمدة لدى الدول، و

  ".ضرر وال ِضرار

وأشار إلى أن التعامَل بهذه العملة التي ال تعترف بها أغلب الدول، وال تخضع لرقابة المؤسسات المصرفية بها وعلى 
يجعل القائم  ،هيقبل التداول من النقود من عدمرأسها البنوك المركزية المنوط بها تنظيم السياسة النقدية للدول وبيان ما 

على ولي األمر الذي جعَل له الشرع الشريف جملًة من االختصاصات والصالحيات والتدابير ليستطيع أن يقوم بما  ًاه مفتئتب
من هذه االختصاصات  ًالك تطاوَل غيره إلى سْلبه شيئالجسيمة. وجعل كذ والمسؤولياتُأنيط به من المهام الخطيرة 
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احمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التي يجب أن يضرب على يد صاحبها؛ حتى ال تشيع الفوضى، والصالحيات أو مز

  وكي يستِقر النظام العامّ، ويتحقَّق األمن المجتمعيّ المطلوب.

بل إنها من وشدد على أن ضرب العملِة وإصدارها حقّ خالص لولي األمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، 
الناس إلى صالحيتها وسالمتها من  وظائِف الدولة حتى تكون معلومَة أَخص ل اطمئنانيحص رِف والمعياِر؛ ومن َثمالمص

  التزييف والتالعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها.

ركة تداول النقد بين الناس وشدد على أن استعمال هذه العملة في التداول يمسّ من سلطة الدولة في الحفاظ على ح

وضبط كمية المعروض منه، وينقص من إجراءاتها الرقابية الالزمة على األنشطة االقتصادية الداخلية والخارجية، مع فتح 
على  مر الممنوع والمحرم؛ ألنه َتعٍدأبواب خلفية تسمح بالممارسات المالية الممنوعة، وذلك كلُّه من االفتيات على ولي األ

  .شؤونهاعلى إرادة األمة التي أنابت حاكمها عنها في تدبير  له، وَتعٍد مزاحمته فيما هوحقه ب

رئيس مجلس اإلفتاء األعلى أنه في  -المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية –ثالثًا: صرح سماحة الشيخ محمد حسين 
)، فإن مجلس اإلفتاء األعلى بحث هذه تكوينة التعامل بالعملة االفتراضية (بضوء الجدل السائد حول مشروعي

تكوين شروط النقد الشرعي؛ لوجود ا، جاء فيه أنه ال تتوافر في البالمسألة، وأصدر قرارًا يتضمن تحريم التعامل به
حكم ، 2017فتاء الفلسطينية، دار اإل(موقع   ، ومن ذلكًااألثمان المعروفة والمقبولة شرع فروق كثيرة بينه وبين

   :)http://www.darifta.org (البتكوين) ، ملة اإللكترونيةالتعامل بالع

ي العملة (علة الثمنية)، أما للسلع والخدمات بشكل عام؛ أي أن تتوافر ف ًاط في النقد الشرعي أن يكون مقياسيشتر -1
أكثر  إن للسلع والخدمات على إطالقها، بل ًامقياس تتكوين فهي مجرد أداة تبادل لسلع معينة وخدمات، وليسالب

  تكوين كعملة.ات ال تعترف بالبالمؤسس

الدولة، أما البتكوين فال يشترط في النقد الشرعي أن يصدر عن سلطة معلومة ال مجهولة، فواقع العمالت أنها تصدر من  -2

  عمليات تشتمل على مقامرات ومخاطرات كبيرة.في يمكن إنتاجها من أشخاص يشتركون  صدر عن سلطة معلومة، بلت

تكوين فهي عملة إلكترونية وهمية ليست شائعة بين الناس، بين الناس، أما الب ًاالنقد الشرعي أن يكون شائعيشترط في  -3
حظرت في  ًال كبيرة مثل الصين وروسيا، ومؤخروهي خاصة بمن يتداولها ويقر بقيمتها، بل إنها حظرت في دو

لخطورة التعامل بها على اقتصاد الدولة؛ بسبب نزوح رأس  ًاالنقد الفلسطينية حذرت منها نظر المغرب، وكذلك سلطة
  بتلك العملة التي يمكن أن تهبط قيمتها للصفر أو أن ترتفع لحدود فلكية. واالستعاضة عنهالمال الوطني، 

يمكن أن تكون من  ال ذاته وفي الوقت .أسس الثمنية امن األثمان؛ لمخالفته تن ليسيتكوويظهر مما سبق أن الب
مول، تكوين ال تشبع أي رغبة استهالكية عند اإلنسان، َفُتَكيف على أنها: برنامج إلكتروني يستعمل كأداة َتلع؛ ألن البالس

  في بعض األماكن وفي بعض الدول. ًاوتأخذ دور العملة أحيان

وصف؛ الحتوائها على الغرر فإن مجلس اإلفتاء األعلى يحرم التعامل بالعملة االفتراضية ما دام واقعها كما  ،وعلى ذلك
كما ال يجوز بيعها وال شراؤها؛ ألنها ما زالت عملة مجهولة المصدر، وال ضامن لها،  .الفاحش وتضمنها معنى المقامرة

  للنصب واالحتيال والمخادعات. ًاكبير على مفاتيحها، وألنها تتيح مجاًالوألنها شديدة التقلب والمخاطرة والتأثر بالسطو 

نهي عن بيع المجهول وغير المضمون، كاألحاديث الناهية عن بيع المضامين والمالقيح، وكذلك النهي عن وقد ورد ال
إذ ينطبق هذا على  ؛بيع الغرر، كالسمك في الماء، أو الطير في الهواء، ونحو ذلك مما يدخل في باب بيع الغرر أو المجهول

  وال شراًء. ًاوال بيع ًال بها، ال تعدين، فال يجوز التعامتكوين؛ فهي عملة مجهولة المصدر، وال ضامن لهاواقع الب

تكوين الب" رابعا: فتوى الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف في اإلمارات العربية المتحدة بخصوص التعامل بالبتكوين
حكم التعامل بالعمالت التي تجعلها عملة يجري عليها  -الشرعية والقانونية  - ال تتوفر فيها المعايير  عملة رقمية

القانونية الرسمية المعتبرة دوليًا. كما أنَّها ال تتوفر فيها الضوابط الشرعية التي تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بسلع 
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لكترونية األخرى التي ال تتوفر فيها المعايير المعتبرة لهذا: فإنه ال يجوز التعامل بالبتكوين أو العمالت اإلأخرى؛ و

إلى عواقب غير سليمة: سواء على المتعاملين، أو على األسواق المالية  يانونًا؛ وذلك ألن التعامل بها يؤدشرعًا وق
الهيئة العامة ( والله تعالى أعلم" ،فالحكم يشملها على الحالتين ،والمجتمع بأكمله، وسواء اعتبرناها نقدًا أو سلعة

  .https://www.awqaf.gov.ae) البتكوينحكم التعامل ب، 2018للشؤون اإلسالمية واألوقاف، 

: وفي المملكة العربية السعودية حذَّر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله خامسًا
 تكوين"، وشدد على أن "المخاطر كبيرة جدًا جدًا جدًا فيرة التعامل بالعملة الرقمية "الببن محمد المطلق، من خطو

 ".هذه العملة والعمالت الرقمية األخرى

وأشار إلى أن هذه العمالت الرقمية تنطوي على معامالت مالية فيها مخاطر عالية جدًا، وهي مضاربة عمالت، ال 

(شار،  لكن المسلم ال يدخل في الغرر ،يدخل فيها إال إنسان ال قيمة للمال عنده مثل الذين يلعبون القمار والميسر
  .https://sabq.org/NGZvjV) ق يحذر من التعامل بالبتكوينالمطل، 2018

  النتائج والتوصيات

  توصلت الدراسة للنتائج التالية:النتائج: 

هناك مخاطر اقتصادية تتمثل في تهديد االستقرار النقدي في الدول التي ينتشر استخدام هذه العملة فيها، وذلك نتيجة  -1
 .د تحت سيطرة السلطات النقدية لهذه الدولألن التحكم في كميات عرض النقود لم يع

فإن  ،هناك مخاطر تتعلق بالجانب األمني؛ ففي حالة استخدام هذه العملة في شراء المواد المحرمة وغير القانونية -2
السلطات ستكون أمام تحديات كبيرة في ضبط الضالعين في هذه األعمال، وهذا أكبر هاجس أمني يواجه الحكومات 

 داول هذه العملة.فيما يتعلق بت

ومقامرة في التعامل بها، لذا ال يجوز بيعها وال  فاحشًا مصدر هذه العملة مجهول، وال ضامن لها، وتتضمن غررًا -3

 .شراؤها

، وغلبت عليها المضاربات، فأصبح سعرها يتسم بالتذبذب الشديد، وأصبحت وسيلة تفتقد هذه العملة للقبول العام عالميًا -4

 لغسل األموال.

من  للمدفوعات اآلجلة، وهو ما ال يتفق مع وظائف النقود سواًء للقيمة ، ومعيارًا اعتبار هذه العملة مستودعًا صعوبة -5

 .وجهة النظر الشرعية أو االقتصادية

أن العمالت اإللكترونية أموال مستقلة تحمل وظائف توصلت إلى  التيوهذا يتعارض مع ما توصلت إليه دراسة العقيل 
، وأن التعدين فيها ميزات ومخاطر، وأن الربا يجري فيها، وتجب فيها الزكاة، وتجري عليها أحكام الصرفالنقود، ولها م

  .عمل مباح من باب عقد الجعالة

  التوصيات:

د أن تم تداولها في ال بد من تنظيم قانوني دولي لمسألة إصدار العملة االفتراضية؛ ألنها أصبحت ذات طابع دولي بع -1

 م، فال يمكن حصر التعامل بها داخل حدود دولة معينة. 9/12/2017ريخ بتا بورصة شيكاغو

 ضرورة التنسيق الدولي للعمل على حماية المتعاملين بالعملة االفتراضية وطرق تداولها. -2

 على البنوك المركزية منع التعامل بهذه العملة وبيان مخاطرها.  -3

البحث والدراسة لتوضيح اإليجابيات والسلبيات للتعامل بعملة  قيام المجتهدين والعلماء والباحثين بإجراء مزيد من -4
  .البتكوين الجديدة، خاصة بعد غزوها للعالم العربي (الكويت)
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The Risks of the Virtual Currency (Bitcoin) from an Islamic 
Economic Perspective 

 
Zakaria Shatnawi and Amjad Lataifeh 
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Abstract 

The purpose of this research is to clarify the nature of the virtual currency, discuss the risks of 
dealing with it and then clarify the Islamic point of view regarding it. This topic is the subject of 
great controversy since the inception of this currency, because of the rise and fluctuation in its value 
and the lack of clarity regarding the reality of this currency. 

The study concluded that dealing with this currency has economic, security and legitimate risks. 
From the Islamic point of view, dealing with this currency has a "gharar" and ignorance in its source 
and in the instability of its value, which entails a great deal of risk. Issuing currency in the Islamic 
system should be by exclusively the Government and its value should be stable, so that it can perform 
its functions with justice. 

Keywords: Bitcoin, Risk, Islamic economics. 
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  الملخص

التابع للهيئة األمريكية  NRCS-CNتتناول هذه الدراسة تقدير عتبة الجريان السطحي ألودية منطقة القصيم بتطبيق نموذج 
وعنيزة  (U107)بريدة  :مطرية هيمحطات  في ثمانيم 2017-1981لحماية التربة وباستخدام بيانات األمطار اليومية القصوى للفترة 

(U001)  والرس(U104) ور قوعقلة الص(U002)  والمذنب(U217) والفوارة (U103)  والنبهانية(U211)  ودخنة(U205) 
منطقة القصيم. وقد تبين أن رقم المنحنى في سابقًا) والتي تقع كلها الكهرباء والمياه الزراعة والمياه والبيئة (وزارة التابعة لوزارة 

محطات عقلة الصقور والفوارة في  77محطات عنيزة والرس وبريدة ودخنة وفي  76كل محطة يبلغ في للجريان المناسب لنوع التربة 
التي  (S)حتفاظ التربة بالماء المحطة النبهانية. ولقد أعطى تطبيق هذا النموذج نتائج هامة في تقدير أقصى طاقة في  93والمذنب و

ملم  19.1الفوارة وعقلة الصقور والمذنب ولم تتعد محطات في ملم  75.9محطات عنيزة والرس وبريدة ودخنة وفي ملم  80.2بلغت 
محطات عنيزة والرس وبريدة ودخنة في ملم  16.0بلغت  (Ia)محطة النبهانية. ويتناسب هذا التقدير مع كمية من الفاقد المائي في 

محطة النبهانية. وبالتالي تبين أن كميات األمطار التي لها القدرة في ملم  3.8محطات عقلة الصقور والفوارة والمذنب وفي ملم  15.2و
محطة عقلة الصقور في ملم/يوم  37.9و 16.2محطة عنيزة وبين في ملم/يوم  83.8و 16.2على توليد جريان سطحي تتراوح بين 

محطة في ملم/يوم  80.8و 17.7محطة الرس وبين في ملم/يوم  69.8و 16.8محطة الفوارة وبين في ملم/يوم  51.0و 16.0وبين 
في ملم/يوم  75.0و 6.0محطة المذنب وبين في ملم/يوم  53.0و 16.0محطة دخنة وبين في ملم/يوم  108.0و 17.0بريدة وبين 

  محطة النبهانية.

ض مائي بإمكانه وتعتبر هذه الكميات ذات أهمية كبيرة في تقدير الموارد المائية من كميات األمطار التي لها القدرة على توليد فائ
استيعابها المجاري  ز عنأن يتحول إلى جريان سطحي قد يساعد في تغذية المخزون الجوفي أو في تشكيل سيول غزيرة وخطيرة تعج

  المناطق العمرانية والحضرية بمنطقة القصيم.في خاصة  ،المائية الطبيعية

معامل االستخالص  ؛حتفاظ التربة بالماءالأقصى طاقة  ؛قصوىاألمطار اليومية ال ؛NRCS-CN ينموذج المنحنالكلمات المفتاحية: 

  منطقة القصيم، المملكة العربية السعودية. ؛عتبة الجريان السطحي ؛األولي

  

  مقدمةال

تحديد الكميات المطرية القادرة على بترتبط االستفادة من الموارد المائية السطحية الناتجة من الفائض المائي لألمطار 
سطحي عادي أو جريان سيلي غزير. وتتباين كميات الجريان السطحي العادي أو الجريان السيلي الغزير من توليد جريان 

حوض مائي آلخر بتباين عتبات الجريان التي يتسم بها نوع التربة والغطاءات األرضية واستخدامات األراضي التي تمتد على 
لذي التي تتحول عنده أي كمية من األمطار المتساقطة على سطح الحوض المائي. وتعتبر عتبة الجريان السطحي الحد ا

تدفق مائي عادي أو غزير يتجمع عادة في المجاري المائية والروافد التي تغذي المجرى أو الوادي  إلى سطح األرض

                                                           
  2019، جامعة اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  .، القصيم، السعوديةجامعة القصيمة العربية والدراسات االجتماعية، كلية اللغقسم الجغرافيا،    ٭

  دمنهور، مصر.٭٭  قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة دمنهور، 
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إلى درجة الغطاءات األرضية  أوالرئيس. وال تنتج عملية التدفق المائي إال بعد أن تصل التربة أو المنكشفات الصخرية 
بتباين  أيضًا تتأثر عتبة الجريان السطحي ،التشبع التي ال تستطيع عندها هذه األخيرة تخزين المزيد من مياه األمطار. وعليه

   قدرة التربة والغطاءات األرضية على تخزين مياه األمطار وسرعة تحويلها إلى مياه جارية سطحية.

رفة العالقة القائمة بين األمطار والجريان السطحي ضمن الدورة إن تحديد عتبة الجريان السطحي يعتمد على مع
نتح -والتبخر Infiltrationوالتسرب  Precipitationاألمطار  :الهيدرولوجية التي تشكلها أربعة عناصر هي

Evapotranspiration  والجريان السطحيRunoff كمية . وتتنوع أساليب تقدير هذه العناصر بحيث يمكننا الحصول على

والتبخر والجريان السطحي من القياسات الفعلية لها أو  باألمطار من سجالت المحطات المناخية والمطرية وكميات التسر
  تقديرها بواسطة سلسلة من المعادالت الرياضية والنماذج الهيدرولوجية. 

وكميتها الخاصة بهذه العناصر  فإن تحديد عتبة الجريان السطحي يرتبط مباشرة بنوعية القياسات الفعلية ،تقدممما 
  دقة عملية التقدير في غياب القياسات الفعلية. وب

البيئات الجافة وشبه الجافة التي تتسم بانخفاض معدالت األمطار في ويعتبر الجريان السطحي من أهم الموارد المائية 

 ،المناطق الجافةفي حي الموسمي أو المؤقت كمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية. ونظرًا لطبيعة نظام الجريان السط
حصاد المياه التي تكفل الحفاظ و وشبه الجافة فإن االستفادة من موارده المائية يتطلب االستثمار في مشاريع شبكات التخزين

  عليها.

فإن تحديد عتبة الجريان السطحي يدخل ضمن الدراسات الهيدرولوجية األولية التي يتطلبها إنشاء  ،ومن هذا المنطلق
أماكن تضمن لها السالمة من تأثيرات الجريان السيلي في مشاريع التخطيط العمراني والحضري وتخطيط الخدمات وتوقيعها 

كية رائدة في تطبيق األساليب والطرق والنماذج الرياضية تعتبر الدراسات الهيدرولوجية األمري ،ومخاطره. وفي هذا المجال

إلى محطات هيدرومترية توفر القياسات المباشرة على مجاري األودية.  رالمناطق التي تفتقفي لتقدير الجريان السطحي 
عة وذروة كالسر ،ولقد تم استنباط العديد من الحلول الرياضية المتعلقة بتقدير الجريان السطحي وخصائصه المتعددة

  حجم التصريف وقوته. و التدفق

الذي صممته  ،Runoff Curve Number Methodالجريان السطحي  ، يعتبر نموذج رقم منحنيوفي هذا الصدد
من أشهر  ،SCS-CNوالمعروف اختصارًا بمسمى  Soil Conservation Service (SCS)الهيئة األمريكية لحماية التربة 

  لتميزه بالدقة العالية مع إمكانية تطبيقة في مختلف البيئات الجغرافية. ؛عناصر الجريان السطحيالنماذج التجريبية لتقدير 

مختلف بيئات منطقة القصيم التي في تسعى هذه الدراسة إلى تقدير عتبة الجريان السطحي بتطبيق هذا النموذج 
من خالل تحديد  ودخنة والنبهانية فوارةالو والمذنبور قبريدة وعنيزة والرس وعقلة الص ،محطات مطرية هي ثمانيتمثلها 

الجريان السطحي من الجداول الخاصة بذلك. ولقد تم اختيار تطبيق هذا  طاءات األرضية الستخالص رقم منحنيأنواع الغ
ياسات النموذج نظرًا لتوفر المعلومات الخاصة بالغطاءات األرضية من خريطة الموارد األرضية والخريطة الجيولوجية وق

أهم الطرق العلمية (المناخية  ىحدإ عتبة الجريانويمثل تقدير . في المحطات المطرية المذكورًةاألمطار اليومية 
ا على توفير موارد مومدى قدرته وفهمها وتوزيع األمطار األمطار والهيدرولوجية) التي يعتمد عليها تحليل نظامي تساقط

   ها التربة لتغذية المياه الجوفية.مائية سطحية تجري بها األودية أو تختزن

   أهمية الدراسة وأهدافها -1

كما هو  - ذات المناخ الصحراوي المداري المناطق الجافة وشبه الجافةفي تتطلب دراسة الموارد المائية السطحية 
بشكل  تتحكمالتي  ةالدورة الهيدرولوجيتحديد عناصر  -  المملكة العربية السعودية وسطفي  القصيمالحال بالنسبة لمنطقة 

من أهم الطرق العلمية  هذه العناصرمباشر في تحويل األمطار إلى فائض مائي يولد جريانًا سطحيًا مباشرًا. لذا يعتبر تقدير 
تقييم الموارد المائية السطحية التي ترتبط في تبايناتها وتغيراتها بنظام تساقط األمطار المتذبذب  فيالتي تساعد 
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بالظروف المناخية في  مباشرةاألمطار المتساقطة عليها  التربة على تخزين مياهقدرة  ترتبط. كما التربةوبخصائص نفاذية 

تحديد  فيتقدير الجريان السطحي  يساعدخاصة ارتفاع درجة الحرارة وكميات التبخر. لذا ، المناطق الصحراوية والجافة
ى ظهور جريان سيلي أو جريان سطحي عادي أو تسرب باطني الفترات التي يحدث خاللها فائض مطري بإمكانه أن يؤدي إل

الجريان عتبة تسعى إلى تقدير  في أنهاتكمن أهمية هذه الدراسة  ،ضمن الدورة الهيدرولوجية (المائية). وفي هذا اإلطار
محطات  نيفي ثما ) 2017- 1981(اعتمادًا على كميات األمطار اليومية القصوى للفترة  القصيممنطقة ألودية السطحي 

  .القصيممطرية متنوعة تمثل التنوع التضاريسي الذي تتسم به منطقة 

لكفاءته ودقته في  ؛التابع للهيئة األمريكية لحماية التربة NRCS-CNنموذج  تطبيقتم  ،ولتحقيق أهداف هذه الدراسة
المباشر بتطبيق بعض المعادالت وبعض  تقدير عناصر الميزانية المائية المتمثلة في الفاقد المائي والفائض المائي والجريان

  الطرق اإلحصائية ذات العالقة. 

  :ما يليكما تكمن أهمية هذه الدراسة في 

تحديد كميات األمطار التي لها القدرة على توليد السيول الغزيرة بما تحدثه من خطورة على المناطق السكنية  -1

  والعمرانية.

  .ومناطق المملكة األخرى القصيمتقدير الجريان السطحي على مستوى أحواض التصريف ألودية منطقة  -2

  .خطواتها المنهجية في تقدير الميزانية المائية لباقي مناطق المملكةاألساليب الكمية لهذه الدراسة ومكانية تطبيق إ -3

  الموقع الجغرافي والفلكي  -2

شماًال وبين خطي الطول  ’28o30و ’24o30بين دائرتي العرض  السعودية العربية ملكةالم وسط في القصيم منطقة تقع

41o15’ 44وo50’ ومن الغرب والشمال الغربي منطقة حائل باالضافة إلى  ،حدها من الشمال المنطقة الشرقيةتشرقًا. و
ومن الجنوب منطقتا الرياض والمدينة المنورة.  ،ومن الغرب منطقة حائل ،ومن الشرق منطقة الرياض ،الحدود الشمالية

 تبعد كما تقريبًا. متساوية مسافاٍت العربي الخليج سواحل عن والشرقية األحمر البحر سواحل عن ةالغربي حدودها بعدوت
   .)1(الشكل  الرياض السعودية العربيِة المملكِة عاصمة من الغربي الشمال لىإ كم 350 حوالي ةبريد الرئيسُة المدينُة

  
الموقع الجغرافي والفلكي لمنطقة القصيم: )1(الشكل   
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 الجنوب الى الشرقي الشمال من تمتد وهي ،المملكة في داريةإلا المناطق أصغر من واحدًة مالقصي منطقة ٌتعتبرو
 تبلغ ةمساح وعلى كم 130  نحو يصل بطول الشرقي الجنوب حتى الغربي الشمال منو ،كم 230 حوالي بطول الغربي
 السعودية، الجيولوجية المساحة (هيئة المملكة مساحِة جماليإ من % 4.3 حوالي يعادل ما أي ؛ 2كم  ألف 73 حوالي

  ).14 ص ،2012

. لذا يعتبر مناخ منطقة Köppen لتقسيم كوبن قًاجاف وفالصحراوي كما تقع منطقة القصيم ضمن نطاق المناخ ال
مدار السرطان الذي يمر في وسط المملكة مع القصيم قاريًا جافًا وحارًا خالل فصل الصيف بسبب تعامد أشعة الشمس 

ومعتدًال خالل فصل الشتاء مع هبوب رياح باردة بسبب تعرض المنطقة لتأثيرات الضغط الجوي  ،جنوب منطقة القصيم

  سيوي المرتفع.آلا

كميات  معهقع منطقة القصيم ضمن النطاق المداري واإلقليم الصحراوي الحار الذي يتميز بمناخ جاف تندر ونظرًا لمو
فإن االستفادة العملية من كميات  ،حرارة الجو خاصة خالل فصل الصيفويتذبذب نظام تساقطها مع ارتفاع درجة  األمطار

وهي الكمية الفائضة من األمطار التي بإمكانها أن  ،الجريان السطحيتحديد عتبة هذه المنطقة تتطلب في  تهطلاألمطار التي 
  . تجري على سطح األرض أو تتسرب إلى باطتها

مصاحبة لمنخفضات جوية حركية  ألمطارودلت الدراسات الميترولوجية بوجه عام على أن منطقة القصيم تتعرض 

مايو. كما يساهم منخفض السودان (البحر  شهر يةمتوسطية يبدأ موسمها ـ عادة ـ من منتصف شهر أكتوبر حتى نها
عبر مدها بكميات من الرطوبة النسبية التي تتشكل من خاللها السحب فينزل  هايلإجلب عواصف مطرية في األحمر) الحراري 

  ).437، ص2017 ،آخرون(بوروبة و منخفض جوي علوي بارد ودجالمطر ـ بإذن الله ـ في حالة و

  سابقةالدراسات ال -3

(سابقًا  NRCS-CNعلى ما توفر من دراسات وأبحاث متنوعة حول موضوع الدراسة وعن تطبيقات نموذج  بناًء
SCS-CN(،  نواع من الدراسات هيأيمكننا تصنيف الدراسات السابقة في ثالثة:  

  الدراسات العربية. -1

  الدراسات األجنبية. -2

  الدراسات المحلية. -3

  دراسات العربيةال -1

قليلة مقارنة مع الدراسات األجنيبة. ويمكننا إيراد الدراسات  NRCS-CNتعتبر الدراسات العربية لتطبيقات نموذج 
  :العربية التالية

  :بعنوان (Shammout, 2003) دراسة -

“Land use options for surface water management in Zarqa river basin using modeling tools”. 

وهي دراسة اعتمدت على تصنيف غطاءات األرض واستعماالتها باستخدام التحليل الرقمي لمرئيات قمر الندسات 

Landsat  لتحديد تأثيرات استعماالت األرض في حوض وادي الزرقاء باألردن على تغير الجريان السطحي بتطبيق نموذج
SCS-CNتربة وتغيرات الغطاءات األرضية هي أهم العوامل المتحكمة . وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الرطوبة المسبقة لل

  حوض وادي الزرقاء.في في تغير الجريان السطحي 
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  :بعنوان (Al Jabari et al., 2009)بحث  -

“Estimation of runoff for agricultural watershed using SCS Curve Number and GIS”.  

را في الخليل بفلسطين الذي يمتد على والسطحي لحوض وادي سعد بمدينة دوقد تناول هذا البحث تقدير الجريان 
م. وقد اعتمدت هذه الدراسة على تطبيق 820و 550تقع على ارتفاعات تتراوح بين  2كم 1.87مساحة تصريف قدرها 

بالنسبة  62الذي بلغ  CN يفي تحديد أنواع استعماالت األرض وحساب رقم المنحن GISباستخدام  SCS-CNنموذج 

لجريان السطحي بما يعادل تقدير حجم اإلى . وقد توصلت هذه الدراسة (AMC II)لحالة الرطوبة المسبقة العادية 
  حوض وادي سعد.في  3م67840.2

 النمذجة الهيدرولوجية لحصاد مياه السيح السطحي لوادي تارو باستخدام نظم" :) بعنوان2012 ،نيآخربحث (الغزاوي و -
  ".GISالمعلومات الجغرافية 

حوض وادي تارو الذي يقع جنوب غرب جبل سنجار في الشمال في وهي دراسة تناولت تقدير الجريان السطحي 

بدقة  DEM. وقد اعتمدت هذه الدراسة على بيانات نموذج االرتفاع الرقمي SCS-CNالغربي من العراق بتطبيق نموذج 
وتحويلها إلى خرائط  Land usesعالجة الرقمية لخرائط التربة واستخدامات األرض م وعلى مخرجات الم90تمييزية قدرها 

وكمية  D(mm)رقمية لتوظيفها في تحديد خصائص الحوض وتغذية بيانات النموذج الهيدرولوجي المتمثلة في مدة الهطول 
وحجم  QP(m3/s)وكمية التدفق  (C)ومعامل الجريان السطحي  R(mm)وكمية الجريان السطحي  P(mm)األمطار 

/ثانية 3م 65.45و 0.24. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن ذروة التصريف السطحي تتراوح بين V(m3)الجريان السطحي 

  ملم. 79.9و 17.3ر يتراوح بين امطألعمق 

"تقدير حجم الجريان السطحي لحوض وادي دويريج باالعتماد على تقنية  :) بعنوان2015، نيآخربحث (العكام و -
  التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية".

وبيانات المرئيات  ArcGISباستخدام مخرجات برنامج  SCS-CNوقد اعتمدت هذه الدراسة على تطبيق نموذج 

األراضي اإليرانية في يقع معظمها  2كم 3537لحوض وادي دويريج الذي يصرف مساحة قدرها  Landsat, 2013الفضائية 
 3مليون م 25.4بموازاة جبال زاغروس. وقد توصلت هذه الدراسة إلى تحديد حجم الجريان السطحي الذي تراوح بين 

   804 لم ومدة جريان تصل إلىم 172خالل عاصفة مطرية قدرها  3ون ميمل 420.0و ملم 32خالل عاصفة مطرية قدرها 

  . اتساع

لحوض وادي المر  SCS-CNكاني لتقدير حجم الجريان السطحي باستخدام مالتحليل ال" :) بعنوان2016بحث (حميد،  -

  ".شمال العراق –الجنوبي 

 Landsat 5 (2010)لتحليل بيانات المرئيات الفضائية  GISو RSوهي دراسة اعتمدت على التوظيف المتكامل لتقنيتي 
م وبيانات خارطة أراضي العراق االستكشافية بمقياس 30بدقة تمييزية قدرها  DEMوبيانات نموذج االرتفاع الرقمي 

محطات تل عبطة والكوير وديبكة وبيجي. وقد استخدمت هذه في  )2010-1980(وبيانات األمطار للفترة  1000000:1

في  (ArcGIS 10.1, WMS 7.1, Global Mapper 15, Erdas Imagine 9.1)الدراسة أيضًا مجموعة من البرمجبات 
 158يصرف مساحة قدرها  يتصنيف أنواع التربة واستخدامات األرض والغطاء األرضي لحوض وادي المر الجنوبي الذ

وأعطى عمق جريان  81.86الجريان السطحي الموزون الذي بلغ  يت هذه الدراسة من تحديد رقم منحن. وقد تمكن2كم

  . 3مليون م 40.2ملم وحجم جريان سطحي بمعدل  258.5سطحي بمعدل 

  ".على ذروة المخطط المائي لجابية نهر الخوصر يدراسة تأثير رقم المنحن" :) بعنوان2017بحث (يونس،  -

لجريان لمن أجل الحصول على أفضل تقدير  TR-55 (Technical Release)وهي دراسة تناولت تطبيق طريقة 
بشمال شرق مدينة الموصل (العراق). ولقد  2كم 690السطحي بجابية نهر الخوصر الذي يمتد على مساحة تصريف قدرها 
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العتماد على المخططات المائية المقاسة حقليًا بواسطة فحص كفاءة باتوصلت هذه الدراسة إلى معايرة أداء النموذج 
. ولقد تبين من نتائج هذه الدراسة أن التباين النسبي بين (Drel)وفحص دليل القبول المعدل  (Erel)موذج المعدلة الن

عمق المطر ومع انخفاض قيم يتناقص مع زيادة  TR-55القيم الفعلية للجريان السطحي والقيم المحسوبة بواسطة نموذج 
  المائي.  يالمنحن

  دراسات األجنبيةال -2

 ينجد أن الدراسات الهيدرولوجية األجنبية التي اعتمدت على تطبيقات نموذج منحن ،العكس من الدراسات العربيةعلى 

     :ات التاليةسيمكننا أن نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر الدرا ،جريان السطحي كثيرة ومتعددةال

  :بعنوان (Kundu and Olang, 2011)بحث  -

“The impact of land use change on runoff and peak flood discharges for the Nyando river in lake 
Victoria drainage basin, Kenya”. 

في تناول هذا البحث تحليل تأثير تغير استخدامات األرض على الجريان السطحي وعلى تدفق السيول لنهر نياندو 

. وقد اعتمدت هذه الدراسة على تحليل التغير المكاني الستخدامات NRCS-CNموذج حوض بحيرة فيكتوريا بتطبيق ن

األرض الزراعية وللغابات والمراعي واألراضي الرطبة والمياه ومساحات الغطاء النباتي للشجيرات والنباتات القصيرة من 

. كما وظفت 2008 عام إلى 1973 عام من خالل الفترة Landsatبيانات المرئيات الفضائية متعددة األطياف للقمر الصناعي 

في استخراج الخصائص التضاريسية والمورفومترية لحوض  SRTM Dem هذه الدراسة مخرجات نموذج االرتفاع الرقمي

استخدمت هذه الدراسة قاعدة  ،ضافة إلى ذلكإلغرب كينيا. بافي  2كم 3550اندو الذي يصرف مساحة قدرها نيوادي 

في  (Batjes and Gicheru, 2004)وتقرير  Global Environment Facility Soil Organic Carbonالبيانات لبرنامج 

. ولقد أظهرت هذه الدراسة أن تدفق الذروة ارتفع GISلها بواسطة تقنيات  يتحديد أنواع التربة واشتقاق رقم المنحن

  لوادي نياندو.  ًارافد احوض 14% على مستوى 10وأن حجم الجريان السطحي ارتفع بنسبة  ،%16بنسبة 

  :بعنوان (Kabiri et al., 2013)بحث  -

“Comparison of SCS and Grenn-Ampt methods in surface runoff flooding simulation for Klang 
watershed in Malaysia”. 

حوض وادي في  Green-Amptو SCS-CNقدير الجريان السطحي للسيول بواسطة نموذجي تهذه دراسة مقارنة ل

في ماليزيا. ولقد اعتمدت هذه الدراسة على مقارنة نتائج  2كم 674الذي يمتد على مساحة تصريف قدرها  Klangكالنج 
. وتمكنت هذه الدراسة من HEC-HMSحادي من برنامج المائي األ يتقدير الجريان السطحي للنموذجين باستخدام المنحن

. ArcGISفي برنامج  HEC-Geo-HMSحوض المائي بواسطة إعدادات استخراج شبكة المجاري المائية وخصائص ال
  .0.98أظهرت نتائج المقارنة تماثل قيم الجريان السطحي للنموذجين بمعامل ارتباط يصل إلى و

  :بعنوان (Banasik et al., 2014)بحث  -

“Curve number estimation for a small urban catchment from recorded rainfall-runoff events”. 

األحواض المائية التي في في تقدير الجريان السطحي  SCS-CNعلى عكس الدراسات األخرى التي استخدمت نموذج 
عاصفة مطرية ذات فاصل زمني  39اعتمدت هذه الدراسة على قياسات  ،ال تحتوي على محطات هيدرومترية لقياس التدفق

 2كم 28.7الذي يصرف مساحة قدرها  Creek Sɫużewحوض وادي في ست محطات مطرية موزعة في دقائق  10قدره 

المائي لهذا الحوض بتطبيق  يغرب مدينة وارسو (بولونيا). وقد توصلت هذه الدراسة إلى تقدير قيمة المنحنفي جنوب 
 ملم 5.8بين  ي. وقد تراوحت قيم متوسطات المتغيرات التي اعتمدت عليها عملية حساب قيمة المنحنNRCS-CNنموذج 
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ملم من عمق  2.49ملم بمتوسط قدره  17.8و 0.6ملم من األمطار وبين  24.3و 20.8ملم بمتوسط يتراوح بين  75.2و

/ثانية بالنسبة لسرعة التدفق. وقد أعطت هذه 3م 1.76/ثانية بمتوسط قدره 3م 5.74و 0.89الجريان السطحي وبين 

  .82.2متوسط قدره ب 95و 65.1تراوحت بين  يالمتغيرات قيمًا لرقم المنحن

  :بعنوان (Sithara and Joisy, 2014)بحث  -

“GIS - based runoff estimation using NRCS method and Time-Area method”. 

 Initialباستخدام معامل االستخالص األولي للتربة  NRCS-CNالدراسة على تطبيق نموذج  اعتمدت هذه

abstraction (Ia = 0.2 S) و (Ia = 0.3 S) المستخلص بواسطة المعالجة الرقمية لخرائط التربة  يوكذلك رقم المنحن
. كما اعتمدت هذه الدراسة ArcGIS 9.3واستخدامات األرض من الغابات واألراضي الزراعية والمراعي والمياه من برنامج 

حوض نهر في لتقدير الفائض المائي من األمطار  Clark’s IUH كالرك المائي األحادي اللحظي يعلى تطبيق نموذج منحن
Vamanpuram  الجريان  يبالهند. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى تحديد رقم منحن 2كم 56.2الذي يصرف مساحة قدرها

 ،االستخالص األولي للتربة المذكورين يالذي أعطى تقديرات للجريان السطحي مناسبة لمعامل CN = 65السطحي المركب 
 Ia = 0.2 Sبالنسبة لمعامل  0.84لغت قيمة معامل االرتباط بين القيم المحسوبة والقيم الفعلية للجريان السطحي بحيث ب

 CN < 100 < 58تراوح بين تالبسيط  ي. كما أظهرت هذه الدراسة أن قيم رقم المنحنIa = 0.3 Sبالنسبة لمعامل  0.78و

بالنسبة لمعامل  0.83و 0.88طحي المحسوب والفعلي تراوحت بين وقد أعطى قيمًا لمعامل االرتباط بين الجريان الس
  على التوالي. ،Ia = 0.3 Sو Ia = 0.2 Sاالستخالص 

  :بعنوان (Naseela et al., 2015)بحث  -

“Estimation of runoff using NRCS-CN method and SHETRAN model”. 

الذي يصرف مساحة  Krishnaحوض وادي كريشنا في لتقدير الجريان السطحي  NRCS-CNتم تطبيق نموذج 
لتقدير الجريان السطحي الشهري  NRCS-CNوسط الهند. ولقد استخدمت هذه الدراسة نموذج في  2كم 69425قدرها 

باالعتماد على بيانات استخدامات األرض والتربة  2012لتقدير الجريان السطحي اليومي خالل عام  SHETRANونموذج 

أن  إلىم. وقد خلصت هذه الدراسة 30بدقة تمييزية قدرها  Landsat 7مرئيات الفضائية للقمر الندسات المستخلصة من ال

بنموذج  المقدرةالفعلية للجريان السطحي القيم بين القيم المحسوبة و 1.00و 0.77هناك عالقة ارتباط موجبة تتراوح بين 
NRCS-CN  بنموذج  المقدرةللجريان السطحي  والقيمالفعلية المحسوبة والقيم بين القيم  0.92وتفوقSHETRAN .  

  :بعنوان (Won Kim and Shin, 2018)بحث  -

“Estimation of peak flow in ungauged catchments using the relationship between runoff coefficient 
and curve number”. 

عاصفة مطرية تم تسجيلها خالل الفترة  20رية لمجموع استخدمت هذه الدراسة البيانات المط ،لتحقيق أهداف البحث

ونموذج االرتفاع الرقمي بمقياس  ،وكذلك بيانات خرائط استخدامات األرض والتربة ،محطة مطرية 27في  )1998-2009(

. وقدمت هذه الدراسة طريقة لتقدير تدفق الذروة باالعتماد على العالقة بين معامل الجريان وكثافة األمطار 25000:1

األحواض المائية التي ال تحتوي في  Rational methodوتوظيفها في تطبيق نموذج الطريقة العقالنية  CN يورقم المنحن
 2كم 1584الذي يصرف مساحة قدرها  Andongdamقياس الجريان السطحي والتي تقع ضمن حوض وادي على محطات ل

بين قيم تدفق الذروة المحسوب بنموذج  ًاكبير ًاشرق كوريا الجنوبية. ولقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك توافقفي 

  . Andongdamلوادي  ًاافدر ًاحوض 48 ةمجموعفي المحاكاة المقترح وقيم تدفق الذروة الفعلية 
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  محليةالدراسات ال -3

أودية في في تقدير الجريان السطحي  NRCS-CNتعتبر الدراسات المحلية التي اعتمدت على تطبيقات نموذج 
  :بحيث يمكننا ذكر بعض الدراسات المتوفرة في متناول الباحث على النحو التالي ،قليلة المملكة العربية السعودية

  :) بعنوان2010 ،(النفيعيبحث  -

"تقدير الجريان السطحي ومخاطره السيلية في الحوض األعلى لوادي عرنة شرق مكة المكرمة بوسائل االستشعار عن بعد 
 ونظم المعلومات الجغرافية".

تطرقت هذه الدراسة إلى تقدير الجريان السطحي والمخاطر السيلية في الحوض األعلى لوادي عرنة بتطبيق نموذج 
واألحواض الجزئية  Pixelالفضائية  اتعلى مستوى خلية المرئي SCSللهيئة األمريكية لحماية التربة  CNالتربة  يمنحن

م 10بدقة تمييزية قدرها  Spot 5, 2005وإجمالي مساحة التصريف للحوض المائي باالعتماد على المرئيات الفضائية للقمر 

م. ولقد تمكنت هذه 30بدقة تمييزية قدرها  DEMاالرتفاع الرقمي ونموذج  Landsat ETM, 2003والقمر الصناعي 

ملم وكذلك تقدير الجريان السطحي السنوي.  191و ملم 18الدراسة من تقدير الجريان السطحي لعاصفتين مطريتين بلغتا 

. وأظهرت CN = 88 قدره موزون رقم منحنو CN < 98 < 55يتراوح بين  نوتبين أن الحوض المدروس يتسم برقم منح
وأن حوضي وادي الشرائع ، 93 ي% من استجابة الحوض للجريان السطحي يرتبط برقم المنحن56نتائج هذه الدراسة أن 

حوض وادي في % من مجموع الجريان السطحي المتشكل 57ووادي البحيدي هما األكثر توليدًا للجريان السطحي بنسبة 

 ًا هيموقع 11/ثانية وإلى تحديد 3م 4096التصريف للحوض بما يعادل  عرنة األعلى. وانتهت الدراسة إلى تقدير ذروة
   كثر عرضة لمخاطر السيول وتأثيراتها.األ

  :بعنوان (Dawood et al., 2011) بحث -

“Assessment of several flood estimation methodologies in Mekkah metropolitan area, Saudi Arabia”. 

قاعدة بيانات جغرافية دمجت عدة متغيرات طوبوغرافية ومناخية وجيولوجية واستخدامات استخدمت هذه الدراسة 
في  NRCS-CNم لتطبيق نموذج 5بدقة تمييزية قدرها  DEMضافة إلى بيانات نموذج االرتفاع الرقمي إلاألراضي با

ظم المعلومات نالجغرافية في بيئة برنامج  منطقة مكة المكرمة. ولقد تمت المعالجة الرقمية لقاعدة البياناتفي األودية الجافة 
وأن ، 93ألودية مكة المكرمة بلغ  ي. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أن رقم المنحنArcHydroوملحق  ArcGISالجغرافية 

 4489و 1063سنة يتراوح بين  50ملم ذات فترة رجوع قدرها  200تدفق الذروة المناسب له ولكمية من األمطار بعمق 

ملم وحجم جريان سطحي يتراوح بين  178.8و 151.7ة تعادله كمية من الجريان السطحي بعمق يتراوح بين /ثاني3م

   .3مليون م 54.69و 13.28

  :) بعنوان2013 ،(اللحيداني بحث -

بالمخاطر مدينة مكة المكرمة وعالقتها في "استخدام تقنية االستشعار عن بعد لدراسة تأثير التغير في المساحات المصمتة 
  السيلية".

 2008و 1977تناولت هذه الدراسة تحليل تأثير تغير مساحة المناطق المصمتة في المخاطر السيلية بين عامي 

للوصول إلى حساب زمن  GISو RSباالعتماد على تقنيتي  Curve Numbers (CNs) يبتطبيق نموذج أرقام المنحن

للكشف عن المناطق  TWI Topographic Wetness Indexمؤشر واستخراج  وحجمه التركيز وسرعة الجريان السطحي

 صلت هذه الدراسة إلى أن هناك خمسة مستويات للسطوح المصمتة تتسم بأرقام منحنتوكثر عرضة للمخاطر السيلية. واأل

زمن كما أن  ،98و 93المحصورة بين  ي% من كمية الجريان السطحي ترتبط بأرقام المنحن55وأن  98و 81تتراوح بين 

  /ثانية.3م 0.34ساعتين ودقيقتين بسرعة تدفق بلغت  إلىالتركيز لهذه المساحات يصل 
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حوض وادي في "التحليل الخرائطي الرقمي لمخاطر السيول في مدينة الرياض  :) بعنوان2014 ،دراسة (المطيري -

  حنيفة".

ونموذج االرتفاع  (Digital Image Analysis)وقد اعتمدت هذه الدراسة على التحليل الرقمي للمرئيات الفضائية 

إلنتاج  (Digital Mapping Analysis)غرافية والتحليل الخرائطي الرقمي بوالطو األساسإلنتاج خرائط  (DEM)الرقمي 
إلنتاج  (Hydro-morphometry Analysis)بوغرافية والتحليل الهيدرومورفومتري وخرائط سطح األرض وخصائصه الط

تحليل شبكة التصريف المائي وتحليل التطابق و تحليل التدفق المائي التراكميو لتدفق المائيخرائط تحليل اتجاه ا
(Overlay Analysis)  بين الطبقات المعلوماتية للمتغيرات الجغرافية التي تشمل االمتداد العمراني وتوزيع األحياء

 Classification Analysis)( ليل التصنيفوالنطاقات السكنية واستخدامات األرض والطرق ومواقع مخاطر السيول وتح

  للمتغيرات التضاريسية والمورفومترية. اإلحصائيلمخاطر السيول والتحليل 

  :بعنوان (Al Agha and Gutub, 2016) بحث -

“Estimation of NRCS-curve number from watershed morphometric parameters: a case study of Yiba 
watershed in Saudi Arabia”. 

التي تم استخراجها من قياسات  يباستخدام أرقام المنحن NRCS-CNاعتمدت هذه الدراسة على تطبيق نموذج 
-1984(خالل الفترة ةعدة محطات هيدرومترية على روافد وادي يبفي األمطار والجريان السطحي التي تم تسجيلها 

ج هذه الدراسة أن أرقام كما تبين من نتائ ،99و 61تتراوح بين  يأن أرقام المنحن . ولقد توصلت هذه الدراسة إلى)1987
بالنسبة لمعامل االستخالص  NRCSللهيئة األمريكية لحماية التربة  يالمحسوبة تتوافق بشكل جيد مع أرقام المنحن يالمنحن

من جهة ومتوسط ارتفاع الحوض  يرقم المنحن . ولقد اتضح أيضًا أن معامل االرتباط بين متوسطIa = 0.2 Sاألولي للتربة 
 و 0.93 و 0.90 و 0.99الحوض ومساحة تصريفه من جهة ثانية بلغ على التوالي  ومعامل شكله ودرجة االنحدار وطول

   .0.75 و 0.88

في  NRCS-CNنها تعتمد على توظيف نموذج أنجد أن هذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة في  ،تقدم ماوم

يد الحد األدنى من كميات األمطار اليومية التي بإمكانها أن تولد جريانًا سطحيًا قد دتحو تقدير الفائض المائي من األمطار
منطقة في يتحول في كثير من األحيان إلى سيول غزيرة تجري بها األودية وتؤثر  على الكتلة العمرانية لمدينة بريدة 

  القصيم.

  التكوينات الصخريةالبنية الجيولوجية و -4

 ،تتشكل تضاريس منطقة القصيم من صخور تتنوع من حيث العمر الجيولوجي والبنية الجيولوجية والتركيب الصخري
  ).2(الشكل  :تظهر في قسمين متمايزين هما
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: تكوين 7 ،: حجر رملي لتكوين المنجور6 ،: تكوين عرمة5 ،: صخور كلسية متصلبة4 ،: حصى3 ،: حصى ورمل وطمي2 ،رسابات ريحيةإ: 1

 ،: جرانيت شبه قلوي13 ،: ريواليت شمر12 ،: الحجر الرملي لتكوين ساق11 ،: تكوين تبوك10 ،: تكوين خف9 ،: طفل سدير الصخري8 ،جلة

 : جرانيت19 ،ور جوفية): تكوين حلبان (صخ18 ،: تكوين حلبان (أنديسايت)17 ،: جرانيت قلوي16 ،: تكوين مردمة15 ،: تكوين علبة14

  : شيست عبت. 20 ،ونايس

  .التكوينات الجيولوجية والصخرية لمنطقة القصيم ):2الشكل (

 ،ةوزارة البترول والثروة المعدني ،1/2000000 ،: عمل الباحثين بتصرف عن الخريطة الجيولوجية للجزيرة العربيةالمصدر

  .1979 ، طبعة سنةوالمساحة الجيولوجية األمريكية

  القسم الشرقي الرسوبي  -1

ممتازة ومهمة للتنمية  طبيعية يقع فوق أحزمة من الصخور الرسوبية من الحقب الجيولوجية القديمة، التي تضم موارد
وهي تترتب من  ،عصر الكمبري وحتى الزمن الرابعالوهو يتشكل من صخور رسوبية تشكلت منذ  ،الزراعية والصناعية

  :األحدث إلى األقدم على النحو التالي

الصخور الكلسية و ،Qg)، (Qg2رسابات الحصوية إلوا (Qe)رسابات الريحية إلوهي تتشكل من ا ،رسوبات الزمن الرابع -
  . (Qd)المتصلبة 

وهي تتشكل من حجر كلسي يحتوي على الكوارتز المتنوع ومن  ،(ka)صخور تكوين عرمة (الكريتاسي العلوي)  -
  الدولومايت. وتتوضع صخور هذا التكوين بعدم توافق على صخور تكوين المنجور.

  الذي يتشكل أساسًا من الحجر الرملي المتكتل ومن الطفل.  (JTRm)الحجر الرملي لتكوين المنجور (الجوراسي السفلي)  -
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األساس من الحجر الرملي والطفل والحجر الجيري. وتتوضع في الذي يتشكل  (Trj)ياسي) (التر ةصخور تكوين جل -

  صخور هذا التكوين بعدم توافق على صخور تكوين سدير.

  .(TRPS)طفل سدير الصخري (برمي علوي)  -

 .(Pk)األساس من الحجر الجيري والدولومايت والمارل الجبسيوهي تتشكل في  ،تكوين خف (برمي سفلي)صخور  -
  وتتوضع صخور هذا التكوين بعدم توافق على صخور تكوين تبوك.

التي تتشكل من الحجر الرملي. وتتوضع صخور هذا  (DSOt)ديفوني)  -سيلوري  - ي شصخور تكوين تبوك (أوردوفي -

  التكوين بعدم توافق على صخور تكوين ساق.

  .(Oes)ي) شأوردوفي -صخور الحجر الرملي لتكوين ساق (كمبري  -

   القسم الغربي الناري والمتحول -2

تحتوي على يتكون من الصخور الجوفية والصخور المتحولة التي يقع على الطرف الشرقي من الدرع العربي الذي 
وهو يتشكل من صخور  ،في مجال اإلنشاءات كالجرانيت والرخام المستخدمةالكثير من المعادن النفيسة كالذهب، والصخور 

  :وهي تشتمل على ،ما قبل الكمبري

  البركانية.  (Sr)صخور ريواليت شمر  -

  .(gp)غرانيت شبه قلوي  -

  .(a)الحجر الطيني والحجر الرملي لتكوين علبة  -

  .(mu)صخورالشست المتحولة والكونغلوميرايت والفياليت والكوارتزيت لتكوين مردمة  -

      .(gm)الجرانيت القلوي -

  .(ha)حلبان  صخور األندسايت النارية لتكوين -

  .(hc)الكونغلوميرايت والكوارتزيت والرخام والريواليت والجرواك لتكوين حلبان  -

  .(gn)صخور الجرانيت والنايس  -

  .(ab)الكلورايت والشست والكوارتز لتكوين عبت  -

الغطاءات الرملية ذات ومنطقة القصيم في ويؤثر التوزيع المكاني لمكاشف التكوينات الصخرية على تنوع التربة 
  المنطقة.في المساحات الكبيرة التي تتشكل من التربة الرملية األساسية 

  الخصائص المناخية -5

قاري جاف وحار  وهو مناخ. Köppenضمن نطاق المناخ الصحراوي الجاف وفًقا لتقسيم كوبن  القصيمتقع منطقة 
خالل فصل  ومعتدل ،مدار السرطان الذي يمر بأقصى حدودها الشمالية معخالل فصل الصيف بسبب تعامد أشعة الشمس 

في سيوي المرتفع. وتتأثر عناصر المناخ لتأثيرات الضغط الجوي اآل وسط المملكةالشتاء مع هبوب رياح باردة بسبب تعرض 
المتوسطات  1الجدول وبالبعد عن المسطحات المائية. ويلخص بالموقع الجغرافي والفلكي وبالتضاريس  القصيممنطقة 

  محطة مطار األمير نايف.في  2017 عام إلى 1978 عام  الشهرية ألهم العناصر المناخية للفترة الممتدة من
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 .مطار األمير نايف ةمحط) في 2017-1978( المتوسطات الشهرية لبعض عناصر المناخ خالل الفترة :)1(الجدول 

  الرياح

 (كم/ساعة)

  الرطوبة النسبية

(%) 

  درجة الحرارة

 الشهر (مئوية)

 الدنيا القصوى المتوسط الدنيا القصوى المتوسط

 يناير 6.7 19.6 13.0 35.7 76.3 54.9 9.8

 فبراير 8.4 22.6 15.5 27.1 65.3 44.1 11.3

 مارس 12.5 26.9 19.7 23.0 59.8 38.9 12.6

 أبريل 17.8 32.7 25.3 19.5 53.7 33.9 13.0

 مايو 23.0 38.7 31.1 13.3 36.2 22.7 12.8

 يونيو 25.0 42.1 34.1 9.0 21.9 13.9 11.5

 يوليو 26.1 43.3 35.3 8.9 21.3 13.6 10.7

 أغسطس 26.3 43.4 35.4 9.3 21.9 14.2 10.0

 سبتمبر 23.5 41.0 32.6 10.2 24.4 15.9 9.1

 أكتوبر 18.7 35.4 27.1 15.0 36.2 24.1 9.3

 نوفمبر 13.0 26.9 19.7 29.5 61.9 44.6 10.4

 ديسمبر 6.4 21.4 14.5 36.4 75.2 55.1 9.6
  رصاد وحماية البيئة.المصدر: الرئاسة العامة لأل

عكسيًا مع المتوسطات الشهرية للرطوبة يتضح أن المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة تتزايد  )1(من بيانات الجدول 

ال يتعدى متوسط  بينما ،غسطسأخالل شهر  oم 35.4بلغ أقصاه بما يعادل يالحرارة  ة، بحيث نجد أن متوسط درجالنسبية

 oم 13.0يعادل  في حين يبلغ المتوسط الشهري لدرجة الحرارة أدناه بما ؛% 14.2 نفسه الرطوبة النسبية خالل الشهر
   %.55.1أقصاه خالل شهر ديسمبر بما يعادل  النسبية يصل متوسط الرطوبة ،يناير بينما خالل شهر

 oم 35.4إلى أن تصل أقصاها بما يعادل  خالل شهر يناير oم 13.0من المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة ترتفع و

بينما تنخفض المتوسطات  ،ثم تنخفض تدريجيًا بعد ذلك حتى تصل أدناها مع بداية شهر يناير ،أغسطسخالل شهر 
% خالل شهر يوليو 13.6% خالل شهر ديسمبر حتى تصل أدناها بما يعادل 55.1الشهرية للرطوبة النسبية تدريجيًا من 

  ثم تبدا في االرتفاع التدريجي بعد ذلك حتى تصل أقصاها مع بداية شهر ديسمبر. 

 10فة إلى شهر نوفمبر بهبوب رياح يفوق متوسط سرعتها ضاإلوتتسم الفترة الممتدة من شهر فبراير إلى شهر يونيو با

 10ور بمتوسط سرعة ال يتعدى هشالكم/ساعة، في حين تتسم باقي  13.0كم/ساعة ويصل أقصاه خالل شهر أبريل بسرعة 

  كم/ساعة.

  الخطوات المنهجية للبحث -  6

     :تتلخص الخطوات المنهجية لهذا البحث في ما يلي

  ومعالجتها المطرية وجمع البياناتاختيار المحطات  6-1

) شماًال وبين خطي ’26o20و ’25o21محطات مطرية في منطقة الدراسة تقع بين دائرتي العرض ( ثمانيلقد تم اختيار 
 اليوميةبيانات سجالت األمطار  علىهذه الدراسة  وتعتمد .)3(الشكل و )2(الجدول  ) شرقًا’44o07و (’42o11الطول 

  سابقًا). المياه والكهرباءالبيئة والمياه (وزارة التي تم الحصول عليها من وزارة سنة)  36( )2017- 1981(للفترة المشتركة 
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  منطقة القصيمفي محطات قياس األمطار اليومية المدروسة  ):2الجدول (

 اسم المحطة رقم المحطة دائرة العرض خط الطول االرتفاع (متر) كود المحطة

216 U 725 25o52' 43o31'  792  الرس 
103 U 810 26o03' 42o38'  791 الفوارة 
217 U 911 25o56' 44o07'  814 المذنب 
211 U 760 25o51' 43o04'  808 النبهانية 
107 U 630 26o20' 43o58'  795 بريدة  
205 U 800 25o21' 43o37'  802 دخنة 
002 U 740 25o50' 42o11'  787 عقلة الصقور 
001 U 724 26o04' 43o59'  786 عنيزة 

 مطار األمير نايف 26o19' 43o46'  40405 647 محطة مناخية

  

  .منطقة القصيمفي الموقع الجغرافي لمحطات قياس األمطار المدروسة  ):3الشكل (

  فحص تجانس البيانات المطرية  6-2

اإلحصائية التي ال تتطلب أن تكون البيانات معتدلة  األساليبوهو من  ،Chi Square Testتم تطبيق فحص مربع كاي 
محطات القصيم ذات مقاييس زمنية أو في أن تكون بمقاييس رتبية أو اسمية. وبما أن بيانات األمطار المسجلة  وأالتوزيع 
ويتطلب هذا الفحص أن تكون البيانات  .حصائيإلفيجب تحويلها إلى بيانات رتبية لنتمكن من إجراء هذا الفحص ا ،معدلية

حصائية بمرونته وسهولة إلعلى شكل تكرارات مقسمة إلى فئات (طبقات). ويتميز فحص مربع كاي عن غيره من الفحوصات ا
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وأن ال يقل مجموع  2تطبيقه على عينة واحدة أو عينتين أو أكثر. ويشترط هذا الفحص أن يكون عدد الفئات أكثر من 
. ويعرف الفحص في Eiمع التكرارات المتوقعة  Eo. ويطبق فحص مربع كاي بواسطة مقارنة التكرارات الفعلية 5 تكراراتها عن

 .Kanji, 2006, p( الذي يعتمد على تطبيق معادلة الفحص التالية Goodness of Fitهذه الحالة بفحص حسن التطابق 

79(: 

X =
(E − E )

E
:

 

 :(Kanji, 2006, p. 92) يحسب كما في المعادلة التاليةو التكرار المتوقع للفئة Eiو التكرار الفعلي للفئة Eoبحيث يمثل 

E =
∑ N ∑ N

∑ N
 

 Nو ،مجموع تكرارات العمود الواحد من جدول التكرارات Ʃ Ncو ،مجموع تكرارات الصف الواحد Ʃ Nrبحيث يمثل 

  مجموع التكرارات لجميع الصفوف وجميع األعمدة.

 :(Kanji, 2006, p. 92) درجة الحرية بتطبيق المعادلة التالية وتحسب

  

 

  

  مجموع عدد األعمدة. و      و   عدد الصفوف            مجموع بحيث يمثل

Xcوتقارن قيمة مربع كاي المحسوبة 
Xtبقيمة مربع كاي في جدول القيم الحرجة  2 

>  0.05عند مستوى المعنوية  2 

α  <0.01،  بحيث إذا كانتXc
 2  >Xt

تقبل فرضية الفحص التي تدل على عدم وجود تجانس بين قياسات (قراءات)  2 
Xcأما إذا كانت  ،العينات المدروسة

 2  <Xt
  فهذا يدل على وجود تجانس بين قياسات (قراءات) العينات المدروسة.  ،2 

  Curve Number (CN) يناستخالص رقم المنح 6-3

الجريان السطحي لمنطقة القصيم عند كل محطة مطرية باالعتماد على نوع التربة من  يتم استخالص رقم منحن
وفي تقدير كمية  (S)حتفاظ التربة بالماء ال. وسوف يتم االعتماد عليه في حساب أقصى طاقة 4الشكل المبينة في الخريطة 

  . (Ia)الفاقد المائي 

على امتصاص مياه  ة التربةبالخصائص الهيدرولوجية وبمدى قدربنوع الغطاء األرضي و CNالتربة  يقيم منحنترتبط و
جريان سطحي، بحيث الى مدى استجابة غطاء سطح األرض لتساقط األمطار وتحويلها  ياألمطار. وتعكس قيم هذا المنحن

ومع  Impervious surfacesمع زيادة صماتة سطح الغطاءات األرضية شديدة الصماتة  CN يترتفع قيمة رقم المنحن
 Perviousوتتدنى مع زيادة نفاذية سطح الغطاءات غير المصمتة  ،قدرتها الكبيرة على توليد جريان سطحي غزير وسريع

surfaces ياه األمطار بواسطة عملية التسرب التي تتسم بضعف قدرتها على توليد جريان سطحي نتيجة ارتفاع الفاقد من م
  أو التخزين الباطني لها.

 (AMS II) العادية لتربةاللحالة العادية المسبقة لرطوبة التربة التي تشكلها مجموعة  CN يتتراوح قيم رقم المنحن
له نحو باطن من خال أو نفاذها بين صفر بالنسبة لسطح الغطاءات األرضية غير المصمت الذي يسمح بمرور مياه األمطار

يحول كل ما يسقط عليه من مياه األمطار إلى  بلبالنسبة لسطح الغطاءات األرضية الذي ال يسمح بنفاذ الماء  100و األرض

على نوع من التوازن بين معدالت الجريان السطحي ومعدالت المياه فتدل  50 يقيمة رقم المنحن أماجريان سطحي. 

r
:

 c
:

 

df = r − 1
:

c − 1
:
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وتعتبر كميات األمطار التي تفوق كمية الفاقد المائي هي الكميات . (Al Ghamdi, 1991)المتسربة من األمطار داخل التربة 

  التي لها القدرة على توليد الجريان السطحي.

  
  .خريطة أنواع التربة لمنطقة القصيم): 4الشكل (

وزارة الزراعة والمياه،  ،33و  32و  31و  22و  21و  20، اللوحات العتماد على خريطة موارد األراضي: عمل الباحثين باالمصدر
  م.1994/هـ  1415، إدارة استثمار األراضي، المملكة العربية السعودية

  تحديد عتبة الجريان السطحي  4- 6 

على حساب معامل االستخالص األولي  SCS-CNنموذج في يعتمد حساب كميات األمطار المولدة للجريان السطحي 
Ia عن طريق التبخر  الذي يمثل الفاقد من كميات األمطارEtp  (ملم) حسب بتطبيق يووالتسرب والتخزين داخل التربة

  :المعادلة التالية

Ia = 0.2 S 

   :بتطبيق المعادلة التالية اويتم حسابه ،(ملم)أقصى طاقة لالحتفاظ بالمياه داخل التربة  Sمثل ت اوفيه

  

كما يتضح من المعادلة. ويحتاج تحديد رقم  CNالجريان السطحي  يتحديد رقم منحن حساب هذا المتغيرويتطلب 
ولقد اعتمدت هذه الدراسة على اشتقاق خريطة  الجريان السطحي إلى التعرف على أنواع الغطاءات األرضية لمنطقة القصيم.

  ).4(الشكل  33و 32و 31و 22و 21و 20لمملكة هي أنواع الغطاءات األرضية من ست لوحات لخريطة موارد األراضي ل

ختبار اتربة من جداول خاصة طورتها الهيئة األمريكية لحماية التربة بعد الحسب نوع  CN يرقم المنحن تحديدوتم 
 (USDA-SCS, 1985)مختلف مناطق العالم تم تصنيفها في أربع مجموعات هيدرولوجية هي في نوع من التربة  8500

  :(USDA-TR55, 1986)و

S = − 254   



 المملكة العربية السعودية في وسط منطقة القصيمألودية الجريان السطحي  اتعتب تحديد 80
  

   :Aالمجموعة األولى  -

 Sandyوالتربة الرملية اللومية  Loamy sandوالتربة اللومية الرملية  Sandتضم هذه المجموعة التربة الرملية 

loamوينشأ عنها  ،. وتتشكل هذه المجموعة من تربة عميقة تتسم بمعدالت تسرب عالية حتى عندما تكون مشبعة بالماء
  سم/ساعة. 21و 2.5بين فيها ي منخفض. وتتراوح سرعة التسرب جريان سطح

  : Bالمجموعة الثانية  -

. وتتشكل هذه المجموعة من Loamوالتربة اللومية  Silty loamتتشكل هذه المجموعة من التربة السلتية اللومية 
 ،وتتسم بمعدالت تسرب متوسطة خاصة عندما تكون رطبة تمامًا ،تربة عميقة إلى متوسطة العمق ذات قوام ناعم إلى خشن

  سم/ساعة. 2.5و 1.3بين  فيها وينشأ عنها جريان سطحي متوسط. وتتراوح سرعة التسرب

  : Cالمجموعة الثالثة  -

تحتوي على طبقة تعيق حركة تسرب و ،Sandy clay loamتضم هذه المجموعة التربة الرملية الصلصالية اللومية 

ينشأ عنها و ،وهي ذات قوام ناعم إلى متوسط ،لذا فهي تتسم بمعدالت تسرب منخفضة عندما تكون رطبة تمامًا ،ياهالم
  سم/ساعة. 0.7و 0.5بين فيها جريان سطحي غزيز. وتتراوح سرعة التسرب 

  : Dالمجموعة الرابعة  -

والتربة  Clay loamة الصلصالية اللومية باإلضافة إلى الترب Clayاألساس التربة الصلصالية في تضم هذه المجموعة 
 Siltyوالتربة السلتية الصلصالية  Sandy clayوالتربة الرملية الصلصالية  Silt clay loamالسلتية الصلصالية اللومية 

clayفوذة. وينتج عنها وتكون ضحلة وتتوضع فوق طبقة كتيمة أو غير ن ،بشكل دائم فيها . ويرتفع منسوب الماء الجوفي
 0.05بين سرعة التسرب فيها  وتتراوح، نظرًا ألن معدالت التسرب فيها منخفضة جدًا عندما تكون رطبة جريان سطحي عال

  سم/ساعة.  0.25و

بحيث يتم  ،التربة يفي رقم منحن Antecedent Moisture of Soil (AMS)وتتحكم الحالة المسبقة لرطوبة التربة 
حاالت من  3اقترحته أيضًا الهيئة األمريكية لحماية التربة وهو جدول يتضمن  تحديد رقم هذا المنحنى من جدول خاص

   :الرطوبة المسبقة للتربة هي

  وهي تخص التربة الجافة. :(AMS I)المجموعة األولى  -

  وهي تخص التربة العادية. :(AMS II)المجموعة الثانية  -

الخفيفة إلى  من بالماء أو الرطوبة إثر تساقط األمطاروهي تخص التربة المشبعة  :(AMS III) الثالثةالمجموعة  -
 .(McCuen, 1982, p.13)لتي تسبق حساب كمية الجريان السطحي االخمسة األيام الغزيرة مع تدني درجة الحرارة خالل 

  من حاصل الفرق بين كميات األمطار اليومية القصوى والفاقد المائي المحسوب. ةالكمي هولقد تم تقدير هذ

  حساب متوسط الجريان السطحي المباشر  6-5

عن كمية األمطار المتبقية التي بإمكانها أن تشكل جريانًا سطحيًا. ويمكن حساب  (Qd)يعبر الجريان السطحي المباشر 
   :NRCS-CN (SCS 1985, NEH-4)هذه الكمية بتطبيق المعادلة التالية من نموذج 

Q = (
(P − I )

P + (0.8 S)
 

 و كمية األمطار  P(mm)و كمية الفاقد المائي Ia(mm)و الجريان السطحي (ملم) متوسط Qd (mm)بحيث يمثل 

S(mm) .أقصى طاقة الحتفاظ التربة بالماء  
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  النتائج والمناقشة -7

  تحديد كميات األمطاراليومية القصوى 7-1

(الجدول  2017-1981تم تحديد كميات األمطار اليومية القصوى من سجالت األمطار للمحطات المدروسة للفترة 
3 .(  

  .(ملم)المحطات المدروسة في ومية القصوى ييات األمطار ال: كم)3( الجدول

 السنة التاريخ عنيزة التاريخ بريدة التاريخ عقلة الصقور التاريخ الرس

14.0 9-3 11.6 8-3 32.4 9-3 18.4 9-3 1981 
44.6 14-5 27.8 11-5 23.5 10-5 38.8 10-5 1982 
28.4 15-4 36.8 21-4 42.9 21-4 18.0 19-5 1983 
16.8 21-3 25.0 3-11 17.7 11-11 14.8 28-12 1984 
35.6 24-1 32.0 23-1 11.2 23-1 16.8 4-4 1985 
27.8 19-4 6.6 24-4 18.5 4-12 32.2 6-4 1986 
69.8 28-2 23.8 3-3 58.7 3-3 83.8 3-3 1987 
27.9 7-1 8.2 12-4 36.7 6-1 33.0 7-1 1988 
7.8 28-2 10.0 13-3 10.7 3-4 19.4 5-4 1989 
19.2 15-2 5.6 24-4 5.7 13-1 8.8 31-3 1990 
26.2 9-2 5.2 16-2 18.4 17-10 21.8 13-1 1991 
1.8 23-4 1.4 20-5 22.6 14-12 25.6 12-11 1992 
18.0 10-6 37.1 20-3 22.6 12-5 15.8 24-4 1992 
20.2 24-11 17.2 30-12 28.2 31-12 28.6 30-3 1993 
8.0 19-7 23.0 21-3 80.8 12-3 26.6 18-12 1994 
24.5 30-11 16.3 27-4 22.4 28-11 13.8 13-4 1995 
22.0 20-11 37.9 29-10 55.0 8-11 25.4 23-3 1996 
21.6 29-3 27.1 28-4 18.0 7-3 23.4 29-3 1997 
15.7 11-12 32.5 8-1 38.5 8-1 31.2 8-1 1998 
33.5 17-1 19.5 14-11 36.8 17-11 27.8 16-11 1999 
35.0 24-3 24.0 17-3 35.3 22-3 27.6 22-3 2000 
14.2 14-12 13.4 12-4 19.0 17-3 19.6 14-12 2001 
21.2 21-11 11.5 10-11 14.2 3-12 18.8 20-4 2002 
25.5 22-4 19.4 16-1 20.5 23-4 13.8 8-12 2003 
25.5 22-1 28.2 22-1 30.5 26-2 17.6 24-2 2004 
19.7 19-1 9.2 2-5 21.0 4-2 19.6 19-1 2005 
2.5 12-1 2.8 15-1 4.5 11-1 8.8 15-1 2006 
40.5 6-11 35.6 5-11 40.0 3-11 72.0 5-11 2007 
8.0 26-11 17.6 25-11 29.5 14-5 14.0 27-11 2008 
12.5 27-4 17.5 11-4 10.5 26-4 15.4 20-1 2009 
29.0 16-4 13.6 16-4 27.0 28-11 36.4 28-11 2010 
19.0 24-12 16.2 19-12 22.0 23-11 16.0 24-12 2011 
24.0 30-4 11.0 29-4 18.0 30-4 7.5 28-1 2012 
12.0 28-1 14.2 30-11 9.5 5-1 9.8 22-11 2013 
19.0 23-11 33.2 2-12 77.0 24-11 18.6 23-11 2014 
17.0 27-11 6.4 28-4 23.0 29-4 16.2 4-4 2015 
3.5 27-3 9.5 27-3 12.0 23-3 3.6 27-3 2016 
14.0 9-3 11.6 8-3 32.4 9-3 18.4 9-3 2017 

 المتوسط 23.1 27.6 18.4 21.7

 االنحراف المعياري 15.4 17.4 10.6 12.8

 معامل االختالف 0.67 0.63 0.57 0.59
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  فحص تجانس البيانات المطرية  7-2

تم  ،لمحطات المدروسة بتطبيق فحص مربع كاي. ولتطبيق هذا الفحصفي اتم فحص التجانس لبيانات األمطار اليومية 
  .4الجدول محطة إلى فئات مطرية يمثلها  في كلتقسيم كميات األمطار اليومية القصوى 

فئات األمطار المستخدمة في فحص التجانس لكميات األمطار اليومية القصوى في المحطات المدروسة  ):4(الجدول 

  (ملم).

 الفئة الفوارة دخنة النبهانية المذنب عنيزة بريدة الصقور عقلة الرس المجموع

 10أقل من  4 6 8 5 5 3 10 6 47
113 13 14 11 18 13 15 15 14 10 - 19 
83 13 7 11 8 12 8 9 15 20 - 29 
40 3 7 8 5 5 5 3 4 30 - 39 
 39ر من ثأك 1 5 2 3 2 5 0 3 21

 المجموع 38 38 38 38 38 38 38 38 304

  :)5ولقد أعطى فحص التجانس لمربع كاي النتائج التالية (الجدول 

قيمة مربع كاي الحرجة من  ، وهي أقل26.099يتبين أن قيمة مربع كاي المحسوبة تساوي  ،ومن نتائج هذا الفحص

فإننا ال نستطيع رفض فرضية الفحص التي تدل على  ،. وعليه41.337التي تبلغ  0.05ومستوى  28عند درجة الحرية 
  منطقة القصيم.في المحطات الدروسة في عدم وجود تجانس في توزيع كميات األمطار اليومية القصوى 

  .اليومية القصوى بمربع كاي في المحطات المدروسةنتائج فحص التجانس لكميات األمطار : )5(الجدول 
 المحطة المتغير 10أقل من  19 - 10 29 - 20 39 - 30 39أكبر من  المجموع

38 1 4 15 14 4 Oi القيمة الفعلية 

 القيمة المتوقعة Ei 5.9 14.1 10.4 5.0 2.6 38 الفوارة

3.867 1.006 0.200 2.062 0.001 0.598 X2 مربع كاي 

38 5 3 9 15 6 Oi القيمة الفعلية 

 القيمة المتوقعة Ei 5.9 14.1 10.4 5.0 2.6 38 دخنة

3.188 2.149 0.800 0.182 0.054 0.003 X2 مربع كاي 

38 2 5 8 15 8 Oi القيمة الفعلية 

 القيمة المتوقعة Ei 5.9 14.1 10.4 5.0 2.6 38 النبهانية

1.515 0.149 0.000 0.544 0.054 0.769 X2 مربع كاي 

38 3 5 12 13 5 Oi القيمة الفعلية 

 القيمة المتوقعة Ei 5.9 14.1 10.4 5.0 2.6 38 المذنب

0.528 0.054 0.000 0.255 0.090 0.130 X2 مربع كاي 

38 2 5 8 18 8 Oi القيمة الفعلية 

 القيمة المتوقعة Ei 5.9 14.1 10.4 5.0 2.6 38 عنيزة

1.886 0.149 0.000 0.544 1.063 0.130 X2 مربع كاي 

38 5 8 11 11 3 Oi القيمة الفعلية 

 القيمة المتوقعة Ei 5.9 14.1 10.4 5.0 2.6 38 بريدة

6.085 2.149 1.800 0.038 0.691 1.407 X2 مربع كاي 



 83 الشرقاوي وبوروبة
 

 المحطة المتغير 10أقل من  19 - 10 29 - 20 39 - 30 39أكبر من  المجموع
38 0 7 7 14 10 Oi القيمة الفعلية 

عقلة 
 الصقور

38 2.6 5.0 10.4 14.1 5.9 Ei  المتوقعةالقيمة  

7.420 2.625 0.800 1.098 0.001 2.896 X2 مربع كاي 

38 3 3 13 13 6 Oi القيمة الفعلية 

 القيمة المتوقعة Ei 5.9 14.1 10.4 5.0 2.6 38 الرس

1.610 0.054 0.800 0.664 0.090 0.003 X2 مربع كاي 

 المجموع 5.936 2.044 5.386 4.400 8.333 26.099

  Curve Number (CN) يرقم المنحناستخالص  7-3

الجريان السطحي لمنطقة القصيم عند كل محطة مطرية باالعتماد على نوع التربة من الخريطة  يتم تحديد رقم منحن
  ).6(الجدول  4الشكل المبينة في 

  منطقة القصيمفي الجريان السطحي ألنواع التربة  تحديد رقم منحني ):6الجدول ( 

CN 
المجموعة 

 الهيدرولوجية
 نوع التربة األصلية الرمز

تصنيف 

 التربة

76 B 

As سهل صخري معرى ومنحدرات نشطة 

 تربة صخرية

Pp سهل صخري معرى عميق التربة 

Pr سهل صخري مجوى ضحل التربة 

Ps سهل صخري مجوى تعلوه طبقة رملية 

Ap سهل رسوبي 

Sa سهل رسوبي تعلوه طبقة رملية 

Ss سهل رملي ورواِب 

Sd سهل رملي وكثبان 

76 A Dn تربة رملية كثبان رملية 

77 A GI, S 

 مراوح فيضية ومنحدرات سفلية
تربة طميية 

 طينية
 سبخة

 تربة األودية

93 D 
HI مناطق  تالل وبروزات صخرية

 جبال Mn صخرية

  . (Ia)وفي تقدير كمية الفاقد المائي  (S)حتفاظ التربة بالماء الوسوف يتم االعتماد عليه في حساب أقصى طاقة 

   (Ia)حساب معامل االستخالص األولي  7-4

 Etp نتح - عن طريق التبخر من كميات األمطار الفاقد المائيالذي يمثل  Iaتم تقدير معامل االستخالص األولي 
طاقة التخزين  التي تمثل (S)أقصى طاقة لالحتفاظ بالمياه داخل التربة بواسطة والتسرب والتخزين داخل التربة (ملم) 

 ).7للتربة (ملم) (الجدول 
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  .المحطات المدروسةفي تقدير طاقة التربة لتخزين الماء والفاقد المائي ): 7الجدول (

 يرقم المنحن طاقة التخزين للتربة (ملم) الفاقد المائي (ملم)
 اسم المحطة

Ia S CN 
 الرس 76 80.2 16.0

 الفوارة 77 75.9 15.2

 المذنب 77 75.9 15.2

 النبهانية 93 19.1 3.8

 بريدة 76 80.2 16.0

 دخنة 76 80.2 16.0

 عقلة الصقور 77 75.9 15.2

 عنيزة 76 80.2 16.0

النبهانية. وتتناسب محطة في  93في جميع المحطات في حين يبلغ  77و 76الجريان السطحي بين  ييتراوح رقم منحن

  مواقع المحطات المدروسة.في الجريان السطحي مع طبيعة الغطاءات األرضية  يقيم رقم منحن

  تحديد عتبة الجريان السطحي  7-5
من حاصل الفرق بين كميات األمطار اليومية القصوى ومعامل االستخالص األولي  عتبة الجريان السطحيتم تقدير 

ملم  27.6و محطة عقلة الصقورفي ملم  18.4المتوسط اليومي لألمطار اليومية القصوى بين ). وتتراوح قيم 5(الجدول 

   ).5(الشكل محطة بريدة في 

  
  .المحطات المدروسةفي  2017-1978متوسطات األمطار والجريان السطحي خالل الفترة  :)5(الشكل 
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محطات الفوارة في  15.2و محطة النبهانيةفي ملم  3.8قيم المتوسط لمعامل االستخالص اليومي بين  تراوحتكما 

يتباين المتوسط اليومي لعتبة الجريان  ،محطات دخنة وعنيزة وبريدة والرس. وعليهفي ملم  16.0والمذنب وعقلة الصقور و

كما أن قيم  ،محطة النبهانيةفي ملم  16.6و محطة عقلة الصقورفي ملم  6.0وهو يتراوح بين  ،السطحي من محطة ألخرى

 27.8المحطات المدروسة بلغت أقصاها بما يعادل في كميات األمطار المولدة للجريان السطحي التي تمثل عتبة الجريان 

في  4/11/2007ملم خالل العاصفة المطرية ليوم  49و محطة الفوارةفي  10/5/1982ملم خالل العاصفة المطرية ليوم 
ملم خالل العاصفة المطرية  37.8و محطة النبهانيةفي  18/1/1985لمطرية ليوم ملم خالل العاصفة ا 71.2و محطة دخنة

ملم  64.8حطة عنيزة وفي م 3/3/1987ملم خالل العاصفة المطرية ليوم  67.8محطة المذنب وفي  19/11/1995ليوم 

في  29/10/1996 ملم خالل العاصفة المطرية ليوم 22.7محطة بريدة وفي  12/3/1994خالل العاصفة المطرية ليوم 

  ). 3محطة الرس (الجدول في  28/2/1987ملم خالل العاصفة المطرية ليوم  53.8محطة عقلة الصقور و

  حساب متوسط الجريان السطحي المباشر  7-6

عن كمية األمطار المتبقية التي بإمكانها أن تشكل جريانًا سطحيًا. ويمكن حساب  (Qd)يعبر الجريان السطحي المباشر 

   NRCS-CN (SCS 1985, NEH-4)هذه الكمية بتطبيق المعادلة التالية من نموذج 

Q = (
(P − I )

P + (0.8 S)
 

 و كمية األمطار P(mm) و كمية الفاقد المائي Ia(mm) و متوسط الجريان السطحي (ملم) Qd(mm)بحيث يمثل 
S(mm) .أقصى طاقة الحتفاظ التربة بالماء  

المباشر عمق الجريان السطحي قيم  9والجدول  ،كميات األمطار المولدة للجريان السطحي 8ويلخص الجدول 

  المحطات المدروسة.في  )2017-1981( المصاحب للعواصف المطرية المسجلة خالل الفترة

محطة في ملم  8.9و محطة عقلة الصقورفي ملم  1.0وتتراوح قيم المتوسط اليومي لعمق الجريان السطحي بين 

ملم  11.5وهي بلغت أقصاها بما يعادل  ،). كما تتباين قيم عمق الجريان السطحي من محطة ألخرى5النبهانية (الشكل 
محطة في  4/11/2007ملم خالل العاصفة المطرية ليوم  18.6و بمحطة الفوارة 3/3/1987خالل العاصفة المطرية ليوم 

ملم خالل العاصفة المطرية ليوم  12.6و حطة النبهانيةفي م 18/1/1985ملم خالل العاصفة المطرية ليوم  56.2و دخنة

ملم خالل  30.4محطة عنيزة وفي  3/3/1987ملم خالل العاصفة المطرية ليوم  31.1محطة المذنب وفي  19/11/1995

محطة عقلة في  29/10/1996ملم خالل العاصفة المطرية ليوم  5.2محطة بريدة وفي  21/4/1983اصفة المطرية ليوم الع
محطة الرس. كما تتراوح قيم معامل الجريان السطحي في  28/2/1987ملم خالل العاصفة المطرية ليوم  21.6الصقور و

 محطة عقلة الصقورفي %  5.4مية األمطار المتساقطة بين التي تمثل العالقة بين متوسطي كمية الجريان المباشر وك

في حين تتراوح النسبة بين متوسطي كمية الجريان المباشر وكمية الفائض المائي الذي  ،محطة النبهانيةفي %  43.6و

محطة في % 53.6و محطة الفوارةفي %  21.9يمثل الفرق بين كمية األمطار ومعامل االستخالص األولي من جهة ثانية 

   النبهانية.

  .عمق األمطار المولدة للجريان السطحي (ملم)): 8الجدول (

 السنة الفوارة دخنة النبهانية المذنب عنيزة بريدة عقلة الصقور الرس
0.0 0.0 16.4 2.4 0.0 12.4 0.0 5.8 1981 
28.6 12.6 7.5 22.8 9.0 31.6 14.2 27.8 1982 
12.4 21.6 26.9 2.0 1.6 43.8 0.0 13.8 1983 
0.8 9.8 1.7 0.0 7.8 8.8 4.6 2.3 1984 
19.6 16.8 0.0 0.8 11.8 71.2 0.0 5.8 1985 
11.8 0.0 2.5 16.2 12.2 18.2 0.0 0.0 1986 
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 السنة الفوارة دخنة النبهانية المذنب عنيزة بريدة عقلة الصقور الرس
53.8 8.6 42.7 67.8 2.4 0.0 23.6 35.8 1987 
11.9 0.0 20.7 17.0 13.2 13.6 92.0 0.0 1988 
0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 2.2 0.0 10.8 1989 
3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6 0.0 0.0 1990 
10.2 0.0 2.4 5.8 0.0 4.0 4.2 4.8 1991 
0.0 0.0 6.6 9.6 7.6 3.6 2.0 13.8 1992 
2.0 21.9 6.6 0.0 5.4 32.6 10.8 24.8 1992 
4.2 2.0 12.2 12.6 2.8 10.8 4.6 0.8 1993 
0.0 7.8 64.8 10.6 7.9 17.1 13.8 7.8 1994 
8.5 1.1 6.4 0.0 37.8 9.9 0.0 0.0 1995 
6.0 22.7 39.0 9.4 15.2 33.5 5.0 25.8 1996 
5.6 11.9 2.0 7.4 0.0 21.7 14.0 12.8 1997 
0.0 17.3 22.5 15.2 6.8 22.6 0.0 13.8 1998 
17.5 4.3 20.8 11.8 9.2 7.6 1.0 0.0 1999 
19.0 8.8 19.3 11.6 0.0 15.8 31.0 6.3 2000 
0.0 0.0 3.0 3.6 22.3 21.7 0.0 12.8 2001 
5.2 0.0 0.0 2.8 12.8 16.7 31.0 7.3 2002 
9.5 4.2 4.5 0.0 30.3 11.7 0.0 1.8 2003 
9.5 13.0 14.5 1.6 8.8 14.9 14.0 5.3 2004 
3.7 0.0 5.0 3.6 21.3 7.1 4.0 0.0 2005 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2006 
24.5 20.4 24.0 56.0 33.8 32.2 49.0 10.3 2007 
0.0 2.4 13.5 0.0 0.8 8.2 4.0 0.0 2008 
0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 6.2 4.5 6.7 2009 
13.0 0.0 11.0 20.4 22.8 9.2 2.0 4.7 2010 
3.0 1.0 6.0 0.0 1.8 3.2 0.0 0.0 2011 
8.0 0.0 2.0 0.0 0.0 5.2 28.0 24.8 2012 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 22.0 0.0 2013 
3.0 18.0 61.0 2.6 0.0 29.7 0.0 0.0 2014 
1.0 0.0 7.0 0.2 18.8 9.2 0.0 0.9 2015 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 0.0 0.0 2016 
0.0 0.0 16.4 2.4 0.0 12.4 0.0 5.8 2017 
 المتوسط 7.7 10.0 16.6 8.5 8.4 12.9 6.0 7.8

10.7 7.8 16.1 14.4 10.3 13.9 17.9 9.3 
االنحراف 
 المعياري

  .عمق الجريان السطحي المباشر بالمحطات المدروسة (ملم)): 9الجدول (

 السنة الفوارة دخنة النبهانية المذنب عنيزة بريدة عقلة الصقور الرس
0.0 0.0 4.8 0.1 0.0 4.9 0.3 0.4 1981 
7.5 1.8 14.8 5.0 1.0 19.7 2.1 7.5 1982 
1.7 4.8 30.4 0.0 0.0 30.5 0.4 2.1 1983 
0.0 1.1 1.5 0.0 0.7 2.8 0.2 0.1 1984 
3.9 3.0 0.0 0.0 1.6 56.2 1.0 0.4 1985 
1.5 0.0 4.7 2.7 1.7 8.9 0.0 0.0 1986 
21.6 0.9 0.0 31.1 0.1 0.0 5.4 11.5 1987 
1.5 0.0 1.7 3.0 2.0 5.7 0.0 0.0 1988 
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 1.0 1.3 1989 
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 1990 
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 السنة الفوارة دخنة النبهانية المذنب عنيزة بريدة عقلة الصقور الرس
1.2 0.0 0.5 0.4 0.0 0.7 0.2 0.3 1991 
0.0 0.0 0.0 1.0 0.7 0.6 0.0 2.1 1992 
0.0 4.9 19.9 0.0 0.4 20.6 1.3 6.1 1992 
0.2 0.1 2.7 1.7 0.1 3.9 0.2 0.0 1993 
0.0 0.7 5.9 1.2 0.7 8.1 2.0 0.7 1994 
0.8 0.0 24.9 0.0 12.6 3.4 0.0 0.0 1995 
0.4 5.2 16.0 1.0 2.5 21.3 0.3 6.5 1996 
0.4 1.6 11.1 0.6 0.0 11.5 2.1 1.8 1997 
0.0 3.2 9.6 2.4 0.6 12.3 0.0 2.1 1998 
3.1 0.2 0.4 1.5 1.0 2.2 0.0 0.0 1999 
3.6 0.9 6.1 1.5 0.0 7.2 8.6 0.5 2000 
0.0 0.0 3.6 0.2 5.1 11.5 0.2 1.8 2001 
0.3 0.0 4.5 0.1 1.8 7.8 8.6 0.6 2002 
1.0 0.2 3.9 0.1 8.6 4.4 1.7 0.0 2003 
1.0 1.9 4.8 0.0 0.9 6.5 2.1 0.3 2004 
0.2 0.0 3.7 0.2 4.7 1.9 0.0 0.0 2005 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 2006 
5.7 4.3 2.5 23.0 10.4 20.2 18.6 1.2 2007 
0.0 0.1 2.4 0.1 0.0 2.5 0.0 0.0 2008 
0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.5 2009 
1.8 0.0 0.8 4.1 5.3 3.0 0.0 0.3 2010 
0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2011 
0.7 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1 7.2 6.1 2012 
0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 2013 
0.1 3.4 18.0 0.1 0.0 18.1 0.0 0.0 2014 
0.0 0.0 0.2 0.0 3.7 3.0 2.5 0.0 2015 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 0.0 2016 
0.0 0.0 4.8 0.1 0.0 4.9 0.3 0.4 2017 
 المتوسط 1.4 1.8 8.9 1.7 2.1 5.4 1.0 1.5

3.7 1.6 7.5 6.1 3.0 10.8 3.6 2.6 
االنحراف 
 المعياري

  الخالصــة

- 1981تحليل األمطار اليومية القصوى للفترة  فإنبالرغم من أن مناخ منطقة القصيم يتسم بالجفاف وقلة األمطار 

أظهر إمكانية توفر كميات من األمطار لها القدرة على توليد فائض مائي بإمكانه أن يتحول إلى جريان سطحي عادي  2017

  أو جريان سيلي غزير.

 ،ألمطار اليومية القصوىويرتبط هذا الفائض المائي في كميته وفي توزيعه المكاني بتباينات التوزيع المكاني لكميات ا
 (Ia)معامل االستخالص األولي  لىفي نسبة األمطار اليومية القصوى التي تزيد كمياتها ع ًامكاني ًابحيث اتضح أن هناك تباين

الذي يمثل كمية الفاقد المائي من مياه األمطار بواسطة عمليات التبخر والتسرب والتخزين. وقد بلغ المجموع التراكمي 

ملم  324.2و محطة النبهانيةفي ملم  630.6و محطة دخنةفي ملم  379.3و محطة الفوارةفي ملم  268.4طار لهذه األم
 محطة عقلة الصقورفي ملم  228.5و محطة بريدةفي ملم  488.9و محطة عنيزةفي ملم  319.6و محطة المذنبفي 

 %36.4و %39.3و %81.4و %42.2و %32.7أي مايعادل نسبة قدرها على التوالي  ،محطة الرسفي ملم  295.5و

  . )2017-1981( % من المجموع التراكمي لألمطار المتساقطة خالل الفترة35.8و %32.7و %46.7و
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 15.2المحطات المدروسة بين في ويتراوح معامل االستخالص األولي الذي يمثل عتبة الجريان السطحي الممكن 
دخنة وال يتعدى و محطات عنيزة وبريدة والرسفي ملم/يوم  16.0و محطات الفوارة والمذنب وعقلة الصقورفي ملم/يوم 

المحطات في % من متوسط كمية األمطار 82.6و %18.6أي ما يعادل نسبة تتراوح بين  ،محطة النبهانيةفي ملم/يوم  3.8

% من 81.4و %17.4المدروسة. وتدل هذه النسب على أن كمية األمطار المولدة للجريان السطحي تمثل نسبة تصل إلى 

  محطتي عقلة الصقور والنبهانية على التوالي.في  2017- 1981متوسط األمطار المتساقطة خالل الفترة 

 محطة عقلة الصقورفي ملم/يوم  1.0كما أظهرت هذه الدراسة أن متوسط الجريان المباشر للفترة المدروسة ال يتعدى 

في % من متوسط األمطار 13.6و %5.4ا على التوالي محطة النبهانية، أي ما يعادل نسبة قدرهفي ملم/يوم  8.9و

% من متوسط األمطار المولدة للجريان 53.6و %32.3المحطتين. كما يشكل متوسط الجريان المباشر نسبة تتراوح بين 

  محطتي عقلة الصقور والنبهانية على التوالي.في السطحي 

التبخر والتسرب والتخزين إلى متوسط األمطار وتدل هذه النسب على أن نسبة الفاقد المائي بواسطة عمليات 
  محطة النبهانية.في % 86.4و محطة عقلة الصقورفي % 94.4المتساقطة خالل الفترة المدروسة تصل إلى 

سنة  38لجريان السطحي لفترة اقد أعطى نتائج هامة وسمح بحساب عتبة  NRCS-CNفإن تطبيق نموذج  ،وعليه

فإنه يمكن اعتماد الخطوات  ،ثماني محطات مطرية بمنطقة القصيم. وبالتاليفي بواسطة بيانات األمطار اليومية القصوى 
باقي في منطقة القصيم وفي المنهجية لهذه الدراسة في حساب عتبة الجريان السطحي لبقية المحطات المطرية والمناخية 

ة والمناخية بالمملكة العربية السعودية التي تتوفر على بيانات لألمطار اليومية من أجل الوصول إلى وضع المحطات المطري
تصور شامل عن إمكانية استغالل الفائض المائي من األمطار اليومية القصوى وتقييم الموارد المائية السطحية لحسن إدارتها 

   وتسييرها.

ذه الدراسة بمجموعة من المقترحات المكملة لما ورد في هذه الدراسة على توصي ه ،وبناء على ما تقدم من نتائج
  :النحو التالي

خاصة تلك التي تدخل مجاريها على  ،على مستوى أحواض الروافد المغذية لوادي الرمة NRCS-CNتطبيق نموذج  -1

  الكتل والتجمعات العمرانية الواقعة ضمن الحدود اإلدارية لمنطقة القصيم.

في ألحواض التصريف  CNدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في اشتقاق خرائط خطوط التساوي لرقم المنحنى استخ -2

المستخدمين على االستفادة منها مباشرة في الدراسات  ةساعدلممختلف مناطق المملكة العربية السعودية 
  الهيدرولوجية.

حي باستخدام أدوات التحليل المكاني في برامج نظم المعلومات اشتقاق خرائط التوزيع المكاني لعتبة الجريان السط -3

  الجغرافية.

اشتقاق خرائط مستويات الخطورة المناسبة لعتبة الجريان السطحي التي لها القدرة على توليد تدفق يهدد المناطق  -4

  منطقة القصيم.في السكنية والعمرانية 

بهدف معايرة  ،خاصة الداخلة منها على المناطق العمرانية ،ري األوديةإنشاء محطات هيدرومترية لقياس التدفق على مجا -5

 .NRCS-CNتقدير عتبات الجريان السطحي المحسوبة بنموذج 
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Abstract 

The aim of this paper is to estimate the runoff thresholds of Al-Qassim wadis using the NRCS-CN 
model of the US Soil Conservation Service based on the daily maximum rainfall data for the period 
(1981-2017). The studied rainfall stations are: Buraydah (U107), Unayzah (U001), Al-Rass (U104), 
Uqlat Sqour (U002), Al-Madhnib (U217), Al-Fouwara (U103), Al-Nabhanyah (U211) and Dakhna 
(U205) controlled by the Ministry of Water, Agriculture and Environment (Ex-Ministry of Electricity 
and Water). These rainfall stations are located in Al-Qassim region. The curve number (CN) related to 
the type of soil in each station is 76 in Unayzah, Al-Rass, Buraydah and Dakhna, 77 in Uqlat Sqour, 
Al-Fouwara and Al-Madhnib and 93 in Al-Nabhanyah stations. The application of this model shows  
important results in estimating  soil potential maximum retention (S) which is ranging from 80.2 mm 
at Unayzah, Al-Rass and Buraydah to 75.9 mm at Al-Fouwara, Uqlat Sqour and Al-Madhnib. It is 
only 19.1 mm at Al-Nabhanyah. This estimate gave an amount of 16.0 mm as the initial abstraction 
(Ia) at Unayzah, Al-Rass, Buraydah and Dakhna and 15.2 mm at Uqlat Sqour, Al-Fouwara an Al-
Madhnib. The initial abstraction does not exceed 3.8 mm at Al-Nabhanyah. 

The rainfall can generate asurface runoff ranging from 16.2 to 83.8 mm/day at Unayzah, from 
16.2 to 37.9 mm/day at Uqlat Sqour, from 16.0 to 51.0 mm/day at Al-Fouwara, from 16.8 to 69.8 
mm/day at Al-Rass, from 17.7 to 80.8 mm/day at Buraydah, from 17.0 to 108.0 mm/day at Dakhna, 
from 16.0 to 53.0 mm/day at Al-Madhnib and from 6.0 to 75.0 mm/day at Al-Nabhaniyah. 

These quantities are important in estimating the rainfall resources that have the capacity to 
generate a water surplus and runoff, which may help feed the underground stock and cause floods 
threatening especially urban cities in Al-Qassim area. 

Keywords: NRCS-CN model; Maximum daily rainfall; Soil potential maximum retention; initial 
abstraction; Surface runoff threshold; Al-Qassim region, Saudi Arabia. 
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  الملخص

من التعويض  بديلة بدًال بأرضيالمنزوعة للمنفعة العامة  مدى إمكانية التعويض عن األراضييتناول هذا البحث بالدراسة بيان 
، مع علمنا اإلسالمية الشريعةموقف  إلى وإشارة، النقدي، وذلك من خالل دراسة مقارنة لعدد من التشريعات العربية بهذا الخصوص

بيان مفهوم نزع  أولولنا في مبحث وقد تنا .نقديا يكون تعويضًا أنبان التعويض يجب  األردناألكيد بصراحة النص القانوني في 

وبيان  ،مفهوم التعويض منان موقف بعض التشريعات في بينشرع في مبحث ثان  أنالملكية للمنفعة العامة، وبيان خصائصه العامة، قبل 
اولنا بالشرح ثم في مبحث ثالث تن .وبيان العقبات التي قد تعترض هذه الطريقة في التعويض ،تعويض من نزعت ارضه بالبدل النقدي

 وبيان فوائد هذا التوجه ،موقف بعض التشريعات التي اتخذت موقفًا يسمح بتعويض من نزعت ارضه للمنفعة العامة بارض بديلة
لتعديل القانون بما  األردنمن المشرع في  يكون هنالك تدخًل أنتتضمن ضرورة وقد انتهت الدراسة بنتائج ثم بتوصيات  وإيجابياته.

  وضع الحالي.م مع الءيتال

  .نزع الملكية؛ المنفعة العامة؛ التعويض؛ األرض البديلة؛ قوانين األول العربية؛ الشريعة اإلسالمية: الكلمات المفتاحية

 دمةقمال

المجتمع، ولما له من  أفرادلما يمثله من أهمية في حياة  نظرًا وأهمها يعتبر حق الملكية من أبرز الحقوق الدستورية
ولذا يحرص المشرع الدستوري في  .جتماعي مهم ومؤثر في الحياة االقتصادية واالجتماعية في الدولةدور اقتصادي وا

بما في ذلك وضع األسس  إجراءاتهالدولة على تثبيت هذا الحق وتنظيمه بقوانين ناظمة له من حيث إقرار المبدأ وتنظيم 
ولغايات الوفاء بالتزاماتها العديدة  ،لدولة وتوسع وظائفهاومع تطور دور ا .والضوابط التي تكفل حماية هذا الحق الدستوري

في أحيان معينة  األمرالمترتبة عليها تجاه مواطنيها ودواعي تغليب المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة، اقتضى 
ما يسمى في  أو ة العامة،ما يطلق عليه نزع الملكية للمنفعهو و ،نزع الملكية الخاصة للفرد لغايات المنفعة العامة للمجتمع

لسلطة العامة تجبر لامتياز هو ن نزع الملكية إيمكن القول  ،أخرىالك. وبعبارة ماالست -ومنها األردن –بعض الدول 

لهذا يمكن و .عامة للمجتمع مقابل تعويض عادلالمنفعة الكان على التنازل لها عن ملكيته العقارية بهدف  بواسطتها الدولة أيًا
بين مبدأ المنفعة العامة الواجب تحقيقه لخدمة أفراد تحقيق نوع من التوازن  إلىوجود قانون لنزع الملكية يهدف  إنالقول 

   .أخرىمن ناحية  لألفراد حماية حقوق الملكية الفرديةكافة من ناحية وبين المجتمع 

 التشريعات أن إالالعامة،  ةللمنفعتقوم السلطة العامة بنزع الملكية الخاصة جبرا  أنوقد نصت التشريعات على جواز 

ضرورة نزع الملكية لقاء تعويض عادل. وتختلف صورة هذا  أهمهاقيدت هذه السلطة الهامة بضوابط ومحددات عدة  ذاتها
يحدد هذا التعويض ما بين اعتبارات اقتصادية  أساسهاكما تختلف االعتبارات التي على  ،ألخرىالتعويض من دولة 

يجابيات إ، بما في ذلك من آلخرهذا التعويض اختلف من تشريع ”"شكل أن هو هم من ذلكألوا .يةواجتماعية وقانون

                                                           
  2019، جامعة اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" ميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموكج.  
  .شقراء، السعودية، شقراءجامعة  العلوم والدراسات اإلنسانية،كلية قسم القانون،   ٭
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بأن يكون  أخرىفنجد بعض التشريعات حصرت شكل التعويض بالتعويض النقدي، في حين سمحت تشريعات  ؛وسلبيات

   العامة. ةعالتي تم نزعها للمنف األرضعينيًا، بمنح الشخص أرضًا بديلة عن  التعويض تعويضًا

  مشكلة الدراسة:

  :على النحو التالي جدًا ةمهم تتساؤال عنتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة 

موقف هو وما  ؟بديلة بدًال من التعويض النقدي للمنفعة العامة بأراض المنزوعة األراضيالتعويض عن  إمكانياتما هي 
   وسلبياته؟ ض غير النقدييجابيات هذا التعويإوما هي  ؟التشريعات العربية من ذلك

    أهمية الدراسة:

ومن الناحية العملية  ،من جهة اإلداريالعامة من المواضيع المهمة في نطاق القانون  يعتبر موضوع نزع الملكية للمنفعة
 في الموضوع تتجلى في األساسيةالركيزة  أنالخاصة، وال سيما  األفرادلما يترتب عليه من مساس بحقوق  ؛أخرىمن جهة 

ولذا ال بد من الوقوف بشكل سريع على  وشكله. التعويض الذي يتحصل عليه من انتزعت ملكيته من حيث قيمة التعويض
 أهميةوتزداد  .غير نقدي أو ثم التركيز على شكل التعويض الذي قد يكون نقديًا ،مفهوم نزع الملكية ومفهوم التعويض

ير النقدي لة التعويض غأمعها مس وة خانقة تعيشها كثير من الدول تبدالموضوع من الناحية العملية في ظل ظروف اقتصادي
   عن الدفع النقدي. حًال مالئمًا لها بديًال

  أهداف الدراسة:

كبديل عن التعويض  اإلداريةمنًا للجهة آخصوصية التعويض غير النقدي وجعله مالذًا  إبراز إلىسة تهدف هذه الدرا

في العديد من الدول العربية ومقارنة هذا الموقف  من ذلك وقوف على موقف المشرعال إلىالنقدي، كما تهدف الدراسة 
تقديم توصية باتباع نهج جديد في التعويض ال يزال  منالباحث  إليهفي سبيل الوصول لما سعى  ؛األردنيبموقف المشرع 
   .األردنغير مطبق في 

  منهج الدراسة:

نزع الملكية في الناظمة ل قانونية، في تناول النصوص الالمقارن التحليلي وصفياتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج ال

   ذلك بالعديد من اآلراء الفقهية لعديد الفقهاء الذين تناولوا الموضوع بالدراسة. ، معززًاعديد الدول العربية

  :الدراسات السابقة

 األرضالتعويض عن  إمكانيةاولت جزئية موضوع البحث لم يحظ بنصيب كبير من الدراسة، وتعتبر الدراسات التي تن
يعثر الباحث على  ؛ فلملم نقل منعدمة إنبديلة بدًال من التعويض النقدي دراسات قليلة جدًا،  بأرضالعامة  ةالمنزوعة للمنفع

 ثناءفي أهنالك دراسات عديدة تناولت الموضوع بشكل عابر وغير مباشر  أن إالدراسة متخصصة في الجزئية المذكورة، 
  العامة، ونذكر منها: ةالحديث عن الموضوع العام المتعلق بنزع الملكية للمنفع

العامة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، الطالب رقيق خالد، عام  ةجل المنفعأ: التعويض في مجال نزع الملكية من أوًال

  .، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، الجزائر2014 – 2013

سامة الحناينة، فيصل شطناوي، سليم حتاملة، بحث علمي أ، األردنيالعامة في التشريع  ة: نزع الملكية الخاصة للمنفعثانيًا

  .األردن، عمان ، األردنية، الجامعة 2015، 3، العدد 42لقانون، المجلد ة واالشريعمنشور في مجلة دراسات، علوم 

تيرة، لة ماجستير، الطالبة جود عصام األعامة في التشريع الفلسطيني، دراسة مقارنة، رسا: نزع الملكية الخاصة للمنفعة الثالثًا

   ، جامعة النجاح، فلسطين. 2010
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   :ثالثة مباحث إلىهذه  دراستنا سنقسمننا إوعلى ذلك ف

  :تناول هذا الموضوع من خالل تم خطة البحث:

  وخصائصه العامة. الملكية مفهوم نزع: األولالمبحث 

  التعويض النقدي. أحكام: ثانيحث الالمب

   التعويض غير النقدي. أحكام: لثالمبحث الثا

  

  مفهوم نزع الملكية وخصائصه العامة: األولالمبحث 

 : مفهوم نزع الملكيةاألولالمطلب 

 ومنزوع ونزيع، ويعني تحويل الشيء عن موضعه على نحهو ، فنزع الشيء ينزعه نزعًا مننزع الملكية في اللغة 

  ).492وص  349هـ، ص  1414(ابن منظور،  شيء يملكه أيستالب، والملك بضم الميم اال

يعرفه الدكتور سليمان الطماوي بأنه حرمان مالك العقار من  إذ ؛بشكل واسع نزع الملكية مفهومتناول الفقه القانوني و

  ).270، ص1979، الطماوي( مة نظير تعويضه عما يناله من ضررالعا للمنفعة ملكه جبرًا

نه امتياز ممنوح لإلدارة بحيث تستطيع بواسطته حرمان مالك العقار من ملكه أبكما يعرفه الدكتور محمد عبد اللطيف 

  ).8، ص1988(عبد اللطيف،  عة العامة في مقابل تعويض عن ذلكجل المنفأمن  جبرًا

إلىللقانون  طواعية طبقًاو أ رًاجب لألفرادة موال المملوكألجراءات نقل اإدارة باتخاذ إلنه قيام اأفه بوهنالك من يعر 

  ).82، ص 1993(خليل،  العامة لقاء تعويض عادل ةشخص عام بقصد تحقيق المنفع

على التنازل لها عن  شخصًا بموجبها هنالك من عرف نزع الملكية بأنه عملية إدارية تجبر اإلدارة ،وفي الفقه الفرنسي
   .(Delaubadere, 1967, P. 209) وبتعويض عادل ومسبقملكية عقارية لغرض المنفعه العامة 

فقد عرف قانون االستمالك  ؛فنجد عددًا من الدول قد نصت على تعريف نزع الملكية في ثنايا قوانينها ،أما قانونيًا

و أ نتفاع بهاالو أ حق التصرفو أ هكنزع ملكية عقار من مال بأنهاالستمالك في مادته الثانية  1987لسنة  12األردني رقم 

، 1/4/1987، تاريخ 3468، عدد الجريدة الرسمية رقم 1987لسنة  12حكام القانون (قانون رقم أاالرتفاق عليه بمقتضى 

   ).655ص 

نزع ملكية العقار والحقوق العينية  بأنه 1970لسنة  54وعرفته المادة األولى من قانون االستمالك العراقي رقم 

الوقائع في منشور  ،19/3/1970تاريخ  1970 ،لسنة 54(قانون رقم  عادل يعين بموجبه تعويض المتعلقة به لنفع عام لقاء

  ).1، ص األول، الجزء 1855العراقية، عدد رقم 

 طريقة استثنائية الكتساب أمالك نه "يعد أفي المادة الثانية منه على  91/11القانون رقم  المشرع الجزائري فيوعرفه 

تاريخ  ،91/11" (قانون رقم ةل الوسائل األخرى إلى نتيجة سلبييتم إال إذا أدى انتهاج كحقوق عقارية، وال  أو

27/4/1991.(  

من المسلمين  ألحدالمحمية من الحاكم التي ال يجوز  األرضنشأ ما يسمى (الحمى)، وهي  ،اإلسالميوفي العصر 
وقد  .حدأفال يجوز تملكها وال امتالكها من  ،ذلكوعلى  .خصصت لمنفعة المسلمين ألنهايستقل بها،  أنومحكومين  حكامًا
 أنسلم، عندما قرر و هصلى الله علي ،تلك التي قام بها رسول الله محمد اإلسالميحالة لنزع الملكية في التاريخ  أول كانت

 في زمن، حين ضاق المسجد الحرام على الناس أخرىعليها. ثم تلتها حالة  إلقامته أرضايبني مسجده الشريف واحتاج 
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شرائها، فرضي منهم على  أصحابهاساوم فرضي الله عنه، وكانت الدور محدقة به من كل جانب،  ،عمر بن الخطاب الخليفة

 أصحابها أخذها أن إلى فيهاخذها منهم جبرًا، ووضع قيمتها في خزانة الكعبة، وظلت أبى آخرون، فأناس اشترى دورهم وأ

 ).3، ص 2010تيرة، ألنقًال عن (ا ،)66، ص 1992(بني نصر، 

من المالك كبير ضرر به،  األخذال يترتب على  ذلك أنهو ؛حادالكافة على اآل ةترجيح منفعو ه األصل أنويرى البعض 

  ).143، ص 1996هرة، ز وأب(الخبرة العدول  أهلوالقيمة تقدر بمعرفة  ،يعوض بالقيمة ألنه

يصح جعلها قاعدة  ال حاالت استثنائية يف كان يجري اإلسالمي ظل القانون ين نزع الملكية فأ إلى اإلشارةوال بد من 
 يجميع المعامالت ف أساس وه االرض أن تفق عليهفمن الم .على االعتبارات االقتصادية والسياسية واالجتماعية عامة، بناًء

ن ؛ إذ إعامة وأ صًةلضرورة خا وأصحابها، بموجب نص شرعي، أالملكية من  نزعيصح  نه استثناًءأ، واإلسالميالمجتمع 
والتأميم انتزاع للملكية  .من صاحبه ابرض إالخذ المال أنه ال يجوز إنصوص الشريعة قاضية باحترام الملكية الشخصية، و

صلى الله  ،فما فعله الرسول .جماع الفقهاءإطالقها بإن تلك النصوص ليست على أصاحبها ، وجوابنا على ذلك  ابغير رض
خذ أبغير رضاهم، وجواز  أصحابهانتزاع للحق من  وه األراضيلخلفاء من بعده من حمى بعض سلم ثم عمر واو  هعلي

بيعه و هتكرحجبار المحتكر على بيع ما اإصاحبه، و اخذ للمال من غير رضأ وليه هإ الطعام عند الحاجة ممن ليس محتاجًا

على رأي جمهور  –لديون الغرماء  ًاين سدادلمدلع القاضي ما يصاحبه، وب اانتزاع للمال من غير رضهو  بىأذا إعليه 
هو خذ الشريك ما باعه شريكه من عقار مشترك بينهما بحق الشفعة أصاحبه، و اانتزاع للمال من غير رضهو  –الفقهاء

مال ة، انتزاع للالشريع يجائز فهو و ،صاحبه، واالستمالك للمنفعة العامة كما تفعل البلديات اليوم اانتزاع للمال من غير رض

  ).163ص ، 1959السباعي، ( اإلسالميالفقه  يمثال هذا كثير فأصاحبه، و امن غير رض

حد ذاته  في، لكن هذا ال يكفي أصحابهانزع ملكية العقارات من  أحيانًان المصلحة العامة تقتضي أالبعض ب حتجوقد ي
فته االستثنائية. وليست هناك مصلحة عامة، من تجريده من ص إلىيفضي  ألنه، المسموح به شرعًا اإلجباريالبيع  ألتعميم مبد

هي توجد  وإنمان، اعن السري اإلسالميالشرع  أحكام إيقاف ي، وفاإلسالميتغيير نظام التفاوت  ي، فاإلسالميةالوجهة 
 ، تجد مبررهامالك الخاصةضاقت بالناس، على حساب األ التيفتوسعة الطريق  .باالمتثال الكامل لقواعد الشرع ونواهيه

، ال يوجد حينما يقع توسيع الطريق لحساب من يملك قوة اإلسالميبالمعنى  ،لكن النفع العام .المصلحة العمومية يالشرعي ف
وهذا يكفي  .وال يجده قوت يومه إلىوقت يوجد فيه من يحتاج  يلمجرد التباهي والتفاخر، ف أو سطوة المال ، أو السلطان
تعقيباته على آراء  يحيان كثيرة ، كما يقول الشيخ محمد الحامد فأففي  ؛، ليس كله جائزن ما تفعله البلديات اليومإللقول ، 

هذا بمجرده ال يبرر والحدائق للنزهة،  إنشاء وللترفيه بنح أو الدكتور السباعي، تنزع الملكيات لمحض التجميل والتنسيق

  ).90ص ، 1963، (الحامد العدوان على ممتلكات الناس

 هخذ مال غني بغير رضاأن أ اإلسالميقول: لم يحدث في تاريخ فيرى منع نزع الملكية وعدم جوازها  هنالك من أنعلى 
يحث المسلمين على البذل  ،سلمو هصلى الله علي ،كان النبي وإنماللفقير مهما اشتدت الحاجة وبلغت الفاقة،  عطيوأ

  .)375، ص 2011(الزحيلي،  وال عزيمة أمرويرغبهم في العطاء من غير 

  المطلب الثاني: خصائص نزع الملكية:

   هنالك بعض الخصائص العامة لنزع الملكية، تتمثل بما يلي: أننجد  ،من خالل ما ذكر سابقًا

  نه استثناء على األصلأ: أوًال

التي يحميها القانون ومن قبله  لألفرادعلى الملكية الخاصة  اشكلهيو هكذلك نظرا للخطورة التي تترتب عليهو و

المشرع قد قرن نزع الملكية بضوابط وشروط يجب احترامها ومراعاتها قبل نزع الملكية، كما يجب  أنولذا نجد  .ستورالد
هو لتفادي ذلك، بحيث يكون نزع الملكية  كافة الطرق القانونية الممكنة إلىعلى اإلدارة قبل اللجوء لنزع الملكية اللجوء 

   لمبتغاة والمراد تحقيقها.ا ةالخيار األخير لإلدارة تحقيقا للمنفع
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 ثانيا: محل نزع الملكية دائما عقار

سواء كانت  ،الشركات الخاصةو أ ال على عقارات يملكها األفرادإيكون محل نزع الملكية للمنفعة العامة  أنال يمكن 
ل بنزع ملكية المنقوالت فال يمكن القو ،وعليه .عامة ومصلحة عامة ةراضي تنتزعها الدولة لتحقيق منفعأ أو منشآت أو مباني

  .)629، ص 1996ألغراض المنفعة العامة (الحلو، 

 ، ص1973ذ ال يجوز نزع ملكية األموال العامة (البنا، إ ؛الشركات الخاصة أو كما يجب أن يكون العقار مملوكًا لألفراد

   على العقارات بالتخصيص. أو كما أن نزع الملكية يرد على العقارات بطبيعتها )،80

 : صدور قرار نزع الملكية من سلطة عامةلثًاثا

ففي معظم  ؛قانون كل بلد على حدةل وفقًامن الجهة المختصة قانونا بصدوره، وهي تختلف  نزع الملكيةيصدر قرار 
    .يصدر القرار من الجهة المتعهدة بتنفيذ المشروع المراد تنفيذه في األراضي المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة ،الدول

  العامة ة: نزع الملكية يكون للمنفعبعًارا

 غلب التشريعات الخاصة بنزعأما تضمنته هو ، وةتقرر نزع الملكية الخاصة لألفراد حصرًا لتحقيق المنفعة العامي

ن إويجدر القول هنا  .إال أن هذه التشريعات منحت اإلدارة سلطة واسعة في تقرير توافر المنفعة العامة من عدمه ،الملكية
يجعل من الضروري بسط القضاء رقابته على مدى احترام  استعمال سلطتها تعسف اإلدارة في يةرة هذا الوضع واحتمالخطو

ن قرارها يكون مشوبًا بعيب االنحراف إف ،أخرى أهداففإذا انحرفت عن هذا الغرض لتحقيق  .المنفعة العامة اإلدارة لشرط
   العامة. ةكونه لم يهدف لتحقيق المنفع ؛يكون جديرًا باإللغاءهو بالتالي فو ،بالسلطة

  مقابل تعويض عادليكون نزع الملكية  :خامسًا

التي يمتلكونها جبرًا  اتنزع ملكية األشخاص عن العقار فال يجوز ؛ال ضرر وال ضرار :للقاعدة الفقهية تأكيدًاوذلك 

فال يجوز  .جراء نزع ملكيته بالشخصلحق ن الضرر الذي يللمنفعة العامة إال مقابل تعويض عادل ع ابهدف تخصيصه عنهم
ومقابل تعويض  نأن يحرم أحد من ملكه الخاص إال في األحوال التي يقررها القانون وبالطريقة واإلجراءات التي قررها القانو

ن يتظلم من تعويض أقل من قيمة العقار الذي نزعت ملكيته، فإنه يجوز لمالك العقار ألل اإلداريةجهة التقدير  كان وإذا، لعاد
   وفقا لإلجراءات التي يحددها القانون لذلك. هذا التقدير

  التعويض النقدي أحكام: المبحث الثاني

   :سنتناول في هذا المبحث

  المطلب األول: مفهوم التعويض العادل

  القضائية واإلحكامالمطلب الثاني: أحكام التعويض النقدي وفقًا للنصوص القانونية 

   م هذه الصورة من صور التعويضتقييالمطلب الثالث: 

  المطلب األول: مفهوم التعويض العادل

عطيته بدل ما ذهب منه، أعاوضه، واالسم معاوضة، وعوضته أي و هالعوض: البدل، يقال عاض أصللغًة: التعويض 

   ).192له العوض (ابن منظور، المرجع السابق، ص أتعوضه: سو هخذ العوض، واستعاضأواعتاض: 

أي ترضية مـن جنس الضرر، يساوي المنفعة التي كان يحصل عليها و أ عبارة عن مبلغ من النقود، طالحاوالتعويض اص

   ).91ص،  2004 ،والرحو الذنون( ضي به مبدأ حسن النية في التعامليق الذي ونفذ المدين التزامه علـى النح والدائن ل
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فعلماء الشريعة يفضلون مصطلح الضمان،  ؛كثرةن مصطلح التعويض ال يستعمل بأنجد  ،اإلسالميةوفي الشريعة 

   ).19، ص 2009(قبها،  لتعويض عند فقهاء القانون المدنيفالضمان عندهم يحمل في طياته ما يقصد به من اصطالح ا

في  ذلك كانأ ،صاب المضرورأعلى المعتدي ضمان فعله بالتعويض عن الضرر الذي  اإلسالمية الشريعةوجبت أوقد 
ودلت مصادر التشريع على مشروعية  .من االعتداء لألموالذلك رعاية للحقوق وحماية و هعاطفت أو عرضه أو جسمه أو ماله

، 2008(عربي،  للمعتدين وزجرًا ،للعدوان للضرر، وقمعًا التضمين، جبرًا أو المطالبة بالتعويض عن الضرر أو حق الضمان

   ).254ص 

ن نزع ملكيته، وقد جاءت النصوص الدستورية المتعاقبة في كثير من حق يحصل عليه المتضرر م أهمويعتبر التعويض 
العامة ووفق إجراءات حددها القانون ومقابل  ةوال يمكن نزعها اال للمنفع ،الدول بما يكفل حق الملكية كحق دستوري

أحد إال للمنفعة نه ال يستملك ملك أمنه على  11نصت المادة ، 1952تعويض عادل. ففي الدستور األردني الصادر عام 

   .العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون

ن الملكية الخاصة مصونة، وحق اإلرث فيها أمنه على  35المادة نصت  ،2014وفي الدستور المصري الصادر عام 

الملكية إال للمنفعة العامة  القانون، وبحكم قضائي، وال تنزع ياألحوال المبينة ف يمكفول، وال يجوز فرض الحراسة عليها إال ف
   .ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون

على انه تكفل ، هـ1412من النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر عام  18كما نصت المادة 

   .عادًال أن يعوض المالك تعويضًاعلى  ،الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، وال ينزع من أحد ملكه إال للمصلحة العامة

ن الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك االنتفاع أ على ،2006العراقي الصادر عام من الدستور  23كما نصت المادة 
العامة مقابل تعويض عادل،  ةغراض المنفعألال إبها واستغاللها والتصرف بها، في حدود القانون. وال يجوز نزع الملكية 

   انون.وينظم ذلك ق

حرمانه من ماله، مما من حيث للمالك  شك ضررًا دون تسببالتي عملية نزع الملكية  والتعويض العادل يأتي نتيجة
الضرر و أ يعوض عن الضرر غير المباشر الإذ  ؛ومحققًا أن يكون مباشرًافيه تعويضه عن الضرر الذي يشترط  تطلبي

   ).981، ص 2005(السنهوري،  االحتمالي

التنازل على المالك  جبارإأن  يضاف لذلك، ال في حالة تعدي اإلدارةإفال يكون محال للتعويض  ،رر المعنويالض وأما
الذي لحق به، كما ضرر لل صالحإهو لما نزعت ملكيته بقدر ما  ن التعويض ليس ثمناإعن ملكيته للمنفعة العامة يجعلنا نقول 

هذا ا فاته من خسارة وكسب بسبب نزع الملكية، ويرجع الحق في من ضرر وم الشخص غطي التعويض كل ما لحقييجب أن 

  وما بعدها.). 196، ص 1999حمد، مة (أالعا األعباءأمام  األفرادالتعويض إلى مبدأ مساواة 

ولنا في  .له مبلغًا نقديًا يعادل ما نزع منه أقرتلذلك  ،ظلم قد يقع على صاحب العقار أيرفضت  اإلسالميةوالشريعة 
بيين الجليلين عمر بن احين اشترى المربد خير دليل على ذلك، يضاف له عمل الصح ،لموس هصلى الله علي ،رسولعمل ال

المتضررين نظير الملكية المنتزعة منهم (قاسم،  إلىمن النقود  حين دفعا مبلغًا ،اعنهم ، رضي اللهالخطاب وعثمان بن عفان

   ).958، ص 1988

  يفسر في اتجاهين: لفإن التعويض العاد،  وبالنتيجة

 فال ،وعليه .أجل تحقيق المنفعة العامة من تنزعها أنهافيفترض  ،لإلفراداإلدارة عندما تنزع الملكية الخاصة  أنحقيقة  األول:

  اإلدارة.على حساب  ييمكن للمالك الذي انتزعت ملكيته أن يثر

غير بمقابل  الخاصة األفرادملكية فسها حق الحصول على لن منحينبغي أن ت ال إجبار بما لديها من سلطةاإلدارة  أنالثاني: 
  ا.من أجل تنفيذ مشاريعه عادل
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أن  من بد ال ومنصفًا ًالولكي يكون التعويض عاد .التعويض العادل والمنصفهو  االتجاهينونقطة التوازن بين هذين 

   .يغطي كامل الضرر

أننا أمام حقين مشروعين يجب  ظهرنزع الملكية ي نأل ،مالمنزوعة ملكيته اإلفرادالحق في التعويض أهم حقوق ويشكل 
يجبر الضرر الحاصل للمنزوعة  إلى كونه ضروريًا باإلضافةفالتعويض إذن  ؛األضرار خفأالتضحية بأحدهما، لكن في حدود 

   .لإلدارةملة تضمن له حصانة ملكيته ضد التعسفات المحت األخيرلهذا  أساسية ضمانة فإنه يشكل ،ملكيته جراء نزع ملكيته

من قانون االستمالك األردني على انه ال  3فقد نصت المادة  ؛النظامية في كثير من الدول نصوصاللذا نصت عليه و

االستمالك اللبناني لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل. كما نصت المادة األولى من قانون  إاليستملك أي عقار 
 وفقا ألحكام القانون عادًال ملكه إال ألسباب المنفعة العامة وبعد تعويضه منه تعويضًا نه ال يجوز أن ينزع عن أحدأعلى 

   التعويض العادل. إلى اإلشارة). ويالحظ حرص المشرع على صراحة 29/5/1991الصادر بتاريخ  58(قانون رقم 

نه يجوز للوزارات والمصالح أالعامة السعودي على  ةكما نصت المادة األولى من نظام نزع ملكية العقارات للمنفع
(نظام نزع  العامة لقاء تعويض عادل ةالحكومية وغيرها من األجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفع

هـ، المنشور  11/3/1424تاريخ  15العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، مرسوم ملكي رقم م/ ةملكية العقارات للمنفع

   هـ). 10/6/1424تاريخ  ،3953م القرى، العدد رقم أبجريدة 

العامة،  ةلمن نزعت ملكية عقاره من اجل المنفع المستحق التعويض تقدير إلى التوصل عدوتقتضي القواعد العامة ب
  .مرحلة أخرى تتمثل في دفع التعويض العادل لمستحقيه إلىاالنتقال حكما 

تتراوح  ،وفي هذا الشأن .نزع الملكية بإجراءاتتقوم  أنالتعويض العادل قبل  تقوم الجهة اإلدارية بدفع هذا أن واألصل
وفي دول أخرى ففي بعض الدول نص على التعويض النقدي  ؛القوانين في النص على صورة التعويض الذي يقدم لألشخاص

  على التعويض العيني.

  القضائية حكامواإلالمطلب الثاني: أحكام التعويض النقدي وفقًا للنصوص القانونية 

العامة، وال  للمنفعةالشخص المتضرر من نزع ملكيته  لصالح يدفع ، نقدي مبلغ في التعويض ه الصورة من صورهذ تمثلوت

من  34المشرع الجزائري في المادة  أننجد مثال  أننا إالتضع القوانين عادة شروطا تفصيلية كثيرة لهذا التعويض النقدي، 

يتم  أن، قد اشترط 1991لعام  91/11الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم  1993لعام  93/186التنفيذي رقم  المرسوم
فال يجوز االتفاق على دفع التعويض بغيرها، وقد يكون مبرر ذلك احترام السيادة الوطنية  ؛دفع التعويض بالعملة الوطنية

   للدولة.

يتم صرف التعويض عن العقار  أننه يجب على أ لسعوديالعامة ا ةنزع ملكية العقارات للمنفعمن نظام  18ونصت م 
 ،تعذر ذلك فإذا ة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.العامة خالل سنتين من تاريخ صدور قرار الموافق للمنفعةملكيته  المنزوعة

حدد المشرع مدة  دوق. إليهكان تأخير صرف التعويض بسبب يعود  إذا إالجاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، 

 إلى اإلشارةوال بد من  .التقدير إعادةسمح لمن نزعت ملكيته طلب  ،انقضت هذه المدة فإذا ،سنتين لصرف التعويض
   دفع التعويض.ومماطلتها في  نه يراعي العدالة في تقدير التعويض في حالة تلكؤ الجهة المستملكةإذ إ ؛يجابية هذا النصإ

يجوز نزع  النه أعلى  ،القطريالعامة  عليها مؤقتا للمنفعة ن نزع ملكية العقارات واالستيالءمن قانو 2كما نصت المادة 

ويؤدى إلى االستيالء عليها مؤقتًا إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يقرر وفقًا ألحكام هذا القانون  أو ملكية العقارات

العامة،  ةزع ملكية العقارات واالستيالء عليها مؤقتا للمنفعبشان ن 1988لسنة  13(القانون رقم  مستحقيه دفعة واحدة

مبلغ  عدم جواز تجزئة إلىواضحة  إشارة). وفي هذا النص 1988سنة  9منشور في الجريدة الرسمية (الميزان) العدد 

   اشترط المشرع دفع التعويض دفعة واحدة. أو تقسيطه إذالتعويض 
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العامة المصري على انه تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ  ةللمنفعلعقارات من قانون نزع ملكية ا 9كما نصت المادة 

نزع الملكية (قانون رقم  بإجراءاتمن تاريخ صدور القرار، خزانه الجهة القائمة  مدة ال تجاوز شهرًا خالل ،التعويض المقدر

). وقد حدد المشرع 3صفحة رقم  ،22في عدد الجريدة الرسمية (الوقائع ) رقم  31/5/1990منشور بتاريخ ، 10/1990

   مبلغ التعويض. إيداعالمصري مدة معينة يجب على الجهة المستملكة خاللها 

في جميع –العامة العماني على انه على الوزارة نازعة الملكية  من قانون نزع الملكية للمنفعة 12 كما نصت المادة

ليها لحساب المالك وأصحاب الحقوق لدى السلطة اإلدارية إلمشار إيداع مبلغ التعويض المقدر بواسطة اللجنة ا -األحوال

مية (قانون) رقم منشور بالجريدة الرس ،64/78المختصة قبل االستيالء على العقار (قانون صادر بالمرسوم السلطاني رقم 

   .كافة حدثضرورة توفير مبلغ التعويض في الحاالت التي قد ت إلىشارة من المشرع إ). وهذه 1/1/1979في  161

  :نهمن قانون االستمالك األردني على أ 14كما نصت المادة 

%) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى 9يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (
 .إيداعه أو تاريخ دفعه

يدفع خالل ض المستحق للمالك إذا لم سري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويت

من تاريخ التصديق على االتفاق في  أو ،من تاريخ االتفاق عليه أو ،من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية شهر
الحاالت التي يجب التصديق فيها عليه، على أن يعتبر إيداع مبلغ التعويض خالل تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص 

شريطة أن يعلن عن ذلك اإليداع في  ،لذمة المستملك ألي سبب آخر يتعلق بالمالك ) إبراًء أو سبب عدم المطالبة به(ب
 . صحيفة يومية على األقل إذا تعذر تبليغ المالك بذلك ألي سبب من األسباب

 9ائدة قانونية مقدارها رتب ف ، فقدمدة شهر يجب خاللها دفع مبلغ التعويض، وبخالف ذلك األردنيوقد حدد المشرع 
.%   

هدف االتفاق بوذلك  ،يتم التفاوض بين الجهة المستملكة وبين المالك نأ فاألصلوفيما يتعلق بقيمة التعويض النقدي، 
فيجوز للطرفين  ،وفي حال عدم االتفاق على مقدار التعويض .على قيمة التعويض الذي يجب دفعه له عن نزع ملكيته لعقاره

  .وتعيينه المحكمة المختصة لبيان مقدار التعويض الواجب دفعه إلىتقديم طلب 

الثبوتية التي تثبت هذه الملكية بوثائق رسمية صادرة  لألوراقمالك األرض المسجلة باسمه وفقا  إلىويتم دفع التعويض 
هم أصحاب الحق في اليد عليها  وفيعتبر واضع ،مسجلة بأسماءالعن الجهة المختصة، وبالنسبة لألراضي والعقارات غير 

  ).األردنيوما بعدها من قانون االستمالك  9التعويض (المادة 

من الغائبين، فيعطى التعويض  أو األهليةمن فاقدي  أو من المحجور عليهم أو وفي حال كان المالك من القصر
  خاص بذلك من المحكمة الشرعية. إذنوذلك بعد الحصول على ، القوام عليهم أو وصياء عليهملأل

غالبية  رأيوهذا حسب  ،ن من عدول الناساتقويم العقار الذي يعده اثن إلىيستند التعويض  ،اإلسالميةوفي الشريعة 

   ).349، ص 2003الشاهد على القيمة (العمري،  ةبمثابهو ن المقوم في العقار ألالفقهاء، 

  ويض النقدي كصورة من صور التعويضالمطلب الثالث: تقييم التع

المشرع فيها قد رسخ فكرة التعويض النقدي،  أنقراء النصوص القانونية في العديد من القوانين، نجد من خالل است
ملكيتها بالنقد، وكذلك سهولة عملية تحويل  ةوقد يكون ذلك العتبارات عديدة من أهمها سهولة تقدير العقارات المنزوع

ممن نزعت ملكية  ًاكثير أن في فال شك ،ومن ناحية أخرى .النقود من خالل عمليات بنكية ال تتطلب وقتا وإجراءات طويلة
كان  وكبر في التصرف بمقابل التعويض فيما لأبحرية وا العامة يفضلون التعويض النقدي كي يتمتع ةعقاراتهم للمنفع
   من احتياجهم للعقارات واألراضي وغيرها. أكثرنهم قد يحتاجون النقود إذ إ ؛التعويض عينيًا
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على التعويض النقدي كمبدأ عام تتحدد على أساسه  األساسيةمعظم التشريعات تعتمد بالدرجة  أنيه ومما ال شك ف

   للمنفعة العامة، وذلك لعوامل عدة منها:قيمة العقارات المنزوعه ملكيتها 

 بعد تقدير  األمرذ يقتصر إ ؛سهولة العملية بالنسبة للجهة المستملكة، من حيث اإلجراءات واجبة االتباع عند نزع الملكية
وبالتالي تكون هذه الجهة قد نفذت االلتزام القانوني الواقع عليها  ،لدى الجهة التي حددها القانون إيداعهالمبلغ على 
 بهذا الشأن.

 قيمة نقدية. إلىيمة العقار من خالل تحويل قيمته سهولة تحديد ق 

 أفر لدى الجهة المستملكة عقارات واتوت اذ قد ال ؛صعوبة التعويض غير النقدي مقارنة بالتعويض النقديمماثلة  راض
ال تتطلبه المصلحة و هال تقتضي أمرهو بالتالي قد تتعذر عملية نزع الملكية، وو ،هالعقار الذي تم نزع ملكيت أولألرض 
   العامة.

   غير النقديحكام التعويض أ: ثانيالمبحث ال

   سنتناول في هذا المبحث في مطلبين:

  القضائية واإلحكاموفقًا للنصوص القانونية  غير النقدي: أحكام التعويض المطلب األول

  تقييم هذه الصورة من صور التعويضالمطلب الثاني: 

   القضائية واإلحكاموفقًا للنصوص القانونية  غير النقديأحكام التعويض المطلب األول: 

 إلىيرتكب المسؤول الخطأ الذي أدى  أننت عليه قبل ما كا إلىيمكن تعريف التعويض العيني بأنه الحكم بإعادة الحالة 

  ). 966ص  ،1952(السنهوري،  وقوع الضرر

هذه النصوص ال تعني  إن إذ ؛تسمية التعويض العيني ال تتفق مع الفكرة الراجحة للتعويض العيني أنويرى البعض 
قد  ملكية أرض شخص ما، وإن كان للنفع العام، نزع إن إذ ؛الضرر إزالةال تعني  أنهاما كانت عليه، كما  إلىالحال  إعادة

زالة هذا الضرر إال يمكن غالبا ووجد.  إنفرق البدل  إعطائهو مماثلة بأرض، على الرغم من تعويضه معنويًا يولد لديه ضررًا
كان الثمن.  لها هوية تاريخية ال يمكن التفريط بها مهماو هالتي قد يكون ورثها عن سلف باألرضالذي مس ارتباطه الفطري 

 إلىنفسها  األرض إعادةلذلك فان الطريقة الوحيدة في هذا الصدد والتي يجدر بنا تسميتها بالتعويض العيني هي فقط حالة 

  ).74، ص 2001، ةالمستملك منه (لفت

  ).151، ص 1981رض بأرض مماثلة تعويضا غير نقدي (العامري، أاعتبار تعويض هو ن السائد في الفقه إولذا ف

هو ف ؛ساسها تعويض المال بعوض يساويه ال يقل وال يزيدأيتسم التعويض بفكرة موضوعية  ،اإلسالميةالشريعة  وفي

  ).159، ص 1986وكذلك (فيض الله،  ،)6، ص 1971زالة الضرر (الخفيف، إساس أقائم على 

 أساسكانت تقوم على  الميةاإلسن فكرة التعويض في الشريعة أل، اإلسالميةفي الشريعة  األصلهو والتعويض العيني 

، 1999مبادلة مال بمال (الحسناوي،  أساسهاما كانت عليه قبل وقوعه، فهي فكرة موضوعية  إلىالحال  بإعادةالضرر  إزالة

  ).18ص 

نقدي في مجال نزع الملكية التعويض غير الونه ينبغي التمييز هنا بين التعويض العيني بمفهوم القانون المدني على أ
تتشعب في تفاصيلها من حيث التنظيم القانوني  حكام قانونيةأليخضع التعويض العيني في القانون المدني  إذ ؛العامة للمنفعة

ن التعويض غير النقدي في مجال نزع الملكية يتعلق بقيام الجهة ألنا  ووالذي يبد .عن تلك التي تتعلق بنزع الملكية
حكام تنظيمية محددة ومقيدة أعقار بديل في ضوء  وأرض أالعامة ب منفعةض الشخص الذي نزعت ملكيته للالمستملكة بتعوي
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كما نصت بعض التشريعات على اعتبار التعويض غير النقدي  .العقار وبموافقة المالك على ذلك وأ األرضباختيار قطعة 

  بعد التعويض النقدي. لإلدارة ًاثاني ًاخيار

جعل تقدير التعويض غير  إلىفصفة العدل تهدف  ؛ن يبقى عادًالأيجب  هكان شكل يًاأن التعويض إف ،وفي جميع الحاالت
 وألتعويض لمعينة عند تقدير التعويض سواء من حيث شروط الضرر القابل  ئمبادلقواعد العدالة التي تقتضي احترام  مناٍف

   من حيث قواعد تقدير التعويض.

التعويض العيني ليس مستبعدًا  أن إالعلى أقساط،  وأدة، احو ةيتم دفع التعويض نقدًا، وذلك دفع أنكان األصل  وإذا

  ). 121، ص 2006(طلبة، 

عيني، على  وأنقدي هو هل  ؛تتمتع الجهة اإلدارية وفقا للقوانين الناظمة بصالحية تقديرية في تحديد شكل التعويضو
رتبط توقد  ،العامة من جهة ةيات المنفعالعقار المنزوع لغا أو هذه السلطة قد ترتبط أحيانا بقيود متعلقة بنوع األرض أن

بموافقة صاحب األرض  األمرقد يقيد هذا  ،ومن ناحية ثالثة .أيضا بإمكانية توفير العقارات واألراضي البديلة من جهة أخرى
  هذا العقار البديل. أو على هذه األرض ةالمنزوع

العامة،  ةيدة لتعويض من نزع ملكه للمنفعوفي حين نصت بعض التشريعات على التعويض النقدي كوسيلة واحدة ووح
  جانب التعويض النقدي: إلىالعديد من التشريعات قد نصت على التعويض غير النقدي  نأنرى  فإننا

: "ويقدر نهأعلى  1990لسنة  10المصري رقم العامة  ةمن قانون نزع ملكية العقارات للمنفع 6نصت المادة فقد 

خالل  ،وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدرالسائدة  لألسعارالتعويض طبقا 
نزع الملكية. ويجوز بموافقة المالك اقتضاء  بإجراءاتخزانة الجهة القائمة  ،مدة ال تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار

نه اشترط لذلك أال إز التعويض غير النقدي، جوا إلىالمشرع المصري صراحة  أشاربعضه عينًا. وقد  أو التعويض كله

   قر بجواز التعويض الجزئي له.أنه أموافقة المالك على هذا التعويض، كما 

بشأن نزع ملكية العقارات واالستيالء عليها مؤقتًا  1988لسنة  13مكرر من القانون رقم  ،17كما نصت المادة 
بدًال من دفع التعويض المستحق لمالك العقار المنزوعة ملكيته، أن تعرض  يجوز للوزارة ،" :نهأفي قطر على  للمنفعة العامة

 - كل في حدود اختصاصها  -وفي حالة موافقة المالك، تتولى لجنتا التثمين  عليه عقارًا بديًال من العقارات المملوكة للدولة.
المالك بسداد الفرق بحسب  أو امت الوزارةقلت قيمة التعويض المقرر للمالك، ق أو تقدير قيمة العقار البديل. فإذا زادت

". ويضع المشرع القطري وفقا لهذا النص  األحوال. وتتخذ الوزارة اإلجراءات الالزمة لتسجيل العقار البديل باسم المالك
   انه اشترط لذلك موافقة المالك. إالقواعد تنظيمية فيما يتعلق بالتعويض غير النقدي، من حيث جواز عرض عقار بديل، 

 :نهأهـ، على  1424لعام  15العامة السعودي رقم م / ةمن نظام نزع ملكية العقارات للمنفع 13كما نصت المادة 

رضي المالك بذلك". وفي هذا  إذا أرضاجزء منه  أو العامة ةملكيته للمنفع ةيكون التعويض عن العقار المنزوع أنيجوز "
  وافقة المالك.صريحة لجواز التعويض غير النقدي بم إشارةالنص 

من قانون االستمالك العراقي على انه: "لدوائر الدولة وللقطاعين االشتراكي والمختلط التي يحق  الرابعةونصت المادة 

نقدا بالبدل الذي  أو الحق العيني المتعلق به، على استمالكه رضاء عينا، أو تتفق مع مالك العقار أنلها تملك العقار قانونا، 
"(قانون  فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك ،كان العقار شائعا وإذاقدير المشكلة بموجب هذا القانون، تقدره هيئة الت

   ).167، ص 16/2/1981تاريخ  ،2817 ،منشور في الوقائع العراقية عدد ،104قرار رقم  ،1981لسنة  12رقم 

يبلغ القرار " :على انه 1991لعام  91/11رقم ائري العمومية الجز ةمن قانون نزع الملكية للمنفع 25كما نصت المادة 
المنتفعين. ويرفق كلما أمكن باقتراح  أو ذوي الحقوق العينية أو اإلداري الخاص بقابلية التنازل إلى كل واحد من المالك

ؤرخ في مال 186-93وتأكد ذلك بالمرسوم التنفيذي رقم  ".تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي المنصوص عليه أعاله

 ةويحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفع 91/11يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم الذي  1993  ويولي 27
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 أنغير انه يمكن  ؛تحدد التعويضات نقدا وبالعملة الوطنية”نه:أمن هذا المرسوم على  34نصت المادة  فقد ؛العمومية

تعدل دفع التعويض وتقوم  أنيمكن للسلطة نازعة الملكية  اإلطارا، وفي هذا يقترح تعويض عيني بدال عن التعويض نقد
شاغليها وتعرض على التجار  أو المحالت السكنية ذات االستعمال المهني المنزوعة ملكيتها مستأجري إسكان بإعادة

 علىمن االنتفاع زيادة  جر تعويض عن حرمانهأيخصص للمست أنوالحرفيين والصناعيين المطرودين محالت معادلة. ويمكن 

   تعويض الرحيل".

ولجان التنظيم  األعلىنه: "لمجلس التنظيم أمن قانون تنظيم المدن والقرى الفلسطيني على  57كما نصت المادة 
رض أرض نزعت ملكيتها على الوجه المذكور فيما تقدم على ملكية أ أيةاللوائية والمحلية المعنية صالحية االتفاق مع صاحب 

 أو لم تكن، في مقابل جميع الحقوق الناشئة عن نزع الملكية أمالمستملكة  أرضهواقعة في منطقة  أكانتليه سواء إ أخرى
من المالكين المجاورين يكون  أو تخص عددا من الوكالء رضأفي حالة نزع ملكية وه نقدا ل األرضبيعها بدال من دفع قيمة 

كل منهم  إلى أو إليهمتنقل  أنية صالحية االتفاق مع المالكين المذكورين على وللجان التنظيم المعن األعلىلمجلس التنظيم 

منشور في  ،1966لسنة  79(قانون رقم  ال" أمكانت واقعة في تلك المنطقة أسواء  أخرىرض أاالشتراك ملكية  أو باالنفراد

ن انه يجوز لمجلس التنظيم االتفاق يتبي ،). ومن هذا النص25/9/1966الصادر بتاريخ  1952عدد الجريدة الرسمية رقم 
  بديلة. اأرضالمستملكة على منحه  األرضمع مالك 

تعويض من نزعت ملكيته بالتعويض  إمكانية إلى إشارة أيةمن  األردنيقانون االستمالك و خل إلىهنا  اإلشارةوينبغي 

لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء  إالي عقار من قانون االستمالك األردني على انه ال يستملك أ 3نصت المادة و ؛غير النقدي

التعويض النقدي حين نصت على انه لمجلس الوزراء بناء على  إلى ذاته القانونمن  5المادة  أشارتكما  .تعويض عادل

 البلديات أن أو المؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة أو الدوائر الحكومية أو طلب المستملك إذا كان إحدى الوزارات
يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في أي وجه آخر من وجوه النفع العام ، خالف النفع العام الذي كان العقار قد 

على أي  أو مقابل العقار المستملك الذي يجب دفعه مقدار التعويضجله ، على أن ال يؤثر ذلك التغير على أاستملك من 

  .قه بالتعويض عما اقتطع مجانًا من عقارهحق آخر من حقوق المالك بما في ذلك ح

عن  التعويض الواجب دفعهنه يتم التفاوض بين المستملك والمالك لالتفاق على أمن القانون على  9كما نصت المادة 
ويعتبر االتفاق ساري المفعول بعد تصديقه من وزير المالية إذا كان المستملك إحدى الوزارات والدوائر  ،العقار المستملك

  .المؤسسات الرسمية العامة ووزير البلديات والبيئة إذا كان المستملك إحدى البلدياتو

العتماد التعويض النقدي كحل وحيد  األردنيدالالت ال تقبل الشك باتجاه المشرع  إلىوتشير تلك النصوص جميعها 
    العامة. ةعن نزع ملكياتهم للمنفع األشخاصلتعويض  وأخير

  على حق التعويض غير النقدي: كاماإلحالعديد من  وأكدت

ق ، ترجع تفاصيله إلى قرار رئيس الوزراء  1لسنة  8310الدعوى رقم  يبالفيوم ف اإلداريلمحكمة القضاء  في حكمف

 يباعتبار مشروع تقاطعات المرحلتين األولى والثانية للطريق الدائر ،5/8/2009الصادر بتاريخ  2009لسنة  2136رقم 

 ،وبموجب هذا القرار الالزمة لتنفيذ هذا المشروع. األراضيمن أعمال المنفعة العامة، تم االستيالء على  حول مدينة الفيوم

التى كانت ضمن  63 ةنمر يمترا مربعا بحوض الديوان 750تم نزع قطعة أرض ملك حسين رزق فتح الباب تبلغ مساحتها 
  الالزمة لتنفيذ هذا المشروع. األراضي

الحصول على  يرغبته فيبدي و يظ الفيوم يرفض فيه التعويض النقدتقدم بطلب إلى محاف ،10/4/2011وبتاريخ 
تم نزع ملكيتها منه، وقد وافق محافظ الفيوم  يتخصيص قطعة أرض بديلة ومساوية لتلك األرض الت ييتمثل ف يتعويض عين

اءات التنفيذية بعد ذلك ورفضت تخصيص إال أن الجهة اإلدارية لم تتخذ اإلجر ،أعقاب ثورة يناير يذا الطلب فعلى ه

  األرض.
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وذهبت المحكمة  بدًال من التعويضات النقدية. يوأقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للحصول على تعويض عين

 أو ومنها مشروعات الطرق ،أجاز نزع ملكية العقارات الالزمة للمنفعة العامة 1990لسنة  10حيثياتها إلى أن القانون رقم  يف
هذا القانون أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل  يوقرر المشرع ف .تمديدها، شريطة دفع التعويض عن ذلك

ض محافظة طبقا لألسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وأن تودع الجهة اإلدارية طالبة نزع الملكية مبلغ التعوي

ولما كان المواطن  .هة القائمة بإجراءات نزع الملكيةور القرار خزانة الجمن تاريخ صد هرًاالمقدر خالل مدة ال تجاوز ش

 ييتمثل ف يويطلب الحصول على تعويض عين يرفض فيه التعويض النقدي 10/4/2011 يتقدم بطلب إلى محافظ الفيوم ف
يكون معه الزما على  يالذ وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب، األمر قدو هتم نزع ملكيتها من يقطعة أرض بديلة لتلك الت

  احتراما لمبدأ الشرعية.الجهة اإلدارية تنفيذ هذا القرار 

هـ، في القضية رقم  1433لعام  189/1/3/2كما قرر ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية في حكمه رقم 

لومة من الدين بالضرورة وحفظ المال من المع األحكاماحترام الملكية الفردية يعد من قواعد  أنهـ،  1428/ق لعام 6686/2

نظام نزع ملكية  ... وقد صدر بذلك.التي تواردت النصوص من الكتاب والسنة بصونها ورعايتها ةالخمس الشريعةمقاصد 

قررت نصوص و هـ،11/3/1424تاريخ  15العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم رقم م/ العقارات للمنفعة

ومن هذا ما نصت عليه المادة الثالثة  .صون الملكية الفردية في حالة تعارضها مع المنفعة العامة وإجراءاتظام قواعد هذا الن
وعلى  رضي المالك بذلك، إذا أرضاجزء منه  أو العامة ةن يكون التعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعأ"يجوز :عشرة

رض يملكانها بموجب صك شرعي صادر من جهة ألمدعين كروكا تنظيميا على ا إعطاءذلك فان امتناع المدعى عليها عن 
هذا الضرر ظلم تنهى  إزالةدون  اإلدارةبفعل تصرفات  باألفراد اإلضرار إن في بهما، وال شك إضرارايعد  بإصدارهمختصة 

 أيصونها من  إلىمتد ينما إو ،قتصر على نزعها بالكامل فحسبيصون الملكية الفردية ال  أن، كما اإلسالمية الشريعةعنه 
صك للمدعين على  إصدار أن.. ويظهر جليا .بجزء منها، أو المساس بها أو هذه الملكية قرار من شانه الحد من أو إجراء
بلغ استقر شرعا ونظاما في ذمة تعويض لهما عن مهو  وإنما ،التنازل دون مقابل أو لم يكن من قبيل المنح األرضهذه 

   .ةماناأل

   غير النقدي كصورة من صور التعويضلب الثاني: تقييم التعويض المط

بحيث يضمن هذا  ،العامة يكون لقاء تعويض عادل عن العقارات المستملكة ةنزع الملكية للمنفع أنذكرنا سابقا 
من الدول وقد نظم المشرع في العديد  .بالمصلحة العامة اإلخاللالتعويض العادل حقوق من نزعت ملكياتهم الخاصة دون 
المراد نزع  األرضيجوز للجهة المستملكة االتفاق مع صاحب  اذ ؛صورة هذا التعويض، ومن ذلك التعويض غير النقدي

   التي تم استمالكها. األرضبديلة عوضا عن  بأرضملكيتها على تعويضه 

منية الطويلة التي تستغرقها الطويلة والمدة الز اإلجراءاتوذلك بسبب  ،البعض ينتقد هذه الصورة من التعويض أنعلى 

 إثبات إلىالتعويض غير النقدي يحتاج  أن إلى إضافة، وإشهارعملية التعويض وما تحتاجه من عمليات تسجيل وتوثيق 

، ص 2014 – 2013على ذلك (عبد القادر،  األطرافتساوي القيمة (الملك المنزوع والممنوح) مما قد يحدث خالفا بين 

121.(   

 اإلدارةنه قد يأتي باقتراح من  أه يستفاد من النصوص القانونية التي نصت على التعويض غير النقدي نإويمكن القول 
 أو في ذلك في ضوء توافر لإلدارةلة تكون تقديرية أن المسإف ،وفي الحالتين .ملكيته ةمن الشخص المنزوع أو نازعة الملكية
تقرر  أنالتعويض العيني، ويمكن لها  إلىهي غير ملزمة باللجوء  إذ ؛عقار بديل لذلك الذي تم استمالكه أو رضأعدم توافر 

رض أ أو عقار إيجادذا وجدت صعوبة في إبعد اقتراح التعويض غير النقدي، ال سيما  أو التعويض النقدي سواء مباشرة
  التي تم نزع ملكيتها. األرضلتلك  أو لذلك العقار ةمشابه أو مماثلة

 إذاتعويض الشخص تعويضا غير نقدي، ثم  إلى اإلدارةفتلجأ  ؛صورتي التعويض معًا إلى وال نرى ما يمنع من اللجوء
  كان هذا التعويض ال يغطي الضرر كامًال، فيمكن استكمال قيمة التعويض نقدًا.
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حول مدى سلطة  يه، ولم تتعرض لها التشريعات الخاصة بنزع الملكية، و األهميةغاية في  أنهاولكن تبقى مسألة نرى 

مخيرون بقبول  أمرض بديلة، وهل هم مجبرون أرفض ما عرض عليهم من  أو الحقوق المنزوعة ملكيتهم في قبول أصحاب
حكم التعويض النقدي يسري بالضرورة في حالة التعويض غير النقدي، من حيث حق من  أنن كنا نرى إالبديلة، و األرض

 ،بعض التشريعات أنكاعتراضه على قيمة االعتراض النقدي، على  البديلة تمامًا األرضنزعت ملكيته باالعتراض على هذه 
  قد اشترطت موافقة الشخص على التعويض غير النقدي. ،الفلسطينيالتشريع ومنها التشريع السعودي والتشريع القطري و

 إليهاللجوء  رةلإلدابمعنى هل يجوز  ؟لإلدارةخر آ أم خيارًا هل التعويض غير النقدي يعتبر بديًال ،أخرىومن ناحية 

قد جعلت  ،ومنها التشريع الجزائري ،بعض التشريعات أنيالحظ و  ؟التعويض النقدي إمكانيةم فقط في حال عدم أمباشرة 
 التعويض غير النقدي تعويضا بديال وفي حاالت حددها المشرع حصرًا.

مالية بحيث قد ال  أزماتي تعاني من ن التعويض غير النقدي يقدم حلوًال لمشاكل الدول التأأرى  فإننيفي النهاية، 
المسجلة باسمها،  األراضيتوجد لدى الدولة مساحات كبيرة من  إذ ؛تعويضًا لمن نزعت ملكياتهم تدفعهاكافية  أمواالتجد 

سبب في عبء مالي تعن الدفع النقدي الذي قد ي الذين نزعت ملكيتهم عوضًا لألشخاصتقدمها كتعويض  أنولذلك تستطيع 

هذه  إحياء إلىفي اعتقادي سيؤدي  األشخاصلهؤالء  األراضين منح مثل هذه إف ،أخرىومن ناحية  .ى الدولةكبير عل
ن الجميع إوهامة، وبالتالي ف إستراتيجيةفي مواقع  أو كانت زراعية إذاال سيما  ،ما كانت سابقا غير مستغلة إذا األراضي
  .من ذلك مستفيد

جب مراعاتها عند نزع ت التي المسألة ككل، فقد تم اعتماد عدد من المعايير إلىلنظر نه باأنجد  اإلسالميةوفي الشريعة 
 الملكية، ومنها:

  والعكس صحيح. ،نزع الملكية أجيز ،فحيث اقتضت الضرورة ؛الملكية منوط بالمصلحة العامة نزع: إن أوال

ذلك ال  أنعلى المجتمع ككل، على  أثرهايم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وذلك لعموم نفعها وعظ تقديم: ثانيا
 المتاحة األخرىبل يجب على الحاكم تجنب عمليات النزع بكل الوسائل  ،الكلي للمصلحة الخاصة اإللغاءيعني بالضرورة 

  ).958، ص 1988 (قاسم، المرجع السابق،

 إحداث إزالتهالضرر العام، وان كان في  إزالةفمن واجب الحاكم  ،التقى ضرران عام وخاص فإذا: ال ضرر وال ضرار: ثالثا
الوصول للمنفعة العامة دون  أمكن وذلك، لكن ل أمكنمع وجوب التعويض عليه ما ، ضرر بالفرد في حدود الضرورة

  فال يجوز ذلك مطلقا الن الشريعة تحرم المساس بحقوق العباد. األفرادالمساس بحقوق 

توفر المرافق الضرورية لحياة الرعية  أن اإلسالميةكان من واجب الدولة  فإذاواجب: هو به ف إالرابعا: ما ال يتم الواجب 

، ففي هذه الحالة اإلفرادعن طريق نزع ملكية  إال األهدافوتحسين معيشتها، ولم تجد الدولة سبيال لتحقيق كل هذه 
واجب" (العمري، هو به ف إال ما ال يتم الواجب“يصبح واجبا على الدولة فعل ذلك تكريسا للقاعدة الشرعية المشهورة 

  ). 512، ص 2003المرجع السابق، 

قل من القيمة المتعارف عليها للشيء المملوك ورفض المالك التنازل أوذلك بعرض تعويض  ،خامسًا: في حالة تعسف الدولة
حذرنا منه الله  ًاعظيم ًانه ظلم، فهنا يعد انتزاع الدولة للملكية ظلمأساس أن رفض قيمة التعويض على أعن ملكه ب

جعله محرما بين عباده، لذلك وجب رفع هذا الظلم برفع قيمة التعويض و هن جعله محرمًا على نفسأالى بتعو هسبحان

    ).962، ص 1988حدود القيمة التي ترضي صاحب الشأن (يوسف محمود قاسم، المرجع السابق،  إلى
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   الخاتمة

موقف التشريعي في موضوع التعويض غير النقدي الذي يقدم لمن على الحاول الباحث من خالل هذه الدراسة التركيز 
   :على النحو التالي وقد خلص الباحث إلى العديد من النتائج والتوصيات .للصالح العام أرضهنزعت ملكية 

  النتائج

ثر قانوني أه من لما يرتب وال سيما العربية، وذلك نظرًا ،خاصة في كثير من الدول بأهميةيحظى موضوع نزع الملكية 
على صونها وحمايتها وعدم كافة في ملكيتهم الخاصة، التي نصت الدساتير  األفرادلما يحتويه من مساس بحقوق  هام ونظرًا

 العامة وفي حدود القانون. ةللمنفع إالنزعها 

قتصرت بصريح النص فبعض التشريعات العربية ا موقفين؛ إلىانقسم المشرع في عديد الدول العربية التي تطرقنا لها 
تعويض من نزعت  إمكانيةعلى التعويض النقدي دون التعويض العيني، مما يعني بالنتيجة عدم جواز التعويض العيني وعدم 

 العامة بأرض بديلة. ةملكيته للمنفع

 نصت على التعويض غير النقدي، وذلك بالنص على جواز التعويض األخرىمن التشريعات  ًاعدد أن في حين وجدنا
 التعويض غير النقدي.او  النقدي

ن كان في إوهو ف ؛عدة بإحكاممقيدًا  جعلته ت التي سمحت بالتعويض غير النقديالتشريعا أن إلى اإلشارةال بد من و
هي وحدها من  اإلدارةكان سلطة تقديرية بيد  أخرىنه في حاالت أ إالللتعويض النقدي،  بديًال أو ثانيًا حاالت معينه خيارًا

 .إلزاميًالم يكن وه إلياللجوء تقرر 

وبعيدا عن دخولنا في سجال طويل وخالف فقهي  .العامة ةلموضوع نزع الملكية للمنفع اإلسالمية الشريعةتطرقت 
هو ذات العالقة بموضوع بحثنا بهدف المقارنة مع ما  اإلحكامببعض  أحطنا، فقد عدم جوازأو  نزع الملكية عميق على جواز

 ت الوضعية.مطبق في التشريعا

على التعويض النقدي، ولم يشر  إاللم ينص  األردنيقانون االستمالك  أن، نجد األردنيمن خالل بيان موقف المشرع 
لة ألك المسفي تالنظر  إعادةالتعويض غير النقدي، مما يستدعي ضرورة  إمكانيةال من قريب وال من بعيد حول  إشارات بأي

 تنظيمية خاصة. ألحكام لتعويض غير النقدي وفقًاتنظيمها بالنص على جواز ا وإعادة

، وحيثما اقتضت إليها اإلشارة تالقضائية التي تتحدث عن موضوع البحث، وتم األحكاممن  وجدنا قلة قليلة جدًاوقد 

   قدم الباحث رأيه المتواضع في ذلك. ،األحكامالضرورة التعليق على هذه 

  التوصيات

 األردنمر بها ي، ففي ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي األردنيالمشرع  إلى ةموجهفي هذا البحث  ةتوصيتنا الوحيد
زعة الملكية أن اإلداريةمادة قانونية تنص على منح الجهة  بإضافةنرى ضرورة تعديل قانون االستمالك  فإننافي هذه الفترة، 

 بديًال ًاعقار أو بديلة ًانقدي، وذلك بمنحه ارضالخاصة للمنفعة العامة، سلطة تعويض من نزعت ملكيته بالتعويض غير ال

تحددها تعليمات قانونية تصدر لهذه  ةمعين وإجراءاتيتم ذلك وفقا لشروط  أنالعقار الذي تم نزع ملكيته، على  أو لألرض
   الغاية.
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Abstract 

This study addresses the statement extension of the possibility of compensation for the removed 
property land for the common use by a  substitute land instead of cash allowance. This is carried out 
through a comparative study on a number of Arabic legislations as well as the Islamic Law. The 
legislation in Jordan states cash allowance for removed land property for common use general and 
emphasizes that the  compensation must be  just.Some legislations under study allow substituting 
removed land property by a substitute land instead of cash compensation. The researcher recommends 
reviwing the Jordanian legislation to permit substituting the removed land property by another land 
instead of cash allowance in light of that many countries face financial difficulties.   
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  الملخص

ية الذمة المالية للمؤمن له من خطر الرجوع عليه من دائنه بالتعويض، لما كانت الغاية من التأمين من المسؤولية المدنية هي حما
بحيث يغدو هذا النوع من التأمين وسيلة حمائية للمؤمن له وللغير المضرور، فإن هذه الغاية ال تعني أن يصبح هذا التأمين وسيلة 

ت الضرر وصوره وضمن السقف التأميني المتفق إلثراء المؤمن له أو الغير المضرور، بل يجب أن تقف عند حد التعويض عن مفردا
  عليه.

يقرر قيام حق المضرور  –بعمد أو عن سهو  –إال أن المشرع  ،ولئن كانت هذه القاعدة عامة في شتى أنواع تأمينات األضرار
على شركة التأمين يطالبها بالمطالبة بالدية الشرعية، وبالتعويض عن فقدان الحق في اإلعالة دون أن يعدم ذلك حق المؤمن له بالرجوع 

بمبلغ الضمان التأميني، األمر الذي يسترعي الوقوف عند مفهوم الصفة التعويضية لتأمين المسؤولية المدنية ومدى اعتبارها قاعدة 
  مطلقة أم نسبية.

ة الشـرعية؛ فقـدان الحـق فـي     التأمين من المسؤولية المدنية؛ الجمع بين مبلغ التأمين وصـور التعـويض األخـرى؛ الديـ    كلمات مفتاحية: ال

  اإلعالة.

  

  المقدمة

إن من أهم المبادئ القانونية المسلم بها عند تقدير التعويض هو عدم جواز التعويض عن الضرر الواحد مرتين؛ 
فالتعويض هو وسيلة جبران الضرر كامال؛ فال يجوز أن يكون مصدرا إلثراء المضرور على حساب محدث الضرر. ومن ثم، 

انظر أهم النتائج المترتبة على عدم جواز زيادة التعويض على مقدار ( الجمع بين أكثر من تعويض عن الضرر ذاتهفال يجوز 

  ).2012: السرحان؛ نوري، الضرر

الذي يعني في شقه اإليجابي وجوب تعويض  ،ويبدو ما سبق نتيجة مباشرة إلعمال مبدأ التعويض الكامل عن الضرر
الجوانب أو اتخذت صورة الضرر المادي أو الجسدي أو  هلمضرور، مهما تعددت هذاجميع جوانب الضرر الالحق ب

المعنوي، فيما يعني في جانبه السلبي عدم تجاوز التعويض المقرر للمضرور حدود الضرر الالحق به، لئال يكون هذا 
في مبدأ التعويض الكامل  نظر تفصيًالا( التعويض سبيًال لإلثراء الذي يحظره الشارع الفتقاره إلى السند القانوني الذي يبرره

  .)2011، عن الضرر لدى: الجبوري
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  (دراسة تحليلية في إطار التشريع األردني) مدى جواز الجمع بين مبلغ التأمين وبين مبالغ التعويض األخرى

مع هذه المسلمة، فقد حظر المشرع ــ من حيث المبدأ ــ حصول المضرور على تعويضين عن الضرر ذاته  وتناغمًا
ع إلى مبلغ التأمين فالمشرع نفسه هو من سمح للمضرور أن يجم ؛الذي لحق به. إال أن هذه النتيجة ال تؤخذ على إطالقها

  مبلغ الدية الشرعية ومبلغ التعويض عن فقدان الحق في اإلعالة (المطلب الثاني). 

للمؤمن له  ويبدو أن مثل هذه النتائج تتعارض، ولو من حيث الظاهر، مع الغاية األساس من التأمين، وهي توفير األمن

فإن هدف المؤمن له  ،ففي إطار تأمين األشخاص ؛وع التأمينوإن كانت هذه الغاية تختلف بحسب ن ،من الخطر محل التأمين
 ،حين أنه في إطار تأمين األضرارفي هو حصوله هو أو المستفيد من العقد على مبلغ مالي عند تحقق الخطر محل التأمين؛ 

  فإن غايته هي توفير الحماية للذمة المالية للمؤمن له عند تحقق الخطر التأميني (المطلب األول). 

ها المشرع فيلعل هذه الغاية هي التي دفعت المشرع إلى تبني فكرة التأمين اإلجباري، وذلك في األحوال التي يستشعر و
أهمية التأمين في حماية بعض المضرورين من خطر بعض األضرار، كما في تبنيه لفكرة التأمين اإللزامي للمركبات، وكذا في 

  التأمين اإللزامي من أخطار الحريق.

فليس الهدف منه، بحال من األحوال، تحقيق إثراء للمؤمن له أو المستفيد من خالل عقد  ،ما كان نوع التأمين وأيًا
  التأمين، وإال ألضحت عقود التأمين وسيلة إثراء غير مشروع.

لى الحرص والذكاء للمحافظة ع يومن الجلي أن التأمين االختياري من األضرار ليس إال وسيلة ينتهجها الشخص عال
شياء)، أو من خطر و تعيبه أو زوال منفعته (التأمين على األأبهالك المال المؤمن عليه  ذمته المالية من خطر انتقاصها،

  مين من المسؤولية المدنية).أ(الت الرجوع عليه من قبل دائنيه لمطالبته بالتعويض عن فعله الضار

دخار ماله وتوفير مورد مالي الو وسيلة ينتهجها طالبه ه شخاص (لحال الوفاة)فإن التأمين على األ ،وبمقابل ذلك

داء مبلغ التأمين بتحقق ضرر يلحق بالمستفيد بسبب وفاة المؤمن عليه، أي دون أن أللمستفيد دون أن يربط التزام المؤمن ب
  يكون مناط الوفاء وعلته التعويض أو جبر الضرر، بل إن االلتزام بأداء المبلغ يحدده االتفاق وحسب.

إلى أننا سنقتصر في هذه الدراسة على معالجة نظام التأمين اإللزامي للمركبات؛ بالنظر إلى كونه  وتجدر اإلشارة ابتداًء
النموذج التشريعي الوحيد للتأمين من المسؤولية المدنية. ولن نتمكن من معالجة قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 

الذي سيعالج األحكام الناظمة لصندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية  إلى أن النظام ؛ نظرًا2018) لسنة 25(

لم ير إلى يومنا هذا النور، ومن المفترض أن ينظم هذا النظام المسائل المتعلقة بهذه الصورة من صور )1(والصحية
  المسؤولية، ال سيما ما يتعلق منها بالتعويض.

دون أن يكون بحال من األحوال  ،تعويض هي جبران الضرر الذي حاق بالمضرورإن الغاية األساس من ال :َأهمية الدراسة

إلثرائه. ولكن يظهر أن معالجة المشرع األردني لفكرة التعويض لم تأِت متناغمة فيما بينها؛ فأورث ذلك بعض  سببًا
عندما سمح  ويظهر ذلك جليًا .اإلشكاالت، كحصول المضرور على تعويض يزيد على مقدار الضرر الذي أصابه

  .المشرع صراحة بالجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ الِدية الشرعية، مثًال

وتأتي هذه الدراسة لبيان مواطن الخلل في معالجة المشرع لمسائل التعويض، واقتراح حلول لتجاوز صور هذا الخلل 
   التشريعي.

: هل يجوز الجمع بين أكثر من تعويض عن ضرر ة هية رئيسإشكالي عن: ستحاول هذه الدراسة اإلجابة إشكالية الدراسة

  .األساس القانوني لكل صورة من صور التعويض عند تعددهاويتفرع عن هذه اإلشكالية بيان واحد؟ 
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: ستعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل شرح النصوص القانونية محل الدراسة، منهجية الدراسة

وبيان  ،ربط بين القواعد العامة واألحكام الخاصة، ال سيما تلك الواردة في نظام التأمين اإللزامي للمركباتومحاولة ال
  القضاء األردني مع النصوص القانونية محل هذه الدراسة. بها تعاملية التي كيفال

  الطبيعة القانونية لمبلغ التأمين: المطلب األول

جل بذاك المبلغ الذي يلتزم به المؤمن إذا تحقق الخطر المؤمن منه أو حل األتبدو صفة المعاوضة في عقود التأمين 
ومن المسلم به في فقه التامين أن هذا المبلغ إنما يمثل تعويضًا اتفاقيًا يرسمه مقدار الضرر  .المتفق عليه خالل حياة العقد

إلضرار قاعدة التعويض الكامل عن الضرر إذ ال يحكم التأمين من ا ؛ضمن مظلة االتفاق على حدود هذا الضرر المضمون
على اعتبار أن المؤمن ليس إال متعاقدًا ال فاعل ضرر، وتحكمه قواعد المسؤولية العقدية ال تلك الناظمة للمسؤولية عن 

  الفعل الضار.

بلغًا اتفاقيًا سقفه آنفًا؛ فمبلغ التأمين فيها ليس إال م ضرارألشخاص كما ظهر في تأمينات امر في تأمينات األوال يبدو األ

في تفصيل التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين وعناصر تحديد أو ( االتفاق وحسب، فال يعد باعتباره كذلك ضمانًا اتفاقيًا

  .)1991، نظر : شرف الدينا ،حساب هذا المبلغ

تظهر إشكالية مدى  ،شخاصضرار، وغيابها في تأمينات األمينات األأوبين تجلي الصفة التعويضية في مبلغ التأمين في ت
وما ينبني على  ضرار، والحياة أو الوفاة في األشخاص)،(المال أو المصلحة في األ مينات على محل واحدأجواز تعدد الت

شكالية تعدد التعويضات غير التأمينية بمناسبة تحقق حادث إلى إذلك من جواز جمع المبالغ التأمينية المتعددة، ووصوال 
  أجل).مين (خطر أو أت

ولعل استجالء مسألة مدى جواز الجمع بين مبلغ التأمين وأي تعويض آخر بشكل أمثل يكون من خالل الوقوف على 
نوعي التأمين: تأمين األشخاص وتأمين األضرار، مع اإلشارة، ابتداء، إلى أنه سيتم االقتصار على معالجة صورة واحدة لكل 

  .)3(، وصورة التأمين من المسؤولية المدنية)2(الحياة (الوفاة)واحد من هذين النوعين، صورة التأمين على 

والتامين من المسؤولية المدنية هو من جهة مدى ارتباط  من المعلوم أن الفارق الرئيس بين التأمين على الحياة (الوفاة)
امال، دون حاجة إلثبات على مبلغ التأمين ك يحصل المؤمن له (المستفيد) ،أداء مبلغ التأمين بحصول الضرر. ففي األول
حين أن مقدار التعويض في الثاني يرتبط بشكل وثيق بمقدار الضرر  في الضرر؛ التصافه بسمة االدخار (الفرع األول)،
  الفعلي؛ التصافه بسمة التعويض (الفرع الثاني).

  الصفة االدخارية لمبلغ التأمين في إطار التأمين على الحياة (الوفاة): الفرع األول

يستطيع الحصول  ن المؤمن له (أو المستفيد)إلسمة المميزة لهذا النوع من التأمين هو أنه ذو صفة ادخارية؛ أي إن ا
ومن نافلة القول  .)4(على مبلغ التأمين كامًال بمجرد حصول الخطر المؤمن منه، دونما حاجة إلثبات أن ضررا ما قد حاق به

شخاص لحال الوفاة هو أجل يحمل معنى الشرط؛ فالوفاة أجل محتوم، ولكن أن الخطر التأميني في تأمين االبهنا أن نسلم 
إذ يظل هذا األجل احتماليا إذا ربط حلوله بحياة العقد ليلتزم المؤمن بأداء مبلغ  ؛تأكد وقوعه ال يعدم التأمين احتماليته

  .)5()1968 انظر في تفصيل الصفة االحتمالية في تأمينات االشخاص: البدراوي،( التأمين

وبذا يظهر جليًا أن مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين على الحياة في حال وفاة المؤمن عليه خالل حياة العقد 
ليس تعويضًا عن ضرر أصاب المؤمن له (الخطر المؤمن منه)، وإنما هو مقابل لألقساط التي قام المؤمن له بأدائها، والتي 

وقد أكد المشرع األردني على هذه المعاني صراحة . )منصور، دون سنة نشر ؛2011، أبو عرابي( تشكل في حقيقتها ادخارا
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يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع إلى من القانون المدني األردني)، التي تنص على أنه: ( 941في المادة (

ه، أو حلول األجل المنصوص عليه في العقد المؤمن له أو إلى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن من
  ).دون حاجة إلثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر

فإذا ما حصل الخطر المؤمن منه (الوفاة)، كان بوسع المستفيد الحصول مباشرة على مبلغ التأمين على الحياة، دون أن 
  ياته. يكلف عبء إثبات أن ضررا قد لحق به نتيجة وفاة المؤمن على ح

وفي المقابل، إذا ما حصلت الوفاة نتيجة جناية من قبل الغير على المؤمن له في سالمة جسده، يكون بوسع المستفيد 
بالنظر إلى انتفاء الصفة الجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض الذي يحصل عليه من قبل الشخص محدث الضرر (الجاني)؛ 

  واع التأمين.التعويضية تماما في هذا النوع من أن

الصفة التعويضية لمبلغ التأمين على األشخاص لحال الوفاة أن المشرع يحظر صراحة  النعدامولعل من النتائج المباشرة 
إذ  ؛لمطالبته بمبلغ التأمين على شركة التأمين الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في الرجوع على محدث الضرر(الجاني)

مبلغ التـأمين، فليس له حق  - في التأمين على الحياة  - إذا دفع المؤِمن نون المدني االردني أنه:(من القا )948تقرر المادة (

وظاهر ما اصطبغ  )،الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسؤول عنه
  على مخالفته.من صفة آمرة، ومن ثم، فال يجوز االتفاق  ماله به هذا النص

ليس إال تنفيذا مباشرا اللتزامها العقدي، وال يمكن اعتبار جناية الفاعل على الحياة تأمين لمبلغ التأمين الفوفاء شركة 
قد  فعال ضارًا لحق بها يمنحها حق الرجوع عليه السترجاع ما أدته للمستفيد، هذا فضال عن أن ضرر الوفاة (فقد الحياة)

وال ترضخ لمنطق الخسارة المالية، وكل ما يدفع للمستفيد لجبر ضرره الناجم عنها سيظل  عويضها،أصاب مصلحة ال يمكن ت
  ضئيًال.

شخاص يدرك أن هذا النوع من التأمين إنما يقوم على ركن المصلحة التأمينية ولعل المبحر في جنبات تأمينات األ

ن تكون هذه المصلحة معنوية لدى أويغلب  .)6()2001؛ لطفي، 1991، شرف الدين( الواجب قيامها في أشخاص هذا العقد

المستفيد في رغبته الجدية والمشروعة بعدم تحقق وفاة المؤمن على حياته، الرتباطه المعنوي به، وهو ما يؤيد فكرة انعدام 
طالب التامين باغيًا ا إليهيرمي  تيوقيامه على فكرة االدخار للمستقبل ال الوظيفة التعويضية للتأمين على الحياة لحال الوفاة،

  منها مصلحة المستفيد.

  الصفة التعويضية لمبلغ التأمين في إطار التأمين من المسؤولية المدنية: الفرع الثاني

إن الغاية من التأمين من المسؤولية المدنية هو تغطية شركة التأمين قيمة األضرار التي تلحق بالذمة المالية للمؤمن له 
بالمسؤولية. والفرض هنا، أن يقع الخطر المؤمن منه نتيجة فعل ضار أتاه المؤمن منه وألحق ضررا  بسبب رجوع الغير عليه

، وثبتت مسؤوليته، تبعا لذلك، عن ذلك الفعل الضار، ومن ثم، تقوم مسؤولية المؤمن له عن تعويض الغير نتيجة هذا )7(بالغير

  .)2011عرابي،  (ابوذلكن ذمته المالية تثقل بالتعويض نتيجة إالفعل الضار، أي 

 ؛ء الكريم أن الباحثين هنا إنما يقصران هذا النوع من التامينات على وقوع فعل ضارىتبادر الى ذهن القارويجب أال ي
ذلك أن تأمين المسؤولية المدنية إنما يستوعب قيام المتعاقد بإبرام عقد تأمين يضمن التبعة المالية لقيام مسؤوليته العقدية 

خر، وهو ما يبرر قيام المستأجر مثًال بالتأمين من تبعة خطئه العقدي المتمثل بإحداث تغيير ضار عاقد اآلتجاه المت
كالطبيب أو  ،م المهنيياجور، أو قيام الناقل بالتأمين من خطر رجوع الدائن عليه إلخالله بالتزامه بضمان السالمة، أو قأبالم

  .)1993(البيه،  تنفيذ أعمال مهنته تجاه عميلهبالتأمين من تبعة خطئه العقدي في  ،المحامي
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إذ تكون الغاية منه تغطية ما حاق بالذمة المالية للمؤمن له من نقص نتيجة  ؛يظهر أثر هذا النوع من التأمين ،وعليه

ر . فتعمد شركة التأمين إلى تغطية هذا النقص نتيجة رجوع الغير المضرو)2011بو عرابي، أ( تحقق الخطر محل التأمين

  أم قضائي.)8()2011بو عرابي، أ( على المؤمن له بدعوى المسؤولية، سواء أكان هذا الرجوع بطريق ودي

ومن هنا، فإن مسؤولية شركة التأمين ال تنهض إال بنهوض مسؤولية المؤمن له ابتداء، لذا، وجب على المضرور إثبات 
ومن ثم، إذا لم تقم مسؤولية المؤمن له،  ،لمؤمن منهمسؤولية المؤمن له عن الضرر الذي حاق به نتيجة تحقق الخطر ا

  .(منصور،دون سنة نشر) انتفت تبعا لذلك مسؤولية شركة التأمين

التأمين، وإنما ال بد محل عقد وترتيبا على ذلك، ال يملك المؤمن له الرجوع على شركة التأمين لمجرد تحقق الخطر 

ال ينتج التزام المؤمن أثره ( على أنه:مدني) 930(التعويض. تنص المادة من رجوع المضرور عليه ابتداء، ومطالبته بمبلغ 

في التأمين من المسؤولية المدنية إّلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه 

  .)2011(أبو عرابي،  المسؤولية)

للقواعد العامة في المسؤولية عن الفعل  سندًا ؤمن لهابتداء على الم ويملك المضرور إما أن يرفع دعوى المسؤولية
شريطة أن يكون الرجوع ضمن السقف التأميني. وإما أن  ،أن يرجع بما أدى على شركة التأمين لمؤمن له، ثم يكون لالضار

ا في إطار له كما أنها تجد أساسًا ،)سنة نشر، دون السنهوري( يرجع مباشرة على شركة التأمين بطريق الدعوى المباشرة

كما هو الحال  ،، وفي حدود سقفها التأميني)9(مدني) 212ــ  210األحكام الناظمة لالشتراط لمصلحة الغير، انظر المواد (

لسنة  )12من نظام التَأمين اإللزامي رقم ( )13في إطار نظام التأمين اإللزامي للمركبات. تنص الفقرة الثانية من المادة (

من هذا النظام، يحق للمتضرر مطالبة شركة التَأمين مباشرة بالتعويض عن  )10مع مراعاة َأحكام المادة (على َأنَّه: ( 2012

اَألضرار التي لحقت به وفقًا للتعليمات الصادرة بموجب َأحكام هذا النظام، وال تسري بحقِّه الدفوع التي يجوز لشركة التَأمين 
ن كال من المؤمن له وشركة التأمين مسؤوالن عن أداء الدين، ولكن المسؤولية هنا ليست إأي  ،التمسك بها تجاه المؤمن له)

ن كال منهما مسؤول عن أداء التعويض كامال (وبالنسبة لشركة إأي  ،بالتضامن فيما بينهما، ولكنها مسؤولية بالتضامم
برئت ذمة اآلخر؛ حتى ال يجمع المضرور بين  ،التأمين في حدود سقفها)، فإذا استوفى المضرور التعويض من أي منهما

، وإذا لم يغِط مبلغ التأمين الضرر كامال جاز له الرجوع دون سنة نشر) ؛ منصور، 2006،العطير( تعويضين عن ضرر واحد

  .، دون سنة نشر)السنهوري ( بالباقي على المؤمن له

شرع قد وسع من ممين من المسؤولية المدنية، فإن اللزامي على المركبات صورة جلية من صور التأإلولئن كان التأمين ا
لى المظلة التأمينية التي يلزم المؤمن بتقديمها ضمانا تأمينيًا يشمل إنطاق الضمان التأميني في هذه الصورة، بأن أضاف 

يكون اعتبار التأمين ، وبذا فال )11(الالحقة بالمؤمن له ذاته وبسائق المركبة المتسببة بالحادث )10(ضرار الجسدية والماديةألا
نه يتجاوز هذه الصورة وال يقف إمين المسؤولية وحسب، بل ألزامي على المركبات في وضعه القائم تأمينًا يقدم صورة تاإل

  عندها، ليصبح تأمينا مركبا ال بسيطًا.

ة)، تأمينًا ذا صفة خالفا للتأمين على الحياة (الوفا ،فإن التأمين من المسؤولية المدنية يظل ،وأيًا ما كان األمر
  ن الغاية منه هي تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحق بذمته المالية نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه. إتعويضية؛ أي 

هذه الصفة التعويضية أن شركة التأمين تلتزم بتعويض المؤمن له عن الضرر الفعلي الذي لحق بذمته وينبني على 
هة إثراء المؤمن له على حساب شركة التأمين. وهذا هو جوهر مبدأ الصفة التعويضية. وتؤكِّد المالية، دون زيادة، درءا لشب

مين المنصوص عليها في َأ: (إن من مقتضى َأحكام عقد التإذ تقول ؛محكمة التمييز الموقَّرة على هذا المعنى في َأحد قراراتها

على المؤمن َأداء الضمان إلى المؤمن له َأو المستفيد على الوجه منه، َأن  929و 924و 920القانون المدني في المواد 

مين تسوده الصفة التعويضية، ويهدف إلى تعويض المؤمن له عن أالمتَّفق عليه عند تحقُّق الخطر... مما يعني َأن عقد الت
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الضرر دون َأن يجاوزه؛ حتى ال يكون مصدرًا إلثرائه؛ الضرر الذي يلحقه من جراء تحقُّق الخطر المؤمن منه، في حدود هذا 
  .)12(مين من اَألضرار، في مركز َأفضَل بعد تحقُّق الخطر مما كان قبل تحقُّقه)أبفضل عقد الت إذ ال يجوز َأن يكون المؤمن له،

لغ تأمين يساوي الضرر هو حصول المؤمن له على مب هذا ومن أهم األسس التي يقوم عليها مبدأ الصفة التعويضية

. وبعبارة )13(الفعلي الذي لحق بذمته المالية، شريطة أال يتجاوز هذا المبلغ السقف التأميني المحدد في العقد أو القانون
ن إأي  ،أخرى، ال يجوز للمؤمن له أن يحصل إال على أقل القيمتين: مبلغ التأمين المتفق عليه أو قيمة الضرر الذي وقع فعًال

فإن كانت قيمة الضرر أقل من مبلغ  .كة التأمين يتحدد بقيمة الضرر الفعلي ومبلغ التأمين المتفق عليه، أيهما أقلأداء شر
فإن شركة  ،وإن كانت قيمة الضرر الفعلي تفوق مبلغ التأمين .فإن شركة التأمين ال تلتزم إال بأداء قيمة هذا الضرر ،التأمين

يملك المؤمن له الرجوع على المتسبب بالحادث  ،وفي هذه الحالة .في حده األعلى سقف التأمينيالالتأمين تلتزم بأداء 

  .)14(مدني) 266كامل األضرار التي لحقت به (م يللحصول على الفرق؛ حتى يتمكن من الحصول على تعويض يغط

قوم الخيرة فال تستغرق مسؤولية المؤمن في تأمينات األضرار مسؤولية فاعل الضرر وال تسقطها، بل ت ،وعليه
الضرر)، ويظل له بعد الرجوع على المؤمن حق الرجوع على محدث للمضرور في الرجوع على أي من مدينيه (المؤمن أو 

دون أن يملك حق الجمع بين مسؤولية هذين المدينين إذا جبر أحدهما  الضرر بما قصرت عنه مسؤولية المؤمن،محدث 
حال أحسن مما كانت في كامًال وحسب، ال أن تصبح الذمة المالية للمضرور ن يكون أفالتعويض عن الضرر يجب  ضرره كله.

  ضرار به.عليه قبل اإل

ال يجوز للمؤمن له أن يحصل على مبلغ التأمين إال بعد إثبات الضرر. ومن ثم، فإن تحديد أداء ، وفي جميع األحوال
مقدار الضرر الذي وقع فعال، فإذا ما تحقق الخطر شركة التأمين يتوقف على إثبات وقوع الضرر، ويقتصر هذا األداء على 
ال يستحق أي تعويض؛ ذلك أن أداء شركة التأمين  محل التأمين دون أن ينجم عن ذلك ضرر، فإن المؤمن له (المستفيد)

  .(السنهوري، دون سنة نشر)يدور وجودا وعدما مع تحقق الضرر 

لعام؛ فال يجوز، بالتالي، االتفاق على أن يتجاوز أداء شركة التأمين ومن هنا، فإن مبدأ الصفة التعويضية يتعلق بالنظام ا

، )15()1968، البدراوي ( الضرر الذي وقع فعال. والحكمة من ذلك هي درء شبهة تعمد المؤمن له إيقاع الخطر محل التأمين

ت التأمين من أداء دورها في فإن هذا المبدأ يسهم، بال شك، في تمكين شركا ،حتى يستعجل قبض مبلغ التأمين. وبالمحصلة

  توفير األمن االجتماعي واالقتصادي لجماعة المؤمن لهم بصورة أمثل.

 )2011(أبو عرابي،  المشرع أغفل النص عليه. ونؤيد بعض الفقه فإنوعلى الرغم من األهمية البالغة لهذا المبدأ 

ة في إطار تأمين األضرار؛ إذ عمد المشرع إلى النص ن المشرع األردني يأخذ بمبدأ الصفة التعويضيإالذي يذهب إلى القول 
وبالنظر إلى أن التأمين من أخطار الحريق يعد صورة  .على هذا المبدأ في إطار األحكام الخاصة الناظمة للتأمين من الحريق

ضمنها التأمين من من صور تأمين األضرار، فال يوجد ما يمنع من مد أحكامه إلى بقية صور التأمين من األضرار، التي من 

ويجب أّلا تتجاوز قيمة التأمين، إذا تعدد على أنه: ( مدني) 937المسؤولية المدنية. تنص الفقرة الثانية من المادة (

  ). المؤمنون، قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها

أن يتجاوز مجموع ما فقد حظر المشرع في حال تعدد وثائق التأمين ضد أخطار الحريق  ،على هذا المبدأ وتأكيدًا

إذا تم التأمين على شيء أو (على أّنه:  مدني) 938يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الفعلي الذي حاق به. تنص المادة (

 كان كّل مؤِمن ملزمًا ،مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها
سبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة، دون أن يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما بدفع جزء يعادل الن

وعن اَألسباب من إذ تقول في َأحد َأحكامها: ( ؛وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الموقَّرة الحريق).أصابه من 
المميز يستحق مبلغ الضمان المحدد ببوليصة التَأمين والبالغ عشرين  ين المدِعومؤداها واحد، وهو َأ ،الرابع وحتَّى العاشر

من  )920وفي ذلك نجد َأن ما يستفاد من المادة ( ،َألف دينار، وليس قيمة السيارة عند حصول الحادث وفق تقدير الخبير
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إلى تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه من جراء تَأمين الخطر القانون المدني التي عرفت عقد التَأمين َأنَّه عقد يهدف 

في مركز َأفضل بعد تحقُّق الخطر مما كان قبل  ،بفضل عقد التَأمين ،المؤمن عليه؛ وبذلك فإنَّه ال يجوز َأن يكون المؤمن له
َأن قيمة السيارة وقت حصول الحادث  إلى َأجرتها وحيث إن محكمة االستئناف قد توصلت من خالل الخبرة التي .تحقُّقه

فإن ما انتهت إليه بإلزام شركة التَأمين المميز ضدها بهذا المبلغ، وليس بالقيمة  ،الذي َأدى للضمان هو ستة آالف دينار
  .)16()هو في محله ،المحددة بعقد التامين

لحد األقصى لمبلغ التأمين الذي يمكن أن تؤديه شركة التأمين، ولما كانت ولما كانت المصلحة التأمينية إنما تعبر عن ا

نما تمثل القيمة االقتصادية التي يمثلها المال المؤمن عليه بالنسبة لطالب التأمين، فإن المشرع يبدو صريحًا إهذه المصلحة 
شخاص بالطابع في وسم تأمينات األ كما كان واضحًا ضرار،وواضحًا في وجوب االلتزام بالطابع التعويضي لتأمين األ

  االدخاري.

وال يقدح في اتصاف التأمين من المسؤولية المدنية بالصفة التعويضية أن تلتزم شركة التأمين بأداء مبلغ مقطوع يدفع 
اء كامال عند تحقق الخطر؛ ذلك أن هذا التحديد وجد لغايات تنظيمية إجرائية بغية تسهيل استمرار شركات التأمين في أد

، فإن مبلغ التأمين الذي ففي إطار التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات، مثًال دورها المنوط بها.
ن الضرر مفترض. إيثبت دون حاجة إلى إثبات الضرر، أي  مبلغ مقطوعتلتزم شركة التأمين بأدائه في حال الوفاة هو 

الناجم عن فقد المتوفَّى، الذي هو في ذاته ضرر محقَّق. وهذا ما استقر عليه  والمقصود بالضرر المفترض هنا، هو الضرر

والجدول الملحق به قد  2001لسنة  32نظام التَأمين اإللزامي رقم (إذ ُتؤكِّد هيئتها العامة على َأن:  ؛اجتهاد محكمة التمييز

  . )17(ف دينار كتعويض دون حاجة إلثبات تضرر الورثة من الوفاة)حدد مسؤولية شركة التَأمين عن الوفاة بمبلغ عشرة آال

، أن حدود التزام شركة التأمين يجب أال مقطوعًا على كون مبلغ التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه مبلغًا وينبني
  . )18(تتجاوز هذا المبلغ المقطوع "سقف التأمين"

يجاد مدين مليء يضمن إلى إكان يروم  ، إنمامين على المركباتألتجبارية اإن المشرع حين قرر أومن الواضح 

ـ إذا لم ـللمضرور حدًا أدنى من التعويض، ووجد في المؤمن هذه المالءة ، فألزمه رغم انقطاع العالقة بينه وبين المضرور 
نه يرمي لجبر الضرر، وهو ض : ألبأداء تعويض تأميني عيني قانوني؛ فهو تعوي ـيكن هذااألخير هو مالك المركبة المؤمن له ـ

تأميني: ألنه مرتبط بحادث تسببت به المركبة المؤمن عليها، وهو عيني: ألنه مرتبط بالضرر الذي تسببه المركبة بصرف 
محدد بسقف أعلى وهو قانوني: ألن التعويض وفقًا لهذا التأمين ، )19(النظر عن تدخل العامل البشري في إحداثه من عدمه

  ع وال يملك المضرور اختصام المؤمن بما يجاوزه.شرموضعه ال

فقد أسلفنا أن قيام خصومة  ؛ويظل للمضرور الحق في الجبر الكامل لضرره إذا جاوز تعويضه ذاك المقرر بذمة المؤمن
 عندها التعويض، ئالمؤمن تجاه المضرور ال تسقط مديونية فاعل الضرر عن تحمل تبعة فعله الضار، بل إنها خصومة يبتد

التزم كل من سائق المركبة  ،ه على حدود التزام المؤمنتوقد ال ينتهي؛ فإذا ما زاد التعويض الذي يثبت للمضرور أو ورث
  .)20(المتسببة بالحادث ومالكها بتحمل هذه الزيادة بالتكافل والتضامن فيما بينهما

  التأمين التعويضات األخرى التي يستحقها المستفيد إضافة إلى مبلغ: المطلب الثاني

بين مبلغ  وهي حظر الجمع ،إن اتصاف التأمين من المسؤولية بأنه ذو صفة تعويضية يترتب عليه نتيجة في غاية األهمية

أن يجمع إلى مبلغ التأمين مبلغ تعويض آخر من خالل الرجوع على  فال يجوز للمؤمن له (المستفيد) ؛التأمين ومبلغ التعويض

. وبناء على ذلك، )2011(أبو عرابي،  التأمين بسقفه األعلى ال يغطي كامل الضرر الفعلي محدث الضرر، إال إذا كان مبلغ

يثبت لشركة التأمين بعد أداء مبلغ التأمين للمضرور الحلول حلوال قانونيا محل المؤمن له في الرجوع على المسؤول عن 
  . (منصور، دون سنة نشر) تحقق الخطر المؤمن منه
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  (دراسة تحليلية في إطار التشريع األردني) مدى جواز الجمع بين مبلغ التأمين وبين مبالغ التعويض األخرى

ه تجاه لكدني يقرر مكنة الحلول القانوني التي تمنح المؤمن المركز القانوني الذي كان المضرور يمفالقانون المدني األر

يجوز للمؤمن أن يحّل محّل المؤمن له بما دفعه منه بقولها: ( )926وذلك ضمن ضوابط يقررها نص المادة ( ،محدث الضرر

بب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤِمن، ما لم من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تس
؛ أو من أزواجه وأصهاره؛ أو ممن يكونون له في معيشة وفروعه يكن من أحدث الضرر، غير المتعمد، من أصول المؤمن له

  ).واحدة؛ أو شخصا يكون المؤمن له مسؤوال عن أفعاله

لمحظور  درءًاجوب أداء التأمين لمهمته الرئيسة (التعويض)، شرع صراحة وميقرر ال ،وفي تقرير حق الحلول القانوني
خير مبلغ التعويض الضرر تجاه المضرور إن قبض هذا األ محدث، ويسقط التزام ذاته تعويضين عن الضررالجمع بين 

ي تفصيل حق نظر فا( فالت بالمسؤولية عن فعله الضارالضرر ليمنعه من اإل محدثالتأميني، ليقيم حق المؤمن بالرجوع على 

  .)1991شرف الدين، الحلول القانوني: 

كل ذلك مع مراعاة أن المستفيد من تأمين المسؤولية ينحصر في المضرور أو ورثته الشرعيين، في حال وفاته. ومع 
يسمح للمضرور أن يجمع إلى مبلغ التأمين أي تعويض آخر في خارج إطار عقد التأمين، كمبلغ التعويض والدية  ،ذلك

وكذا، في إطار التأمين على الحياة الذي يتسم بالصفة االدخارية؛ فإن المستفيد إن كان من ورثة المؤمن على )21(يةالشرع

حياته، فيجوز له أن يجمع إلى مبلغ التأمين أي تعويض آخر، كما لو نجمت وفاة المؤمن له نتيجة جناية على النفس (الفرع 
  الثاني).

أشخاص، فإن مبلغ التأمين ال يعد بحال من األحوال جزءا من تركة  و تـأمينأضرار أ ما كان نوع التأمين، تأمين وأيًا
ولعل هذا هو ما يفسر جواز الجمع بين مبلغ التأمين وصور التعويض األخرى  ،المتوفى، وإنما هو تعويض عن ضرر شخصي

  (الفرع األول).

  مبلغ التأمينالطابع الشخصي ل: الفرع األول

بت التعويض عنه في إطار حوادث المركبات قد يكون ضررا ماديا، والتعويض عن هذا الضرر يثبت إن الضرر الذي يث

 267/2لورثة المتوفى؛ وقد يكون ضررا معنويا يثبت لزوج المتوفى واألقربين من أسرته، جريا مع القواعد العامة (م
  . )22(مدني)

ين المقطوع الذي تلتزم شركة التَأمين بَأدائه حال الوفاة وأيا ما كان نوع الضرر الذي أوجب التعويض، فإن مبلغ التأم

ال يعد بحال من اَألحوال جزءًا من تركة المتوفَّى، وإنَّما هو تعويض عن ضرر شخصيĿ؛ إذ يثبت الحق به بعد وفاة المؤمن 
، التي )23(ا بينهم عن طريق الخبرةومن َثم إذا كان المطالب بهذا التعويض هم ورثة المتوفى، فإنه يوزع فيم ،على حياته

واحد منهم، دون أدنى اعتداد باَألنصبة الشرعية.  ُكلَّتحدد مقدار التعويض لكل واحد منهم بناء على الضرر الذي أصاب 
وفاة وُتؤكِّد محكمة التمييز الموقَّرة على هذه المعاني بقولها: (إن التعويض عن الضرر الالحق بالورثة الشرعيين نتيجة 

ى حال مورثهم ال يعتبر من َأموال التركة حتَّى يصار إلى توزيعه وفق اَألنصبة الشرعية؛ َألنَّه لم يكن داخًال في ذمة المتوفَّ

بنسبة الضرر المادي  واحد حياته، وإنَّما هو تعويض عن ضرر شخصيĿ نشَأ بعد وفاة المورث، ويوزع بين الورثة ُكلٌّ
معنوي الذي َأصابه على اعتبار َأنَّه ضرر شخصي، والدعوى هي دعوى شخصية َأساسها المطالبة باَألضرار المادية وال

  .)24(مما يعني َأن المطالبة بها ال عالقة لها بالتركة) ،والمعنوية الناتجة عن وفاة المورث

ي لحوادث المركبات قد خرج عن القواعد العامة الناظمة ن المشرع في إطار التأمين اإللزامإنخلص إلى القول 
للمسؤولية عن الفعل الضار عندما حصر مبلغ التعويض عن األضرار المادية الناجمة عن ضرر الوفاة ــ الذي تلتزم شركة 

عاتق من يدعي إذ األصل أن يتحدد شخص المضرور عند وقوع الفعل الضار، ويقع على  ؛التأمين بأدائه ــ بالورثة الشرعيين
بيد أن المشرع جعل شخص المضرور ـــ في إطار حوادث المركبات ــ مفترضا، وهم الورثة الشرعيون  .الضرر إثبات ذلك
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للمتوفى. وظاهر أن هذا الخروج ما هو إال ضرب من السياسة التشريعية، لها ما يسوغها. مع مراعاة أن تحديد شخص 

ق الشخصي، وآية ذلك أن مبلغ التعويض هذا يوزع على الورثة الشرعيين للمتوفى المستفيد ال يسلخ عن التعويض صفة الح
   كل بمقدار ما لحقه من ضرر نتيجة فقد المتوفى.

أما فيما يتعلق بالتعويض عن األضرار المعنوية الذي تلتزم شركات التأمين بأدائه فقد أبقاه المشرع خاضعا للقواعد 

لما تذهب إليه تعليمات مسؤولية شركة التَأمين في التَأمين اإللزامي للمركبات رقم وذلك خالفًا  ،مدني) 267العامة (م

، التي حصرته بالورثة الشرعيين حتَّى الدرجة الثانية؛ ذلك َأن البند اَألول من الفقرة اُألولى من المادة 2010)لسنة 24(

من هذا  )10: (مع مراعاة َأحكام المادة (هينص على َأّن 2010ة لسن )12التاسعة من نظام التَأمين اإللزامي للمركبات رقم (

ــ المبالغ المقطوعة التي تلتزم  1النظام، ُتحدد اُألمور المبينة َأدناه بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب َأحكام هذا النظام: 

ــ الوفاة. ــ العجز الُكلي الدائم. ــ العجز الجزئي الدائم. ــ شركة التَأمين بدفعها للمتضرر، وذلك في َأيĿ من الحاالت التالية: 
لنص العجز المؤقَّت. ــ اَألضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة َأو العجز الُكلي الدائم َأو العجز الجزئي الدائم). وبموجب هذا ا

ة شركة التَأمين في التَأمين اإلالفقرة 2010لسنة  )24رقم ( لزامي للمركبات)فقد صدرت (تعليمات مسؤولي حيث تنص ،

تلتزم شركات التَأمين بدفع المبالغ المقطوعة الواردة َأدناه وذلك في (اُألولى من المادة الثالثة من هذه التعليمات على َأن: 
  :)الحاالت التالية
  المبلغ المقطوع الذي تلتزم شركة التَأمين بدفعه  نوع الضرر

  دينار عن الشخص الواحد ُتدَفع للورثة الشرعيين )17000(  اةــ الوف 1

  دينار للشخص الواحد )17000(  ــ العجز الُكلي الدائم 2

  دينار مضروبة بنسبة العجز ــ للشخص الواحد )17000(  ــ العجز الجزئي الدائم 3

  ــ العجز المؤقَّت 4
ع [والصواب: )ُأسبو39دينار ُأسبوعيًا لمدة َأقصاها ( )100(

  ُأسبوعًا] ــ للشخص الواحد

  ــ اَألضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة 5
دينار عن الشخص الواحد ُتدَفع للورثة الشرعيين  )3000(

  حتَّى الدرجة الثانية

  دينار للشخص الواحد )3000(  ــ اَألضرار المعنوية الناجمة عن العجز الُكلي الدائم 6

  دينار مضروبة بنسبة العجز ــ للشخص الواحد )3000(  عنوية الناجمة عن العجز الجزئي الدائمــ اَألضرار الم 7

قد َأناط بهذه التعليمات  )1/أ/9والمالحظ على هذا النص َأنَّه تجاوز ما هو منوط به؛ ذلك َأن نظام التَأمين اإللزامي (م

بدفعها للمتضرر، فقط، دون َأن يخولها تحديد اَألشخاص المستفيدين من  تحديد المبالغ المقطوعة التي تلتزم شركة التَأمين
على ذلك َأن تحديد اَألشخاص المستحقِّين للتعويض عن اَألضرار المعنوية في حال الوفاة يبقى محكومًا  وينبنيهذه المبالغ. 

سرة، وليسوا مقصورين على الورثة الشرعيين حتَّى الدرجة مدني)، وهم اَألزواج واَألقربون من اُأل 267/2بالقواعد العامة (م

نَّه عند وجود تعارض بين نصĿ في تعليمات وآخر في قانون، فإن النص ِأالثانية كما ذهبت هذه التعليمات. ومن نافلة القول 
  الوارد في القانون يكون هو الواجب اإلعمال. 

وقعت فيه، أيضا، التعليمات السابقة الصادرة بموجب نظام التَأمين  وهذا التجاوز الذي وقعت فيه هذه التعليمات،

وكذا، تلك الصادرة بموجب نظام  ،2001لسنة  )32اإللزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (

  .)25( 1985) لسنة 29التأمين اإللزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم (
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، خالفا لنظام التأمين )26(أن هذين النظامين كانا يخوالن مجلس الوزراء إصدار مثل هذه التعليمات مع مراعاةهذا 

 الذي أناط بمجلس إدارة هيئة التأمين إصدار مثل هذه التعليمات. 2010لسنة  )12اإللزامي رقم (

هذه التعليمات. فتؤكد في أحد  فيهوقد انتقدت محكمة التمييز الموقرة في غير ما قرار هذا التجاوز الذي وقعت 

مدني] َأنَّها حددت المتضررين  267/2قراراتها الصادرة عن هيئتها العامة على: (َأن المستفاد من حكم هذه المادة [م

صر المتضررين المستحقِّين للتعويض عن الضرر اَألدبي نتيجة موت المصاب بَأنَّهم فئة اَألزواج واَألقربين من اُألسرة، ولم تح

من  267/2هم من ُأسرته؛ وبالتالي فإنَّهم مشمولون بحكم نص المادة  وشقيقاته بالورثة... وحيث إن َأشقاء المتوفَّى

القانون المدني ويستحقُّون َأن يحكم لهم بالتعويض عن الضرر، وعلى هذا جرى قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز في 

. وحيث إن محكمة االستئناف قد استندت في رفض الحكم َألشقاء 15/3/2006، تاريخ: 3386/2005حكمها رقم 

على زعم َأنَّهم ليسوا من ورثة المتوفَّى، وذلك باالستناد إلى تعليمات َأقساط التَأمين اإللزامي الصادرة  وشقيقاته المتوفَّى

، حيث نصت المادة العاشرة من نظام التَأمين 2001لسنة  32قممن نظام التَأمين اإللزامي ر 10، 7بموجب المادتين 

... ُتحدد مسؤولية شركة 2001لسنة  32اإللزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وتعديالته رقم 

على تنسيب المجلس. كما نصت التَأمين في التعويض وفق ُأسس ُتحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناًء 

لسنة  امن تعليمات َأقساط التَأمين اإللزامي للمركبات ومسؤولية شركة التَأمين الناجمة عن استعمالها وتعديالته 2المادة 

عن  (ُتحدد مسؤولية شركة التَأمين عن الوفاة واإلصابة الجسمانية التي تلحق بالغير بسبب حادث ناجم :بقولها 2002

 1استعمال المركبة واَألضرار المعنوية الناجمة عن تلك الوفاة واإلصابة الجسمانية... وفق المبالغ الواردة في الجدول رقم 
المرفق بهذه التعليمات والذي يشكِّل جزءًا ال يتجزأ منها... جاء الجدول في حدود المادتين اُألولى والثانية [وحدد] المبالغ 

م بها شركة التَأمين تجاه الغير عن الضررين المادي والمعنوي، إلَّا َأنَّه قرر َأنَّها ُتدَفع للورثة الشرعيين بصفتهم هم التي تلتز

المستحقُّون للتعويض. وحيث نجد ابتداًء، ومن استقراء النصوص سالفة الذكر، َأن المشرع في المادة العاشرة من نظام 

قرر َأنَّه ُتحدد مسؤولية شركة التَأمين [عن] التعويض وفق ُأسس ُتحدد بمقتضى  2001لسنة  32م التَأمين اإللزامي رق

تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، والمستفاد من هذا النص َأن مجلس الوزراء مخول بتحديد قيمة المبالغ التي تلتزم بها 
لغ. وليس َأدلَّ على ذلك مما ورد في المادة الثانية من هذه التعليمات الذي شركة التَأمين وتحديد سقف َأعلى لهذه المبا

جعل سقف التعويض في حدود المبالغ التي يقررها مجلس الوزراء في الجدول. وعليه، فإن صالحية مجلس الوزراء مقصورة 
وليس لمجلس الوزراء تحديد المستحقِّين لهذه  فقط على تحديد سقف المبالغ التي تلتزم بها شركة التَأمين كتعويض للغير،

ن للتعويض والمبالغ، بحصرها بالورثة الشرعيين ــ َألنَّه غير مخول بذلك ــ وَألن المشرع سبق له َأن قرر من هم المستحقِّ

ع للتعويض: اَألول: هم من القانون المدني. والقول بعكس ذلك يفضي إلى تطبيق نوعين من التشري 267بمقتضى المادة 

المتضررون من حوادَث غير مشمولة بنظام التَأمين اإللزامي ــ ولو كانت حوادث ناشئة عن استعمال المركبات ــ ويخضعون 

الثاني: هم المتضررون من حوادث المركبات المشمولة بنظام التَأمين اإللزامي، و)منه. 267للقانون المدني المادة (

ما توصلت إليه محكمة  فإن ،عون لهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، وهذا ما لم يقصده المشرع. وعليهويخض

االستئناف بتطبيقها لتعليمات مجلس الوزراء يخالف َأحكام القانون ونظام التَأمين اإللزامي الذي خول مجلس الوزراء تحديد 
شركة التَأمين، فيكون إصرار محكمة االستئناف على حكمها المنقوض قد اشتمل على ه بسقف مبلغ التعويض الذي تلتزم 

  .)27(مخالفة للقانون، ومخالفة الجتهاد الهيئة العامة، ويكون حقيقًا بالنقض)
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  جواز الجمع بين مبلغ التأمين ومبالغ التعويض األخرى: الفرع الثاني

  ليه مبلغ الدية الشرعية (أوال)، وفقدان الحق في اإلعالة (ثانيا).يمكن للمستفيد من مبلغ التأمين أن يجمع إ

  أوال: جواز الجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ الدية الشرعية

، في الجمع بين مبلغ الدية الشرعية ومبلغ التأمين، سواء أكان ذلك ورثتهاستقر اجتهاد القضاء على حق المضرور، أو 
  . )29(، أم من جهة القضاء الشرعي)28(الحقوقية) امييز بصفتهمن جهة القضاء النظامي (محكمة الت

سمح المشرع صراحة في هذا النص  فقد؛ )30(مدني) 273وهذا الموقف القضائي يتناغم مع أحكام القانون المدني (م

ومبلغ  )مدني وما بعدها 256للمضرور أو ورثته، وفق مقتضى الحال، بالجمع بين مبلغ التعويض سندا للقواعد العامة (م

  ).2011الدية الشرعية (عيسى، 

 في أن األساس القانوني لرجوع المضرور أو ورثته، إثر حادث سير على شركة التأمين أساسه القانون؛مع مراعاة هذا 
  حين أن األساس القانوني لرجوعهم على سائق المركبة المتسببة بالحادث أساسه الفعل الضار.

  مين والتعويض عن فقدان الحق في اإلعالةمبلغ التأ بين الجمعثانيا: جواز 

 ،مدني) 273يثبت لألشخاص الذين فقدوا الحق في اإلعالة نتيجة وفاة المعيل المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر (م

مع مراعاة أن هذا التعويض يعد عنصرا من عناصر التعويض عن الفعل الضار بالنسبة للورثة (أ)؛ وتعويضا قائما بذاته 
  لغير الورثة ممن فقد الحق في اإلعالة (ب). بالنسبة 

  : يستطيع ورثة المتوفى الرجوع بالتعويض وفق إحدى الطرق اآلتية: أ ــ ورثة المتوفى

: يملك الورثة الرجوع مباشرة على شركة التأمين، ولكن في حدود السقف التأميني ــ الرجوع مباشرة على شركة التأمين 1

. وما زاد على ذلك )2006(العطير،  ظر إلى أن المضرور هو دائن مباشر لشركة التأمين/ب تأمين إلزامي)؛ بالن13(م

  فيكون من خالل الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث ومالكها، منفردين أو متضامنين.  ،من تعويض

بة المتسببة بالحادث ومالكها : يحق لورثة المتوفى مطالبة سائق المركــ الرجوع على سائق المركبة ومالكها متضامنين 2

؛ 266بكامل التعويض عن األضرار المادية والمعنوية التي حاقت بهم نتيجة وفاة مورثهم وفقا للقواعد العامة (المواد: 

يملك كل من سائق المركبة ومالكها الرجوع على شركة التأمين في حدود السقف  ،مدني). وفي هذه الحال 267/2

  /أ تأمين إلزامي). 13لجزء الزائد على ذلك (مون االتأميني، ويتحمال

: كما يثبت لورثة المتوفى الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث للمطالبة بكامل ــ الرجوع على سائق المركبة 3

 التعويض عن األضرار المادية والمعنوية وفقدان الحق في اإلعالة نتيجة وفاة مورثهم المعيل وفقا للقواعد العامة

مع مراعاة أن التعويض عن فقدان الحق في اإلعالة يشكل عنصرا من  ،مدني))31( 274؛ 267/2؛ 266(المواد: 

يملك سائق المركبة الرجوع على شركة التأمين في حدود السقف  ،عناصر التعويض المطالب به. وفي هذه الحالة

  ). /أ تأمين إلزامي13التأميني، ويتحمل وحده الجزء الزائد على ذلك (م



122  
  (دراسة تحليلية في إطار التشريع األردني) مدى جواز الجمع بين مبلغ التأمين وبين مبالغ التعويض األخرى

الرجوع على سائق المركبة على : يقتصر حق هؤالء األشخاص ب ــ األشخاص المستحقون لإلعالة من غير ورثة المتوفى

مدني). وهنا، يملك السائق حق الرجوع على شركة التأمين في حدود  274المتسببة في الحادث وفقا ألحكام المادة (

المسؤولية المدنية يغطي ما يلحق بالذمة المالية للمؤمن له من نقص  السقف التأميني؛ بالنظر إلى أن طبيعة التأمين من
  نتيجة حدوث الخطر المؤمن منه، بغض النظر عن شخص المضرور. 

ويستفاد من ذلك كله، أن المضرور يحصل على تعويض واحد، فقط، ال على تعويضين؛ بالنظر إلى أن التعويض عن 
صر من عناصر التعويض عن الفعل الضار، وليس تعويضا قائما بذاته. ومن حق ضرر فقدان الحق في اإلعالة ما هو إال عن

  به. تالمضرور، دائما، أن يحصل على تعويض يغطي كامل األضرار التي لحق

  الخاتمة

الحفاظ على ذمته المالية من خطر إلى الحرص والذكاء راميًا  يشك فيه أن عقد التأمين تصرف قانوني يأتيه عال ال مما
 يجابية من الذمة المالية (هالك المال أو نقص قيمته)،اإل ، سواء أكان الخطر هو زوال العناصراي قد يتهدد سالمتهمستقبل

 ،شرع من القانون حماية المجتمعلمولما كانت غاية ا .عسار أو مطالبة الغير بالتعويض)(اإل أو زيادة العناصر السلبية فيها

خطار لى تأمين جبري غايته ضمان مالءة المدين بالتعويض إزاء بعض األإليحورها فقد اعتمد على فكرة التأمين التعاقدي 
  كتلك الناجمة عن استعمال المركبات.

 عمدفقد  ،ضرارخطار الناجمة عن استعمال المركبات تطبيقا للتأمين االختياري من األلزامي من األوإذا كان التأمين اإل
وتحديدًا ذلك الطابع التعويضي للتأمين  لزامي،االختياري ليطبقها على ذاك اإلالعديد من قواعد التأمين إلى نقل المشرع 

  ثراء بال سبب مشروع.إالذي يعنى بوجوب أن يكون التأمين وسيلة جبر ضرر ال 

وهي التزام شركة التأمين بجبر  ،، فإن الغاية في كليهما واحدةإجباريًا وكان أ وأيا ما كانت صفة التأمين، اختياريًا
  رر الذي لحق بالمؤمن له عند وقوع الخطر محل التأمين.الض

المضرور ال ينحصر فقط بمبلغ التأمين، بل يثبت له فوق ذلك الحق في الدية الشرعية، وكذا،  هإال أن ما يستحق
  المطالبة بالتعويض عن فقدان الحق في اإلعالة. وهذا هو محور الدراسة الرئيس.

  أهمها: فيما يلين النتائج، وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة م

؛ 267؛ 266إن هناك جملة من القواسم المشتركة بين التعويض عن اَألضرار وفقا ألحكام القانون المدني (المواد:  أوال:

ومن ثم فال يثبت  ،فكالهما حق شخصي ؛وذلكم المستحق وفقا ألحكام نظام التأمين اإللزامي للمركبات مدني) 274

ثبات الضرر، مع مراعاة أن شركة التأمين تلزم بأداء كامل مبلغ التأمين المقطوع للورثة، أما إثبات الحق فيه إال بعد إ

الضرر فيظهر الحقًا فيما يتعلق بالجزء الذي يختص به كل وارث. وكالهما يثبت التعويض عن األضرار المعنوية 
  فى. لألزواج واألقربين من األسرة، وليس محصورا بالورثة الشرعيين للمتو

ذلكم المستحق وفقا ألحكام نظام التأمين اإللزامي عن التعويض عن اَألضرار وفقا ألحكام القانون المدني : يختلف ثانيا

للمركبات من أكثر من زاوية: إن دائرة المستفيدين من التعويض عن الضرر المادي وفقا ألحكام القانون المدني 

ففي إطار القانون المدني يثبت  ؛حكام نظام التأمين اإللزامي للمركباتأوسع منها وفقا أل مدني) 274؛ 266(المواد: 

حين أنه يثبت في للورثة الشرعيين أو لمن كان المتوفى يعيلهم، شريطة إثبات فقدان الحق في اإلعالة بالنسبة لكليهما؛ 
ما يفترقان من حيث مقدار وفقا لنظام التأمين اإللزامي للورثة الشرعيين للمتوفى حصرا، ويكون الضرر مفترضا. ك
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ليس هناك مبلغ مقطوع يحكم به للمضرور، بل يبقى خاضعا لمبدأ جبر الضرر  ،التعويض: فوفقا ألحكام القانون المدني

)دينار 20.000حين أن مسؤولية شركة التأمين لها سقف، وتلزم بأداء مبلغ مقطوع في حال الوفاة (في كامال، 

دينار بدل أضرار معنوية)، حيث يثبت الحق فيه للمستفيدين منه بمجرد 3.000ة؛ دينار بدل َأضرار مادي 17.000(

  الوفاة، وإن كان لهم أن يرجعوا بما زاد عليه على سائق المركبة المتسببة بالحادث ومالكها. 

  وتضع هذه الدراسة بين يدي المشرع جملة من التوصيات، أهمها:

في إطار تأمين األضرار على مبلغ التأمين، دون أن يكون له الحق في  : اقتصار التعويض الذي يستحقه المضرورأوال

المطالبة بالدية الشرعية أو فقدان الحق في اإلعالة؛ لما في ذلك من تخفيف على كاهل محدث الضرر (المؤمن له)، 
ية من التأمين هي جبر وهو حماية الذمة المالية للمؤمن له؛ فالغا ،والقول بغير ذلك يفرغ التأمين من مضمونه األساس

النقص الحاصل في الذمة المالية للمؤمن له، وهذه الغاية تفقد معناها إذا ألزم المؤمن له بأن يؤدي للمضرور مبالغ 
  ة أخرى.يتعويض

ن السماح للمضرور بأن يجمع إلى مبلغ التأمين مبالغ تعويضية أخرى يناقض المبدأ القانوني أأضف إلى ذلك 
  التعويض عن الضرر الواحد مرتين. جواز  مالقاضي بعد

: عطفا على النقطة السابقة، وتحقيقا للمقصود منها، نوصي المشرع بضرورة إعادة النظر في السقف التأميني في إطار ثانيا

التأمين اإللزامي مرة كل خمس سنوات؛ بحيث يكون مبلغ التأمين مساويا ما أمكن لمبلغ الدية الشرعية، وذلك بالتنسيق 
  ئرة اإلفتاء العام في المملكة؛ فيقوم بذلك مبلغ التأمين مقام الدية الشرعية بصورة غير مباشرة.مع دا

  

The Extent of the Permissibility to Make Concurrent Claims on 
Insurance Money and Other Compensations  
An Analytical Study under Jordanian Law 

 
Saleem Sameer Khasawneh and Mohammad Khair Mahmoud Al-adwan 
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Abstract 

The purpose of civil liability insurance is to protect the financial patrimony of the insured against 
the risk of recourse against him for damages by claimants, such that this kind of insurance is a 
protective means for the insured and the injured third party. Therefore, the purpose of insurance is not 
to make the insured or the injured party benefit from the occurrence of the loss. Rather, insurance 
covers only the elements and kinds of harm within the insurance cover as has been agreed on. 

Nonetheless, the legislature has, intentionally or by mistake, permitted the injured party to claim 
Shariah compensation known as diya and the compensation for the loss of financial support while 
keeping at the same time the right of recourse against the insurance company to recover under the 
insurance policy. As such, it is necessary to examine the compensatory nature of liability insurance to 
ascertain whether it is an absolute or limited rule.  

Keywords: Civil liability insurance, Claiming concurrent compensations, Shariah diya, Loss of 
financial support. 
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 الهوامش 
 

مين ضد أمسؤولية طبية)على َأن: (ينشُأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق الت 17تنص الفقرة اُألولى من المادة ( )1(
 َأخطاء المسؤولية الطبية والصحية).

ين على الحياة (الوفاة)، دون غيره من صور تأمين األشخاص؛ ذلك أن معالجة مسألة الجمع بين مبلغ أممعالجة التتم االقتصار على  )2(
مع هذا التأمين والدية الشرعية أظهر ما يكون في هذه الصورة من صور تأمين األشخاص، وما ينطبق عليها ينطبق على غيرها. 

 تماما عن إطار هذه الدراسة، كالتأمين لحال البقاء، مثًال. مراعاة أن بعض صور التأمين على األشخاص تخرج
بالنظر إلى أن هذه الصورة األخيرة ال  ،تم االقتصار على دراسة التأمين من المسؤولية المدنية، فقط، دون التأمين على األشياء )3(

التي لحقت بالمال ذاته محل التأمين، تخدم موضوع هذه الدراسة؛ كون التأمين على األشياء ينصب أساسا على تعويض األضرار 
تنص  ،دون أن يمتد إلى األضرار التي يحدثها هذا المال، عند تحقق الخطر، بأموال الغير أو بسالمتهم الجسدية. وتطبيقًا لذلك

، على َأنَّه: (على ُكلِّ 2013لسنة  )65الفقرة اُألولى من المادة الثالثة من نظام التَأمين اإللزامي من َأخطار الحريق والزالزل رقم (
 ين).منشَأة االلتزام بالتَأمين من َأخطار الحريق والزالزل التي قد تلحق بموجودات المنشَأة وبقيمتها الفعلية عند إبرام عقد التَأم

ية للمدعى عليها بقيمة إن مطالبة المدع: (ما يلي ودون حاجة، أيضا، لتوجيه إنذار لشركة التأمين. جاء في قرار لمحكمة التمييز )4(
بوليصة التامين ال تستوجب أن يسبقها إنذار عدلي؛ ألن قيمة هذه البوليصة تستحق عند تحقق الشرط الوارد فيها (وهو وفاة 

وبالتالي فان قيمتها تصبح دينا في ذمة شركة التامين لصالح المستفيدة (المدعية)، وال يتطلب القانون إعذار المدين  ،المؤمن له)

، منشورات 17/3/2005، تاريخ الفصل: 4126/2004). تمييز حقوق رقم ل المطالبة بها أمام القضاء من قبل المستفيدقب

 ، منشورات قسطاس.29/7/2002، تاريخ الفصل: 1745/2002قسطاس. انظر المعنى نفسه: تمييز حقوق 
االحتمالية، وأن المؤمن ال يتحمل تغطية ذاك الخطر الذي  وقد تواتر الفقه القانوني على وجوب اتسام الخطر المؤمن منه بالصفة )5(

 .و من المستفيد على اعتبار ان ذلك انما يهدم بناء عقد التأمين القائم على االحتمال وعدم التأكيدأتحقق عمدًا من المؤمن له 
ماة ، االيجار والتأمين، القاهرة، : البدراوي، عبد المنعم، العقود المسي تأمينات االشخاصانظر في تفصيل الصفة االحتمالية ف

 .201، ص 1968
فإن انتفت  .ويكاد الفقه القانوني يجمع على اعتبار المصلحة التأمينية هي الركن الرابع الذي يميز عقد التأمين عما عداه من العقود )6(

 .لمصلحة التأمينيةلم يقم عقد التأمين أو انقضى بانقضائها الالحق على قيامه صحيحًا، ا ،أو سقط أحد شروطها
ال يعد المؤمن له من الغير؛ ومن َثم، إذا َألحق فعله الضار ضررًا بنفسه، كان مشموًال  ،في ظل نظام التأمين اإللزامي للمركبات )7(

لزامي للمركبات المضرور بَأنَّه: (َأيفت الفقرة اُألولى من المادة الثانية من نظام التَأمين اإلض للضرر  بالتَأمين. عرشخص تعر
بسبب الحادث، بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث). وموقف المشرع هذا يَأتي خالفًا لموقفه في نظامي 

بة بالحادث من التعويض. وال شكتسبلزامي للمركبات السابقين اللَذين كانا يحرمان سائق المركبة المموقف  في التَأمين اإل َأن
مين اإللزامي هذين النظامين يتوافق مع طبيعة الصفة التعويضية للتَأمين من المسؤولية المدنية، إلَّا َأن المشرع في إطار نظام التَأ

يا حوادث المركبات، الغطاء التَأميني لسائق المركبة المتسببة بالحادث؛ إذ سائقو المركبات هم َأغلب ضحا دللمركبات النافذ م
 وهذا من قبيل السياسة التشريعية؛ فالتشريع الحسن هو ذاك الذي يكون مرآة المجتمع وانعكاسا لواقعه.

من الناحية العملية، فإن شركات التأمين غالبا ما ُتضمن وثائق التأمين شرطا تحظر بموجبه على المؤمن له اإلقرار بمسؤوليته أو  )8(

يجوز االتفاق على إعفاء المؤمن ــ  1على أنه: ( مدني) 925ور دون وجود موافقة خطية منها. تنص المادة (التصالح مع المضر

ــ وال يجوز التمسك بهذا االتفاق إذا  2من الضمان إذا أقر المستفيد بمسؤوليته، أو دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن. 
). وقد حرص نظام التأمين إذا ثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمنكان إقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية، أو 

تعتبر أي تسوية منه على أن: ( )15، على التأكيد على هذا المعنى، إذ تنص المادة (2010لعام  )12اإللزامي للمركبات رقم (
 ). لحتهابين المؤمن له والمتضرر ملزمة لشركة التأمين إذا تمت بموافقتها خطيًا، أو كانت لمص

إن المنطق القانوني المحض يقتضي عدم جواز رجوع المضرور بدعوى مباشرة على شركة التأمين؛ بالنظر إلى عدم وجود عالقة  )9(
ولكن بالنظر إلى مساوئ مثل هذه الدعوى، ال سيما ما يتعلق  .وإنما يكون له في مواجهتها دعوى غير مباشرة ،مباشرة بينهما
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له للمضرور، فقد سمح له المشرع بالرجوع مباشرة على شركة التأمين، حتى يتمكن من الحصول على مبلغ  بمزاحمة دائني المؤمن

 أن هذه السياسة التشريعية تحقق مقاصد التأمين بشكل أمثل.في وال شك  ،التأمين

من نظام  )10صريح نص المادة (فهو ضرر مستبعد من ضمان التأمين اإللزامي ب ؛عدا الضرر الالحق بالمركبة المتسببة بالحادث )10(
 التأمين اإللزامي الحالي.

 ويفهم ذلك جليا من تعريف المضرور الوارد في المادة الثانية من نظام التأمين اإللزامي األردني. )11(

 ، منشورات قسطاس.25/1/2000، تاريخ الفصل: 1591/1999تمييز حقوق رقم  )12(

، على َأنَّه: (مع مراعاة َأحكام الفقرة (أ)من 2012لسنة  )12من نظام التَأمين اإللزامي رقم ( )13تنص الفقرة اُألولى من المادة ( )13(

من هذا النظام، يعتبر ُكلٌّ من المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤوَلين بالتضامن عن َأي مبالغ يحَكم بها  )9المادة (
 التَأمين).تزيد على حدود مسؤولية شركة 

يقدر الضمان في جميع اَألحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط على َأن: ( مدني) 266تنص المادة ( )14(
.(َأن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار 

خطر المؤمن منه على محض إرادة إذ يجب أال يتوقف تحقق ال ؛ومن المسلم به أن الفعل العمدي فعل يسقط الضمان التأميني )15(
 .أحد المتعاقدين

 ، منشورات قسطاس.31/8/2000، تاريخ الفصل: 1886/1999تمييز حقوق رقم  )16(

، منشورات قسطاس. انظر المعنى ذاته: تمييز حقوق 20/12/2012، تاريخ الفصل: 2449/2012تمييز حقوق (هـ. ع.) )17(

مين أات قسطاس. وتؤكِّد المحكمة في هذا القرار على َأن: (شركة الت، منشور15/4/2008، تاريخ الفصل: 288/2008

[نظام التَأمين اإللزامي  ذاته من النظام 15والمدعى عليها مالكة المركبة وسائقها مسؤولون بالتكافل والتضامن بمقتضى المادة 

ر] وهو مبلغ يستحق لمجرد الوفاة دون حاجة ] بحدود المبلغ سالف الذكر [عشرة آالف دينا2001لسنة  )32للمركبات رقم (

 .، منشورات قسطاس1/8/2017، تاريخ الفصل: 1481/2017تمييز حقوق إلثبات الضرر المادي). 

إن ما يستحقُّه (تقول المحكمة في هذا القرار:  ، منشورات قسطاس.16/10/2017، تاريخ الفصل: 3737/2017تمييز حقوق  )18(

ة عمًال بالمادتين المدعون عن الضررره الخبرة الفنيُتقد واَألدبي من القانون المدني، شريطة َأن ال يتجاوز  267و 266ين المادي

َألف دينار عن بدل الوفاة مقسمًا  20تجاوز يَأي ال  ؛التعويض في مجموعه الحد اَألعلى الذي تلتزم به شركة التَأمين وفق الجدول
 دينار عن الضرر المادي وثالثة آالف دينار عن الضرر المعنوي).إلى سبعة عشر َألف 

ء عن استعمال المركبة ىومرد ذلك أن تعريف الحادث الذي أورته المادة الثانية من نظام التامين االلزامي يستوعب الحادث الناش )19(
 أو حريقها أو سقوط أشياء منها أو اندفاعها الذاتي.

 .2010لسنة  )12من نظام التَأمين اإللزامي رقم ( )13لمادة (الفقرة اُألولى من ا )20(
تنص الفقرة ومن هذه الصور، أيضا، الجمع بين مبلغ التأمين وراتب الضمان االجتماعي؛ الختالف سبب التعويض في كل منهما.  )21(

 ،أت عن إصابة العمل وفاة المصابعلى أنه: (إذا نش 2014لسنة  )1من قانون الضمان االجتماعي رقم ( )30األولى من المادة (

د اشتراكاته بتاريخ وقوع من أجره الذي اتخذ أساسا لتسدي %)75فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (
. ألحكام هذا القانون) ويوزع على المستحقين عنه وفقًا ،ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة اإلصابة.

صل: ، تاريخ الف1267/1989. تمييز حقوق 274العطير، عبد القادر، التَأمين البري في التشريع، مرجع سابق، ص

التأمين بالتعويض   للمتضرر من الغير الحق تجاه شركةتؤكد المحكمة في هذا القرار على أنه: ( ، منشورات قسطاس.1/1/1989
دود الحد األعلى للتأمين، وعليه يكون الحكم به بالسقف األعلى لبوليصة عن الضرر المادي الذي لحق به من حادث الصدم بح

في محله وموافقا للقانون... وال وجه العتبار راتب الضمان المخصص للمتضرر من قبل مؤسسة الضمان االجتماعي  التأمين
اآلخر). تمييز سببا مختلفا عن  من جراء الحادث؛ ألن لكل منهما جزءا من التعويض المحكوم به للمتضرر على شركة التأمين
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إن قبض العامل المشمول بالضمان ، منشورات قسطاس. تقول المحكمة: (1/1/1986، تاريخ الفصل: 51/1986حقوق 
أخرى ال يتعارض مع التزام مؤسسة الضمان االجتماعي  بينه وبين شركة تأمين  االجتماعي تعويضا عن اإلصابة تنفيذا لعقد تأمين

، وال يعفي المؤسسة من هذا الضمان، ما دام أن قانون الضمان ال ينص على اإلعفاء، وال يمنع الجمع نفسها صابةبالضمان عن اإل
بين التعويض الذي تلتزم به مؤسسة الضمان االجتماعي والتعويض الذي يتقاضاه العامل من أية جهة أخرى بمقتضى عقد 

 ).التأمين

ويجوز َأن يقضى بالضمان لَألزواج، ولَألقربين من اُألسرة، عما يصيبهم على َأنَّه: ( مدني) 267تنص الفقرة الثانية من المادة ( )22(
 ).من ضرر َأدبيĿ بسبب موت المصاب

 ، منشورات قسطاس.31/12/2017، تاريخ الفصل: 3797/2017تمييز حقوق  )23(

، 857/2009انظر المعنى نفسه: تمييز حقوق  ، منشورات قسطاس.26/8/2013، تاريخ الفصل: 1688/2013تمييز حقوق  )24(

، منشورات قسطاس. تقول المحكمة في هذا القرار: (إن التعويض عن الضرر الالحق بالورثة 31/8/2009تاريخ الفصل: 
 في نَّه لم يكن موجودًاالشرعيين نتيجة وفاة مورثهم ال يعتبر من َأموال التركة حتَّى يوزع على الورثة حسب اَألنصبة الشرعية؛ َأل

وإنَّما هو تعويض تقرر الحكم به بعد وفاة المورث، يوزع على الورثة ُكلĿ بنسبة ومقدار الضرر المادي واألدبي  ،َأثناء حياة مورثهم

، 1705/2010قوق تمييز ح للمتضرر، والدعوى دعوى شخصية ال عالقة لها بالتركة). ًاشخصي ًاالذي لحق به؛ باعتباره حق

، منشورات قسطاس (تقدير تعويض عن اَألضرار المادية والمعنوية لورثة شخص توفي نتيجة حادث 9/1/2011تاريخ الفصل: 

، تاريخ 3078/2010سير بمقدار الضرر الذي لحق بُكلِّ وارث دون اعتداد بنصيبه الشرعي من الميراث)؛ تمييز حقوق (هـ. ع.)

منشورات قسطاس (حصر التزام شركة تَأمين بَأداء مبلغ التعويض في حدود سقف مسؤوليتها عن اَألضرار ، 8/3/2011الفصل: 
وية في المادية والمعنوية في ورثة المتوفَّى). تقول المحكمة: (إن مسؤولية شركة التَأمين بالتعويض عن اَألضرار المادية والمعن

من يستحق التعويض عن  في أنركة التَأمين ملزمة بدفع المبلغ في حال تحقُّق الوفاة، وال خالف حال الوفاة هي بواقع... َأن ش
من حق الورثة). وهذا القرار محل نظر: ذلك َأن التعويض عن  ي،ن. َأما طريقة توزيع التعويض فهوالضرر هم الورثة الشرعي

تمييز الورثة الشرعيين كما ذهب القرار. في مدني)، ال  267/2ين من اُألسرة (ماَألزواج واَألقربفي األضرار المعنوية ينحصر 

  ، منشورات قسطاس. 17/2/2014، تاريخ الفصل: 2354/2013حقوق 

، 23/1/2018، تاريخ الفصل: 89/2018تمييز حقوق وقد ذهبت محكمة التمييز الموقَّرة في قرار حديث لها خالف ذلك:  هذا،
يؤدي إلى الوفاة ينشَأ عنه نوعان وذ تقول: (إن الحادث الذي تتسبب به مركبة خاضعة لنظام التَأمين اإللزامي إ ؛منشورات قسطاس

ــ النوع اَألول فهو َأصلي مباِشر يتمثَّل بالوفاة، وهو الضرر الذي يلحق بجسد المتوفَّى بسبب الحادث، ويمس  1من الضرر: 
من ضمن  كوناته الجسدية والروحية ويؤدي إلى تدميرها وإنهاء وجودها، ويكون التعويض عنه (مقابل الوفاة)عناصره الحياتية وم

تركة المتوفَّى، ومن حق الورثة بحسب َأنصبتهم الشرعية بصفتهم هذه مجتمِعين بكامل حصصهم اإلرثية َأو منفرِدين ُكلĿ حسب 
الحق بالمطالبة بهذا التعويض المحدد قانونًا بموجب تعليمات مسؤولية شركات التَأمين... التي حددت،  َأنصبته من التركة، ولهم

 )3000دينار عن الشخص الواحد يدَفع للورثة الشرعيين، ومبلغ ( )17000َأي تلك التعليمات، التعويض عن الوفاة بمبلغ (

دينار عن  )20.000يدَفع للورثة الشرعيين حتَّى الدرجة الثانية، َأي ما مجموعه ( دينار عن شقِّه المعنوي وعن الشخص الواحد
وما جاء في هذا القرار محل نظر؛  الشخص الواحد يدَفع للورثة الشرعيين... ُكلĿ حسب نصيبه في حجة حصر إرث المتوفَّى...).

تَأمين، وهم ورثة المتوفَّى، ومما ال شك فيه َأنَّه ليس من مستلزمات ذلك ذلك َأن المشرع حدد، فقط، شخص المستِفيد من مبلغ ال
نَّما وفق ما ُتقدوقَّرة ــ وإة ــ كما ذهبت المحكمة المتوفَّى وفق َأنصبتهم الشرعيم مبلغ التَأمين بين ورثة المقسة. َأن يره الخبرة الفني

وهذا ما ال يمكن التسليم به البتة؛ إذ  ،عد التعويض عن مقابل الوفاة جزءًا من تركة المتوفَّىكما َأن القرار جانب الصواب عندما 
تعويض حق إن عد هذا التعويض جزءًا من تركة المتوفَّى يفرغ مبلغ التَأمين من مضمونه حينئٍذ؛ ذلك َأن المشرع قدر َأن مبلغ ال

على ذلك َأن هذا المبلغ يصب في الذمة المالية للورثة مباشرة دون المرور بالذمة المالية للمتوفَّى، بني نشخصي يثبت للورثة، وي
تيجة ُتناقض كونه حقًَّا والقول َأنَّه جزء من تركة المتوفَّى يترتَّب عليه َأن يكون من حق دائِني هذا المتوفَّى التنفيذ عليه، وهذه ن

 مضرور عينه.يثبت لل صيًاشخ
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، 2002مين اإللزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها لسنة أقررت المادة الثانية من تعليمات َأقساط الت )25(
الدرجة  ُتدَفع للورثة الشرعيين حتَّى حدود مسؤولية شركة التَأمين عن بدل اَألضرار المعنوية ــ في حال الوفاة ــ بَألفي دينار

 الثانية.

 2001لسنة  )32تنص المادة العاشرة من نظام التَأمين اإللزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم ( )26(

له مسؤوًال من هذا النظام، تلتزم شركة التَأمين بتعويض الغير عن َأي مبالَغ يكون المؤمن  )12على َأنَّه: (مع مراعاة َأحكام المادة (
عن دفعها كتعويض عن الضرر. وُتحدد مسؤولية شركة التَأمين في التعويض وفق ُأسس ُتحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس 
الوزراء بناًء على تنسيب المجلس). وهي ُتطابق المادة السادسة من نظام التأمين اإللزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم 

 .1985 ) لسنة29(

تمييز حقوق (هـ. : ر المعنى عينهانظ. ، منشورات قسطاس5/12/2007، تاريخ الفصل: 1306/2007تمييز حقوق (هـ. ع.) )27(

، تاريخ الفصل: 2354/2013تمييز حقوق ، منشورات قسطاس؛ 15/3/2006، تاريخ الفصل: 3386/2005ع.)

 ، منشورات قسطاس.15/11/2016، تاريخ الفصل: 1937/2016، منشورات قسطاس؛ تمييز حقوق (هـ. ع.)17/2/2014

مين بتعويض اَألضرار المادية أ، منشورات قسطاس (إلزام شركة ت3/2/2016، تاريخ الفصل: 1923/2015تمييز حقوق  )28(
 والمعنوية التي لحقت بورثة شخص توفي نتيجة حادث سير، وذلك على الرغم من قبضهم مبلغ الِدية الشرعية).

، منشورات قسطاس؛ استئناف شرعي (إربد)رقم 27/6/2004، تاريخ الفصل: 470/2004رقم  استئناف شرعي (إربد) )29(

، تاريخ الفصل: 243/2012، منشورات قسطاس؛ استئناف شرعي (إربد)رقم 22/7/2004، تاريخ الفصل: 555/2004

 ، منشورات قسطاس.13/2/2012

ما يجب من مال، في الجناية على النفس وما دونها، ولو كان الجاني غير مميز، هو على ( على أن: مدني) 273تنص المادة ( )30(
 العاقلة َأو الجاني، للمجني عليه َأو ورثته الشرعيين، وفقًا للقانون).

من قتل َأو جرح َأو إيذاء  على أنه: (رغمًا عما ورد في المادة السابقة، ُكلُّ من َأتى فعًال ضارًا بالنفس مدني) 274تنص المادة ( )31(
  الضار). وحرموا من ذلك بسبب الفعل ثته الشرعيين َأو لمن كان يعولهميلزم بالتعويض عما َأحدثه من ضرر للمجني عليه َأو ور

      

  المصادر والمراجع

؛ 74-73؛ 367؛ 73؛ 93- 88 ؛89، ص 2011، 1، دار وائل (عمان)، طمين، دراسة مقارنةتأَأحكام ال .أبو عرابي، غازي

  .92؛ 214؛ 89- 88؛ 366

  . 204؛ 201، ص 1968، القاهرة، المسماة ،االيجار والتأمين العقود. البدراوي، عبد المنعم

، مكتبة الجالء الجديدة، المنصورة، حقيقة أزمة المسؤولية المدنية ودور تأمين المسؤولية .البيه، محسن عبدالحميد

  .40، ص 1993

، ص 2011، الجزء االول، الطبعة االولى، الوجيز في شرح القانون المدني االردني، مصادر االلتزام .ياسينالجبوري، 

  وما بعدها. 437

، دار شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية وااللتزامات، دراسة مقارنة .السرحان، عدنان، وخاطر، نوري

  ا بعدها.وم 482وما بعدها؛  592، ص 2012، 5 الثقافة، ط
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الوسيط في شرح القانون المدني، عقود الغرر: عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة  .السنهوري، عبد الرزاق

؛ 1653-1652؛ 1682-1681؛ 1672-1671، ص دون دار نشر، وسنة نشر، ورقم طبعة، 2، م7، جالتأمينوعقد 

1688.  

، ص 1991، الطبعة الثالثة، نادي القضاة،قانون والقضاء المقارنيندراسة في ال أحكام التأمين، شرف الدين، أحمد.

  .367-332؛ 170؛ 160-170

  .272؛ 270؛ 237؛ 288، ص 2006، 1، دار الثقافة، طالبري في التشريع، دراسة مقارنة التأمين .العطير، عبد القادر

م درمان أية الشريعة والقانون، جامعة ، رسالة دكتوراه، كلالتعويض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة .عيسى، صدقي

  وما بعدها. 265، ص 2011اإلسالمية، السودان، 

، القاهرة، الطبعة المصري والفرنسي دراسة مقارنة بين القانونين حكام العامة لعقد التأمين،ألا .لطفي، محمد حسام

  .182- 174، ص 2001الثالثة،

؛ 180-178، ص وسنة نشر ،دون رقم طبعةدة للنشر (اإلسكندرية)، عة الجديدار الجام َأحكام التأمين، .منصور، محمد

  .82؛ 217؛ 214

  

  المدونات القانونية

. 2، ص1/8/1976)، بتاريخ: 2645منشور بالجريدة الرسمية، العدد (، 1976لعام  )43القانون المدني اُألردني، رقم (

  .2000ة المحامين، عمان، دون رقم طبعة، ، إعداد المكتب الفني لنقاب1مع مذكراته اإليضاحية، ج

)، بتاريخ: 5517منشور بالجريدة الرسمية، العدد ( ،2018لسنة  )25رقم ( قانون المسؤولية الطبية والصحية

  .3420، ص31/5/2018

 )، بتاريخ:5025منشور بالجريدة الرسمية، العدد (، 2010) لسنة 12رقم ( نظام التأمين اإللزامي للمركبات

  .2192، ص15/4/2010

منشور بالجريدة الرسمية، العدد ، 2010لسنة  )24رقم ( اإللزامي للمركبات التأمينفي  التأمينتعليمات مسؤولية شركة 

  .2541، ص2/5/2010)، بتاريخ: 5028(

)، 5233ة، العدد (منشور بالجريدة الرسمي ،2013لسنة  )65رقم ( اإللزامي من َأخطار الحريق والزالزل التأمين نظام

 .3509، ص1/8/2013بتاريخ: 
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   ٭سعدان علي حسين فؤاد

  

  12/2/2019 تاريخ القبول   11/12/2018 ستالمتاريخ اال

  

  ملخصال

القطاعين العام والخـاص   في منظماتعالقات العامة الدراسة إلى التعرف على مستويات الرضا الوظيفي لدى ممارسي ال هذه هدفت
  .التي تسهم في تحسين أداء ممارسي العالقات العامةوعناصره في اليمن للوقوف على أهم محددات الرضا الوظيفي 

الـيمن  وذلك بالتطبيق على عينـة مـن ممارسـي العالقـات العامـة فـي القطـاعين الحكـومي والخـاص فـي            ،وقد استخدم الباحث منهج المسح
  ) مفردة. 90بلغت (

  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن عرضها فيما يلي :

  ممارسي العالقات العامة في القطاع الخاص.لحوافز) الدخل والتفوق متوسطات الرضا الوظيفي الخاصة بـعنصر (مستوى  -

وهـو العنصـر الوحيـد الـذي تفـوق فيـه القطـاع         ،القـرار  ة فـي اتخـاذ  ظهور تفوق نسبي للقطـاع الحكـومي فـي العنصـر الخـاص بالمشـارك       -
  الحكومي على القطاع الخاص في مستويات الرضا الوظيفي لممارسي العالقات العامة.

تصــدر عنصــر الرضــا عــن (األجــر والحــوافز) قائمــة العناصــر األكثــر أهميــة فــي تحقيــق الرضــا الــوظيفي لممارســي العالقــات العامــة فــي     -
  الخاص.  القطاعين الحكومي و

عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي الرضـا الـوظيفي لممارسـي العالقـات العامـة فـي القطـاعين الحكـومي والخـاص تعـزى للجـنس                -
  ومدة الخدمة. أوالمستوى التعليمي أوالسن أ

  ظيفي لديهم.وجود عالقة إيجابية بين مشاركة ممارسي العالقات العامة في اتخاذ القرار وبين مستويات الرضا الو -

  .الجمهورية اليمنية؛ القطاع الخاص ،القطاع العام ؛العالقات العامة وممارس ؛: الرضا الوظيفيمفتاحيةالكلمات ال

  

  مقدمةال

 إن إذ ؛ساسي لرفع كفاءة األداء التنظيميركزت العديد من المنظمات الحديثة على العنصر البشري باعتباره المحرك األ
  مة الرئيسية لنجاح المنظمة وتحقيق أهدافها.العنصر البشري هو الدعا

فهو الثروة  ؛بأن تقدمها مرهون بالعناية به لقنـــــاعتها الراسخـــــةإلنسان لقدمة اهتمامًا جليًال ــــــه الدول المتـــــتوج، لذلك
ضا الوظيفي من أكثر لذلك فقد كانت وال تزال بيئة العمل والر .الحقيقية التي ال تنضب والمحدد الرئيسي لإلنتاج

، (صالح اآلونة األخيرة لتأثيره القوي على اتجاهات العاملين ومستوى أدائهم فيالموضوعات التي نالت اهتمام الباحثين 

  .)107، ص 2006

                                                           
  2019، جامعة اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  / قسم العالقات العامة واالعالن، كلية االعالم، جامعة صنعاء، صنعاء، الجمهورية اليمنية.  .األردن ،إربد، جامعة اليرموك اإلعالم،كلية  قسم العالقات العامة واالعالن،   ٭
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  "دراسة مقارنة بين القطاعين الحكومي والخاص"    

  

 يالمحرك األساس ألنهونظرًا للطبيعة اإلنسانية التي تميز وظيفة العالقات العامة واهتمام هذه الوظيفة بالعنصر البشري 
وتوجيه العالقات العامة كامل جهودها وبرامجها للجماهير المتعاملة مع  ،لنجاح واإلنجاز في مختلف المنظمات من ناحيةل

فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على  ،المنظمة بغرض بناء الصورة الذهنية الجيدة عن المنظمة من ناحية أخرى
وذلك من  ،جمهورية اليمنيةمنظمات القطاعين العام والخاص في الفي   مستويات الرضا الوظيفي لممارسي العالقات العامة
العالقات العامة وتعزيز  التي تسهم في تحسين أداء ممارسيوعناصره أجل الوقوف على أهم محددات الرضا الوظيفي 

من أهم المحددات التي  والتأكيد على عوامل الرضا الوظيفي والوالء ،فالعالقات العامة الناجحة تبدأ من الداخل .قدراتهم
  تسهم في تقديم إنجاز حقيقي ومستمر للمنظمات المختلفة.

  مشكلة الدراسة 

في الجمهورية جهزة العالقات العامة في أين ـــــالكشف عن مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملسعت هذه الدراسة إلى 
والعوامل  ،مثل: المشاركة في اتخاذ القرار ،لديهمالوظيفي الخاصة بالرضا ناصر م العـــــــوالتعرف على أه ،اليمنية

 ،وسنوات الخبرة  ،إلى جانب الدخل ،وزمالء العملوالعالقة مع المدرين  ،ببيئة العمل والظروف الخاصة ،الديموغرافية
ات العامة دراسة ميدانية على عينة من ممارسي العالق إجراء وذلك من خالل ،لممارسي العالقات العامة يوالمستوى التعليم

  القطاعين الحكومي والخاص.في 

  أهمية الدراسة 

  تبرز أهمية الدراسة من خالل النقاط التالية:

قائمين باالتصال في المؤسسات اإلعالمية وأجهزة للدى ا الوظيفي الرضا عنوجود العديد من الدراسات من غم على الر -

 .ذا المجال لم يتم التطرق إليه في الجمهورية اليمنيةهفإن  ،العالقات العامة في التراث العلمي األجنبي والعربي

وبالتالي تبرز  ،المحدد األبرز في اإلنتاجية والتطور ؛ إلنهاألهمية القصوى التي يمثلها العنصر البشري لمختلف المنظمات  -
  .وتقدمها أهمية دراسة الرضا الوظيفي باعتباره من أهم الدوافع التي تسهم في نجاح المنظمات

الرضا الوظيفي لدى يات من الدراسات القليلة التي درست عقد مقارنة بين مستو _ حسب علم الباحث_الدراسة هذه  -
 .جمهورية اليمنيةممارسي العالقات العامة في القطاعين الحكومي والخاص في ال

  أهداف الدراسة 

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية : -

لجمهورية يفي بين ممارسي العالقات العامة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الكشف عن معدالت الرضا الوظا  -
 .اليمنية

 .وتوصيفها رصد مجموعة العوامل المؤثرة في درجة شعور ممارسي العالقات العامة بالرضا الوظيفي من عدمه -

 الحكومي والخاص. المحددة لرضا ممارسي العالقات العامة في القطاعين  العناصرالتعرف على أهم  -

هما القطاع الحكومي والقطاع الخاص المقارنة بين مستوى الرضا الوظيفي لممارسي العالقات العامة في قطاعين مختلفين  -
 للخروج بمؤشرات عن العوامل المحفزة لرضا ممارسي العالقات العامة في كل قطاع.
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  اإلطار النظري للدراسة 

  أهمية الرضا الوظيفي 

  ,Anchustigui) ،حد أشهر المواضيع التي اهتمت بها األبحاث في مجال علم النفس التنظيميألرضا الوظيفي يعد ا     

2016, P.16) organizational psychology، كل يؤثر تأثيرًا مباشرًا على  نظرًا النه  الهامةم يهامفويمكن اعتباره من ال
عنصر إلى سيفتقر بالتالي  ،وظيفتهإذا كان غير راض عن وظف المف .(Sharma, 2015, P.44) من الموظفين والمنظمة

كثير من الباحثين في مختلف  لبــوهو مفهوم شائع جدًا درس من ِق ،(Dogar et al., p.15_25) ) للمنظمةloyaltyالوالء (
   (Sharma, 2015, p44) . مجاالت العمل وتخصصاته

لتأثيره على المكونات التنظيمية الهامة،  نظرًا؛ اسية لمعظم المنظمات من الجوانب األسيعتبر الرضا الوظيفي  كما أن
 jobواألداء الوظيفي (، )sales(وحركة المبيعات  ،)absenteeismبما في ذلك تغيب الموظفين عن العمل (

performance(، ) واإلنتاجيةproductivity(، المحفزة للعمل والتطور والدوافع (Arin, 2015, p.1).  

 ) في نجاح أي منظمةintegral role( أساسيًا فإنه يلعب دورًا ،أعضاء التنظيمبين ما يسود الرضا الوظيفي وعند

(Singer, 2015, p.23).  

بظهور وذلك  ،العشرينات من القرن الماضي فيوقد بدأ االهتمام بموضوع الرضا الوظيفي في مجال العلوم اإلدارية 
 )Alton Mayo(لتون مايو أعلى يد ركنًا رئيسيًا رة التي يمثل العنصر البشري فيها مدرسة العالقات اإلنسانية في اإلدا

تقوم على افتراض أن طبيعة العنصر البشري يمكن أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا على اإلنتاج، ومن ثم فإن زيادة وهذه المدرسة 
ع التنظيم، وإشباع حاجاتهم المعنوية والمادية، م على التكيفاإلنتاج يمكن أن تتحقق من خالل فهم طبيعة األفراد وتشجيعهم 

  ).2006،(صالح على الرضا الوظيفي للعامل اتأثيره من حيث كما ركزت هذه المدرسة على أهمية جماعة العمل واإلشراف

ة وذلك عندما تناول مفهوم اإلدارة الناجح ،في ترسيخ مفاهيم الرضا الوظيفي) Taylorعالم اإلدارة تايلور (كما أسهم 
ضرورة تعزيز الثقة المتبادلة  إلىمؤلفاته أشار في  فقد .)scientific managementاإلدارة العلمية ( ئعن مباد كتاباته في

)mutual confidence(،  وتدعيم التعاون بين أفراد التنظيم)Pinsker, 2012, p.7(.  

ن ظروف العمل الخاصة بالموظفين وقد أكد العديد من الباحثين أنه من المهم للمنظمات أن تعمل على تحسي
عن عملهم الذين سيسهمون بدورهم في نجاح المنظمة وإنجاز  الراضينللمساهمة في خلق مستويات أعلى من األفراد 

الرضا الوظيفي يرتبط بشكل مباشر  نأكما  ،(Evans, 2016, p.32)مهامها بقدر أكبر من الكفاءة والروح المعنوية المرتفعة
فاألفراد الذين  .(performance ) (Hossen, 2016, p.200)واألداء  )motives()، والدوافع Leadershipمع القيادة (

على  قادروننهم كذلك إ.يشعرون بالرضا الوظيفي داخل المنظمة ليسوا فقط األكثر قدرة على اإلنجاز واألداء المتميز بل
  .(Evans, 2016, p.32) خلق بيئة عمل أكثر إيجابية وأكثر انتماء

  تعريفات الرضا الوظيفي 

للرضا العام الذي  وصفًا ايقدم من خالله،)multi-dimensionalاألبعاد ( ةم متعدديهامفمن الالرضا الوظيفي يعد 
 Mosadeg andوقد أشار موساديج ويارموهامديان ( .(Alhumaidhi, 2015, p.21) هيشعر به الموظف نحو عمل

Yarmohammadian(  دراستها بشكل واسع ومكثف تظيفي من المواضيع التي تمأن الرضا الوإلى (Nwankwoala, 

2014, p.33)، أحد االتجاهات الشاملة للبحث في مختلف التخصصات يعد إذ.(Singer, 2015, p.23)   

 ,Nwankwoala)."الموقف الذي يتخذه الفرد تجاه عمله") بأنه Brayfield and Rotheفقد عرفه برايفيلد وروث (

2014, p33)  
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) emotional stateحالة عاطفية (أنه "ب) Lockeلوك ( عرفه للرضا الوظيفي واحد من أكثر التعريفات استخدامًاوفي 
رضية أو إيجابية ناتجة عن عمل الفرد أو خبرته العملية"م  (Anchustigui, 2016, P.19).  

أشار  إلى أن معظم العلماء  إذ ؛على حد سواًء ويتضح من تعريف لوك التأكيد على أهمية العمليات العاطفية والمعرفية
اء المعرفي الخاص بالرضا نوالمعرفي من المكونات الهامة في البالباحثين في الرضا الوظيفي يعتبرون الجانب العاطفي 

  .)Pinsker, 2012, p.8( الوظيفي

ومضمـــــون هــــذا  ،سير مفهوم الرضا الوظيفييمكننا اعتماد تعريٍف اسُتْخِدم من ِقـبل العديد من العلماء لتف ،وأخيرًا
  .(Amorim, 2013, p.18)  أنه" شعـــــــــور العاملين بخصوص وظائفهم ومدى حبهم لها" هو التعريــــف

  عناصر الرضا الوظيفي 

ء آخر بالفرد ، ويتعلق جزولياتهؤنها بالعمل ومتطلباته ومسيتعلق جزء م التي يتأثر الرضا الوظيفي بكثير من العناصر
، في حين أن جزءًا آخر من هذه العناصر يتعلق بالجوانب االجتماعية للوظيفة أو صيته ودوافعه وانفعاالته ورغباتهنفسه وشخ

المهنة. ومعرفتنا بهذه العناصر وتفهمها تمكننا من تحسينها وتطويرها واالرتقاء بها إلى المستوى الذي يضمن لنا إيجاد 
يرى البعض أن الرضا الوظيفي ينقسم إلى نوعين هما: الرضا العام الذي يعرف بأنه  ؛ إذتع بأداء وظيفتهرد المنتج المستمالف

 ،والرضا النوعي الذي يشير إلى رضا الفرد عن كل جانب من جوانب عمله على حدة ،االتجاه العام للفرد نحو عمله ككل
 أيديهم على العناصر التي تسهم في خفض الرضا أو زيادتهفي تمكين الباحثين من أن يضعوا  ة هذا التقسيموتتمثل فائد

 .)123، ص2006، (صالح

وظروف  ،منها: الدخل أو المرتب ،التي تؤثر في الرضا الوظيفي العناصروقد وجدت الدراسات أن هناك العديد من 
 administrationة (وسياسات اإلدار ،الرؤساءوالعالقات مع  ،والعالقات مع الزمالء ،)work conditionsالعمل (

policies(، أخرى تؤثر في الرضا الوظيفي تتعلق بالجوانب  عناصركما أن هناك  ،في المهنة (الترقي) وفرص التقدم

وكل هذه المكونات المعقدة  وكذلك التوقعات من العمل والوظيفة. ،وسنوات الخبرة ،والسن ،النوع منها: ،الشخصية لألفراد
  .(Alhumaidhi, 2015, p.21) الوظيفي تمثل المكون الشامل للرضا

، فاإلجهاد له عالقة بالعمل ؛نفسها أن مستوى الرضا الوظيفي يختلف باختالف الوظيفةإلى بعض الباحثين  كما أشار
كما أن أسلوب االتصال ينظر إليه على أن له عالقة ضعيفة  ،)personality characteristicsالخصائص الشخصية (كذا و

 policies andستراتيجيات () والسياسات واالrecruitment( في، في حين أن إجراءات التعيين واالختياربالرضا الوظي

strategiesردود الفعل على أن وفي دراسات أخرى وجد  .) التنظيمية وطبيعة العمل لها تأثير قوي على الرضا الوظيفي
 ) للرضا الوظيفيmajor determinantsات الرئيسية (في البرامج التدريبية من المحدد واالشتراكالمهام الوظيفية، 

(Dogaret al., p.15-25).  

 jobموساديج ويارموهامديان أن الرضا الوظيفي يتأثر بعدة عوامل منها:االستقاللية الوظيفية (وقد أضاف 

autonomy) واألمن الوظيفي ،(job securityومرونة مكان العمل، والقيادة ،(  (Nwankwoala, 2014, p.33).  

 ،التي اختبرت مستويات الرضا الوظيفي والعوامل المؤثرة فيه وأهم عناصره هاوتعدد اختالف الدراساتمن رغم على الو
 ،(Md Salahuddin et al., 2015) ما يليت في العديد من الدراسات لعل أهمها اتفقت على عدة عوامل تكرر فقد

(Onyebuenyi, 2016) :  

، )support from managersالدعم من المديرين (واإلشراف و، في العمل (الترقية) دمالتقو، )salaryالمرتب (
العوامل البيئية  أو ما يمكن أن نطلق عليه )job conditionsوظروف العمل ( ،عدد سنوات الخبرةو ،العالقات مع الزمالءو

)environmental factors(، متطلو ،طبيعة المهنة، وصنع القرارالمشاركة في و) بات العملtask requirements( . وإلى
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دورًا واضحًا  وسنوات الخبرة ،والمستوى التعليمي ،والنوع ،العمر تلعب العوامل والمتغيرات الشخصية مثل: ،جانب ما سبق

  في الرضا الوظيفي.

  الدراسات السابقة 

  أوال: الدراسات العربية 

  )1992 ،دراسة (شمس

 وذلك ،ضا الوظيفي للعاملين في العالقات العامة في كل من مصر والسعوديةإلى التعرف على الرالدراسة هدفت 
 22العالقات العامة في المؤسسات المصرية وفي من العاملين  ًافرد 18بالتطبيق على عينة قوامها  باستخدام منهج المسح

 العالقات العامة في المؤسسات السعودية. في من العاملين  افرد

  لنتائج التالية: وتوصلت الدراسة إلى ا

مهنة العالقات في مهنة العالقات العامة في المؤسسات المصرية أعلى من درجة رضا العاملين في كانت درجة رضا العاملين  -

 العامة في المؤسسات السعودية.

لمصرية في المؤسسات ا )%82,2(في المؤسسة  مبلغت درجة الرضا عن العالقة بين موظفي العالقات العامة وبين زمالئه -
 في المؤسسات السعودية.  )%82,72(و

في المؤسسات  )%63,33(العامة  اتبلغت درجة الرضا عن اشتراك العاملين في معظم القرارات التي تتخذها إدارة العالق -
 في المؤسسات السعودية. )%63,63(المصرية و

 )1998 ،دراسة (التركي

وقياس دور العالقات  ،للعاملين في الخطوط الجوية السعودية إلى التعرف على درجات الرضا الوظيفيالدراسة هدفت 
 وذلك ،العامة في إمكانية تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين عن طريق أنشطتها ووظائفها ووسائلها االتصالية المختلفة

  ية.الخطوط العربية السعودلدى من العاملين السعوديين  اتمفرد 808بالتطبيق على  المسحي منهجالباستخدام 

  وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

كان أكثر الجوانب سلبية انخفاض نسبة الرضا عن نظام الترقي له.و الجوانب اإليجابية للرضا الوظيفي العام أكثر من الجوانب السلبية تعد -
 المتبع في المؤسسة. 

ن وضوح اإلجراءات واألنظمة المتبعة داخل المؤسسة وبيوالعمل وجود عالقة إيجابية بين اشتراك العاملين في صناعة القرارات الخاصة ب -

  المؤسسة.في الرضا الوظيفي العام للعاملين 

  )2006، دراسة (صالح

وقامت  .العام األعمالالعام والخاص وقطاع  ينعلى مستويات الرضا الوظيفي لدى العاملين في القطاع التعرفهدفت الدراسة إلى 
  القطاعات الثالثة.في ) مفردة من ممارسي العالقات العامة 450وذلك بالتطبيق على ( ،ن خالل المنهج المسحيالباحثة بتطبيق الدراسة م

  عدة نتائج أهمها: إلى توصلت الدراسة قد و

ثم  ،قطاع األعمال في ذلك يليه ،متوسطات رضا العاملين عن الظروف المادية للعمل من حيثء القطاع الخاص في المركز األول يمج -
 القطاع العام.
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ثم األعمال  ،يليه في ذلك القطاع العام ،متوسطات رضا العاملين عن الرئيس المباشر من حيثء القطاع الخاص في المركز األول يمج -
 العام.

 عدم وجود تأثير للمستوى الدراسي للعاملين على متوسط الرضا الوظيفي العام في القطاعات الثالثة. -

بين اشتراك العاملين في صناعة القرارات الخاصة بالعمل وبين زيادة متوسط الرضا الوظيفي لهم في القطاعات  وجود عالقة إيجابية قوية -
 الثالثة.

  )2008دراسة (جنيد، 

وليات االتصالية للقيادات الجامعية في تحقيق الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة ؤلتعرف على المسإلى اهدفت الدراسة 
  األساليب المعيقة للرضا الوظيفي ألساتذة الجامعة.و هوأبعادلى عوامل الرضا الوظيفي التعرف عإلى جانب  ،التدريس

) مفردة من أعضاء هيئة 120وتم إجراء الدراسة باستخدام منهج المسح االجتماعي بالتطبيق على عينة مكونة من (

  أكتوبر. 6جامعتي القاهرة وفي التدريس 

  عدة نتائج أهمها: إلى وتوصلت الدراسة 

 ،بالنسبة للجامعات الحكوميةف .الخاصةعينة الجامعات ف أسباب الرضا عن العمل بين عينة الجامعات الحكومية وختالا -
يمثل تحقيق العائد ف ،الجامعات الخاصةفي وأما  .في تحقيق مكانة اجتماعية مناسبة تلك األسباب بشكل أساسي تتمثل

 ة التدريس.للرضا ألعضاء هيئ األساسي سببالالمادي المناسب 

نظافة...الخ) على الرضا الوظيفي، وترتفع نسبة الصالحية بين  -نظام -صيانة -تهوية -مكان العمل (إضاءة ةتؤثر صالحي -

 .الجامعات الحكوميةعينة عينة الجامعات الخاصة بالمقارنة ب

  )2013دراسة (السعيدي، 

الكويت و لرضا الوظيفي للعاملين في صحيفتي الرأيهدفت الدراسة إلى التعرف على دور العالقات العامة في تحقيق ا
  تايمز ومعرفة العوامل المؤثرة في تحقيق الرضا لديهم.

  من العاملين في الصحيفتين. )235(واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي بالتطبيق على عينة بلغ قوامها 

  عدة نتائج أهمها:إلى وقد توصلت الدراسة 

ير الضمان الصحي للعاملين والعدالة في توزيع المهام والواجبات والعدالة في األجور والرواتب العوامل الخاصة بتوف مجيء -
 على رأس العوامل الداخلية المؤثرة في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في الصحيفتين. 

الكويت تايمز تبعًا مستويات الرضا الوظيفي بين العاملين في صحيفتي الرأي و في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية -
  لمتغير الجنس.

  )2015، العنزيدراسة (العالونة و

وقد  .في المستشفيات السعودية ممارسي العالقات العامةلالرضا الوظيفي  إلى التعرف على درجةهدفت الدراسة 
ي المستشفيات ) مفردة من ممارسي العالقات العامة ف155استخدم الباحثان منهج المسح بالتطبيق على عينة مكونة من (

  التابعة للقطاعين العام والخاص.

  عدة نتائج أهمها:إلى وقد توصلت الدراسة 

 جاء في طليعة عوامل الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة في المستشفيات السعودية الرضا عن األجر. -
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لى مستويات الرضا الوظيفي كومية عتفوقت مستويات الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة في المستشفيات الح -

 نظرائهم في المستشفيات الخاصة.  لدى

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة في المستشفيات السعودية تعزى  -
 والخبرة. ،والعمر ،إلى المؤهل العلمي

  ثانيًا: الدراسات األجنبية 

  )(Smauel, 1993دراسة 

مديري العالقات العامة في المدارس والمنظمات وتأثيرها ومقارنتها لدى هدفت الدراسة إلى تحليل الخصائص الوظيفية 

  على الرضا الوظيفي لديهم.

ء جمعية ممارسي مفردة من أعضا 150وقد تم تطبيق الدراسة من خالل منهج المسح على عينة عشوائية قوامها 

) وعينة أخرى من أعضاء جمعية العالقات العامة األمريكية national schoolsلوطنية (المدارس افي العالقات العامة 
  والجمعية الدولية التصال األعمال. 

  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ويعود  .مديري العالقات العامة في المنظماتلدى منه  علىمديري العالقات العامة في المدارس ألمعدل الرضا الوظيفي  -
 اإلدارة العليا. ولتواصل المباشر بين مديري العالقات العامة في المدارس إلى اذلك 

 )Serini et al., 1997دراسة (

لكشف عن االختالفات في مستويات الرضا الوظيفي بين ممارسي العالقات العامة من الذكور إلى اهدفت الدراسة وقد 
وتم إجراء الدراستين من  ،)1995(والثانية بعد خمس سنوات  )1990(األولى أجريت عام  ،واإلناث في دراستين مختلفتين

  كية.يخالل المنهج المسحي على عينة من أعضاء جمعية العالقات العامة األمر

  عدة نتائج أهمها:إلى وقد توصلت الدراسة 

لمهني ومعظم جوانب اإلناث راضون عن عملهم وعن الوضع او معظم ممارسي العالقات العامة عينة الدراسة من الذكور -
 إال أن رضاهم عن الدخل المادي كان أقل. ،العمل

إال أن اإلناث كن أكثر ارتباطًا بالوظيفة من  ،اختالفات كبيرة بين الذكور واإلناث في مستويات الرضا الوظيفي ال توجد -

 ).1995(كما أن اإلناث والذكور كانوا أكثر رضا عن وظائفهم في دراسة عام  ،الذكور

  )Wook and Hon, 1998ة (دراس

سعت هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين نماذج العالقات العامة والرضا الوظيفي بين الممارسين في كوريا، 

) مفردة من العاملين في 167( مكونة منعلى عينة من ممارسي العالقات العامة  بالتطبيق واستخدمت الدراسة منهج المسح
  نظمات األعمال في كوريا. وكاالت العالقات العامة وم

  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

وإن كان الممارسون  .نتائج غير مرتفعة -  سواًء المتوازنة أو غير المتوازنة -سجلت نماذج االتصال ثنائية االتجاه  -
ستراتيجية لهذه اال ون المهارات الفعلية والخصائصأنهم ال يستخدمفيعتقدون أنهم يمارسون النماذج ثنائية االتجاه 

  النماذج. 
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سجل ممارسو العالقات العامة الذين يستخدمون النماذج المهنية (ثنائية االتجاه) مستوى رضا وظيفي أعلى من نظرائهم  -
وهو األمر الذي يؤكد أهمية الممارسة المحترفة  ،الذين يستخدمون النماذج الحرفية (أحادية االتجاه) نمن الممارسي

 للعالقات العامة. )professional practice( والمهنية

 )Karadjov et al., 2000دراسة (

فضًال عن قياس مستوى الرضا  ،إلى التعرف على النماذج التي تمارس من خاللها العالقات العامةهذه الدراسة هدفت 

ممارسي العالقات العامة في من  اتفردن المم 102وذلك بالتطبيق على عينة قوامها  ،الوظيفي بين ممارسي العالقات العامة
  بلغاريا.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود مستوى متوسط من الشعور بالرضا الوظيفي العام بين العاملين في مجال العالقات 

فاألفراد  .العامة، ووجود عالقة بين النموذج المستخدم في ممارسة العالقات العامة وبين الرضا الوظيفي لدى ممارسيها
ن العالقات العامة وفقًا لألسلوب العلمي كانوا أكثر رضا عن مهنتهم من الذين ال يستخدمون األسس العلمية الذين يمارسو

  في ممارسة العالقات العامة.

  )Sebastian., 2002دراسة (

وركزت على  ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على جوانب التشابه واالختالف في الرضا الوظيفي بين اإلناث والذكور

والمرتب. وقد تم تطبيق الدراسة بواسطة  ،والتميز واالحترام ،الدور الذي يقوم به الممارس مثل: ،عوامل األساسيةال
عينة عشوائية من أعضاء جمعية العالقات العامة األمريكية لتحديد مدى رضاهم عن إلى لكتروني استبيان أرسل عبر البريد اإل

  مهنة العالقات العامة.

  ة إلى عدة نتائج منها:وقد توصلت الدراس

في مستويات الرضا بين الذكور  ًاإال أن هناك اختالف ،العالقات العامة بشكل عام إلى رضاهم عن وظيفتهم وأشار ممارس -

 وفرص التطور في الوظيفة الحالية. ،وتوقع استمرار النجاح في المستقبل ،الدخليعزى إلى واإلناث 

، كما عدم التطور الوظيفي في المنظمات برضا الذكور فيما يتعلق بالدخل وكذلك ةمقارنمستوى رضا اإلناث منخفضًا كان  -
  أن اإلناث غير راضيات عن فرص التطور في منظماتهن. 

  )Tindall,2009دراسة (

أمريكيين (األمريكيين من أصول -هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مستوى رضا ممارسي العالقات العامة األفرو
  عالقات العامة كمهنة، ومدى قبولهم في المجتمع العملي. فريقية) عن الإ

واختيرت العينة بطريقة كرة  ،أمريكيين-ممارس عالقات عامة من األفرو )12(وقد أجرى الباحث مقابالت متعمقة مع 
  الثلج.

  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

أمريكية. ولم يكن من بينهم سوى -تخاطب مع األقليات األفروأمريكيين بصفة أساسية لل-تم توظيف بعض الممارسين األفرو -
وهذا يدل على أن  .أمريكيين- ممارسة واحدة ترغب في أن تكون حياتها العملية في العالقات العامة مع األفرو

 األهداف المرجوة من توظيفهم لم تتحقق. ألن  الممارسين غير راضين عن عملهم؛
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  )Beurer-Zuelliget al.,2009دراسة (

أوساط  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن االختالفات في الخلفية التعليمية وأنشطة العمل والرضا الوظيفي بين
من  )1410(على عينة مكونة من  بالتطبيق المسح منهج وقد تم إجراء الدراسة من خالل .بيينومحترفي االتصال األور
  القطاعين العام والخاص. بية من شركاتوشركة أور )30(محترفي االتصال لدى 

  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

إلى رضاهم  من أفراد العينة %) 48,7أشار ( قدف ؛بيينوارتفاع نسبة الرضا الوظيفي بين أوساط محترفي االتصال األور -

 إلى رضاهم العالي جدًا عن وظائفهم. منهم %)25العالي عن وظائفهم بينما أشار (

  .لدى اإلناث لى نسبة الرضا الوظيفيالرضا الوظيفي لدى الذكور ع تفوقت نسبة -

 االتصال لدول البحر وبينما حصل محترف ن على أعلى نسب الرضا الوظيفي،واالتصال االسكندنافي وحصل محترف -

 . المتوسط على أدنى معدالت الرضا الوظيفي

   )Beebe et al., 2009دراسة (

 أثناء في االتصال عن الخبرات التدريبية التي تلقوها ةبالوظيفي لدى طل اتوى الرضهدفت هذه الدراسة إلى تحليل مس
  التدريب العملي. 

  .ًامشارك )290(العينة النهائية وبلغت  ،استخدمت الدراسة منهج المسح

  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

والحصول  ،لمكتسبة، وبناء عالقات جيدة مع المشرفينمن الرضا عن المهارات الوظيفية ا عاليةالمشاركون نسبة  بدىأ -
   التي يحصلون عليها.رضاهم عن الرواتب  نسبة من علىأعلى فرص الترقي في المهنة 

  )Liyang, 2012دراسة (

على مستوى الرضا الوظيفي )  )transformational leadership التحولية القيادةناقشت هذه الدراسة تأثيرات 

  شركات العالقات العامة في تايوان.  فيممارسي العالقات العامة العاملين لتنظيمي واالنضباط ال

ممارس عالقات عامة تم اختيارهم  600 إلىأرسلت استمارة االستقصاء  ؛وقد استخدمت الدراسة منهج المسح

 بنسبةفقط ة للدراسة صالح اتاستمار 305بلغت نسبة االستجابة  وقدشركة عالقات عامة في تايبيه.  159من  عشوائيًا
  %). 50( تجاوزت قليًال

  وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

 .القيادة التحولية لها تأثير كبير على مستوى الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة ةأن محاور -

 ؛ظيمي لدى ممارسي العالقات العامةضباط التنأن الرضا الوظيفي يمثل عامًال وسيطًا لتأثيرات القيادة التحولية في االن -

 لتحولية تعزز الرضا الوظيفي والوالء واالنضباط التنظيمي لدى الممارسين. ا أسلوب القيادة اإلدارةفكلما انتهجت 

  )Lehman, 2017دراسة (

لوظيفي بين موظفي ) والرضا اauthentic leadershipبحثت هذه الدراسة العالقات بين القيادة الموثوقة والمؤثرة (
ن يالعاملاألمريكيين من ممارسي العالقات العامة  اتمفرد )109مكونة من (عينة وقد أجريت الدراسة على  .العالقات العامة

  إشرافية.في وظائف غير 
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  بمجموعة من النتائج منها:الدراسة  وخرجت

 . العالقات العامةوجود عالقة إيجابية بين القيادة الموثوقة والرضا الوظيفي بين موظفي  -

ومدة  ،والمستوى التعليمي ،والجنس ،(العمر ــــــــعدم وجود ارتباط إحصائي بين المتغيرات الديموغرافية والمتمثلة ب -
 ممارسي العالقات العامة.لمستويات الرضا الوظيفي وبين  الخدمة في المنظمة)

  تعليق الباحث على الدراسات السابقة 

درس  افمنها م عناصر المؤثرة على الرضا الوظيفي.جنبية على دراسة عدد محدود من الركزت معظم الدراسات األ
أو تأثير النموذج العلمي  ،كالخصائص الوظيفية وأثرها على الرضا الوظيفي لممارسي العالقات العامة ،عنصرًا واحدًا فقط

درس  االنوع (ذكور وإناث) على الرضا. ومنها م أو دراسة اختالف ،المتبع في ممارسة العالقات العامة على رضا الممارسين
  الخلفية العلمية والفرص التدريبية التي تميز الممارسين.و أكثر من عنصر كالدخل وفرص الترقي

مثل المشاركة  ،فقد اشتملت على عدد من العناصر والمتغيرات الخاصة بالرضا الوظيفي ،أما بالنسبة للدراسات العربية

اشتمال  يمما يعن ،والعالقات مع الزمالء وغيرها من العناصر التي تؤثر على الرضا الوظيفي ،الدخلو ،في اتخاذ القرار
  الدراسات العربية على تنوع أكبر في العناصر الخاصة بالرضا الوظيفي.

العامة واألجنبية التي درست الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات  فإن الدراسات العربية ،أما من الناحية المنهجية
باعتباره استخدمت منهج المسح ؛ إذ ه الدراسات على البحوث الميدانيةوقد اعتمدت هذ .تندرج في إطار البحوث الوصفية

  .المنهج المالئم لهذا النوع من الدراسات

بين ب القيام بعقد مقارنة إلى جان ،ولعل ما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها شمولها لعناصر الرضا الوظيفي المختلفة
بهدف الكشف عن الفروق بين  ؛مستويات الرضا الوظيفي لدي ممارسي العالقات العامة في القطاعين الحكومي والخاص

  القطاعين فيما يتعلق بعناصر الرضا الوظيفي في كل قطاع. 

ض وقد أفادت الدراسات السابقة الباحث في تحديد أهداف الدراسة واختيار المنهج المالئم لها وصياغة الفرو
والتساؤالت وتحديد المشكلة البحثية، إلى جانب التعرف على العوامل والمتغيرات المؤثرة في الرضا الوظيفي لممارسي 

  العالقات العامة. 

  تساؤالت الدراسة وفروضها

  أوًال: تساؤالت الدراسة

 ؟بالرضا تجاه وظائفهم يةاليمنالجمهورية ما مدى شعور ممارسي العالقات العامة في القطاعين الحكومي والخاص في  -

 ما أهم عناصر الرضا الوظيفي التي تسهم في تحقيق رضا ممارسي العالقات العامة في الجمهورية اليمنية عن وظائفهم؟ -

جمهورية السن) على الرضا الوظيفي لممارسي العالقات العامة في الومثل النوع (رافية غإلى أي مدى تؤثر العوامل الديمو -
 .يةيمنال

 ظروف العمل على مستويات الرضا الوظيفي بين أوساط ممارسي العالقات العامة؟ما تأثير  -

 ؟إلى أي مدى تؤثر عالقات ممارسي العالقات العامة بزمالئهم في العمل على مستويات الرضا الوظيفي لديهم -

 ما تأثير تعامل المدير المباشر مع ممارسي العالقات العامة على مستوى الرضا الوظيفي لديهم؟ -

على  يةاليمنالجمهورية ا مدى تأثير المستوى التعليمي لممارسي العالقات العامة في القطاعين الخاص والحكومي في م -
 الرضا الوظيفي لديهم؟
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  فروض الدراسة ثانيًا:

 يجابية بين المشاركة في اتخاذ القرار والرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة.إتوجد عالقة ارتباط  -

ات داللة إحصائية بين معدالت الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة وفقًا للقطاع (الحكومي توجد فروق ذ -
 والخاص).

  زادت معدالت الرضا الوظيفي لديهم. ،كلما زادت سنوات الخبرة لدى ممارسي العالقات العامة -

ومعدالت الرضا الوظيفي المرتفعة يجابية بين رضا ممارسي العالقات العامة عن مستوى الدخل إتوجد عالقة ارتباط  -
 لديهم.

  اإلجراءات المنهجية 

  منهج الدراسة  -

وأوصاف عن الظاهرة أو  ومعلوماتالباحث منهج المسح الذي يعتبر جهدًا علميًا منظمًا للحصول على بيانات استخدم 
قد  إنماو ،ر فقطدور المسح على وصف الظواه ر). وال يقتص101،ص 1991(حسين، مجموعة الظواهر موضوع البحث

وقد قام الباحث بمسح تأثير العناصر المختلفة  .)Cunter, 2000, p.24( هاوتفسير يتعدى ذلك إلى شرح هذه الظواهر
 ،والدخل ،مثل: المشاركة في اتخاذ القرار ،المؤثرة في الرضا الوظيفي على ممارسي العالقات العامة في الجمهورية اليمنية

والمستوى  ،إلى جانب سنوات الخبرة ،وزمالء العمل والعالقة مع المديرين ،وظروف العمل ،يةوالعــــوامل الديموغراف
  لممارسي العالقات العامة.  يالتعليم

  وعينتهامجتمع الدراسة  -

  يتحدد مجتمع الدراسة في ممارسي العالقات العامة في الجمهورية اليمنية في القطاعين الحكومي والخاص. 

استخدم أوًال أسلوب العينة الطبقية لضمان تمثيل القطاعين  ؛ إذقد تم أخذها على مرحلتين ف ،أما عينة الدراسة
) 45والخاص في عينة المبحوثين من ممارسي العالقات العامة في كل قطاع، ثم قام الباحث بعد ذلك باختيار ( حكوميال

  عامة من القطاعين الحكومي والخاص. ) ممارس عالقات 90مفردة من كل قطاع بأسلوب العينة المتاحة وبإجمالي (

  أدوات جمع البيانات -

اعتمدت الدراسة على أداة االستبيان، وقد تم تصميم استبيان احتوى على عدد من األسئلة التي تغطي المتغيرات 
لجمهورية لدى ممارسي العالقات العامة في ا هوعناصروالجوانب التي تحقق أهداف الدراسة المتعلقة بأبعاد الرضا الوظيفي 

  اليمنية وتسهم في تقديم إجابات كاملة حولها. 

  .2017 عام ربوقد تم تطبيق االستبيان خالل الفترة من يوليو إلى سبتم

  إجراءات الصدق والثبات -

 ).111،ص 1989(الوفائي،  قاسأن المقياس الذي يستخدمه الباحث يقيس بالفعل ما ينبغي أن ي :ويقصد بالصدق

قام بعرض استمارة االستقصاء على مجموعة من ؛ إذ )(face validityأسلوب الصدق الظاهري وقد استخدم الباحث 
 .وذلك بهدف التأكد من صالحية االستمارة لجمع المعلومات ،)1(السادة المحكمين المتخصصين في مجال العالقات العامة

اء التعديالت المطلوبة لتصبح استمارة االستقصاء قام الباحث بإجر ،من السادة المحكمين اقترحتبناًء على التعديالت التي و
  في شكلها النهائي.جاهزة 
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  الدراسة اةدأثبات  -

النسب مناسبة لغايات واعتبرت  ،يانستبتم استخدم طريقة ألفا كرونباخ لمعرفة مدى ثبات اال ،اةداألللتأكد من ثبات 
وهذا يعنى أن معامل الثبات لجميع  ،)0.93مرتفعة جدًا (قيمة معامل ألفا لجميع فقرات االستبانة  كانت فقد .هذه الدراسة

  .ياناألمر الذي يؤكد ثبات االستب ،لما اتفقت عليه الدراسات وفقًا فقرات عالال

  نتائج الدراسة الميدانية 

  : خصائص عينة الدراسةأوًال

  .خصائص عينة الدراسة :)1جدول (ال

  الفئات  
  المجموع  خاص  حكومي

 ة%النسب التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 الجنس
 77.8 70 66.7 30 88.9 40 ذكر

 22.2 20 33.3 15 11.1 5 نثىأ

 السن

 10.0 9 11.1 5 8.9 4 سنة 30قل من أ
 76.7 69 73.3 33 80.0 36 سنة 50قل من أ- 30من 

 13.3 12 15.6 7 11.1 5 سنة فأكثر 50

المستوى 
 التعلمي

 15.6 14 6.7 3 24.4 11  ثانوية عامة فأقل
 68.9 62 75.6 34 62.2 28 شهادة جامعية
 15.6 14 17.8 8 13.3 6 دراسات عليا

الخدمة  مدة

 المنظمةفي 

 15.6 14 22.2 10 8.9 4 سنوات 5قل من أ
 41.1 37 37.8 17 44.4 20 سنوات 10- 5من 

 43.3 39 40.0 18 46.7 21 سنوات 10كثر من أ
نوع 
 المنظمة

 50.0 45     حكوميقطاع 
 50.0 45     قطاع خاص

 100.0 90 100.0 45 100.0 45   المجموع

والمستوى  ،والسن ،الجنسفي رارات والنسب المئوية) المتمثلة يشير الجدول السابق إلى خصائص عينة الدراسة (التك
) مفردة يمثلون عينة من 90العينة ( مجموع أفرادبلغ و .ونوع المنظمة ،ومدة الخدمة في المنظمة (الخبرة) ،التعليمي

  ممارسي العالقات العامة في القطاعين الحكومي والخاص في الجمهورية اليمنية. 
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  ثانيًا اإلحصاء الوصفي 

 في العامة العالقات ممارسيللرضا الوظيفي لدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)2( الجدول

  .الحكومي والخاص القطاعين

  العبارة  م

  المجموع  خاص  حكومي

متوسط ال

  حسابيال

نحراف إلا

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

نحراف اإل

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

حراف اإلن

  معياريال

1  
 ،كان لي أن اختار وظيفة من جديد لو

  .هانفس الخترت وظيفتي
3.31 1.328  3.87 1.198 3.59 1.289 

 1.058 3.07 0.991 3.20 1.116 2.93  قيادية. عملي يتيح لي فرص تولي مناصب  2

 1.015 3.68 1.051 3.82 0.968 3.53  عملي يتيح لي الفرصة لالبتكار والتجديد.  3

 1.229 3.13 1.268 3.07 1.198 3.20  بالخوف من فقد وظيفتي. باستمرار أشعر  4

 1.188 3.40 0.960 3.82  1.252 2.98  يتناسب العمل مع ميولي وطموحاتي.  5

 1.101 3.58 0.960 3.82 1.187 3.33  وشيقة. ةوظيفتي ممتع  6

7  
مراكز  ىتتيح لي الوظيفة فرص التقدم إل

  قيادية.
3.13 1.100 3.44 1.159 3.29 1.134 

 1.253 3.12 1.240 3.31 1.250  2.93  وظيفتي تتناسب مع مؤهلي العلمي.  8

9  
أشعر باألمن واالستقرار الوظيفي في 

  عملي.
3.20 1.307 3.96 0.952 3.58  1.199 

  0.662 3.38  615. 3.59 0.646 3.17  الرضا الوظيفي ككل  

مدى شعور ممارسي العالقات العامة في القطاعين الحكومي والخاص في الجمهورية اليمنية بالرضا  )2( يبين الجدول

جاء وقد  .لوظيفة التي يعملون فيهاتقيس مدى حبهم وشعورهم اإليجابي تجاه ا وذلك من خالل عدة عبارات ،تجاه وظائفهم
نظرائهم في  متوسط الرضا الوظيفي أدى متوسط الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة في القطاع الخاص أعلى من

في حين بلغ المتوسط الحسابي للرضا الوظيفي  ،للعاملين في القطاع الخاص )3,59القطاع الحكومي بمتوسط حسابي بلغ (

  .)3,17القطاع الحكومي ( للعاملين في

لعاملين خصوصًا ل ،ويرى الباحث أن الظروف التي تمر بها اليمن والتي انعكست بشكل سلبي على الوضع االقتصادي
مما أسهم إلى حد  ،الذي يعاني منذ أكثر من عامين من أزمة انقطاع المرتبات وعدم استمرارية صرفها ،في القطاع الحكومي

لرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة حتى في العبارات التي يكون فيها موظفو القطاع كبير في انخفاض نسبة ا
تعد ميزة في القطاع الحكومي التي ) عملي فيشعر باألمن واالستقرار الوظيفي أالحكومي راضين عن وظيفتهم مثل عبارة (

  الخاص. القطاع وظيفة وظيفة حكومية تتميز باالستقرار واألمان أكثر من ألنها

 الترتيب ) فيالفرصة لالبتكار والتجديد لييتيح  يعملفقد جاءت عبارة ( ،القطاعين فيوبالعودة لعبارات الرضا الوظيفي  -
أن اختار وظيفة  ليكان  لوها عبارة (تلت ،)3,68األول من بين عبارات الرضا لدى الممارسين بمتوسط حسابي بلغ (

)، فيما جاءت عبارة 3,59(مقداره ي حلت في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي ) التهانفس الخترت وظيفتي ،من جديد

 حسابي بلغ ) في الترتيب الثالث بمتوسطعملي فيشعر باألمن واالستقرار الوظيفي أ) وعبارة (وظيفتي ممتعه وشيقة(
  ) لكل منهما. 3,58(

فيما حلت بقية  ،)3,40وسط حسابي بلغ () في الترتيب الرابع بمتمع ميولي وطموحاتي يعمل يتناسبحلت عبارة ( -

  ).3,29لم تتجاوز ( حسابية العبارات في ترتيب متأخر نسبيا بمتوسطات
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 القطاعين في العامة العالقات ممارسيالخاصة برضا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)3جدول (ال

  .المنظمةعن ظروف العمل في  الحكومي والخاص

  العبارة  م

  المجموع  خاص  يحكوم

متوسط ال

  حسابيال

نحراف إلا

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

نحراف إلا

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

نحراف إلا

  معياريال

 1.268 3.38 1.228 3.76 1.206 3.00  أماكن العمل في منظمتنا نظيفة.  1

 1.004 3.81 0.712 4.24 1.072 3.38  اإلنارة كافية في المكان الذي أعمل فيه.  2

 1.035 3.91 0.869 4.20 1.114 3.62  التهوية جيدة في مكان عملي.  3

 1.201  3.54 0.952 3.96 1.290 3.13  أماكن العمل في منظمتنا صحية.  4

 1.060 3.58 0.963 3.93 1.042  3.22  أماكن العمل في منظمتنا مرتبة بشكل جيد.  5

6  
عدد مناسب من  على مكاتب العمل تحتوي

  شعر فيها بالراحة.الموظفين ون
3.07 1.214 3.40  1.136 3.23 1.181 

(اإلنارة كافية في المكان الذي أعمل و (التهوية جيدة في مكان عملي)ين ) حصول العبارات3( يتضح من بيانات الجدول -

 احصلت ؛ إذالمنظمةفي في اليمن عن ظروف العمل على ترتيب متقدم بين عبارات رضا ممارسي العالقات العامة فيه) 
  ) للثانية.3,81(و ) لألولى3,91( ابلغ ينمرتفع ينحسابي ينعلى متوسط

أماكن العمل في (و )أماكن العمل في منظمتنا صحية(و )أماكن العمل في منظمتنا مرتبة بشكل جيدجاءت العبارات ( -
  )3,38) و(3,58متوسطة تراوحت بين ( بمعدالت ) في الترتيب الالحقمنظمتنا نظيفة

) في آخر قائمة العبارات الخاصة عدد مناسب من الموظفين ونشعر فيها بالراحة على مكاتب العمل تحتويبارة (حلت ع -
  .)3.23المنظمة بمتوسط حسابي ضعيف بلغ (في بالرضا عن ظروف العمل 

مي والخاص في العبارات المتعلقة برضا ممارسي العالقات العامة في القطاعين الحكو جميعتشير المتوسطات الحسابية ل -
ظروف العمل إلى ارتفاع مستوى رضا ممارسي العالقات العامة في القطاع الخاص عن  مقارنة بمستى رضااليمن 

نظرائهم في القطاع الحكومي، مما يشير إلى توفير القطاع الخاص لظروف عمل متميزة تسهم في ارتفاع معدالت الرضا 
  ل في القطاع. الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة عن العم

 القطاعين في العامة العالقات ممارسيالخاصة برضا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)4جدول (ال

  .عن العالقة بزمالء العمل الحكومي والخاص

  العبارة  م

  المجموع  خاص  حكومي

متوسط ال

  حسابيال

نحراف إلا

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

نحراف إلا

  معياريال

توسط مال

  حسابيال

نحراف إلا

  معياريال

 0.933  3.78 915. 3.73 0.960 3.82  أقرب أصدقائي هم زمالئي في العمل.  1
 1.024 2.91 1.074 3.07 0.957 2.76  ه والتشاور معهم.ئيميل كل فرد إلى العمل مع زمال  2
نسعى لحل أي مشكلة بين الزمالء بطريقة ودية غير   3

  رسمية.
3.69 0.874 4.24 0.712 3.97 0.841 

 0.970 2.96 0.965 2.98 0.986 2.93  عالقات العمل متينة وقوية بين الزمالء.  4

 1.017 3.57 0.939 3.73 1.074 3.40  ًا كفريق واحد.عنعمل جمي  5
 0.901 2.34 0.944 2.29 0.863 2.40  اتصالي بزمالئي يتم حسب ظروف العمل.  6
 0.930 3.97 0.915 4.07 0.944 3.87  بهم. نشارك زمالءنا في المناسبات الخاصة  7
 1.139  3.22 1.134 3.38 1.136 3.07  ن في حل مشاكل العمل.وزمالئي متعاون  8
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عبارات (نشارك زمالءنا في المناسبات الخاصة بهم) و(نسعى لحل أي مشكلة بين التشير بيانات الجدول أعاله إلى حصول  -

على ترتيب متقدم بين عبارات رضا ممارسي العالقات هم زمالئي في العمل) الزمالء بطريقة ودية) و(أقرب أصدقائي 
) 3,97حصلت على متوسطات حسابية مرتفعة بلغت (. فقد لعالقة بزمالء العمل في المنظمةالعامة في اليمن عن ا

  ) للثالثة.3,78لألولى والثانية و(

عالقات العمل متينة وقوية بين ) و(ن في حل مشاكل العملوزمالئي متعاون) و(ًا كفريق واحدعنعمل جميجاءت العبارات ( -
متوسطة تراوحت ) في ترتيب الحق بمتوسطات حسابية ه والتشاور معهمئيميل كل فرد إلى العمل مع زمال) و(الزمالء

  .)2,91) و(3,57بين (

  .)2,34ضعيف بلغ ( حسابي جاءت عبارة (اتصالي بزمالئي يتم حسب ظروف العمل) بمتوسط وأخيرًا -

بمعنى أن العالقة  ؛العبارات الخاصة بقياس العالقة مع زمالء العمل لصالح القطاع الخاص جميعويالحظ تفوق متوسطات  -
  بين زمالء العمل في القطاع الحكومي. ةبين زمالء العمل في القطاع الخاص أفضل وأكثر استقرارًا من العالق

 القطاعين في العامة العالقات ممارسيالخاصة برضا معيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال :)5جدول (ال

  .عن العالقة بالمدير المباشر الحكومي والخاص

  العبارة  م

  المجموع  خاص  حكومي

متوسط ال

  حسابيال

نحراف اال

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

نحراف اال

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

نحراف اال

  معياريال
 0.916 4.06 0.852 4.16 0.976 3.96  امة.أتحدث مع مديري بحرية ت  1

 1.077 3.18 1.014 3.51 1.043 2.84  مديري عادل في معاملته للجميع.  2

 917. 3.70 654. 3.93 1.079 3.47  يقدر مديري عملي الجيد ويمدحه.  3

 1.096 3.03 1.100 3.20 1.079 2.87  يتقبل مديري وجهة النظر المعارضة.  4

 1.171 3.43 1.116 3.60 1.214 3.27  فنا ومشاكلنا اإلنسانية.يتفهم المدير ظرو  5

 1.114 3.17 1.199 3.29 1.021 3.04  ون العاملين.ؤمديري االجتماعات لمناقشة ش يعقد  6

 1.026 3.32 0.830 3.64 1.108 3.00  يتعاون معنا المدير في حل مشاكل العمل.  7

 1.176 3.38 1.180 3.49 1.176 3.27  يحسن مديري استخدام السلطات الممنوحة له.  8
يلتزم مديري بالقوانين واللوائح مع مراعاة الظروف   9

  اإلنسانية الطارئة. 
3.04 1.086 3.04 1.107 3.04 1.090 

ون العمل دون قيود ؤبمديري للتحدث عن ش يلتقأ  10
  إدارية.

3.60  1.074 3.93 1.053 3.77 1.071 

بمديري للتحدث عن  يلتقأق حصول العبارات (أتحدث مع مديري بحرية تامة) و(نستخلص من بيانات الجدول الساب -
) على ترتيب متقدم بين عبارات رضا ممارسي يقدر مديري عملي الجيد ويمدحه(ون العمل دون قيود إدارية) وؤش

اوحت بين حصلت على متوسطات حسابية مرتفعة تر؛ فقدلمباشرالعالقات العامة في اليمن عن العالقة بالمدير ا
  ).3,70) لألولى و(4,06(

) يحسن مديري استخدام السلطات الممنوحة له) و(يتفهم المدير ظروفنا ومشاكلنا اإلنسانيةجاءت العبارات التالية ( -

) 3.43متوسطة تراوحت بين () في الترتيب الالحق وبمتوسطات يتعاون معنا المدير في حل مشاكل العملو(
  .)3.32و(

يلتزم مديري ) و(ون العاملينؤيعقد مديري االجتماعات لمناقشة ش) و(مديري عادل في معاملته للجميع(حلت العبارات  -
) في آخر قائمة العبارات الخاصة بالرضا عن العالقة بالمدير يتقبل مديري وجهة النظر المعارضة) و(بالقوانين واللوائح

  .)3,03(و )3,18المباشر بمتوسطات حسابية تراوحت بين (
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المالحظ من بيانات الجدول أعاله تفوق متوسطات الرضا الوظيفي الخاصة بعنصر العالقة مع المدير المباشر لدى القطاع و -
مما يشير إلى وجود بيئة إدارية محفزة في القطاع الخاص تعتمد على  ،في القطاع الحكومي مقارنة بتمثيالتهاالخاص 

  اتصاالت إدارية وتنظيمية أكثر نجاحًا.

 القطاعين في العامة العالقات ممارسيالخاصة برضا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)6( جدولال

  .عن نظام الترقية في العمل الحكومي والخاص

  العبارة  م

  المجموع  خاص  حكومي

متوسط ال

  حسابيال

نحراف الا

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

نحراف الا

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

اف نحرالا

  معياريال

1  
بها نظام  لنظام الترقية في المنظمة التي أعم

  عادل.
2.62 1.114 3.27 1.195 2.94 1.193 

2  
توفر المنظمة برامج تدريبية تتيح لنا إمكانية 

  الترقي الوظيفي.
2.56 1.099 3.20 1.198 2.88  1.188 

 1.117  3.26  1.031  3.60 1.104 2.91  يستطيع العامل المجد أن يصل إلى منصب أعلى.  3

4  
ال مكان للمحسوبية والواسطة عند اعتماد الترقية 

  في منظمتنا.
2.38 1.093 3.18 1.173 2.78 1.197 

5  
 ممتازة للتدريب تمهيدًا ًاتوفر المنظمة فرص

  للترقية.
2.60 1.232 3.29 1.141 2.94 1.230 

6  
يتم التعيين في المناصب لمن عليهم الدور من 

  م من خارج المنظمة. تيين وال العامل
2.89 1.301 3.02 1.288 2.96 1.289 

) على ترتيب يستطيع العامل المجد أن يصل إلى منصب أعلىنستخلص من بيانات الجدول السابق حصول العبارات ( -
 غبلحسابي مرتفع  متوسطحصلت على  ؛ إذنظام الترقية متقدم بين عبارات رضا ممارسي العالقات العامة في اليمن عن

)3,26.(  

  .)2,78(و )2,96(في الترتيب التالي بمتوسطات حسابية متوسطه تراوحت بينالعبارات بقية جاءت و

مقارنة والمالحظ من بيانات الجدول أعاله تفوق متوسطات الرضا الوظيفي الخاصة بنظام الترقية لدى القطاع الخاص  -
  أعلى من نظام الترقية لدى القطاع الخاص.في القطاع الحكومي مما يشير إلى معدالت رضا  بتمثيالتها

 القطاعين في العامة العالقات ممارسيالخاصة برضا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)7جدول (ال

  .عن النواحي االجتماعية الحكومي والخاص

  العبارة   م

  المجموع  خاص  حكومي

متوسط ال

  حسابيال

نحراف الا

  معياريال

متوسط ال

  بيحساال

نحراف الا

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

نحراف الا

  معياريال

 0.502 0.47 0.495 0.60 0.477 0.33  توفر المنظمة الرعاية الطبية لنا وألسرنا.   1
تساعدنا المنظمة على مواجهة الظروف    2

  الطارئة مثل (وفاة، حادث... الخ).
0.49  0.506 0.80 0.405 0.64 0.481 

ة الدعم والمساعدة في تقدم لنا المنظم   3
. ..المناسبات الخاصة (زواج، مولود جديد

  خ).إل
0.42 0.499 0.64  0.484 0.53 0.502 
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  العبارة   م

  المجموع  خاص  حكومي

متوسط ال

  حسابيال

نحراف الا

  معياريال

متوسط ال

  بيحساال

نحراف الا

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

نحراف الا

  معياريال
تقيم لنا المنظمة الحفالت في المناسبات    4

  المختلفة.
0.29 0.458  0.58 0.499 0.43 0.498 

لى حل المشكالت تعمل المنظمة ع   5
  منها. يعانناالجتماعية التي 

0.24 0.435 0.42 0.499 0.33 0.474 

تعطي المنظمة أولوية التعيين ألبناء العاملين    6
  المؤهلين.

0.18  0.387 0.33 0.477 0.26 0.439 

 0.410 0.21 0.468 0.31 0.318 0.11  تقيم المنظمة لنا وألسرنا الرحالت.   7

 0.503 0.51 0.490 0.62 0.495 0.40  تكرم المنظمة العاملين المثاليين.   8
توفر المنظمة دور حضانة ألبناء العاملين    9

  ها.في
0.16 0.367 0.29 0.458 0.22 0.418 

 0.500 0.44  0.503 0.56 0.477 0.33  توفر المنظمة وسائل انتقال مناسبة لنا.   10

ات النواحي االجتماعية على متوسط نالخاصة بعنصر الرضا عالعبارات  جميعالسابق حصول من بيانات الجدول  يتضح -
على  ، وهذا يعد مؤشرًا)0,64القطاعين الحكومي والخاص ( ضعيفة جدًا، ولم تتجاوز متوسطات جميع العبارات لدى

، سلبًا على والئهم ورضاهم الوظيفيمما ينعكس  ،ضعف تعزيز المنظمات المختلفة للجوانب االجتماعية لدى موظفيها
ضعفها كانت لصالح  من رغمعلى المن عناصر الرضا الوظيفيعبارات هذا العنصر الهام  جميعوالمالحظ أن متوسطات 

  القطاع الخاص. 

كان له األثر  ،باألزمة السياسية وانتهاء بالحرب الدائرة فيها ابتداًء ،ويرى الباحث أن ما تمر به اليمن منذ سنوات
تأثر القطاع الخاص بذلك نظرًا السلبي على تدني الخدمات االجتماعية بشكل كبير في القطاع الحكومي تحديدًا إلى جانب 

ت تعمل وخروج الشركات والمنظمات الكبيرة التي كان ،واألزمة السياسية ،للوضع االقتصادي الصعب الذي نجم عن الحرب
إلى جانب ضعف قدرة الشركات المحلية على تقديم خدمات طبية واجتماعية وإنسانية كافية  ،ها أعداد كبيرة من اليمنيينفي

  االقتصادي المعقد الذي تعيشه البلد.بسبب الوضع 

 القطاعين في العامة العالقات ممارسيالخاصة برضا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)8جدول (ال

  من المنظمة  الذين يحصلون عليهعن الدخل  الحكومي والخاص

  العبارة  م

  المجموع  خاص  حكومي

متوسط ال

  حسابيال

نحراف الا

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

نحراف الا

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

نحراف الا

  معياريال

 1.270  3.12 1.140 3.47 1.312 2.78  دخلي يتناسب مع الجهد الذي أقوم به.  1

  1.108  2.91 1.086 3.16 1.087 2.67  المنظمة تقدم لنا حوافز ومزايا جيدة.  2
مستوى دخلي في المنظمة متميز عن مستوى   3

  .ةأخرى مشابه منظماتي الدخل ف

2.44 1.078 3.47 1.079 2.96 1.189 

ال وجود للمحسوبية في نظام الحوافز والمكافآت   4
  في منظمتنا.

2.38 .960 3.20 1.120 2.79 1.117 

 1.181 2.77 1.167 3.16 1.072 2.38  نظام األجور في المنظمة التي أعمل بها عادل.  5

توزيع المكافآت  الكفاءة هي المعيار الوحيد في  6
  في منظمتنا.

2.44 1.056 3.18 1.007 2.81 1.090 
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عبارات العنصر المتعلق بدخل ممارسي العالقات العامة في القطاعين الحكومي  جميع) إلى أن 8تشير بيانات الجدول رقم ( -
  ).3,12) و(2,77( والخاص جاءت بمتوسطات حسابية معتدلة (متوسطة) تراوحت بين

 فقد زادت .مستوى الدخل والحوافز والمكافآت يتضح التفوق النسبي للقطاع الخاص في ،نة بين القطاعينعند المقار -
  العبارات المتعلقة بهذا العنصر لدى القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي. لجميعالمتوسطات الحسابية 

ت العامة في تحقيق الرضا الوظيفي لدى دور العالقا) التي درست 2006 ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (صالح

متوسطات رضا العاملين عن  القطاع الخاص في المركز األول من حيث وفيها أتى ،الشركات المصرية فيالجمهور الداخلي 
  ثم القطاع العام. ،قطاع األعمال تاله ،الظروف المادية للعمل

 القطاعين في العامة العالقات ممارسيالخاصة برضا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)9جدول (ال

   .عن المشاركة في اتخاذ القرار الحكومي والخاص

  العبارة  م

  المجموع  خاص  حكومي

متوسط ال

  حسابيال

نحراف الا

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

نحراف الا

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

نحراف الا

  معياريال

 1.122 3.42 1.160 3.13 1.014 3.71  رارات المرتبطة بالعمل. في اتخاذ الق يرونيشركني المد  1

 954. 3.01 1.036 2.87 0.852 3.16  تصدر القرارات بعد مناقشة يشترك فيها الجميع.  2

 1.073 3.17 1.147 2.96 0.960 3.38  تتاح لنا فرصة التعبير عن آرائنا في القرارات الصادرة.  3

 1.023 3.18 1.076 2.98 0.936 3.38  رات خاصة بالعمل.أشارك بإبداء الرأي في أي قرا  4

الحكومي  القطاعين في العامة العالقات ممارسيعبارات العنصر المتعلق برضا  جميعأن  السابق بيانات الجدول توضح  -
  .)3,42() و3,01بين( (متوسطة) عن المشاركة في اتخاذ القرار جاءت بمتوسطات حسابية معتدلة تراوحت والخاص

في يتضح التفوق النسبي للقطاع الحكومي في رضا ممارسي العالقات العامة عن المشاركة  ،عند المقارنة بين القطاعين -
اع الحكومي مقارنة بالقطاع العبارات المتعلقة بهذا العنصر لدى القط جميعتزيد المتوسطات الحسابية ل إذ :اتخاذ القرار

 لىاتخاذ القرار هو العنصر الوحيد الذي تفوق فيه القطاع الحكومي ع ويعد عنصر الرضا عن المشاركة في .الخاص
  القطاع الخاص في مستويات الرضا الوظيفي.

  .لعناصر الرضا الوظيفيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   :)10جدول (ال

  المجال  م

  المجموع  خاص  حكومي

متوسط ال

  حسابيال

نحراف اال

  معياريال

متوسط ال

  ابيحسال

نحراف اال

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

نحراف اال

  معياريال
 0.662 3.38 0.615  3.59  0.646 3.17 الرضا الوظيفي  1

 0.809 3.58 0.604 3.91 0.852 3.24 ظروف العمل  2

 0.578 3.34 0.642 3.44 0.494 3.24 العالقة مع الزمالء في العمل  3

 0.572 3.41 0.549 3.58 0.547 3.24 العالقة بالمدير المباشر في العمل  4

 0.839 2.96 0.818 3.26 0.755 2.66 نظام الترقية في العمل  5

  0.298 0.41 0.245 0.52 0.307  0.30 منظمةالنواحي االجتماعية داخل ال  6
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  المجال  م

  المجموع  خاص  حكومي

متوسط ال

  حسابيال

نحراف اال

  معياريال

متوسط ال

  ابيحسال

نحراف اال

  معياريال

متوسط ال

  حسابيال

نحراف اال

  معياريال
الدخل الذي يحصل عليه الممارس من   7

 منظمةال
2.51 0.725 3.27 0.722 2.89 0.814 

  0.676 3.19  0.706 2.98  0.580  3.41 رارات في العملالمشاركة في اتخاذ الق  8

في  ممارسي العالقات العامة في الجمهورية اليمنية ىعناصر الرضا الوظيفي لدإلى أن  السابقتشير بيانات الجدول  -
فقد جاء عنصر الرضا عن  .في معظمها )متوسطة( معتدلة جاءت بمتوسطات حسابيةقد القطاعين الحكومي والخاص 

 حكوميوعند المقارنة بين متوسطات القطاعين ال .) لدى القطاعين3,58ط حسابي بلغ (ف العمل) بمتوس(ظرو

) وهو 3,91ه (فينالحظ تفوق القطاع الخاص الذي بلغ المتوسط الحسابي لعنصر الرضا عن ظروف العمل  ،والخاص

  ).3,24( هنفسالعنصر ص بالمتوسط الحسابي الخا فيه متوسط مرتفع مقارنة بالقطاع الحكومي الذي بلغ

، وقد تفوق )3,41) لدى القطاعين (المدير المباشر في العملبلغ متوسط الرضا الوظيفي الخاص بعنصر (العالقة ب -
  ) للقطاع الحكومي.3,24) مقابل (3,58بلغ المتوسط الحسابي له ( ؛ إذلقطاع الخاص في هذا العنصر أيضًاا

وبالنظر  .)3.38بشكل عام) فقد بلغ المتوسط الحسابي الخاص به لدى القطاعين ( أما العنصر الخاص (بالرضا الوظيفي -

للمتوسطات الحسابية الخاصة بالقطاعين الحكومي والخاص نجد التفوق في المتوسط الحسابي الخاص بهذا العنصر 
  ) للقطاع الحكومي. 3,017) مقابل (3,59بلغ ( ؛ إذلصالح القطاع الخاص أيضًا

رسي ) لدى مما3,34الخاص بالرضا عن (العالقة مع زمالء العمل) على متوسط حسابي معتدل بلغ (حصل العنصر  -
وقد تفوق القطاع الخاص في هذا العنصر أيضًا بحصوله على متوسط حسابي بلغ  .العالقات العامة في القطاعين

  ) للقطاع الحكومي.3,24) مقابل (3,44(

العالقات العامة في القطاع واضح في مستويات الرضا الوظيفي لدى ممارسي والمالحظ في العناصر السابقة التفوق ال
، مما يشير إلى وجود بيئة عمل وعالقات إدارية وتنظيمية أكثر نجاحًا واستقرارًا لدى القطاع الخاص منها في الخاص

ب واألزمات السياسية التي مر خصوصًا في الوقت الحالي الذي تأثر فيه القطاع الحكومي سلبًا بسبب الحر ،القطاع الحكومي
  بها اليمن في السنوات األخيرة.

وقد  .)3,19) على متوسط حسابي معتدل بلغ (المشاركة في اتخاذ القرارات في العملحصل العنصر الخاص (بالرضا عن  -

غ المتوسط بل ؛ إذتفوقت مستويات الرضا الوظيفي في هذا العنصر لدى ممارسي العالقات العامة في القطاع الحكومي
وبذلك يتفوق القطاع الحكومي على القطاع  .) للقطاع الخاص2,98) مقابل (3,41الحسابي لرضاهم عن هذا العنصر (

الخاص في إشراك الموظفين في عمليات اتخاذ القرار والمشاركة في صناعة السياسات الخاصة بالمنظمات الحكومية 
  مقارنة بمنظمات القطاع الخاص.

الممارس) بمتوسطات  ه) وعنصر الرضا عن (الدخل الذي يحصل علينظام الترقية في العملا عن (جاء عنصر الرض -
وتفوقت مستويات الرضا الوظيفي لهذين العنصرين لدى ممارسي  .) للثاني2,89) لألول و(2,96حسابية بلغت (

  العالقات العامة في القطاع الخاص.

) والذي حصل على متوسط حسابي ضعيف ةمنظمي االجتماعية داخل الالنواحأخيرًا جاء الرضا عن العنصر الخاص (ب -
، مما يشير إلى ضعف الرضا الوظيفي الناتج عن الخدمات االجتماعية )0,41ن العام والخاص لم يتجاوز (لدى القطاعي

    المقدمة لممارسي العالقات العامة في المنظمات الحكومية والخاصة. 
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 العالقات ممارسي رضا تحقيق في تسهم التي الوظيفي الرضا عناصرل والرتبةة المتوسطات الحسابي :)11جدول (ال

  .وظائفهم عن اليمنية الجمهورية في العامة

  المجال  م

  المجموع  خاص  حكومي

متوسط ال

  حسابيال
  الترتيب

متوسط ال

  حسابيال
  الترتيب

متوسط ال

  حسابيال
  الترتيب

  1 1.69  1 1.69  1 1.69  في المنظمةاألجر والحوافز   1
  2 3.71  2 3.51  2 3.91  في المنظمةنظام الترقية   2
  3 4.33  3 4.11  3 4.56  توافق الفرد مع الوظيفة.  3
  4 4.90  4 5.07  4 4.73  في العمل يرينالعالقة مع المد  4
  5 5.14  5 5.33  6 4.96  تخاذ القرارالمشاركة في ا  5
  6 5.19  8 5.51  5 4.87  العالقة مع زمالء العمل  6
  7 5.41  6 5.36  7 5.47  في المنظمةنواحي االجتماعية ال  7
  8 5.47  7 5.42  8 5.51  في المنظمةظروف العمل   8
  .المتوسط الحسابي األقل يشير هنا إلى حصول العنصر على معدالت رضا أعلى .) األكثر أهمية1٭ (

الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة يتبين لنا أن أهم العناصر التي تسهم في تحقيق  ،بالنظر إلى الجدول السابق -
في الترتيب األول لدى ممارسي العالقات العامة في  هذا العنصر جاء وقد ،)في المنظمةاألجر والحوافز تمثلت في (

) الذي حل في الترتيب الثاني في المنظمةنظام الترقية ، تاله عنصر الرضا عن (طاعين الحكومي والخاص على السواءالق

  وكان الرضا في هذا العنصر يميل لصالح لقطاع الخاص أكثر من القطاع الحكومي. ،)3,71سط حسابي بلغ (بمتو

) التي توصلت إلى نتيجة مفادها أن الرضا عن األجر جاء 2015وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (العالونة والعنزي،

  في المستشفيات السعودية.في طليعة عوامل الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة 

حل عنصر (توافق الفرد مع الوظيفة) في الترتيب الثالث من بين عناصر الرضا الوظيفي لممارسي العالقات العامة في  -
جاء وقد ، ي هذا العنصر أيضًا) مع تفوق للقطاع الخاص ف4,33( بلغ بمتوسط حسابي الخاص والحكومي القطاعين

  .)4.90) في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي بلغ (في العمل يرينالمد العالقة معالعنصر الخاص بـ (

في الترتيب الخامس ضمن عناصر الرضا الوظيفي لممارسي فقد جاء ) المشاركة في اتخاذ القرارالعنصر الخاص بـ ( أما -
هذا العنصر لصالح وكان التفوق في  ،)5,14( مقداره العالقات العامة في القطاعين الحكومي والخاص بمتوسط حسابي

بلغ عنصر الرضا عن (العالقة مع زمالء العمل) الذي حل في المركز السادس بمتوسط حسابي  هتال ،القطاع الخاص
  وكان الرضا في هذا العنصر لصالح القطاع الحكومي. ،)5,19(

؛ فحصل األول ترتيب متأخر) في في المنظمةظروف العمل ) و(في المنظمةالنواحي االجتماعية حلت العناصر الخاصة بـ ( -
 حسابي بلغ بينما حصل الثاني على الترتيب األخير بمتوسط ،)5,41( حسابي بلغ على الترتيب السابع بمتوسط

  وكان التفوق في مستويات الرضا عن النواحي االجتماعية وظروف العمل لصالح القطاع الخاص. ،)5,47(

 بناء عالقات جيدة مع المشرفين) التي توصلت إلى أن Beebe et al.2009وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة (
أكثر وبشكل عن المهنة  مستوى رضاهمتعد أكثر العناصر التي أثرت في  والحصول على فرص الترقي في المهنة )يرين(المد

   التي يحصلون عليها.الرواتب  من
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  ثالثًا: نتائج العالقات االرتباطية 

 ممارسي أوساط بين الوظيفي الرضا مستوياتو العمل ظروفبين للعالقة ط بيرسون معامل ارتبا :)12جدول (ال

  .العامة العالقات

  المجموع  خاص  حكومي  

 الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي   

ظروف 
 العمل

 (**)0.468 (*)0.334 (**)0.433 معامل االرتباط ر
 0.000  0.025 0.003  الداللة اإلحصائية

 90 45 45  دالعد
    .)0,01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ** .)0,05عند مستوى الداللة ( دالة إحصائيًا *

  يشير الجدول السابق باستخدام معامل ارتباط بيرسون إلى ما يلي:

عين الحكومي توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين ظروف العمل والرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة في القطا -
.) مما يشير إلى أن هذه 000) وذلك عند مستوى معنوية (0,468بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ( ؛ فقدوالخاص

  ممارسي العالقات العامة رضا أكبر عن وظائفهم.  ىكان لد ،بمعنى أنه كلما كانت ظروف العمل مالئمة ؛العالقة إيجابية

مكان العمل  ةصالحي) التي توصلت إلى انعدام تأثير ظروف العمل ك2008،نيدوتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة (ج

  .لخ) على الرضا الوظيفيإنظافة... -نظام -صيانة -تهوية -(إضاءة

وبين  العمل في بزمالئهم العامة العالقات ممارسي عالقاتبين للعالقة معامل ارتباط بيرسون  :)13جدول (ال

  .لديهم الوظيفي الرضا مستويات
  المجموع  خاص  حكومي  

 الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي  

العالقة مع 
الزمالء في 

 العمل

 (**)0.472 (**)0.451 (**)0.456 معامل االرتباط ر
 0.000 0.002  0.002 الداللة اإلحصائية

 90 45  45  العدد
  .)0,01عند مستوى الداللة ( دالة إحصائيًا ** .)0,05عند مستوى الداللة ( دالة إحصائيًا *  

  لي: ما ي) باستخدام معامل ارتباط بيرسون 13يتضح من الجدول (

وذلك في  ،والرضا الوظيفي لديهم العمل في بزمالئهم العامة العالقات ممارسية عالقتوجد عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين  -
معنوية الوذلك عند مستوى  .)0,472رسون (حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بي ؛ إذالقطاعين الحكومي والخاص

 الرضا مستوياتوبين  العمل في بزمالئهم العامة العالقات ممارسي عالقاتبمعنى وجود عالقة إيجابية بين  ؛)0,000(

  زادت مستويات الرضا الوظيفي لديهم.  ،فكلما كانت عالقة ممارسي العالقات العامة جيدة مع زمالئهم .لديهم الوظيفي

 مستوىوبين  العامة العالقات ممارسي مع المباشر المدير تعاملمعامل ارتباط بيرسون للعالقة بين  :)14جدول (

  .لديهم الوظيفي الرضا
  المجموع  خاص  حكومي  

 الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي  

تعامل المدير 
 المباشر في العمل

 (**)0.302  0.222 0.234 معامل االرتباط ر
 0.004 0.143 0.122 اللة اإلحصائيةالد

 90 45 45  العدد
  .)0,01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ** .)0,05عند مستوى الداللة ( دالة إحصائيًا *
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  : ما يلييتضح من الجدول السابق باستخدام معامل ارتباط بيرسون 

 الوظيفي الرضايات مستووبين  العامة العالقات ممارسي مع المباشر المديرتوجد عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين عالقة  -
) وذلك عند مستوى المعنوية 0,302بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ( ؛ إذفي القطاعين الحكومي والخاص لديهم

 الرضا مستوياتوبين  العامة العالقات ممارسي مع المباشر المدير تعاملبمعنى وجود عالقة إيجابية بين  ؛)0,004(
زادت مستويات الرضا الوظيفي  ،فكلما كانت عالقة ممارسي العالقات العامة جيدة مع المدير المباشر .لديهم وظيفيال

  لديهم. 

 ممارسيى لد الوظيفي الرضا مستوىمعامل ارتباط بيرسون للعالقة بين نظام الترقية في العمل وبين  :)15جدول (

  .العامة العالقات

  المجموع  خاص  حكومي  

  الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي ضا الوظيفيالر  

 في العمل نظام الترقية

 (**)0.461  (**)0.416 (*)0.370 معامل االرتباط ر
 0.000 0.004  0.012 الداللة اإلحصائية

 90 45 45  العدد
  .)0,01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ** .)0,05عند مستوى الداللة ( دالة إحصائيًا *

  : ما يليالجدول السابق باستخدام معامل ارتباط بيرسون يتضح من 

 العامة العالقات ممارسيى لد الوظيفي الرضا مستوىتوجد عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين نظام الترقية في العمل وبين  -
 معنويةال) وذلك عند مستوى 0,461بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ( ؛ إذفي القطاعين الحكومي والخاص

 .العامة العالقات ممارسيى لد الوظيفي الرضا مستويات وبين) بمعنى وجود عالقة إيجابية بين نظام الترقية 0,000(

  زادت مستويات الرضا الوظيفي لديهم.  ،لممارسي العالقات العامة ومرضيًا فكلما كان نظام الترقية عادًال

فقد بلغت قيمة معامل  في القطاع الخاص؛ تهاوأنظمات الترقية المالحظ تفوق مستويات الرضا الوظيفي الناتجة عن سياس -
، في حين بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون لدى القطاع )0,004معنوية (ال) عند مستوى 0,416( ارتباط بيرسون

  ).0,012معنوية (ال) عند مستوى 0,370الحكومي (

 الوظيفي الرضا مستوىتماعية في المنظمة وبين معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين النواحي االج :)16جدول (ال

  .العامة العالقات ممارسيى لد
  المجموع  خاص  حكومي  

 الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي  

النواحي االجتماعية 
  داخل الشركة

 (**)0.433 (**)0.502 0.252 معامل االرتباط ر
 0.000 0.000 0.095 الداللة اإلحصائية

 90 45 45  العدد
  )0,01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ** .)0,05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( *

  : ما يلييتضح من بيانات الجدول السابق باستخدام معامل ارتباط بيرسون 

 ممارسي ىلد الوظيفي الرضا مستوىتوجد عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين النواحي االجتماعية في المنظمة وبين  -
) وذلك عند مستوى 0,433فقد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ( ؛في القطاعين الحكومي والخاص العامة العالقات

لعاملين في ت االجتماعية واإلنسانية لبمعنى وجود عالقة إيجابية بين قيام المنظمة بتقديم الخدما ؛)0,000معنوية (ال
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فكلما كان  ،يهملد الوظيفي الرضا مستويات وبينومساعدات مختلفة  ،تومواصال ،العالقات العامة من رعاية صحية

  ها. فيزادت مستويات الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة  ،هناك اهتمام بالنواحي االجتماعية في المنظمة

الجنس، لمتغيرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين للرضا الوظيفي تبعا  :)17جدول (ال

 .في القطاع الحكومي المنظمةفي مدة الخدمة و المستوى التعليمي،والسنو
 

 

متوسط ال

  حسابيال

نحراف اال

  معياريال

  قيمة

  "ف"

درجات 

  الحرية

الداللة 

  اإلحصائية

 الجنس
 0.692 43.1 0.159 0.637 3.16 ذكر
    0.792 3.27 أنثى

 السن

 0.338 42.2 1.116 0.729 2.83 سنة 30ل من أق
قل من أ-30من 

 سنة50
3.18 0.664    

    0.405 3.40 سنة فأكثر 50

 المستوى التعلمي

 0.773 42.2 0.259 0.652 3.16 ثانوية عامة فأقل
    0.687 3.23 شهادة جامعية
    0.449 2.94 دراسات عليا

في مدة الخدمة 
 المنظمة

 0.227 42.2 1.544 1.116 3.47 سنوات 5قل من أ
    0.478 3.00 سنوات 10- 5من 

    0.675 3.28 سنوات 10كثر من أ

              يشير الجدول السابق إلى ما يلي:

) لم يظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية في One-Way A NOVA( باستخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه
 ،والمستوى التعليمي ،والسن ،مي تبعًا ألثر كل من الجنسالرضا الوظيفي لممارسي العالقات العامة في القطاع الحكو

نفصل  ،ولتوضيح أكثر .وذلك لتجاوز مستوى المعنوية حدود الخطأ المسموح به إحصائيًا ،ومدة الخدمة في المنظمة
  نتائج الجدول على النحو التالي:

) بداللة إحصائية 0,159ت قيمة ف (بلغ فقد ؛الجنس ) تعزى ألثر   =0,05جود فروق ذات داللة إحصائية (عدم و -
  ).0,692بلغت (

) بداللة إحصائية 1,116بلغت قيمة ف ( فقد ؛السن ) تعزى ألثر   =0,05جود فروق ذات داللة إحصائية (عدم و -

  ).0,338بلغت (
) بداللة 0,259بلغت قيمة ف ( فقد ؛المستوى التعليمي ) تعزى ألثر   =0,05جود فروق ذات داللة إحصائية (عدم و -

  ).0,737إحصائية بلغت (

) 1,544بلغت قيمة ف ( فقد ؛مدة الخدمة بالمنظمة) تعزى ألثر   =0,05جود فروق ذات داللة إحصائية (عدم و -

  ).0,227بداللة إحصائية بلغت (

ات عدم وجود فروق ذى لإالتي توصلت  )2013،(السعيديوتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة يوسف عويد السعيدي

  داللة إحصائية بين مستويات الرضا الوظيفي بين العاملين في صحيفتي الرأي والكويت تايمز تبعًا لمتغير الجنس.
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  "دراسة مقارنة بين القطاعين الحكومي والخاص"    

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين للرضا الوظيفي تبعا لمتغيرات الجنس،  :)18جدول (ال

 .في القطاع الخاص ظمةالمنفي مدة الخدمة و ،مييالمستوى التعل،والسنو

  
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  قيمة

  "ف"

درجات 

  الحرية

الداللة 

  اإلحصائية

 الجنس
 0.582 42.1 308. 640. 3.59 ذكر
    584. 3.59 أنثى

 السن

 0.071 42.2 2.840 478.  4.00 سنة 30قل من أ
 50قل من أ-30من 

 سنة
3.47 .638    

    394. 3.86 سنة فأكثر 50

المستوى 
 التعليمي

 0.542 42.2 622. 632. 3.59 ثانوية عامة فأقل
    682. 3.56 شهادة جامعية
    237. 3.71 دراسات عليا

مدة الخدمة 
 المنظمةفي 

 0.886 42.2 122. 709. 3.66 سنوات 5قل من أ
    410. 3.49 سنوات 10- 5من 

    734. 3.65 سنوات 10أكثر من 

    :ما يلي) 18ن بيانات الجدول (يتضح م

) لم يظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية في One-Way A NOVA( باستخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه
 ،والمستوى التعليمي ،والسن ،من الجنس تبعًا ألثر كل الخاصالرضا الوظيفي لممارسي العالقات العامة في القطاع 

نفصل  ،ولتوضيح أكثر .وذلك لتجاوز مستوى المعنوية حدود الخطأ المسموح به إحصائيًا ،ومدة الخدمة في المنظمة
  نتائج الجدول على النحو التالي:

) بداللة إحصائية 0,308بلغت قيمة ف ( ؛ فقدالجنس) تعزى ألثر   =0,05جود فروق ذات داللة إحصائية (عدم و -

  ).0,582بلغت (

) بداللة إحصائية 2,840بلغت قيمة ف ( ؛ فقدالسن) تعزى ألثر   =0,05ية (جود فروق ذات داللة إحصائعدم و -

  ).0,071بلغت (

) بداللة 0,622بلغت قيمة ف ( ؛ فقدالمستوى التعليمي) تعزى ألثر   =0,05جود فروق ذات داللة إحصائية (عدم و -
  ).0,542إحصائية بلغت (

) 0,122بلغت قيمة ف ( ؛ فقدلمنظمةفي الخدمة مدة ازى ألثر ) تع  =0,05جود فروق ذات داللة إحصائية (عدم و -

  ).0,886بداللة إحصائية بلغت (
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين للرضا الوظيفي تبعا لمتغيرات الجنس،  :)19جدول (ال

 .مي والخاصفي القطاعين الحكو المنظمةفي مدة الخدمة التعليمي والمستوى ،والسنو

  
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  قيمة

  "ف"

درجات 

  الحرية

الداللة 

  اإلحصائية

 الجنس
 0.669 3.34 ذكر

1.430 87.1 0.235 
 0.636 3.51 أنثى

 السن

 0.831 3.48 سنة 30ل من أق

 0.663 3.32 سنة 50قل من أ-30من  0.409 87.2 0.905
 0.447 3.67 سنة فأكثر 50

المستوى 
 التعليمي

 0.650 3.25 ثانوية عامة فأقل

 0.699 3.41 شهادة جامعية 0.831 87.2 0.186
 0.511 3.38 دراسات عليا

مدة الخدمة 
 المنظمةفي 

 0.802 3.60 سنوات 5قل من أ

 0.507 3.23 سنوات 10- 5من  0.207 87.2 1.605
 0.718 3.45 سنوات 10أكثر من 

) لم يظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية في One-Way A NOVA( ستخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاهبا
والمستوى  ،والسن ،الرضا الوظيفي لممارسي العالقات العامة في القطاعين الحكومي والخاص تبعًا ألثر كل من الجنس

 ،ولتوضيح أكثر .لمعنوية حدود الخطأ المسموح به إحصائيًاوذلك لتجاوز مستوى ا ،في المنظمة ومدة الخدمة ،التعليمي
  نفصل نتائج الجدول على النحو التالي:

) بداللة إحصائية 1,430بلغت قيمة ف ( ؛ فقدالجنس) تعزى ألثر   =0,05جود فروق ذات داللة إحصائية (عدم و -
  ).0,235بلغت (

) بداللة إحصائية 0,905بلغت قيمة ف ( ؛ فقدالسنثر ) تعزى أل  =0,05جود فروق ذات داللة إحصائية (عدم و -

  ).0,409بلغت (
) بداللة 0,186بلغت قيمة ف ( ؛ فقدالمستوى التعليمي) تعزى ألثر   =0,05جود فروق ذات داللة إحصائية (عدم و -

  ).0,831إحصائية بلغت (

) 1,605بلغت قيمة ف ( ؛ فقدالمنظمةي فمدة الخدمة ) تعزى ألثر   =0,05جود فروق ذات داللة إحصائية (عدم و -
  ).0,207بداللة إحصائية بلغت (

دور العالقات العامة في تحقيق الرضا الوظيفي لدى  بحثت فيالتي ) 2006 ،(صالحوتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

على متوسط الرضا  توصلت إلى عدم وجود تأثير للمستوى الدراسي للعاملينو ،الشركات المصرية فيالجمهور الداخلي 
  الوظيفي العام في القطاعات المختلفة العامة والخاصة.

التي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة  )2015وقد تختلف النتيجة السابقة مع نتائج دراسة (العالونة والعنزي، 

 ،ى المؤهل العلميإحصائية في درجة الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة في المستشفيات السعودية تعزى إل
  والخبرة. ،والعمر

  

  

  



  الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة في الجمهورية اليمنية   154
  "دراسة مقارنة بين القطاعين الحكومي والخاص"    

  

  رابعًا: نتائج اختبارات الفروض 

يجابية بين المشاركة في اتخاذ القرار والرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات إالفرض األول: توجد عالقة ارتباط 

  العامة.

 مستوىاتخاذ القرار وبين  معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين مشاركة ممارسي العالقات العامة في: )20جدول (ال

  .يهملد الوظيفي الرضا
 المجموع  خاص  حكومي  

 الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي   
المشاركة في اتخاذ 
 القرارات في العمل

 (**)0.294 0.077 (*)0.326 معامل االرتباط ر
 0.005 0.617 0.029 الداللة اإلحصائية

 90 45 45  العدد
  .)0,01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( **) 0,05ائيا عند مستوى الداللة (دالة إحص *

  : ما يلييتضح من الجدول السابق باستخدام معامل ارتباط بيرسون 

توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين مشاركة ممارسي العالقات العامة في القطاعين الحكومي والخاص في اتخاذ القرار  -

وذلك عند  ،)0,294قد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون لدى القطاعين (ف ؛يهملد الوظيفي رضاال مستوىوبين 
وبين في اتخاذ القرار  العامة العالقات ممارسيبمعنى وجود عالقة إيجابية بين مشاركة  ؛)0,005معنوية (المستوى 

زادت مستويات الرضا  ،ة في اتخاذ القرارفكلما زادت مشاركة ممارسي العالقات العام .يهملد الوظيفي الرضا مستويات
 الوظيفي لديهم. 

دور العالقات العامة في تحقيق الرضا ) حول 1998، التركي (وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة

ناعة القرارات وجود عالقة إيجابية بين اشتراك العاملين في صأشارت إلى و ،الخطوط السـعوديةفي العاملين  لدى الوظيفي
  المؤسسة.في الخاصة بالعمل وبين الرضا الوظيفي العام للعاملين 

) التي توصلت إلى وجود عالقة إيجابية قوية بين اشتراك 2006، ذه النتيجة مع نتائج دراسة (صالحكما تتفق ه

 قطاعات الثالثة (العام والخاصهم في الديالعاملين في صناعة القرارات الخاصة بالعمل وبين زيادة متوسط الرضا الوظيفي ل
  األعمال).و

فقد بلغت قيمة  ؛والمالحظ تفوق مستويات الرضا الوظيفي الناتجة عن المشاركة في اتخاذ القرار لدى القطاع الحكومي
، في حين لم تكن هناك عالقة دالة بين مشاركة )0,029معنوية (ال) وذلك عند مستوى 0,326معامل ارتباط بيرسون (

بلغت قيمة معامل  ؛ إذيهملد الوظيفي الرضا مستوىلعالقات العامة في القطاع الخاص في اتخاذ القرار وبين ممارسي ا

  ).0,617معنوية (ال) عند مستوى 0,077ارتباط بيرسون (

ر يمكن قبول الفرض األول القائل بوجود عالقة ارتباط إيجابية بين المشاركة في اتخاذ القرا ،وفي ضوء النتائج السابقة

إن هذه العالقة كانت دالة وإيجابية لدى القطاع الحكومي وغير دالة  ؛ إذالعامة جزئيًا والرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات
اتخاذ القرار مقارنة  المشاركة وبذلك يتفوق القطاع الحكومي في مستويات الرضا الوظيفي الناتجة عن ،لدى القطاع الخاص

 ،ونظام الترقية ،المدير المباشرالعالقة مع و والعالقة مع الزمالء ،لرضا عن ظروف العملببقية العناصر السابقة مثل (ا
  صالح القطاع الخاص.ارسي العالقات العامة يميل فيها لوالدخل) التي كان مستوى الرضا الوظيفي لمم

  



 155         انسعد
 

 وفقًا العامة القاتالع ممارسي لدى الوظيفي الرضا معدالت بين إحصائية داللة ذات فروق توجدالفرض الثاني: 

  ).الحكومي والخاص( قطاعلل

 ممارسي لدى الوظيفي الرضا معدالتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"  :)21جدول (ال

  .)الحكومي والخاص( للقطاع وفقًا العامة العالقات

  العدد القطاع  عناصر الرضا
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  قيمة

  ""ت

درجات 

  الحرية

الداللة 

  اإلحصائية

 الرضا الوظيفي
 0.646 3.17 45 قطاع حكومي

3.136 88 0.002 
 0.615 3.59 45 قطاع خاص

 ظروف العمل
  0.852 3.24 45 قطاع حكومي

4.355 88 0.000 
 0.604 3.91 45 قطاع خاص

الزمالء في العالقة مع  
 العمل

 0.494 3.24 45 قطاع حكومي
1.610 88 0.111 

 0.642 3.44 45 قطاع خاص
المدير العالقة مع  

 المباشر في العمل

 0.547 3.24 45 قطاع حكومي
2.982  88 0.004 

 0.549 3.58 45 قطاع خاص

 نظام الترقية في العمل
 0.755 2.66 45 قطاع حكومي

3.614 88 0.001 
 0.818 3.26 45 قطاع خاص

النواحي االجتماعية 
 خل الشركةدا

 0.307 30. 45 قطاع حكومي
3.755 88 0.000 

 0.245 52. 45 قطاع خاص
الدخل الذي تحصل 

 منظمةعليه من ال

 0.725 2.51 45 قطاع حكومي
4.954 88 0.000 

 0.722 3.27 45 قطاع خاص
المشاركة في اتخاذ 
 القرارات في العمل

  0.580 3.41 45 قطاع حكومي
3.101 88 0.003 

 0.706 2.98 45 قطاع خاص

  تشير بيانات الجدول السابق إلى عدة مؤشرات أهمها ما يلى: 

باستخدام اختبار (ت) ظهر وجود فروق دالة إحصائيا بين عناصر الرضا الوظيفي لممارسي العالقات العامة والقطاع الذي  -
أظهرت القيم الخاصة بمستوى  ؛ إذالعملعدا عنصر العالقة مع زمالء خاص) فيما  –يعمل فيه الممارس (حكومي 

مباشر، العالقة مع المدير الو، (ظروف العملالمعنوية فروقًا دالة لصالح القطاع الخاص في عناصر الرضا الوظيفي 
  من المنظمة).  ذي يحصل عليه الممارسوالدخل ال ،، والنواحي االجتماعية داخل المنظمةونظام الترقية في المنظمة

م الخاصة بمستوى المعنوية فروقًا دالة لصالح القطاع الحكومي فيما يتعلق بعنصر (المشاركة في اتخاذ القرار) أظهرت القي -

  .)2,98) فيما بلغ المتوسط الحسابي للقطاع الخاص (3,41بلغ المتوسط الحسابي للقطاع الحكومي ( ؛ إذ

زمالء العمل والقطاع الذي يعمل فيه الممارس (حكومي بين عنصر الرضا عن العالقة مع  توجد أي فروق دالة إحصائيًا ال -

وهو ما يعني تجاوزها حدود الخطأ  ،)0,111معنوية (الوذلك عند مستوى  ،)1,610" (بلغت قيمة "ت ؛ إذخاص) –
  .المسموح به إحصائيًا

  :ما يليوفي ضوء النتائج السابقة يتضح 

عن عناصر الرضا المختلفة  الوظيفي الرضا معدالت بين إحصائية ةدالل ذات فروق دووجيمكن قبول الفرض الثاني القائل ب -
باستثناء عنصر العالقة مع  لصالح القطاع الخاص جزئيًا )الحكومي والخاص( للقطاع وفقًا العامة العالقات ممارسي لدى

  زمالء العمل الذي تم رفضه.
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  .لديهم الوظيفي الرضا معدالت زادت ،العامة العالقات ممارسي لدى الخبرة سنوات زادت كلماالفرض الثالث: 

 الرضا معدالتوبين  العامة العالقات ممارسي لدى الخبرة سنواتبين للعالقة معامل ارتباط بيرسون  :)22جدول (ال

  .لديهم الوظيفي
  المجموع  خاص  حكومي  

 الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي  

في مدة الخدمة 
 المنظمة (الخبرة)

 0.010- 0.019 0.057  االرتباط رمعامل 
 0.925 0.904 0.708 الداللة اإلحصائية

 90 45 45  العدد
  )0,01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ** .)0,05عند مستوى الداللة ( دالة إحصائيًا *

  : ما يلييتضح من الجدول السابق باستخدام معامل ارتباط بيرسون 

في  لديهم الوظيفي الرضا معدالتوبين  العامة العالقات ممارسي لدى الخبرة سنواتيًا بين عدم وجود عالقة دالة إحصائ -
وذلك عند مستوى  ،)-0,10بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون للقطاعين ( ؛ فقدالقطاعين الحكومي والخاص معًا

  ) وهو ما يعني تجاوزها حدود الخطأ المسموح به إحصائيا.0,925معنوية (ال

عدم وجود ارتباط إحصائي بين مدة الخدمة التي توصلت إلى  )Matthew,2017ذه النتيجة مع نتائج دراسة (وتتفق ه
  مستويات الرضا الوظيفي لدى ممارسي العالقات العامة.وبين في المنظمة 

 العامة قاتالعال ممارسيتزيد لدى  الوظيفي الرضا معدالتتم رفض الفرض الثالث القائل إن  ،وفي ضوء النتائج السابقة
  يهم.لد الخبرة سنوات زادت كلما

الفرض الرابع: توجد عالقة ارتباط إيجابية بين رضا ممارسي العالقات العامة عن مستوى الدخل ومعدالت الرضا 

  الوظيفي المرتفعة لديهم.

 مستوىبين و العامة العالقاتو ممارسحصل عليه بيرسون للعالقة بين الدخل الذي يمعامل ارتباط  :)24جدول (ال

  .يهملد الوظيفي الرضا
  المجموع  خاص  حكومي  

 الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي  

الدخل الذي يحصل عليه 
 ة.منظمالممارس من ال

 (**) 0.509 (**) 0.436 (**) 0.426 معامل االرتباط ر
 0.000 0.003 0.004 الداللة اإلحصائية

 90 45 45  العدد
  .)0,01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ** .)0,05يا عند مستوى الداللة (دالة إحصائ *

  : ما يلييتضح من الجدول السابق باستخدام معامل ارتباط بيرسون 

 الوظيفي الرضا مستوىوبين  العامة العالقاتتوجد عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين الدخل الذي يحصل عليه ممارسو  -
وذلك عند مستوى معنوية  ،)0,509فقد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ( ؛الحكومي والخاصيهم في القطاعين لد

 الرضا مستوياتوبين  العامة العالقاتبمعنى وجود عالقة إيجابية بين الدخل الذي يحصل عليه ممارسو  ؛)0,000(

  ضا الوظيفي لديهم. زادت مستويات الر ،أعلىفكلما كان دخل ممارسي العالقات العامة  .يهملد الوظيفي

في القطاعين  العامة العالقاتوالمالحظ توافق مستويات الرضا الوظيفي الناتجة عن الدخل الذي يحصل عليه ممارسو 
  فقد كانت قيم معامل ارتباط بيرسون ومستوى المعنوية متقاربة لدى القطاعين. ؛الحكومي والخاص
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القائل بوجود عالقة ارتباط إيجابية بين رضا ممارسي العالقات  وفي ضوء النتائج السابقة يمكن قبول الفرض الرابع

  العامة عن مستوى الدخل الذي يحصلون عليه من منظماتهم ومعدالت الرضا الوظيفي المرتفعة لديهم.

  النتائج العامة للدراسة

  توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن عرضها ومناقشتها فيما يلي:

  امة للدراسة.أوًال: النتائج الع

جاء متوسط الرضا الوظيفي لممارسي العالقات العامة في القطاع الخاص أعلى من متوسط الرضا الوظيفي لنظرائهم في  -

بدورها قد انعكست بشكل سلبي  يوه ،مر بها اليمنيولعل السبب في ذلك راجع إلى الظروف التي  .القطاع الحكومي
وقد أسهم ذلك إلى حد كبير في انخفاض نسبة  ،في القطاع الحكوميلعاملين ل وخصوصًا ،على الوضع االقتصادي
 الرضا الوظيفي لديهم.

نظرائهم في القطاع الحكومي فيما يتعلق  مستوى رضا ارتفاع مستوى رضا ممارسي العالقات العامة في القطاع الخاص عن -

 ة العبارات الخاصة بهذا المقياسفقد تفوقت المتوسطات الحسابية للقطاع الخاص في كاف ؛بالرضا عن ظروف العمل
وهذا يشير إلى توفير القطاع الخاص ظروف عمل متميزة تسهم في ارتفاع معدالت الرضا الوظيفي لممارسي  ،كافة

 العالقات العامة عن العمل في القطاع.

في القطاع  تمثيالتهامقارنة ب تفوق متوسطات الرضا الوظيفي الخاصة بعنصر العالقة مع المدير المباشر في القطاع الخاص -

وهذا يشير إلى وجود بيئة إدارية محفزة في القطاع الخاص تعتمد على اتصاالت إدارية وتنظيمية أكثر  ،الحكومي
 نجاحًا.

حصول ممارسي العالقات العامة في القطاع الخاص على معدالت رضا أعلى من زمالئهم في القطاع الحكومي فيما يتعلق  -
 .كافة ت المتوسطات الحسابية للقطاع الخاص في العبارات الخاصة بهذا المقياسفقد تفوق ؛بنظام الترقية

وهذا إنما يدل على  ،على متوسطات ضعيفة جدًا النواحي االجتماعية نالرضا ع الخاصة بعنصركافة حصول العبارات  -

لرضا الوظيفي لممارسي ولهذا األمر آثاره السلبية على ا ،ضعف الخدمات االجتماعية التي تقدمها مختلف المنظمات
وخروج  ،واألزمة السياسية ،ولعل ذلك راجع إلى الوضع االقتصادي الصعب الذي نجم عن الحرب ،العالقات العامة

الشركات المحلية  قدرة ، وضعفها أعداد كبيرة من اليمنيينفيعمل ت تالشركات والمنظمات الكبيرة التي كان
ي ة واجتماعية وإنسانية كافية بسبب الوضع االقتصادي المعقد الذيوالمؤسسات المختلفة على تقديم خدمات طبي

  عيشه البلد.ي

 ؛لقطاع الخاصممارسي العالقات العامة في ال حوافزالودخل المستوى  تفوق متوسطات الرضا الوظيفي الخاصة بـعنصر -
مثيالتها في إذا قورنت ب لدى القطاع الخاصكافة لعبارات المتعلقة بهذا العنصر لفقد زادت المتوسطات الحسابية 

 القطاع الحكومي.

وهو العنصر الوحيد الذي تفوق فيه  ،ظهور تفوق نسبي للقطاع الحكومي في العنصر الخاص بالمشاركة في اتخاذ القرار -
وقد يعود ذلك إلى النظام  .الوظيفي لممارسي العالقات العامةالقطاع الحكومي على القطاع الخاص في مستويات الرضا 

وهذا األمر يفتقده القطاع  ،ري المتبع في القطاع الحكومي الذي يتيح للعاملين فيه مشاركة كبيرة في اتخاذ القراراإلدا
 وذلك لخضوعه في الغالب لملكية أفراد معينين مما يقلل من مشاركة العاملين في اتخاذ القرار. ،الخاص

ناصر األكثر أهمية في تحقيق الرضا الوظيفي لممارسي ) قائمة العةمنظمالفي األجر والحوافز تصدر عنصر الرضا عن ( -
ثم العنصر  ،)ةمنظمالفي نظام الترقية ثم تاله عنصر الرضا عن ( ،العالقات العامة في القطاعين الحكومي والخاص
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ومما ال شك فيه أن  .في العمل) يرينثم العنصر الخاص بـ (العالقة مع المد ،الخاص بـ (توافق الفرد مع الوظيفة)
 في هذه العناصر.  وواضحًا كبيرًا للقطاع الخاص تفوقًا

  ثانيًا: نتائج العالقات االرتباطية واختبارات الفروض

تبين وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين ظروف العمل والرضا الوظيفي لممارسي العالقات العامة في القطاعين الحكومي  -
 أكبرن المالءمة في ظروف العمل توفـــر لممارسي العالقات العامــــة رضــــا بمعنى أ ؛وكانت هذه العالقة إيجابية ،والخاص

  عن وظائفهم.

وذلك  ،توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين عالقة ممارسي العالقات العامة بزمالئهم في العمل وبين الرضا الوظيفي لديهم -
ممارسي العالقات العامة بزمالئهم في العمل  ةعالق بمعنى وجود عالقة إيجابية بين ،في القطاعين الحكومي والخاص

 مستويات الرضا الوظيفي لديهم. وبين 

وبين مستويات الرضا الوظيفي المدير المباشر بوجود عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين عالقة وممارسي العالقات العامة  -

أدى  ،بممارسي العالقات العامة إذا كانت حسنةبمعنى أن عالقة المدير المباشر  ؛لديهم في القطاعين الحكومي والخاص
 ذلك إلى زيادة مستويات الرضا لديهم.

عامة تبين وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين نظام الترقية في العمل وبين مستوى الرضا الوظيفي لممارسي العالقات ال -
في  تهاوأنظمة عن سياسات الترقية قد تفوقت مستويات الرضا الوظيفي الناتجو .في القطاعين الحكومي والخاص

  القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي.

لعاملين في العالقات العامة من لوجود عالقة إيجابية بين قيام المنظمة بتقديم الخدمات االجتماعية واإلنسانية الخاصة  -
كان هناك اهتمام بالنواحي فكلما  .مستويات الرضا الوظيفي لديهم وبينرعاية صحية ومواصالت ومساعدات مختلفة 

وتعد مستويات الرضا  .هافييفي لممارسي العالقات العامة ازدادت مستويات الرضا الوظ ،االجتماعية في المنظمة
 الوظيفي الناتجة عن هذا العنصر متركزة في القطاع الخاص.

القطاعين الحكومي والخاص متعلقة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي لممارسي العالقات العامة في  -
وهذا يدل على انعدام تأثير العوامل السابقة على مستويات الرضا  ،بالجنس والسن والمستوى التعليمي ومدة الخدمة

 القطاعين. في الوظيفي لممارسي العالقات العامة 

بمعنى أن  ؛ستويات الرضا الوظيفي لديهمموبين وجود عالقة إيجابية بين مشاركة ممارسي العالقات العامة في اتخاذ القرار  -
 .في مستويات الرضا الوظيفي لديهم المشاركة الفعالة والكثيرة لممارسي العالقات العامة في اتخاذ القرار تحقق زيادة

على األمر القطاع الخاص ف في أما ،وتعد مستويات الرضا الوظيفي الناتجة عن هذا العنصر متركزة في القطاع الحكومي
ليست هناك عالقة دالة بين مشاركة ممارسي العالقات العامة في القطاع الخاص في اتخاذ  بمعنى أنه س من ذلكالعك

 القرار وبين مستــــوى الرضــــا الوظيفي لديهم.

ظهور فروق دالة إحصائيًا بين عناصر الرضا الوظيفي لممارسي العالقات العامة والقطاع الذي يعمل فيه الممارس (حكومي  -
 .القطاعين فيق إحصائية تتعلق به ويستثنى من ذلك عنصر العالقة مع زمالء العمل الذي لم يظهر أي فرو ،خاص) –

، والعالقة مع المدير المباشر، العملوقد جاءت الفروق لصالح القطاع الخاص في عناصر الرضا الوظيفي (ظــروف 
 من المنظمة).  ذي يحصل عليه الممارسالدخل الو ،نظمةوالنواحي االجتماعية داخل الم ،ونظام الترقية في المنظمة

وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين الدخل الذي يحصل عليه ممارسو العالقات العامة وبين مستوى الرضا الوظيفي  -
ومي وتعد مستويات الرضا الوظيفي المتعلقة بالدخل متقاربة في القطاعين الحك .لديهم في القطاعين الحكومي والخاص

 والخاص. 
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  توصيات الدراسة 

  من التوصيات يمكن استعراضها فيما يلي: ًايضع الباحث عدد ،في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة

ي كان من الجوانب التي حصلت ذ" والنواحي االجتماعيةالرضا على العنصر "ضرورة تركيز إدارات العالقات العامة على  -
 .على حد سواء ي الدراسة ويجب االهتمام بها في القطاعين العام والخاصضعيفة ف حسابية على متوسطات

 ،قيام إدارات العالقات العامة في مختلف المنظمات بتعزيز العالقات الجيدة بين العاملين وزمالئهم وبينهم وبين اإلدارة العليا -
ة التي تسهم في تعزيز العالقات وذلك من خالل تفعيل البرامج االجتماعية والثقافية والرياضية ومختلف األنشط

 يجابية. اإل

العمل على إشراك ممارسي العالقات العامة في صناعة القرار وتأكيد الدور الحيوي الذي تؤديه إدارة العالقات العامة  -
 كحلقة وصل بين المنظمات وجماهيرها.

األمر  ،زالة أسباب تلك الشكاوىإت والعمل على ن في مختلف المنظماويجابي مع الشكاوى التي يتقدم بها العاملالتعاطي اإل -
 الذي يسهم في تعزيز عالقة المنظمة بالعاملين.

إدارات العالقات العامة بهدف اكسابهم مهارات جديدة تسهم في في االهتمام بالتدريب وتوفير الفرص التدريبية للعاملين  -
 رفع مستوياتهم وتساعدهم في الترقي لوظائف أعلى.

والعمل على بناء  ،هبمختلف عناصر الرضا الوظيفي في القطاع الحكومي وتعزيز الوالء التنظيمي لدى العاملين في االهتمام -
  ها.فيالعالقات المتميزة بينهم وبين المنظمات التي يعملون 
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Abstract 

This study aimed to identify the levels of job satisfaction of public relation practitioners working 
in both public and private sectors in Yemen and to find out the most important determinants and 
elements of job satisfaction that contribute to improve their performance. 

The researcher has applied the survey methodology to a sample of (90) public relation 
practitioners working for both public and private sectors in Yemen. 

The study reached a set of results that can be presented as follows: 
 The averages of PR practitioners’ job satisfaction with the level of income and incentives in the 

private sector are higher compared to the public sector. 
 For the PR practitioners’ job satisfaction with the level of involvement in decision- making, it was 

higher in the public sector and this is the only element in which the public sector was superior to 
the private sector. 

 The element of satisfaction with (remuneration and incentives in the organization) is the most 
important among all elements to achieve job satisfaction by public relation practitioners in both 
public and private sectors.  

 There are no statistically significant differences in job satisfaction for PR practitioners in both 
sectors related to gender, age, educational level or service period. 

 There is a positive relationship between PR practitioners’ involvement in decision-making and 
their level of job satisfaction.  

Keywords: Job satisfaction – public relations practitioners ;  Public sector ; Private sector. 
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   ٭محمد الحوري و، ٭٭، منصور الزبون ٭غادة محمد خصاونة
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  ملخصال

باز في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد لطالبات كلية التربية الرياضية في جامعة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور مساقات الجم
 وقد أجريت الدراسة .المستوى الدراسي)، والمساقفي بعض مهارات التفكير الناقد تعزى لمتغيري ( فروق وم إذا كانت هناك اليرموك، 

طبيعة  متهءخدم الباحثون المنهج الوصفي لمالوقد است. بازطالبة من الطالبات المسجالت في مساقات الجم 37على عينة بلغت 
تحليل التباين األحادي و، واستخدم الباحثون المعالجات اإلحصائية التالية: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، الدراسة

)ANOVA) واختبار شيفيه ،(Scheffeلدى  ير الناقد كان مرتفعًاوقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى التفك .) للمقارنات البعدية
الجمباز، وإلى عدم وجود لصالح مساق التخصص في المساق بين الطالبات تعزى لمتغير  ًاالطالبات، وإلى وجود فروق دالة إحصائي

  .المستوى الدراسيبين الطالبات تعزى لمتغير  ًاإحصائي ةفروق دال

  فكير، كلية التربية الرياضية.الت ،التفكير الناقد مساقات الجمباز، الكلمات المفتاحية:

  

  مقدمة ال

المعرفي الذي يمتلكه اإلنسان ويتميز بطابعه، ويتميز عن  - في البناء العقلي  عنصرًا أساسيًا ةكير كعملية معرفييعد التف
يمكنه من  بأنه أكثرها رقيًا وأشدها تعقيدًا وأقدرها على النفاذ إلى عمق األشياء والمواقف، مما المعرفيةسائر العمليات 

وتكمن مهمة التفكير في إيجاد حلول مناسبة للمشكالت  .هاوإعادة إنتاج عارف ومعلومات جديدةمعالجة المعلومات وإنتاج م

بين قد ). و2007(السلوم،  النظرية والعملية التي يواجهها اإلنسان في الطبيعة والمجتمع والتي تتجدد باستمرار
ال  ، وهي مهاراتأن مهارات التفكير هي التي ميز الله بها اإلنسان عن سائر خلقه (Cotton, 1991) وكوتن  )2006(زياد

  نها تنمو وتتطور بالتعليم والتعلم. إاكم المعرفة والمعلومات فقط، بل تنمو بالنضج والتطور الطبيعي وال تكتسب من خالل تر

ختلف عن اإلحساس واإلدراك ويتجاوز : نشاط ذهني أو عقلي يبأنه ) التفكير بمعناه العام2007( السلوم ويعرف

كل تدفق أو مجرى من األفكار، تحركه أو تستثيره مشكلة أو مسألة  بأنه:االثنين معًا إلى األفكار المجردة، وبمعناه الخاص 
 تتطلب الحل، كما أنه يقود إلى دراسة المعطيات وتقليبها وتفحصها بقصد التحقق من صحتها، ومعرفة القوانين التي تتحكم

  بها، واآلليات التي تعمل بموجبها. 

بل في تعلمه  ،) أساس نجاح جيل اليوم ال يتمثل فيما يحفظ ويستوعب من المادة الدراسية2007( أضاف حمادنةو
  علميًا وموضوعيًا ويضيف حلوًال جديدة لتلك المشكالت.  فكرية صحيحة تجعله يفكر في أي مشكلة تفكيرًا اٍتعاد

ن تعليم التفكير يجب أن يكون من خالل المنهاج ومن خالل مواد ومواضيع دراسية مختلفة ) أ2007( وبين الطيطي

) أن 2007( علوة أيضًا واضاف .يم التفكير على المواقف المختلفةعملية النقل المطلوبة لتعم فيتسهم في مساعدة الطلبة 

                                                           
  2019، جامعة اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" رموكجميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث الي.  
  .األردن ،إربد، جامعة اليرموك ،كلية التربية الرياضية   ٭

  جامعة آل البيت، المفرق، االردن . قسم التربية البدنية، ٭٭ 
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الدراسية، واستخدامها في معالجة المعلومات مهما  الطلبة بحاجة إلى تعلم مهارات التفكير وعملياته وإدخالها ضمن مناهجهم

نجاز في التحصيل يعزز اإلكان نوعها، مما يعطي الطالب إحساسًا بالسيطرة الواعية على تفكيره وينمي لديه الثقة بالنفس، و
   ).2005( السويلمين للطالب للتفكير ومن هنا يبرز دور المعلم في إعطاء المجال الدراسي وفي الحياة العملية.

ويحلل المواضيع بشكل علمي، ويفهم األفكار من خاللها ومستمرة يكتشف الفرد  ةتفكير الناقد هو عملية فكرية نشطوال
بما يمتلكه من معلومات،  المركبة، وينظر إلى القضايا من جميع النواحي، ويصدر األحكام الموضوعية، ويحل المشاكل أيضًا

فالتفكير الناقد هو سلسله من العمليات التي تقيم  .لتزوده بالمعلومات الالزمة معرفةالبحث عن مصادر الإضافة إلى و
فالشخص الذي يمتلك الذاكرة الجيدة والمعلومات الكثيرة  ؛لألفكار وليس بالضرورة أن يكون تحليًال ،المعتقدات والحقائق

) إلى أن طالب المستقبل 2005( بداللهوقد أشارت ع .Lodewyk,2013)ليس بالضرورة أن يمتلك مهارة التفكير الناقد (

ففي الوقت الذي يمكن أن تصبح فيه المعلومات  .سيحتاجون أن تكون لديهم القدرة على التفكير وليس القدرة على التذكر
يتم إال من  وهذا ال .على التفكير التي يكتسبونها كذلكفلن تصبح القدرات  ،التي يتعلمها الطالب قديمة أو عديمة الفائدة

مهارات التفكير وإكسابها للطالب مهارات تنمي القدرات العقلية لدى الطالب، وكذلك تضمين المنهاج  خالل تضمين المناهج

 ضروري لإلنسان، ألنه التركيز على التفكير الناقد ضرورة) 2007( مرادآل أكد  ،وفي هذا السياق خالل العملية التعليمية.
ذ القرار، واالستنتاج والتقييم، ويهتم بتنمية شخصية كل طالب، وبالتالي فهو يساعد ويعزز عمليات الفهم والمعرفة، واتخا

تنطوي أيضًا نما وإ وألن عملية التعليم ال تقتصر على إكساب الطالب المعلومة والمعرفة ،ير بشكل أفضلالمتعلم على التفك
ويرتبط التفكير الناقد ببعض  .لية والحركيةالمجاالت المعرفية والعق جميعتغيير وتعديل في سلوك المتعلمين في على 

   .(Burhanuddin, Mina,  Tajularipin, & Roselan, 2014)العمليات العقلية كالمنطق والعدل والوضوح والدقة والحكم

الرياضية للعمل في  التربيةعداد معلمي إنها تساهم في ألن الركائز األساسية في التعليم م الرياضيةوتعتبر التربية 
في العملية التعليمية، مما يؤدي  والفعالةدوار التقليدية إلى األدوار النشطة التركيز على االنتقال من األ مع ضرورة ،لمجتمعا

القدرة على الربط والتحليل  هم المعلومات بشكل أفضل وتصبح لديمن فه المعلم ين العمليات العقلية، وهذا سيمكنإلى تحس
 العصر بما يتواءممع متطلبات وبشكل عملي، وهذه مهارات تساعده على األداء بفاعلية  والتفسير واالستنتاج والتقييم

  ).2016(الحايك وشديفات،  ؛)Gillespie & Cuplan, 2000( وسوق العمل

لوضع  لها تنظيم المعلومات واستخدامهاالتربية الرياضية عملية عقلية نشطة يتم من خالفي التفكير الناقد و
القدرة على إلى بل  ،من الذكاء عاليةوتطبيقها في األداء الحركي، وال يحتاج إلى قدرات  المشكلة استراتيجيات لحل

إلى لذا فان العلماء توصلوا  .ة للمشكلة، وإيجاد خيارات متنوعةالمختلف اآلراءوالنظر في الحلول المختلفة، وطرح  المالحظة
التخطيط ووالتفكير والتفكير السببي والتقييمي،  ،واسع المغامرمجاالت هي: التفكير ال ةربعأن التفكير الناقد يشمل أ

كيفية  حولوالتفكير ما وراء المعرفة. ويستخدم التفكير الناقد في التربية الرياضية من خالل اتخاذ القرار  ،االستراتيجي

 ورات متنوعة، التخاذ القرارر وتصالتي جاءت من مصاد المركبةفالمتعلمون يفكرون في المعلومات  .األداء المهاري الحركي
 ,Borhannudin( وتترجم من خالل األداء العملي فاألفكار تتم داخليًا .المناسب الذي يمكن لهم تفسيره والدفاع عنه

Mina, Tajularipin & Roselan, 2014(؛ (McBride & Cleland, 1998)؛ (Schawager & Labate, 1993) ؛
(Tishman & Perkins, 1995)؛ Walkuski, 1997) .(  

لتنمية مهارات التفكير الناقد، ولكن األهم هو أن يبحث معلم التربية الرياضية أو  خصبًا التربية الرياضية مجاًال وتعد

مهارات التفكير الناقد  التعليم أو التدريب تضمينبحيث يلمناسب خالل التعليم أو التدريب المدرب عن الفرصة أو المجال ا
وبعد  .رار الصائب والمهم لألداء الحركيأي البحث عن الق )؛Humphries, 2014وتحسينها للطالب (للعمل على تنميتها 

 ,Walkuskiالتفكير الناقدهو  ما يقومون بهأو المدرب إخبار الطلبة بأن  المعلميجب على  ،االنتهاء من الموقف التعليمي

1997)( .  

بتصور الحركة  ، وذلكعقلية لدى الطلبة من خالل التفكير قبل األداءالجمباز من الرياضات التي تنمي القدرة ال رياضةإن 

وحتى . ن أداء أي مهارة يتطلب التفكير واستخدام العمليات العقليةإيف يكون وضع الجسم على الجهاز، ووكيفية أدائها وك
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أثناء األداء الحركي في مالء مراقبة الزفإن وكذلك  .فإن هذا مرتبط بعمليات التفكير ،يتمكن الطالب من تنفيذ أي مهارة

 معلمةالحوار المستمر بين ال ). ويضيف الباحثون أيضًا1993 ،ةحاتاستخدام عمليات التفكير (ش انوتصحيح األخطاء يتطلب
تحريكها  الجسم التي يجب أجزاءو ،وأهم الواجبات الحركية المرتبطة باألداء ،والطالبات حول أداء المهارات الحركية

الجدير بالذكر أن و لمعلمة.لراجعة عن األداء من قبل اأهم العضالت العاملة وتقديم التغذية اباإلضافة إلى  ،واستخدامها
هن. لذا يجب أن دييساعد على تنمية مهارة التفكير ل د وتصحيح األخطاء فيما بينهنالتعاون بين الطالبات من حيث السن

سيحدث من تطورات جديدة في المستقبل، وكيف يفكرون  ماعون وكيف يتوق ،يتعلم الطالب كيف يتماشون مع التغييرات
وكيف يفكرون بأسلوب خالق ليتمكنوا  ،وكيف يحللون ويجمعون قدرًا كبيرًا من البيانات السابقة أو الجديدة ،بأسلوب نقدي

  .)2002) (السيد، (Walkuski, 1997غير المتوقعة، وإيجاد حلول جديدة و المتوقعةمن حل المشاكل 

) 2007مراد ( آلالتي قام بها الدراسة  ، منهااالطالع على الدراسات التي تناولت موضوع التفكير الناقدتم  وقد
ل نحو التفكير إلى التعرف على طبيعة اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية الرياضية بجامعه الموصهدفت و

 .هيئة التدريس تعزى لمتغير المؤهل الجامعي أو لسنوات الخبرة هناك فروق في اتجاهات اعضاء ما إذا كانتالناقد، و

يجابية بصفة إد توصل الباحث إلى وجود اتجاهات ، وقمته طبيعة الدراسةءالمنهج الوصفي لمالفي دراسته استخدم الباحث 
لمتغير سنوات  وق تبعًافر لمتغير المؤهل الجامعي، ووجودوجود فروق في االتجاهات تعزى عدم امه نحو التفكير الناقد، وع

  عشر سنين.لى خبراتهم عسنوات تزيد  ذينالخبرة لصالح المدرسين ال

هدفت التعرف إلى دور استراتيجية حل المشكالت في تدريس مناهج است) بدراسة 2016(شديفات الالحايك و كما قام 

وقد بلغت عينة  .من وجهة نظر المعلمين ةالطلبلدى  النفسيةعلى مستوى التفكير الناقد والخصائص  السلةكرة القدم وكرة 
ظهرت نتائج الدراسة أوقد  .مته طبيعة الدراسةءخدم الباحثان المنهج الوصفي لمالواست ًة،ومعلم ًامعلم 124الدراسة 

عدم وجود فروق في مستوى  حصول أفراد العينة على مستوى مرتفع من التفكير الناقد والخصائص النفسية، وأظهرت أيضًا
  المرحلة ونوع المدرسة والخبرة. اتلمتغير ير الناقد والخصائص النفسية تبعًاالتفك

لتعرف على دور النشاط البدني الرياضي في تنمية بعض قدرات التفكير لى ا) دراسة هدفت إل2010أحمد (وأجرى 

 .الدراسة ألهدافصفي لمناسبته مستخدمًا المنهج الو ًةوطالب طالبًا 50بلغت  ةعلى عين الثانويةالناقد لدى تالميذ المرحلة 

ضل في اختبارات التفكير وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن التالميذ الذين يمارسون األنشطة الرياضية بشكل منتظم هم األف
  لصالح الذكور.ى وجود فروق بين الذكور واإلناث إلكما توصلت الناقد، 

قد في التربية إلى معرفة أهمية التفكير النا) Borhannudin et al, 2014دين وآخرون (القام بها برهان  دراسة هدفتو
ومدى إمكانية تضمين  درس  ،مدى ارتباط التفكير الناقد بالتربية الرياضية :جابة عن التساؤالت التاليةالرياضية وكذلك اإل

من  ًا) العب187على عينة بلغت (طبيعة الدراسة مته ءلباحث المنهج الوصفي لمالواستخدم ا .التفكير الناقد الرياضية التربية

ألفراد  قد توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التفكير الناقد كان متوسطًاو ،ين في دوري الجامعات لكرة السلةالمشارك
ارات المؤداة، وإلى وجود بين التفكير الناقد والميل والرغبة تجاه المه إلى وجود ارتباط عالكما توصلت عينة الدراسة 

 .واألداء الروتيني المعتاد قل بين التفكير الناقدأط ارتبا

) دراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية 2010(والحوري الجبوري  كما أجرى
لتجريبي المنهج ا انلتربية الرياضية واستخدم الباحثالتحصيل المعرفي والتفكير الناقد في مادة طرائق التدريس لطالب كلية ا

تم تقسيمهم إلى وختيارهم بالطريقة العشوائية، تم ا ًا) طالب40البحث من ( ةمته طبيعة الدراسة، وتألفت عينءلمال
ن اختبار التحصيل المعرفي واختبار اواستخدم الباحث .لكل مجموعة ًا) طالب20ضابطة وتجريبية بواقع ( :مجموعتين

البحث تفوق أفراد إلى للبحث، وتوصلت نتائج  تينكأدا ماوثباته ماكد من صدقهكاليفورنيا للتفكير الناقد بعد أن تم التأ
ن باستخدام طريقة العصف الذهني بوصفها احاضرة (التعليمية)، وأوصى الباحثالمجموعة الضابطة التي درست بطريقه الم

 .التفكير الناقدطرائق التدريس و الطالب أفضل من الطرق التقليدية في تحصيل
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تعلم حل المشكالت  استراتيجية) وهدفت إلى التعرف على أثر استخدام 2010( اسة التي قام بها الحايكفي الدرو

من كلية التربية  وطالبًة ًا) طالب42تكونت العينة من ( ،ير والسلوك االجتماعي لدى الطلبةتطور قابلية التفك فيالتعاوني 

رق وأساليب تدريس التربية الرياضية في الفصل الدراسي الثاني من المسجلين في مادة طمن ة األردنية الجامعفي الرياضية 
والسلوك االجتماعي لدى . وأظهرت نتائج تحليل االختبارات القبلية والبعدية لقابلية التفكير 2007/2008العام الجامعي 

فروق ذات داللة إحصائية ما أظهرت النتائج عدم وجود كالبعدي. لصالح االختبار الطلبة حدوث تطور في مستوى كل منهما 
لم تظهر و التفكير والسلوك االجتماعي، الذكور على االختبار البعدي في مستوى قابليةبين اإلناث و (α≤ 0.05) عند مستوى

للمستوى األكاديمي في مستوى قابلية التفكير والسلوك  بين الطلبة تبعًا (α≤ 0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
  .االجتماعي

تنمية مستوى التفكير اإلبداعي في لتعرف على أثر منهاج الجمباز ) هدفت إلى ا2011( خصاونةلدراسة التي قامت بها ا
من طالبات كلية التربية  ًة) طالب30بلغت ( ةعلى عينأجريت الدراسة  .الرياضية في جامعه اليرموك التربيةلدى طالبات كلية 

تأثير منهاج  فيوقد توصلت الدراسة  .طبيعة الدراسةمته ءلمال الوصفي نظرًاالمنهج  الباحثة، وقد استخدمت الرياضية
البعدي القياس حصائية بين القياس القبلي وإ ةبداعي، وإلى وجود فروق ذات داللالجمباز على تنمية مستوى التفكير اإل

  لصالح القياس البعدي. لمستوى التفكير اإلبداعي،

  :مشكلة الدراسة

للعديد من األبحاث والمقاالت العلمية المتعلقة بالتفكير بشكل عام والتفكير الناقد في التربية  باحثينالمن خالل مراجعة 
لتنمية التفكير العام والناقد مثل  ها على أن التربية الرياضية مجال زاخر وحيويأكدت جميع ، تبين أنهابشكل خاصالرياضية 
 & Schawager ؛(McBrid & Cleland, 1998)؛ )Borhannudin, Mina, Tajularipin, & Roselan, 2014دراسة: (

Labate,1993) ،(Tishman & Parkins,1995 ؛Walkuski, 1997)(.  كذلك الحظ الباحثون قلة الدراسات التي تناولت
التفكير فقد تم بحث أنواع أخرى من  ؛وخاصة في رياضة الجمباز ،العملية الرياضيةبحث التفكير الناقد في مجال المساقات 

ة دراسى لإولم يتطرق أحد  .مساقات أخرىفي وفي مجاالت إدارية أو  ،كاإلبداعي واالبتكاري والخططي واالستراتيجي
لمعرفة دور مساقات  الباحثينمن هنا جاءت فكرة الدراسة لدى  .الباحثينفي مجال الجمباز في حدود علم  التفكير الناقد
  .تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطالباتفي دريس ن أساليب وطرق تم تتضمنهالجمباز بما 

  ةالدراسسئلة أ

  ما دور مساق الجمباز في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد لطالبات كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك؟ .1

 ،لمتغيري (المساقفكير الناقد تعزى مهارات التفي  (α≤ 0.05) الداللةحصائية عند مستوى إهل هناك فروق ذات داللة  .2

 المستوى الدراسي)؟و

  الدراسة هدافأ

  لى:إتهدف هذه الدراسة 

، تربية الرياضية في جامعة اليرموكمعرفة دور مساقات الجمباز في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد لطالبات كلية ال

تفكير الناقد تعزى مهارات الفي  (α≤ 0.05) الداللةهناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  تكان وإلى معرفة ما إذا
  المستوى الدراسي)، ولمتغيري (المساق
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  أهمية الدراسة

  :ن أنهانبع أهمية الدراسة من خالل مت

لمواجهة لبة لطل هر الناقد الذي يجب إكسابه وتعليممهارة التفكي وهو ،التعليميةفي العملية  ًاوأساسي ًامهم ًاتتناول جانب .1
  المستقبلية بكل كفاءة وفاعلية.  ممن القيام بأدواره وايتمكنلالمتجددة و هومتطلبات تغيرات العصر

  رياضة الجمباز. ووه ،تعد األساس لباقي الرياضات األخرى ذيأنواع الرياضات ال أحدتتناول  .2

س وهي مهمة وأساسية للطالب بما تحتويه من منهاج وطرق وأساليب تدري ،تتناول رياضة الجمباز من الناحية العملية .3

  التفكير الناقد. بعض مهارات الطلبة وطبيعة متطلبات أداء تختلف عن باقي الرياضات األخرى، ودورها في إكساب

  محددات الدراسة

 أجريت هذه الدراسة في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك. المكاني: المحدد  

  :2016/2017أجريت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الصيفي المحدد الزماني.  

 :تدريب الجمباز، تخصص الجمباز).مساقات الجمباز (تعليم الجمباز، طالبات المسجالت في ال المحدد البشري  

  التعريفات اإلجرائية

 إلى الحكم  للوصول هاوتقييم هاوتنظيم المعلوماتومستمرة، يتم من خاللها تحليل  ة: عملية فكرية نشطالتفكير الناقد

  )جرائيإتعريف ( .من الذكاء وال تحتاج إلى مستوى عال ،معلوماتال كتلبموضوعية وبأسلوب علمي 

 تتعلق بمهارات رياضة الجمباز التي تعطى للطالبات خالل  : جميع المعلومات النظرية والعملية التيالجمباز مساقات

  )ئيجراإتعريف (تخصص الجمباز). تدريب الجمباز،  ،المتعددة (تعليم الجمباز االمحاضرات بمستوياته

  الطريقة

  منهج الدراسة

  طبيعة الدراسة.مته ءلمال استخدم الباحثون المنهج الوصفي نظرًا

  مجتمع الدراسة

 تدريب الجمباز، تخصص الجمباز) (تعليم الجمباز،مساقات الجمبازفي ع الدراسة من الطالبات المسجالت تكون مجتم
  .) طالبة44(البالغ عددهن ، 2016/2017خالل الفصل الصيفي 

  ينة الدراسةع

) استبيانات لعدم إتمام 4وتم استبعاد ( .من مجتمع الدراسةالعمدية ) طالبة تم اختيارهن بالطريقة 37تكونت من (

متغيرات ليوضح توزيع أفراد العينة تبعًا ل )1( الجدولو .) طالبات3سقاط المادة من قبل (اإلجابة على فقرات االستبيان، وإ
  الشخصية.
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  )37(ن= وزيع أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الشخصيةت): 1( الجدول

  %النسبة المئوية  التكرار  المستوىالمساق/  المتغير

  المساق

 43.2 16  تعليم الجمباز
 37.8 14  تدريب الجمباز
 18.9 7  تخصص الجمباز

 100.0 37  المجموع

  المستوى الدراسي

 40.5 15  الثانية
 35.1 13  الثالثة
 24.3 9  الرابعة

 100.0 37  المجموع

  اة الدراسةدأ

 & Al-Hayek, Shoukehالذيابات (و الحايك وشوكةداة الدراسة التي تم استخدامها من قبل أاستخدم الباحثون 

Thiyabat, 2010( لقياس مستوى التفكير الناقد) صياغة  ت إعادةتمقد ربعة مجاالت و) فقرة تقيس أ32، وتتكون من
  ة الجمباز.العبارات لتناسب رياض

  صدق اداة الدراسة

قام الباحثون بعرض االستبيان على عدد من فقد  ؛طريقة صدق المحتوى تمستخداأكد من صدق اداة الدراسة، للت
 المحكمين بآراءخذ الباحثون أوالخبراء المحكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص في رياضة الجمباز وعلم النفس الرياضي 

   لتتناسب مع رياضة الجمباز. االستبيانعلى فقرات  راء التعديالت المقترحةجبإ هم، وقامواومالحظات

   :ثبات أداة الدراس

ألداة ككل، لا) لجميع فقرات مجاالت الدراسة وتم إيجاد معامل الثبات (كرونباخ ألف ،للتحقق من ثبات أداة الدراسة

  ) يوضح ذلك.2جدول (وال

  ألداة ككللا) لجميع فقرات مجاالت الدراسة ومعامالت الثبات (كرونباخ ألف :)2جدول (ال

  (كرونباخ ألفا) الثبات معامل  مجالال  الرقم
  910.  الروح القيادية  1
  930.  تحليل األداء  2
  940.  الثقة بالنفس  3
  930.  العمل الجماعي  4

  970.  داة الدراسة ككلأ

)، كما بلغ 0.94-0.91ت الدراسة تراوحت بين (ثبات (كرونباخ ألفا) لمجاالال) أن قيم معامالت 2جدول (اليظهر من 

 .الدراسةألغراض  مالئمة ) وهي قيم مرتفعة0.97(كرونباخ ألفا) لألداة ككل (الثبات معامل 
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  تصحيح المقياس

 غير موافق بشدةعطاء فراد عينة الدراسة. فقد تم إس آراء أللتدرج الخماسي بهدف قيامقياس ليكرت استخدام  تم
وذلك بوضع ، )5درجة (الموافق بشدة و، )4درجة (الموافق و، )3درجة (المحايد و، )2وافق درجة (غير مو، )1درجة (ال
  . اإلجابة التي تعكس درجة موافقة أفراد العينة أمام) xشارة (إ

أما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة عند التعليق على المتوسط الحسابي للمتغيرات الواردة في 
وبذلك تكون  ،مستويات هي (مرتفع، متوسط، منخفض) ةثالثون فقد حدد الباحث ،الموافقةوذجها لتحديد درجة نم

  المستويات كالتالي:

  .5-3.66من  مرتفع     ،3.66 -2.33من  متوسط   ،2.33 -1من  منخفض

  متغيرات الدراسة

  المتغير المستقل: مساقات الجمباز

  المتغير التابع: التفكير الناقد

  ومناقشتهاالنتائج  عرض

دور مساقات الجمباز في تنمية بعض مهارات التفكير  إلىنتائج الدراسة التي هدفت للتعرف ل ومناقشة فيما يلي عرض
  الناقد لدى طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك، وذلك باالعتماد على أسئلة الدراسة.

دور مساقات الجمباز في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدى طالبات كلية  : ماأوًال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 التربية الرياضية في جامعة اليرموك؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن  ،لإلجابة عن هذا السؤال
  ذلك.) يوضح 3الجدول (ومجاالت الدراسة واألداة ككل، 

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاالت الدراسة واألداة ككل :)3( لالجدو

  درجة التقييم  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال
  مرتفعة 0.96 3.87 العمل الجماعي
  مرتفعة 0.90 3.78  الروح القيادية
  مرتفعة 1.00 3.75  الثقة بالنفس
  متوسطة 0.92 3.60  تحليل األداء

 مرتفعة  0.87  3.75  األدة ككل

-  3.60) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن مجاالت الدراسة تراوحت ما بين (3يظهر من الجدول (

تقييم مرتفعة، وبالمرتبة ) بدرجة 3.87(مقداره " بمتوسط حسابي جاء بالمرتبة األولى مجال "العمل الجماعي فقد)؛ 3.87
ة، وبالمرتبة الثالثة جاء مجال "الثقة ) بدرجة تقييم مرتفع3.78(مقداره " بمتوسط حسابي ية جاء مجال "الروح القياديةالثان

" بمتوسط خيرة مجال "تحليل األداءأل) بدرجة تقييم مرتفعة، واحتل المرتبة الرابعة وا3.75( بلغ " بمتوسط حسابيبالنفس

) بدرجة تقييم مرتفعة، وهذا يدل 3.75وبلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل ( .) بدرجة تقييم متوسطة3.60(لغ بحسابي 
  .ًاقد من وجهة نظر الطلبة جاء مرتفععلى أن دور مساقات الجمباز في تنمية مهارات التفكير النا

العينة عن فقرات كل مجال من مجاالت  كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد
  ، وفيما يلي عرض النتائج:حدةالدراسة على 
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  المجال األول: الروح القيادية

" مرتبة عن فقرات مجال "الروح القيادية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة: )4( الجدول

  .تنازليا تبعًا للمتوسط الحسابي

  الفقرة
توسط الم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقييم
  مرتفعة 1.13 3.95 ر طموحييساعدني منهاج الجمباز في تطو

روح المساعدة نحو الطالبة  يى منهاج الجمباز لدنم
 الزميلة

 مرتفعة 1.20 3.81

ساعدني منهاج الجمباز على امتالك مهارة النقاش والحوار 
 الزميلةمع الطالبة 

 رتفعةم 1.10 3.81

 مرتفعة 1.01 3.76 ساعدني منهاج الجمباز على امتالك روح القيادة

ساعدني منهاج الجمباز على امتالك مهارة تصحيح اخطاء 
  ةالزميلالطالبة 

 مرتفعة 1.19 3.76

 مرتفعة 1.10 3.73 الزميلةي منهاج الجمباز من تعليم المهارة للطالبة نمكن

مرتفعة 1.03 3.68  دةى لدي روح القيامنهاج الجمباز نم 

 مرتفعة  0.90 3.78  مجال الروح القيادية ككل

" تراوحت ما عن فقرات مجال "الروح القيادية ) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة4يظهر من الجدول (

       ي تنص علىالت) 4(جاءت بالمرتبة األولى الفقرة  فقدالفقرات؛  لجميع) بدرجة تقييم مرتفعة 3.95-  3.68بين (
) التي 2()، وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة 3.95(مقداره  " بمتوسط حسابيطموحي ريساعدني منهاج الجمباز في تطو"

وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل  .)3.68(بلغ "، بمتوسط حسابي هاج الجمباز نمى لدي روح القيادةمنتنص على "

  .) بدرجة تقييم مرتفعة3.78(

  الثاني: تحليل األداء  المجال

مرتبة  عن فقرات مجال "تحليل األداء"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة  :)5( الجدول

  تنازليا تبعًا للمتوسط الحسابي

  الفقرة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقييم
  مرتفعة 0.95 3.78 ساعدني منهاج الجمباز في تفهم متطلبات األداء المهاري

 مرتفعة 0.94 3.70 مكنني منهاج الجمباز من تحليل األداء المهاري وربطه بمتطلبات األداء

لنوعها  ساعدني منهاج الجمباز في التسلسل في فهم المهارة تبعًا
 وطبيعتها

 متوسطة 1.21 3.62

 متوسطة 1.07 3.59 أثناء التدريبفي فكاري أمباز من ترجمة مكنني منهاج الج

 متوسطة 1.24 3.54  ساعدني منهاج الجمباز على التفريق بين المهارات المتشابهة قبل األداء

 متوسطة 1.15 3.51  ساعدني مناج الجمباز على تأدية المهارة بصورتها الكلية

 الطالبة الزميلةالقدرة على تحليل أداء  يمنهاج الجمباز طور لد
 وتحديد نقاط الضعف والقوة

 متوسطة 1.04 3.46

 متوسطة  0.92 3.60  مجال تحليل األداء ككل
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" تراوحت ما بين ات أفراد العينة عن فقرات مجال "تحليل األداء) أن المتوسطات الحسابية إلجاب5يظهر من الجدول (

ساعدني منهاج الجمباز في تفهم متطلبات األداء تي تنص على ") ال1(جاءت بالمرتبة األولى الفقرة  فقد)؛ 3.78- 3.46(

) التي تنص على 6() بدرجة تقييم مرتفعة، وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة 3.78(مقداره  " بمتوسط حسابييالمهار

بلغ بي " بمتوسط حساوتحديد نقاط الضعف والقوة الزميلةالطالبة القدرة على تحليل أداء  ي"منهاج الجمباز طور لد
  ) بدرجة تقييم متوسطة.3.60وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ( .) بدرجة تقييم متوسطة3.46(

  المجال الثالث: الثقة بالنفس 

" مرتبة ة عن فقرات مجال "الثقة بالنفسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العين :)6( الجدول

  سابيتنازليا تبعًا للمتوسط الح

  الفقرة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقييم
 مرتفعة 1.11 4.00 من ممارسة اللعبة بثقة عاليةج الجمباز مكنني منها

 مرتفعة 1.17 3.89 في األداءالزميالت منحني منهاج الجمباز الشعور بالسعادة عند االشتراك مع الطالبات 

 مرتفعة 1.17 3.81 فكاري للوصول لألداء المميزساعدني منهاج الجمباز على ترتيب أ

 مرتفعة 1.18 3.70  ساعدني منهاج الجمباز على أداء المهارة رغم صعوبتها

 مرتفعة 1.29 3.68  أثناء األداءفي ي منهاج الجمباز من التغلب على العوائق إن وجدت نمكن

 متوسطة 1.09 3.62 تردد الزميالت دونالطالبات ساعدني منهاج الجمباز على تقبل مالحظات 

 متوسطة 1.17 3.51 ني منهاج الجمباز من إيجاد الحلول المناسبة رغم صعوبتهانمك

 مرتفعة  1.00 3.75  مجال الثقة بالنفس ككل

" تراوحت ما بين ات أفراد العينة عن فقرات مجال "الثقة بالنفس) أن المتوسطات الحسابية إلجاب6يظهر من الجدول (

" از من ممارسة اللعبة بثقة عاليةمكنني منهاج الجمب) التي تنص على "3(جاءت بالمرتبة األولى الفقرة  فقد؛ )4.00- 3.51(

مكني منهاج "  التي تنص على ) 7() بدرجة تقييم مرتفعة، وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة 4.00(مقداره  بمتوسط حسابي
وبلغ المتوسط  .) بدرجة تقييم متوسطة3.51( بلغ متوسط حسابي" بجاد الحلول المناسبة رغم صعوبتهاالجمباز من إي

  ) بدرجة تقييم مرتفعة. 3.75الحسابي للمجال ككل (

  المجال الرابع: العمل الجماعي 

" مرتبة الجماعي ة عن فقرات مجال"العملالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العين :)7(الجدول 

  للمتوسط الحسابيتنازليا تبعًا 

  الفقرة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقييم
 مرتفعة 1.07 4.16 ساهم مناهج الجمباز في تطوير روح العمل الجماعي لدي

مرتفعة 0.99 3.97 ى منهاج الجمباز احترامي لرأي اآلخريننم 

 مرتفعة 1.21 3.97  أثناء األداء في منحني منهاج الجمباز فرصة مساعدة اآلخرين

 مرتفعة 1.12 3.92 لدي ساهم منهاج الجمباز في تحسين مهارة االستماع

 مرتفعة 1.17 3.81  والعمل بهالطالبات الزميالت االهتمام برأي  يطور منهاج الجمباز لد

 مرتفعة 1.23 3.68 الزميالتالطالبات  تقن فن التميز في العمل معأجعلني منهاج الجمباز 

متوسطة 1.19 3.57 خرين األفكار الجديدةج الجمباز بالقدرة على مشاركة اآلاني منهمد 

  مرتفعة  0.96 3.87  مجال العمل الجماعي ككل



 الرياضية في جامعة اليرموكدور مساقات الجمباز في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد لطالبات كلية التربية  174
  

" تراوحت ما ات أفراد العينة عن فقرات مجال "العمل الجماعي) أن المتوسطات الحسابية إلجاب7يظهر من الجدول (

في تطوير روح العمل  ج الجمبازاه) التي تنص على "ساهم من1(ى الفقرة جاءت بالمرتبة األول فقط)؛ 4.16-  3.57بين (

التي تنص على ) 6) بدرجة تقييم مرتفعة، وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة (4.16(مقداره  " بمتوسط حسابيالجماعي لدي

 .) بدرجة تقييم متوسطة3.57( بلغ " بمتوسط حسابيمشاركة االخرين األفكار الجديدة مدني منهاج الجمباز بالقدرة على"
) بدرجة تقييم مرتفعة. ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى عدة اسباب منها طبيعة 3.87وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل (

م الجسم على وتعدد األجهزة ، وتنفيذ المهارات الحركية باستخدا متطلبات المساق من حيث تنوع األداء على األجهزة ،
مرافقة الموسيقى وتنوعها من حيث اللحن واإليقاع خالل محاضرات الجمباز واستماع الطالبات  إضافة إلىو مختلف األجهزة،

ه بمختلف فيالفراغ والتحرك في سيقى، وكذلك تنوع األداء الحركي لها، ثم يطلب منهن أداء حركات تتناسب مع طبيعة المو

و أو زوجي أسريع، سواء بشكل فردي بشكل و أو التحرك ببطء أالوثب، والحجل، والزحلقة، وأنواع المهارات كالدحرجة، 
مساعدتهن على الربط بين الخبرات  ومراعاة الفروق الفردية بينهن، وأيضًا ،تزويد الطالبات بالتغذية الراجعةوكذلك جماعي، 
هن، وكذلك وجود توقعات ومراقبة تقدم الطالبات ونقل تعلمهن إلى مواقف مختلفة وبالتالي رفع مستوى ،والجديدة القديمة

سلوك الطالبات  يجابية بين الطالبات أنفسهن، واستخدام مهارات االتصال والتواصل بشكل فعال، وأيضًاإعالقات وتفاعالت 
ارات التفكير ساعد الطالبات على اكتساب مهاألمر الذي  زوجي، بشكل وأبشكل مجموعات  يجابي من خالل العمل معًااإل

مور وعلى تحليل المعلومات للتوصل إلى الحلول وإدراك العالقات لناقد يرتكز على الموضوعية في األر ا، ألن التفكيالناقد
  بين األشياء للوصول إلى القرارات والحل الصحيح. 

عمل على ال من ضروة )،2002(السيد، ) وHumphries, 2014و( (Walkuski,1997)وهذا يتفق مع ما أشار إليه 

على إبداء الرأي ومحاورة اآلخرين، وتنمية قدرات الطالب الفكرية إلى مستوى  قادرًا حيث يكونب تشكيل شخصية للطالب
ف تعر يضاف إلى ذلك وجوبأعلى وتنمية التفكير الناقد والتركيز على تنمية المهارات العقلية كما ننمي الجوانب البدنية. 

 ،ربط هذه المهارات في جمل حركية مما يحسن من أدائه المهاريالطالب على النواحي الفنية للمهارات التي يتعلمها، وكذلك 
وتشجيع الطالبات على الحوار  الحركي مع المهارات الحركية في الجمباز، والتعلموربط العلوم األخرى كالتشريح وعلم الحركة 

ء، وتقبل الرأي، األدا والمناقشة، وطرح األسئلة، وعلى التخطيط، والقدرة على اتخاذ القرار داخل المحاضرة، وتقييم

ساهم ي كل ذلكتواجههن للمشاكل التي  البديلةيجابي، واستخدام لغة الحوار اإليجابي، والبحث عن الحلول إواالنتقاد بشكل 
 (McBride, & Cleland,1998) وهذا يتفق مع ما أشار إليه كل من ،مهارة التفكير الناقد لدى الطالبات اكتسابفي 

(Schwager, & Labate, 1993)  (Borhannudin et al 2014)  

و من خالل ما يمتلكه أومات التي حصل عليها من المدرس، ن يجمع المعلأة يحاول ين الطالب في مجال التربية الرياضإ

على إتقان األداء، ويجرب أفضل الطرق  تساعدهومن ثم يحللها ويقيمها ويجربها، ويجد الحلول المناسبة التي  ،من خبرات
وهذا يتم من خالل تشجيع  .وبالتالي الحصول على نتيجة مرضية ،المحاوالت المستمرة للوصول إلى األداء الجيد من خالل

أن التفكير ال يأتي فجأة، دون  من) 2007( ما أشار إليه الطيطيذلك الطلبة على استخدام مهارات التفكير. ويتفق مع 

وال بد من رعاية الفرد المتعلم وإكسابه المعارف والمعلومات  ،بي ويعلمفعلينا أن ندرك أن التفكير يزرع وينمي وير ؛مقدمات
بعد أبحث عن معلومات أخرى العلمية الالزمة التي تتفاعل مع ذاته وتقوده لل الخلفيةوالمهارات والعادات التي تشكل لديه 

منها معرفة  ًاطيات وأنشطة وظواهر، مولدرات ومعوأعمق، مستخدمًا خبراته ومهاراته، متفاعًال مع بيئته بكل ما فيها من متغي
جديدة تظهر بأشكال متنوعة تعبر عن اإلبداعية مثل حل المشكالت، أو رسم خطة، أو توليد عدد كبير من األفكار، أو 

  تكوين أفكار جديدة.

آراء ) بين α≥0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(تئج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل النتا

ربية الرياضية في أفراد العينة حول دور مساقات الجمباز في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات كلية الت

  المستوى الدراسي).و، (المساق عزى إلى متغيراتتجامعة اليرموك 
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تبعًا  ككل، ) على مجاالت الدراسة واألداةANOVAتم تطبيق تحليل التباين األحادي ( ،هذا التساؤل عنلالجابة 

  ) توضح ذلك.10-8والجداول ( .(المساق، والمستوى الدراسي)لمتغيرات 

  .ككل تبعًا لمتغير المساق الدراسة ) على مجاالت الدراسة وأداةANOVAتحليل التباين األحادي ( :)8جدول (ال

  المساق  المجال
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
F  

الداللة 

  اإلحصائية

  يةالروح القياد

 1.15 3.59  تعليم الجمباز
4.94 
 

0.01 
 

 0.38 3.57  تدريب الجمباز
 0.38 4.65  تخصص الجمباز

  تحليل األداء

 1.02 3.35  تعليم الجمباز
2.68 
 

0.08 
 

 0.79 3.56  تدريب الجمباز
 0.66 4.27  تخصص الجمباز

  الثقة بالنفس

 1.21 3.47  تعليم الجمباز
1.68 
 

0.20 
 

 0.88 3.79  الجمباز تدريب
 0.39 4.29  تخصص الجمباز

  العمل الجماعي

 1.18 3.71  تعليم الجمباز
1.22 
 

0.31 
 

 0.72 3.81  تدريب الجمباز
 0.73 4.37  تخصص الجمباز

  ككل داة الدراسةأ
 1.07 3.53  تعليم الجمباز

 0.60 3.68  تدريب الجمباز 0.08 2.74
 0.48 4.39  تخصص الجمباز

  ) ما يلي: 8يظهر من الجدول (

)بين آراء أفراد العينة حول مجال الروح القيادية تبعًا α≥0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( -1

تم تطبيق  ،ولمعرفة مصادر هذه الفروق .وهي قيمة دالة إحصائيًا ،)F) (4.94بلغت قيمة ( فقد ؛لمتغير المساق
 .نتائج االختبار) يوضح 9جدول (وال) للمقارنات البعدية، Scheffeشيفيه ( اختبار

  .لمتغير المساق ) للمقارنات البعدية على مجال الروح القيادية تبعًاScheffeشيفيه ( اختبارنتائج تطبيق  :)9جدول (ال

 تخصص الجمباز  تدريب الجمباز  تعليم الجمباز  المتوسط الحسابي المساق

 ٭1.06  - 0.02   3.59  تعليم الجمباز

  ٭1.08    3.57  تدريب الجمباز
    4.65  تخصص الجمباز

  ).α =0.05٭دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (

) أن مصادر الفروق كانت بين المساقات (تعليم الجمباز، تخصص الجمباز) لصالح المساق 9يظهر من الجدول (
)، 3.59متوسط الحسابي لمساق (تعليم الجمباز) ()، بينما بلغ ال4.65(مقداره (تخصص الجمباز) بمتوسط حسابي 

(تدريب الجمباز، تخصص الجمباز) لصالح المساق (تخصص الجمباز)، بينما بلغ المتوسط  وظهرت فروق بين المساقات
  ). 3.57الحسابي لمساق (تدريب الجمباز) (

كان له مما  ،لتعليم والتدريب في الجمبازبالخبرات السابقة في مساقي ا الطالبات ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى مرور
ألن  ،اكتساب مهارة التفكير الناقد لديهنمساق التخصص زاد من تحسين لديهن. كذلك فإن دور في تنمية مهارة التفكير 

يع أجهزة مستوى صعوبة المهارات الحركية أعلى وأداء المهارات الحركية يكون على جم فيه كونيمساق تخصص الجمباز 
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ء األداء على أثنافي على التفكير بكيفية أداء المهارة وكيف سيكون وضع الجسم  الطالبةتجبر  ؛ إذز الخاصة باإلناثالجمبا

وهذا يتفق مع ما أشار . تجه وكيفية تحريك أجزاء الجسم وما مقدار القوة الالزم بذلها ألداء المهارةتاألجهزة وإلى أين س
؛ إذ ضافة إلى الجزء الحركيإدرجة من التفكير  يحتاج إلىن أداء كل مهارة حركية أمن عن مصطفى)  نقًال 2001(زايد، إليه

عملية تنفيذ الحركات البدنية مجموعة من العمليات التي  بحيث تسبق ،يتم استخدام عمليات عقلية تتطلب الدقة في األداء
في رياضة الجمباز كان يحتم على مدرس مستوى صعوبة مهارات التخصص  يحتمبعمليات التفكير. و ًاوثيق ًاترتبط ارتباط

وحث  ،المساق أن يجبر الطالبات على التفكير بأجزاء المهارة وتحليلها لفهم المهارة وبالتالي القدرة على أدائها وإتقانها
 ، ووضع الطالبات في مواقف تعليمية تتطلب حل مشكلةبقةستفادة من خبرات مساقات الجمباز الساعلى اإل الطالبات أيضًا

حركية، وتنفيذ المهارات الحركية عن طريق جمل حركية من أهم متطلباتها اإلبداع الحركي والمهاري، وكذلك مرافقة 

كساب كان له دور في إكل ذلك أثناء األداء وأن تكون منسجمة ومتوائمة مع األداء الحركي والمهارات الحركية في الموسيقى 
ن استخدام استراتيجيات تعليم أ من (Walkuski,1997) هص، وهذا ما أكدات مساق التخصطالبمهارة التفكير الناقد ل

  .ى الطلبةساعد على تنمية التفكير الناقد لديت واإلبداع في التربية الرياضية تعتمد على حل المشكال

واء مع أثناء األداء العملي وتبادل الحوار واألسئلة سفي بين الطالبات  التعاونأن عمليات  ويرى الباحثون أيضًا
، ساعد والتعاوناألداء فيما بينهن أثناء التدريب  ه فيوتقييم هوتحليل هووصف ومقارنة ،المدرس أو بين الطالبات أنفسهن

لية ؤوالتعاون والرغبة في تحمل المسأن من ) Bayer,1987عن  نقًال 2001(زايد،  هوهذا ما أكد ،على تنمية التفكير الناقد
  . اوتوجه لناقدسمات تدعم عمليات التفكير ا

) بين آراء أفراد العينة حول مجاالت (تحليل األداء، α≥0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 ) غير دالة إحصائيًا.Fالثقة بالنفس، العمل الجماعي) واألداة ككل تبعًا لمتغير المستوى الدراسي حيث كانت قيم (

ككل تبعًا لمتغير المستوى  الدراسة ) على مجاالت الدراسة وأداةANOVAألحادي (التباين ا تحليل :)10( جدولال

  .الدراسي

  الداللة اإلحصائية  F  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المستوى  المجال

الروح 

  القيادية

 0.87 3.69  ثانية
0.40 
 

0.68 
 

 1.04 3.74  ثالثة
 0.76 4.02  رابعة

  تحليل األداء

 0.93 3.45  ثانية
0.35 
 

0.71 
 

 0.99 3.70  ثالثة
 0.86 3.71  رابعة

  الثقة بالنفس

 0.95 3.66  ثانية
0.13 
 

0.88 
 

 1.17 3.86  ثالثة
 0.93 3.73  رابعة

العمل 
  الجماعي

 0.95 3.73  ثانية
0.25 
 

0.78 
 

 0.99 3.98  ثالثة
 1.00 3.94  رابعة

 أداة الدراسة
  ككل

 0.82 3.63  ثانية

 0.98 3.82  ثالثة 0.80 0.23
 0.83 3.85  رابعة
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)بين آراء أفراد العينة α≥0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (10يظهر من الجدول (

. ويعزو ) غير دالة إحصائيًاFكانت قيم ( فقد ؛لدراسيمستوى االككل تبعًا لمتغير  الدراسة حول مجاالت الدراسة وأداة
اختالف  على الرغم من الباحثون هذا إلى أن نظام الساعات المعتمدة في كلية التربية الرياضية يسمح للطالب بتسجيل المواد

لخبرات ليتعرضون  وهذا يعني أن جميع الطالب سوف ،طالب من سنوات مختلفة أن يكونفيمكن  ،الدراسية ياتمستوال
  وى الدراسي.بغض النظر عن المست نفسها التعليمية

  االستنتاجات

  في تنمية مهارات التفكير الناقد من وجهة نظر الطالبات. ًان لمساقات الجمباز دورإ -1

ًا ) بين آراء أفراد العينة في مستوى التفكير الناقد تبعα≥0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( توجد -2

  لصالح مساق تخصص الجمباز.لمتغير المساق، 

) بين آراء أفراد العينة في مستوى التفكير الناقد تبعًا α≥0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( دجال تو -3
  لمتغير المستوى الدراسي.

  التوصيات

  االهتمام بتنمية مهارة التفكير الناقد لدى الطلبة في المحاضرات العملية. -1

  طالبات).الطالب وعلى اللية األخرى (إجراء مثل هذه الدراسة في مختلف المساقات العم -2

 المسجلين في مساقات الجمباز. في الجامعات األخرى التربية الرياضية اتاء مثل هذه الدراسة على طالب كليإجر -3

  

The Role of gymnastics courses in the Development of Some 
Critical Thinking Skills for Female Students of the Faculty of 

Physical Education at Yarmouk University 
 

Ghada M. Khasawneh1, Mansour Al-Zboun2 and Mohammad Hawari1 
1Faculty of Physical Education, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

2Department of Physical Education, Al-Albayt University, Al-Mafraq, Jordan. 
 

 
Abstract  

The aim of this study was to explore the role of gymnastics courses in the development of some 
critical thinking skills for female students of the Faculty of Physical Education at Yarmouk University. 
In addition, it aimed to find whether  there were differences in some critical thinking skills attributed 
to the variables (course and academic level). The sample consisted of 37 female students enrolled in 
gymnastics courses. The researchers used the descriptive approach. The researchers used the following 
statistical treatments: means, standard deviations, ANOVA and Scheffe test for post hoc comparison. 
The results of the study found that the level of critical thinking was high among the female students 
and that there were statistically significant differences among the students due to the course variable 
and in favor of the course of specialization in gymnastics. There were no statistically significant 
differences among female students due to the academic level variable.  

Keywords: Gymnastics courses; Critical thinking; Thinking, Faculty of Physical Education. 
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اصة قـاصــال ال ل ال ةألم آن   الق
  

   ٭رجب عبدالرزاق أحمدو عبدالله غازي طه

  

  27/3/2019 تاريخ القبول    15/12/2018 ستالمتاريخ اال

  

  ملخصال

الدراسة المقاصد الخاصة لألمثال القرآنية الصريحة من حيث التعريف بها، ثم بيان الفرق بينها وبين المقاصد العامة  هذه تناقش
ألمثال القرآنية. ثم أعقبت ذلك بذكر مجمل ألبرز المقاصد العامة ألمثال القرآن الكريم. وعنت الدراسة بعد ذلك بالبحث التفصيلي ألهم ل

مقاصد األمثال القرآنية الصريحة من خالل تطبيقات عملية من اآليات الكريمة. وذلك باستخدام المنهجين: االستقرائي، والتحليلي. ومن 
 وتوصي الدراسةا توصلت إليه الدراسة أن المقاصد الخاصة ألمثال القرآن الصريحة تهتم في غايتها باإليمان، وتعديل السلوك، أبرز م

  باستنباط مقاصد القرآن من أساليبه وتعبيراته التي اتبعها في العرض والبيان.

  ، أمثال، مقاصد.الكريم القرآن: الكلمات المفتاحية

  

  مقدمةال

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهـده اللـه فـال مضـل      ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،للهالحمد  إن

  .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

  أما بعد:

ضـمن مــن  ؛ فتنبراسـًا يضـيء لهــم الطريـق إلــى الـدار الباقيــة    ظلمـات الحيــاة، و  مــنهدايــة للنـاس   الكـريم  القــرآن نـزل فقـد   
الجهـل، ويأخـذ    غياهـب األحكام واألخبار والوصايا ما يرشد اإلنسان إلى طريق الخير، ويبعده عن طريـق الشـر، ويخرجـه مـن     

رآنيـة التـي ضـربها    بيده إلى نور العلم، فجاءت هذه األحكام واألخبار والوصايا على صور عديدة، ومن هـذه الصـور األمثـال الق   

  .ودعا إلى التفكر فيها ،الله تعالى في كتابه

الخطـاب اللغـوي فـي القـرآن الكـريم، وهـي عـالوة علـى مـا تحملـه مـن وجـوه البالغـة               وجـه أبرز أمن  ااألمثال واحد تعدو 
تصـور اإلنسـاني العـام للـدين     واألسـرار النفسـية التـي تـؤثر فـي ال      ،فإنها تضمنت أفناًنا مـن األغـراض التهذيبيـة    ،والنظم المحكم
 فـإن كـان هـذا فـي     كل خطاب يصدر عن شخص عاقل ال بد أن يكون له معنى ومقصد وإال لربما ُنفي عنه العقل، والحياة. إن

ضـرب  أمثـال النـاس تُ   فاستحال أن يكون كالمه من غيـر مقصـد، ثـم إن    ؛حق المخلوق، فمن باب أولى أن يكون في حق الخالق

راد منها التذكير بالتشابه بين الموقفين؛ لبيان مـراد ضـارب المثـل مـن خـالل وجـه الشـبه        واطن ومواقف معينة يلمغزى، وفي م
  فكيف بأمثال القرآن؟ ،بينهما، وهذا أبسط ما يقال في أمثال الناس

َلـم َتـر َكيـف ضـرب     َأ تبرز في سياقات أمثال القرآن ظاهرة الدعوة إلى التذكر والتفكر، وإعمال العقل، كقـول اللـه تعـالى:   
ُتؤِتي ُأُكَلها ُكلَّ ِحين بإْذن ربها ويضرب اللَّه اْلَأمَثاَل ِللنَّـاس   ٭اللَّه مَثًلا َكِلمًة َطيبًة َكشجرٍة َطيبٍة َأصُلها َثابٌت وَفرعها ِفي السماِء

ونَتَذكَّري ملَّهَلع  :25-24إبراهيم. ا وقالوجّل أيض الله عز:  ا ِمنعدَتصا مَخاِشع َتهَأيَلر لبَلى جع آنَذا اْلُقرْلَنا هَأْنز َلو

                                                           
  2019 ،، جامعة اليرموك"سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" قوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموكجميع الح.  
  .األردن ،إربد، جامعة اليرموك ،سالميةالشريعة والدراسات اإلكلية  قسم اصول الدين،   ٭
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ونَتَفكَّري ملَّهَلع ا ِللنَّاسهبرَثاُل َنضاْلَأم ِتْلكِة اللَِّه ويَخش  :21الحشر ،له تعالىوهي أمثال ُتضرب للعاِلمين، قال ال :  ِتْلـكو

 وناِلملَّا اْلعا إِقُلهعا يمو ا ِللنَّاسهبرَثاُل َنضاْلَأم  :43العنكبوت .  

فمــن هنــا كانــت أهميــة دراســة هــذه األمثــال، وهــذا مــا فعلــه الســابقون والالحقــون مــن علمــاء األمــة ودارســيها، فعــالجوا    
، فقـد  )ـهـ 318ت( أول من كتب في هذا العلم محمـد بـن علـي بـن الحسـين الترمـذي       جوانب األمثال البالغية والتفسيرية، ولعل

ا معظمهـا ممـا صـرح بلفـظ المثـل      قرآنيـ  وهـو كتـاب فيـه مـا يقـارب الثالثـين مـثال        ،اه (األمثال من الكتاب والسـنة) ا سمف كتابأّل

ا بالكتابــة فــي هــذا العلــم يــزال االهتمــام قائمـ  وغيــره، والهــ)  751الجوزيــة (تفيـه، وتبعــه علمــاء كثيــرون بعـده مــنهم ابــن قــيم   

وقـد يعـود ذلـك إلـى اعتبـارين     نفسـه  مقاصد األمثال لم تلـق االهتمـام   الجليل من علوم القرآن الكريم حتى يومنا هذا، إال أن ،: 
بموضــوع مقاصــد تــأخر ظهــور االهتمـام   وثانيهمـا: بدايــة،  األهميــة تقــع علـى الكــلّ  هي أنومــن البـد ، أنــه جــزء مـن كــلّ  :أولهمـا 

أو  ،ا، لكنهـا لـم تأخـذ الحيـز الكـافي     طالقـً إ هاأو مقاصـد  ه ال توجد دراسات في أغراض األمثـال القرآن الكريم، وهذا ال يعني أّن
سـتجدها فـي ثنايـا كتـب علـوم القـرآن علـى شـكل سـطور عديـدة، كمـا فـي              ،لم تأخذ حقها في الدراسـات، ففـي الكتـب القديمـة    

ا ممـا سـبق،   ا فـي الدراسـات الحديثـة فلـم تكـن أكثـر حظـ       ، أمـ هــ) 911(ت و اإلتقـان للسـيوطي  أ، )هــ 794(ت البرهان للزركشي

أو الخمـس صـفحات، وربمـا أكثـر مـن توسـع        ،شـكل مطلـب قـد ال يتجـاوز الـثالث     أيضا، ولكّنها كانـت علـى    تناولت األمثال فقد

ا خصص ألغراض األمثـال مبحثـً   إذر من أدبه الرفيع)، أمثال القرآن وصو(في كتابه  الميداني حبنكة حسن عبدالرحمنهو فيها 
لمقاصــد األمثــال جعلهــا ضــمن القســم المخصــص   قســما خاصــا  كتــاب (دراســات فــي علــوم القــرآن)  وأفــرد صــاحبمــن كتابــه، 

، 1999، إسـماعيل ( نقـًال عنـه   مـا أورده  بـل يكـاد يكـون    ،الميـداني ا علـى مـا عنـد حبنكـة     لألمثال، إال أن المؤلف لم يضف شيًئ

  .)316ص -310ص

  أبرزها: تنبع أهمية الدراسة من أمور أهمية الدراسة:

وِتْلك اْلَأمَثاُل َنضربها ِللنَّاس وما يعِقُلها إلَّا : مصداًقا لقول الله تعالى ،الفهم الصحيح لألمثال وأغراضها الدينية والحياتية -1

وناِلماْلع  :43العنكبوتتدبر األمثـال، وفهمهـا، واسـتنباط دالئلهـا وأسـرارها مـن أدّل األدلـة علـى فضـل           ، ولهذا كان

 العلماء في اإلسالم.

 ومعرفة المقاصد من ورائها، وتزيد أهمية معرفة أغراضها من وجهين هما: أن ،محاولة لتدبر بعض آيات الله الكريمة أنها -2

ومقاصــد هــذه األمثــال هــي واحــدة مــن أهــم نتــائج هــذا التــدبر      ،اوالتفكــر فيهــ ،القــرآن الكــريم دعــا اإلنســان إلــى تــدبرها  

 ن كـان إو -واإليقـاع الصـوتي   ،فالمثـل القرآنـي لـم يضـرب إلضـفاء الجمـال البالغـي        ؛والتفكر، ومعرفة األغـراض مـن اآليـات   
 بهـا  يـراد  األمثـال تضـرب فـي مـواطن شـديدة األهميـة       مـن المعلـوم أن   هإال أنـّ  -وأجمـل نظـم   ،بـأبهى صـورة   نظمه قد جاء

 .أو توضيح صورة غائبة عن المتلقي ،إيصال فكرة

السؤال الرئيس اآلتي: ما المقاصـد الخاصـة لألمثـال القرآنيـة؟ ويتفـرع عـن هـذا         عنتحاول الدراسة اإلجابة  مشكلة الدراسة:

   السؤال األسئلة اآلتية:

 ؟القرآنيةالمقاصد العامة والمقاصد الخاصة لألمثال الفرق بين ما  -1

 برز المقاصد العامة التي ُذكرت األمثال القرآنية ألجلها؟ما أ -2

 ما أهم المقاصد الخاصة لألمثال القرآنية؟ -3
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  تهدف الدراسة إلى تحقيق اآلتي: أهداف الدراسة:

 القرآنية.العامة والمقاصد الخاصة لألمثال التفريق بن المقاصد  -

 .رآنية ألجلهابيان أبرز المقاصد العامة التي ُذكرت األمثال الق -

  . تبيين أبرز المقاصد الخاصة لألمثال القرآنية - 

  في اآلتي: الدراسة تتحدد محددات الدراسة:

األمثال القرآنية الصريحة دون الكنائية، وذلك خشية التطويل واإلسهاب، وتحقيق الغاية من دراسة موضوع المقاصد  -1

  في كتاب الله تعالى.الخاصة في حدود نوع معين من األمثال الواردة 

  المقاصد الخاصة لألمثال الصريحة في القرآن الكريم دون المقاصد العامة لها. -2

  الدراسات السابقة

على الرغم مـن تعـدد الدراسـات التـي بحثـِت األمثـال       في القرآن الكريم بشكل مستقل  هادرس مقاصد األمثال وأغراضلم ُت

 ا وحديًثا، لكنبعض األسطرا وأحياًن ،لم يكن نصيبها إال بعض األوراق من هذه البحوث هاوغايات الأغراض هذه األمثقديم .  

رسـالة دكتـوراه قـدمت     وهـو (األمثال القرآنية القياسية المضروبة لإليمان بالله)،  :بعنوان اكتب عبدالله الجربوع بحثفقد 
تنـاول فـي    .وخاتمـة  ،ثالثة أبوابو ،مقدمة ت علىاشتملو ،لكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

وظلمة قلـوب   ،وتعريف اإليمان، وفي الباب الثاني األمثال المضروبة الستنارة قلوب المؤمنين ،الباب األول مقدمات في األمثال
األول أغـراض األمثـال فـي    وكـان قـد ذكـر فـي البـاب       .الكافرين في سورة النور، والبـاب الثالـث األمثـال المضـافة إلـى اللـه تعـالى       

وشرحها، وكأنه أرادها أغراضًا عامة لألمثال، ويظهر ذلك مـن خـالل ذكـره ألغـراض المثـل الـذي        ،وجعلها ستة أغراض ،مطلب
  يدرسه فيما بعد، ومع ذلك فكالمه عنها يأتي في جزئية يسيرة من بحثه.

وهـي رسـالة ماجسـتير قـدمت لكليـة       ،القـرآن الكـريم)  وكتبت هند سندي دراسة بعنوان: (األمثـال المتعلقـة بالتوحيـد فـي      
فصــول وخاتمــة، وتناولــت األمثــال  ةوقــد احتــوت هــذه الرســالة علــى مقدمــة وثالثــ  .القــرى الــدعوة قســم العقيــدة فــي جامعــة أم

  ـ    المتعلقة بالتوحيد ومـا يضـاديـان  وخلصـت إلـى جملـة نتـائج وتوصـيات منهـا: ب       .ا ألغـراض األمثـال  ه، وجعلـت فـي البحـث مطلب

 ةوالترغيــب فــي التوحيــد، وقــد ذكــرت خمســ   ،مــن الشــرك رهيــبأهميــة ضــرب األمثــال الــواردة فــي الــدعوة إلــى عبــادة اللــه بالت   
  أغراض لها في مطلب.

للطالب عبدالله بـن   ،اآلثار التربوية والدعوية من خالل ضرب األمثال في القرآن الكريم)( :وهناك رسالة ماجستير بعنوان

ملت دراســته علــى أربعــة  تشــوا .م2009 قســم العقيــدة واألديــان، ســنة  ،ســالميةكليــة العلــوم اإل ،ة الجزائــرة، قــدمها لجامعــشــي

، حيث قسمه إلى خصص للفوائد واألغراض مبحثًا وقد ،األول خصصه لتعريف األمثال وأقسامها وفوائدها وأغراضها :فصول
لثـاني كـان عـن أغـراض األمثـال حيـث       الصـورة إلـى األذهـان، و   مطلب لفوائد األمثال، لم يخرج فيها عن غرض تقريـب ا مطلبين: 

فـي كتابـه (أمثـال    الميـداني  لم يخرج كغيره عن دائرة المقاصد التي ذكرها حبنكـة   أّنه احث. ويلحظ على البجعلها ستة أغراض

ل الثالـث كـان للحـديث    الفصـ ولدراسـة األمثـال فـي القـرآن الكـريم،       فخصصـه  الفصل الثـاني أما و القرآن وصور من أدبه الرفيع).
ثـم  ، الفصـل األخيـر ألهـم اآلثـار التربويـة والدعويـة مـن خـالل ضـرب األمثـال          خصص و ،عن األهداف التربوية والدعوية لألمثال

 .هونتائج خاتمة البحث

هـذه   ويالحظ أن جميع هذه الدراسات لم تتناول الجانب المقاصدي في األمثال بشكل موسع ومفصـل، فـي حـين تتنـاول     
  مقاصد األمثال بشكل مباشر ومستقل. اسةالدر
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التـي تضـمنت    آليـات القرآنيـة  من خـالل دراسـة ا   التحليلي االستنباطيواستخدم الباحثان المنهجين االستقرائي  منهج الدراسة:

  أمثاًلا صريحة.

  على النحو اآلتي: ،تتكون الدراسة من مقدمة، وتمهيد، وثالثة مطالب، وخاتمة :خطة الدراسة

  وفيه التعريف بالمقاصد واألمثال لغة واصطالحا. التمهيد:

 .المقاصد العامة لألمثال القرآنيةاألول:  طلبالم

  .لألمثال القرآنية التعريف بالمقاصد الخاصة الثاني:طلب الم

  الصريحة.لخاصة لألمثال القرآنية أقسام المقاصد ا الثالث: طلبالم

  ا الدراسة.الخاتمة وتضمنت أهم النتائج التي توصلت إليه

  لتمهيدا

  التعريفات

صـورة واضـحة قبـل    بأو المصـطلحات الرئيسـة    ،المفـاهيم األساسـية  من المستحسن فـي بدايـة الدراسـات العلميـة عـرض       
لتعريـف اللغـوي واالصـطالحي لهـذه المصـطلحات، مسـتعينًا بكتـب اللغـة         . وتعـرض الدراسـة فيمـا يـأتي ل    الدخول إلـى التفاصـيل  

   الخروج بمفهوم دقيق لها. محاولة ، ثموأهل التخصص ،والمعاجم

  أوًال: تعريف المقاصد:

  تعريف المقاصد لغة: -1

  ولها معان عديدة ذكرت في كتب اللغة منها: ،وهو مصدر ميمي مشتق من َقصد يقِصد ،المقاصد: جمع مقصد

(ابـن فـارس،    والثالـث االمـتالء والتمـام    ،َنـاٍز ِفـي الشـيءِ   َخـر عَلـى اْكتِ  ْتيـان شـيٍء وَأمـِه، واآل   هـي: إ  مـدلوالت  ةلـ َقصد: ثالثـ 

  .)96، ص5، ج1979

واَألم االعتماد :ك ،الَقصدَأي ُتجاه كدوَقص كدَقص وهوإتيان الشيء. ،و  

 َقصدهوُت َنحوة ،ته: َنحِتَقامويأتي بمعنى اس يق353، ص3، ج1993(ابن منظور،  الطَّر.(  

وَليَلــٌة  ،نــة الســيربيننــا وبــين المــاء ليلــة قاصــدة: هي  :يقــال ،د: القريــب، ســهٌل مســَتِقيم وســَفر قاصــد: ســهٌل َقريــب الَقاِصــ

ريَنُة السيٌة َأي ه310، ص1، ج2005(الفيروز آبادي، َقاِصد.(  

المعيشة: أن ال يسرف وال يقتر، وقصـد  القصد في الشيء (ضد اإلفراط)، وهو ما بين اإلسراف والتقتير، والقصد في و

  .)355، ص3(الزبيدي، د.ت، ج ، ورضي بالتوسطلم يتجاوز فيه الحد :في األمر

والنهـوض   ،عِتـزام والتَّوجـه والنهـود   ومواِقعهـا ِفـي َكـالم اْلعـرِب االِ     )ق ص د(َقاَل ابن جنِّـي: َأصـل    ،وجاء في لسان العرب

يالش و355، ص3،ج1993(ابن منظور،  ِءَنح(.  

(بـو دوخـة،    وهذا مقـارب لمعنـاه االصـطالحي    ،وإتيانه والتوجه إليه ،الشيء أم هوأصل معانيها  نأإال  ،ولها معان أخرى

  ).854، ص2011
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  االمقاصد اصطالح تعريف -2

ا لتكتمـل مالمـح   العلوم وتحتـاج زمنـً  إذ تظهر  ؛ا مع استخدامهم لهابعض المصطلحات ال تجد لها عند المتقدمين تعريًف 

تعريـف، وقـد    اه لـم يتحـدد لهـ   إال أنـّ  ،عنـد المتقـدمين   اتداوله فرغم). المقاصد( لفظة قواعدها وضوابطها، وهذا ينطبق على
ا كـان ذكـر   وجـد لـذا فكـل مـا     ؛شدة وضوح معنى المصطلح جعل المتكلمين فيها يعزفـون عـن تعريفهـا    نأعزا ذلك البعض إلى 

هـا عـن   قاصـد القـرآن عنـدهم تـتكلم كلّ    فم .)68، ص2012(الجزائـري،   صد نفسها دون محاولـة وضـع تعريـف دقيـق لهـا     للمقا

قواعـد األحكـام فـي مصـالح     (بـن عبـد السـالم فـي كتـاب       العـز اإلمـام  يقـول   ها.إشـارات توضـح   مـع وجـود  محاور هذه المقاصد، 
ــِد وَأســبابها"       "معَظــم مَقاِصــِد القــرآن األمــر باْكِتســابِ     :)األنــام ( العــز بــن   اْلمصــاِلح وَأســبابها، والزجــر عــن اْكِتســاِب اْلمَفاِس

  .)8، ص1991عبدالسالم، 

(فـي حصـر مقاصـد القـرآن ونفائسـه) أنهـا تنحصـر         :تحـت عنـوان   )جـواهر القـرآن  (فقـد ذكـر فـي     ،أما أبو حامـد الغزالـي   

   ، وسنأتي لذكرها في حينها.)23، ص1986(أبو حامد الغزالي،  متممة لها فرعية ةوثالث ،أمور رئيسة ةتحت ثالث

أنه قسم المقاصد إلى من واإلمام الشاطبي في كتابه (الموافقات) لم يتعرض لتعريف المقاصد اصطالحًا، على الرغم 
" إلى قصد الشارع، واْلآَخر يرجع إَلى َقصِد اْلمَكلَِّفيرجع  َأحدهما: واْلمَقاِصد الَِّتي يْنَظر ِفيها ِقسمانيقول: " إذقسمين، 

النَّوع اْلَأوُل: ِفي بيان َقصِد جعل القسم األول في أربعة أنواع من المقاصد: ). ثم 8ص- 7، ص2، ج1997(الشاطبي، 

النَّوع الثَّاِلُث: ِفي بيان َقصِد . شاِرع ِفي وضع الشريعِة ِلْلإْفهامالنَّوع الثَّاِني: ِفي بيان َقصِد ال. الشاِرع ِفي وضع الشريعِة
" عِةالنَّوع الرابع: ِفي بيان َقصِد الشاِرع ِفي دُخول اْلمَكلَِّف َتحَت َأحَكام الشري. الشاِرع ِفي وضع الشريعِة ِللتَّْكِليِف بمْقَتضاها

). وأما القسم الثاني (مقاصد المكلف) فقد قسمه إلى 289، ص171، ص101، ص17، ص2، ج1997(الشاطبي، 

  مسائل، منها:

  اْلمسَأَلُة اْلُأوَلى:

  .عماَل بالنِّياِت، واْلمَقاِصد معَتبرٌة ِفي التَّصرَفاِت ِمن اْلِعباداِت واْلعاداِتإن اَأل

ُة:اْلمَأَلُة الثَّاِنيس  

يعرِدِه ِفي التَّشاِفًقا ِلَقصوم لمِفي اْلع هدَقص ُكوني َكلَِّف َأناْلم ِمن اِرعالش دَقص .  

  اْلمسَأَلُة الثَّاِلَثُة:

كل ما َناَقضها؛ َفعمُله ِفي اْلمَناَقضِة باِطٌل، وريعة، الش من ابَتَغى ِفي َتَكاِليِف الشريعِة َغير ما شرعْت َله؛ َفَقد َناَقض ُكلُّ

، 23، ص3، ج7، ص3، ج1997، وغير ذلك من المسائل" (الشاطبي، َفمن ابَتَغى ِفي التََّكاِليِف ما َلم ُتشرع َله؛ َفعمُله باِطٌل

  ).27،28، ص3ج

ن كانـت مقاصـد   إارتـبط عنـدهم فـي الغالـب مـع مقاصـد الشـريعة، و        ا بالنسبة للدراسـات المعاصـرة، فتعريـف المقاصـد    أمو

صـله فـي   أو ،كل ما هو مقصـد للشـريعة فهـو مقصـد للقـرآن      "معلوم أن :يقول الريسوني .الشريعة هي جزء من مقاصد القرآن

   ).20، ص2013(الريسوني،  القرآن"

  :  المقاصد ومن أهم تعريفات

، 2004، 2(ابـن عاشـور، ج   أو معظمهـا  ،لحوظـة للشـارع فـي جميـع أحـوال التشـريع      هـي المعـاني والحكـم الم    التعريف األول:

  .)21ص
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ا مـن أجـل تحقيـق    ا وخصوصـ المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاهـا الشـارع فـي التشـريع عمومـ      التعريف الثاني:

  ).38، ص2012(اليوبي،  مصالح العباد

  .)19، ص1995(الريسوني،  يعة ألجل تحقيقهاهي الغايات التي وضعت الشر التعريف الثالث:

، 2013(الريســوني،  المقاصـد العامــة للقـرآن هـي تلـك األغــراض العليـا الحاصـلة مـن مجمــوع أحكـام القـرآن          التعريـف الرابـع:  

  .)19ص

 فين في الدارينهي المعاني الغائبة التي اتجهت إرادة الله الشرعية إلى تحقيقها من إنزاله القرآن على المكل التعريف الخامس:

  .)68، ص2012(الجزائري، 

 ،أو معـاني األحكـام   أ،وأغراضـ  اوأهداًف هذه التعريفات في جملتها تدور على كون المقاصد تمثل غاياٍت إن :وخالصة القول 

ة مـن  أو الغايـات الملحوظـ   ،نهـا األغـراض  إ :نا أن نقول في تعريف المقاصـد نأو مراد الله من أحكامه وآياته، وبالتالي يمك
  .الخطاب

  ثانيًا: تعريف األمثال

  تعريف األمثال لغة -1

. وِفي َل بالشيِء ضربه مَثال، وَتمثَّ: َتمثََّل فالن ضرب مَثالوالمَثُل: الشيُء الَِّذي يضرب ِلشيٍء، يَقاُل"جمع مَثل األمثال 

 :يززاْلع يلالتَّْنزض ا النَّاسهاَأييوا َلهعَتمَثٌل َفاسم بر  :73الحج" والمثل )612، ص1993، 11(ابن منظور، ج .

، 11(ابن منظور، ج يأتي بمعنى الشبه: قال ابن منظور "ِمثل: كلمُة َتسويٍة، يَقاُل: هَذا ِمْثله ومَثله َكما يَقاُل ِشبهه وشبهه"

الزخرف:   َفجعْلَناهم سَلًفا ومَثًلا ِلْلآِخرينعَنى الِعبرِة: وِمْنه َقوُله عز وجلَّ: وَقد يُكون المَثُل بم)، 610، ص1993

56َنايَلى َنبى، علَّ ِفي ِصَفِة ِعيسجو زع َنى اآليِة: َقاَل اللَّهعمَثُل بالم ُكونيال . والسالُة وِه الصَليعو :مه نالإإ و دبع 

  .، ويأِتي بمعنى الِصَفة59الزخرف:   ِلبِني إسراِئيَلا عَليِه وجعْلَناه مَثالَأْنعمَن

(الـرازي،   منها: البروز واالنتصـاب والعقوبـة والقالـب والمقـدار والمسـاواة      ،ُأخرى لمادة (م ث ل) يوذكر اللغويون معان 

ل) مــن  ث (م فــإن مــادة (م ث ل) مــن الشــبه، فإرجاعهــا إلــى غيــر الشــبه بعيــد، وإن  ،مــا كــان اوغيرهــا. وأيــ )290، ص1999

60، ص1995(الفياض،  ة الموضوعة للمشابهة والمماثلةاألسرة اللغوي(.  

  األمثال اصطالحًا تعريف -2

 هي األمثاَل يرى الحكيم الترمذي أن ه يشـاهدها بعينـه فيقـول   كأنـّ  لغاية أن يدركها السامع ؛بالمحسوس تشبيه المعنوي: 

  ).14، ص1985(الحكيم الترمذي،  "لتهتدي النفوس بها عيانا ؛"األمثال نموذجات الحكمة لما غاب عن األسماع واألبصار

 حــد المحسوســين مــن  أأو  ،وتقريــب المعقــول مــن المحســوس  ،شــبيه شــيء بشــيء فــي حكمــه  ت" :فهــا الــبعض بأنهــا وعر

 ؛آخر بينهما مشـابهة  ه قوال"قول يشب :بأنه ويعرف أيضا). 2، ص1982(ابن قيم الجوزية،  ر"حدهما باآلخأواعتبار  ،اآلخر

ليبين أحدهما اآلخر وياللفظ المركب المستعمل في غير مـا   :هويعرفه البالغيون بأّن ،)97، ص1، ج1992(القنوجي،  ره"صو

   ).17، ص2000(الزين،  رادة المعنى األصلي"وضع له لعالقة المشابهة بين مضربه ومورده، مع قرينة مانعة إل

 ،لوجـود عنصـر تشـابه    ؛نه قائم علـى تشـبيه شـيء بشـيء    أ"األصل في المثل  الميداني: عبد الرحمن حبنكةيقول الشيخ  

  . )19، ص1992(الميداني،  أو لوجود أكثر من عنصر تشابه" ،أو تماثل بينهما
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أن األمثـال هـي تشـبيه شـيء أو صـفة       ،خالل ما يفهم من األمثـال نفسـها   ومن ،يستخلص الباحثان من التعريفات السابقة 

  بقياسه بالمشبه به. ،لرفع الغموض عن المشبه ؛إيصال األفكار المجردة بصورة حسية أو موقف بآخر يراد منه

علـى أصـل    يقول اإلمـام محمـد الخضـر حسـين: "فأمثـال القـرآن ال يسـتقيم حملهـا         ،وفي عالقة المثل باالستعارة وغيرها
ال؛ إذ ليسـت أمثـال   المعنى اللغوي الذي هـو الشـبيه والّنظيـر، وال يسـتقيم حملهـا علـى معنـى األمثـال عنـد مـن أّلفـوا فـي األمثـ             

استعملت على وجه تشبيه مضربها بموردها، وال يستقيم حملها على معنى األمثال عنـد علمـاء البيـان؛ إذ المثـل      القرآن أقواال
جه االستعارة، وفشا استعماله، ومن أمثال القرآن ما ليس باستعارة، ثم هي أمثـال مـن وقـت نزولهـا،     عندهم ما استعمل على و

  ).36ص،35، ص2، ج2010فلم يتحقق فيها إذ ذاك فشو االستعمال" (الخضر حسين، 

مثلهـا، وقـد   ويضيف الشيخ رحمه الله تعالى قائًال: "فضرب المثل في القرآن قد يستعمل في تمثيل حالة غريبـة بـأخرى   
فـي تفسـير   يستعمل في ذكر حالة غريبة ُتقصد لنفسها، وال يرد تمثيلها بنظيرة لها... ومن هنـا تـرى المفسـرين قـد يختلفـون      

لشـيء آخـر، ومـنهم مـن يفسـرها علـى أّنهـا قصـة غريبـة فـي            هم من يفسرها على قصد جعلهـا مـثال  ، فمنآيات سماها الله: مثال
مثال القرآن ما يضربه الله للّناس من أقوال تتضمن ما فيه غرابة من تشـبيه، أو اسـتعارة، أو قصـة،    نفسها، فيمكننا أن نقول: أ
في أمثال القرآن كّل ما اشتمل علـى تمثيـل حـال شـيء     اه القرآن قبل ذلك أو بعده: مثالويدخل في هذا كّله ما سم بل ويعد ،

  ).37، ص2، ج2010بشيء آخر" (الخضر حسين، 

  المقاصد العامة لألمثال القرآنية: المطلب األول

وتنـوع السـياقات    ،موضـوعاتها عـدد  لكثرة ورود هذه األمثال في كتـاب اللـه العزيـز، وت   ؛ هاوأغراض مقاصد األمثالتتنوع  
عامـة رئيسـة لألمثـال بـالمعنى الـذي ُأِريـد فـي هـذا          أغراضـا جميـع هـذه المقاصـد لـم تكـن       إال أن .التي جاءت فيها هذه األمثـال 

لبحث، حيث إن المقاصد العامة هي المقاصد المفهومة من جملة األمثال بشكل عام. ولنحاول توضيح الفكرة فيمـا يـأتي ومـن    ا
 :نقــل الســيوطي فــي اإلتقــان عـن بعــض أهــل العلــم قــال  :فنقـول  خـالل مــا ذكــره بعــض العلمـاء والدارســين عــن مقاصــد األمثــال  

ة: التـذكير، والـوعظ، والحـث، والزجـر، واالعتبـار، والتقريـر، وتقريـب المـراد         "ضرب األمثال في القرآن يسـتفاد منـه أمـور كثيـر    
"وتــأتي أمثــال القــرآن مشــتملة علــى بيــان تفــاوت األجــر، وعلــى المــدح والــذم، وعلــى الثــواب    :ثــم يضــيف إليهــا قــائال ،للعقــل"

تبكيـت للخصـم الشـديد الخصـومة،      والعقاب، وعلى تفخيم األمر أو تحقيـره، وعلـى تحقيـق أمـر أو إبطالـه، وفـي ضـرب األمثـال        

45، ص2015، 4(السيوطي، ج "وقمع لسورة الجامح األبي.(  

 هي: )60ص ،59، ص1992(الميداني،  أغراض ةلها ثماني في حين يرى آخرون أن  

  المخاطب.تقريب صورة الممثل له لذهن  -1

 اإلقناع بفكرة من األفكار. -2
 الترهيب.الترغيب أو  -3
 الحذر.بة أو إثارة محور الخوف أو إثارة محور الطمع أو الرغ -4
 الذم.المدح أو  -5
 الفكرية.وتحريك طاقاته  ،شحذ ذهن المخاطب -6
 قليلة.تقديم أفكار كثيرة بعبارات  -7
8- واستحياء.ا في اللفظ إيثار تغطية المقصود من العبارة بالمثل تأدب 

  :)37ص -33، ص2011(سندي،  قل فيجعلها خمسةأأغراض على ويقصرها البعض 

  والتوضيح.ام اإلفه -1
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 والبالغة النبوية. ،إثبات إعجاز القرآن -2

 الفهم.من مظاهر تيسير  -3

 المخاطب على التفكير. حّث -4

5- ة الله على عباده.من حج 

، وهذا ما تجده حين استقرائك لمقاصد تفاوتة في العدد، ومختلفة أحياناأغراض األمثال عندهم م نأنالحظ مما ذكرنا  

ومـنهم مـن ذكـر لهـا      )،258ص -121، ص2005(رضـا،   أن مـنهم مـن جعلهـا عشـرة أغـراض      القرآن عند الدارسين، فسـتجد 

الشـيخ  أغـراض مثـل    ةأو مـن حصـرها بــثالث    )209ص -21، ص2005(الغزالـي،   أغراض، مثـل الشـيخ محمـد الغزالـي     ةخمس

ومــن  ،يخــرج عنهــا ولــم ،مــن زاد هــذه المقاصــد إنمــا فصــلها   أن اتضــح، ف)124، ص1943 (الزرقــاني، عبــدالعظيم الزرقــاني

 -ا في العلم، وميـزة التفصـيل النـافع   ميزة االختصار المحمود دائم-ولكي نحظى بكلتا الميزتين  .جمالحصرها فإنما ذكرها باإل

 ،أن نقســم هــذه المقاصــد إلــى عامــة وخاصــة، ولنعــد إلــى مــا ذكرنــاه مــن مقاصــد لألمثــال عنــد بعــض الدارســين     لنــا مــن بــد ال
  .رةونوضح من خاللها الفك

 ،لـو جعلهمـا فـي فقـرة واحـدة      :سـائل قـال   ، ثـم مقصـد المـدح والـذم، فـرب     هيبما ُذِكر من مقصد الترغيب والتر ،فمثال 
، أو مـا ذكـره الـبعض مـن غـرض      الترهيـب فما المدح إال أسلوب من أساليب الترغيب والذم هو من بـاب   ؛لكان أولى من الفصل

  جمعا في غرض واحد. كان من األولى أن ي قال: قائل ربف ؛ثم غرض التيسير في الفهم ،اإلفهام والتوضيح

أبـو   اإلمـام  لكنهـا متممـات لـبعض كمـا قـال      ،والحقيقة أن كل ما ذكروه هي من المقاصد التي تستنبط من دراسة األمثـال  

 ،مثـال القرآنيـة  فـي أغلـب األ  والترهيـب هـو أمـر شـائع     ، فمقصـد الترغيـب   ) 1()23، ص1986(أبو حامد الغزالـي،   حامد الغزالي

فتكـون   ؛أو إثـارة محـور الخـوف    ،ا بصـورة المـدح أو الـذم أو بصـورة إثـارة محـور الرغبـة       فهو مقصد عام لألمثال، وتأتي أحيانـً 
  مقاصد خاصة. ويمكن ضرب هذا المثال على ما سبق من الكالم:

ِه َكمَثـل حبـٍة َأْنبَتـْت سـبع سـَنابَل ِفـي ُكـلِّ سـْنبَلٍة ِمائـُة حبـٍة واللَّـه            مَثُل الَِّذين يْنِفُقون َأمواَلهم ِفي سبيل اللَّـ  :تعالى الله قال

 ِليمع اِسعو اللَّهاُء وشي نِلم اِعفضي  :261البقرة ، وقال عز وجـل: ٍة          َأرـجـًة َكشبـًة َطيَثًلـا َكِلمم اللَّـه بـرض ـفَكي َتـر َلـم

اءِ     َطيـمـا ِفـي السهعَفرـٌت وا َثابـُلهٍة َأصب   :24إبـراهيم ، فـي سـورة الفـتح    المـولى تبـارك وتعـالى    وقـال:     ـوُل اللَّـِهسر ـدمحم

للَِّه وِرضـواًنا ِسـيماهم ِفـي وجـوِههم ِمـن َأَثـر       والَِّذين معه َأِشداُء عَلى اْلُكفَّاِر رحماُء بيَنهم َتراهم ركَّعا سجدا يبَتُغون َفضًلا ِمن ا
 َفاسَتوى عَلى سوِقِه يعجب الزراع ِليِغـيَظ  السجوِد َذِلك مَثُلهم ِفي التَّوراِة ومَثُلهم ِفي اْلإْنجيل َكزرع َأْخرج شْطَأه َفآزره َفاسَتْغَلَظ

فهـذه األمثـال تجتمـع فــي    ، 29الفـتح:    ار وعـد اللَّـه الَّـِذين آمُنـوا وعمُلـوا الصـاِلحاِت ِمــْنهم مْغِفـرًة وَأجـرا عِظيمـا         بهـم اْلُكفَّـ  

ب فـي الصـدقات بإثـارة محـور الطمـع أو الرغبـة.       يـ ترغفهـو  مقصد واحد وهو الترغيـب، فهـو مقصـدها العـام، أمـا المثـل األول       
وشــبهتها بالشــجرة  ،أو التفصــيلي هــو المــدح، فمــدحت اآليــة الكلمــة الطيبــة  ،ا الخــاصممقصــدهفان الثانيــة والثالثــة وأمــا اآليتــ

مــدحت فريــق المــؤمنين  ؛ إذ المــدح هــو مقصــدها الخــاصكــان كــذلك فاآليــة الثالثــة أمــا و لترغــب النــاس فيهــا.  ؛الطيبــة الثابتــة

  أو اقتفاء أثرهم. ،غبة الناس باالنضمام إليهمالمتمثل بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مر

 ة وخاصة؛ وذلك لمنع تكرار وجوه متقاربة من المقاصد مع عـدم  وهذا كان من أسباب تقسيم الدراسة للمقاصد إلى عام
فإنـك مـع جمعهـا تسـتطيع أن تحصـرها فـي مجموعـة أغـراض رئيسـة،           .فائدة أو مقصـد يمكـن اسـتنباطه مـن األمثـال      ةتفويت أي

في فالمقاصد العامة لألمثال: هي األغراض الرئيسة لمجمل األمثال، وتشترك  ،ذاإ .ومتممات لها في الغالب فروعا ُةون البقيتك
  أو معظمها. كّلها، المقاصد األمثال هذه
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  الثاني المطلب

   لألمثال القرآنية التعريف بالمقاصد الخاصة

 مقصـد    ؛نـي نهايـة األمـر   ما ذكرنا من المقاصد في الفصـل السـابق ال يع   إن أو مقاصـد تفصـيلية سـميناها     ،فلكـل مثـل
لذا كان ال بد من وضـع مطلـب للتعـرف علـى معنـى       ؛التي ترمي إليها األمثال بجملتهار بالمقاصد الخاصة، وهذه األخيرة غي

  المقاصد الخاصة لهذه األمثال.

من حيـث بيـان أّنهـا األغـراض أو األهـداف المجملـة        قد عرض آنًفا بيان موجز حول المقاصد العامة لألمثال القرآنية، 

لألمثال القرآنية، وهذه األغـراض هـي مـا تهـدف إليـه األمثـال بشـكل عـام، فكـل غـرض مـن هـذه األغـراض هـو مقصـد لجميـع                 
ر لهـا  دة، سـتظه األمثال أو معظمها، وتلحظ بالنظرة العامة واالستقراء، إال أن هذه األمثال إذا دِرس كل واحد منها على حـِ 

فيهــا، وفــي الغالــب تكــون هــذه   المثــل مقاصــد جديــدة، ال ســيما بــالربط مــع الســياق، وربمــا مــع موضــوع الســورة التــي جــاء  
وقـد لحـظ هـذا أبـو حامـد الغزالـي فـي دراسـته لمقاصـد القـرآن الكـريم إذ             .المقاصد التفصيلية متفرعة عن المقاصد العامـة 

رة مع شعبها المقصودة في سلك واحـد أْلَفيَتهـا عشـرَة أنـواع: ِذكـر الـذات، وِذكـر        "وإن جمعَت األقسام الِستَّة المذكو :يقول

التَّزكية والتَّحليـة؛ وِذكـر أحـوال األوليـاء؛ وِذكـر       جاِنبي أعني الصفات؛ وذكر األفعال؛ وِذكر المعاد؛ وِذكر الصراط المستقيم،

ِة الكفار؛ وِذكرحاجم 34، ص1986(أبو حامد الغزالي، حدود األحكام" أحوال األعداء، وِذكر(.  

 ،"ثـم داخـل هـذه المقاصـد العامـة      :يقول الريسوني في كالمـه عـن المقاصـد اإلجماليـة والمقاصـد التفصـيلة للشـريعة        
فوجـود   ؛يمكننـا البحـث والتحـدث عـن مقاصـد كـل حكـم مـن تلـك األحكـام التفصـيلية            ،وفي ثنايا األحكام التفصـيلية للشـريعة  

د إجمالية عامة ال يلغي المقصد الجزئي أو المقاصد الجزئية لكـل حكـم علـى حدتـه أو لمجموعـة مـن األحكـام تتحـدد         مقاص

  .)14، ص2000(الريسوني،  في مقاصدها الخاصة بها"

تتجلــى لنــا  ،فمــن خــالل اســتقراء ســياق اآليــات القرآنيــة التــي تضــمنت األمثــال القرآنيــة، وباســتعراض آراء المفســرين    
 ؛لكون هذه الغايات أو األغراض قد ال تجدها في بـاقي األمثـال   ؛السابق المبحثُأخرى آليات األمثال، لم نذكرها في غايات 

  .انوال يعني ذلك أنه مقصد عام بحسب المفهوم الذي ذهب إليه الباحث، فقد تشترك بعض األمثال في غاية معينة

جـاء ذلـك    يـات هـي التـي يعنـي بهـا عامـة المفسـرين سـواءً        "المقاصـد التفصـيلية لآل   :يقول الريسوني في موضع آخرو 
مقصودإذ بيـان المعـاني والحكـم المقصـودة مـن كـل آيـة وكـل جملـة وكـل لفظـة             ؛ا من كالمهمأو فهم ضمًن ،ا منهما وصريح

  ).9، ص2013(الريسوني،  قرآنية هو غرض المفسر من تفسيره"

إذ لألمثـال ارتبـاط وثيـق مـع سـياقاتها،       ؛ي ترد فيها هذه األمثالوتتنوع هذه المقاصد الخاصة بتنوع الموضوعات الت 
ويمكـن اعتبـار المقاصـد الخاصـة مقاصـد تفصـيلية        .فقد يتأثر المقصد الخـاص بالسـياق مـن حيـث التجلـي للباحـث       مومن َث
م والتفــرع فــي علــى هــذا االنقســا  ســبق أن ذكرنــا مثــاال وفهــي فــي الغالــب منقســمة ومتفرعــة عــن المقاصــد العامــة،     ؛لألمثــال

ة المقاصد العامة. توضيح ماهي  

: المقاصد العامة هي المقاصد التي تشترك فيها كل األمثال، وتهدف إليها بشـكل عـام، أو نقـول    ، فإنصة القولالخو 
يقتضــيه  أمــا المقصــد الخــاص فهــو غــرض لمثــل بعينــه ، وأو معظمهــا كّلهــا، ترمــي إليــه األمثــال هــو الــذي المقصــد العــام إن
  .اء كان سياقًا عاما، أو خاصاقام، أو السياق، سوالم
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  الثالثلمطلب ا

  الصريحةلخاصة لألمثال القرآنية أقسام المقاصد ا 

لألمثال الصريحة الواردة في القرآن الكريم، مـع ذكـر نمـاذج     المقاصد الخاصةمن هذه الدراسة أهم ب لالمط يناقش هذا
 وتطبيقات عليها.

  تفرعة ومتممة لمقصد البيان والتوضيح وتقريب الصورةمقاصد م :القسم األول

ــال     -1 ــرة هــي األمث ــدة: كثي ــان العقي ــة مقصــد بي ــدة    القرآني ــرز أمــور العقي ــي جــاءت لتب ــر  ، أو لتثبتهــا وتقرهــا  ،الت أو تنــاقش غي

 ومن أمثلته: ،ن زيفهاأو تبطل عقائدهم وتبي ،المؤمنين حولها

  .59ل عمران:آ ِعْند اللَِّه َكمَثل آدم َخَلَقه ِمن ُتراٍب ُثم َقاَل َله ُكن َفيُكون إن مَثَل ِعيسى: تعالى الله قول -أ

بحجة عدم  من غير أب وال أم، وألَّهوا عيسىتوضح اآلية الكريمة للمتسائلين، والنصارى الذين آمنوا بأن آدم ُخلق  
تعالى الله عما يقولون - ) 2(لمعتقدهم في ألوهية عيسى، وأنه ابن الله منطقية والدة إنسان بغير أب، فاستندوا إليه كدليل

فالله الذي خلق آدم من غير أب وال أم قادر على أن  ؛ناسين أو متناسين أن الله عز وجّل على كّل شيء قدير -علوا كبيرا

 ،لى واألحرىبطريق األو يخلق عيسى "الذي خلق آدم من غير أب، قادر على أنيخلق عيسى من أم فقط. يقول ابن كثير: 
أب ا من غيرلكونه مخلوًق ؛ة في عيسىوإن جاز ادعاء البنو، ومعلوم باالتفاق أن ذلك  .لىفجوز ذلك في آدم بالطريق األو

من  جالله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم ال جّل الرب ولكن .اوأظهر فساد ،ابطالًن فدعواه في عيسى أشد ،باطل
(ابن  ة من ذكر وأنثى"كما خلق بقية البري ،وخلق عيسى من أنثى بال ذكر ،وخلق حواء من ذكر بال أنثى ،ذكر وال من أنثى

لسلسلة المعادلة في خلق الناس، إذ خلق إنساًنا (آدم) من غير ذكر  ). فهي عند ابن كثير إكمال49، ص2،ج1999كثير، 

سائر الناس من ذكر وأنثى، فيتبين أن خلق خلق و ،ق عيسى من أنثى بال ذكروال أنثى، وخلق حواء من ذكر فقط، وخل
 ُكن َفيُكوناألسباب المعروفة لإلنسان في الخلق، إنما هي قواعد وضعها الرب تبارك وتعالى، فإذا أراد خرقها فإّنما أمره 

 ،إلشكال الحاصل عند النصارى بتمثيله بآدمووضحت اعليه السالم،  فاآلية هنا أرادت بيان العقيدة الصحيحة في عيسى

د ناعليهما وعلى نبيالصالة والسالم. محم  

ا َكسبوا عَلى شيٍء َذِلك هو مَثُل الَِّذين َكَفروا بربهم َأعماُلهم َكرماٍد اشَتدْت بِه الريح ِفي يوم عاِصٍف َلا يْقِدرون ِمم - ب

  .18إبراهيم:  ُل اْلبِعيدالضَلا

الفرقـان:   وَقِدمَنا إَلى ما عمُلوا ِمن عمـل َفجعْلَنـاه هبـاًء مْنُثـورا     :تعالى عن أعمال الكافرين يوم القيامة الله يقول 

23ن آية  . إنمصـير كومـة الرمـاد    ا ب، وتشـبه خسـرانه  مصير أعمال الكافر يوم تكون المـوازين باألعمـال  سورة إبراهيم تبي

ا يكـرم ضـيوفه، أو المحتـاجين، وقـد يكـون ممـن       اس، أو كان كريمفقد يكون الكافر قد أحسن إلى الّن ؛في يوم شديد الريح
فهذا عمله يوم القيامة كالرماد في يـوم شـديد الـريح، فنثـرت الرمـاد       ،ه مات على الكفرّنأخدم البشرية بعلمه وابتكاراته، إال 

 ، وال شـك ) 7467، ص12ج، 1997(الشـعراوي،   ال يستطيعون جمعه، فكذلك عملهم ال ينفعهم يوم القيامةمكان  في كّل

(ابــن كثيــر،  الل مــن أهــل الكتــاب فـي رهبــانيتهم أو أعمــال أهــل الضـ  ،ه يشــمل مـا عملــه المشــرك ألصــنامه مـن عبــادات  ّنــأ فـي 

الَّـِذين ضـلَّ سـعيهم ِفــي اْلحيـاِة الـدْنيا وهــم       ٭اْلَأْخسـرين َأعماًلــا ُقــْل هـْل ُنَنبـُئُكم ب  تعـالى:  اللـه  ، قـال  )339، ص1ج ،1999

 .104 -103[الكهف: يحسبون َأنَّهم يحِسُنون صْنعا

ل الباعث فالمشهد السابق المتمثل في الرماد والريح القوية يبين لنا أن األعمال ليست المقياس للقبول والرد، ب 
"فالعمل حركة آلية ال يفترق فيها  :العمل إذا خال من اإلخالص لم يقبل، يقول سيد قطب ،فمثال ؛هذه األعمال على

َلن يَناَل اللَّه تعالى:  الله لذا قال)؛ 2094، ص4، ج1992(قطب،  اإلنسان عن اآللة إال بالباعث والقصد والغاية"
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الحج:  ه التَّْقوى ِمْنُكم َكَذِلك سخَّرها َلُكم ِلُتَكبروا اللَّه عَلى ما هداُكم وبشر اْلمحِسِنينُلحومها وَلا ِدماؤها وَلِكن يَناُل

37، ها هو اإلخالص للهفالمحرك في قبول األعمال ورد ،والنية الصادقة، وهذا ما فقده الكافر، فغاية المثل وهدفه أن 

 ولن ينتفعوا منها. ،قبل منهم يوم القيامةأعمال الكافرين ال ت

وِت َلبيـُت اْلعْنَكبـوِت   مَثُل الَِّذين اتََّخُذوا ِمن دون اللَِّه َأوِلياَء َكمَثل اْلعْنَكبـوِت اتََّخـَذْت بيًتـا وإن َأوهـن اْلبيـ      :تعالى الله قول -ـج 

ونَلمعَكاُنوا ي َلو  :41العنكبوت.  

 ،فيشبهها ببيت العنكبوت في الـوهن والضـعف   ؛لقد جاء المثل هنا ليبين هشاشة عالقة العبد مع معبوده من دون الله 
بيان ضعف المتكأ الذي اتخذه هو هدف اآلية  إن .فكانت العالقة التي تربطهم كخيط العنكبوت في الضعف، وكبيته في وهنِه

"وجملة وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت معترضة مبينة : بن عاشورايقول  .هتهملآالعنكبوت وهو نسيجها الذي شبهت بها 

253، ص 20ج ،1984(ابن عاشور،  به"وجه الش(وت يقابلـه الكـافر   به هو ضـعف البيـت الـذي اتخذتـه العنكبـ     ، فوجه الش

 ،ةالمقصـود مـن العالقـة بيـت الزوجيـ      ا إن كـان لهـم. أمـ   ن األمـر ليتبي ؛من دون الله، فشبه هذا الضعف بذاك الذي اتخذ إلها
الكفـار وأوثـانهم، وأنهـا ال تتجـاوز المنفعـة      بـين  فالضـعف والهـون يكـون فـي العالقـة فيمـا بـين العابـد ومـا يعبـده بالباطـل أو            

 ،ودفـع المضـار   ،ا يكـون معـه فـي الشـدائد    فهـو يريـد إلهـ    ؛الدنيوية في مجال ضيق، وكال األمرين هو مسعى العبد نحـو إلهـه  
 هـذه العقيـدة   بطـالن  ن المثـلُ بـي  ،ففـي كـل األحـوال    .ة فيكـون مـن وجهـة التقـرب لإللـه     الستعانة به، وإذا ُأِريد العالقة البيتيوا

  .وهشاشتها

 صد لبيان العقيدة، يمكن إدراجها تحت مقصد البيان والتوضيح.البعض األمثال مق وخالصة ما تقدم أن  

 متغير، وما فيها من نظر واعتبارالثابت والالمقصد المتعلق بدورة الحياة بين  -2

 النَّاس واْلَأْنعام إنَّما مَثُل اْلحياِة الدْنيا َكماٍء َأْنزْلَناه ِمن السماِء َفاْخَتَلَط بِه َنباُت اْلَأرض ِمما يْأُكُل :تعالى الله قال-أ
ا َكَأن َلم َتْغن وازيَنْت وَظن َأهُلها َأنَّهم َقاِدرون عَليها َأَتاها َأمرَنا َليًلا َأو َنهارا َفجعْلَناها حِصيدحتَّى إَذا َأَخَذِت اْلَأرض زْخرَفها 

ونَتَفكَّري ماِت ِلَقوُل اْلآيُنَفص َكَذِلك ساْلَأمب  :24يونسبقت اآلية بذكر حال اإلنسانفي ف ؛في المحنة والنعمة . قد س

به، ثم إذا صرف عنه ما يكره وأعطاه ما يتمنى انقلب إلى حال غير حال الشكر، يقول الله  األولى يلجأ إلى ربه مستغيثا

ه َأسرع مْكرا إن رسَلَنا يْكُتبون ما وإَذا َأَذْقَنا النَّاس رحمًة ِمن بعِد ضراَء مسْتهم إَذا َلهم مْكر ِفي آياِتَنا ُقل اللَّتعالى: 
ونُكر٭َتم ٍة وبَطي يحرب مهب نيرجِفي اْلُفْلِك و َذا ُكْنُتمتَّى إح رحاْلبو رِفي اْلب ُكمريسالَِّذي ي وه اِصفع ا ِريحاَءْتها جهوا بحَفر

 ٭ َلَنُكوَنن ِمن الشاِكرينن ُكلِّ مَكان وَظنُّوا َأنَّهم ُأِحيَط بهم دعوا اللَّه مْخِلِصين َله الدين َلِئن َأْنجيَتَنا ِمن هِذِهوجاَءهم اْلموج ِم
إنَّما بْغيُكم عَلى َأْنُفِسُكم مَتاع اْلحياِة الدْنيا ُثم إَليَنا مرجعُكم َأيها النَّاس  َفَلما َأْنجاهم إَذا هم يبُغون ِفي اْلَأرض بَغير اْلحق يا

ُلونمَتع ا ُكْنُتممب ُئُكمَفُنَنب  :23 - 21يونس. كيف تصور حال اإلنسان بين شعوره باألمن، وشعوره  تلحظ اآليات

ة، ثم إعراضه ومكره حال والتضرع إليه إذا ما كان في شد ،قبال إلى اللهفهو يتقلب بين اإل ؛أو تعرضه لكرب ،بالخوف
لعلمهم في قرارة أنفسهم  ؛دعاء األصنام اأي تركو :دعوا اللَّه مْخِلِصين َله الدين :تعالى الله شعوره باألمن، فقول

، )259ص  ،4ج ،1984(ابن عاشور،  لشركهم"أي ال يعودوا  ؛ن يكونوا شاكرينأببطالنها، وقطعوا على أنفسهم العهد ب

. يقول الفخر الرازي في تناسب ذكر هذا ا بغير حق، مغترين بمتاع الدنيابغي عليه عادوا لما كانوا ،فلما ُأعُطوا ما سألوا

يونس:  ُكم متاع اْلحياِة الدْنيايا َأيها النَّاس إنَّما بْغيُكم على َأْنُفِساعلم أنه تعالى لما قال: المثل لآليات التي قبله: "

23، ويقوى إعراضه عن  ،أتبعه بهذا المثل العجيب الذي ضربه لمن يبغي في األرض ويغتر بالدنيا، ويشتد تمسكه بها

(الفخر الرازي،  بِه َنباُت اْلَأرض إنَّما مَثُل اْلحياِة الدْنيا َكماٍء َأْنزْلناه ِمن السماِء َفاْخَتَلَطأمر اآلخرة والتأهب لها، فقال: 

  . )236ص ،17ج ،1999

بـين اإلخـالص   فـي تقلبـه   اإلنسـان   فاآلية تكشف في سـياقها عـن المقصـد الخـاص الـذي سـيق المثـل ألجلـه، وهـو حـال           
يلخص صورة الحيـاة  ي الحاجة والرخاء، فتقلبه هذا إنما هو بسبب اغتراره بالدنيا الزائلة، فأراد المثل أن واإلشراك في حالَت
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لعلـه يعتبـر    ؛السـامع  فتقترب الصورة من ،كل عام تتكررلكونها  ؛مشهد دورة حياة النبات وهيالدنيا بصورة مشاهدة ومكررة 

وانقـراض نعيمهـا بعـد اإلقبـال، بحـال نبـات األرض فـي جفافـه          ،"شبهت حال الدنيا فـي سـرعة تقضـيها    :منها، قال الزمخشري

فاإلنسـان حـين    .)340، ص2،ج2001(الزمخشـري،   ف، وزيـن األرض بخضـرته ورفيفـه"   ثكـا تلتـف و وذهابه حطامًا بعد ما ا

   يشـعر بسـرعة انقضـاء الحيـاة وكأنهـا كانـت يومــًا أو ليلـة، فلـو قـُ          ،يتقـدم فـي السـنر لـه العـيش مـرة ُأخـرى لربمـا اعتبـر مــن       د
، فاآليــة تقــدم لإلنســان هــذا النمــوذج ليســتفيد منــه   ) 3(تجربتــه الســابقة، إال أنــه قــدر لــه مــوتتين وحيــاتين إحــداها فــي الــدنيا    

  بتوجيه نظره لشيء مشابه لعله يعتبر.

رض َفَأصـبح هِشـيما َتـْذروه    اِء َفـاْخَتَلَط بـِه َنبـاُت األَ   واضرب َلهم مَثَل اْلحياِة الدْنيا َكماٍء َأْنزْلَنـاه ِمـن السـم   تعالى:  الله قول -ب

ياالرْقَتِدرٍء ميَلى ُكلِّ شع اللَّه َكانو اح   :45الكهف جاء هذا المثل القرآني فـي سـورة الكهـف التـي موضـوعها      قد ل

، 4، ج1992(قطـب،   وتصـحيح القـيم بميـزان هـذه العقيـدة      ،وتصـحيح العقيـدة  ، الفـتن والعصـمة منهـا    محـور  حول دوري

  ).2257ص

التي تتكلم عن رجل اغتر بما عنده من متـاع الـدنيا فأخـذت منـه علـى       حب الجنتينوسبقت هذه اآلية بالتحديد قصة صا 
فينبــت ، مــن السـنة هطـول المطـر   اء المثـل بعــد هـذه القصـة ليصــور سـرعة انقضــاء الـدنيا بتشـبيهها بفصــل       جـ  وقــد ،حـين غفلـة  

يـاة الـدنيا كلهـا، فـإذا هــي     يقـول سيــد قطـب: "ثـم يعقـب بمثــل يضـرب للح       .فـي مهــب الـريح   صـير فيتهشـم في  ،ثـم يصـفر   ،الـزرع 

 ؛اا خاطفـً ويقـول أيضـًا: "هـذا المشـهد يعـرض قصـير       ،)2268ص ،4، ج1992(قطـب،   قصيرة زائلة كالهشيم تـذروه الريـاح"  

والنبـات ال   .ولكـن يخـتلط بـه نبـات األرض     ،يسـيل  فالماء ينزل من السماء، فال يجـري وال ؛ ليلقي في النفس ظل الفناء والزوال

 ،4، ج1992(قطـب،   ومـا بـين ثـالث جمـل قصـار ينتهـي شـريط الحيـاة"         ،ولكنه يصبح هشـيما تـذروه الريـاح   ينمو وال ينضج، 

 ؛تحذر من االفتتان بخضرتها وزهوهـا فاآلية هدفت إلى إفهام اإلنسان سرعة انقضاء هذه الدنيا كي ال يغتر بها، و .)2272ص

  ألنها سرعان ما تزول.

 بنوعيه المؤمن والكافربشري النموذج بال المتعلقمقصد ال -3

 ،، فسـنن الحيـاة ثابتـة   هانفسـ  األخطاءفي وغاية المقصد إضافة خبرات للناس من خالل تجارب من سبقهم؛ لكي ال يقعوا  
 بغيره. ظوالعاقل من يتع ،السنين وتتكرر تتداول هذه المواقف على مرووبالتالي مواقفهم،  ،والناس طباعهم متشابهة

ِكْلَتا  ٭حِدِهما جنََّتين ِمن َأعَناٍب وحَفْفَناهما بَنْخل وجعْلَنا بيَنهما زرعام مَثال رجَلين جعْلَنا َألاضرب َلهو :تعالى الله قول -أ

 َتْظِلم َلما وآَتْت ُأُكَله ننََّتيَنا ِخالاْلجرَفجًئا ويش اِمْنهرا َنهمَل ٭َله َكاناِووحي وهِه واِحبَفَقاَل ِلص رَثم االهم ِمْنك َأَنا َأْكَثر هر 
َلِئن رِددُت إَلى ربي وما َأُظن الساعَة َقاِئمًة و ٭ودَخَل جنََّته وهو َظاِلم ِلَنْفِسِه َقاَل ما َأُظن َأن َتبيد هِذِه َأبدا٭وَأعز َنَفرا 

ِكنَّا َل ٭ُنْطَفٍة ُثم سواك رجال َقاَل َله صاِحبه وهو يحاِوره َأَكَفرَت بالَِّذي َخَلَقك ِمن ُتراٍب ُثم ِمن ٭جدن َخيرا ِمْنها مْنَقَلباَأل
 رن َأَنا َأَقلَّ ِمْنك ماال باللَِّه إن َتَتك ُقْلَت ما شاَء اللَّه ال ُقوَة إال إْذ دَخْلَت جنَّوَلوال ٭ ُأشرك بربي َأحداهو اللَّه ربي وال

ها َأو يصبح ماؤ ٭ًقاَفعسى ربي َأن يؤِتين َخيرا ِمن جنَِّتك ويرِسَل عَليها حسباًنا ِمن السماِء َفُتصبح صِعيدا زَل ٭ووَلدا

 وُأِحيَط بَثمرِه َفَأصبح يَقلِّب َكفَّيِه عَلى ما َأْنَفق ِفيها وِهي َخاِويٌة عَلى عروِشها ويُقوُل يا٭ َغورا َفَلن َتسَتِطيع َله َطَلبا

 .43 - 32الكهف: دون اللَِّه وما َكان مْنَتِصرا وَلم َتُكن َله ِفَئٌة يْنصروَنه ِمن ٭َليَتِني َلم ُأشرك بربي َأحدا

خــر بنعمــة اإليمــان، فــاغتر األول بنعمــة المــال، واآل عليــهنعــم اللــه حــول محــور أن أحــدهما أ ملخــص قصــة الــرجلين يــدور
غتتـه الـدنيا بتقلباتهـا    لـن تـزول عنـه الـنعم، فـأِمن مكـر اللـه، فبا        هأنـ  وظـن  ،ولم يشكر الله عليه، ولم يسمع لنصـح صـاحبه   ،بماله

مـن مشـهد النمـاء واالزدهـار إلـى مشـهد الـدمار         "وهـذا هـو هـدف السـياق أن ينقلنـا      .فقلبت غناه فقرًا؛ فخسر الـدنيا واآلخـرة  

 ص ،4، ج1992(قطـب،   فلقد كان ما توقعه الرجـل المـؤمن"   ؛تكبار إلى هيئة الندم واالستغفاروالبوار، ومن هيئة البطر واالس



 193   طه، رجب
 

الحيـاة   لتـذكرهم بالعاقبـة الوخيمـة، وأن    ؛اآلية ذكر ِمثال أو نموذج عـن افتتـان النـاس بالـدنيا، إذا بسـطت لهـم      فهدف  ،)2271

 .االدنيا متاع سرعان ما ينقضي، لهذا اتبع هذا المثل بتمثيل الحياة بالماء والنبات وقد تكلمنا عنها سابًق

َكَفروا امرَأَت ُنوح وامرَأَت ُلوٍط َكاَنَتا َتحَت عبدين ِمن ِعباِدَنا صاِلحين َفَخاَنَتاهما   ِللَِّذينمَثال ضرب اللَّه :الىعتالله  قول - ب
ا ِمنمْنها عْغِنيي ُخال َفَلمِقيَل ادًئا وياللَِّه شاِخِلينالد عم َثال ٭ النَّارم اللَّه برضورُنوا امآم ِللَِّذين  بْذ َقاَلْت رإ نوعَأَت ِفر

ينالظَّاِلم ماْلَقو ِني ِمنَنجِلِه ومعو نوعِفر ِني ِمنَنجنَِّة وًتا ِفي اْلجيب كِلي ِعْند ناب  :11 - 10التحريم .الن مثال

وقربه منه ال يفيده شيًئا،  ،كافر بالمؤمناتصال ال ليبين أن ؛السابقان نموذجان ضربهما الله تعالى للمؤمنين والكافرين

874، ص2000(السعدي،  اتصال المؤمن بالكافر ال يضره شيًئا مع قيامه بالواجب عليه وأن.(   

 أو عطيها يهبة بشرية  اتالهداية والضالل ليس إن ،وامرأة لوط  ،فامرأة نوح ؛، بل هما بيد اللهكرهالمرء لمن أحب

هما، والخيانة هنا يوخانتا زوج نافقتا عندمالم ينفعهما ذلك، ون من أنبياء الله، تا زوجتين لنبييكان ؛ فقدهذا لىن عمثاال
إن امرأة نوح كانت  :وقيل .بمعنى لم تؤمنا بهما وبرسالتهما، أو أنهما نافقتا اهمستبعدة عن خيانة الفراش والزوجية، لكّن

لم ف ،أي في اإليمان َفَخاَنَتاهما :وجاء في تفسير ابن كثير، )4(مجنون، وامرأة لوط تدل على ضيوفهإنه تقول عنه 
َفَلم  :ولهذا قال تعالى ،اوال دفع عنهما محذور، اذلك كله شيًئ جِدفلم ي ،هما في الرسالةاتقوال صد ،وافقاهما على اإليمانت

في   َفَخاَنَتاهما :وليس المراد بقوله  النَّار مع الداِخِلين ُخالاد :وقيل للمرأتين ،أي لكفرهما يْغِنيا عْنهما ِمن اللَِّه شيًئا

، 8،ج1999(ابن كثير، لحرمة األنبياء" ؛فاحشة بل في الدين فإن نساء األنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة

الشعراء:  ْقربينوَأْنِذر عِشيرَتك اَألَلْت َلما َنز :َقاَلْت ،الصحيح عن عاِئشَة رضي الله عنها الحديث وفي .) 5()171ص

214 َفا َفَقاَلَلى الصوُل اللَِّه صلى الله عليه وسلم عسر ٍد" :َقاممحْنَت مَة با َفاِطمطَِّلِب ،يِد اْلمبْنَت عُة بِفيا صِن ،يا بيي 

ال يملكون أن يدفعوا عن  األنبياء فالحديث يؤكد أن .)6("ما ِشْئُتم يِمن ماِل يسُلوِن ،للَِّه شيًئاَال َأمِلك َلُكم ِمن ا ،عبِد اْلمطَِّلِب
  أحٍد من الّناس شيئًا إذا أراد الله تعالى به أمرا، فإذا كان هذا في حق األنبياء، فهو في حق من هم دونهم من باب أولى. 

لملــك مصــر  ة علــى الــدنيا رغــم أنهــا كانــت زوجــا  مرأة فرعــون التــي آثــرت اآلخــر ابــثــل للمــؤمنين ل ضــرب الموبالمقابــ 

ففضلت ما عند الله على الـدنيا   ،مع ذلك هداها الله إلى اإليمان، وفكانت تعيش حياة الرفاهية األلوهية،المتكبر الذي ادعى 
وإيثـار   ،تباع الحقاو ،كل أسباب اإليمانفالنموذجان مختلفان، فاألول توافرت فيه  ،فصارت أسوة للمؤمنين بعدها ،وزينتها

فغـرض اآليـة بيـان أن الهدايـة      إال أنـه صـار العكـس.    ،والثانية توافرت فيه أسباب الركون للدنيا ،نه حصل العكسأاآلخرة إال 
 الله فلـن والعمل دليل عليه، وال يملك مؤمن وال نبي لكافر هداية وال شفاعة، وأن اإلنسان إن لم يؤمن ب ،والضالل بيد الله

  .تنفعه صلة القرابة من الله شيئا

اَقهـا اللَّـه    َقريًة َكاَنْت آِمَنًة مْطمِئنًَّة يْأِتيها ِرزُقها رَغدا ِمـن ُكـلِّ مَكـان َفَكَفـرْت بـَأْنعم اللَّـِه َفَأذَ      وضرب اللَّه مَثالتعالى: الله قال  -ج

مِف باْلَخوو وعاْلج اسِلبونَنعصا َكاُنوا ي :112النحل  

      ـ         ويختلف هذا النمـوذج عـن الـذي قبلـه بـأنا هـذه اآليـة فتعطـي    األول كـان نموذجـًا فرديـًا، فهـو يمـس النـاس كـأفراد، أم
ا لمجتمـع، فهـو يلقــي علـى الفـرد مســؤوليته الجماعيـة، أو مسـؤوليته تجــاه جماعتـه، فمـن رأى نعــم اللـه علـى مجتمعــه،           نموذجـ 

 المسـؤولية ره وإال شـملته العقوبـة، فاآليـة تـدعو لتحمـل      غييـ رًا بها، توجـب عليـه العمـل علـى ت    غياب الشكر أو وجد كفوتلمس 
َأَنهِلك  ،َقاَلْت: يا رسوَل اللَِّه ،ُأم سَلمَة زوج النَّبي وإصالح المجتمع، فال يقول إنسان مالي ولهم، وفي موطأ مالك َأن ،الجماعية

  .)7(َنا الصاِلحون؟ َفَقاَل رسوُل اللَِّه: "َنعم إَذا َكُثر اْلَخبُث"وِفي

يقــول صــاحب زهــرة التفاســير:  .ولــم تشــكر ،تتحــدث اآليــة عــن قريــة أنعــم اللــه عليهــا بنعمــة األمــن وســعة الــرزق فكفــرت  
فيحـرم   ،لينـزل عليـه الـبالء    ؛بنعمـة اللَّـه   ا لمن يكون فـي رغـد العـيش واألمـن واالسـتقرار، ثـم يكفـر       "جعل حال قرية مثال مصور

ا ســتبدل بهــا خوًفــنعمــة االطمئنــان، ويفكفــر  ،)4285، ص8ج (أبــو زهــرة، د.ت،"ا، أو يحــرم رغــد العــيش، ويســتبدل بــه جــور

ا هذا النموذج البشري كلنا معرضون للوقـوع فيـه، إذا مـ    .وشكرها سبب في زيادتها وبقائها ،النعمة سبب إلزالتها عن اإلنسان
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هـل   :بسطت الدنيا لنا، فكان لزامًا علينا االتعاظ واالعتبار بهذا النموذج القرآني، نتأملـه فـي كـل الـنعم التـي أنعمهـا اللـه علينـا        

فـإن مـن شـكر الـنعم      ؟وأن لـيس ألحـد حـق فيهـا     ،أم حـدثتنا أنفسـنا بأنهـا بجهودنـا الشخصـية      ،ونسبنا مصدرها للـه  ،شكرناها
مترتبـة عليهـا مــن زكـاة وصــدقات ومسـاعدة المحتـاجين. ولكــي ال نبتعـد عـن النمــوذج ننقـل كــالم         ومنهـا المـال أداء الحقــوق ال  

فـأبطرتهم النعمـة، فكفـروا وتولـوا،      ،"جعل القرية التي هذه حالهـا مـثال لكـل قـوم أنعـم اللـه علـيهم        :يقول حيث الزمخشري هنا

  اآلية واالعتبار بمن مّثَل الله بهم لنا. فالواجب تأمل .)638، ص2، ج2001(الزمخشري،  فأنزل الله بهم نقمته"

 ،وال يفوتنا هنا أن نذكر أن المثل جاء مكمال لغرض السورة الرئيس ومحورها المتمثل بالتحذير من فتنـة الحيـاة الـدنيا   

  .)2257، ص4، ج1992(قطب،  وترسيخ العقيدة الصحيحة

  والترهيبمقاصد متفرعة ومتممة لمقصد الترغيب  :القسم الثاني

ة للمخاطبين والمكلفين، وطبـائعهم وأمـزجتهم، وطبيعـة السـلوكات والتصـرفات      يا بمراعاة األحوال النفسيعنى القرآن كثير
  وفيما يأتي بيان ذلك: .التي تغلب عليهم؛ فيتخير لهم من ضرب األمثال ما يناسب لحالهم ترغيبا أو ترهيبا

إذ تبعـث الـنفس إلـى بلـوغ مـا بلـغ الممـدوح إن         ؛النـاس فـي شـيء    ه طريقة لترغيـب أّنفي سبق ذكر المدح  :مقصد المدح -1
 كان فاعًال، والوصول إليه إن كان الممدوح مفعوًال، والتحلي به إن كانت صفة، ال سـي    ا مـن  ما إذا كـان هـذا المـدح صـادر

 ومن األمثال القرآنية التي هدفت إلى المدح: .رب العالمين

ُتـؤِتي ُأُكَلهـا ُكـلَّ    ٭  َكِلمًة َطيبًة َكشـجرٍة َطيبـٍة َأصـُلها َثابـٌت وَفرعهـا ِفـي السـماءِ       ف ضرب اللَّه مَثالر َكيَأَلم َت :تعالى الله قول -أ

ْذنإب اَأل ِحين اللَّه برضيا وهبرونَتَذكَّري ملَّهَلع َثاَل ِللنَّاسم  :25-24إبراهيم.  

وهـذه الشـجرة تثمـر فـي كـل وقـت مرتفعـة فـي السـماء ثابتـة            ،سـبحانه وتعـالى الكلمـة الطيبـة بالشـجرة الطيبـة       هشـب فقد  

فإنهـا تثمـر    ) ؛ 491، ص4ج، 1999(ابن كثير،  )له إال اللهإال ( :كلمة التوحيد الجذور في األرض، والكلمة الطيبة هنا هي

(ابــن قــيم الجوزيــة،   رض للــه فهــو ثمــرة هــذه الكلمــة الطيبــة  الح مــجميــع األعمــال الصــالحة، الظــاهرة والباطنــة، فكــل عمــل صــ  

الشجرة منها البذور، ومن البذور تنبت الشجرة فكذلك العمل الصالح نتيجة للكلمة الطيبة،  وكما أن ثمار .)340، ص1989

 َكِلـم الطَّيـب واْلعمـُل الصـاِلح يرَفعـه     إَليـِه يصـعد الْ   فـي قولـه تعـالى:   والعمل الصالح ينتج عنه الكلمـة الطيبـة يقـول ابـن القـيم      

 :10فاطر " خبر سبحانه أن العمـل الصـالح يرفـع الكلـم الطيـب، وأخبـر      أ       ا كـل  أن الكلمـة الطيبـة تثمـر لقائلهـا عمـال صـالح

  العمل بها.و ،لترغيب الناس فيها ؛ويظهر من المثل مقصد مدح الكلمة الطيبة ،)341، ص1989(ابن قيم الجوزية،  وقت"

 ِمن اللَِّه عا سجدا يبَتُغون َفضالمحمد رسوُل اللَِّه والَِّذين معه َأِشداُء عَلى اْلُكفَّاِر رحماُء بيَنهم َتراهم ركَّ :تعالى الله قول - ب
وِد َذِلكجالس َأَثر ِمن موِههجِفي و ماهاًنا ِسيموِرضِفي ا و مَثُلهمِفي اإل مَثُلهماِة ورلتَّو هرَفآز ْطَأهش جَأْخر عرَكز يلْنج

عُنوا وآم الَِّذين اللَّه دعو اْلُكفَّار مهِغيَظ بِلي اعرالز بجعوِقِه يَلى سى عَتوَتْغَلَظ َفاسْغَفاسم ماِت ِمْنهاِلحُلوا الصا مرَأجًة وِفر

  29الفتح:  عِظيما

وجاهــدوا معــه أشــداء علــى الكفــار، رحمــاء فيمــا بيــنهم، تــراهم مــواظبين    ،محمــد رســول اللــه، وأصــحابه الــذين اتبعــوه  

 ويرضى عنهم، وقد ظهر ،تهم أن يتفضل الله عليهم فيدخلهم الجنةامالزمين لعبادتهم، ركعا سجدا لله في صالتهم، غاية أمني
ثر العبادة في وجوههم من كثرة السجود لله والعبادة، وهـذه أوصـافهم التـي جـاءت فـي التـوراة، أمـا مـثلهم فـي اإلنجيـل فقـد            أ

ذكرت اآلية بأنه في صورة زرع أخرج ساقه وفرعه، ثـم تفرعـت منـه فـروع كثيـرة بعـد ذلـك، وقـوي واسـتوى قائمـا علـى سـاقه             
ِغيعطي منظريظ ا جميال يعجب المزارعين؛ لي بهـؤالء المـؤمنين فـي كثـرتهم    الكفار،       ؛الكفـار  وتعـاونهم فـي تبليـغ أمـر اللـه وصـد 

واحتياج الناس إليهم، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه، وكون الصـغير   ،"فـهم كالزرع في نفعهم للخلق

(الســعدي،  ليــه، مــن إقامــة ديــن اللــه والــدعوة إليــهوعاونــه علــى مــا هــو ع ،زرهآو ،والمتــأخر إســالمه، قــد لحــق الكبيــر الســابق
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 الكـريم  نبـي الفغاية المثل هنـا مـدح    .من معهم بالمغفرة واألجر العظيمآمن لو ،لهم جاء الوعد الرباني ثم )،795، ص2000

نـه خيـر   أشـك   ال وهذا المدح الربـاني  ،لموقفهم المشرف مع اإلسالم رضي الله عنهم؛ الصحابة الكرامو صلى الله عليه وسّلم،

  والتمسك بهذه الصفات التي امُتِدحوا بها. ،تثبيت لهم وترغيب لغيرهم باقتفاء أثرهم

من  أخالقهم وعاداتهم، فما كان حسنا بيذهوت ،نزل القرآن الكريم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور الذم:مقصد  -2
 ؛ ليحذر الّناس منه.ها نهى عنه وذموما كان سيًئ النفوس،ه ويثبته في ؛ ليقرأو األخالق أثنى عليه ومدحه ،هذه العادات

مَثُل الَِّذين حمُلوا التَّوراَة ُثم َلم يحمُلوها َكمَثل اْلِحماِر تعالى:  الله قوُلومن األمثال القرآنية التي تبين هذا المقصد 

  .5الجمعة:   يهِدي اْلَقوم الظَّاِلمينوا بآياِت اللَِّه واللَّه الذَّبيحمُل َأسَفارا بْئس مَثُل اْلَقوم الَِّذين َك

وال يسـتفيد منهـا    ،الحمار الذي يحمـل كتبـا  باليهود الذين ُكلِّفوا العمل بالتوراة ثم لم يعملوا بها،  ورد في اآلية تشبيه 

لـم يقـم بهـذا     نإى واجبه كان نعمة مـن اللـه عليـه، و   ه إذا أدّنأال إال أنه يحمل هذا الثقل فالتكليف عبء على عاتق اإلنسان، إ
ْنها رض واْلجبال َفَأبين َأن يحمْلَنها وَأشَفْقن ِماَنَة عَلى السماواِت واَألمإنَّا عرضَنا اَأل :تعالى الله الواجب صار نقمة عليه، قال

ــا اإلَلهمحوــانْنس نَّــهــوال  إهــا جَظُلوم َكــان :72األحــزاب "  التــي ائــتمن اللــه عليهــا   -ا عرضــنا األمانــة فاللــه تعــالى يقــول إنـّـ

علــى الســموات واألرض والجبــال، فــأبين حملهــا إشــفاقًا، وخفــن أن ال يقمــن   -واجتنــاب النــواهي ،المكلَّفــين مــن امتثــال األوامــر

هـذا يـدل علـى    و .)673، ص2000" (السـعدي،  والجهل لنفسـه  ،يد الظلمه كان شدبأدائها، وحملها اإلنسان على ضعفه، إّن

لينفـر النـاس   ؛ هـؤالء  فغايـة المثـل ذم   .جعلهـم كمثـل الحمـار    مـا  هذاو ؛هؤالء إال أنهم لم يقوموا به اي تكلفهتليف الاعظم التك
  .همأو االتصاف بصفاتهم من نبذ كتاب الله وراء ظهور ،عن التخلق بأخالقهم

ه ، فمـثال فـي حبـ   ما يراه خيرالالجمع واإلكثار  لق اإلنسان وفيه غريزة الحرص وحبُخ :هه حب المال وترشيدتوجيمقصد  -3

، 20الفجـر:   وُتِحبون اْلماَل حبا جمـا ، وقال: 18المعارج :  وجمع َفَأوعىوحرصه على المال يقول تعالى: 

ــاس ال    ــة طــاعتهم قــال عــنهم  والمتقــو عــاديون،ويتســاوى فــي الحــرص علــى ذلــك الّن ــهِ  : ن فــي حال بــى ح ــى اْلمــاَل عَل  وآَت

 :ــرة ــن:    ،177البقـ ــري عـ ــال الزمخشـ ــهِ قـ ــى حبـ ــب: " علـ ــع حـ ــال مـ ــ ،المـ ــه"والشـ ــري،  ح بـ ، 1ج، 2001(الزمخشـ

ه؛ بتشـبيه مـا أمـره    ه للمـال والحـرص علـى إكثـاره وجمعـ     ، فاستثمر القرآن الكريم هذه الغريـزة اإلنسـانية فـي حبـ    )218ص

           ى طاعـة اللـه والعمـل بمـا أمـر بـالبيع       بإنفاقه، بالطرق التـي يجمـع فيهـا هـذا المحبـوب (وهـو المـال هنـا) فـي الـدنيا، فسـم
َقاِتْل ِفي سبيل اللَّـِه  َفْليَقاِتْل ِفي سبيل اللَِّه الَِّذين يشرون اْلحياَة الدْنيا باآلِخرِة ومن ي إلثارة هذه الرغبة فقال: ؛والشراء

إن اللَّه اشَترى ِمن اْلمؤِمِنين َأْنُفسهم وَأمـواَلهم بـَأن    ، وقال:74النساء:  َفيْقَتْل َأو يْغِلب َفسوف ُنؤِتيِه َأجرا عِظيما

ْقُتُلوناللَِّه َفي يلبِفي س َقاِتُلوننََّة ياْلج مـهِ   َلهَليا عـدعو ْقَتُلونيو    اإلاِة ورـا ِفـي التَّـوقح       ـِدِه ِمـنهعَفـى بَأو ـنمو آناْلُقـرو يـلْنج

ِظيماْلع زاْلَفو وه َذِلكِه وب ُتمعايالَِّذي ب ِعُكميبوا بِشرَتباللَِّه َفاس  :111التوبة فقـال:  )تجـارة (اها ، أو سـم نإ   الَّـِذين

 يـا  وقـال:  29فـاطر:   ِنيـًة يرجـون ِتجـارًة َلـن َتبـور     ما رزْقَنـاهم ِسـرا وعال  َة وَأْنَفُقوا ِماب اللَِّه وَأَقاموا الصاليْتُلون ِكَت

وله ربح  ما يقدم له مقابٌل نأا له بوحي، م10الصف:  ِليمَأيها الَِّذين آمُنوا هْل َأدلُُّكم عَلى ِتجارٍة ُتْنجيُكم ِمن عَذاٍب َأ

  م آجال.والمقد ،وتضاعف فيما يعطي، فحرك عنده الرغبة الذاتية والطمع البشري الفطري نحو الكسب المضاعف

 األمثلة على هذا المقصد:ومن  

ِتَغاَء مرضاِت اللَِّه وَتْثبيًتا ِمن َأْنُفِسـهم َكمَثـل جنَّـٍة بربـوٍة َأصـابها وابـٌل َفآَتـْت        ومَثُل الَِّذين يْنِفُقون َأمواَلهم اب تعالى: الله قول -أ

ِصيرب ُلونما َتعمب اللَّهٌل َفَطلٌّ وابا وهِصبي َلم نَفإ نَفيا ِضعُأُكَله  :265البقرة   

والتثبيـت مـن الـنفس     .ابتغـاء مرضـاته سـبحانه هـو اإلخـالص      فـإن  ؛الص والصـدق هذا مثل الذي مصدر نفقته عن اإلخـ "
نجا منهما كان مثله ما ذكره في هـذه اآليـة. إحـداهما: طلبـه      إن ،المنفق يعترضه عند إنفاقه آفتان فإن ؛هو الصدق في البذل

وتقاعسـها   ،ين، واآلفـة الثانيـة: ضـعف نفسـه    وهـذا حـال أكثـر المنفقـ     ،ا مـن أغراضـه الدنيويـة   أو غرضـ  ،أو ثناًء ،بنفقته محمدة
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عها يتثبيـت الـنفس تشـج    فـإن  ؛واآلفة الثانية تزول بالتثبيـت  ،وترددها. هل يفعل أم ال؟ فاآلفة األولى: تزول بابتغاء مرضاة الله

  .)163، ص1989" (ابن قيم الجوزية، قدام بها على البذلوتقويتها واإل

  :ء من الّنفاقتعزيز اإلخالص لله، وقطع الرجامقصد  -4

فالجهاز المناعي في اإلنسان يحافظ عليه مـن المخـاطر ببـث     ؛الحذر والخوف من األساسيات التي تبقي الجنس البشري 
فتهور اإلنسان وفضوله لالكتشاف وخوض المجهول قد تدخله إلى مهالك قد ال ينجـو منهـا، بـل قـد      .مشاعر الخوف والحذر

وما كانت الحدود والعقوبات لتثنيه عن ذلك، لكن هذه الغرائز اإلنسـانية قـد    .تراف الجرائممارة بالسوء إلى اقتدفعه النفس األ
، الصــفات اإلنســانية الفطريــة لك اهــتم القــرآن بتربيــة  لــذ ؛تزيــد فتضــره بمنعــه عــن أمــور ال خطــورة كبيــرة فيهــا فتضــيع حقوقــه    

 يبتعـد ل ؛وتحريكها فيه في مواطن معينـة  ،هذه المشاعر يه عن أمور تضره في تحفيزلصالح اإلنسان نفسه، في ثْنوالتأثير فيها 
  عن اإلقدام على أمور منهي هو عنها.

ق َذى َكالَِّذي يْنِفا صدَقاِتُكم باْلمن واَأل ُتبِطُلوَأيها الَِّذين آمُنوا ال ياتعالى:  الله قول ن يكون مثاال لذلكأومما يمكن 
و اَء النَّاسِرئ اَلهالماآل ي مواْلياللَِّه وب ِمنؤابَفَأص ابِه ُترَليع انْفوص َثلَكم َثُلهَفم ا الِخرْلدص َكهٌل َفَترابو هيَلى شع ونْقِدرٍء  ي

الّله تعالى لعمل  ههذا مثل ضرب م أنواعليقول الفخر الرازي: " 264البقرة:   يهِدي اْلَقوم اْلَكاِفرينِمما َكسبوا واللَّه ال

المان الّن المؤذي، ولعمل المنافق، فإناس يرون في الظاهر أن رى التراب على هذا الصفوان، فإذا كان لهؤالء أعماًلا، كما ي
الصفوان من  تلك األعمال ما كانت لله تعالى، كما أذهب الوابل ما كان على ه تبين أنألّن ؛وبطل ،يوم القيامة اضمحل كله

فاآلية هنا تهدف إلى تحريك محور الحذر داخل اإلنسان ليمنعه من ). 47، ص7، ج1999" (الفخر الرازي، التراب

: "في الميداني حبنكةالشيخ عبدالرحمن حسن يقول  .االتصاف بتلك الصفات المرفوضة في اإلسالم، وهي األذى والرياء

وللتحذير من  ،وبذل الصدقات ،وابتغاء مرضاته ،للتحريض على اإلخالص لله ؛اري الطمع والخوف معوحماآلية إثارة ِل

  .)87، ص1992(الميداني، وابتغاء الثناء والثواب منهم في بذل الصدقات" ،مراءات الناس

  مقاصد متفرعة ومتممة لمقصد إقامة الحجة القسم الثالث:

1- ة: مقصد إقامة الحجة البرهاني 

ة إبـراهيم عليـه السـالم للـذي جادلـه فـي       فمـثال حجـ   ؛)66، ص1992(الميداني،  فيد اليقينوهي الحجة الملزمة التي ت 

ي يحيـي  َأَلم َتـر إَلـى الَّـِذي حـاج إبـراِهيم ِفـي ربـِه َأن آَتـاه اللَّـه اْلمْلـك إْذ َقـاَل إبـراِهيم ربـي الَّـذِ              : عز وجّل الله قال .الله تعالى
 هـَت الَّـِذي َكَفـر واللَّـه ال    ْغـرِب َفب َقاَل َأَنا ُأحيي وُأِميُت َقاَل إبراِهيم َفإن اللَّه يـْأِتي بالشـمس ِمـن اْلمشـرق َفـْأِت بهـا ِمـن اْلم        ويميُت

ينالظَّاِلم مِدي اْلَقوهي  : 258البقرة فحين رد عليه الصالة والسالم بأنه يقـدر علـى اإلحيـاء     الله إبراهيم الكافر على نبي

وإمكاناتـه البسـيطة،    ،إبراهيم عليه السالم بحجة مفحمة أسـكتته وأشـعرته بضـعفه   رد  جاء، والصفح واإلماتة بقدرته على القتل
غلبـه إبـراهيم عليـه    أي:  َفبهـتَ ، ومعنـى  لَّـِذي َكَفـر  َفإن اللَّه يْأِتي بالشمس ِمن اْلمشرق َفْأِت بها ِمن اْلمْغرِب َفبهـَت ا  :فقال

ــري،  الســـالم ــادي، د.ت 333، ص1، ج2001(الزمخشـ ــعود العمـ ــو السـ ــذه حجـــ  .)251، ص1ج .، وأبـ ــفهـ ــة ة مة برهانيـ لزمـ

  للخصم.

 :أيضا المقصدهذا األمثلة على ومن 

معوا َله إن الَِّذين َتدعون ِمن دون اللَِّه َلن يْخُلُقوا ُذبابا وَلو اجَتمعوا َله َأيها النَّاس ضرب مَثٌل َفاسَت يا تعالى: الله قول -أ

ي نإًئا الويش ابالذُّب مهُلبسْطُلوباْلمو الطَّاِلب فعض ِمْنه َتْنِقُذوهسي   :73الحج 
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؛ لهتهم ذبابة، وإن تعاونت فيما بينهـا آبأن تخلق  ،من دونه آلهة الذين يدعون لناسل من الله تعالى تحدĿ هذا المثل فيه 
فكيـف بخلـق مـا هـو أكبـر؟ وال تقـدر أن تسـتخلص مـا يسـلبه الـذباب            ا، إًذوإن يسُلبهم الذُّباب شيًئا َلا يسَتْنِقُذوه ِمْنهفهم 

ا: ضز؟ فهما ضعيفان معجالطالب الذي هو المعبود من دون اللـه أن يسـتنقذ مـا أخـذه الـذباب      منها، فهل بعد ذلك ِمن ع فع
منه، وضعف المطلوب الذي هو الذباب، فهذا التحدي يجعل العقل يتفكر في حقيقة ما يعبد من دون الله، ثـم ال يجـد إال أن   

عـن قـوم إبـراهيم حـين طلـب مـنهم أن       تعـالى   اللـه  قـال  .هـا آلهـة باطلـة، عـاجزة عـن خلـق أضـعف مخلـوق        ّنأيقر ولـو فـي نفسـه    

فالمثـل يهـدف إلـى إظهـار عجـز هــذه       .64األنبيـاء:   َفرجعـوا إَلـى َأْنُفِسـهم َفَقـاُلوا إنَُّكـم َأْنـُتم الظَّـاِلمون        :مهلهـت آيخـاطبوا  

 كــر بمــا ال يــدع مجــاالحجــة علــى المنالمخلوقــات التــي عبــدت مــن دون اللــه بــأن تقــوم بــدور إلهــي واحــد، وقــد أقامــت اآليــة ال 

  لإلنكار والجدال.

ُقْل يحييها الَِّذي َأْنشَأها َأوَل مرٍة وهو بُكلِّ  ٭ وَنِسي َخْلَقه َقاَل من يحي اْلِعَظام وِهي رِميم وضرب َلَنا مَثال: قوله تعالى - ب

ِليمع َخْلق  :79 - 78يس أن الله جّلياق وهذا المثل وارد في س احتج على منكري البعث بالنشأة األولى وعز 

  .)58، ص15، ج1964(القرطبي، 

اآلية ترد على من يحتج باستحالة عودة ما تبلى من العظام، أو ما مات من المخلوقـات، وهـذا دليـل علـى بطـالن رأي      ف 
لــو و .ة، دون عــودة مـا مــات مــن المخلوقــات ده قــاس األمـر علــى مــا يشــاهده مــن اسـتمرار تولــد حيــاة جديــ  وذلــك ألّنــ ؛المنكـر 

اســتفاد هــذا المنكــر مــن النمــاذج القرآنيــة الدالــة علــى عــودة الحيــاة بعــد الممــات، والممثلــة بنمــوذج حيــاة النبــات فــي مقصــد     
ِمـن اْلحـي ويحـي اْلـَأرض بعـد       يْخـرج اْلحـي ِمـن اْلميـِت ويْخـرج اْلميـتَ      النماذج المكررة لالعتبار، أو االعتبار مـن قولـه تعـالى:    

 ــونجُتْخر َكــَذِلكــا وِتهوم   :19الــروم وقولــه تعــالى:      ــَذِلك ــِه بْلــدًة ميًتــا َك َنا بــرٍر َفَأْنشَقــدــاًء ب اِء مــمالس َل ِمــنالَّــِذي َنــزو

ونجُتْخر  :11الزخرف ال أحد قادر على إعادتها للحياة (العظـام أو المخلوقـات   ، لكن قياسهم الخاطئ جعلهم يظنون أن

 ،منشــئها األول هــو القــادر علــى إعادتهــا  نأمــن خلقهــا أول مــرة، فجــاء الــرد مــن الخــالق العظــيم بــ    مــع تعمــد نســيان الميتــة)، 
مـريم:   ْنسـان َأنَّـا َخَلْقَنـاه ِمـن َقبـُل وَلـم يـك شـيًئا        َأوال يـْذُكر اإل  ٭ْنسـان َأإَذا مـا ِمـتُّ َلسـوف ُأْخـرج حيـا      ويُقوُل اإل ،وسيفعل

66-67. فالمثل هدف إلى إقناع المن ينكره.أ ناظر، وقد ردت اآلية على الشبهة برد قطعي ال يستطيع عقل سوي  

  :تبكيت الخصم، وإقامة الحجة عليه بطريق األولىمقصد  -2

تصـل بهـذا أنـه قـد يضـرب      قد يذكر المثل حينًا من أجل بيان العقيـدة،، وتوضـيحها، وي   إن من عرف القرآن وعادته أّنه 
األمثلـة الدالـة علـى    مـن  و في معرض مناقشة الخصم بالمنطق الذي يؤمن به؛ إلظهـار وهـن دعـواه، وتهافـت أمـره،      المثل أيضا

 :ذلك في األمثال القرآنية

 يْقِدر عَلى شيٍء ومن رزْقَناه ِمنَّـا ِرزًقـا حسـًنا َفهـو يْنِفـق ِمْنـه ِسـرا وجهـرا         دا ممُلوًكا الضرب اللَّه مَثال عبتعالى:  الله قول -أ
ماْلح ونَتوسْل ياله مهْل َأْكَثرِللَِّه ب دونَلمع٭ ي برضَثال وم اللَّهال ر َكما َأبمهدَأح نَليْقِدجَلـى   يع َلـى     رَكـلٌّ ع ـوهٍء وـيش

  .76النحل:   يْأِت بَخير هْل يسَتوي هو ومن يْأمر باْلعدل وهو عَلى ِصراٍط مسَتِقيممواله َأيَنما يوجهه ال

 وضـرب اللَّـه مـَثال   يقصـد: و ثـل الثـاني  ه تعالى أبطل قـول عبـدة األوثـان واألصـنام بهـذا الم     اعلم أّنيقول الفخر الرازي: "

الر َكما َأبمهدَأح نَليَلى جع ْقِدرال يوَلى مَكلٌّ ع وهٍء ويشه ،  ّه كمـا تقـرر فـي أوائـل العقـول أن األبكـم العـاجز ال        وتقريـره: أنـ
 الجمـاد ال يكـون مسـاوياً    ن يحكـم بـأن  فـأل  ،ريةيكون مساويا في الفضل والشرف للناطق القادر الكامل مع استوائهما في البشـ 

لرب العالمين في المعبودي248، ص20، ج1999" (الفخر الرازي، لىة كان أو(.  

"هـذان مـثالن متضـمنان قياسـين مـن       الجوزية ما عرضت لـه اآليتـان فـي المثلـين المضـروبين، فيقـول:       ابن قيم ويناقش 
 ؛إثبــات الحكــم فــي الفــرع يالقيــاس نوعــان: قيــاس طــرد، يقتضــ فــإن؛ وموجبــه ،تــهّللنفــي ع ؛وهــو نفــي الحكــم ،) 8(قيــاس العكــس

فالمثل األول: ما ضربه الله سبحانه  لنفي علة الحكم فيه. ؛نفي الحكم عن الفرع يوقياس عكس، يقتض ،ة األصل فيهلثبوت عّل
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ا وجهـرا، ولـيال ونهـارا، يمينـه مـألى ال      سر لنفسه ولألوثان. فالله سبحانه هو المالك لكل شيء، ينفق كيف يشاء على عبيده،

عــاجزة ال تقــدر علــى شــيء، فكيــف يجعلونهــا شــركاء للــه،      يغيضــها نفقــة، ســحاء الليــل والنهــار. واألوثــان مملوكــة لعابــديها    
لنفسـه   ا المثل الثاني: فهو مثـل ضـربه اللـه سـبحانه وتعـالى     وأم ويعبدونها من دونه، مع هذا التفاوت العظيم، والفرق المبين؟

 ،فالصنم الذي يعبد من دونـه بمنزلـة رجـل أبكـم، ال يعقـل وال ينطـق، بـل هـو أبكـم القلـب واللسـان            ؛ولما يعبد من دونه أيضًا
بخيـر، وال   قد عدم النطق القلبي واللساني، ومع هذا فهو عاجز ال يقـدر علـى شـيء البتـة. ومـع هـذا فأينمـا أرسـلته ال يأتيـك         

قــادر مــتكلم، يــأمر بالعــدل، وهــو علــى صــراط مســتقيم. وهــذا وصــف لــه بغايــة الكمــال      حــييقضــي لــك حاجــة. واللــه ســبحانه  

ال يـأمر   ،ألهلـه  لعبـاده بـه، محـب    بـه، معّلـم لـه، راض بـه، آمـر      ه سبحانه عالميتضمن أّن -وهو الحق -أمره بالعدل فإن ؛والحمد

   ومـا بعـدها).   353، ص 1989(ابـن قـيم الجوزيـة،    " ه، الـذي هـو الجـور والظلـم والسـفه والباطـل      بسواه، بل ينـزه عـن ضـد 

ونظيـر هـذا األبكـم رجـل آخـر سـليم        ،وثقـل علـى عابـديها    ،بـل هـي وبـالٌ    ،وال تهـدي  ،فالمثل ضرب في األصنام التي ال تنطـق 
الحواس، ينفع نفسه وغيـره، يـأمر باإلنصـاف، وهـو علـى طريـق واضـح ال عـوج فيـه، فهـل يسـتوي الـرجالن فـي نظـر العقـالء؟                

الثـاني هـو خيـر مـن      نأوبين الله القادر المنعم بكل خير؟ فجواب هذا السؤال بـدهي   ،ف ُتسوون بين الصنم األبكم األصمفكي
  .اوتطلبون الرزق منه ا،ترجون رحمته ا فكيف لكم أن تجعلوا األصنام كمن خلقهنإًذ ،األول

د ِللَّــِه بــْل  اْلحمــرجــل هــْل يســَتويان مــَثال ســَلما ِلرَكاُء مَتشاِكســون ورجــال رجًلــا ِفيــِه شــضــرب اللَّــه مــَثالتعــالى:  اللــه قــول -ب

  .29الزمر:   يعَلمونَأْكَثرهم ال

 اللــه بــين حــال المــؤمن والكــافر؛ لتحريــك عقلــه نحــو الجــواب الصــحيح، قــال  وازنــتجــاء هــذا المثــل القرآنــي بعــد آيــات   

 ِه ُأوَلِئـك ِفـي ضـَلال مبـين    ن شرح اللَّه صدره ِلْلإسَلام َفهـو عَلـى ُنـوٍر ِمـن ربـِه َفويـٌل ِلْلَقاِسـيِة ُقُلـوبهم ِمـن ِذْكـر اللَّـ           َأَفم تعالى: 

 :22الزمر. عـرف اللـه أنـه مـن أهـل اللطـف فلطـف بـه حتـى انشـرح صـدره لإلسـالم             :يقول الزمخشري نورغـب فيـه    ،"َأَفم

 ).122، ص4، ج2001(الزمخشري، "؟القلب يكمن ال لطف له فهو حرج الصدر قاس ،وقبله

الزمــر:   َأَفمــن يتَِّقــي بوجهــِه ســوَء اْلعــَذاِب يــوم اْلِقيامــِة وِقيــَل ِللظَّــاِلمين ُذوُقــوا مــا ُكْنــُتم َتْكِســبون  : اللــه تعــالى وقــال

24،  خـر هـو نتيجـة لألمـر األول؛ فسـألت أي الفئتـين أفضـل؟ مـن يتقـي          آثـم تسـاؤل    ،بـالقرآن واإلسـالم  فتحدثت عن المؤمن

أم مـن هـو داخلهـا؟ تاركـة الجـواب للعقـول كـي تتفكـر بنفسـها؛ لتصـل إلـى الجـواب السـريع، مـع بيـان                 ،وجهه النار يوم القيامةب

؛ بصـيغة االسـتفهام عـن خيـارين     نفسـها  يـات التـي سـبقت   ليـأتي المثـل القرآنـي بعـدها علـى صـيغة اآل      ؛ فضل هذا الكتـاب العظـيم  
  .ليترك الجواب للعقل السليم

حــدهما لشخصــين شــركاء فيــه بيــنهم اخــتالف وتنــازع، وهــذا تمثيــل لتعــدد اآللهــة عنــد    أرب فــي مملــوكين: والمثــل ضــ 
سـؤال بـدهي    .المبتدعـة أصـالً   هـم يقـوم بالواجبـات، ومـا يترتـب عليـه مـن التكـاليف        وألي ،ر العبد أي إله يرضـي االمشركين فيح

ومـدبر أمـوره، ومسـتحق     ،خالقـه، ورازقـه   إياهـا ا ا لكـل منهـا اسـمًا معتبـر    سـمي م افمـن عبـد أحجـار    ؛بمستواهايخاطب عقولهم 

ال يقدر على أن يحقـق  ا ألشخاص عبد له، هل يكونالحالين أفضل  سذاجة تفكيره، فأي ئمعبادته يخاطب بخطاب وسؤال يال
  الواحد األحد؟  لإلله أن يكون عبدًا ؟ أمهم عنهرضاهم كّل
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  الخاتمة

  النتائج والتوصيات

  توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

ــال القرآنيــة هــي األغــراض الرئيســة ألمثــال القــرآن، وتشــترك        -1 ــة لألمث ــال كّلهــا، أو   فــي المقاصــد العام هــذه المقاصــد األمث
 معظمها.

 غرض لمثل بعينه، أو لبعض األمثال، وهو غالبا منقسم عن مقصد عام. المقصد الخاص للمثل القرآني هو -2

، وهـي ُتقسـم   األمثال القرآنية لها مقاصد وغايات ضربت ألجلهـا، وتنوعـت هـذه المقاصـد بتنـوع موضـوعات هـذه األمثـال         -3
 عامة، ومقاصد خاصة.مقاصد إلى 

لعقيـدة بياًنـا وتوضـيحا، وبنـاًء وتقويمـا، وفـي موضـوع        تهتم األمثال القرآنية الصـريحة فـي مقاصـدها الخاصـة بموضـوع ا      -4

  .وتعديله بردع صاحبه في جوانب الشر ،السلوك اإلنساني بالتحضيض عليه في جانب البر 

  .بذلك تعدد مقاصده العامة والخاصة ونعني ،قد يكون للمثل الواحد أكثر من مقصد -5

بـل   ،خـر آلمثـل   نفسـه  ثل ظهر لـه مقصـد أن ال يظهـر المقصـد    فال يعني كون الم ؛قد تشترك عدة أمثال في مقصد واحد -6

 .قد تجتمع عدة أمثال في المقصد نفسه

مـنهج كفيـل    ،تدبر سياقات األمثال القرآنيـة الصـريحة بـالفهم والّنظـر، مـع ربطهـا بسـورتها، ودراسـة السـباق والالحـق لهـا            -7
   ية وتوجيهية.باستنباط ما تدعو إليه هذه األمثال من مقاصد وأغراض وغايات إيمان

  التوصيات:

إذ اقتصر هذا البحث على األمثال  ؛في القرآن الكريم الكنائية بإجراء دراسة حول مقاصد األمثال انيوصي الباحث

إذ ال يزال موضوع  ؛بتكثيف الدراسات حول مقاصد الموضوعات القرآنية المختلفة الباحثان كذلك يوصي .الصريحة
 زيادة بحث ودراسة.المقاصد القرآنية بحاجة إلى 
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Abstract 

This study discusses the special purposes of overt parables of Quran in terms of definition, stating 
the differences between them and the common purposes as well. Following that, we mentioned the 
overall common purposes of holy Quran parables. Also, the study is concerned with a detailed 
research of the most important special purposes of overt Quranic parables throughout practical 
implementation of  holy verses using both the inductive and analytical approaches. The most 
prominent finding of the study is that the special purposes of overt Quranic parables are intentionally 
interested in faith and behavior conduct. Finally, it is recommended that the purposes of Quran should 
be elucidated through its methods and expressions used in diction and statements.  
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  الهوامش
 

ليـه، وتعريـف الصـراط    إرئيسـة، وثالثـة فـروع ومتممـات لهـا، أمـا الرئيسـة: فتعريـف المـدعو           ة: ثالثـ ةن مقاصـد القـرآن سـت   أبو حامـد الغزالـي   أ) ذكر 1(

وتعريـف الحـال عنـد الوصـول إليـه، وأمـا الثالثـة المغنيـة المتممـة فهـي: تعريـف أحـوال المجيبـين               ،السـلوك إليـه   المستقيم الذي تجب مالزمته فـي 

تعريف عمارة منـازل الطريـق،   و وجهلهم بالمجادلة والمحاجة على الحق، ،للدعوة ولطائف صنع الله، وحكاية أحوال الجاحدين، وَكشف فضائحهم

حيـاء  إ، تحقيـق: محمـد رشـيد رضـا القبـاني، دار      جـواهر القـرآن  . الغزالـي، محمـد بـن محمـد    أبـو حامـد    واالسـتعداد.  وكيفية أخذ الزاد واُألهبة

 .23ص ،م1986 ،2ط ،بيروت ،العلوم

)2باب النزولما ذكره الواحدي في كتاب أس – عن ذلك تعالى الله –نه ابن الله أ أو ،ا مع الله) ويؤيد القول بأن من أسبابهم في اتخاذهم عيسى إله: 

خبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحارثي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، أخبرنا أبو يحيى الرازي، أخبرنا سهل بن عثمان، أخبرنا أ

إنا قد  ، فقال أحدهما:عليهما اإلسالم فعرض ،صلى الله عليه وسلم ،ييحيى ووكيع، عن مبارك، عن الحسن قال: جاء راهبا نجران إلى النب

قاال: من أبو عيسى؟ وكان ال  .أسلمنا قبلك، فقال: كذبتما إنه يمنعكما من اإلسالم ثالثة: عبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير، وقولكم لله ولد
ابن ة وهو مدلس (اآلية. قال المحقق: "إسناده ضعيف، بسبب عنعنة مبارك بن فضال إن مَثَل ِعيسىيعجل حتى يأمره ربه، فأنزل الله تعالى: 

لكن يتقوى  ،)92، ص10،جم1948/هـ1326، 1طالنظامية، الهند،  مطبعة دائرة المعارف، تهذيب التهذيبحجر العسقالني، أحمد بن علي. 

 ،م1992، 2ط الدمام، ،دار اإلصالح، ، تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدانأسباب النزول .الواحدي، علي بن أحمدينظر:  ،بشواهده"

  .104ص

 28البقرة: نَكيف َتْكُفرون باللَِّه وُكْنُتم َأمواًتا َفَأحياُكم ُثم يميُتُكم ُثم يحييُكم ُثم إَليِه ُترجعو  :تعالى الله ) يقول3(

، ص 8م، ج1999، 2طيبة للنشـر والتوزيـع، ط  ، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار تفسير القرآن العظيم) ينظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر. 4(

171. 

  .171ص ،8، جتفسير القرآن العظيم .) ابن كثير5(

 .ابـن الحجـاج النيسـابوري، مسـلم     .192، ص1ج، 205حـديث رقـم   ، وَأْنـِذر عِشـيرَتك اْلـَأْقربين    يمـان، بـاب   ) رواه مسلم في صحيحه، كتـاب اإل 6(

  م.2004بيروت،  ،عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي محمد فؤاد :تحقيق، الجامع الصحيح
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 ،مالـك  أنـس،  ابـن  .22، رقـم الحـديث   991، ص2) أخرجه اإلمام مالك في موطئه، كتاب الكالم، باب ما جاء في عذاب العامـة مـن عمـل الخاصـة، ج    7(

 م.1985رقم طبعة،  دونلعربي، بيروت، يق وتخريج: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث اق، تحالموطأ. األصبحي المدني

 ليثبت إَليِه؛ رد لكنه أصل إَلى اْلَفرع رد هو اْلعْكس ِقياس عرف أبو الحسين البصري صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه (قياس العكس) فقال:" )8(

أبو الحسين البصري، محمد بن علي ينظر:  .اْلَفرع" ِفي نقيضها واعِتبار ،َأيضا اَألصل ِفي ِعّلة اعِتبار من بد وَلا حكمه، نقيض اْلَفرع ِفي

وأما اآلمدي فإنه  .443، ص2، جم1983هـ/1403، 1ط ،بيروت، دار الكتب العلمية ،: خليل الميستحقيق ،المعتمد في أصول الفقه .الطيب

اإلحكام ينظر: اآلمدي، علي بن محمد.  ،"فتراقهما في علة الحكمال ؛قياس العكس عبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره قال: "

في حين كانت عبارة الزركشي . 201، ص3م، ج1984هـ/1404، 1، تحقيق: سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، طفي أصول األحكام

ينظر: الزركشي،  ْكم،اْلح ِعلَِّة ِفي ْفِتراِقهماال َغيرِه ِفي اْلحْكم يضَنِق إْثباُت بأّنه اْلعْكس ِقياس عرف؛ فقد قريبة من عبارة أبي الحسين البصري

  .60، ص7م، ج1994هـ/1414، 1، دار الكتبي، القاهرة، طالبحر المحيط في أصول الفقهمحمد بن عبدالله بن بهادر. 

  

  المصادر والمراجع

  القرآن الكريم

  م1999، 2ط القاهرة، ، دار المنار،ندراسات في علوم القرآ .إسماعيل، محمد بكر

 دونيق وتخريج: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ق، تحالموطأ. األصبحي المدني ،مالك أنس، ابن

  م.1985رقم طبعة، 

، 1، تحقيق: سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، طاإلحكام في أصول األحكاماآلمدي، علي بن محمد. 

  .م1984هـ/1404

، 1ط عمان، ،، دار مجدالويأمهات مقاصد القرآن وطرق معرفتها ومقاصدها .الجزائري، عزالدين بن سعيد كنشيط

  .م2012

بيروت،  ،محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي :تحقيق، الجامع الصحيح .ابن الحجاج النيسابوري، مسلم

  م.2004

  م.1948/هـ1326، 1طمطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، تهذيب التهذيب، بن علي.  ابن حجر العسقالني، أحمد

 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،: خليل الميستحقيق، المعتمد في أصول الفقه أبو الحسين البصري، محمد بن علي الطيب.

  .م1983هـ/1403، 1ط

 ،، تحقيق: السيد الجميلي، دار ابن زيدونمن الكتاب والسنة األمثال. الحكيم الترمذي، محمد بن علي بن الحسن بن بشر

  م.1985، دمشق –بيروت  ،دار أسامة

دون رقم طبعة، بيروت،  ،، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكرالبحر المحيط .محمد بن يوسف األندلسي ،أبو حيان

  م.1999/هـ1420

ول ، جامعة سطيف، الجزائر، المؤتمر العالمي األقرآن الكريممة في استنباط مقاصد العلماء األ  جهود .بو دوخة، مسعود

  م.2011المغرب، فاس، ، للباحثين في القرآن وعلومه
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أمثال القرآن الكريم)،  - موسوعة األعمال الكاملة لإلمام محمد الخضر حسين (بالغة القرآنالخضر حسين، محمد. 

  م.2010، 1الكويت، ط-تبيرو-الرضا الحسيني، دار النوادر، دمشق ياعتنى به: عل

 ،الدار النموذجية، ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصريةمختار الصحاح  .الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد 

  .م1999، 5 صيدا، ط ،بيروت

  .م2005، 1، بيروت، دار الكتب العلمية، طالوحي المحمدي رشيد. محمد رضا،
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، تحقيق: عبد الرزاق الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل .لزمخشري، محمود بن عمرا 

  م.2001 ،2ط بيروت، دار إحياء التراث العربي،  ،المهدي

  .د.ت ر العربي،دار الفك  ،زهرة التفاسير  .زهرة، محمد وأب 

 ،دار الكتاب المصري -، دار الكتاب اللبنانياألمثال والمثل والتمثيل والمثالت في القرآن الكريم .الزين، سميح عاطف 

  م.2000، 2ط ،القاهرة

عبد الرحمن بن معال اللويحق،   ، تحقيق:تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  .السعدي، عبد الرحمن بن ناصر 

  م.2000، 1ط بيروت، الرسالة، مؤسسة

، دار إحياء التراث إلى مزايا الكتاب الكريم رشاد العقل السليمإ  .سعود العمادي، محمد بن محمد بن مصطفىال أبو 

  وت، د.ت.بير ،العربي

تير غير قسم العقيدة، رسالة ماجس /م القرىأ، جامعة ثال المتعلقة بالتوحيد في القرآن والسنةماأل .براهيمإسندي، هند  

  م.2011/ـه1433، منشورة

، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة القرآن اإلتقان في علوم. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 

  م.2015/ـه1394 ،للكتاب
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، 1قاهرة، ط، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الالموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى.  

  م.1997هـ/1417

  .م1997مصر، رقم طبعة،  دون، مطابع أخبار اليوم، تفسير الشعراوي  .محمد متولي ،الشعراوي 

  .م1984 ،تونس، ، الدار التونسية للنشرالتحرير والتنوير .ابن عاشور، محمد الطاهر 

ابن الخوجة، وزارة األوقاف والشؤون ، تحقيق: محمد الحبيب سالميةمقاصد الشريعة اإل ر.ابن عاشور، محمد الطاه 

  م.2004اإلسالمية، قطر، 

رقم طبعة،  دون ،، مكتبة الكليات األزهريةنامحكام في مصالح األقواعد األ أبو محمد السلمي. السالم، عبدالعز بن  

  .م1991القاهرة،

 ،بيروت ،حياء العلومإدار  ، تحقيق: محمد رشيد رضا القباني،جواهر القرآن. محمد بن محمد  بو حامدأالغزالي،  

  م.1986 ،2ط

  م.2005، القاهرة، ، دار الشروقة للقرآن الكريممحاور الخمسال .الغزالي، محمد 

بيروت، ، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة .فارس، أحمد بن فاِرس بن زكرياابن  

  م.1979

  م.1999/هـ1420، 2ط، بيروت، ، دار إحياء التراث العربيالغيبمفاتيح  .الرازي، محمد بن عمرالفخر  

  م.1995، 2طالرياض،  ،العالمية للكتاب اإلسالمي رالدا، في القرآن الكريم ل. األمثامحمد جابر الفياض، 

ة ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالالمحيط القاموسيعقوب. ، محمد بن يآباد الفيروز 

  م.2005، 8، طبيروت ،للطباعة والنشر والتوزيع

القاهرة،  ،طفيش، دار الكتب المصريةا، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم الجامع ألحكام القرآن .القرطبي، محمد بن أحمد 

  .م1964، 2ط

  .م1992/هـ1412، 17القاهرة، ط -بيروت ،، دار الشروقفي ظالل القرآن .قطب، سيد 

، يروتر، بشنكتبة العصرية للطباعة والم، الفتح البيان في مقاصد القرآن .صديق خان بن حسنالقنوجي، محمد  

  م.1992

، تحقيق: ناصر بن سعد الرشيد، مطابع الصفا، مكة األمثال في القرآن الكريم .، محمد بن أبي بكرالجوزية ابن قيم 

  م.1982، 2المكرمة، ط

مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية، دار ومكتبة  :، تحقيقفسير القيمالت .، محمد بن أبي بكرالجوزية ابن قيم 

  .م1989/هـ1410، 1بيروت ط ،الهالل
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، 2ط تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ،تفسير القرآن العظيم .إسماعيل بن عمر ابن كثير، 

  م.1999

  م.1993/ـه1414، 3صادر، بيروت، ط، دار لسان العرب. منظور، محمد بن مكرم ابن

  م.1992دون رقم طبعة،  ، دار القلم، دمشق،مثال القرآن وصور من أدبه الرفيعأ  .حبنكة ، عبدالرحمن حسنالميداني 

  م.1992، 2ط الدمام، ،دار اإلصالح، ، تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدانأسباب النزول .الواحدي، علي بن أحمد 

 ،4ط السعودية، ، دار ابن الجوزي،الشرعية باألدلةسالمية وعالقتها مقاصد الشريعة اإل .يداليوبي، محمد سع 
  م.2012/هــ1433
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  ٭وغالب علي شطناوي بو عيدأيوسف 

  

  27/3/2019 تاريخ القبول    24/12/2018 ستالمتاريخ اال

  
  ملخصال

لتي اإليرانية، ومعرفة أهم األنماط ا–عودية هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة تغطية الصحف اليومية األردنية لألزمة الس
المنهج المسحي من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، وذلك بتحليل مضمون جميع  تم اعتمادطيتها لألزمة. استخدمتها في تغ

) عددا 40( جموعهاعددًا) من كل صحيفة وم 20( بصحيفتي الرأي والغد بواقع اليومية األردنية عينة الدراسة الممثلة أعداد الصحف
وتم اختيار هذه الفترة لتمثيلها ،22/1/2016إلى تاريخ  3/1/2016في اعتبارًا من اليوم التالي إلعدام المعارض السعودي نمر النمر 

  لتفاقم األزمة.

  :مايليمن أبرزها لت الدراسة إلى عدد من النتائج، وتوص

اضيع الدعم األردني للسعودية جاء في في تغطيتها لألزمة، ومن أهم هذه الموركزت الصحف اليومية األردنية على عدد من المواضيع  - 1
  %).19.2( بنسبةالعالقات الدبلوماسية مع إيران %)، وجاء في المرتبة الثانية قطع 27.7( بنسبةالمرتبة األولى 

ا األخبار في المرتبة %)، تاله31,8( بنسبةة اط الصحفية المستخدمة في التغطياحتلت المقاالت والتحليالت المرتبة األولى بين األنم - 2
  %).27.4( بنسبةالثانية 

 اعتمدت صحيفتا الرأي والغد في تغطيتهما لألزمة على عدد من المصادر الصحفية أبرزها مصادر الصحيفة نفسها بنسبة - 3
  %).25.3( %)،تلتها وكاالت األنباء العالمية بنسبة61.4(

  اإليرانية.-نية؛ األزمة السعوديةالصحف اليومية األردصحفية؛ : التغطية المفتاحيةالكلمات ال

  

  مقدمةال

الثاني من كانون عدام السعودية القيادي الشيعي السعودي نمر النمر في اإليرانية في أعقاب إ -بدأت األزمة السعودية 
دية في طهران وقطع السعودية وتفاقمت األزمة بين البلدين بعد الهجوم الذي تعرضت له سفارة السعو، 2016الثاني عام 

  .2016عالقتها الدبلوماسية مع إيران في شهر كانون الثاني 

جة ذلك بسبب تحويل تلك الموارد لمعالوتستنزف األزمة الموارد المالية والمادية لمؤسسات القطاعين العام والخاص، 
م األزمة يعاني األشخاص الذين مسته ر؛ إذًا على األزمة عبء نفسي كبييضاألزمة بدًال من تطوير المؤسسات، ويترتب أ

  ثناء األزمة وبعدها مما ينعكس على حياتهم بشكل سلبي.في أو غيرمباشر من ضغط نفسي كبير سواًء بشكل مباشر أ

تغير الى تغير طراف صراع ما، ويرجع هذا الاألزمة الدولية هي نوع خاص من التغير الجوهري في نمط العالقات بين أ
تتزايد معدالت تبادل األفعال صراع. ففي بداية األزمة وتصاعدها، طراف البين أفعال والتحركات المتبادلة دفق األفي نمط ت

ملحوظ في نمط التفاعل بين  و استخدامها، ثم يحدث تغير ثاندالة على استعراض القوة المادية أوالتحركات الصراعية ال
ئها أو تسويتها، مما يجعل هذه المرحلة مختلفة عن كل من مرحلة تصاعد طراف األزمة في مرحلة انخفاض حدتها وانتهاأ

                                                           
  2019، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
   قسم العالقات العامة واالعالن، كلية االعالم، جامعة اليرموك، اربد، االردن .  ٭
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(أي المرحلة السابقة على بدء األزمة). وفي مرحلة انتهاء األزمة، يقل معدل تبادل األفعال والتحركات  األزمة ومرحلة الالأزمة

  ).18ص ،2011 (سليمان، الصراعية الدالة على استعراض القوة المادية واستخدامها

ويتعرض المواطن  وجذورها، ومقارنتها بأزمات أخرى. سبابهازمة، والبحث في أعالم بتحليل عناصر األتقوم وسائل اإل

لى كثرة المعلومات، فتأتي إ لى تشويش ذهنه نظرًاما قد يؤدي إ لكم هائل من المعلومات من مصادر مختلفة ومتنوعة،
عالمي نًا ضد أي خطاب إن يجعل المواطن محصله، ومن شأن ذلك أ صحفية لتحقق مهمة تعريفه وشرح مايحدثالتغطية ال

  ).1، ص 2015( اللبان،  مختلف

 رانية بتغطية واسعة وشاملة؛ فقطياإل -ت الصحف األردنية، ال سيما صحيفتا الرأي والغد، مع األزمة السعوديةتعامل
يرانية وما خلفته من اإل- يات األزمة السعودية نشر تداعالرأي والغد في  ا مساحات واسعة، وقد ساهمت صحيفتافردت لهأ

  قطع العالقات الدبلوماسية بين البلدين.

  اإلطار النظري للدراسة

المفاهيم الجوهرية التي يتفاعل  اإلطار اإلعالمي)، التي تعد أحد (تحليل تستمد هذه الدراسة إطارها النظري من نظرية

الحديثة  برز المفاهيموهي من أ سعى لتناول دور وسائل االعالم وتأثيراتها،في تكوينها العديد من المداخل النظرية التي ت
  ).134ص  ،2009 (عبده، عالم في تشكيل معارف الجمهور واتجاهاته حول القضايا المختلفةالتي توضح دور وسائل اإل

ختالف السياسات التحريرية دت الى تنوع تصنيفات الباحثين لألطر اإلعالمية، أهمها اثمة العديد من المتغيرات التي أ

وغيرها من العوامل، لكن تظل هناك مجموعة من األطر تتصف ة لوسائل اإلعالم، والجمهور، والمجتمع، والتوجهات الفكري
). ويمكن تقسيم انواع األطر في 78 ص ،2010 (النامي، بالشهرة وتكرار اختبارها على المستويين التحليلي والميداني

  :هما لى نوعين رئيسيينإ الدراسات اإلعالمية

  اإلطار المحدد

 Lyengar) األطر اإلعالمية، وهو إطار حديث في بحوث االتصال، وقد أشار كل من طار أحد أهم أصنافيعد هذا اإل

& Simon) مثل األعمال على نماذج ملموسة، ووقائع محددة،  إلى أن األطر المحددة تركز في عرض القضايا المثارة
  ).(Lyengar  &Simon, 1993, p:383 دث االغتيال،وتهدف إلى جعل القضايا شخصيةاإلرهابية، وحوا

  اإلطار العام

اهين ودالالت عامة، ويقدم وصفًا و التجريد، ويقدم برالمثارة في سياق يتسم بالعمومية أطار القضايا يعالج هذا اإل
  ).365ص  ،2010 (النامي، من خالل وضعها في السياق المناسب أوسع لتلك القضايا

 )فئة األطر اإلعالمية( وظف الباحثان نظرية األطر اإلعالمية في الجانب التحليلي من الدراسة من خالل تخصيصوقد 

  اإليرانية ضمن هذه األطر. - لمعرفة كيفية تغطية الصحف األردنيــة اليومية لألزمة السعودية 

  مشكلة الدراسة

بتغطية  - المتعلقة بإعدام السعودية لرجل الدين الشيعي نمر النمر - 2016اإليرانية عام  –حظيت األزمة السعودية 

إعالمية واسعة وشاملة، على مستوى وسائل اإلعالم العربية والعالمية،خاصة وأن هذه األزمة تؤثر على الدول العربية ودول 
  غطية والمعالجة ألحداثها.مساحات واسعة من التاإلعالم األردنية، ال سيما الصحف، المنطقة،كما أفردت لها وسائل 

من  2016اإليرانية عام –تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على طبيعة تغطية الصحف اليومية األردنية لألزمة السعودية 

األنماط الصحفية المختلفة، وعناصر اإلبراز المختلفة، والقيم اإلعالمية لهذه األزمة من مساحات، مستخدمة  فردتهخالل ما أ
  للتغطية.
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  الدراسة أهمية

التي تتناول تغطية الصحف  ،حدود علم الباحثين، في الدراسة األولى تحظى هذه الدراسة بأهمية كبيرة نظرًا ألنها
هذه األزمة، من خالل ي أولته الصحف اليومية األردنية هتمام الذاإليرانية، وتحدد مدى اإل–اليومية األردنية لألزمة السعودية 

  فية، ومن خالل الفئات التي ارتبطت بأنماط التغطية ومصادرها وعناصر اإلبراز والقيم التي تحملها.ما أفردته من فنون صح

  السابقة الدراسات

  أوُال: الدراسات العربية

  دور االتصال في إدارة األزمات، دراسة تحليلية شاملة. بعنوان: ):2002( دراسة قدري -

من حيث طبيعته والدولية لحادث األقصر اإلرهابي،  صريةهدفت الدراسة إلى تحليل نتائج معالجة الصحف الم
  وتفصيالته باتباع منهج تحليل المضمون.

، وأن الصحف المسؤولين بأسلوب علمي ت إدارة تلك األزمة من جانبها الدراسة أنه تممن النتائج التي توصلت إلي
وجاء  (الوفد). وأفضلها في ذلك صحيفةاري، دت على تغطيتها بالطابع اإلخبهتمت باألزمة واعتمالمحلية المصرية قد ا

ث ومصادر بينما في الترتيب الثاني التعرف على أسباب الحاد، بالترتيب األول ما تناولته الصحف لمعالجة الدولة لألزمة

وأكدت الصحف المصرية أن القصور األمني الشديد هو السبب الرئيسي في وقوع حادث األقصر،  التمويل وتحديد مرتكبيه.
  بينما ذكرت الصحف األمريكية والصحف األوروبية أن الهجوم نفذه متشددون إسالميون أو جماعات إسالمية. 

 –الحتالل األمريكي للعراق يفتي الرأي والعرب اليوم  لخبارية لصحاتجاهات التغطية اإل بعنوان: )2008( دراسة الدليمي -
  فتي الرأي والعرب اليوم.يدراسة تحليلية لصح

لمتحدة األمريكية في ردنية ومقدار التغير في صورة الواليات االكتشاف حجم التغطية الصحفية األ راسةالدهدفت 

ردنية تحليل مضمون التغطية الصحفية اإلخبارية للصحافة األ من خالل، 2003ية بعد احتاللها للعراق عام ردنالصحافة األ
  فتي الرأي والعرب اليوم.ياليومية في كل من صح

ثلثي القصص فتين لموضوعات االحتالل، بحيث قدمتا يها الدراسة تناول الصحيلإالنتائج التي توصلت برز من أ

بلغت نسبة وخبارية حول احتالل العراق وفي اعلى الصفحة. ) قصة إ2510( صل) قصة إخبارية من أ1639( اإلخبارية؛
ع الكلي للتغطية. وقد بلغت نسبة من المجمو%) 21,83( تجاه المسلمينفتين لسياسة الواليات المتحدة ايتغطية الصح

خبار المتعلقة باالتجاه %) من إجمالي التغطية. وبلغ عدد األ12،82( مريكية وما تقوم به في العراقأخبار وزارة الدفاع األ

بار كان عدد األخ%)، بينما 61،34( بنسبة ) خبر820( من اصل خبرًا )503( السلبي للواليات المتحدة في صحيفة الرأي
  %).81،70( بنسبة) خبر 933( ) خبرا من اصل762( في صحيفة العرب اليوم نفسه الموضوع في

(دراسة  ) بعنوان:التغطية الصحفية لتفجيرات عمان اإلرهابية في الصحف األردنية اليومية2011( دراسة العالونة -
  تحليلية).

 )،2005( تفجيرات عمان اإلرهابية التي وقعت عامالدراسة إلى التعرف على تغطية الصحف األردنية اليومية لهدفت 
  وكيفية معالجة الصحف لها، واستخدمت الدراسة منهج تحليل المضمون.

لتأييد والوالء للقيادة األردنية حصلت على أعلى نسبة أن موضوعات ا من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة

%)، 35.9( سبتهايفتي الرأي والعرب اليوم؛ إذ أنماط التغطية في صح وأن األخبار احتلت المرتبة األولى بين %)،24.1(
حملت استماالت %) من موضوعات التفجيرات 63.4( أنتبين مما يؤكد الطبيعة اإلخبارية للصحافة األردنية اليومية. و

  %) حملت استماالت عقالنية. 25.9( عاطفية، مقابل
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  دارة األزمات الدولية.واالتصال في إوان :دور المعلومات ) بعن2014( دراسة لكريني -

من فرضية  ر المعلومات واالتصال في عملية إدارة األزمات الدولية، انطالقًاهدفت الدراسة الى تسليط الضوء على دو
نجاح عملية إدارة إل ألزمة وأطرافها يشكل مدخًال مهمًاالتمكن من المعلومات الكافية بشأن مالبسات ا أن مركزية مفادها

  منهج تحليل النظم.مة واعتمدت الدراسة األز

لى ضرورة كما توصلت الدراسة إ علمية متخصصة في إدارة األزمات، بحثوتوصلت الدراسة إلى ضرورة إنشاء مراكز 
لية تسمح بتنسيق التدخالت، قليمية ودوالمبكر باألزمات ترتبط بمؤسسات وأجهزة وطنية وإإنشاء منظومة متطورة لإلنذار 

  من التكامل فيما بينها. نوع وتحقيق

 ) بعنوان: االحتجاجات في الصحف األردنية اليومية والتحوالت المنشودة في المجتمع األردني2014( دراسة نجادات -
  (دراسة مسحية).

جات، وبطبيعة مطالب المحتجين، هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اهتمام الصحافة األردنية اليومية بتغطية االحتجا
  واستخدمت الدراسة منهجي المسح وتحليل المضمون. مهتمة بتلبية هذه المطالب أم ال. كانت الحكومة األردنية ما إذاو

ل أهمها في أن غالبية األنماط الصحفية التي عالجت موضوعات دراسة إلى مجموعة من النتائج تمّثوقد توصلت ال
وأن معظم االحتجاجات جاءت على شكل مسيرات %)، 86.8( بةاالحتجاجات كانت عبارة عن األخبار والتقارير األخبارية بنس

وقد تركزت مطالب المحتجين على القضايا  المسيرات كانوا من قطاعات مختلفة.%)، وأن المنظمين لهذه 57.7( بنسبة
  %).63.1( العامة بنسبة

  ثانيًا: الدراسات األجنبية

 Strategic Elites, the راتيجية والصحافة والعرقبة االست، بعنوان: عالقات النخDavid Domke  (2000)دراسة -

Press and Race Relations. 

زمة العراق، ومعرفة تأثير مثل هذه الوسائل قة بين وسائل اإلعالم في إثارة ألى الكشف عن حجم العالالدراسة إهدفت 
  في إدراك الجمهور للقضايا المطروحة.

بشأنها  اآلراء ي التأثير على إدراك الجمهور للقضايا المطروحة وتكوينوتوصلت الدراسة إلى أهمية النخبة السياسية ف
   النخب السياسية. الذي توليه وسائل اإلعالم آراء واتخاذ موقف نحوها، ويأتي ذلك من خالل االهتمام الكبير

  . بعنوان: الصحافة والسياسة والعالقة بينهما في تغطية األحداث اليومية )،BanuTerkan (2004 دراسة -

Basin ve SiyasetIliskisinin Gundem Belirleme Modelicercevesinde Bir Analizi.  

بين الصحافة والتعرف على طبيعة العالقة  تغطية الصحافة التركية لألزمات السياسية، هدفت الدراسة الى التعرف على
  والسياسة.

ن تهم البلد بشكل مكثف، وتوصلت ايضًا إلى أ ألزمات السياسية التين الصحافة تركز على اإلى أ وتوصلت الدراسة

مثل: صحيفة الحرية، وصحيفة تغطية واسعة لفترة طويلة من الصحف التركية، يت بالعراقية حظ –األزمة األمريكية 
  وصحيفة زمان. الجمهورية،

ل كيف تشك بعنوان: حرب الكلماتDunn, Elizabeth, Moore, Moriah and Nosek, Brian  (2005)دراسة  -
  مفاهيم اإلرهاب، تحليل قضايا اجتماعية، اإلختالفات اللغوية 

The War of  Words :How Linguistic Differences in Reporting Shape Perceptions of Terrorism-Analysis of 
Social Issues.  
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لناس وتفسيرهم ألحداث العنف الفروقات اللغوية في التغطية اإلخبارية على فهم ا ثرهدفت الدراسة إلى التعرف على أ

 و دفاع عن الوطن.على أنها إرهاب أ

الدقيقة المستخدمة في التغطية اإلخبارية تؤثر على نظرة الناس إلى أحداث ن الفروقات اللغوية لدراسة أنتائج اوبينت 
لعنف قد تؤدي إلى دعم حداث ادفاع عن الوطن. وتوصلت الدراسة إلى أن التغطية اإلخبارية أل والعنف، وفهمها كإرهاب أ

إنسانية رهاب، وهذا نتيجة اتفاق الجميع على الطبيعة الالها كإحداث العنف وتصنيفالمجتمع لردود أفعال معينة على أ
  رهاب. لإل

  أهداف الدراسة

اإليرانية.  - مدى تغطية الصحف اليومية األردنية لألزمة السعوديةفي التعرف على  يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة
  ويتفرع عن هذا الهدف الرئيسي األهداف الفرعية التالية:

  اإليرانية. –موضوعات التغطية الصحفية الخاصة باألزمة السعودية  التعرف على -

  اإليرانية. –األنماط الصحفية التي استخدمتها الصحف اليومية األردنية في تغطيتها لألزمة الســعودية  التعرف على -

  الصحفية التي اعتمدت عليها الصحف اليومية األردنية في تغطيتها لألزمة. المصادر التعرف على -

  عناصر اإلبراز التي استخدمتها الصحف اليومية األردنية في تغطيتها لموضوعات األزمة. التعرف على -

  االيرانية.- القيم التي حملتها موضوعات التغطية لألزمة السعودية  التعرف على -

  تساؤالت الدراسة 

  اإليرانية ؟ –ما موضوعات التغطية الصحفية الخاصة باألزمة السعودية  -

  اإليرانية؟ –ما األنماط الصحفية التي استخدمتها الصحف اليومية األردنية في تغطيتها لألزمة السعودية  -

  األردنية في تغطيتها لألزمة؟ ما المصادر الصحفية التي اعتمدت عليها الصحف اليومية -

  اإلبراز التي استخدمتها الصحف اليومية األردنية في تغطيتها لموضوعات األزمة؟ما عناصر  -

  يرانية؟اإل -ما القيم التي حملتها موضوعات التغطية لألزمة السعودية  -

  نوع الدراسة ومنهجها

–دية تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية، التي تسعى لتقديم وصف دقيق لموضوعات األزمة السعو

 أنها تتناول الظواهر كما هي عليه في الواقعالدراسات من  همية هذا النوع منرانية في الصحف اليومية األردنية. وتنبع أاإلي
  ).13،ص.2012(عبيدات وآخرون،

سلوب تحليل المضمون الذي يقوم على وصف منظم ودقيق المنهج المسحي من خالل استخدام أ استخدم الباحثان

كتوبة أو مســموعة من خالل تحديد موضوع الدراسة وهدفها وتعريف مجتمع الدراسة الذي سيتم اختيار لمحتوى نصوص م
  ).57،ص2008(عليان وغنيم،  الحاالت الخاصة منه لدراسة مضمونها وتحليله

  امجتمع الدراسة وعينته

  في األردن.ألكثر توزيعًا فة الرأي الصحيفة ان، وتعتبر صحيهو صحيفتا الرأي والغد األردنيتا مجتمع الدراسة

لى ملكة االردنية الهاشمية، وتحولت إكصحيفة رسمية تنطق باسم حكومة الم 2/6/1971فقد صدرت صحيفة الرأي في 

 )، واصبحت شركة مساهمة خاصة في عام1974( %) من رأسمالها في عام40( شركة مساهمة عامة تملك الحكومة نسبة
  ).202ص ،2011(عالونة، )1986( رى إلى شركة مساهمة عامة في عامإلى أن تم تحويلها مرة أخ )،1975(



   الرأي والغد أنموذجًا) (صحيفتا اإليرانية –ردنية لألزمة السعودية تغطية الصحف اليومية األ  210
  

صدر العدد األول عمان عن الشركة المتحدة للصحافة. ما صحيفة الغد، فهي صحيفة يومية أردنية مستقلة تصدر في أ

  ). 18 ، ص2009 (عبد المجيد، ويالحظ أنها تقدم برؤية إخراجية جديدة وملونة ،1/8/2004للصحيفة بتاريخ 

 ) عددًا من كل صحيفة اعتبارًا20( بحيث تم تحليل لى أسلوب الحصر الشامل،إ لجأ الباحثانوبالنسبة للعينة الزمنية، 

جمالي ، وبذلك يصبح العدد اإل22/1/2016لى تاريخ إ 2016 /3/1من اليوم التالي إلعدام المعارض السعودي نمر النمر 

لى عدد من الدراسات السابقة التي استخدمت أسلوب العدد كاٍف قياسَا إ ثان أن هذاويرى الباح .20x2=40 لعينة البحث
  الرأي والغد. الحصر الشامل لكل مجتمع البحث، وهو أعداد صحيفتي

  وحدة التحليل

و عبارة تتضمن الفكرة التي يدور حولها موضوع (الفكرة)، وهي عبارة عن جملة أ استخدم الباحثان وحدة الموضوع
و الفكرة) على المقاالت والتحليالت أو الرسم أو الصورة المنشورة في الصحف (الموضوع أ صرت الوحدةالتحليل، وقد اقت

  موضوع الدراسة عن األزمة، وذلك للتعرف على طبيعة اإلتجاهات والقيم التي حملتها األخبار والتقارير الصحفية.

  فئات التحليل

قة وشاملة بشكل ال ستخدمة في تحليل المضمون مناسبة ودقييتفق الباحثون على ضرورة أن تكون فئات التحليل الم

فالفئات هي "التصنيفات التي يضعها الباحث استنادًا إلى طبيعة الموضوع ومشكلة البحث، كوسيلة  يقبل التداخل بينها.
واضحة  كانت نتائج البحث أيضًاالفئات محددة بصورة واضحة،  يعتمد عليها في حساب تكرارات المعاني، وكلما كانت

 ).238 ، ص2002(عمر،  ومحددة "

طالع على كل ما كتب عن األزمة في الصحف اليومية األردنية المدروسة، قاما بتصنيفها بما ن بااليوبعد قيام الباحث
  يخدم أهداف هذه الدراسة، كالتالي:

  فئة موضوعات التغطية:تمثلت التغطية بالموضوعات التالية: - وًالأ

  الدين الشيعي المعارض نمر النمر. عدام السعودية لرجلإ -

  ردني للسعودية.الدعم األ -

  الدعم العربي للسعودية. -

  الدعوة إلى العقالنية في التعامل مع األزمة. -

 األزمة. إيران في حدوث مسؤولية  -

 يران.عتداء على السفارة السعودية في إاال -

 يران.قطع العالقات الدبلوماسية مع إ -

المقاالت والمقابالت، والتقارير، والتي تناولت األزمة، وهي: األخبار، كافةاألنماط الصحفية  فئة النمط: وقد شملت :ثانيًا

  الدراسات والترجمات.والرسوم والصور، والتحقيقات، ووالتحليالت، 

ية، ومصادر وكاالت األنباء العالمو (بترا)،األردنية  وكالة األنباءو وقد شملت المصادر الذاتية، فئة مصادر التغطية: :ًاثالث

  غير محددة.
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 –هما لألزمة السعودية الرأي والغد في تغطيت افتيفئة عناصر اإلبراز: وقد شملت عناصر اإلبراز التي استخدمتها صح :ًارابع

صفحة  ،الصفحة األولى( (ملون، غير ملون) وموقع المادة الصحفية في الصحيفة اللون في العناوين :وهي، اإليرانية
  خيرة).ألصفحة االداخلية، 

  اختبار الثبات

عالم بتحليل عينة من الصحف درسين في كليات اإلداة الدراسة من خالل تكليف بعض المأتحقق الباحثان من ثبات 
 ان وزمالئهميتم حساب نسبة االتفاق بين الباحث، وبعد استالم النتائج .، بواقع أربعة أعداد من كل صحيفةالمدروسة

%)، وهي نسبة كافية للتأكد من درجة 87( أن نسبة االتفاق بين التحليلين وصلت إلىبين تو)، Holstiباستخدام معادلة(

  الثبات.

  الصدق الظاهري الستمارة التحليل

جامعة  - تم عرض االستمارة على عدد من األساتذة في كلية اإلعالم ،لقياس الصدق الظاهري الستمارة التحليل

  وتم إجراء التعديالت الالزمة عليها وفقًا لمالحظات المحكمين. ،(٭)اليرموك

  تحليل النتائج ومناقشتها

  اإليرانية:-أوًال: موضوعات التغطية الصحفية لألزمة السعودية 

  موضوعات التغطية الصحفية لألزمة: )1(جدول ال
  الصحيفة  #

  الموضوعات

  المجموع  الغد  الرأي

  نسبة ال  تكرارال  بةنسال  تكرارال  نسبة ال  تكرارال
  %18  15  %15  6  %20.9  9  عدام نمر النمرإ  .1

  %27.7  23  %32.5  13  %23.3  10  ردني للسعودية الدعم األ  .2
  %10.8  9  %10  4  %11.65  5  الدعم العربي للسعودية  .3

  %3.6  3  %2.5  1  %4.6  2  الدعوة إلى العقالنية في التعامل مع األزمة  .4

  %6  5  %2.5  1  %9.3  4  األزمة في حدوث يرانإمسؤولية   .5
  %14.4  12  %10  4  %18.6  8  يرانإعتداء على السفارة السعودية في اإل  .6

  %19.2  16  %27.5  11  %11.65  5  يرانإقطع العالقات الدبلوماسية مع   .7

  %100  83  %100  40  %100  43  المجموع  

) 83( اإليرانية قد بلغت –ألزمة السعودية ) إلى أن المواد الصحفية التي غطت موضوعات ا1( تشير بيانات الجدول

ويالحظ تقارب  .) مادة صحفية غطتها صحيفة الغد40) مادة صحفية غطتها صحيفة الرأي، و(43( مادة صحفية، منها
في  نفسه النهجفتين تتبعان يأن الصحبذلك  اإليرانية، ويمكن تفسير - اهتمام صحيفتي الرأي والغد باألزمة السعودية

إال أن صحيفة الرأي تفوقت بشكل  لى حد ما على الرغم من اختالف ملكيتهما،إن توجهاتهما متقاربة ألتحريرية وسياستهما ا

، من أن صحيفة الرأي تهتم باألزمات الدولية بشكل كبيربطفيف على صحيفة الغد في تغطيتها لألزمة، ويمكن تفسير ذلك 
  املة.خالل التغطية الموسعة والش

الموضوعات  ا لم تحَظالصحيفتين، بينماألزمة حظيت بتغطية كبيرة من أن بعض موضوعات  )1( لكما يتضح من الجدو

ي والغد: الدعم األردني الرأ افتيوجاء في مقدمة الموضوعات التي غطتها صح ،من التغطية بالدرجة نفسهااألخرى 
 يران وبلغإوع قطع العالقات الدبلوماسية مع ض%)، واحتل المرتبة الثانية مو27.7( ةنسبب ،ًا) تكرار15( بلغ؛ إذ للسعودية

عتداء على ثم اإل %)،18( بنسبة ًاتكرار )15( وبلغعدام نمر النمر إ%)، وفي المرتبة الثالثة 19.2( بنسبة ًاتكرار )16(
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 ربي للسعوديةالدعم الع جاء وفي المرتبة الخامسة %) في المرتبة الرابعة،14.4( بنسبة ًا) تكرار12( بلغو السفارة السعودية

 )5(وبلغ يران في حدوث األزمة إسؤولية وجاء في المرتبة السادسة موضوع م %)،10.8( بنسبةتكرارات ) 9(وبلغ 

 تكرارات )3(وبلغ نية في التعامل مع األزمة لى العقالإموضوع الدعوة جاء %)، وفي المرتبة السابعة 6( بنسبة تكرارات

  %).3.6( بنسبة

ن موضوعات الدعم األردني للسعودية احتلت أإلى ) تشير 1( فإن بيانات الجدول ى حدة،بالنسبة لكل صحيفة عل

%)، بينما 20.9( عدام نمر النمر بنسبةجاء إوفي المرتبة الثانية  %)،23.3( نسبته المرتبة األولى في صحيفة الرأي بما

تاله في المرتبة الرابعة موضوع الدعم  %)،18.6( جاء في المرتبة الثالثة موضوع األعتداء على السفارة السعودية بنسبة
وجاء في المرتبة الخامسة  ،لكل منهما %)11.65( بنسبة إيران العربي للسعودية وموضوع قطع العالقات الدبلوماسية مع

زمة العقالنية في التعامل مع األ إلىوفي المرتبة السادسة موضوع الدعوة  %)،9.3( في حدوث األزمة بنسبة إيرانمسؤولية 

  %).4.6( بنسبة

 بنسبةل المرتبة األولى أن الدعم األردني للسعودية احت إلى) تشير 1( فإن بيانات الجدول بالنسبة لصحيفة الغد،

عدام إبينما جاء موضوع  %)،27.5( بنسبة إيرانوجاء بالمرتبة الثانية موضوع قطع العالقات الدبلوماسية مع  %)،32.5(

وفي المرتبة الرابعة موضوع الدعم العربي للسعودية وموضوع االعتداء على  %)،15( بنسبة نمر النمر بالمرتبة الثالثة

العقالنية في التعامل مع األزمة  إلىوفي المرتبة الخامسة موضوع الدعوة  %)،10( بنسبة إيرانالسفارة السعودية في 
  .لكل منهما %)2.5( في حدوث األزمة بنسبة إيرانوموضوع مسؤولية 

  اإليرانية: –فئة األنماط الصحفية لألزمة السعودية  :ًاثاني

 ةمفي تغطية األز األنماط الصحفية: )2(جدول ال

  الصحيفة  الرأي الغد المجموع

 النمط

# 

  التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 .1 األخبار 14 30.9% 17 28.8% 31 33.1%

 .2 التقارير 4 12.4% 3 5.1% 7 11.8%

 .3 المقابالت  3 10% 3 5.1% 6 11%

 .4 المقاالت والتحليالت 22 46% 14 23.7% 36 39.5%

 .5 الدراسات والترجمات 0 0% 3 5.1% 3 8.3%

 المجموع 43 100%  40 100%  83  100%

خبار جاءت األ%)، بينما 31.8( بنسبة تحليالت جاءت في المرتبة األولىن المقاالت والإلى أ) 2( تشير بيانات الجدول

 بنسبة رابعة%)، والتقارير في المرتبة ال26.5( بنسبة المرتبة الثالثة الرسوم والصور وفي %)،27.4( بنسبة بالمرتبة الثانية

 %).2.6( نسبةب اسات والترجمات بالمرتبة السادسة%)، والدر5.3( بنسبة وفي المرتبة الخامسة المقابالت %)،6.1(

%)، مما 40.7( بنسبة المرتبة األولى في صحيفة الرأي المقاالت والتحليالت اما كل صحيفة على حدة، فقد احتلت
جاءت ة، وفي المرتبة الثانية بعادها المختلفأتناول األزمة وتسليط الضوء على  يبين اعتماد صحيفة الرأي على الكتاب في

 التقارير بالمرتبة الرابعة بنسبة %)، وجاءت20.3( %)، والرسوم والصور بالمرتبة الثالثة بنسبة25.9( بنسبة األخبار

 %)، بينما جاءت الدراسات والترجمات بالمرتبة السادسة بنسبة5.5( بنسبة المقابالتجاءت )، وبالمرتبة الخامسة 7.4%(

 سات والترجمات في تغطية األزمة.ا%)، مما يثبت عدم اهتمام صحيفة الرأي بالدر0(

صحيفة الغد مما يدل على تركيز  %)،32.2( لصور المرتبة األولى بنسبةبالنسبة لصحيفة الغد، فقد احتلت الرسوم وا
%) مما يدل 28.8( المرتبة الثانية األخبار بنسبةفي ألهمية الصورة في توصيل الرسالة، و ًاعلى الصورفي تغطية األزمة نظر
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جاءت التفسيري، وفي المرتبة الثالثة على تركيز الصحيفة على الجانب اإلعالمي في تغطية األزمة أكثر من الجانب التحليلي و

إال أن الغد راسات والترجمات، المقابالت، والدو التقاريرجاءت  اتب االخيرة%)، وفي المر23.7( المقاالت والتحليالت بنسبة
  عن الرأي في جانب الدراسات والترجمات في تغطية األزمة.تميزت 

  اإليرانية: –ن في تغطيتهما لألزمة السعودية المبحوثتان افـتية التي اعتمدت عليها الصحيثالًثًا :المصادر الصحف

 المصادر الصحفية لألزمة: )3(جدول ال

  الصحيفة الرأي  الغد المجموع

 الموضوعات

# 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 1 المصادر الذاتية 29 67.4% 22 55% 51 61.4%

 2 (بترا)األردنية  نباءوكالة األ 5 %11.6 4 10% 9 10.8%

 3 وكاالت األنباء العالمية 7 16.2% 14 35% 21 25.3%

 4 مصادر غير محددة 2 4.6% 0 0% 2 2.4%

    المجموع 43 100% 40 100%  83  100%

أثناء تغطيتها في ) إلى أن الصحافة األردنية اليومية اعتمدت على عدد من المصادر الصحفية 3( رقام الجدولأتشير 

، ًا) تكرار51( بلغت لصحيفة في مقدمة هذه المصادروجاءت المصادر الذاتية ل. اإليرانية –وعات األزمة السعودية لموض

لدور الذي لعبه إضافة إلى ا فتي الرأي والغد بتغطية األزمة من مندوبيهما،ي%)،مما يدل على مدى اهتمام صح61.4( بنسبة
 بنسبةتكرارًا ) 21(واقع ألنباء العالمية بوكاالت اجاءت وفي المرتبة الثانية . بعاد األزمة في مقاالتهمأالكتاب في إبراز 

، اعتماد الرأي والغد بدرجة كبيرة على وكاالت األنباء العالمية كون األزمة ذات بعد دولي على %)، ويدل ذلك25.3(

 ،بترا، كون األزمة ليست باألزمة المحلية -ةاألردني %) وكالة األنباء10.8( بنسبة تكرارات )9(واقع وجاءت بالمرتبة الثالثة ب

 %)،2.4( بنسبةتكرارين المصادر الغير محددة ب جاءت حجم تغطية وكالة بترا لها محدود، وفي المرتبة الرابعة فإن وبالتالي
  عتماد على المصادر غير المحددة.اإلضعف  على مما يدل

وكتاب المقاالت) في المرتبة األولى في  ون(المندوب الذاتية لكل صحيفة فقد جاءت المصادر ،بالنسبة للمصادر الصحفية

 ) تكرارات7(بـ وكاالت األنباء العالمية جاءت %)، وفي المرتبة الثانية 67.4( ةنسبًا ب) تكرار29( بلغتإذ  ؛صحيفة الرأي
وفي المرتبة  ،%) 11,6بنسبة ( ) تكرارات5( بلغتوفي المرتبة الثالثة  بترا - األردنية%)،وجاءت وكالة األنباء 16.2( بنسبة

الترتيب كما في صحيفة  فقد جاء ،ما في صحيفة الغدأ%). 4.6( بنسبةواقع تكرارين ب؛ محددةالغير المصادر  جاءت الرابعة

وكاالت األنباء جاءت المرتبة الثانية في و %)،55( بنسبةًا تكرار )22(بـ الذاتية في المرتبة األولى  جاءت المصادر، إذ الرأي
 بنسبة ) تكرارات4( واقعبترا ب -األردنية%)، وجاءت بالمرتبة الثالثة وكالة األنباء 35( بنسبةتكرارًا  )14(ـ العالمية ب

لصحيفة لدى القراء. يتضح من محددة التي تؤثر على مصداقية االغير تعتمد صحيفة الغد على المصادر  ولم %)،10(

وذلك ألن صحيفة الرأي  بترا اكثر من صحيفة الغد، -األردنية وكالة األنباء ) اعتماد صحيفة الرأي على3( بيانات الجدول

 سهمها، بينما يمتلك القطاع الخاص صحيفة الغد بالكامــل.أر من تتبع التوجه الرسمي وتمتلك الحكومة الجزء األكب
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  :اإليرانية -يتهما لألزمة السعودية ن في تغطافتيعناصر اإلبراز التي استخدمتها الصح :ًارابع

 اللون في العناوين -1.4

 عناصر اإلبراز المستخدمة في تغطية األزمة: )4( جدولال

  الصحيفة الرأي الغد المجموع

 عناصر اإلبراز

# 

 تكرارال نسبة ال تكرارال نسبة ال تكرارال نسبة ال

 1 عنوان ملون 0 0% 0 0% 0 0%

 2 عنوان غير ملون 43 79.7% 40 67.8% 83 82.4%

  3  الرسوم والصور 11 20.3% 14 32.2% 30 27.6%

 المجموع  54 100%  54 100%  113  100%

 بنسبة ن غير الملونة في تناول األزمة) إلى أن الصحافة األردنية اليومية اعتمدت على العناوي4( تشير بيانات الجدول
لى إلون كوسيلة إبراز في جذب القراء ن المفتي الرأي والغد الدور الذي يلعبه العنوايغفال صحإمما يدل على  %)،100(

 الموضوع.

 موقع المادة الصحفية في الصحيفة : -2.4

 موقغ المادة الصحفية: )5(جدول ال

  الصحيفة  الرأي الغد المجموع

 موقع المادة الصحفية

# 

 تكرارال نسبة ال التكرار نسبة ال التكرار نسبة ال

 1 ولىألصفحة اال 10 23.2% 7 17.5% 17 20.4%

 2 صفحة داخلية 28 65.1 33 82.5% 61 73.4%

 3 خيرةألصفحة اال 5 11.6 0 0% 5 6.2%

   المجموع  43  100%  40 100%  83  100%

ن على الرغم موزمة جاءت على الصفحات الداخلية، %) من مواضيع األ73.4( ) أن ما نسبته5( الجدولمن يتبين 

نسبة  كانت بينما %)،20.4( فبلغت نسبة الصفحة األولى ما جاءتا بنسب قليلة،إال أنه، األولى واألخيرة تينأهمية الصفح

الرأي والغد باألزمة من خالل تناولها على الصفحات الداخلية مما يعطي  افتيفقد اهتمت صح .%)6.2( الصفحة األخيرة
 ا. المجال للشرح والتحليل والتفسير أكثر من الصفحات األولى واألخيرة لضيق المساحة فيه

 الصفحة األولى في صحيفة الرأي بلغتنسبة ما نشر على أما بالنسبة لكل صحيفة على حدة، فتشير النتائج إلى أن 
صحيفة الغد في %)، أما 11.6(الصفحة األخيرة  نسبة %)، وبلغت65.1( الداخليةبلغت نسبة الصفحات بينما  %)،23.2(

مما  %)،0( ونسبة الصفحة األخيرة %)،82.5(لصفحات الداخلية انسبة %)، بينما بلغت 17.5( فنسبة الصفحة األولى

  يدل على عدم اهتمام الغد في تناول األزمة على الصفحات األخيرة.
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  : القيم الصحفية التي حملتها الصحف في تغطية األزمةًاخامس

  القيم الصحفية :)6(جدول ال

  الصحيفة  الرأي الغد المجموع

  القيم

# 

  تكرارال  النسبة  تكرارال  لنسبةا تكرارال النسبة
 1 قيم ايجابية 3 7%  3 7.5% 6 7.2%

 2 قيم سلبية 24 55.8% 21 52.5% 45 54.2%

 3 بدون قيم 16 37.2% 16 40% 32 38.5%

  المجموع 43 100% 40 100% 83 100%

بدون  فئة )، في حين جاءت%54,2( بنسبة لسلبية جاءت في المرتبة األولى) إلى أن القيم ا6(تشير بيانات الجدول 
  ).7.2(% بنسبة يجابيةالقيم اإل جاءت وفي المرتبة الثالثة %)،38.5( بنسبةالثانية قيم في المرتبة 

 %)،55.8( بنسبة المرتبة األولى في صحيفة الرأيفقد احتلت فئة القيم السلبية  ،وفيما يتعلق بكل صحيفة على حدة

  %).7( بنسبة يجابية في المرتبة الثالثة%)، وجاءت القيم اإل37.2( بنسبة ة الثانيةم فقد جاءت في المرتبأما فئة بدون قي

بدون قيم في المرتبة  فئة وجاءت %)،52.5( بنسبة ت القيم السلبية المرتبة األولىفقد احتل ،صحيفة الغدفي أما 

  %).7.5( %)، وفي المرتبة الثالثة القيم اإليجابية بنسبة40( الثانية بنسبة

مع األختالف في النسب، مما يعني تقارب  ،حف اليومية األردنية متشاب) أن ترتيب القيم في الص6( حظ من الجدولويال
  اإليرانية. –القيم في تناول األزمة السعودية 

  ملخص النتائج

وقد  .ركزت الصحف اليومية األردنية على موضوعات الدعم األردني للسعودية وقطع العالقات الدبلوماسية مع إيران .1
  حفتي الرأي والغد.ياحتل موضوع الدعم األردني للسعودية المرتبة األولى في ص

استخدام األخبار  اإليرانية، تاله -تغطيتهما لألزمة السعودية  على الت والتحليالت في الرأي والغدغلب استخدام المقا .2
  بدرجة كبيرة مقارنًة مع باقي األنماط الصحفية.

مندوبين، كتاب مقاالت) بدرجة كبيرة في تغطيتها لألزمة من ( ردنية على مصادرها الذاتيةاعتمدت الصحف اليومية األ .3
لى تفوق الرأي على الغد إالنتائج  أشارتكما  .الثانية وكاالت األنباء العالميةاإليرانية، وجاءت في المرتبة  –السعودية 

  في اعتمادها على المصادر الخاصة بها.

  اإليرانية. –األردنية العناوين الملونة في تغطية األزمة السعودية  لم تستخدم الصحف اليومية .4

أن الرأي والغد إلى عرضت الصحف اليومية األردنية أغلب موضوعات األزمة على صفحاتها الداخلية، وأشارت النتائج  .5
  اتفقتا في عرض الموضوعات على صفحاتها الداخلية،فجاءت في المرتبة األولى في كل منهما.

فجاءت في المرتبة األولى  اإليرانية، -تغطيتها لألزمة السعوديةستخدام الصحف اليومية األردنية للقيم السلبية في غلب ا .6

 في كل من الرأي والغد.
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Abstract 

This study aims to identify the nature of the coverage of the daily Jordanian Newspapers of the 
Saudi-Iranian crisis and to know what the most important patterns that were used in their coverage of 
the crisis.  

In the frame of the study's approach, the contert analysis method of the was used by analyzing the 
content of the daily Jordaian newspapers that were represented by two newspaper issues ananlyzed 
(Alrai and Alghad). The total number of the newspapers was (40) issues. 

The results of this study are as follows : 
1-The daily Jordanian newspapers focused on many subjects in their coverage.The most important one 

was the Jordanian support to Saudi Arabia in the first rank (27.7%) while the second rank was 
accupied by the break-off of the diplomatic relationships whith Iran with a percentage of (19.2%). 

2- Articles and analyses were in the first rank with a percentage of (31.8%) among the patterns that 
were used in the coverage. The second rank was accupied by news with a percentage of (27.4%) 
in the two papers (Alrai and Alghad) that were used to cover the crisis by many journalistic 
sources.  

3- The newspapers used their own sources (61.4%) and international news agencies (25.3 %).  

Keywords: Journalistic coverage, Daily Jordanian newspapers, Saudi-Irani crisis. 
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  ملخصال

 توزيعهـا  نمـط  عـن  للكشـف  ،2016و1960 عـامي  بـين  الكبـرى  عمـان  أمانـة  فـي  المصـنفة  الفنـادق  مواقـع  تحليل إلى الدراسة هذه تسعى

والفروقـات  ح، وأسـعار األراضـي وتصـنيفها التنظيمـي،     السـيا  وأعـداد  السـكان،  توزيـع  نمـط  مـع  التوزيـع  هـذا  تـالؤم  ومـدى  والزمنـي،  المكـاني 
، األردنيـة  واآلثـار  السـياحة  وزارة مـن  محصـلة  بيانات إلى الدراسة هذه استندت وقد .الكبرى عمان أمانة مناطق في األنماط تلك المكانية بين

، ونظــام التوقيــع Google Earthوبيانــات المســح الميــداني المســتندة إلــى  ،2راضــي والمســاحةدائــرة األو 1األردنيــة الفنــادق جمعيــةو

 ا.هئإنشا تطور على والتعرف الفنادق، خصائص عن للكشف التاريخي والمنهج التحليلي الوصفي المنهج الدراسة واستخدمت .GPSالعالمي

 كمـا . إلجراء التحليالت المكانية الالزمة للكشـف عـن األنمـاط المكانيـة      (GIS) الجغرافية المعلومات نظم تقنية استخدمت ،ذلك ولتحقيق

 صـلت وتوللكشف عن العالقات المكانية للفنادق مع السكان وأعداد السياح والخدمات السـياحية.  اإلحصائية  االختبارات بعض استخدمت

 كمـا  .األمانـة  مـن  الغربيـة  المنـاطق  فـي  الفنـادق  معظـم  تركزت فقد .متجمع نمط هو الكبرى عمان أمانة في الفنادق توزيع نمط أن إلى الدراسة

  .لها التنظيمي والتصنيف األراضي كأسعار فيها، واالستثمار الفنادق إنشاء في تؤثر العوامل من مجموعة هناك نأ الدراسة كشفت

  تحليل مكاني، فنادق، نمط توزع الفنادق.مفتاحية: الكلمات ال

  المقدمة

 تتنبأو تقيمها،و تفسرها، الخدمات؛ توزيع أنماط تدرس ، وهيتعد جغرافية الخدمات احد الفروع الرئيسة لعلم الجغرافية

 السياحة اجغرافي مصطلح فظهر ،والسكان والخدمة العمران تطور مع الموضوع هذا في الدراسة مجاالت اتسعت وقد .بسلوكها

 توجه بدأ هأن إال والسكان، الخدمات اجغرافي ضمن السياحة جغرافيا صنفت ؛ إذم 1905 عام ألمانيا في الجغرافيا فروع من كفرع

 ؛2001، ة(رواشد الشمالية كاريوأم أوروبا في وخاصة ،نالعشري القرن من الثاني النصف في السياحة دراسة نحو الجغرافيين

(Aitchison et al., 2002. 

 األماكن تتوافر ؛ إذالعام فصول جميع في سياحيًا بلدًا منه تجعل جغرافية وتاريخية وطبيعية ومقومات بمزايا األردن يتمتع

 البتراء فازت أن وبعد .والشواطئ والصحارى، والغابات، الطبيعية، والينابيع والمصايف، والمشاتي األثرية، والمواقع الدينية،

 جاذبية أكثر األردن أصبح ،م2007 عام في السبع الدنيا لعجائب العالمية المسابقة في العظيم الصين سور بعد نيالثا بالمركز

  .العالم أنحاء جميع من للسياح

 .)(Pearce,1991السياحي لتميزها في تقديم الخدمات والتسهيالت للزوار الجذب عوامل أحد الفنادق قطاع ويعد
 بدأت ،ذلك أجل من .فيه يقيم الذي الفندق داخل نفاقهإ يتم زياراته في السائح ينفقه مما %40 أن إلى العالمية اإلحصاءات وتشير

 المهن تعدو .نجوم وأربع نجوم خمس فئة من الضخمة الحديثة الفنادق في االستثمار على تركيزها خالل من بالسياحة تهتم الدول

 .Hallet al.,1999)( ندائمي وتحديث تطوير إلى تحتاج ألنها بة،صعو السياحة قطاع مهن أهم من بالفنادق المتعلقة

                                                           
  2019 ،، جامعة اليرموك"سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك.  
  .األردن ،إربد، جامعة اليرموك ،االدابكلية قسم الجغرافيا،    ٭

  .يناس عقلإستاذة على رأسهم األوعضاء جمعية الفنادق األردنية نتقدم بجزيل الشكر والعرفان أل - 1

  ستاذ طايل السعودي.على رأسهم األوراضي والمساحة دائرة األ لمنسوبيا نقدم شكرنا وتقديرنا كم -2
2  
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 المنظمات بعض تعد لذلك الخدمات، اجغرافي دراسة مجال في البارزة الموضوعات أحد السياحية الخدمات موضوع ويشكل

 تلعب أخذت فقد ،األردن في نسبيًا حديثة صناعة الفنادق صناعة أن وعلى الرغم من.ذاتها بحد مستقلة صناعة الفنادق السياحية

 الناتج من %14 بنسبة تساهم إذ ؛الوطني الدخل موارد منموردًا رئيسًا  تشكل أصبحتو ،األردني االقتصاد في كبيرًا دورًا

 بالعام مقارنة %20 مقدارها نمو بنسبة م،2001 عام في أردني دينار مليار 2.4 بحواليمساهمتها  ، وقدرتاإلجمالي المحلي

(هيئة االستثمار األردنية،  %11.8 إلى اإلجمالي المحلي الناتج من مساهمتها نسبة وصلتفقد  ،2015 عام في أما الذي سبقه.

واألبحاث،  الدراسات زائر (قسم مليون 4.5 نحوب األردن إلى القادمينالعالم  دول مختلف من السياح عدد وقدر ،)2017
2010(. 

 االستثمار نسبة فكانت ؛السياحية والمرافق الفنادق إنشاء مجال في ًاطانش ًاحراك الماضي العقد مدى على األردن شهد وقد

 إنشاء إلى ذلك ويعزى )،2016السنوي،  اإلحصائي (الكتاب السياحة في االستثمارات إجمالي من %82.5 الفنادق قطاع في

 يعتبرون الذين للوافدين اإلقامة خدمات متقد التي الهامة االقتصادية األصول من فهي .نجوم خمس فئة من التكلفة عالية فنادق

 .للدولة الدخل مصادر من ًامصدر

  هميتها مشكلة الدراسة وأ

الدراسة في التوزيع المكاني للفنادق غير الخاضع للضوابط والمعايير، واتجاه انتشارها وارتباطها  هذه مشكلة تتلخص
الدراسة نمط  ما تستقصيكاني للسكان وتصنيف األراضي. مكبالخدمات السياحية، ومدى ارتباط تلك األنماط بالتوزيع ال

االنتشار الزمني لفنادق أمانة عمان الكبرى، وارتباط ذلك بتطور أعداد السياح، وأسعار األراضي، منذ أن بدأت تتوفر قاعدة 
 بيانات عن الفنادق في العقد السادس من القرن العشرين. 

 وتأثرها الفنادق، النمط المكاني النتشار تشكيل إلى أدت التي العوامل عن لكشفا تحاول نهاأ في الدراسة هذه أهمية وتكمن

 الضروري من كانفقد ، للمنطقة واالقتصادي االجتماعيمدى التطور  يعكس المرفق هذا نأ إلى ونظرًا .المجتمعية بالمتغيرات

، وأعداد السياح، األراضي كأسعار :توزيعه على تؤثر التي بالمتغيرات ذلك وربط ،تحليل نمط االنتشار الجغرافي للفنادق
 تلك االرتباطات بإيجابيات اإللمام على ولينؤسوالم المخططين يساعد األمر الذي قد ،والكثافات السكانية ،وتصنيف األراضي

  تقدمها. وعصب السياحة أساس هي الفنادق ألن القطاع، لهذا المستقبلي التخطيط وضبط ا،وسلبياته

 اسئلة الدراسة 

   :تيةاآل األسئلة نع اإلجابة الدراسة ستحاول

  التاريخي؟ تطورها مراحل حسب عمان أمانة/عمان مدينة في للفنادق المكاني التوزيع أنماط هي ما -1

  تصنيفها؟ فئة حسب الفنادق لتوزيع مكانية أنماط هناك هل -2

  ؟، والكثافة السكانيةالسنوية السياح أعدادب الفنادق أعدادرتبط ت هل -3

  للفنادق؟ الجغرافي والتوزيع للسياح المقدمة السياحية الخدمات بين عالقة هناك هل -4

  ؟عمان أمانة في األراضي أسعارو لألراضي التنظيمي بالتصنيف الفنادق تصنيفهل يرتبط  -5

  منهجية الدراسة 

المكانية توزعها  وتمثيل أنماط ادقبالفن المتعلقة البيانات تحليل في التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه في اعتمد
 واستخدمت حسب تصنيفاتها. زمانيًا الفنادق بناء تطور على للتعرف التاريخي المنهج استخدم كما األمانة. خرائط على والزمنية

 حيانًاأ ردنية لتحصيل بيانات غير موثقةاأل الفنادق جمعية موظفي مع الشخصية المقابالت في المتمثلة االجتماعي المسح طريقة

 استخدمتكما  فضلية الفنادق حسب التصنيف من قبل السائحين).اعد بيانات أو تقارير سنوية غير منشورة (مثل أكقو

عداد داد الفنادق وانتشارها من جهه، وأعبيرسون لتوضيح مدى االرتباط بين أارتباط الكمية في ايجاد معامل  الطريقة
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نظم  في الكارتوغرافيةاخرى، في مناطق االمانة. كما استخدمت الطريقة السكان والسياح وأسعار االراضي من جهه 

المعيارية واتجاه انتشار الفنادق كتحليالت مكانية متعلقة بنمط التوزيع  سافةلحساب الجار األقرب والم معلومات الجغرافيةال
 .واتجاه انتشارها هاتوزيعوأنماط الفنادق عن مواقع  للكشف المكاني

 كما .السياحية والخدمات الفنادق وتصنيفاتها، أسماء بقوائم المتعلقة األردنية الفنادق هيئة بيانات لىإ سةالدرا استندت

وتم الحصول على أسعار األراضي ألمانة عمان الكبرى  المدير الفني لجمعية الفنادق االردنية. مع شخصية لةمقاب إلى استندت
باستخدام جهاز نظام التوقيع  ني لمواقع الفنادق من قبل الباحثينداالمي وتم المسح. من أرشيف دائرة األراضي والمساحة

 ،والدراسات السابقة ،النظري اإلطارو، المقدمة :هي أجزاء ثالثة من الدراسة وتتكون Google Earth.، وGPSالرقمي 
  والمناقشة. لتحليلاو ،ومنطقة الدراسة

  طار النظري والدراسات السابقةاإل

 التي المنظورة غير الصادرات توفير في ودوره ن بدراسة أحجام االستثمار في هذا القطاع االقتصادي،اهتم االقتصاديو

السياحة من حيث التمييز بين مستويات الخدمة الفندقية، والكشف عن  كما درسها باحثو .الوطني الدخل من هامًا ءًاجز تعتبر

ق بالتكنولوجيا ودرس البعض عالقة الفناد ،)2009روسان والعموش، قناعة السياح وجودة الخدمات الفندقية (ال بين العالقة
واهتم  ،)2007(الزعبي،  ذي يتناسب مع بيئة األعماللتحديد الخيار االستراتيجي للمنظمات الفندقية ال وأنظمة المعلومات

 .)2004، والمعال طائي(ال الشراء من قبل الزبائن او الضيوفالبعض بدراسة الفنادق من جانب التسويق، وتحديد قرار 

 كظـاهرة اإلنسـان نشـاط بـروز مع المكاني بالتخطيط االهتمام بدأ السياحية، عندما التنمية مفهوم الدراسات بعضطبقت  وقد

 واجتماعيـة، اقتصـادية، آثـار المتنوعـة الكثيفـة النشـاطات هـذه عـن تونجم. اجتماعيـةو اقتصـادية،و سـلوكية،و حضـارية،

 النشـاطات لهـذه تقيـيم آليـة عـن البحـث إلـى أدى مما ،معًا واإلنسان المكان على عظـيم أثـر لهـا وعمرانيـة، كـان يـة، وبيئيـة،وثقاف

 بالدراسـة المكـان يتنـاول متخصـص كعلـم المكـاني التخطـيط أسـلوب تبنـي ذلـك علـى ترتـب وقـد. المرغوبـة األهـداف إلـى للوصـول

 واإلنسـانية الطبيعيـة المقومـات جميعل شـاملة حضـارية تنميـة إلـى وصـوًال الحديثـة بالتقنيـات مسـتعينًا ،والتفسـير ـلوالتحلي

 .)2010، والغريب (القدومي اريةوالحضـ

 ،هنا منو الحاضر. الوقت فـي السـياحية للتنميـة مهمـة المكاني، أداة التخطيط من جزء هو السياحي، الذي التخطيط ويعد

 السـياحية األسـواق فـي المنافسـة مـن الناميـة الـدول يمكـن ؛ فهوالمسـتدامة التنميـة ضـرورات مـن ضـرورة يعد السـياحي فالتخطيط

 إلــزام ضــيتيق والفــردي الوطني الــدخل وزيــادة للتنميــة الدولــة ســعي ظــل فـي السـياحية التنميـة تخطـيط فـإن ،وبالتـالي .العالميـة

(هرمز،  حيةالسيا التنموية الخطط تنفيذ على العمل الدراسة إقليم فيكافــة  الحكومية وغيــر الحكوميــة واإلدارات الــوزارات
2000(. 

 التوزيعات اجغرافي بدراسة االهتمام ظهر وقدالطبيعية والبشرية.  ويهتم علم الجغرافيا بدراسة التوزيع المكاني للظواهر

 على الماضي القرن سبعينياتفي و "Berry" بيري األمريكي بريان الجغرافي يد على العشرين القرن من السادس العقد طلعم في

 ويعد نجلس.إ جزيرة في االتصال وخدمات البريد مكاتب توزيع نمط عن دراسته في "Hagget" هاجت يتربالجغرافي األمريكي  يد

المختلفة  التوزيعات بين اإلقليمية للمقارن وسيلة بمثابة ووه الجغرافي، عمل اسأس الجغرافية للظواهر المكاني التوزيع

 .)2015(الدويكات والوديان، 

 انتشارها، واتجاه وأنماطها وأعدادها الخدمات توزيع هي: رئيسة جوانب ةثالث من الخدمات مواقع بدراسة الجغرافيون ويهتم

األمر الذي يتطلب  الخدمات، توزيع إعادة سبلكما يدرس الجغرافي  .وسطهات ومدى الخدمات مواقع إليها، ثم الوصول وسبل
 وتحليلها لوصفها وذلك ،الظواهر بترتيب تهتم يع. فهيزالتومة إلعادة ءلحالي وتحديد المواقع األكثر مالتحليل الوضع ا

 .عشوائيًا وأ محددًا ًانمط يشكل تفسيرها كان سواء وتفسيرها،

 فهذا ،عشوائيًاالنمط  كان إذا أما .النمط هذا تشكيل وراء ًاوأسباب عوامل هناك أن يعني فهذا ،دمحد نمط هناك كان فإذا

 بتلك اهتمامنا أن على يدل فهذا ير،التغ دائمة قوى عن تنتج األنماط تلك كانت حال وفي .تفسيرها يصعب التي الصدف إلى يشير
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 التوزيعات بين اإلقليمية للمقارنة وسيلة يصبح اإلهتمام وبذلك .تكوينها إلى المؤدية بالعمليات االهتمام إلى يقودنا سوف العوامل

، خرونوآت ويكا(الد وتفسيرها الجغرافية الظاهرة سلوك لفهم والضرورية األولى والخطوة البداية نقطة يعد كما .المختلفة
2016(.  

 المكانية العمليات وتحديد للتوزيعات، الشكلية الخصائص على التركيز مع وتحليلها المرافق توزيع في واضح اهتمام وهناك
 البحث أو المكانية الترتيبات على المتوقعة بالتغيرات المكاني، والتنبؤ الترتيب على تطرأ التي التغيرات وتحلل تصف التي الزمنيةو

 ةوالمكاني واإلحصائية حليليةالت واألساليب والنظريات النماذج توظيف طريق عن يتم مثالية للظواهر. وذلك المواقع األكثر عن
  )20132016(الدويكات،  الجغرافية الظواهر من كثير توزيع أنماط فسرت التي

بيرجس في  وضحأكما  ،يرتبط توزيع الفنادق في المدن بطرق تنظيمها المكاني. فتطورت بعض المدن على شكل حلقات
 الوصول وسهولة األراضي أسعار افترضت النظرية أن وقد. 1925عام نظريته المسماة "نظرية النمو المركزي" التي طورها 

 دوائر أو حلقات شكل النمو ويأخذ المركزية. النقطة عن بالبعد تدريجيًا تنخفض ثم التجاري، المدينة قلب في أقصاها تبلغ هايلإ

 االستفادة ويمكن للخارج. اتجاهها يف تليها التي إلى الداخلية الحلقات من الوظائف انتقال إلى النمو ويؤدي المدينة. نمو مع تتسع

  .)Hartshorn, 1980( الفنادق حوله تتوزع كمركز التجاري المدينة قلب أهمية في النظرية هذه من

حكم تطور المدينة تف ؛م1939وجدها عام أعلى شكل قطاعات في نظريته التي  ن المدن تتطورأويت وقد وجد ه

 طراف. دينة نحو األرق المشعة من قلب المالداخلي اتجاهات الط

 القطاعات في األرض استخدامات على بدوره ذلك ويؤثر ،األراضي أسعار في فروق إلى الوصول إمكانية في التباين ويؤدي

 "المتعددة النويات نظرية" أما الفنادق. توزيع في المدينة في الرئيسية والطرق المواصالت دور النظرية هذه وتوضح ةالمختلف
مدينة عمان  أحياء بعض في الفنادق تجمع تفسر لنا أسبابأن يمكن  فإنها (Harris & Ullman) ولمانأريس وها اقترحها التي

على بناء الفنادق في هذه صحاب االستثمارات أتشجيع  في يؤثر وجود الخدمات في بعض نويات المدينة إذ ؛دون غيرها
 .هـ)1344(السبعي،  النويات

 جغرافي، موقع أفضل في نشاطاتهم ممارسة يفضلون العادة في االقتصادية المشاريع صحابأ أن الموقع نظريات من تبين وقد

  المستهلكين.  من ممكن عدد برأك جذب على القدرة له

 يساعد نموذج تقديم محاولًة ،العالم دول من العديد بالتحليل في الفنادق توزيع تناولت التي الدراسات من العديد وهناك

 توزيع في للنموذجية الوصول ومحاولة العمراني التوسع ظل في الفنادق إلنشاء األمثل الموقع الختيار قرارال وأصحاب المخططين

 التوزيع على التعرف إلى هدفت فقد ."الرياض مدينة في الفندقية بعنوان "الخدمات )1966الغنام ( دراسة ومن ذلك الفنادق.

 الغرف، عدد على اعتمادًا الفندقية الخدمة حجم قياس وتم التاريخي. رهاوتطو الرياض، مدينة في الفندقية للخدمة الجغرافي

 كًال اتخذت الرياض مدينة في الفنادق إلى أن وتوصلت ،االستبانة على البيانات جمع في الدراسة واعتمدت. والعمالة ،المال ورأس

 والعامل ،التاريخي العامل :هما عاملين إلى التوزيع ويعزى ذلك .واالنتشار التجمع ونمط ،والمحوري العنقودي التوزيع من

 . المال ورأس عماله وعدد ومساحته الفندق درجة بين موجبًا وجدت الدراسة ارتباطًا كما االقتصادي.

 هدفت فقد ،"Spatial Patterns of the Hotel Industry of London Ontario" :بعنوان )1972 (حصال دراسةما أ

الفندقية.  للصناعة االقتصادية الخصائص على التعرف وكذا ،نلند في الفندقية للصناعة والمطلق فعليال التركز على التعرف إلى

عن المالحظة  باالستبيان والمقابالت الشخصية، فضًال واستندت الدراسة في بياناتها على المسح االجتماعي متمثًال
 .المطلق بالتركز اتسم لندن في الفندقية الصناعة نمط أن إلى الدراسة الشخصية. وخلصت

 العاملة الفنادق تقدمها التي الفندقية الخدمات لجودة العرب السياح تقييم" : بعنوان )2003والطائي ( معال دراسة ناقشتو

 العرب للسياح ًاتقييم وقدمت ،األردنية السياحة سوق في العاملة الفنادق من المقدمة الخدمات لجودة مقياس توفير "األردن في

االستبيان، الذي  على البيانات تجميع في الباحثان واعتمد .معها تعاملوا التي من الفنادق لهم المقدمة الخدمات جودة لمستوى
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 أن شفتوك ،سلبيًا كان للخدمة العرب السياح تقييم أن إلى الدراسة تم تحليله باستخدام اختبار تحليل التباين. وتوصلت

 والمهنة، الزيارة، مرات كعدد األخرى العوامل من ألي يكن لم الذي الوقت في دقيةالفن الخدمة جودة على ًاتأثير للجنسية

  .الخدمة جودة على تأثير أي ،التعليمي والمستوى

 ،"Study of spatial Distribution of Star Hotels in Wuhan City" بعنوان:) Lin )2006و Hongاما دراسة 

تكون مركزية حول  ن الفنادقوتوصلت إلى أ ،في المنطقة األساسية لمدينة ووهان مونجالفنادق التوزيع المكاني لبينت  فقد
 النجومازدهار األعمال الرئيسية. وخلصت إلى أن التوزيع المكاني لفنادق ومناطق الطريق السريع الرئيسي والمناطق السكنية 

 . تجارة والسياحةفي مدينة ووهان يتأثر بشكل رئيسي بحالة المرور ودرجة ازدهار الصناعة وال

في مجال  االمعلومات الجغرافية ومكوناتهم تطبيق نظ" :عنوانبVerka and Angelina  (2008) دراسة وهدفت

 في القرار ومتخذ السائح لمساعدة الخرائط وإخراج السياحي التخطيط عملية في الجغرافية المعلومات نظم تطبيق السياحة" إلى

 نظم نجاح الدراسة بينت وقد .تفاعلية كخريطة لكترونيةاإل المواقع أو المحمول الهاتف امباستخد منها واإلفادة استخدامها

 االستفادة يمكن التي ةالسياحي التنموية التخطيط مشروعات في عليها واالعتماد السياحية البيانات تجميع في الجغرافية المعلومات

 .عالية دةوبجو أسرع بمعدالت وتنفيذها التنموية الخطط إلعداد منها

 فقد هدفت ،"أريحا مدينة في هاوتخطيط السياحية والمرافق الخدمات توزيع" :المعنونة (2009) الحق عبد دراسة ماوأ

 والمنهج الوصفي، المسحي المنهج على واعتمدت .السياحية، وأساليب تخطيطها والمرافق الخدمات توزيع على التعرف إلى

 .هاوتسويق السياحة تنمية في المختصة الجهات مع المقابالتك مختلفة مصادر على االعتمادب الفلسطيني الواقع لتقييم التحليلي
 للسياحة االقتصادية التكلفة نأ النتائج أظهرت أريحا. كما مدينة في منيأ واستقرار سياحي جذب عناصر وجود النتائج وأظهرت

 .الثمن قليلة أريحا مدينة في

 Does Environmental Certification Help the"  :) بعنوان2012( رونخوآ Segarra-Oñaجراها وفي دراسة أ

Economic Performance of Hotels?"، بيئية، ومعيار الدارة اإلتحليل العالقة بين تنفيذ  الباحثون حاولISO 14001 ،
كبيرة في األداء االقتصادي أظهرت تقنيات التحليل الكمي فروقًا  وتوليد إيرادات اقتصادية في صناعة الفنادق اإلسبانية.

الشواطئ. فنادق للفنادق الحضرية و بالنسبة ، ال سيماحسب المنظمة العالمية للقياسات مصنفةالوغير  ةصنفللفنادق الم

الفنادق الريفية الصغيرة لم  أظهرت انكما أظهرت النتائج تأثير كل من حجم الشركة والعوامل التنظيمية على اإليرادات. و
  .ISO 14001  شهادة ق في اإليرادات بسبب وجود أو غيابتشهد أي فر

 الخصائص على فووقال وحاولت ةجد مدينة في الفندقية الفنادق والشقق توزيع نمطلى إ (2013) سبعيوأشارت 

 ًاعدد التحليلي، واستخدمت الوصفي المنهج على دراستها واعتمدت .اختيار الفنادق في ودورها للنزالء واالقتصادية االجتماعية
 الفنادق توزيع في ًاتركز هناك نأ إلى االنحدار للربط بين المتغيرات. وخلصت كاي ومعامل كمربع اإلحصائية االختبارات من

 للسياح واالقتصادية االجتماعية الخصائص عالقة بين وجدت ال نهأو الرئيسية، الشوارع لىعجدة  مدينة في المفروشة والشقق

 .قامةلإل المختارة الفندق ودرجة

 The Economic Geography of South Africa’s Hotel Industry":بعنوانRogerson (2013) ما دراسة أ

أهمية األنماط المكانية لطلب السوق المتعلقة بالسفر الدولي للترفيه، وسياحة األعمال الداخلية،  فقد أكدت ،"2010–1990
متطلبات السوق تتناسب مع فريقيا اصناعة الفنادق في جنوب ن ة أبينت الدراس .1990األحداث الكبرى منذ عام  تأثيرو

المتغيرة  الدولية صناعة الفنادق هي استجابة للمتطلبات جغرافيان أالدراسة  تكدوأ .المرتبطة بنمو السياحة الدولية
  .إفريقيا جنوب فية والترفيه يوجهة السياحالالمرتبطة بارتفاع 

العقد السادس من القرن  منذ األزمنة عبر الفنادق انتشار تطور االعتبار بعين أخذت هاأن غيرها عن الدراسة هذه وتميزت
 من معين تصنيفعلى  أو واحدة، زمنية فترة على تركز السابقة الدراسات معظم الوقت الحالي، في حين كانت إلى العشرين

في تحديد  Google Earthو GPS ع العالميونظام التوقي GISكما تميزت باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  .الفنادق
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تحاول دراسة الربط بين نمط توزيع المباني الفندقية وأسعار  ،مواقع الفنادق وتحليل أنماط انتشارها واتجاهاته. وألول مرة
  ومدى ارتباط التوزيع المكاني للفنادق بالخدمات السياحية المقدمة للسياح. ج، د)األراضي ودرجة تصنيفها (أ، ب، 

  الدراسة منطقة

على خط  العاصمة محافظة من ةالغربي ةالشمالي الجهة في عمان، العاصمة محافظة من جزء هي التي الكبرى عمان أمانة تقع
 خريبة إلى شماًال نصير بدران وأبو شفا من ،تقريبًا 2كم 800.59مساحة على تمتدو. 35°54'ودائرة عرض  ،'57°31 طول

 دائرة( نسمة 4119500نحو  2016سكانها عام  عدد . وبلغغربًا الجديدة بدر إلى شرقًا دحأ منطقة ومن، جنوبًا السوق

 فيسكانها  عدد ازدياد نتيجة بالتوسع المنطقة بدأتو ،1909 عام عمان بلدية مجلس إنشاء تم وقد .)2016 العامة، اإلحصاءات

 المطردة الزيادة واستمرت .1950عام  في اصمةالع أمانةمجلس  يسمى المجلس هذا أصبح أن إلى م،1948 عام حرب عقابأ

 عمان أمانة1987 ( عام في العاصمة ألمانة خلفا رسميًا الكبرى عمان أمانة إعالن تم إن إلى السكان فيها، عدادأو المدينة لمساحة

 .)2014 الكبرى،

، وغربي حديث. تحتوي شرقي قديم :إلى شطرين ـ الغراض الدراسة ـ وتقسم أمانة عمان الكبرى بصورة غير رسمية
 خريبة العين، رأس بدران، شفا اليرموك، طارق، المقابلين، النصر، ماركا، القويسمة،  بسمان، :هي منطقة13 عمان الشرقية على 

 السير، وادي الجبيهة، نصير، أبو زهران، العلي، تالع العبدلي، مناطق: فتضم الغربية عمان أما .حدأبدر، و  المدينة، السوق،

 مناطق ضم الكبرى عمان أمانة قررت ،م2007 عام بداية وفي .)2007الشيخ، و الدويكات( الحمام الجديدة ومرج بدر ح،صويل

 وام ،حسبانو ناعور،والموقر، والجيزة، و سحاب، مناطق: وهي الكبرى، عمان أمانة حدودإلى  عمان جنوب في جديدة

الوزراء  رئاسة عن صادر بقرار 2011عام  منتصف عنها فصلت ثم ،يبًاالضعف تقر لىإ مساحتها زيادة إلى أدى مما (البساتين

 .) 2014الخاروف والربيع، .(الدويكات

  
  .والمناطق التابعة لها مانة عمانأموقع  :)1الشكل (

  .مانة عمانأمناطق  وضحيف )1Bالشكل ( أما،مانة عمانأردن موضحه موقع أطة االخري بيني )A 1الشكل (
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 اآلثار ومتحف، القديمة عمان توجت التي القلعة مثل السياحية، التاريخية األثرية المواقع من العديد مانويقع في مدينة ع

 والفنادق الترفيهية والمناطق الروماني المدرج فيقع ،للقلعة المقابلة الجهة في القديمة. أما العهود في اإلنسان حياة يمثل الذي

 أماكن لوفرة العائالت، لسياحة جذب مركز فهي والحدائق. والمنتزهات التجارية ألسواقا على عالوة ،الفندقية والشقق والمطاعم

 العاصمة،في  المنتشرة المستشفيات في الطبية الخدمة مستويات بأرقى يتمتعون فإنهم للعالج، القادمون الزوار أما فيها. التسوق

في  المعروفة الدول من األردن جعلت التي والتقنية البشرية اإمكاناته لتطور نظرًا العالم مستوى على طيبة بسمعة تتمتع التي
   .والعالجي الطبي المجال

 والمناقشة التحليل

  التاريخي؟ تطورها مراحل حسب الكبرى عمان أمانة/مدينة في للفنادق المكاني التوزيع أنماط هي ما :األول السؤال

 الواحد على يطلق كان الصغيرة، الشعبية الفنادق من عدد عشرينال القرن من والثالثينيات العشرينيات منذ عمان في أنشئ

 دقافن عمان لنشوء األولى الفترة في ظهرت التي الفنادق أهم ومن  2010)(البخاري، وتيل أو اللوكاندةم الحانة أو األاس منها

 قبل أزيل أنه إال الوقت، ذلك في المدينة ادقفن أشهر من يعد فيالدلفيا الذي كان وفندق التاج، األمراء، األندلس، السعادة، الكمال،

 والخروج بالتطور الوقت مرور مع الفنادق أخذت ثم .2010) السياحة، تنشيط (هيئة الهاشمية الساحة مكانه لتقام الوقت من فترة

 في الوقت رمرو مع أعداد الفنادق تطور مراحل عرض المدينة. وسيتم من أخرى مناطق في والظهور المدينة، وسط منطقة من

، 2009- 2000، 1999-1990، 1989- 1980، 1979-1970، 1969- 1960 وهي: فترات 7 على عمان مدينة مناطق

  .)2الشكل( انظر.2016- 2014، و2010-2013
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  1960-2016)للفتره ( الكبرى عمان مدينة/أمانة في قالفناد مراحل تطور إنشاء ): 2 (شكلال

  .2016 الى جمعية الفنادق االردنيه، عمل الباحثين استنادًاالمصدر: 

 Averageالجوار صلة تحليل اختبارات: استخدام تم التاريخي، تطورها مراحل حسب الفنادق توزيع أنماط عن وللكشف

Nearest Neighborالمعيارية المسافة ، وتحليل Standard Distanceيقيس الجوار صلة تحليل أن في بينهما الفرق . ويكمن 

 متوسط وقيمة بينها تفصل التي الحقيقية المسافات متوسط قيمة بين المقارنة طريق عن األرض، سطح على نادقالف توزيعات

 كالتالي: حسابه ويتم هانفس عمان مساحة على للفنادق المنتظم التوزيع في المتوقعة المسافات

R =2D × (A÷ N)  0.5  

= مساحة المنطقة A ،= عدد النقاطN ،اط= متوسط المسافة الفاصلة بين النقD ،صلة الجوار: R حيث

  المدروسة.

من  أقل المتوسط  المتوقع على المحسوب المتوسط تقسيم عن الناتج المعدل كانفإذا  .2.5صفر و بين  Rقيمة وتتراوح
 . ًامتشتت يكون الفنادق توزيع نمط فإن ،صحيح 1 عن المعدل زاد إذا أما .متجمعة الفندقية األبنية أن يعني ذلك فإن،صحيح 1

 حسابها الدراسة. ويتم منطقة مركزها في حول هاوتشتت تجمع الفنادق مدى بقياس المعيارية المسافة تحليل تموي

 :باستخدام العالقة التالية

 2م س= ب/ن^

 ن ،= مربع انحرافات إحداثيات الفنادق في المدينة عن إحداثيات المركز المتوسط ب ،المعيارية المسافة = س م :حيث
  .)2011 ،خرونآ(الدويكات و منطقة الدراسة داخل الفنادق عدد  =
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 .إنشائها تاريخ حسب الفنادق أسماء (1): جدولال

 ت/٭ 2016_2014 ت/٭ 2013_2010 ت/٭ 2009_2000 ت/٭ 1999_1990 التصنيف ت/٭ 1989_1980  ت/٭ 1979_1970 ت/٭ 1969_1960

 1 سعود أبو  4 تورز زمزم  2 العبدلي  1 نيفرتيتي  3 بجرأ  5 باالس الريجنسي  1 األنوار  5 لانتركونتيننتإ
  1 عمان أجواء  2 يلو   أكاسيا  1 نيهال  2 غاديرأ  2 ةالمعمور  1 نيو عمان  2 كارافان
  2 اكياأنط  4 البالزا وركيدياأ  3 باالس الفنار  3 وشن)أ( المحيط  3 الليوان  1 الشرق أمير  3 مبسادورإ  2 سلكت
  3 بلكوني  3 ريتاج  4 الثريا  2 بتونيا  3 الوليد  4 نترناشونالا عمان  2 مارين بلو  3 شيفرد

  2 بشتمل  4 كوليتي  1 عمان شام  1 العباسي قصر  4 بولومتر قصر  5 ماريوت عمان  2 كناري   

  4 روز ستي  2 عمان باشا  3 ربيالأ  1 شاهين قصر  3 عمان وركيداأ  2 روز بلو  1 ستي   

  4 كروب  3 راماوبان   بليفيو  2 رازان  2 باالس عمان  5 بالزا كراون  1 وبتراليك   

  1 جويست ضياء  3 باالس نيروز  5 عمان بريستول  3 ريغون  4 ويست عمان  3 وتلأ دار  1 جولف   

  1 تاون داون  3 مستك  4 ان ديز  2 جوردن ريو  3 أرينا  4 بالس جراند  3 هشام   

  1 نإ يزيإ  3 مسك  5 سيزون فور  3 روجينا  1 آسيا  1 حموده  5 مارك الند   

  2 هودج جولدن  5 عمان ينيومنملي   جراندز  1 سمر  2 ويسترن بيست  2 الند هولي  2 ميريالند   

  1 عمان هوا  2 لجين فندق  5 الكمبينسكي  3 باالس سدني  1 بونيتا  5 عمان ميريديان  2 بارك نيو   

  1  يفاناإ فندق  3 لبيس فندق  3 كندز  2 بترا شذى  3 كابري  3 راما  1 باالس   

  2 نيشان  1 كهرمانة  5 رويال لي  2 سفين  4 بارك شريسن  2 سبيل 1 رافي   
  3 بريزيدنت  3 ساندز جولدن  4 فيندوم لي  1 ترناشونالإن ستار  3 كمفورت  1 شيراز  2 رويال   
 2 ريما  3 اكسكلنكا  3 مؤمن  3 توليدو  2 كونكورد  2 ستي رايز سن  1 الدين صالح   

  3 ريناد  3 كرستال  4 سدين قدفن  2 ينوتور  3 كريستال  1 المنذر  3 انترناشونال روك سان   

  3 هيلز ريست  3 كانيون  3 ميسأسمير  2 ةطيب قصر  4 بالزا دانا فندق    4 بالزا ستار   

  2 سوسايتي رويال  2 روز بيوتي  5 عمان الشيراتون  3 روز رد  3 ديالمون فندق    1 سلطان   

  3 بالزا باريس سما  3 نإ عمان  3 صبار  3 منور  2 دوف فندق    1 رايز سن   

  1 روز سفن  3 اميري  2 روزانا  1 ةمرمر  3 الساب فراس    1 سدني   

  3 وفياص  1 نترناشونالإ العقيق  1 الجوهره فندق  2 جنيفا  2 وينغز فراس فندق    3 كومودور   

  5 ارجان فارديالبول    1 لورين  1 نيفرتيتي  3 غاردينيا       
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 ت/٭ 2016_2014 ت/٭ 2013_2010 ت/٭ 2009_2000 ت/٭ 1999_1990 التصنيف ت/٭ 1989_1980  ت/٭ 1979_1970 ت/٭ 1969_1960

  2 ةليل لفأ    2 ةالمعمور  1 نيهال  2 غوندوال       

  2 روز وايت      3 باالس سدني  2 دااغران       

  2 بالزا زينا      1 بتونيا  5 عمان حياة جراند       

  1 نورماس      1 العباسي قصر  2 عمان حياة       

  1 ساندرا      1 شاهين قصر  5 ان هوليدي       

  4 جاد      2 زانر  4 باالس امبريال       

       
 سالموريج

 لنترناشوناإ
  1 يفاناإ فندق      3 ريغون  4

  1 مامايا      2 جوردن ريو  3 كلرمونت جوردن       

       3 روجينا  2 جدة قصر       

       1 سمر  3 الراس       

         1 ماريا       
  .2017، عام على بيانات نقابة أصحاب الفنادق وهيئة تطوير السياحة ًااستناد الباحثين عمل :المصدر
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  :تيةاآل النتائج ظهرت ،الجوار صلة معامل تحليل اختبار تطبيق ندوع

  
  

  )1979- 1970ب) (3الشكل (                            )1969- 1960أ) (3الشكل (

    
  1999-1990د) 3الشكل(                               1989-1980ج) 3الشكل (

  
  

  2013-2010) و3الشكل (                                  2009-2000) هـ3لشكل(ا
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  2016-2014 ي)3الشكل (

 .الفترات الزمنية حسب لألبنية الفندقية صلة الجوار معامل تحليل اختبار :)3(شكلال
  .2016 إلى 1960من  جمعية الفنادق االردنية للفتره الى بيانات استنادًا الباحثين عمل ر:المصد

  

ن توزيع المباني أ Arc GISصلة الجوار بواسطة برمجية  معامل تحليل اختبار وتظهر األشكال الناتجة عن تطبيق
)، بينما 3,6في الفترة األولى للدراسة (ناتج قسمة المتوسط المحسوب على المتوسط المتوقع كانت  ًاالفندقية كان مشتت

-1990(والرابعة)1989-1980(الثالثة تينفي الفتر ، ومتجمعًا1979-1970) في الفترة الثانية 1( ًاكان التوزيع عشوائي

 وخلو العاصمة من الغربي الشق في الفنادق تركز خريطةال وتظهرعلى التوالي).  0,68و 0,65(بناتج تقسيم قيمته )1999

يميل  أخذ )، ثم1,1()2009-2000(. وعاد نمط التوزيع للعشوائية في الفترة الالحقةمنها والجنوبية الشرقية المناطق

فكان التوزيع  )2016-2014(). أما في الفترة األخيرة من الدراسة 0,8()2013-2010(للتجمع في الفترة التي تليها

عشوائيًا عندما يكون ناتج قسمة المتوسط المحسوب على المتوسط يكون التوزيع و ).0,9ميل إلى العشوائية (أ ًا لكنهمتجمع
أن قيم  نالحظ ،وبشكل عام في نمط التوزيع. ةمنه. والعشوائية تعني عدم وجود مؤثرات محدد ًايبقر أو )1المتوقع مساويًا(

التجمع في فترة الثمانينيات من نحو  نمط التوزيعالتشتت في كل الفترات الزمنية كانت تقترب من العشوائية، في حين انحرف 
لمزيد من الكشف عن نمط التوزيع نهضه العمرانية. وفي تركز ملحوظ في غرب المدينة حيث انتشرت ال القرن الماضي

بنية الذي يمنح الباحث والمخطط صورة بصرية لمدى تجمع األ المعيارية المسافة استخدم تحليل ،المكاني لألبنية الفندقية
  : االتيةظهرت النتائج  ،. وعند تطبيق هذا االختبارهاوتشتت الفندقية
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 .الزمنية الفترة حسب للفنادق معياريةال المسافة تحليل :)4( الشكل

  .2016جمعية الفنادق األردنية،  استنادا إلى بيانات الباحثين عمل :المصدر

- 1960للدراسة (ة في الفترة األولى أ% من مجمل الفنادق المنش69يالحظ اتساع قطر الدائرة التي تضم نحو 

من أمانة عمان  ةالجهة الغربي إلى. مع ميل تمركزها الجغرافي بنية الفندقية وتباعدها، في دليل واضح على تشتت األ)1969
صورة واضحة عن تجمع  ي) ليعط1989-1980و 1979-1970الكبرى. ويتناقص قطر الدائرة في الفترتين الالحقتين (

ترتين. وعاد مانة عمان، واحتفاظ منطقة العبدلي بالمركز المتوسط في الفأبنية الفندقية وتمركزها في الشق الغربي من األ
) كدليل ساطع على اتساع دائرة انتشار بناء الفنادق، مع بقاء منطقة 1999- 1990حجم الدائرة ليتسع في الفترة الرابعة (

ز أكبر للفنادق العبدلي مركزها المتوسط. ثم عاد قطر الدائرة ليتناقص في مطلع القرن الحادي والعشرين، في دليل على ترّك
ي، وانخفاض متوسط بعدها عن بعضها البعض. ومع انتهاء العقد األول من القرن الحادي دها األصلجوفي مناطق و
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واتجاه المستثمرين للبحث عن  كبر، في دليل واضح على شح األراضي غير المبنية،أوالعشرين، عادت الفنادق لتنتشر بصورة 
 ية الفندقية بين منطقتي العبدلي وتالع العلي.بنغير مبنية في ضواحي األمانة. فتمركزت نقطة المتوسط الحسابي لأل ضراأ

قلة االهتمام بقطاع السياحة إلى ، ثم إلى قلة عددها أوًال للدراسة ويعود سبب تشتت الفنادق في الفترة الزمنية األولى
اء جمعية في أعقاب إنشغير أنه  على القطاع االقتصادي بشكل عام. 1967وية لحرب االناجم ربما عن النتائج المأسنذاك، آ

التي  ة في الفترة الالحقةأزاد عدد الفنادق المنش ؛ فقد، بدأ قطاع الفنادق باالنتعاش التدريجي1969الفنادق األردنية عام 

عن استقبال األردن لعدد من المستثمرين اللبنانيين الذي  م، فضًال1973عقب حرب أسعار النفط الذي أتضمنت ارتفاع 
 عقد الثمانينيات من القرن الماضيردن في غم من ارتفاع معدالت الدخل في األلية فيه. وبالرهجروا لبنان بسبب الحرب األه

ربما ، متوقعًا كانكما  قطاع الفنادق نموًا فلم يشهدنتيجة للمساعدات التي كان يتلقاها االردن من دول الخليج العربية، 

ألمر ا ،م1988لغربية والضفة الشرقية عام بين الضفة ا داريالقانوني واإلحدثها فك االرتباط أبسبب النتائج السلبية التي 
 .)2016(القيسي، اتدوالر 3دوالر بعد ان كان يعادل  1,3ردني فأصبح يعادل الذي أدى انهيار الدينار األ

الف من الفلسطينين من الكويت إثر الغزو العراقي للكويت إلى زيادة حجم االستثمارات في عودة مئات اآل توأد
إلى  1994سرائيلية عام اإل - عات االقتصادية كافة، ومنها قطاع بناء الفنادق. كما أدى توقيع معاهدة السالم األردنية القطا

عاش قطاع السياحة وتطوير الفنادق. تإضفاء صبغة االستقرار السياسي على المنطقة، وبالتالي تشجيع االستثمارات فيها، وان
م، كهيئة عام ذات استقالل مالي 1998، وهيئة تنشيط السياحة األردنية عام 1997ام نشئت وزارة السياحة عأ ،ونتيجة لذلك

جنبي علىها. وزاد االستثمار في قطاع السياحة بشكل عام ، وزيادة الطلب األهاوإداري غايتها الترويج للسياحة وتسويق
 2003مريكي للعراق عام قب الغزو األف المستثمرين العراقيين عآالوالفنادق بشكل خاص، إثر استقبال األردن لعشرات 

راضي ذات القيم المرتفعة، فقد تركز بناء الفنادق القتدار هؤالء المستثمرين على شراء األ سقاط حكومته الشرعية. ونظرًاإو
نها متجمعة في العقد أفي مناطق قريبة من قلب األمانة، بحيث تناقص متوسط المسافة بين الفنادق، وظهرت الفنادق على 

كمحبط للمستثمر العراقي  2005األول من القرن الحادي والعشرين. وجاءت التفجيرات اإلرهابية في فنادق عمان في عام 

  .)2016،القيسي(ن تأثيرها سرعان ما تالشى.أواألردني لالستثمار في هذا القطاع، غير 

المحددات الطبيعية والبشرية التي تحول  بنية الفندقية، والكشف عنولمحاولة الكشف عن االتجاه الجغرافي النتشار األ
حصائيًا كارتوغرافيًا توفره برمجية نظم المعلومات إاختبارًا ي اتجاه جغرافي، استخدمت الدراسة أدون انتشارها في 

ArcGIS  وهوDirectional Distribution بنية الفندقية من خالل شكل . ويظهر لنا اتجاه انتشار األأي التوزيع اإلتجاهي
وكانت النتائج كما في فيما سبق.  م ذكرهاوي يشير إلى الجهة التي تنتشر فيها الفنادق في كل فترة من الفترات التي تضبي

  .)5( الشكل
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  .الزمنية الفترة حسب الفنادق انتشار اتجاه :)5( الشكل

 .ى بيانات جمعية الفنادق االردنيةاستنادًا إل الباحثين عمل :المصدر

باتجاه مناطق تالع العلي  ؛ أيباتجاه الشمال الغربي ن اتجاه انتشار الفنادق كان دائمًاأالكارتوغرافي  أظهر االختبار
والجبيهة وصويلح في عمان الغربية، مع تمركز في منطقتي العبدلي وزهران. واختلف االتجاه بصورة نسبية من حيث طول 

خ في الفترات األولى من مراحل تطور بناء الفنادق، بسبب قلة عدد فكان قليل االنتفا ،قطر الرأسي مقارنة بالقطر األفقيال
 فقي يزداد طوًالثم بدأ القطر األ كدليل على مستوى تدني االستثمارات في قطاع الفنادق.الفنادق وتباعد المسافات بينها

يل على انتشار بناء الفنادق في في دل للفنادق باالتجاه الشرقي الغربي مقارنة بالقطر الرأسي، كدليل على االنتشار العرضي

بنية الفندقية في جميع يدل على انتشار متوازن لألتقارب القطرين  والجدير بالذكر أنمناطق شرق عمان كما هو في غربها. 
   وي على االنتشار غير المتوازن.زيادة القطر الرأسي للشكل البيض دلتفي حين  ،الجهات
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 قرب لكل الفنادق.دق، وهو المركز الفعلي األالبرنامج المركز المتوسط للفنا ن يختارأويتم رسم الشكل البيضوي بعد 

قرب لكل الفنادق في المساحة الداخلة في ألى النقطة التي تكون إويساعدنا تحديد المركز الفعلي المتوسط على التعرف 
قرب إلى كل ي للفنادق، فهو الفندق األالفتراضالتحليل، والتي هي في هذه الحالة منطقة أمانة عمان الكبرى. أما المركز ا

رافية قرب لكل الفنادق. ولكل منهما داللة جغأقرب لكل الفنادق والثاني فندق أنقطة  ونادق في منطقة الدراسة. فاألول هالف
  ومحاولة الكشف عن المتغيرات المؤثرة في نمط توزيعها. على توزع الفنادق الجغرافي

كما  .الفندقية المباني توزيع في ًاتقارب يعني مما ،كافة المراحل في الفعلي المركز من يضافتراإل المركز ويالحظ اقتراب
 توزيع اتجاه فضال عن انحراف ،أطرافها على أو العبدلي منطقة حدود ضمن الفعليالمركز و فتراضياإل المركز موقعينحصر 

ومن المعروف أن  .ث التطور العمراني والفضاء المفتوحالعلي، حي تالع منطقة باتجاه الغربي الشمال نحو باستمرار الفنادق
ركز مما يفسر انحراف المركز الفعلي والم ،و الغرب والشمال الغربيحه نالتطور العمراني وتنظيم األراضي في أمانة عمان اتج

 األردن، وميريديان، وكلرمونت وكناري، كارافان، فنادق وكانتالصويفية).  ،باتجاه هذه المناطق (تالع العلي، خلدا يضافتراإل

  معظم الفترات. في الفنادق بين توسطًا األكثر ،ابالز باريس سما اروتش، ازعمان، وبال شام وقصر

 تصنيفها؟ فئة حسبما االنماط المكانية لتوزيع الفنادق  :الثاني السؤال

 تقدم التي الواحدة النجمة ذات الفنادق هي اأدنه فئات، خمس إلى لنزالئها تقدمها التي الخدمات حسب عالميًا الفنادق تصنف

م وذلك حسب الخدمة المقدمة والمساحات المتاحة للزائر. ويظهر نجو الخمس ذات الفنادق هي وأعالها فقط، المبيت خدمة
  ها في أمانة عمان الكبرى.نسب الفنادق حسب تصنيف )(6الشكل 

 
  .(2016)ام لع تصنيفها حسب الفنادق نسب (6): الشكل

  .2016ردنية،جمعية الفنادق األى بيانات ًا إلاستناد الباحثين عمل :المصدر

% للنجمة 20,9جمتين، ون% للفنادق ذات ال25,4%، مقابل 32,2وصلت نسبة الفنادق ذات الثالث نجوم إلى 

 انظر نادق الخمس نجوم.% لف9%، مقابل 12,4 إلى نجومفنادق ذات االربع الفقد وصلت نسبة  ،الواحدة. وفي المقابل

  .)2الجدول (
  .ومواقعها ونسبتها هاتصنيف حسب الفنادق أعداد (2): جدولال

 مواقعها نسبتها عددها الفنادق تصنيف

  العبدلي، اليرموك ،المدينة %20.9 37 نجمة
 اليرموك، زهران ،المدينة %25.4 45 نجمتان

 ةالجبيه ،العبدلي، زهران %32.2 57 نجوم ثالث

 تالع العلي، زهران ،العبدلي %12.4 22 نجوم ربعأ

 تالع العلي ،زهران ،العبدلي %9 16 نجوم خمس

  .2016 ،ردنيةإلى بيانات جمعية الفنادق األ استنادًا الباحثين عمل :المصدر
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 لسكانل االجتماعية والتركيبة السكانية الدخول بحجم نجوم والخمس نجوم األربع تصنيف ذات الفنادق رانتشيتأثر او

 العمراني والتقدم الرقي طابع المناطق تلك يعطي مما الغربية، المناطق إلى السكان اتجه الدخول زادت فكلما. المعيشي ومستواهم

من األمانة، حيث يغلب الطابع الشعبي،  ةمتدنية التصنيف في الجهة الشرقيفتنتشر الفنادق  العالي. االقتصادي والوضع الحديث
  توزع الفنادق على مناطق األمانة حسب درجة تصنيفها. )7(شكل الهر وتدني الدخول. ويظ

  

  
 .تصنيفها / من حيث عدد النجوم حسب عمان في الفنادق توزيع (7): الشكل

  .ردنيةجمعية الفنادق األلى بيانات إ استنادًا الباحثين عمل المصدر:

تالع العلي والعبدلي وزهران. في حين  مناطق ) فيفندقًا 16انتشار معظم فنادق الخمس نجوم ( )7(يظهر الشكل

زهران ووادي السير. وتنتشر فنادق الثالث و العبدليو تالع العلي ) في مناطقفندقًا 22تنتشر معظم فنادق األربع نجوم (

واحد فندق مع وجود ي، بسمان، الجبيهة، وادي السير، ) في مناطق: المدينة، العبدلي، زهران، تالع العلفندقًا 57نجوم (
، تنتشر في مناطق: المدينة، العبدلي، زهران، 45ن وعددها ين معظم فنادق النجمتأ )د7(في رأس العين. ويوضح الشكل 

 ،فندق واحد في رأس العين. وتنتشر معظم فنادق النجمة الواحدةمع وجود دي السير، تالع العلي، الجبيهة، صويلح، وا
فندق واحد في كل من خريبة مع وجود لي، زهران، رأس العين، الجبيهة، بدفي مناطق: المدينة، الع فندقًا 37وعددها 

  . هـ)7( لسوق وأبو نصير، كما يظهر الشكلا
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 تصنيفها حسب هاوتشتت الفنادق تجمع مدى

 الفنادق فتجمع .السياحي والطرد الجذب مناطق تحديد في داللة له وتشتتها الفنادق تجمع مدى عن الكشف أن في شك ال

 صلة معامل أجري تحليل ،تشتتها أو الفنادق تجمع مدى وللكشف عن .الفنادق لهذه الالزمة والخدمات التحتية البنية فرتو يعني

 .ةلجميع التصنيفات الخمس في برمجية نظم المعلومات الجغرافية. وأظهرت نتائجه أن نمط توزيع الفنادق كان عشوائيًا الجوار
 0.75لألربع نجوم، و 1.08للخمس نجوم، و 0.9. (8حيح، كما يظهر الشكل اقتربت نتيجة التحليل من واحد ص فقد

  للنجمة الواحدة) 0.9للنجمتان، و 0.74للثالث نجوم، و

  

  ربع نجومب) أ 8(                             أ) خمس نجوم 8(

  
  د) نجمتان 8(                                   ج) ثالث نجوم 8(

 
  ة واحدةهـ) نجم8(

  .تصنيفها حسب للفنادق الجوار صلة معامل تحليل (8): الشكل
  .2016ردنية،ت جمعية الفنادق األلى بيانااستنادًا إ الباحثين عمل المصدر:



 237 الدبيسيوالدويكات، الخاروف، 
 

 المسمى اختبار أجري االختبار اإلحصائي الكارتوغرافي ،وللكشف عن مدى التكتل في توزيع الفنادق ومنطقة انتشارها

ربع نجوم األ ينتشار دائرة الفنادق في تصنيف). ويظهر من الشكل اتساع ا8نتائجه في الشكل ( ظهرتو ،المسافة المعيارية
والثالث نجوم نجوم تصنيفات الخمس ي دائرة ضيقة ومنطقة محدودة في ن التساع حجم الدائرة، وتكتل الفنادق فينجمتالو

نحو  التصنيفات األربع األخرى تتجه دائمًافنادق د وجو فإن منطقة ،وباستثناء فنادق النجمة الواحدة والنجمة الواحدة
حيث تتوفر  ،االقتصادية واالجتماعيةنحو المناطق األكثر تطورا من الناحية العمرانية و أي الشمال الغربي من األمانة،

بنية تحتاج إلى أ ع نجوم والخمس نجوم) التي(االرب زمة الستثمارات الفنادق ذات التصنيف العاليالالمساحات المفتوحة ال

  من االراضي.  خدمات متعددة تستلزم مساحات واسعةكبيرة و

  

  
 .تصنيفها حسب للفنادق المعيارية المسافة (9):شكلال

  .ردنيةإلى بيانات جمعية الفنادق األ استنادًا الباحثين عمل المصدر:
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 انتشار الفنادق اتجاه

 أجري اختبار اتجاه االنتشار في برمجية نظم المعلومات الجغرافية. ،منياتجاه انتشار الفنادق وتوسعها الز إلىللتعرف 
  .)10( الشكل انظر

  

  
  .تصنيفها حسب الفنادق انتشار اتجاه (10): الشكل

  .2016ردنية،إلى بيانات جمعية الفنادق األ استنادًا الباحثين عمل المصدر:

وي ل الغربي. ويتسع حجم الشكل البيضكافة نحو الشمانيفاتها تصبفي انتشار الفنادق  ًاتظهر األشكال السابقة تمدد و
مع بقاء الغلبة لالتجاه الشمالي  جاهاتكدليل على انتشارها في جميع االت كل الدائرة في فنادق األربع نجومليقترب أكثر من ش

  وهذا دليل على تطور الوجهات السياحية واالستثمار الفندقي في المناطق الغربية. الغربي.

 للفنادق الحالي المكاني التوزيع نمط ما :الثالث لسؤالا

 اختبار استخدام تم ،توزيعها نمط عن وللكشف .فندقًا  177 2016 عام الكبرى عمان أمانة في المصنفة الفنادق عدد بلغ

  .)11نتائجها في الشكل ( ظهروت المعيارية، المسافةاختبار و الجوار صلة



 239 الدبيسيوالدويكات، الخاروف، 
 

 

  
 .2016 الكبرى لعام عمان مانةأ في الفنادق كافة تصنيفاتل تائج اختباري المسافة المعيارية وصلة الجوارن :)11( الشكل

  .2016،ردنيةمعية الفنادق األجاستنادًا إلى بيانات  نالباحثي عمل المصدر:

نه إف المتوسط، الدائرة لحجم وتبعًا .العبدلي منطقة في األمانة وسط في تتركز الفنادق ين أن معظملوأظهرت نتائج التحلي
 .عمان أمانة في الفنادق بين توسطًا األكثر هو مريديان بلو فندق أن ظهر وقد. نسبيًا بأنه متجمع توزيعال نمط نصفن أيمكن 
 تجمع على تدل وهي ،)1(أقل من   0.5كانت المحسوبة لىإ المتوقعة القيم نسبة أن تبين الجوار، صلة معامل اختبار تطبيق وعند

  .)8(الشكل انظر  .البعض بعضها من بالقرب نادقالف

 القطاعية كفايتها مدى الفندقية بالكثافة ونعني .عمان الكبرى أمانة مناطق للفنادق بين الجغرافي التوزيع وتتباين كثافة

عمان فاحتلت منطقة المدينة في  .)2001،(حسن على المساحة التي تغطيها األمانة قالفناد أي قسمة عدد ؛ةوالمكاني

)، وكانت 3جدول ال(و 2فندق/كم 8,06وصلت فيها الكثافة الفندقية إلى  إذ ؛تبة األولى من حيث كثافة الفنادقالشرقية المر
فاحتلت منطقة العبدلي المرتبة األولى  ،ما في عمان الغربيةأ. 2الشرقية أقل من فندق واحد/كم الكثافة في باقي مناطق عمان

قية في . وكانت الكثافة الفند1,1 بـ ، وتالع العلي2,6 بـ ، تلتها منطقة زهران2فندق/كم 4,1ية وبلغت فيها الكثافة الفندق

 .2/كمواحد فندق قل منأباقي مناطق عمان الغربية 

زهران  منطقة مانة، تلتها% من مجمل الفنادق في األ26قاربت على نسبة من الفنادق أقد احتلت منطقة العبدلي  و

فاحتلت منطقة  ،%. أما في عمان الشرقية9 بـ ووادي السير ،%10 بـ %، فالجبيهة12 بـ لعلي%، ثم تالع ا20نحو ب

% من 1قل من أقي المناطق على %، واحتوت با1 بـ % وبسمان2 بـ %، ثم رأس العين14المدينة المرتبة األولى بنسبة 

  مجموع الفنادق.
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  .الكبرى عمان أمانة مناطق على توزيعها ونسب الفنادق عدد :)3(الجدول

  2مكالفندقية/  الكثافة  2مكالمنطقة /  مساحة الفنادق لعدد المئوية النسبة الفنادق عدد المنطقة

         الغربية عمان
 /4.1 11 25.9 48 العبدلي
 /2.6 13.8 20.3 36 زهران

 /1.16 19.8 12.9 23 العلي تالع
 /0.6 25.9 10.1 18 الجبيهة

 /0.38 41.8 9.03 16 السير وادي
 /0.1 6.8 0.56 1 نصير أبو

 /0.12 24.8 1.6 2 صويلح
   %100 144 مج عمان الغربية

         الشرقية عمان

 /4.8 3.1 14.1 25 المدينة
 /0.4 6.8 2.05 3 العين رأس

 /0.4 4.8 1.36 2 بسمان
 /0.04 23.2 0.56 1 المقابلين
 /0.19 5.2 0.56 1 اليرموك

 /0.01 54.1 0.56 1 السوق خريبة
 /0 45.9 0 0 القويسمة
 /0 59.45 0 0 ماركا
 /0 28.4 0 0 النصر
 /0 54.401 0 0 طارق

 /0 45.7 0 0 بدران شفا
 /0 9.9 0 0 بدر

   %100 33 عمان الشرقيةمج 
  .2016ردنية، ألى بيانات جمعية الفنادق االاستنادًا إ الباحثين عمل :المصدر

  
شطري عمان الشرقي (بسمان، القويسمة، ماركا، النصر، المقابلين، طارق، اليرموك، أما من حيث توزيع الفنادق على 

الغربي (العبدلي، تالع العلي، زهران، ابو نصير، الجبيهة، وادي وشفا بدران، رأس العين، خريبة السوق، المدينة، وبدر) 
 ،ن والثالث نجوميا من ذوات النجمت%، معظمه83,5السير، وصويلح)، فقد بلغت نسبة الفنادق في عمان الغربية نحو 

  .)12(الشكل انظر % منها من ذات النجمة الواحدة. 58% في عمان الشرقية نحو 16,4مقابل 
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  .(2016)لعام  والغربي الشرقي عمان شطري على التصنيف حسب الفنادق توزيع نسب (12): الشكل

  .2016ردنية، ية الفنادق األجمعلى بيانات إ استنادًا الباحثين عمل المصدر:

 عمان مدينة منالغربية  الجهة في والمكاني للفنادق نياالزم التوزيع تطور

 ،جديدة مناطق نهاأل فارغة راضأل مساحات توفر بسبب الغربية، عمان في انشئت الفنادق معظم أنأظهرت نتائج التحليل 
 يتوفر ما األفراح. وهذا وصاالت كالمسابح خدماتها، لتوفير األراضي نم كبيرة مساحات إلى العالي التصنيف ذات الفنادق حاجةلو

 تيأثم تالمنشآت. من بغيرها مقارنة فيها األراضي ثمانأ دفع على الفنادقفي  المستثمرين قدرة إلى اضافة الغربية، عمان مناطق في

مما  ،الغربية عمان في الغالبفي  ةدواقية الموجالر المناطقفي  السكن في العالي التصنيف ذات الفنادق يالسياح ومستخدم رغبة
  .الغربية عمان في الفنادق إنشاء القرار متخذي على حتمي

 واضح ثرأ له المناطق تلك في والخاصة الحكومية والدوائر والثقافية واالجتماعية االقتصادية الخدمات توافر أن في شك وال

 المالية، والتعليم وزارة ، كمبانيالهامة الرئيسة العامة المباني من الكثير على تحتوي فهي ؛حولها الفندقية المنشآت تجمع في

 وهو الملكي، الثقافي المركز أيضا المنطقة حدود ضمن ويوجد العسكرية.واألمنية  القياداتمباني و ،والتجارة العالي، والصناعة

 ومجمع العدل، وقصر ،األمة مجلس ومبنى للشباب، الحسين ومدينة ،والعالمية العربية والخارجية الداخلية المؤتمرات انعقاد مكان

 والمجمعات والبنوك، الشركات، العبدلي منطقة ضمن وجدت كما الدبلوماسية. والهيئات السفارات وكثير من ،المهنية النقابات

 ذات وخاصة ،الكبرى نعما أمانة في الفنادق من عدد اكبر على الغربية عمان وتحتوي. الملكية والقصور الكبيرة، التجارية

  .) 13( لالشك يوضح كما ،ومنج 5و 4 من فئتي العالية التصنيفات

  
  .(2016)لعام  الغربية عمان في كافة مستوياتهاب للفنادق والجغرافي التاريخي التوزيع): 13( الشكل

  .2016ردنية،إلى بيانات جمعية الفنادق األ استنادًا الباحثين عمل المصدر:
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من عمان الغربية،  هن والثالث نجوم في الجهة الشرقييبدأ إنشاء الفنادق من فئة النجمت ،القرن الماضيوفي ستينيات 
مانة انتشار د شهدت األفق ،من عمان الغربية. أما في السبعينيات ةمقابل فندق من تصنيف الخمس نجوم في الجهة الغربي

منطقة  فان ،على كلما اتجهنا نحو الشمال الغربي. وبشكل عامالفنادق من فئة نجمة واحدة، وبعض الفنادق من الفئات األ
الجبيهة، ووادي السير، وتالع العلي، وزهران، وشبه مقتصرة على العبدلي، و ع تصنيفاتها كانت محدودةانتشار الفنادق بجمي

  وفندق واحد في منطقة صويلح.

 عليها؛الفنادق إلقامة األراضي من مساحات توفر دممانة عمان، فينخفض عدد الفنادق بسبب عأمن  ةما في الجهة الشرقيأ
 من والجنوبية الغربية الجهة في النجمة تصنيف ذات الفنادق انتشار )14( الشكل ويوضح بالسكان والمساكن. مكتظة مناطق فهي

   سبعينيات القرن الماضي. في المنطقة

 
  .(2016) لعام الشرقية عمان في كافة بمستوياتها للفنادق والجغرافي التاريخي التوزيع (14): الشكل

  .2016،ردنيةأجمعية الفنادق اال استنادًا إلى بيانات الباحثين عمل :المصدر

 تصنيف واحد من ن، فضال عن فندقيجمتالن تصنيف ذات فنادق انتشار من القرن الماضي وقد شهد العقد الثامن

 واألربع نجوم الثالث فنادق انتشرت فقدالعشرين، و الحادي قرنال ومطلع التسعينياتفي  أما. المنطقة جنوب في نجوم الخمس

من عمان الشرقية. كما يالحظ تركز  ةتركز المباني الفندقية في الجهة الغربي )15(ة. ويتضح من الشكلالمنطق شرق في نجوم

 من فة المعيارية في كلتي تمثل المسامن عمان الغربية. ويالحظ صغر حجم الدائرة ال ةانتشار الفنادق في الجهة الشرقي
   .)15(شكل ال انظر دليل على تقارب انتشار المباني الفندقية.وهذا المنطقتين، 

 
  ب) صلة الجوار في عمان الشرقية15أ) صلة الجوار في عمان الغربية                   (15(
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  .مانة عمان الكبرىار في الجهتين الشرقية والغربية من أمعيارية واتجاه االنتشالمسافة الج) 15(

 .(2016)لعام  والغربي الشرقي عمان شطري في الفنادق توزيع تحليل (15): الشكل

  .2016ردنية، ستنادًا إلى بيانات جمعية الفنادق األا الباحثين عمل:المصدر

أما  .الجغرافيتجمع الفي داللة على  ،0.7لغربية كان في عمان ا التجاورمعامل  أن نتائج تحليل صلة الجوار ظهرتأ وقد

وقد  ).15( شكلال . انزرالتشتت في االنتشار على في دليل، 1.2نحو التجاور قيمة معامل  بلغتفقد  ،الشرقية في عمان
 في توسطًا كثراأل الفندق هو ليوتأ دار فندق أن التحليل ظهرأ من عمان الغربية. وقد ةتركز وجود الفنادق في الجهة الشرقي

  .الغربي عمان شطر في للفنادق متناسق توزيع على في دليل االفتراضي،المركز و الفعلي المركز تقارب مع مانة،ألا من ةالغربي الجهة

 ، والكثافة السكانية؟السنوية السياح أعدادب الفنادق أعداديرتبط  هل:  الرابع السؤال

 غير فهم ؛المدينة وسط في فنادقفي  اإلقامة عام يفضلون بشكل روبيينواأل نأ الفنادق، تبين نزالء جنسيات في البحث عند

يفضل  ،وبشكل خاص ة.نتيكاأل ومتاجر األثرية المناطق مثل الكالسيكية باألجواء اهتمامهم بقدر الفندقية بالخدمات مهتمين
 نجوم الخمس فنادق رواد المميزة.ومن لفندقيةا بالخدمات الهتمامهم نجوم الخمس فنادق والروس سبانواإل واأللمان ونالفرنسي

 بالرفاهية الهتمامهم الجنسيات، جميع من الفنانين مثل المشهورة والشخصيات األعمال ورجال نون والمسؤولوالخليجي أيضًا

 .ةالمتكامل والخدمات ةالعالي

 ون،سيوياآل نجوم. أما والخمس جومن األربع تصنيف ذات الفنادق ون من السياحستراليواأل ونيطاليواإل كاألترا ويفضل

 لقلة اهتمامهم ن،يوالنجمت نجوم ثالثال تصنيف ذات شغلوا الفنادقوأ ؛فقط سنتين منذ األردن في بالسياحة اهتمامهم زاد فقد

 دن. وبالنسبةاألر في بالسياحة مهتمين غير ألنهم ،جدًا قليلون فهم والمغاربة األفارقة العالية. أما الفندقية والرفاهية بالخدمات

 جميع من نوالمغترب الجامعات ويشغل طالب .الليبية الحرب ثرإ سنوات ثالث منذ ممتازة فنادق نسبة شغلواأ فقد ،لليبيين

  .)2/4/2016القيسي، الجامعية ( والسكنات المصنفة غير الفندقية الشقق الجنسيات

 كان األمريكيين السياح دااعد نأ تبينم، 2000عام  بدأت التي األردنية واآلثار السياحة وزارة موقع إلحصائيات وبالرجوع

م. كما انخفض عدد 2016عام  ًالفأ 162، ثم انخفض إلى 2010ًا عام الف 274ارتفع عددهم ليصل إلى  ح،ياس 110409

دد زاد ع ،م. وفي المقابل2016عام  لف سائح تقريبًاأ 381إلى  2005لف سائح عام أ 692ين من نحو يالسياح االوروب
عام  ًالفأ 187م، وعاد وانخفض إلى 2013عام  ًالفأ 287م إلى 2005لف سائح عام أ 70السياح االسيويين من نحو 

م. وتناقصت سياحة 2016لف سائح عام أ 15إلى نحو  2005ف عام الآ 5. وارتفع عدد السياح األفارقة من نحو 2016

 م.2016ن مليونين عام إلى أقل م 2005مليون عام  4,5ردن من نحو العرب في األ
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الذي  بيرسون ارتباط معامل استخدام تم الجنسية، حسب السياح الفنادق وأعداد أعداد بين هاوحجم العالقة طبيعة وإلظهار
ن الفنادق ال تضع محددات ألى إ. ويعود ذلك 3,452-أظهرت نتائجه عدم وجود ارتباط بينهما. وكان معامل االرتباط 

ن الخدمات التي يقدمها الفندق ومستوى التصنيف هي التي تحدد المستوى االجتماعي أو ،تادهالجنسية السائح التي ير

  واالقتصادي للسائح.

 والحياة االقتصادية األنشطة في التوزيع هذا ألثر وذلك خاصٍة، أهميٍة ذات المدن في وكثافاتهم السكان توزيع دراسة تعدو

توجيه عملية التخطيط الحضري  فيلى نمط توزع السكان على مناطق المدينة ف إويساعد التعر .المدينة داخل االجتماعية
 في منطقة أحد 2نسمة/كم 76 بين عمان أمانة مناطق في السكانية الكثافة تتراوحو ) 2017وسمحة، ةخوالدر جب( فيها

  .)4( انظر الشكل اهما في عمان الشرقية.تفي منطقة اليرموك، وكل 2نسمة/كم38645و

نتيجة لفائض  ،الماضي القرن من اتيوالسبعين اتيالستين فترة فيملحوظًا  تطورًا اقتصاديًات أمانة عمان وقد شهد
ف الإثر اتاحة الفرصة لهم للعمل هناك. وأدى نزوح مئات اآل العاملين في منطقة الخليج العربيردنيين األموال العائدة من األ

إثر حرب  وكذلكإلى حدوث ركود اقتصادي مؤقت،  1967ة الغربية عام من السكان إلى الضفة الشرقية إثر احتالل الضف

ش الحياة اانتع إلى ردن نتيجة لذلكسعار النفط، والمساعدات التي حصل عليها األأدى ارتفاع أو .1973كتوبر من عام أ
ردنيين العاملين هناك، من األالف ولى والثانية وعودة مئات اآلاالقتصادية، وزاد بناء الفنادق. وأدى اندالع حرب الخليج األ

ه تمليون الجئ) إلى نمو اقتصادي غير مسبوق في أمانة عمان، صحب 1,4ف من العراقيين (نحو المئات اآللجوء و
 .2015) العامة، اإلحصاءات دائرةاستثمارات ضخمة في قطاع البنوك (

ن من تثمارات الضخمة، بدأ يتشكل نمطاسومع االمتداد العمراني والتطور الحضري الذي شهدته األمانة، ووجود اال
حدهما تقليدي قديم في الشرق، واآلخر متطور حديث في الغرب أطلق عليه اسم عمان أالتنظيم الحضري في المدينة، 

فتقر إليها الجهة الشرقية، تتمتع الجهة الغربية من عمان بمواصفات بلدية تنظيمية عالية، وبنية تحتية وخدمات وتالغربية. 
 سحاب،القدرة االقتصادية لسكانها على الدفع مقابل تلك الخدمات. وقد تم توسيع حدود المنطقة الغربية لتشمل بسبب 

 ووصل .) 2015،خرونآو (الدويكات لغي ضمها التساع مساحتهاأثم  البساتين، وأم وحسبان، وناعور، ،والجيزة والموقر،

   .ةنسم 4,119,500 سكانها عدد كانف ،2016 عام في أما. نسمة 2,329,296نحو 2014 عام في عمان أمانة سكان عدد

  .حسب كثافتها السكانية عمان أمانةعلى مناطق عدد الفنادق وتوزيعها  :)4( الجدول

 2الكثافة السكانية نسمة/كم 2014عدد السكان/  2كم/المنطقة مساحة الفنادق عدد المنطقة

         الغربية عمان
 11037 121.33  11 48 العبدلي

 7623 1509.354 19.8 23 العلي العت
 5108 704.904 13.8 36 زهران

 4873 331.364 6.8 1 نصير أبو
 3298 854.182 25.9 18 الجبيهة
 3402 843.696 24.8 2 صويلح

 2905 1214.29 41.8 16 السير وادي

         الشرقية عمان
 64538 3355,976 5.2 1 اليرموك
 20695  993,36 4.8 2 بسمان

 18319 1813,581 9.9 0 ربد
 17935 1219,58 6.8 3 العين سأر
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 2الكثافة السكانية نسمة/كم 2014عدد السكان/  2كم/المنطقة مساحة الفنادق عدد المنطقة

 12790 396,49 3.1 25 ةالمدين
 6302 1789,768 28.4 0 النصر

 3923  1800,657 45.9 0 القويسمة
 2905 1727,0225 59.45 0 ماركا
 2515 1368,18515 54.401 0 طارق

 2473 573,736 23.2 1 المقابلين
 2080 1125,28 54.1 1 السوق خريبة
 445 203,365 45.7 0 بدران شفا

  ودائرة االحصاءات العامة ،استنادا الى بيانات من جمعية الفنادق االردنية المصدر: عمل الباحثين

  
  .2016الكثافة السكانية في أمانة عمان الكبرى لعام  :)16(الشكل 

  .2016حصاءات العامة، ردنية ودائرة اإلجمعية الفنادق األلى بيانات استنادًا إ الباحثين عمل  :المصدر

تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  ،لسكانل بالتوزيع الجغرافيللكشف عن مدى ارتباط التوزيع المكاني للفنادق و
Person Correlation  ويعني وهو ارتباط سالب يدل على عدم ارتباط عدد السكان بتوزيع الفنادق.  ،)0.044-قيمته (فكانت

المناطق الجديدة التي انتشرت فيها  أمانة عمان الكبرى. على مناطقتوزيع الفنادق  فيتغير السكان ليس له أثر ن مأ ذلك

ن بناء الفنادق في المناطق المزدحمة غير ممكن لعدم وجود مساحات مفتوحة. وإ ،الفنادق هي ذات كثافات سكانية منخفضة
  السكان. لتغطية احتياجات الداخليين والخارجيين وليسفالفنادق منشأه لتغطية احتياجات السياح والزوار 

 للفنادق؟ الجغرافي والتوزيع السياحية الخدمات بين عالقة هناك هل :خامسال السؤال

 قدوم فعند .المضيفة الدول داخل أنواعها باختالف السياح ومتطلباتهم احتياجات تلبية أنهاب السياحية الخدمة تعرف

 لتنشيط العملية ًاأساسي ًاومتطلب مهمًا ًاأمر تعد التي السياحية الخدمات عن بالبحث يقوم سياحي، كانم أو فندق أي لىإ السائح

 يلقى الخدمات التي يحتاجها.يهتم بأن و السياحية،
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 السياحة شركات مكاتب على تشتمل السياحية الخدمات نأ 1988 لسنة 20 رقمال ذو األردني السياحة قانون حدد وقد

 والصناعات الحرف ومحالت السياح، أدالء وخدمة والسياحية، الفندقية المنشآتو والمتخصص، السياحي نقلوال والسفر،

 .2016)الجالبنة، ( الوقت اقتسام وشركات السياحية، والمطاعم والشعبية، التقليدية

 الخدمة صول علىسهولة الحو، السياحية الخدمة تميز مدى منها:،العوامل بعض على السياحية الخدمة نجاح يتوقف

 الخدمة أسعار مناسبةو ،السياحية الخدمة مستوى ارتفاعو، السياحية الخدمة سهولة ايجاد مكان تقديمو ،السياحية
David,1999) 2016 ،مرعي؛(.  

  
  .التي يطلبها السياح 2016الفنادق التي تغطيها الخدمات السياحية لعام  :)17( الشكل

  .2016ردنية، لى بيانات وزارة السياحة األإ استنادًا نالباحثي عمل المصدر:

لرسم  GISوللكشف عن طبيعة العالقة بين وجود الخدمات السياحية وأماكن تموضع الفنادق، تم استخدام برمجية 
 عن بحثًا يقطعها ان للزائر يمكن معقولة مسافة وهي فندق، كل من م500بعد على  ًامساحي ًانطاق حول الفنادق، يمثل حرم

م. 500 ـد الجغرافي للخدمات ضمن نطاق الووج) ال15(. ويظهر الشكل فيه قيمذي يال الفندق في متوفرةال غير الخدمات

 نأ على يدل وهذا الغربية، الشمالية المناطق في خاصة، السياحية الخدمات مع للفنادق الحرم المساحي تقاطع ويالحظ من الشكل
 هاوتنشيط السياحية الحركة تطوير في يساعد وهذا. الخدمات هذه من مستلزماتة عن البحث في ًاليطو ًاوقت يستهلك لن السائح
 هذه توفير لىإ يعود وهذا المنطقة، في النقل ومكاتب السياحية المكاتب قلة أيضًا ونالحظ .المنطقة في الفنادق اشغاالت وزيادة

 .الفنادق داخل الخدمات

 ؟عمان أمانة في األراضي أسعارو لألراضي التنظيمي بالتصنيف نادقالف تصنيفهل يرتبط  :السابع السؤال

. ويقصد بالتصنيف التنظيمي لألراضي هاوتوسع التنظيمي المدينة نمو بين عمان أمانة في الفنادق نمو بين الربط يمكن
راضي حسب نسبة ت قطع األها. فقد صنفت األمانة وباقي البلديافيالفئة التي تقع ضمنها قطعة األرض التي سيتم االستثمار 
في المناطق  بنائهاالفنادق هي مواقع للسكن، فإنه يسمح ب نظرًا ألنالبناء إلى مساحة األرض إلى فئات سكن (أ، ب، ج، د). و
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التصنيف التنظيمي لألراضي في أمانة عمان  )18الشكل ( ويبينالسكنية بعد الحصول على موافقة لجنة تنظيم المدينة. 

  . 2016الكبرى لعام 

 

  
  .2016راضي في أمانة عمان الكبرى لعام التصنيف التنظيمي لأل :)18الشكل (

  .2016راضي والمساحة، ردنية ودائرة األى بيانات جمعية الفنادق األإل استنادًا الباحثين عمل ر:لمصدا

 ويعود .عمان غرب في شرةالمنت أ وب سكنال مناطق في نجوم والخمس واألربع الثالث تصنيف من الفنادق ونالحظ تموضع

 فمرتادو .الطابع هذا لىإ الفنادق من العالية التصنيفات تلك المناطق، وحاجة هذه في الموجود المتقدم الحضاري الطابع لىإ ذلك

 بالخدمات المتسمة نيوالنجمت النجمة تصنيف ذات الفنادق أماالحضري المتقدم.  الطابع عن يبحثون العالي التصنيف ذات الفنادق

 تلك به زيتتم يذال الشعبي الطابع لىإ ذلك ويعود ج ود. التنظيمي تصنيفال ذات المناطق في تنتشر فهي ،نسبيًا المتدنية

وتنخفض اسعار الغرف  . من ناحية أخرى بالتراث الحضاري المهتمون الزوار يرتادهامن ناحية أقل تكلفة، و فهي. المناطق
دية ن هناك عالقة ارتباطية طرلما سبق، يمكننا القول إ . واستنادًااالخرى في الفنادق في هذه الفنادق مقارنة بأسعار الغرف

ألراضي، زاد مستوى تصنيف راضي في أمانة عمان الكبرى. فكلما زاد مستوى تصنيف ابين تصنيف الفنادق وتصنيف األ
  .)18( الشكلكما هو موضح في  ،الفنادق

أعداد الفنادق كانت و ،لألراضي فيها التنظيمي التصنيفإلى  استنادًا الكبرى انعم أمانة األراضي في مناطق أسعار تباينت

كما هو موضح في  ،عليها من دائرة األراضي والمساحةضي في األمانة، كما تم الحصول ارألسعار األ وتصنيفاتها وفقًا
  .)5( الجدول
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 .وتصنيفاتها الفنادق وأعداد األراضي أسعار :)5( جدولال

 نطقةالم اسم
 أسعار

 2د/م األراضي

 عدد

 الفنادق

 تصنيف

 ةنجم

 تصنيف

 نينجمت

 ثالث تصنيف

 نجوم

 ربعأ تصنيف

 نجوم

 تصنيف

 نجوم خمس

 12 12 28 26 9 87 1369-1675 العبدلي ، زهران،جبيهةال

 0 3 8 6 11 28 1062-1368 المدينة السير، وادي

 3 7 6 6 0 22 755-1061 العلي نصير، تالع بوأ

 0 0 0  1 0 1 448-754 ويلحص طارق،

شفا  ماركا،بسمان،
 القويسمة، نصر،ال ،نبدرا

 سأر اليرموك، المقابلين،
 السوق، بدر خريبة العين،

447-141 9 4 1 3 0 1 

  .2016إلى بيانات دائرة األراضي والمساحة، استنادًا الباحثين عمل :المصدر

التنظيمي لها من جهة وأعداد الفنادق وتصنيفاتها من جهة أسعار األراضي والتصنيف  للكشف عن مدى االرتباط بينو
 كلماانه  ويعني ذلك. 0.84 ود عالقة طردية موجبة بينهما قيمتهوجبيرسون، الذي كشف عن  ارتباط معاملاستخدم  ،أخرى

ات الجديدة في إنشاء تعكس التوجه منطقية، نتيجة وهي .فيها ستثمارإلوا قالفناد انشاء على قبالزاد اإل األراضي، أسعار زادت
  . عالية أسعار ذات راقية تنظيمية مناطق تحتاج التي الحديث، والطابع العالي التصنيف ذاتالفنادق 

  
  أ)19(الشكل
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  ب)19( الشكل

  2016لعام عليها الفنادق وتوزيع عمان أمانة في األراضي أسعار (19): الشكل
  2016تنادا الى بيانات من جمعية الفنادق االردنية ودائرة االراضي والمساحة،المصدر: عمل الباحثين اس

العبدلي والمدينة من مناطق غرب  تاوكانت منطق .سعار االراضي وتصنيف الفنادقأويظهر معامل ارتباط قوي بين 
 الضوء إللقاء نظرًا المناطق تلك رأسعا زادت فقد ،الحالي الوقت في أما سعار العالية في ستينيات القرن الماضي.عمان ذات األ

 ربعالفنادق ذات التصنيفات العالية أ ب انتشار19ويظهر الشكل  ا.له السياحي الترويج وزيادة التاريخية والتراثية، أهميتها على

راضي أإلى غرب منطقة تالع العلي التي تضم  وخمس نجوم في غرب منطقة العبدلي، وشمال زهران وغربها، وصوًال نجوم
لتصنيفي ، بسبب ارتفاع مستوى تنظيمها اأسعارًا راضيفي حين تحتوي منطقة الجبيهة على أغلى األ ،سعار نسبيًامتوسطة األ

  .)19الشكل (انظر   ة.نيرض غير المبنية مقارنة بالمساحات المبوزيادة مساحات األ

 النتائج

(مثل الشميساني وتالع العلي والعبدلي)،  الجهة الغربيةيتجه نحو  متجمع، نمط هو الفنادق توزيع نمط نأ الدراسة ظهرتأ .1

  قصى غرب منطقة العبدلي.مركز ثقلها ينحرف نحو الغرب، في أ إذ إن

 ًاتشتتمتوزيع ال كانوالغربية منها،بامتياز في الجهه  ما كان متجمعًانيبف زيع الفنادق بين شطري أمانة عمان.تباين نمط تو. 2

 في الجهة الشرقية منها. 

الشرقية من عمان على  التصنيفات المختلفة. فاحتوت الجهةنماط مكانية مختلفة للفنادق ذات . أظهرت الدراسة وجود أ3
فنادق ذات ال، في حين انتشرت اليرموك)المدينة، بسمان، طارق و (مثل مناطق ننجمة والنجمتيالفنادق ذوات ال

  .صويفية)وال(مثل صويلح، خلدا، تالع العلي، ة من األمانةية والجنوبية الغربيالتصنيف العالي في المناطق الشمال

للسكان في  يوالتوزع المكان للفنادق . أظهرت نتائج تحليل ارتباط بيرسون عدم وجود ارتباط بين التوزيع الجغرافي4

كان، بقيمة عداد السمل االرتباط عدم وجود عالقة بين أعداد الفنادق وأظهر معامساحة التي تغطيها االمانة. كما أال
وذلك ألن المناطق الجديدة التي انتشرت فيها الفنادق هي ذات كثافات سكانية منخفضة وان بناء  ،0,044قدرها  ةسلبي

الفنادق في المناطق المزدحمة غير ممكن لعدم وجود مساحات مفتوحة. فالفنادق منشأه لتغطية احتياجات السياح 

  السكان. ة احتياجاتلتغطي والزوار الداخليين والخارجيين وليس
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. أظهرت الدراسة وجود عالقة قوية بين االنتشار الجغرافي للمباني الفندقية والخدمات السياحية التي قد يحتاجها السياح، 5
 م من موقع الفندق.500ضمن نطاق 

يمي لألراضي. وجود ارتباط طردي وإيجابي بين درجة تصنيف الفنادق ومستوى التصنيف التنظ . تبين من التحليل أيضًا6

(خمس جوم وأربع نجوم) واختلفت شروط البناء،  ، ارتفعت درجة تصنيف الفندق(أ، ب) فكلما ارتفع المستوى التنظيمي
مثل الحدائق  ،لحاجة الفنادق مرتفعة التصنيف لمساحات إضافية غير مبنية من األراضي لألنشطة والخدمات التي تقدمها

لتحليل ارتباط تصنيف الفنادق مع أسعار االراضي التي تقام عليها. وكان االرتباط والمسابح واالرتدادات. كما اوضح ا
 اطقن منأسعار، تبين . ومن خالل حساب متوسطات األموجبًا سعارمرتفعة األراضي األوبين الفنادق عالية التصنيف 

يغلب على أراضيها التنظيم  إذ ؛ألسعار األراضيجبيهه وزهران ووادي السير والمدينة حظيت بأعلى مستوى الالعبدلي و

 أربع وخمس نجوم. من فئة أ وب. ولذلك فإنها تحتوي على نسبة عالية من الفنادق مرتفعة التصينف

  التوصيات 

   ها.تصنيفيجاد الموقع االمثل للفنادق حسب دراسات على ا إجراء -1

  .جة رضا مرتادي الفنادق عن هذه الخدماتودر هاومرافقدراسات تقييمية لخدمات الفنادق  جراءتوجيه الباحثين إل -2

 شرق عمان وغربها. تيتوجيه الباحثين لدراسة مدى التنافسية بين الفنادق بمختلف تصنيفاتها بين منطق -3
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Abstract  
The aim of the study is to analyze distribution of all classified hotels in the Greater Amman 

Municipality through (1960 - 2016). It also aims to uncover the relationship between their distribution 
and population distribution, numbers of tourists, land prices and their organizational 
classification. The study is based on data collected from the Jordanian Hotel Association, the 
Jordanian Ministry of Tourism and Antiquities, the Hotel Association, Google Earth field and 
GPS. The study used the analytical descriptive and  the historical approac to reveal hotel 
characteristics and to identify the development of their establishment. To achieve this, the Geographic 
Information System (GIS) and Pearson Correlation were used. The study found that hotel distribution 
is a combined pattern, where most of the hotels were concentrated in the western part of Amman. The 
study also revealed that a number of factors affect the establishment of and investment in hotels, such 
as land prices and their organizational classification.  

Keywords: Spatial analysis; Hotels; Hotel distribution pattern. 
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what to say, when to say it and how to express it. In short, the conversation between Alice and the 
Caterpillar is the model of phatic communion introduced by Carroll as a substitution of the 
inexperienced model adopted by Alice when appealing to the Mouse to get involved in a phase of 
phatic communion. Thus, Alice's Adventures is not simply a piece of children's literature composed 
about and for children or a piece of fantasy that has nothing to do with reality and that fully depends 
on "the deliberate neglect or perversion of normal 'maxims of conversation'" (Robins, 1989: 42). 
Rather, it is a realistic piece of literature that criticizes some of the phases of phatic communion of the 
English society during the Victorian era and provides a substitution for them.  

 

  ردناأل-، إربدجامعة اليرموك ،نجليزيةقسم اللغة اإل ، سارة المشرقي، عقاب يوسف الشواشرة، مالك جمال زريقات

  ملخصال

عن المشاعر بغض تستخدم اللغة للتعبير ت مثل السؤال عن االتجاهات، كما للسؤال عن المعلوما تستخدم اللغة مرجعيًا

النظر عن الحاجة للمعلومة. وفي الحالة األخيرة، يستخدم المتحدثون اللغة لكسر حاجز الصمت والتخلص من الوحدة 
بتعابير الود االجتماعي.  ًاحوارات أسلوبيالمرافقة من خالل المبادرة بالحديث مع اآلخرين. ويعرف مثل هذا النوع من ال

ن "أليس" غريبة عن إ إذ ؛ة "أليس في بالد العجائب" لكارول"أليس" المتعددة في رواي وهذا هو ما ينطبق على حوارات
فتلجأ للحوار مع اآلخرين للتخلص من وحدتها. وعليه، تعتمد هذه الدراسة على النظريات  ؛البيئة المحيطة وسكانها

دف من تلك الحوارات هو تبادل الود مع ثبات أن الهإماعي لتحليل بعض حوارات "أليس" واألسلوبية المتعلقة بالود االجت

  اآلخرين وليس فقط الحصول على معلومات جديدة.

 "الود االجتماعي". ؛األسلوبية ؛تحليل الخطاب ؛نجليزياألدب اإل ؛أليس في بالد العجائب": "الكلمات المفتاحية

 

Notes 

1 Alice's Adventures in Wonderland appears in this paper as Alice's Adventures. 

2 For information about the social, economic, religious, and political conditions of England during the Victorian 
era, see Young. (1936). Victorian England: A Portrait of an Age, England: the Camelot Press, Ltd. 
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the wrong time is considered (interrupting) or being silent at an improper time has impolite 
implications" (Al-Ubaidy & Jebur, 2016: 62). 

To maintain her politeness, Alice does not express any dissatisfaction or anger when told by the 
Duchess that asking such questions indicates that she does not know much about the topic she is 
asking about. Instead, Alice feels that it is helpful and pleasing for the two parties "to introduce some 
other subject of conversation" (Carroll, 1865: 25) rather than to argue about a topic that one of the two 
parties does not know. Although the piece of information regarding the grinning of the Cheshire cat is 
new for Alice, the girl does not ask more questions about the topic. Alice is not really curious about 
getting answers for the questions she asks about the cat; rather, she seems interested more in getting 
involved in a conversation that may help create an emotionally comfortable environment.  

This implies that Alice has no interest at all in knowing about cats; simultaneously, it 
demonstrates that Alice is fully experienced about the maxims of politeness; that is when to talk, what 
to talk about and when to be silent. Relying on the principle that the utterances constitute phatic 
communion if they "do not achieve a satisfactory level of relevance in both interlocutors’ mutual 
cognitive environment" (Cruz, 2004: 202), Alice's main concern in this scene is basically to keep the 
conversation rolling smoothly. Though she probably learns nothing significant about cats through her 
conversation with the Duchess, Alice feels "quite pleased to have got into a conversation" (Carroll, 
1865: 25). In short, the conversation of Alice with the Duchess, similar to Alice's conversations with 
the Mouse and the Caterpillar, results in the girl's gradual development of personality, the 
advancement of her communicative competence and the dominance of her sense of politeness. Alice is 
no longer an innocent child; rather, she is an experienced female who stands in Carroll's narrative to 
reflect the model that should have been imitated by the English people in the Victorian era.  

Conclusion 

The development of Alice's character is manifested through the many conversations that have 
taken place between Alice and other characters in the narrative. The conversation between Alice and 
the Mouse reflects the innocent nature of Alice, who shows an excessive inclination to attain the sense 
of fellowship and sociality with other characters in the wonderland. Concurrently, the conversation 
between Alice and the Caterpillar reflects Alice's personality development and socially advanced 
experience, as evident in the girl's ability of controlling the conversation and influencing the 
Caterpillar. This demonstrates that it is not accurate to claim that in Alice's Adventures "the rules of 
conversation [of] the real world are constantly derided and their stereotyped nature underlined. Polite 
expressions, sentences or phrases meant to establish or maintain contact are all taken literally or 
deliberately misconstrued" (Yaguello, 1998: 13). 

Considering the many conversations of Alice in the narrative in terms of phatic communion, one 
can conclude, against Yaguello's aforementioned claim, that the nature of Alice's conversations 
mirrors the nature of the English people's sociality in the Victorian era, as viewed by Carroll. The 
innocent girl's conversation with the Mouse potentially reflects the English people's need to socialize 
with each other and establish a sense of fellowship in the society. In this conversation, Alice is a 
friendly child who wishes to see the surrounding environment blessed with phatic communion. She 
manages to make everybody around her happy and, in consequence, attain her own happiness. When 
being in a place to which she is a stranger, Alice tries to politely approach almost everyone she meets 
through striking up conversations with them. Yet, Alice sometimes fails to achieve such a goal due to 
her lack of life experience or due to other people's rudeness, yet she never gives up her optimal goal of 
achieving communion and solidarity through talking with others.  

Similarly, the girl's conversation with the Caterpillar potentially reflects the approach that the 
English people should have used in order to get involved in the society during the Victorian era. It 
seems that Carroll reports such a conversation to prove that striking up conversations is not enough to 
satisfy one's desire and willingness to break silence and get rid of loneliness; i.e., phatic communion. 
To achieve phatic communion, as Carroll potentially suggests in the narrative, one has to consider 
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getting involved in a conversation and feels that such a situation is "promising", Alice decides to stay 
and carry on the conversation with the Caterpillar politely. Although she has been threatened by the 
Caterpillar's rudeness, Alice is still in a foreign land and is interested in finding someone to be friendly 
with her. Carroll (1865: 62) reports, "Alice thought she might as well wait, as she had nothing else to 
do." The girl needs to interact with others and achieve phatic communion in order to survive in a 
foreign land. This is evident in the many phrases through which Alice maintains her politeness despite 
the Caterpillar's rudeness. Instead of aggressively responding to the Caterpillar's technique of 
distancing itself from the addressee by using the pronoun "you", Alice refers to the Caterpillar as "sir". 
The use of the word "sir" in this context by Alice, who controls the conversation, demonstrates that the 
girl respects others and views politeness as the link that can bring people closer to one another, thus 
achieving phatic communion.  

The role of politeness in achieving phatic communion is also evident in the scene where Alice is 
in the house of the Duchess. The Duchess is nursing a baby, a Cheshire cat is grinning from ear to ear 
and a cook is preparing soup. The smell of the pepper coming from the soup is filling the air, so 
everyone is sneezing except the cook and the cat. However, the house and its inhabitants seem strange 
for Alice, who therefore politely tries to break silence by talking about the grinning of the cat. The 
conversation flows thus (Carroll, 1865: 82-3), 

'Please would you tell me,' said Alice, a little timidly, for she was not quite sure whether it was 
good manners for her to speak first, 'why your cat grins like that?'  

'It's a Cheshire cat,' said the Duchess, 'and that's why. Pig!'  

She said the last word with such sudden violence that Alice quite jumped; but she saw in another 
moment that it was addressed to the baby, and not to her, so she took courage and went on again:—'I 
didn't know that Cheshire cats always grinned; in fact, I didn't know that cats COULD grin.'  
'They all can,' said the Duchess; 'and most of 'em do.'  
'I don't know of any that do,' Alice said very politely, feeling quite pleased to have got into a 
conversation.  
'You don't know much,' said the Duchess; 'and that's a fact.' 

Alice did not at all like the tone of this remark and thought it would be as well to introduce some 
other subject of conversation.  

The purpose of this conversation may seem ambiguous, whether to achieve communion or 
communication. However, it is noticeable that the whole talk is made in the form of a question-answer 
dialogue. Alice asks questions about the cat in the Duchess's house and the reason it grins in that way. 
This may make Alice seem curious to know about the cat and to receive more information. After she 
receives the answer of why this cat grins, Alice comments saying that she has not known that before or 
seen such a cat. Accordingly, the first remark one gets after reading this conversation is that the whole 
talk is to achieve communication. 

Still, to ask for information does not necessarily result in annihilating communion and good 
feelings. In fact, Alice, besides her desire to gain information, is looking for communion and 
establishing an intimate relationship with the addressee. This is evident in the fact that in situations of 
phatic communion, it is "the incomer [who] initiate [s] the exchange of phatic communion" (Laver & 
Hutcheson, 1972: 226). Since Alice is the incomer to the Duchess's house, it is she who starts talking, 
not the Duchess. Moreover, Alice's insistence to speak politely and maintain politeness, even when she 
is not pleased with the way the Duchess talks to her, implies Alice's interest in phatic communion. 
Instead of talking instinctively, Alice keeps thinking of whether or not her approach of addressing the 
Duchess is a "good manner". Thus, she talks "timidly", because "she [is] not quite sure whether it [is] a 
good manner for her to speak first" (Carroll, 1865: 25). Alice's advanced strategy of talking is in line 
with Leech's viewpoint (2007) that politeness is achieved in a conversation, not only by its content, but 
also by its structure. Alice has learned from her previous experiences and now knows that "speaking at 
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trying to communicate with Alice. Eventually, Alice starts talking and becomes more willing to 
deliver some information to the Caterpillar. Alice tells it that she thinks she has changed several times. 
Later, Alice asks the Caterpillar questions regarding its size and whether or not it knows how Alice 
feels. Regardless of Alice's shyness and bored tone, the Caterpillar's initiation of such a conversation 
may be taken as an act of phatic communion. Probably, the Caterpillar is bored and decides to initiate 
a conversation with Alice to break silence and get rid of boredom or it is curious about the presence of 
a foreign figure, Alice in our case, and therefore initiates a conversation with Alice in order to quench 
its curiosity. What supports this viewpoint is the fact that the conversation begins after "the Caterpillar 
and Alice [look] at each other for some time in silence" (Carroll, 1865: 59). This is very obvious in the 
illustration of Alice and the Caterpillar provided by John Tenniel in Carroll's narrative (p.59).  

Folding its arms, the Caterpillar initiates the conversation by asking Alice about some of her 
personal issues. Taking into consideration that "the speaker of a lower status may address the 
participant of a higher status by means of a self-oriented personal phatic token, whereas the participant 
of a higher status may use other-oriented tokens" (Cruz, 2004: 209), the Caterpillar obviously views 
itself as superior to Alice. Instead of talking about itself, the Caterpillar asks Alice about her name, 
thus conceiving itself as superior to the girl who is a stranger in that place. As the superior figure in 
that specific situation, the Caterpillar uses an "other oriented token", thus asking Alice who she is 
rather than talking about itself. 

However, the Caterpillar's embedded emphasis on its own superiority seems to be the cause of 
why that conversation falls apart. This is not to say that either Alice or the Caterpillar intends not to 
achieve phatic communion; rather, it indicates that they both do intend to communicate for the sake of 
communion, but their improper attitudes (i.e., the Caterpillar's arrogance and Alice's shyness) ensue 
the failure of that conversation at the level of phatic communion. The narrative indirectly emphasizes 
the reasons of not having a harmony between Alice and the Caterpillar saying, "in a languid, sleepy 
voice…said the Caterpillar sternly" (p.60) and "angrily" (p.67),… etc. "The emotions the Caterpillar 
expresses are related to either indifference or aggression" (Suihkonen, 2016: 53), which results in 
discouraging Alice or causing her to resist getting involved in the conversation. In other words, the 
rude attitude of the Caterpillar aborts the conversation and annihilates its atmosphere of phatic 
communion. Elaborating on the Caterpillar's initiation of the conversation with Alice, the narrative 
reports, "this was not an encouraging opening for a conversation" (Carroll, 1865: 60). This implies that 
the uncomfortable atmosphere made by the Caterpillar causes Alice not to feel interested in any type 
of communication at the time.  

This sort of frustration may reflect Alice's concern about the possibility of having a successful 
conversation with a foreigner. In her conversation with the Mouse, Alice has learned that initiating a 
conversation does not necessarily result in achieving phatic communion. Thus, she seems afraid here 
of wasting her time and embarrassing herself while trying to gain the sense of fellowship and sociality 
through talking with others. This shows that Alice is not that little, inexperienced child anymore. 
Rather, she is an experienced, grownup person who knows how to achieve phatic communion; i.e., 
when to speak or not, how to speak, with whom,…etc. Her life experience and communicative 
competence are now fully developed, thus she "begins to gain control of the situation" (Suihkonen, 
2016: 53). Such type of control is demonstrated by many scenes in the narrative, such as when Alice 
demands that the Caterpillar introduces itself before asking her about anything. Instead of responding 
to the Caterpillar's question, "Who are you ?", Alice demands, "I think, you ought to tell me who you 
are, first" (Carroll, 1865: 61). Without waiting for the Caterpillar's response, Alice turns away, which 
apparently implies that she is neither interested in knowing about the Caterpillar nor introducing 
herself. Thus, the Caterpillar finds itself forced to comply with Alice's demands and eventually 
declares, "I've something important to say !" (Carroll, 1865: 61).  

Regardless of why the Caterpillar indirectly asks Alice to stay, Alice's ability to lead the situation 
demonstrates her developed personality and life experience. She is now able to differentiate between a 
successful and unsuccessful conversation. Therefore, as she notices the Caterpillar's serious interest in 
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Alice is interested in motivating the Mouse to speak at any cost. Since the Maxims of phatic 
communion concentrate "on the attitudes of the speakers, rather than on matters of fact" (Leech & 
Short, 2007: 141), Alice's attempts to initiate a conversation with the Mouse about any topic proves 
her interest in phatic communion rather than communicating information. Yet, the girl's lack of 
experience of how to choose a suitable topic for the Mouse and consequently motivate it to speak 
makes communion a hard target. Interestingly, Alice's stumbling while talking with the Mouse reflects 
her awareness of the difficulty of establishing communion by talking to a Mouse about cats and dogs. 
Yet, while Alice's lack of experience does not oppose the fact that she has been trying to talk to others 
to establish phatic communion, challenging against obstacles causes her to temporarily quit relying on 
conversations to establish communion.  

Instead of making use of the available opportunity to achieve phatic communion with others by 
talking, Alice seems disinterested in being engaged in a new conversation. After finishing her 
conversation with the Mouse, Alice meets the Caterpillar, but she does not show any inclination to 
initiate a conversation with it at all. The narrator reports (Carroll, 1865: 60),  

She [Alice] stretched herself up on tiptoe and peeped over the edge of the mushroom, and her 
eyes immediately met those of a large caterpillar… 

The Caterpillar and Alice looked at each other for some time in silence: at last the Caterpillar took 
the hookah out of its mouth and addressed her in a languid, sleepy voice.  
'Who are YOU?' said the Caterpillar.  
This was not an encouraging opening for a conversation. Alice replied, rather shyly, 'I—I hardly 
know, sir, just at present—at least I know who I WAS when I got up this morning, but I think I must 
have been changed several times since then'.  

Noticeably, Alice does not start the conversation; rather, she looks disinterested at all in talking to 
the Caterpillar. She is probably discouraged to talk by the arrogant and careless appearance of the 
Caterpillar, who has been "sitting on the top with its arms folded, quietly smoking a long hookah and 
taking not the smallest notice of her or of anything else" (Carroll, 1865: 58). If not, then she is not 
willing to talk to that character, because she is now different from what she has been when initiating a 
conversation with the Mouse. Considering Alice's statement, "I know who I WAS when I got up this 
morning, but I think I must have been changed several times since then", it is obvious that Alice does 
not want to get involved in a new conversation, not because she is discouraged by the Caterpillar's 
apparent arrogance, but because she feels that her status, mood and experience now differ from what 
they have been before meeting the Caterpillar. She has had a childish experience before this meeting 
and before talking with the Mouse, but she is now in the process of becoming "a grown woman" 
(Carroll, 1865: 192).  

Alice is neither a child nor a woman at this scene; rather, she is transitioning between childhood 
and adulthood. This is evident in her statement, introducing herself when asked by the Caterpillar, 
"'I—I hardly know" (Carroll, 1865: 60). Alice here is uncertain whether she should introduce herself 
as a child or as a grownup adult. This sense of uncertainty about one's own self, in Steinberg's (2008: 
269) terms, reflects the adolescent's development of identity. That is to say, by not initiating the 
conversation with the Caterpillar, Alice reflects a stage of her personal growth towards maturity and 
womanhood, an inevitable social qualification or status through which Alice's childish experience in 
Wonderland can become a representation of adults' realistic experience of social isolation and need for 
phatic communion in the Victorian era.  

However, as the conversation between Alice and the Caterpillar starts, it seems ambiguous 
whether its purpose is communicating information or achieving phatic communion. The purpose may 
seem as an act of communication at first, as the Caterpillar asks Alice about her name. When Alice 
responds saying she does not know, the Caterpillar asks her to explain what she means by that. 
Following the conversation, one can see that the Caterpillar keeps asking Alice questions about the 
things the girl does not remember and the size she wants to be. This can show that the caterpillar is 
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Again, what proves that Alice is not curious about the Mouse's answers is the following 
conversation, where Alice, due to not receiving a reply from the Mouse, directly changes the 
conversation topic. Instead of talking about swimming and how to get out of the pool, she turns to talk 
about cats. The narrative flows thus (Carroll, 1856: 25),  

So, she began again: 'Ou est ma chatte?' which was the first sentence in her French lesson-book. 
The Mouse gave a sudden leap out of the water, and seemed to quiver all over with fright. 'Oh, I beg 
your pardon!' cried Alice hastily, afraid that she had hurt the poor animal's feelings. 'I quite forgot you 
didn't like cats.'  
'Not like cats!' cried the Mouse, in a shrill, passionate voice. 'Would YOU like cats if you were me?'  
'Well, perhaps not,' said Alice in a soothing tone: 'don't be angry about it. And yet I wish I could show 
you our cat Dinah.  

Interestingly, the word "began" at the early beginning of the above excerpt indicates that this is 
not the first time for Alice to start a conversation with the Mouse; rather, it is another attempt to 
initiate a conversation. However, Alice is talking to the Mouse in French, thinking that it is a French 
mouse. Using French indicates that the speaker is doing her best to approach the addressee in every 
possible means. She is trying to motivate the Mouse to get involved in the conversation by tackling 
different topics and by switching from English into French.  

Considering that code-switching involves, as Mühlhäusler (1981) believes, six different functions: 
directive, referential, metalinguistic, expressive, poetic and phatic, Alice's code-switching between 
English and French is basically a step towards the achievement of phatic communion. Using French, 
though shortly, the girl is mostly trying to please the Mouse and provide it with a comfortable 
atmosphere so that it may start talking. In short, Alice switches from asking about how to get out of 
the pool into asking about the place of her cat and later into talking about dogs. Such a switch of the 
topic suggests that the speaker does not need informative answers for any questions; rather, she needs 
the Mouse to interact with her. Considering that "the choice of subject matter tends to be non-
controversial [and insignificant]" in situations of phatic communion (Leech & Short, 2007: 141), 
Alice's use of French and introducing of various topics reflect her disinterestedness in learning 
anything new about any of the topics of the conversation. Alice's attitude here, in Leech's (1983: 141-
142) terms, constitutes an "activity of talking merely to preserve sociability…formulated either in the 
negative form 'Avoid silence' or in its positive form 'Keep talking'."  

What supports this is Alice's apology for frightening the Mouse. After noticing the Mouse's 
dislike of the cat-topic, Alice states, "'Oh, I beg your pardon!'…afraid that she had hurt the poor 
animal's feelings. 'I quite forgot you didn't like cats"' (Carroll, 1856: 25). Obviously, Alice is "afraid" 
that her question about cats may have "hurt" the Mouse, whom she sees as a "poor animal" whose 
"feelings" are important to her. The use of certain emotionally-loaded words like "hastily," "afraid," 
"poor" and "feelings" represents Alice's carefulness about the Mouse's emotional comfort, which 
"characterizes the beginnings and endings" of that conversation (Simpson, 2005: 44). The girl is 
concerned with creating an emotionally comfortable environment for the Mouse than communicating 
information. Such concern about the addressee's emotional status is a phase of politeness, which is 
defined by Leech (2014: 3) as "to speak or behave in such a way as to (appear to) give benefit or value 
not to yourself but to the other person(s), especially the person(s) you are conversing with." Thus, 
taking into consideration that "phatic tokens can be regarded as a subset of the politeness strategies" 
(Simpson, 2005: 51) and that the "linguistic behavior of conversational routines, including greetings 
and partings, as well as pleas, thanks, excuses, apologies and small talk, is part of the linguistic 
repertoire of politeness" (Laver, 1981: 290), Alice's conversation with the Mouse is basically an act of 
phatic communion. 

Due to her obvious politeness and concern about the Mouse's emotions, Alice stops talking about 
cats and starts instead talking about dogs. She says: "Are you—are you fond—of—of dogs?" (Carroll, 
1865: 27). While talking about dogs is as annoying for the Mouse as talking about cats, it is clear that 
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Caterpillar's "languid, sleepy voice" that is not encouraging at all, Alice's politeness and sense of 
courtesy are obvious.  

Thus, instead of adopting Yaguello's viewpoint that the main function of language in Alice's 
Adventures is communicative, this paper argues that Alice's conversations with the Caterpillar as well 
as the other characters of the narrative are mainly to achieve phatic communion: "to establish links of 
fellowship" (Malinowski, 1999: 303). To this end, this paper analyzes a sample of Alice's 
conversations with the characters in Carroll's narrative and argues that the girl relies on talking with 
others, although she does not need information, in order to contextualize herself in a place where she 
knows nobody at all.  

Discussion 

The first conversation to be examined here happens between Alice and the Mouse. Alice goes 
through this conversation after she is in the pool of her own tears before her size gets smaller. She sees 
a mouse and wants to talk to it, but feels unsure how to do that. The narrative flows thus (Carroll, 
1865: 24),  

'Would it be of any use, now,' thought Alice, 'to speak to this mouse? … There's no harm in 
trying.' So she began: 'O Mouse, do you know the way out of this pool? I am very tired of swimming 
about here, O Mouse!' (Alice thought this must be the right way of speaking to a mouse ... The Mouse 
looked at her rather inquisitively … but it said nothing.  

In this unsuccessful initiation of the conversation, the purpose of this conversation is ambiguous. 
It is not clear whether Alice begins it for the sake of communication or for the sake of communion.  

At the first glance, one may think that Alice is after communication, because she is asking a 
question that indicates her waiting for a piece of information to be communicated to her. She asks the 
Mouse about a way out of the pool and seems to be really in need to get out of that pool, as she claims 
that she is tired of swimming. Her need for information can also be seen in the phrase "no harm," 
which may show that she is so desperate to get the information that can help her go out of the pool. 
Apparently, it does not matter how the conversation goes on; what seems to matter is to get the 
required piece of information. 

A closer look at Alice's choice of diction, one can notice that the speaker does not really care 
about the information she asks for, as she asks herself whether or not it will be of any use to "speak to 
this mouse" (Carroll, 1865: 24). The word "speak" indicates that Alice does not care about the topic 
she picks; rather, she cares about breaking the silence by getting involved in a talk with someone. 
Were Alice really in need for information, she would use the word "ask" instead of "speak." This 
suggests that the words Alice uses when addressing the Mouse are not directly associated with any 
topic, which implies that she is not looking for information. Taking into consideration that in terms of 
phatic communion "the meaning of any utterance cannot be connected with the speaker’s or hearer’s 
behaviour, with the purpose of what they are doing" (Malinowski, 1999: 302), it can be inferred that 
Alice's attempt to initiate a conversation with the Mouse is for achieving the sociability of phatic 
communion rather than communicating information with the Mouse.  

The diction of the above extract indicates that Alice is not really interested in communicating with 
the Mouse for the sake of information; rather, she wants to establish a friendly relationship with it. 
Alice is a stranger in a foreign land where she needs someone to be by her side; therefore, she insists 
on initiating a conversation with the Mouse about whatever topic possible. This complies with the 
principle that "the two main functions of phatic communion are the establishment and consolidation of 
the interpersonal relationship" (Stenstrom & Jorgensen, 2008: 643) as well as the management of 
moving between non-interaction and full interaction. To this end, Alice tries to talk about a sort of 
shared knowledge or experience between her and the Mouse, since both of them are in the same pool 
and are trying to get out of it.  
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understanding the real world, as such an analysis has nothing to do with people's actual life experience 
and culture. 

Considering that "the aim and purpose of fantasy in literature are not necessarily different from 
those of the most exacting realism" and that it aims at "the investigation of human reality" (Apter, 
1982: 1&130), we believe that understanding Alice's inclination to get involved in conversations may 
reflect the inclination of the British people to get rid of social isolation and loneliness through 
communicating with each other. Against Ilić's belief (2004) that Alice's conversations in the narrative 
have nothing to do with reality, this paper relies on Lloyd Alexander's principle that "fantasy is hardly 
an escape from reality…[but] a way of understanding it" (Enkin, 2008: 212) to argue that 
understanding Alice's insistence to achieve phatic communion in the Wonderland can help us 
comprehend the tendency of the British people, especially women and children, in the Victorian era to 
get rid of agony associated with social loneliness by involving themselves in some phases of social 
interaction; i.e., phatic communion: "the activity of talking merely to preserve sociability" (Leech, 
1983: 141).  

This implies that Alice's Adventures is taken in here as a piece of fantasy or children's literature 
that is potentially meant to promote virtues of good manners, especially phatic communion, among the 
English people in the Victorian era. This means that Carroll's narrative is not simply a naïve piece of 
children's literature that is "either instructive or entertaining" (Pendlebury, 2013: iii) and that is mainly 
composed to "teach children lessons and morals" (Roelofs 2015: 6). Rather, it is a philosophical 
narrative that "educates for what may be regarded as the greater good of existential thinking: about 
what it means to be human and how one best ought to live in a conflicted and often irrational world" 
(Hilder, 2003: 125). 

Gregory L. Ulmer (1991) analyzes Alice's Adventures from an educational perspective and argues 
that the narrative is a combination of two education "modes"; namely,"communication by code and 
evocation by inference" (p.3). Whether or not such viewpoint is accurate, it obviously marginalizes the 
nature and value of phatic communion in Carroll's narrative in favor of identifying the author's mode 
of delivering her philosophical message. Instead of focusing on the author's mode and educational 
strategy, we argue here that Alice's Adventures is dedicated to educating its readers, both children and 
adults, the value of phatic communion, among many other lessons, like "governance, the possibility of 
improving society, the role of the individual and the limits of freedom" (Hintz & Ostry, 2003: 1).  

To achieve this, the paper consults with Mariana Yaguello (1998), who discusses the language of 
Alice's Adventures and eventually concludes that such a narrative "challenges the phatic function. 
Alice finds herself in a rather disconcerting world, where the different characters show the highest 
disregard for phatic communication" (p.13). Yaguello views Alice's Adventures as a narrative that 
emphasizes the value of language as a medium of communication rather than communion, which 
results in overlooking or ignoring the tone of politeness throughout the entire narrative. While this 
may seem unproblematic, considering that "the communicative strategies used for rendering phatic 
communion and small talk are in harmony with the Politeness Principle" (Urbanová, 2007: 37) 
demonstrates that the use of politeness necessarily implies phatic communion. Accordingly, to 
understand the value of language in terms of phatic communion, Alice's tendency not to suspend her 
politeness when talking to other figures in the narrative, as evident in her conversation with the 
Caterpillar for instance, should never be overlooked.  

Trying to escape the barking puppy, Alice has run "till the puppy's bark sounded quite faint in the 
distance"; then "looked all around her at the flowers and the blades of grass [to find something] to eat 
or drink under the circumstances" (Carroll, 1865: 56-57). Instead of finding something to eat, Alice 
has found a caterpillar "that was sitting on the top [of a mushroom] with its arms folded, quietly 
smoking along hookah and taking not the smallest notice of her or of anything else" (Carroll, 1865: 
58). Regardless of her disappointment for not finding food or drink at that moment and for hearing the 
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(Carroll, 1865:1-2). As her sister who has been with her on the bank is not mentioned at all, Alice is 
alone in a place that she does not know. She thinks: "I wonder if I shall fall right through the earth! ...I 
shall have to ask them [the inhabitants] what the name of the country is…is this New Zealand or 
Australia?" (Carroll, 1865: 5). Being alone in a foreign land, Alice tries to talk to mostly everyone she 
meets. She talks to the Caterpillar, the Cheshire Cat, the Mad Hatter, the Flowers, the Moon… etc., 
which makes the talking nonhuman figures of the narrative "real and believable" (Russell, 2012: 35). 
Yet, the girl never states whether her conversations with animals are to get information that she needs 
to substitute her sister's book's lack of "pictures [and] conversations" (Carroll, 1865: 2) or to achieve 
something else (i.e., phatic communion). In other words, determining whether the purpose of Alice's 
conversations is to communicate information or establish communion is not always clear.  

Accordingly, this paper examines the choice of words and context of some of Alice's 
conversations to determine whether conversations are used by Alice to attain information or achieve 
phatic communion. The paper argues that although communion is the target of Alice's conversations 
with the different characters of Alice's Adventures, importing information is still possible. This 
viewpoint may motivate readers to start viewing Carroll's narrative not as a piece of fantasy literature 
that has nothing to do with reality or a piece of children's literature that has nothing to do with the life 
and experience of adults, but as an invaluable narrative that emphasizes the value of language as a 
means to escape loneliness and social isolation. The paper tries to promote Alice's Adventures as 
Carroll's critical manifesto that criticizes the Victorian society of England for its abominable social 
system, lack of love and communion and Children's labor and poor education.2 To achieve this, it is 
necessary to consider here how the novel has traditionally been viewed by readers and emphasize how 
the factors of phatic communion have often been overlooked.  

Literature Review 

Scrutinizing the value of Alice's Adventures, Wim Tigges (1988) suggests that the novel stresses 
the difference between the Wonderland and the Real World and concludes that "the Wonderland 
creatures go by an inexorable logic" (p.157). This implies that Carroll's narrative is a "moral tale", 
which is usually dedicated to teach children "to reason early" (Fleming, 2013: 464). While this seems 
valuable, it does not at all consider the critical voice of Alice's Adventures against England in the 
Victorian era. To state that Carroll's narrative is for teaching children how to understand themselves 
and their surroundings early is interesting; nevertheless, the significance of the narrative's critical 
stance against Victorian England should not be ignored. Thus, our paper, different from Fleming's 
understanding of Alice's Adventures, argues that Carroll's novel relies on the fantasy and other aspects 
of children's literature to criticize the social conditions of England in the Victorian era. This is proved 
through analyzing the factors and aspects of phatic communion in the narrative and arguing that 
Alice's desire to achieve phatic communion reflects the English people's desire to substitute feelings of 
loneliness and isolation in the Victorian era by solidarity and love.  

This viewpoint contradicts with Biljana Mišić Ilić's belief that understanding the cultural aspects 
of phatic communion in Alice's Adventures and applying that to our real world is illogical, because 
Alice's universe is made to "cause wonder" rather than explain people's experiences in the real world. 
Ilić (2004: 1) writes, 

Although there may be words, objects, institutions, beliefs, aspects of behaviour,… etc. that bear 
resemblance to our own world and can be expressed in terms of our own language, there are many 
things that cause wonder, because either the language is used in a way different from ours or the whole 
integrated pattern of the world around us is (totally) different.  

In other words, studying phatic communion in Alice's Adventures and considering Alice's 
insistence to initiate conversations with people in order to establish an atmosphere of solidarity with 
others do not necessarily help us scrutinize people's need for phatic communion in Victorian England. 
This indicates that studying the many conversations in Alice's Adventures is insignificant to 
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Abstract 
People use language referentially to ask for information, such as when asking about directions 

(i.e., the referential function of language). In other situations, they use it effectively to express feelings 
rather than to ask for information (i.e., the affective function of language) (Holmes 2012). In the latter 
case, the speaker uses language to break silence and get rid of loneliness by initiating a conversation. 
This kind of conversation is known stylistically as a situation of phatic communion. This is the case 
with the conversations of Alice in Carroll's Alice's Adventures in Wonderland, where the girl is in a 
situation where she knows neither the place nor its inhabitants. Relying on the stylistic theories 
associated with phatic communion, such as Leech's (1981) and Laver's (1972), this paper examines 
some of Alice's conversations and argues that Alice's purpose of striking up conversations is to gain 
good feelings and establish solidarity with others, which constitutes what is called phatic communion.   

Keywords: Alice Adventures in Wonderland; English literature; Discourse analysis; Phatic 
communion; Stylistics. 

  

Introduction 

Language is sometimes used referentially to ask for information, as when a person asks about 
directions or asks about someone (i.e., the referential function of language) (Holmes 1992). In such a 
case, the person who seeks information is the one who usually initiates the conversation or talk. In 
other situations, one may use language effectively to express feelings and emotions rather than ask for 
information (i.e., the affective function of language) (Holmes 1992). In this case, the speaker uses 
language to break silence and get rid of loneliness by initiating a conversation. This kind of 
conversations is classified by linguists as a situation of phatic communion, which is "a type of speech 
in which ties of union are created by a mere exchange of words" (Malinowski, 1923: 315). In such a 
situation, one tries to be nice with others by politely starting a conversation about something that is not 
really important or that is already known to almost everyone involved in the situation. Thus, some 
utterances used in such situations include, "greeting formulae, comments on the weather, passing 
enquiries on someone's health, and other small talk topics." In Senft's (2009) terms, "it is claimed that 
phatic communion is characterized by not conveying meaning [and] by not importing information" 
(p.228).  

This is the case with the conversations of Alice in Carroll's Alice's Adventures in Wonderland,1 
where the girl goes on her journey into the wonderland lonely and accidently: "Alice was beginning to 
get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do…when suddenly a white 
rabbit with pinky eyes ran close by her…burning with curiosity, she ran across the field after it" 
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