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  مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب
 

  
 

  القواعد الناظمة للمجلة
العلمية جمعية المحكَّمة معتمدة تصدر عن نصف سنوية مجلة علمية  مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب   -

 . اتحاد الجامعات العربيةاألعضاء فيب في الجامعات كليات اآلدال

 باللغة العربية مع ملخص له باللغة االنجليزية، ويجوز أن يقدم بإحدى اللغتين اإلنجليزية أو  للنشريقدم البحث  -
  .  الفرنسية أو أية لغة أجنبية أخرى تتيسر طباعتها بموافقة هيئة التحرير مع تقديم ملخص له باللغة العربية

تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها األصالة والمنهجية العلمية واإلحاطة واالستقصاء، والتي تراعى    -
لم تقدم للنشر في أي مكان آخر، ويجوز نشر نقد متخصص أو وفيها اإلشارات الدقيقة إلى المصادر والمراجع، 

ي أو خارجه باإلضافة لنشر تقارير عن الندوات مراجعة ألحد المؤلفات العلمية الصادرة في الوطن العرب
 .والمؤتمرات التخصصية العربية والعالمية، وتعد البحوث التي تقبل للنشر بحوثًا معتمدة ألغراض الترقية

تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها في مجاالت اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية    -
  .تماعية والصحافة واإلعالموالخدمة االج

أن يكون البحث مرقونًا على الحاسوب وبمسافة مزدوجة بين السطور، وتقدم أربع نسخ منه مع قرص مرن قياس    -
  .IBM (Ms Word( انش، متوافق مع أنظمة 3.5

 .أن ال يزيد عدد صفحات البحث بما فيها األشكال والرسوم والجداول والمالحق على ثالثين صفحة   -

 ،حال قبولها مبدئيا على محكمين اثنين في األقل من ذوي االختصاصالمجلة تعرض البحوث المقدمة للنشر في    -
  .يتم اختيارهما بسرية مطلقة من رئيس التحرير

أي جزء منه بما يتناسب   أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه أوف من المؤلالطلبتحتفظ المجلة بحقها في    -
 . وسياستها في النشر

  . عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر المجلةتنتقل حقوق طبع البحث ونشره إلى  -

  . مكافأة عن البحوث التي تنشر فيهاالمجلةال تدفع  -

  .نسخة العدد الذي نشر فيهبعد نشره  لمؤلف البحث المجلةتهدي   -
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  التوثيق
  .( )ترقم اإلحاالت في متن البحث بطريقة متسلسلة، بين قوسين صغيرين

وتكون هوامش اإلحالة إلى المصادر والمراجع في نهاية البحث على النحو التالي، في حالة أن يكون المصدر أو 
  :المرجع كتابًا

  .، عدد األجزاء، مكان النشر،الناشر، السنة، الصفحةالمصدر أو المرجع: المؤلف كامًالإسم 

  .24، ص1966 مصر، دار المعارف، العصر العباسي األول،: ضيف، شوقي

  :وفي حال الرجوع إلى الدوريات أو المجالت تكون اإلحالة إليها على النحو التالي

  .، المجلد، العدد، السنة، الصفحةورية أو المجلة، إسم الدعنوان البحث: إسم المؤلف كامًال

  :مثال

، المجلد األول، العدد الثاني، تموز مجلة مجمع اللغة العربية األردني، "حول تعريب العلوم: "سعيدان، أحمد سليم
  .101، ص1978

ف بائي السم وتثبت في آخر البحث قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه حسب التسلسل األل
  . المؤلف العائلي، بحيث تذكر المراجع العربية أوًال ثم تليها المراجع األجنبية

   في املجلةاالشرتاك
ثالثة دنانير داخل األردن وسبعة دوالرات أمريكية أو ما يعادلها خارج األردن : االشتراك السنوي لألفراد

   .يكية أو ما يعادلها خارج األردنوللمؤسسات خمسة دنانير داخل األردن وعشرة دوالرات أمر
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679 

  العوامل املؤثرة في مدة إقامة السائح في األردن من جانب الطلب

  

  * كرم رواشدهأ

  

  ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في مدة إقامة السائح في األردن من جانب الطلب 
دد مرات كالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية للسياح وخصائص حركتهم السياحية إلى األردن، وع) السائح(

زيارة األردن، والهدف من الزيارة، وكيفية تنظيم الرحلة كمتغيرات مستقلة ومدى تأثيرها على المتغير التابع 
) 274(وتحقيقًا لهذا الهدف اعتمدت الدراسة على استبانة وزعت على عينة مكونة من ). مدة اإلقامة(

تحكمًا في مدة إقامتهم من القادمين على سائحًا غالبيتهم من السياح القادمين بشكل فردي كونهم أكثر 
شكل مجموعات عن طريق مكاتب السياحة والسفر، وتم اختيار العينة بشكل عشوائي من زوار المواقع 

 Linear(وقد اعتمدت الدراسة على األسلوب اإلحصائي تحليل االنحدار الثنائي . السياحية في األردن
Regression (وبينت الدراسة أن األردن تعد من الدول ذات اإلقامة . للتنبؤ بقسمة المتغير التابع

 كما بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في التأثير .)اقل من خمس ليالي(السياحية المنخفضة 
الذكور، : على مدة إقامة السائح في األردن عند عدد من المتغيرات، وقد كانت أعلى هذه الفروق عند

والسياح الذين لديهم تجربة سياحية في األردن من قبل، وأولئك المقيمين في الشقق والجنسية البلجيكية، 
في الزيارة الواحدة، والسياح الذين كانت  ) دوالر4000أكثر من (المفروشة، وأصحاب اإلنفاق المرتفع 

كان لديهم رضًا باإلضافة إلى السياح الذين . المناخ والعوامل الطبيعية والبحر الميت: دوافعه لزيارة األردن
وقد أوصت الدراسة بضرورة . عال عن األمن واالستقرار والمطاعم السياحية والدليل السياحي في األردن

ينهم إلبراز األردن كمقصد تكاثف جهود أصحاب القرار السياحي من القطاعين العام والخاص للتعاون فيما ب
ياحي بحد ذاته في ظل الظروف السياسية من ومستقر من ناحية، والسعي إلى ترويجه كمقصد سآسياحي 

  .في دول الجوار الجغرافي، وكذلك تقديم منتج سياحي متنوع بقيمة سعرية منافسة مع هذه الدول

  

  

  

  . السياحة– السائح – الطلب السياحي – مدة اإلقامة السياحية –األردن : الكلمات المفتاحية

                                                        
 2014معية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية  جميع الحقوق محفوظة لج.  
  .قسم السياحة والسفر، جامعة اليرموك، عمان، األردن   *



  رواشده

  680

  :مقدمة

 وتصنيفه، ووسيلة النقل المستخدمة للوصول يعد اختيار المقصد السياحي، ونوع الفندق 
للمقصد، وكذلك مدة اإلقامة السياحية من أهم القرارات التي يأخذها السائح باالعتبار عند اتخاذ 
قراره لرحلة سياحية ما، فطول مدة اإلقامة السياحية أو قصرها يتم دراستها في األدب السياحي 

عدد األشخاص "نه أالطلب السياحي على ) Medlik, 2003(ويعرف. من جانبي العرض والطلب
الذين يسافرون أو لديهم الرغبة في السفر إلى أي مقصد سياحي بعيدًا عن أماكن سكناهم 

  ".المعتادة، لزيارة المقومات السياحية في ذلك المقصد واستخدام الخدمات السياحية فيه

هة الطلب باالعتماد على يمكن دراسة العوامل المؤثرة في مدة اإلقامة السياحية من ج
الخصائص االقتصادية واالجتماعية للسائح، واألموال المخصصة للرحلة، ومدة إجازة السائح، 

ولكنها تعتمد من جهة العرض على مدى تنوع . ومدى إعجابه وانطباعه عن المنطقة التي يزورها
 Alleger and(ويشير . المنتجات والخدمات ومقومات الجذب السياحي في المقصد السياحي

Pouf, 2006 ( إلى أن مدة اإلقامة السياحية تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بنوعين من العوامل
منها العوامل الشخصية كالعمر والحالة االجتماعية وحجم العائلة والمستوى التعليمي والجنسية 

  . صد السياحيوكذلك العوامل االقتصادية كالدخل والوظيفة ومستوى األسعار في المق. وغيرها

ة التي توضح ة تعد واحدة من المتغيرات الرئيسوتشير منظمة السياحة العالمية أن مدة اإلقام
فالسياح الذين تكون مدة إقامتهم قصيرة ). WTO, 2007(االتجاه العام نحو اإلنفاق السياحي 

القتصادية يتجهون إلى اإلقامة في مناطق الجذب السياحي الرئيسية مما يعني تركز الفائدة ا
مناطق سياحية متعددة سواء إلنفاقهم في هذه المناطق، بينما الذين يقيمون لفترة أطول يزورون 

كما أن مدة اإلقامة . شملأ وعمأعني أن الفائدة االقتصادية تكون ة منها أو الهامشية، مما يالرئيس
السياحية المقدمة، من المتغيرات التي تساعد صناع القرار السياحي في تحديد نوع المنتجات 

فمدة اإلقامة الطويلة تتطلب توفير خدمات وتسهيالت ونشاطات سياحية متنوعة مقارنة مع مدة 
وفيما يتعلق بالعالقة بين مدة اإلقامة ومعدل اإلنفاق فمن البديهي القول انه مع . اإلقامة القصيرة

أما في ). Mules, 1998(سة زيادة مدة اإلقامة يزيد اإلنفاق السياحي وهذا ما أشارت إليه درا
فقد أشاروا إلى أن معدل اإلنفاق السياحي ال يتأثر كثيرًا ) Mok and Iverson, 2000(دراسة 

بمدة اإلقامة، فالسائح يملك مقدارًا معينا من النقود يسعى إلى إنفاقها مهما كانت مدة اإلقامة في 
 .الرحلة الواحدة

ة اإلقامة السياحية في الوقت الحالي آخذة إلى أن مد) Yang and Liu, 2003(ويشير  
يلة بالتراجع وذلك لكون السياح يسعون إلى تعدد رحالتهم السنوية، فبدال من قضاء مدة إقامة طو

ن االتجاه الحديث عند غالبية السياح يسير نحو تعدد الرحالت إفي رحلة واحدة ومقصد واحد، ف
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 األمر قد يساهم في قصر مدة اإلقامة للرحلة السنوية وزيارة أكثر من مقصد سياحي، ومثل هذا
  . الواحدة

وستركز هذه الدراسة على بيان العوامل المؤثرة في مدة إقامة السائح في األردن من جانب 
، ودوافع السياح لزيارة الطلب كالمتغيرات االقتصادية، واالجتماعية، وخصائص الرحلة إلى األردن

 .ة المقدمةرائهم عن الخدمات السياحيآاألردن و

 :الدراسات السابقة

قليلة هي الدراسات التي تناولت موضوع العوامل المؤثرة في مدة اإلقامة السياحية في 
والتي بينت أن مدة اإلقامة السياحية في األردن تعد )  Aloudat, 2010(األردن، ومنها دراسة 

دة اإلقامة السياحية في منخفضة إذا ما قورنت بالدول المجاورة كمصر مثال التي وصلت فيها م
ليلة، وبينت أن األمر عائد إلى أن غالبية السياح القادمين لألردن ) 9.83( حوالي 2006عام 

  .يزوروها كجزء من مقصد سياحي يضم مصر وسوريا وفلسطين ولبنان

بدراسة حول السياح غير األمريكان الذين زاروا أمريكا وقد الحظ أن ) Judith, 1999(قام 
ن للسياحة الثقافية وفالسياح القاصد. ديد مدة اإلقامةارة يلعب دورًا كبيرًا في تحهدف الزي

 إلى البقاء لمدة أطول وينفقون أمواًال أكثر مقارنة بالسياح القاصدين ألنواع السياحة يميلون
بين أن أهم العوامل التي تؤثر في مدة إقامة السائح ) Barros et al, 2008(وفي دراسة . األخرى

الميزانية المخصصة للرحلة :  بعض دول أمريكا الجنوبية مرتبة تنازليا على النحو التاليفي
السياحية، خصائص ومدى جاذبية المقصد السياحي، الخصائص االقتصادية واالجتماعية للسائح، 

  . الزيارة يلعب دورًا كبيرًا في زيادة مدة اإلقامةتكريركما بين أن 

التي سعت لتحديد العوامل المؤثرة في مدة اإلقامة ) Gokovali et al, 2006(أما دراسة 
السياحية في تركيا فقد بينت أن أهم هذه العوامل تتمثل في الخصائص االجتماعية واالقتصادية 

، ونوع الحجز في الفنادق، وكذلك الزيارات السابقة، ...)كالجنسية، والعمر، والمهنة(للسياح 
سياحي، والتوصيات التي حصل عليها السائح من األهل والصورة السياحية عن المقصد ال

مدة اإلقامة : هذا وقد صنف مدة اإلقامة السياحية في دراسته إلى ثالثة أصناف. واألصدقاء
القصيرة تلك التي تقل عن خمسة أيام، ومدة اإلقامة المتوسطة تلك التي تتراوح بين خمسة إلى 

وستعتمد هذه . يلة تلك التي تزيد عن ثمانية أيامثمانية أيام، في حين أن مدة اإلقامة الطو
. الدراسة هذا التصنيف لتحليل العوامل المؤثرة في مدة إقامة السياح من جانب الطلب في األردن

فقد وجدوا أن أكثر العوامل التي تلعب دورًا في ) Martines-Gorcia and Raya, 2008(أما 
جنسية السائح، والعمر، : في عدد من المتغيرات أهمهاتحديد مدة إقامة السائح في اسبانيا تتمثل 
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 منطقة الهدف بينوالمستوى التعليمي، ونوع اإلقامة، والموسم السياحي، والمسافة الجغرافية 
  . والمقصد السياحي

التي حاولت تحليل العوامل المؤثرة في مدة إقامة ) Menezes et al, 2008(وفي دراسة 
مستخدمة بذلك استبانة احتوت على مجموعة من المتغيرات ) Azores(السياح في جزر االزوري 

الشخصية واالجتماعية واالقتصادية وخصائص الرحلة السياحية، إذ وجدت أن تأثير هذه العوامل 
كالعمر، (الخصائص االجتماعية والديموغرافية للسائح : والمتغيرات كان تنازليًا على النحو التالي

ثم طبيعة وتنظيم الرحلة السياحية، ثم الصورة التي تخيلها ....) اعية والجنسية، والحالة االجتم
السائح عن المنطقة قبل القدوم، فمدى تطبيق منطقة الهدف لعناصر االستدامة في المشاريع 

يجابية بين إتوصلت إليها الدراسة وجود عالقة وكان من أهم النتائج التي . والمواقع السياحية
  . الزيارة أيضاروتكريطول مدة اإلقامة 

  Madeiraالتي أجريت في جزيرة ماديرا ) Barros and Machado, 2010(وفي دراسة 
إحدى الجزر البرتغالية في المحيط األطلسي لتحديد العوامل التي تؤثر في مدة إقامة السياح في 

 ثيرتأفقد توصلت الدراسة إلى أن العمر والجنس والمستوى التعليمي كان لهم . تلك الجزيرة
في مدة اإلقامة فاأللمان أكثر إقامة  ي الجزيرة، كما كان للجنسية أثر واضحعلى اإلقامة ف واضح

قرب جغرافيًا إلى أ من أن البريطانيين أكثر عددًا ومن غيرهم من الجنسيات األخرى على الرغم
ل ذلك من مدة كما بينت الدراسة انه كلما زاد معدل إنفاق السياح اليومي قل. الجزيرة من األلمان

اإلقامة، هذا باإلضافة إلى أن الزيارات السابقة كان لها دور ايجابي في زيادة مدة إقامة السائح، 
  .كما أن نوعية الخدمات السياحية كان لها اثر واضح على زيادة مدة إقامة الزائر

  :مشكلة الدراسة

 Gokovali(بعًا لتصنيف تعد األردن من المقاصد السياحية التي تتميز بمدة إقامة منخفضة ت
et al, 2006 .( فحسب إحصاءات وزارة السياحة واآلثار األردنية فقد بلغ معدل إقامة السياح  في
ة اإلقامة هذه جملة من وقد ساهم في انخفاض مد. ليلة ) 4,4 (2009 – 1990الفترة بين 

منتجات السياحية، كحجم المقصد السياحي، وتعدد ال) األردن(حدها من جانب العرض أ: األسباب
كالخصائص االجتماعية ) السائح(واآلخر من جانب الطلب . ومستوى الخدمات السياحية

. واالقتصادية للسائح، والهدف من الزيارة، واالنطباع الذي يحمله السائح عن المقصد السياحي
 من جهة لذا جاءت هذه الدراسة لتبين العوامل التي تؤثر في مدة اإلقامة السياحية في األردن

  .الطلب بشكل أساسي
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  :أهداف الدراسة

 .معرفة واقع مدة اإلقامة السياحية في األردن وتطورها التاريخي ومحاولة تفسير تذبذبها -1

 معرفة العوامل التي تؤثر على مدة إقامة السائح في األردن من جانب الطلب بشكل أساسي -2

 .ادة مدة إقامة السائح في األردننها زيأ شتقديم االقتراحات والتوصيات التي من -3

  :أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أهمية القطاع السياحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، 
، %)14.6( حوالي 2012فقد بلغت مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي األردني لعام 

 مباشرة في المنشآت السياحية المختلفة، فرصة عمل) 43.942(كما أن القطاع ساهم في خلق 
مليار دوالر أمريكي ) 2.4( حوالي 2012هذا وقد كان مردود األردن من الحركة السياحة لعام 

وكذلك أهمية مدة اإلقامة السياحية ). 2012دائرة اإلحصاء السياحي، وزارة السياحة واآلثار، (
 مدة اإلقامة تعد نإ فولذلكالسياحية في األردن، في تعظيم الفوائد االقتصادية المتأتية من الحركة 

مدى رضا السياح عن المنتج السياحي األردني، وكذلك مؤشر : مؤشرًا على كثير من األمور منها
على المردود االقتصادي من السياحة، باإلضافة إلى أن طول مدة اإلقامة يعكس أهمية المقصد 

  .السياحي على خارطة السياحة العالمية

  :ة الدراسةأسئل

 ما الخصائص االجتماعية والديموغرافية لعينة الدراسة؟   -1

 .لعينة الدراسة) السلوك السياحي(ما خصائص الحركة السياحية    -2

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدة اإلقامة السياحية في األردن تبعًا للمتغيرات    -3
 االجتماعية والديموغرافية لعينة الدراسة؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدة اإلقامة السياحية في األردن تبعًا لخصائص    -4
 الحركة السياحية لعينة الدراسة؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدة اإلقامة السياحية في األردن تبعًا لدوافع عينة    -5
 الدراسة؟

لسياحية في األردن تبعًا لمدى رضى هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدة اإلقامة ا   -6
 عينة الدراسة عن الخدمات السياحية؟     
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  :منهجية الدراسة

للوقوف على تحقيق أهداف الدراسة فقد قام الباحث بمراجعة األدب النظري المتعلق بمدة 
مة اإلقامة السياحية، والرجوع إلى إحصاءات وزارة السياحة واآلثار األردنية المتعلقة بمدة اإلقا

 .Judith, 1999. Barros, 2008(السياحية في األردن، وباالعتماد على الدراسات السابقة مثل 
Gokovali, 2006 (  قام الباحث بتصميم أداة الدراسة)احتوت على مجموعة من التي) االستبانة 

  :األسئلة أهمها

 التعليمي الخصائص الديموغرافية واالقتصادية للسياح كالعمر والجنسية والمستوى   -1
 .والدخل الشهري

 . الزيارة إلى األردنتكريرطبيعة الرحلة والهدف من الزيارة ومدى    -2

 . عن الخدمات السياحية المقدمةوآراؤهمدوافع السياح لزيارة األردن    -3

  عند Likert Scale   هذا وقد جاء مقياس أداة الدراسة وفق تدرج ليكرت الخماسي 
لسياح لزيارة األردن، ومستوى تقييمهم للخدمات والتسهيالت السياحية البند المتعلق بدوافع ا

على العبارات الواردة في المقياس، أما " غير موافق بشده"يعني ) 1(حيث الرقم . المقدمة لهم
قد مثل متوسط المقياس ويعني أن ) 3(، في حين أن الرقم "موافق بشدة"فيعني ) 5(الرقم 

  . اإلجابة محايدة

القادمين لألردن في الفترة ) غير العرب(ع الدراسة من سياح المبيت من األجانب تألف مجتم
سائحا من ) 274(تضمنت فأما عينة الدراسة ). 2012-10-20 ولغاية2010-9-20(الممتدة من 

األجانب القادمين لألردن بشكل فردي، تم اختيارهم بشكل عشوائي من زوار المواقع السياحية في 
 وعجلون وأم قيس وجبل القلعة والمدرج الروماني، حيث وزعت عليهم استبانة جرش: األردن مثل

والمتمثل في مدة : المتغير التابع: صممت لهذا الغرض واحتوت على مجموعة من المتغيرات منها
والتي تشمل الجنس، العمر، الجنسية، المستوى : والمتغيرات المستقلة.إقامة السياح بالليلة

و ألغراض . الخ...الجتماعية، الدخل الشهري، وعدد مرات زيارة األردن من قبلالتعليمي، الحالة ا
  :تحقيق أهداف هذه الدراسة واإلجابة عن أسئلتها تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية

  . المئويةوالنسب والتكريراتالمتوسطات الحسابية  -1

 . كد من ثبات أداة الدراسةألغراض التأ) Cronbach's Alpha(تطبيق معادلة كرونباخ الفا  -2

 لبيان العالقة بين طول فترة اإلقامة والحالة Cross Tabulationجداول االقتران  -3
 .االجتماعية
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  الذي يستخدم للتنبؤ بقيمة المتغير التابع Linear Regressionتحليل االنحدار الثنائي  -4
المتغيرات االجتماعية من خالل مجموعة من المتغيرات المستقلة ك) مدة اإلقامة السياحية(

والديموغرافية، وخصائص الحركة السياحية، ودوافع السياح، ومدى رضاهم عن الخدمات 
 .السياحية

  :صدق أداة الدراسة وثباتها

تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المتخصصين في مجال السياحة في عدد من 
 بناًء على مالحظاتهم لتخرج بنتائج الجامعات األردنية وتم إجراء بعض التعديالت على فقراتها

كما تم . عملية تمكنها من تحديد العوامل التي تلعب دورًا في تحديد مدة إقامة السياح في األردن
والتي كانت ) Cronbach's Alpha(حساب ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

  .راسة الحاليةمما يؤكد ثبات األداة إلغراض استخدامها في الد) 0.91(

  :مدة اإلقامة السياحية في األردن

من المقاصد السياحية ذات اإلقامة ) Gokovali et al, 2006(تعد األردن تبعًا لتصنيف 
 كما يظهر من 2009 –1990 المنخفضة فقد وصل مدة اإلقامة السياحية في الفترة بين

 نذكر منها صغر مساحة األردن، بليالي، وهذا األمر يعود إلى عدة أسبا) 4.4(إلى ) 1(الجدول
ة للمنتج السياحي األردني التي تتميز بقصر مدة ثرية الثقافية هي الصورة الرئيسن السياحة األأو

 ). 2000برهم، (اإلقامة كما يشير 
  2009-1990معدل اإلقامة السياحية بالليلة في األردن للفترة بين ) 1(جدول 

معدل اإلقامة السياحية   العام

  بالليلة

معدل النمو 

%  

معدل اإلقامة   العام

  السياحية بالليلة

معدل النمو 

%  
1990  5.07  -  2000  4.27  0.71  
1991  5.09  0.4  2001  4.63  8.4  
1992  4.71  -7.5  2002  4.35  -6.1  
1993  4.84  2.8  2003  4.45  2.3  
1994  4.44  - 8.3  2004  4.50  1.1  
1995  3.75  - 15.5  2005  4.52  0.4  
1996  3.58  -4.5  2006  4.2  -7.1  
1997  3.88  8.4  2007  4.4  4.8  
1998  4.11  5.9  2008  4.3  -0.2  
1999  4.24  3.2  2009  4.8  11.6  

  2010 وزارة السياحة واآلثار، دائرة اإلحصاء السياحي، *
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 وحتى 1990تطور مدة اإلقامة السياحية في األردن منذ عام ) 1(نالحظ من خالل الجدول 

وفيما يتعلق بفترات . تذبذبها ارتفاعا وانخفاضا بين الفترة واألخرى والتي يظهر 2009عام 

 1994التراجع فكان أعالها تلك الفترة التي تلت توقيع اتفاقية السالم األردنية اإلسرائيلية عام 

 التي كانت نسبة التراجع 1994 مقارنة مع عام 1995في عام %) 15.5(والتي تراجعت بنسبة 

ن الكثير من السياح أصبح بإمكانهم زيارة األردن  وذلك أل1993ع عام مقارنة م%) 8.3(فيها 

وإسرائيل ضمن برنامج سياحي واحد بعد أن كان من الصعب دخول السياح إلى األردن عن طريق 

إسرائيل، كما أن العديد من برامج الترويج السياحية اإلسرائيلية أخذت تروج للمواقع السياحية 

  .ج سياحي لزيارة إسرائيلاألردنية كجزء من برنام

 وذلك نتيجة لحرب 1991مقارنة مع عام %) 7.5  (1992وصلت نسبة التراجع  في عام 

 إلى 1991الخليج الثانية التي أثرت على عدد السياح في تلك الفترة بحيث تراجع عددهم في عام 

الثة والتي أما حرب الخليج الث. 1990سائح في عام ) 577.446(سائح مقارنة مع ) 439.481(

أيضا على مدة اإلقامة السياحية حيث بلغ معدل  واضح  فقد كان لها تأثير2002في عام بدأت 

أضف إلى ذلك أن الحرب اللبنانية . بالمقارنة مع العام السابق%) 6.1(التراجع في ذلك العام 

جعت بنسبة  قد أثرت على مدة اإلقامة السياحية في األردن والتي ترا2006اإلسرائيلية في عام 

  .2005مقارنة مع عام %) 7.1(

سائح وذلك ) 4.162.367( حوالي 2012بلغ عدد سياح المبيت الذين زاروا األردن لعام 

. سائح) 3.959.643( الذي استقبلت األردن خالله حوالي 2011مقارنة مع عام %) 5.1(بزيادة 

القادمين لألردن لعام من مجموع سياح المبيت %) 74.5(وقد شكل السياح العرب ما نسبته 

أما عدد السياح القادمين على شكل %) 25.5(، في حين بلغت نسبة السياح غير العرب 2012

) 446.165(بلغ حوالي  فقد 2012مجموعات سياحية عن طريق مكاتب السياحة والسفر لعام 

دائرة اإلحصاء (من مجموع السياح القادمين لألردن %)10.7( ما نسبته نسائح ويشكلو

  -2-وقد كان معدل إقامة هؤالء كما في الجدول ).  2012لسياحي، وزارة السياحة واآلثار، ا
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  السياحية القادمة عن طريق مكاتبمدة اإلقامة السياحية في األردن للمجموعات) 2(جدول 

  السياحة والسفر حسب اإلقليم
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  مجموعات الدول
  3.1  2.2  2.4  1.9  2  3.5  الدول األفريقية
  3.6  3.2  3  2.7  2.7  3.6  الدول األمريكية

  2.9  2.6  2.3  2.2  2.3  2.5  دول أسيا والباسفك
  5.5  5  5.1  5.2  5.3  5.4  الدول األوروبية
  3.9  3.9  4.4  3.6  3.9  3.9  الدول العربية
  3.8  3.4  3.4  3.1  3.2  3.8  المتوسط

  2012آلثار، مديرية اإلحصاء السياحي، وزارة السياحة وا* 

 أن معدل اإلقامة عند جميع المجموعات كان منخفضا باستثناء -2-نالحظ من خالل جدول 
الجنسيات األوروبية، ثم جاء في المرتبة الثانية سياح الدول العربية فعلى الرغم من أن معدل إقامة 

اءات العامة، دائرة اإلحص(ليلة ) 24.2( بلغت 2010/2011العرب القادمين لألردن خالل الفترة 
إال إننا نالحظ انخفاضها في هذا الجدول كونه يتحدث عن السياح العرب القادمين على ) 2012

أما في المرتبة الثالثة فقد جاءت دول أمريكا والتي تشمل الواليات . شكل مجموعات سياحية
 وتبعًا .المتحدة وكندا والمكسيك، ثم دول أسيا والباسفيك وأخيرا مجموعة الدول اإلفريقية

ن جميع المجموعات السياحية القادمة لألردن تتميز بمعدل إف) Gokovali et al, 2006(لتصنيف 
-2004إقامة منخفض باستثناء مجموعة الدول األوروبية والتي كان معدل إقامتهم خالل الفترة 

  ).معدل إقامة متوسط(ليلة ) 5.25 (2009

إلقامة السياحية في األردن بالليلة الخاص بتطور معدل ا) 1(نالحظ من خالل الشكل 
 أن أعلى معدل إقامة كان في عام 2008-2003للمجموعات السياحية حسب الشهر للفترة بين 

 وذلك لعودة الحركة السياحية إلى طبيعتها بعد عودة األمن واالستقرار إلى 2005 و 2004
اإلقامة في األردن بالنسبة كما ونالحظ أن أعلى معدل . 2001أيلول عام /11المنطقة بعد أحداث 

تشرين األول (والخريف ) آذار ونيسان(للمجموعات السياحية حسب الشهر في فترتي الربيع 
لكونهما يشهدان حركة مجموعات سياحية أوروبية وأمريكية نشطة؛ نتيجة لإلجازات التي ) والثاني

حرارة في األردن في فترة يحصل عليها السياح في عيد الفصح في فترة الربيع، ونتيجة اعتدال ال
  .الخريف مقارنة بمناخ أوروبا وأمريكا من نفس الفترة
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كما هو واضح في الشكل ) حزيران وتموز وآب(يعود انخفاض معدل اإلقامة في فترة الصيف 
على الرغم من أن هذه الفترة هي ذروة السياحية العربية التي تتميز بمدة إقامة طويلة، كون ) 1(

  . ة اإلقامة للسياح المجموعاتالشكل يعالج مد

 شكل (1) معدل اإلقامة السياحية في األردن للفترة 2003-2008 حسب الشهر

0
1
2
3
4
5
6

ك2 شباط  اذار نیسان  ایار  حزیران  تموز   اب ایلول    ت  1 ت2 ك1

الشھر

ـــــة
يلـــ

بالل
ـــة 

مـــــ
القا

ل ا
ــــد

معــــ

2003 2004 2005 2006 2007 2008

  

تشير بيانات مديرية اإلحصاء السياحي في وزارة السياحة إلى أن كًال من البحر الميت ، 
ومدينة عمان  تحتالن المرتبة األولى في مدة اإلقامة السياحية من بين مناطق الجذب السياحي 

ليلة لكل منهما، ثم جاءت في المرتبة الثالثة ) 2.7(سط  والتي بلغت في المتو2009-2006للفترة 
. ليلة) 1.9(ثم البتراء التي بلغ متوسط مدة اإلقامة فيها في الفترة نفسها . ليلة) 2.3(العقبة 

  ).2010مديرية اإلحصاء السياحي، وزارة السياحة، (
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  :مناقشة النتائج

  :اسةالخصائص االجتماعية والديموغرافية لعينة الدر: أوال

  الخصائص االجتماعية والديموغرافية لعينة الدراسة) 3(دول ج

  النسبة  التكرار  المتغير 
  الجنس  46.7 128  ذكر 
  53.3  146  أنثى
  الحالة االجتماعية  57.7  158  أعزب
  42.3  116  متزوج

  8  22  الواليات المتحدة
  13.9  38  بريطانيا
  1.5  4  كندا
  5.8  16  ألمانيا

  14.6  40  رنساف
  5.8  16  استراليا
  9.5  26  اسبانيا
  1.5  4  روسيا
  10.2  28  ايطاليا
  3.6  10  هولندا
  1.5  4  سويسرا
  1.5  4  السويد
  2.2  6  بلجيكا
  2.2  6  نيوزلندا
  0.7  2  النمسا

  الجنسية 

  17.5  48  أخرى
  3.6  10   سنة20اقل من 

  26.3  72   سنة20-29
  31.4  86   سنة30-39
  14.6  40   سنة40-49
  16.8  46   سنة50-59

  العمر
  
  
  
  
  
  

  7.3  20   سنة فأكثر60
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  النسبة  التكرار  المتغير 
  19.7  54  ثانوية عامة
  31.4  86  بكالوريوس

  37.2  102  دبلوم

  المستوى التعليمي
  
  
  11.7  32  دراسات عليا  

  16.1  44    دوالر500اقل من 
  8  22   دوالر5001-1000
  20.4  56   دوالر1001-1500
  16.1  44   دوالر1501-2000

  الدخل الشهري

  39.4  108   دوالر2000أكثر من 
  15.3  42  وظيفة حكومية
  48.9  134  قطاع خاص

  18.2  50  طالب

  الوظيفة

  17.5  48  أخرى 
 

السابق أن نسبة اإلناث هي األكثر في عينة الدراسة بنسبة بلغت ) 3(يظهر من الجدول 

، وحسب الجنسية فقد %)57.7(م من العزاب بنسبة من جميع أفراد العينة، وغالبيته%) 53.3(

%). 13.9(ثم الجنسية البريطانية بنسبة%) 14.6(جاء الفرنسيون في المرتبة األولى بنسبة بلغت

وهذا %) 31.4(في المرتبة األولى بنسبة بلغت ) 39-30(أما فيما يتعلق بالعمر فقد جاءت الفئة 

 Third ageغالبية زوار األردن هم من فئة كبار السن قد يتعارض مع الدراسات التي تشير إلى أن 

 نظموا Individualولكن ما يبرر ذلك أن الدراسة اعتمدت على السياح القادمين على شكل أفراد 

رحلتهم في الغالب بأنفسهم وليس عن طريق مكاتب السياحة والسفر، أما كبار السن ففي الغالب 

وبالنسبة للمستوى . ن قبل مكاتب السياحة والسفريأتون على شكل مجموعات سياحية منظمة م

والنسبة األكبر من %).37.2( غالبية أفراد العينة من حملة درجة الماجستير تالتعليمي فقد كان

 في القطاع نويعملو%) 39.4( دوالر شهريا 2000أصحاب الدخل المرتفع أكثر من 

  %). 48.9(الخاص
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  :الدراسة إلى األردنخصائص الحركة السياحية لعينة : ثانيًا

  خصائص الحركة السياحية لعينة الدراسة إلى األردن) 4(جدول 
  النسبة المئوية  التكرار  الفئة  المتغير

  88.3  242  وال مرة 
  73  20  مرة واحدة

  2.2  6  مرتين

عدد مرات زيارة األردن 
  من قبل

  2.2  6  ثالث مرات فأكثر
  19.7  54  االنترنت

  26.3  72  األقارب واألصدقاء
  12.4  34  وسائل اإلعالم

  24.8  68  الكتب والمجالت
  8  22  مكاتب السياحة والسفر

  كيف عرفت عن األردن

  8.8  24  أخرى
  52.6  144  زيارة المواقع األثرية والتاريخية

  6.6  18  زيارة األهل واألصدقاء
  6.6  18  السياحة البيئية
  3.6  10  السياحة الدينية

  2.9  8  المؤتمرات
  19.7  54  المغامرة
  0.7  2  الدراسة

  هدف الزيارة إلى األردن

  7.3  20  أخرى
  86.9  238  بدون أطفال

  8  22   طفل1-2
  3.6  10   أطفال3-5

عدد األطفال المرافقين 
  في الرحلة

  1.5  4   أطفال5أكثر من 
  20.4  56  فندق غير مصنف
  13.1  36   نجمة2 – 1فندق بتصنيف 
  27  74   نجوم3فندق بتصنيف 
  35.8  98   نجوم5 – 4فندق بتصنيف 

  مكان اإلقامة

  3.6  10  شقق مفروشة
  Bed Only 50  19.2سرير فقط   طبيعة الحجز في الفندق 

  BB 158  57.7سرير مع إفطار   
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  النسبة المئوية  التكرار  الفئة  المتغير
  HB 38  13.9نصف حجز 
  FB 28  10.2حجز كامل 

  43.1  118  األولى
  35.8  98  ثانيةال

  13.1  36  الثالثة

هذه الرحلة عالميا في 
  هذا العام هي 

  8  22  الرابعة
  18.2  50   دوالر500اقل من 

  27.7  76   دوالر1000 – 500
  21.2  58   دوالر1500 – 1001
  10.9  30   دوالر2000 – 1501
  12.4  34   دوالر3000 – 2001
  3.6  10   دوالر4000 – 3001

حجم اإلنفاق في هذه 
  الرحلة بالدوالر

  5.8  16   دوالر4000أكثر من 
  56.2  154  بشكل شخصي
  33.6  92  مكتب سياحة

  6.6  18  األصدقاء واألقارب

  كيفية تنظيم الرحلة

  3.6  10  أخرى
  

احية لعينة الدراسة إلى األردن والخاص ببيان خصائص الحركة السي) 4(يظهر من الجدول 
 األردن من عرفمنهم %) 26.3 (نأ األردن من قبل، ومن أفراد العينة لم يزوروا%) 88.3(ن أب

وبما ). 52.6(عن طريق األقارب واألصدقاء، وكان هدف الغالبية زيارة المواقع األثرية والتاريخية 
أن بعض الدراسات تشير إلى أن عدد األبناء المرافقين في الرحلة السياحية يؤثر على مدة اإلقامة 

اد العينة ليس لديهم أبناء مرافقين في هذه من أفر%) 86.9(أما سلبًا أو إيجابًا فقد تبين أن 
ن أق ذات التصنيف أربع وخمس نجوم، و في فناديقيمونبأنهم %) 35.8(وقد أشار . الرحلة

أما فيما %). 57.7(بنسبة )  Bed & Breakfast  BB(طبيعة حجزهم كانت سرير وإفطار 
من أفراد العينة أن هذه الرحلة %) 43.1(يتعلق بعدد الرحالت التي قام فيها هذا العام فقد أشار 

من أفراد العينة خالل مدة إقامتهم في األردن بين %) 27.7(وكان معدل إنفاق  . هي األولى
منهم أنهم نظموا رحلتهم بطريقة شخصية؛ %) 56.2(كما أشار ).  دوالر1000 – 500(

ن الدراسة تعتمد السياح الفرديين بشكل خاص ألنهم أكثر تحكمًا في مدة إقامتهم وبالطبع هذا لكو
  .من سياح المجموعات التي تتحدد مدة إقامتهم مسبقا من قبل وكالء السياحة والسفر
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هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدة إقامة السياح في األردن تبعًا للمتغيرات : ثالثًا

  فية؟ الديموغرا-االجتماعية

تبلغ النسبة ليلة، وهذه ) 8.26(أظهرت الدراسة أن متوسط مدة اإلقامة لعينة الدراسة حوالي 
 الدراسة ركزت ألنليلة؛ وربما ) 4.2(ضعف مدة اإلقامة حسب بيانات وزارة السياحة األردنية 

على السياح القادمين بشكل فردي وليس عن طريق مكاتب السياحة والسفر على شكل مجموعات 
التالي ) 5(ويظهر من الجدول . الذين تحدد مدة إقامتهم بشكل مسبق قبل قدومهم لألردنو

الفروق اإلحصائية لمدة إقامة السياح تبعًا للمغيرات االجتماعية الديموغرافية كالعمر والجنس 
  :والمستوى التعليمي وطبيعة العمل والحالة االجتماعية

  السياح تبعًا للمتغيرات االجتماعية الديموغرافيةالداللة اإلحصائية لمدة إقامة ) 5(جدول 

  الداللة اإلحصائية قيمة T  المتغير

  0.04 1.989 -  الجنس

  0.07 1.801  الحالة االجتماعية

  0.02 2.308 -  الجنسية

  0.67 0.424 -  العمر 

  0.39 0.855  المستوى التعليمي

  0.86 0.174  الدخل

  0.15 1.722 -  الوظيفة

 

لسابق أن هناك متغيرين فقط من بين المتغيرات االجتماعية ا) 5(يظهر من الجدول 
الديموغرافية لها فروق ذات داللة إحصائية في التأثير على مدة اإلقامة السياحية في األردن عند 

وفيما يتعلق بالجنس فقد كانت هذه الفروق لصالح فئة . عينة الدراسة وهما الجنس والجنسية
أما فيما يتعلق . عند اإلناث) 7.70(ليلة مقابل ) 8.91(هم الذكور الذين كانت متوسط إقامت

وهذا ما ) 0.02( ذات داللة إحصائية عند مستوى ًابالجنسية فقد وجد أيضا أن هناك فروق
 Menezes et al, 2008. Barros et al, 2010. Barros and(توصلت إليه الدراسات السابقة 

Machado, 2010 (وامل الهامة في تحديد مدة اإلقامة السياحية حد العأ أن الجنسية  حينفي
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وقد . لكون الجنسية في العادة تعكس مستوى الدخل الفردي مما ينعكس بدوره على مدة اإلقامة
قل أأما . دية فالسويسرية والنمساويةتبين أن أعلى مدة إقامة كانت عند الجنسية البلجيكية ثم الكن

  .السترالية  فالسويديةالجنسيات إقامة فقد كانت االسبانية ثم ا

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدة إقامة السياح في األردن تبعًا لخصائص : رابعًا

  .الحركة السياحية

الداللة اإلحصائية في مدة إقامة السياح في األردن تبعًا لخصائص الحركة ) 6(جدول 

  السياحية

  الداللة اإلحصائية  قيمة   T  المتغير 

  0.54 0.612-  يارةالهدف من الز
  0.00  3.556  كم مرة زرت األردن من قبل

  0.00  4.003  كيف عرفت عن األردن
   0.03  2.103  عدد األطفال المرافقين في الرحلة

   0.02   2.284-  مكان اإلقامة
  0.26  1.107-  طبيعة الحجز في الفندق 

  0.26  1.118-  هذه الرحلة في هذا العام هي رقم
  0.00  4.905  قمت بها هذا العامعدد الرحالت التي 
  0.23  1.180-  كيفية تنظيم الرحلة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدة اإلقامة السياحية في األردن ) 6(يظهر من الجدول 
فقد كانت ). 0.05(تبعًا لبعض المتغيرات المتعلقة بخصائص الرحلة السياحية عند مستوى ثقة 

 زادت مرات الزيارة فكلما لمتغير عدد مرات زيارة األردن من قبل  هذه الفروق دالة إحصائيا تبعًا
يجابية إن السائح قد امتلك تجربة سياحية من قبل كلما زادت مدة اإلقامة السياحية؛ وهذا يعني أ

 الزيارة مرة أخرى، فقد كان متوسط مدة اإلقامة عند الذين زاروا األردن تكرير على شجعهمما 
يلة، ثم تلتها الفئة التي زارت األردن من قبل ثالث مرات فأكثر بمتوسط ل) 13(مرتين من قبل 

ط مدة إقامتهم ليلة، أما الذين زاروا األردن مرة واحدة من قبل فقد بلغ متوس) 11(إقامة بلغ 
قل مدة إقامة فقد كانت عند الذين لم يزوروا األردن من قبل بمتوسط بلغ أأما . ليلة) 10.4(
  .ليلة) 7.9(

عند مصدر معلومات السياح ) 0.00(ان هناك فروق ذات داللة إحصائية أيضا بلغت وقد ك
وعلينا اإلشارة أن مصدر معلومات السياح عن األردن تراوحت بين مكاتب السياحة . عن األردن

واألصدقاء ووسائل اإلعالم وغيرها، ولكون الدراسة ركزت على السياح األفراد وليس المجموعات 
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 وكانمن أفراد عينة الدراسة، %) 33.6(مكاتب بتعريفهم عن األردن ال يتجاوز فقد كان دور ال
أما أعلى متوسطات اإلقامة تبعًا . ليلة) 7(متوسط مدة إقامة هؤالء هي األقل بين الفئات األخرى 

لهذا المتغير فقد كانت عند الفئة التي عرفت عن األردن عن طريق وسائل اإلعالم المرئية 
  .ليلة) 9.5(مقروءة إذ بلغت والمسموعة وال

وفيما يتعلق بعدد األطفال المرافقين في الرحلة السياحية فقد كان لها فروق ذات داللة 
نه كلما زاد عدد األطفال المرافقين زادت أوتوضح النتائج ) 0.03(ى ثقة بلغ إحصائية عند مستو

و نمط السياحة العائلية؛ مما مدة اإلقامة وربما يعود ذلك إلى أن نمط السياحة في هذه الحالة ه
يعني عدم انشغال األهل ذهنيًا بأطفالهم الباقون في البيت وبالتالي اإلسراع في إتمام الرحلة 

وفي حالة عدم وجود األبناء وقصر مدة اإلقامة فقد يعني ذلك . السياحية على حساب مدة اإلقامة
لقدرة على الخروج للسياحة أكثر من أن هذه الفئة من العزاب أو حديثي الزواج الذين يملكون ا

مرة في العام مما يعني قلة مدة إقامتهم، ولتوضيح العالقة بين طول فترة اإلقامة والحالة 
هذا فقد بلغ متوسط ). 7( كما في الجدول رقم Cross Tabulationاالجتماعية فقد تم عمل 

ليلة، ثم ) 14.5( من خمسة أبناء مدة اإلقامة للعينة التي يزيد عدد األطفال المرافقين لهم أكثر
 طفالنليلة، ثم التي يرافقها طفل أو ) 12.2( خمسة أبناء بمتوسط 5-3تلتها الفئة التي يرافقها 

ليلة، وأخيرا الفئة التي ال يرافقها أطفال نهائيا بمتوسط مدة إقامة بلغ ) 9.3(بمتوسط إقامة 
  .ليلة) 7.8(

  قة بين طول فترة اإلقامة والحالة االجتماعية لبيان العالCross Tabulation) 7(جدول 
عدد   الحالة االجتماعية  الحالة االجتماعية

  متزوج  أعزب  الليالي
عدد   المجموع

  متزوج  أعزب  الليالي
  المجموع

1  0  2  2  13  4  6  10  
2  4  4  8  14  4  6  10  
3  8  0  8  15  2  4  6  
4  52  22  74  16  4  6  10  
5  22  12  34  17  2  0  2  
6  8  4  12  18  6  2  8  
7  2  2  4  19  2  4  6  
8  14  12  26  20  2  0  2  
9  10  10  20  21  0  2  2  

10  4  6  10  22  2  0  2  
11  2  6  8  23  2  0  2  
12  2  6  8    158  116  274  
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فقد ) 0.02(كان لمكان اإلقامة في األردن فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة بلغ 
) 15.8(ي الشقق المفروشة بمتوسط إقامة بلغ كان أعلى مدة إقامة عند تلك الفئة التي تقيم ف

ليلة، ثم تلك الفئة التي تقيم في ) 9.7(ليلة، ثم تلتها الفئة التي أقامت في الفنادق غير المصنفة 
ليلة، وأخيرا الذين أقاموا ) 7.5 (انليلة، ثم النجمة والنجمت) 7.7 ( نجومة والخمسةفنادق األربع

كما نالحظ أيضا وجود عالقة واضحة بين متوسط مدة اإلقامة .ةليل) 7.2( نجوم ةفي فنادق الثالث
السياحة ومعدل اإلنفاق فقد ظهر من الدراسة أن أعلى متوسط إقامة كان عند تلك الفئة التي كان 

قل أليلة، أما ) 9.9(توسط إقامة بلغ  دوالرًا على هذه الرحلة بم4000معدل إنفاقها أكثر من 
ليلة، ثم ) 5.8( دوالرًا إذ بلغ 500ند الفئة التي أنفقت اقل من متوسط مدة إقامة فقد كانت ع

  .ليلة سياحية) 7.1(دوالرًا بمتوسط إقامة بلغ ) 1000-500(تلتها الفئة التي أنفقت 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسط مدة إقامة السياح في األردن تبعًا : خامسا

  لدوافعهم؟

 أهم الدوافع التي قادتهم لزيارة األردن وطلب منهم تحديد لقد تم سؤال عينة الدراسة عن
ثم تم تحديد دور هذه الدوافع في تحديد مدة . وزن الدافع من خمسة حسب مقياس ليكرت

فقد كانت نتيجة تحليل ذلك في ) 0.05(اإلقامة وهل كان لها داللة إحصائية عند مستوى ثقة 
  :التالي) 7(الجدول 

  ائية في مدة إقامة السياح في األردن تبعًا لدوافعهمالداللة اإلحص) 8(جدول 

وزن الدافع من   الدافع
5  

ترتيب الدافع 
  حسب وزنه

الداللة  T  قيمة
  اإلحصائية

  0.00  3.295 10 2.77  المناخ
  0.00  3.896 7  3.27  الطبيعة

  0.06  1.874- 2  4.36  المواقع التاريخية
  0.78  0.279- 13  1.69  الرياضة

  0.00  2.706 12  2.06  يةالمياه المعدن
  0.00  5.323- 4  3.71  البحر الميت

  0.78  0.279- 1  4.50  البتراء
  0.59  0.532 5  3.50  ) المدن(المراكز الحضرية 

  0.23  1.198 3  3.88  المواقع التراثية
  0.74  0.327- 8  3.18  المواقع الدينية

  0.00  3.509- 11  2.69  األسعار
  0.13  1.482- 9  2.97  المتاحف

  0.27  1.094 6  3.31  األمن واالستقرار
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أن البتراء كعامل جذب سياحي جاءت في المرتبة األولى ثم ) 8(نالحظ من خالل الجدول 

تلتها المواقع التاريخية األخرى كجرش وأم قيس والقصور الصحراوية وغيرها، ثم جاء في المرتبة 

األخيرة فقد جاءت الرياضة كعامل جذب الثالثة المواقع التراثية فالبحر الميت، أما في المرتبة 

وفيما يتعلق بدور هذه الدوافع في . إلى جانب األسعارسياحي ثم تلتها مواقع المياه المعدنية 

 ذات داللة إحصائية في ًاتحديد مدة اإلقامة السياحية لعينة الدراسة فقد وجد أن هناك فروق

لمناخ، والعوامل الطبيعة، والمياه المعدنية، ا: والدوافع خمسةالتأثير على مدة اإلقامة السياحية 

وقد كانت هذه الفروق لصالح فئات على حساب أخرى كما يبينها . والبحر الميت، واألسعار

  :التالي) 8(الجدول 

  متوسط مدة اإلقامة السياحية لمستويات الدوافع التي تملك داللة إحصائية) 9(جدول 

  5  4  3  2  1  الدافع

  9.5  10.5  7.6  8.5  6.7  المناخ

  9.6  10  6.3  7.9  7.1  الطبيعة

  11.7  8.7  8.4  8.1  7.8  المياه المعدنية

  7.5  7.6  7.4  13.5  9.5  البحر الميت

  7.6  7.5  8.3  10.4  7.6  األسعار
  موافق بشده: 5        .موافق: 4.  محايد : 3.  غير موافق: 2   .غير موافق بشدة: 1    

ئية في متوسط مدة إقامة السياح في األردن تبعًا هل هناك فروق ذات داللة إحصا: خامسا

  لرضاهم عن الخدمات السياحية؟

هم عن الخدمات السياحية في األردن وطلب منهم اسؤال عينة الدراسة عن مدى رضم لقد ت

 الرضا في اثم تم تحديد دور هذ. مقياس ليكرتتحديد وزن هذا المدى من خمسة حسب 

فقد كانت نتيجة تحليل ) 0.05(داللة إحصائية عند مستوى ثقة تحديد مدة اإلقامة وهل كان لها 

  :التالي) 10(ذلك في الجدول 
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الداللة اإلحصائية في مدة إقامة السياح في األردن تبعًا لرضا الزوار عن ) 10(جدول 

  الخدمات السياحية

مدى الرضا   الخدمة السياحية

  5من 

الداللة  T  قيمة

  اإلحصائية
  0.01 2.486- 3.90  األمن واالستقرار

  0.52  0.642-  4.03  سهولة الوصول إلى المواقع السياحية
  0.34  0.956  3.61  نظافة المواقع السياحية

  0.84  0.196  3.47  الفنادق
  0.38  0.872  4.10  مدى ودية المجتمع المحلي مع السياح

  0.42  0.793-  3.29  نوعية النقل الداخلي
  0.00  2.691  3.53  المطاعم
  0.81  0.235-  2.49  التسوق

  0.38  0.878-  2.15  الحياة الليلية والتسلية
  0.82  0.217  2.01  توفر الخدمات الرياضية

  0.98  0.018  2.37  المنتجعات المعدنية الخاصة بالسياحة العالجية
  0.00  2.761-  3.11  الدليل السياحي

  0.06  1.833-  3.33  األسعار
  0.79  0.259  3.08  إجراءات الدخول في المطار

  0.17  1.352  3.57  المتاحف

السابق أن أعلى رضا للسياح تعلق بمدى ودية المجتمع ) 10(نالحظ من خالل الجدول 
ثم جاء في المرتبة الثانية رضاهم حول سهولة ) 4.10(المحلي مع السياح بمتوسط حسابي بلغ 

ثم نظافة ) 3.90(ثم رضاهم عن األمن واالستقرار  ) 4.03(الوصول إلى المواقع السياحية 
أما اقل رضا فقد تعلق بمدى توفر الخدمات المتعلقة بالسياحة ). 3.61(المواقع السياحية 

ثم رضاهم عن الخدمات المتعلقة بالحياة الليلية والتسلية ) 2.01(الرياضية بمتوسط حسابي 
 مدة وفيما يتعلق بدور هذه العوامل في تحديد). 2.49(فالخدمات المتعلقة بالتسوق ) 2.15(

 ذات داللة إحصائية في التأثير على مدة ًااإلقامة السياحية لعينة الدراسة فقد وجد أن هناك فروق
األمن واالستقرار، والمطاعم السياحية، والدليل السياحي : اإلقامة السياحية عند ثالثة عناصر هي

  :التالي) 11(وقد كانت هذه الفروق لصالح فئات على حساب أخرى كما يبينها الجدول . 
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  متوسط مدة اإلقامة السياحية لمستويات الدوافع التي تملك داللة إحصائية) 11(جدول 

  5  4  3  2  1  الدافع

  8.08  7.80  8.09  12.43 9.20  األمن واالستقرار

  8.11  8.69  7.45  8.31  10.17  المطاعم السياحية

  6.73  7.00  7.78  10.91  10.05  الدليل السياحي

 موافق بشده: 5.      موافق: 4.  محايد : 3   .  غير موافق: 2   . ةغير موافق بشد: 1   

  :نتائج الدراسة

 الديموغرافية التي كان لها فروق ذات داللة –بينت الدراسة أن أهم المتغيرات االجتماعية  .1
فبالنسبة . إحصائية في التأثير على مدة اإلقامة السياحية في األردن هما الجنس والجنسية

ليلة ) 8.91(انت هذه الفروق لصالح فئة الذكور الذين كانت متوسط إقامتهم للجنس فقد ك
أما فيما يتعلق بالجنسية فكانت أعلى مدة إقامة عند الجنسية . عند اإلناث) 7.70(مقابل 

قل الجنسيات إقامة فقد كانت االسبانية  أأما . ية فالسويسرية والنمساوية البلجيكية ثم الكند
  .لسويديةثم االسترالية  فا

في مدة اإلقامة السياحية، فالذين لم يزوروا األردن من  هام ر الزيارة إلى األردن دورين لتكركا .2
أما الذين زاروا األردن مرتين من قبل فقد كان . ليلة) 7.9(قبل كان متوسط مدة إقامتهم 

 .ليلة) 13(متوسط مدة إقامتهم 

 على مدة اإلقامة السياحية  أثر األردنكان لطبيعة مكان اإلقامة الذي يستخدمه السائح في .3
فيه، فالسياح المقيمون في الشقق الفندقية هم األطول إقامة من غيرهم فقد كان متوسط مدة 

) 9.7(ة بمتوسط  في الفنادق غير المصنفونليلة، ثم جاء السياح المقيم) 15.8(إقامتهم 
لة، قم الفنادق المصنفة نجمة لي) 7.7( نجوم ة والخمسة في فنادق األربعونليلة، ثم المقيم

 .ليلة) 7.2( نجوم ةليلة، وأخيرا السياح الذين أقاموا في فنادق الثالث) 7.5(ونجمتين 

بينت الدراسة وجود عالقة واضحة بين معدل إنفاق السائح ومتوسط مدة إقامته، فقد كان  .4
 إقامة بمتوسط على الرحلة  دوالر4000 التي أنفقت أكثر من أعلى متوسط إقامة عند الفئة

 500قل من أد كان عند األشخاص الذين أنفقوا قل متوسط إقامة فقأأما . ليلة) 9.9(بلغ 
 .ليلة) 5.8(دوالرًا بمعدل إقامة بلغ 
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 ذات داللة إحصائية في التأثير على مدة اإلقامة السياحية تبعًا ًاوجدت الدراسة أن هناك فروق .5
، والعوامل الطبيعية، ومواقع المياه المعدنية المناخ: لدوافع السياح عند خمسة دوافع هي

 .الحارة، والبحر الميت، واألسعار

أوضحت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في التأثير على مدة اإلقامة السياحية تبعًا  .6
األمن واالستقرار، والمطاعم : لمدى رضا السياح عن الخدمات السياحية لصالح رضاهم عن

 . السياحيالسياحية، والدليل

  :التوصيات

للسياحة األردنية كمقصد إلى جانب التركيز على منتج السياحة الثقافية الصورة المميزة  .1
 تنشيط السياحة إبراز اإلمكانات السياحية للمنتجات السياحية هيأةنه يتوجب على إسياحي، ف

مر الذي قد األخرى في األردن كمقومات السياحة العالجية والبيئية وسياحة المغامرة، األ
 .يساهم في إطالة مدة إقامة السائح

في ظل الظروف السياسية المحيطة باألردن  والتي أدت إلى تراجع الحركة السياحية فيه من  .2
ناحية، وقلة مدة اإلقامة السياحية من ناحية أخرى باعتبار األردن جزء من جولة سياحية 

مدة اإلقامة بدل من تركزها ذي يوزع إقليمية تشمل مصر وسوريا وإسرائيل ولبنان، األمر ال
من آ سياحي كمقصدنه يتوجب على الجهات المختصة في التسويق السياحي إبراز األردن إف

 .ومستقر من ناحية، والسعي إلى ترويجه كمقصد سياحي بحد ذاته

على أصحاب القرار السياحي في القطاعين العام والخاص ضرورة التعاون فيما بينهم في  .3
ج سياحي متنوع بقيمة سعرية منافسة مع دول الجوار الجغرافي، فكثير من تقديم منت

 مقارنة السعرالدراسات في األردن أثبتت أن السياح يعتبرون المنتج السياحي األردني مرتفع 
 .مع دول المنطقة

 من مهرجانات ومعارض ومؤتمرات األمر Event Tourismضرورة االهتمام بسياحة الحدث  .4
 .على إطالة مدة اإلقامة في األردن) مكتب السياحة والسفر(سائح ووكيله الذي يشجع ال
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Factors influencing the length of stay in Jordan: tourists 
perspective 

 
Akram Atef Rawashdeh, Tourism and Travel Department, Yarmouk 

University, Irbid. 
 

Abstract 
The study aims to reveal factors affecting the length of stay of tourists in Jordan. It 

examines the impact of certain variables on the length of stay, including: the 
characteristics of tourist movement to Jordan, the socio-economic variables of tourists 
and the number of their previous visits to Jordan and their purpose. A questionnaire was 
designed and distributed to a sample of 274 individual tourists because of their 
independency in determining the length of their stay. The sample was chosen randomly 
from visitors of many sites in Jordan. The study based on statistical regression analysis 
(Linear Regression). As a result, it became evident that the length of stay of tourists in 
Jordan is very short (less than five nights). It demonstrated that there is a statistical 
significance according to a number of variables including: gender, nationality, number of 
previous visits, type of accommodation and its classification, purpose of visit and 
tourists’ expenditure. It revealed that there was high satisfaction from the tourist point of 
view concerning security, stability, tourist restaurants and the tour guidance in Jordan. 
The study recommended the need for promoting Jordan as a one destination per se for its 
safety and security, on the other hand, a special attention should be give to diversify of 
tourist product in Jordan by focusing on event tourism. 

  
Keywords: Jordan, length of stay, demand, tourist, tourism. 
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  االستبانة) 1(ملحق 
 
 

Questionnaire number (do not fill it please)……………….      Date…………………….. 
Dear visitor: 
Good morning/ afternoon, we are pleased that you decided to visit Jordan. This 
questionnaire aims to determine the factors affect the length of stay in Jordan. So please 
fill this questionnaire carefully in order to accomplish good results. 
 
With all my regards   
 
1. Gender: (please tick one) [ ] male  [          ] female 
 
2. Marital status            [ ] single  [          ] married 
 
3. Nationality      [ ] USA [ ] British                [ ] Canadian 
  [ ] Germany [ ] France [ ] Australia 
  [ ] Spain  [ ] Russia  [ ] Italy 
  [ ] Netherlands  [ ] Switzerland  [          ]Sweden 
  [ ] Belgium [ ] New Zealand [          ] Austria   
[ ] other (please mention it)…………………………………… 
4. Age: (please tick one)  
 [ ] less than 20   [ ] 20-29   [ ] 30-39 
 [ ] 40-49   [ ] 50-59   [ ] 60 and more 
 
5. Level of education:  [ ] High school  [ ] 
Bachelor 

[ ] Master degree [ ] PHD degree 
6. Monthly income   [ ] less than 500 $ [ ] 500-1000$ 

[ ] 1001-1500$ [ ]1501-2000$ 
    [ ] more than 2000$  
 
7. For what purpose you are coming to Jordan (please tick the main motivation)  
[ ] Visiting archeological sites [ ] visiting friends and relatives 
[ ] Eco-tourism  
[ ] health     [ ] Religious tourism   
[ ] conference 
[ ] Adventure   [ ] study    
[ ] Other (please specify it 
 
8. How many time did you visit Jordan before? (Please tick one) 
[ ] None       [  ] Once [ ] Twice   [        ] Three times and more 
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9. How did you know about Jordan? (Tick any of the following options) 
[ ] The Internet                 [     ] Friends and relatives  [ ] Media 
[ ] Books and guides [ ] Travel agency/ Tour operator  
[ ] Fairs and/ or exhibitions 
[ ] other (please specify it)……………………………………….) 
 
10. How many nights you will spend in Jordan. Please write the number …………. 
 
11. Labor status  
[ ] government sector   [ ] private sector  [ ] pensioners 
[ ] students   [ ] other professions ……………………. 
 
12. How many children do you have with you in this trip? 
  [ ] None   [ ] 1 – 2 children  

[ ] 3 – 5 children  [ ] over five children 
 
13. Accommodation  
[ ] unclassified             [    ] 1 – 2 stars hotel    [ ] 3 stars hotel
   
[ ] 4 – 5 stars hotel           [                 ] apartment or villa 
 
14. Type of board  
[ ] room only         [ ] bed and breakfast [ ] half-board 
[ ] full board  
 
15. This trip generally is a: 
  [ ] first trip in this year  [ ] second trip in this year 
  [ ] third trip in this year [ ] forth trip in this year 
 
16. How much will you spend during this trip? 
[ ] less than 500 $ [ ] 500 – 1000 $  [ ] 1001 – 1500 $
   
[ ] 1501 – 2000 $ [ ] 2001 – 3000 $  [ ] 3001 – 4000 $ 
[ ] over 4000 $ 
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17. What motivated you to come to Jordan among the following items? (Please 
circle the suitable number). 

ITEMS NOT AT ALL IMPORTANT……………….……..VERY 
MUCH IMPORTANT 

Climate 1 2 3 4 5 
Nature 1 2 3 4 5 
Historical site 1 2 3 4 5 
Sports 1 2 3 4 5 
Mineral 
water 

1 2 3 4 5 

Dead sea 1 2 3 4 5 
Petra 1 2 3 4 5 
Cities 1 2 3 4 5 
Heritage 1 2 3 4 5 
Religious site 1 2 3 4 5 
Price 1 2 3 4 5 
Museums 1 2 3 4 5 
Security 1 2 3 4 5 

 
18. How did you book your trip? 
 [ ] self organized    [ ] travel agency 
 [ ] friends and relatives                                   [ ] other ( ) 
 
19. Below are listed some elements and services that you might consider when you 
chose Jordan as a destination. (Please tick the suitable number carefully) 

ITEMS NOT IMPORTENT………………VERY 
IMPORTENT 

1. Safety and security 1 2 3 4 5 
2. Accessibility to the tourist 
sites 

1 2 3 4 5 

3. Overall cleanliness of the 
tourist site  

1 2 3 4 5 

4. Nature 1 2 3 4 5 
5. Climate  1 2 3 4 5 
6. diversity of cultural/ historical 
attraction (architecture, 
tradition, and customs….etc)  

1 2 3 4 5 

7. Quality of accommodation  1 2 3 4 5 
8. Friendliness of the local 
people 

1 2 3 4 5 

9. Quality of local transportation 1 2 3 4 5 
10. Local cuisine 1 2 3 4 5 
11. Possibility for shopping  1 2 3 4 5 
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12. Nightlife and entertainment 1 2 3 4 5 
13. Availability of sports 
facilities and recreation 
activities 

1 2 3 4 5 

14. Thermal spa  1 2 3 4 5 
15. The Local guide (his 
information, language…..) 

1 2 3 4 5 

16. Prices 1 2 3 4 5 
17. Restaurants  1 2 3 4 5 
18. Procedures at airport 1 2 3 4 5 
19. Museums 1 2 3 4 5 
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  همذانيالجبار ال القاضي عبد عند حداثة التفكري النقدي
 

  * بني عامر" مينمحمد أ"عاصم 

  ملخص

في جانبها النظـري الحداثـة بوصـفها تموضـعًا لإلنـسان فـي الكـون، يؤهلـه إلـى أن             تتناول هذه الدراسة  
علقـات حياتنـا إلـى    يقف هـذا المفهـوم مقـابًال للركـون فـي مت     . يصبح مصدرًا لكل انبثاق ومنبعًا لكل استحداث 

الميتافيزيقيـا، واالرتـداد فـي تـصرفاتنا إلـى مـا وراء الطبيعـة أو الغيبيـات، فالحداثـة بمفهومهـا الـسابق، بغيــة            
الدراسة في الخطـاب النقـدي عنـد القاضـي عبـد الجبـار، وقـد تمثلـت عنـده فـي قـضايا عـدة تـصدرتها نـشأة                 

معنــى، وعالقــة الــدال بالمــدلول، والمجــاز، والتأويــل  اللغــة، والمواضــعة واالصــطالح فيهــا، وقــضية اللفــظ وال 
  .وهي قضايا نقدية أنزلها القاضي تحليًال وتفسيرًا من السماء إلى األرض. األدبي

  مقدمة

 تنبع أهمية هذه الدراسة بوصفها تقف على حداثة التفكير النقدي عند القاضي عبد الجبار، 
عربية بآراء وتصورات حداثية، لكن اإلشكالية تكمن وتسعى لتبيان دوره في رفد المنظومة النقدية ال

في الكالم عن حداثة رجل عاش منذ ما يربو على أحد عشر قرنًا، فهل هو ضرب من اإلسقاط 
المقيت، واإلقحام المفتعل، أم  أنه الواقع الذي هدفت الدراسة إلى الكشف عنه في ما قدمه 

، أسهمت في بناء النقد العربي الذي حديثةنقدية القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي من قضايا 
دفع إليها وتبعثر ما يطرحه القاضي في ثنايا كتبه التي تزيد في . كان حلقة في النقد العالمي

مجموع أوراقها على مئة ألف، إضافة إلى وعورة ما يطرحه من قضايا نقدية، وقلة الدراسات التي 

بالغة القرآن في آثار "دراسة عبد الفتاح الشين، أقيمت حول هذا الموضوع ال في صلبه مثل 

 التي شغل فيها بالبحث عن الفنون البالغية ورصدها في تراث القاضي عبد "القاضي عبد الجبار

أثر المتكلمين في تطور الدرس البالغي "ودراسة محمد أبو شوارب وأحمد الحصري . الجبار

ظيف القاضي عبد الجبار للغة بوسائلها  وهي محاولة لتتبع تو"القاضي عبد الجبار نموذجا
  .البالغية في الدفاع عن مذهبه االعتزالي

                                                        
 2014وق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية  جميع الحق.  
  قسم اللغة العربية، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية   *
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تطلبت معاينة تلك القضايا منهجًا يسبر أغوار أحكامه النقدية في بنيتها، فكان المنهج 
ومن أجل ذلك . الوصفي بأدواته وإجراءاته خير معين في الكشف عن مكنونات أعماله النقدية

، وقف على مصطلح الحداثة ومفهومها "أفق الحداثة: "حثين، األول بعنوانجاءت الدراسة في مب
، كشف عن القضايا "الحداثة النقدية عند القاضي عبد الجبار "بعنوان آخروبواعثها، ثم ُأتبع 

النقدية الحداثية التي عالجها القاضي في مظان كتبه، وهي قضية نشأة اللغة، والمواضعة 
  .   والمعنى، وعالقة الدال بالمدلول، والمجاز، والتأويل األدبيواالصطالح فيها، واللفظ 

  "أفق الحداثة: "المبحث األول

  المفهومو  المصطلح:الحداثة: أوال

لسان ابن منظور، " (كون شيء لم يكن "تتكشف مادة حدث في المعجمات العربية عن

حركة في الفكر "ر فتؤش) modernity(أصلها الغربي في  أما )".حدث" مادة ،2، مالعرب
لى تأويل تعاليم الكنيسة على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة في إ سعت ،الكاثوليكي

  )."mode" ، مادة ،الموردمنير البعلبكي، .( "واخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينأ

 ز الكون،نسان ليغدو مرك فاعلية الذات، وحضور اإلوصلب المادتين العربية واألجنبية
حركة ون لم تكن، أشياء بعد  األواستحداثنظمة  كل المعايير والقوانين واألنبثاقومصدرا ال

  .حوال المتغيرة في محاولة لمواكبة الظروف واألثابتلاجاوز تت

نسان مركز كون اإل" ه، ول في أي لحظة من لحظاتج لها أن تت، فالحداثة عابرة للزمن
كمال أبو ديب،  (،" لواقع جديدعرفة اليقينية، وكون الفن خلقًاالوجود، وكون الداخل مصدر الم

رساء ثوابت يحتكم إليها إوتهدف إلى ) 1984 ،3، ع4، م ولفص الحداثة، السلطة، النص،
ضطرها ي مما ،ي عنها الحداثةنف ي الثوابت وثبات، ومن ثم نقضها من جديد،تهبنسان في تجراإل
 من هنا يكشف تحليل الحداثة إلى عناصرها . بالفاعليةةتلئممبقى حية تبعث مرة أخرى للى أن ُتإ

تها وهذه المرتكزات  تكون فاعليتعاضدها مقداربو على مرتكزات أساسية األولية عن أنها تقوم
  :هي

تعلقات الطبيعة، وما وراء الطبيعة، م و،ستصدار متعلقاتهاال تعني جعل الذات مرتكزًا و:الذاتية
مختلف كائناتها ومستويات إدراكها "جعل تووبنفسها،  ستمد قوانينها من نفسهافت

مقاربات في الحداثة وما ري، ئ الطا؛ ياسرمحمد الشيخ".(  بالمقياس اإلنسانيمقاسًا

ستمد بنيانه من ذاته، ال من يلى أن إنسان فالذاتية تدعو اإل). 12، ،الحداثةبعد 
حسن تنظيمًا ويفيد متعة ، ما دام يجلب منفعة ويةيتعاليم عقدية أو سلطة أخرى خارج
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، 1996، 4، ع14، م فصولعبد المجيد الشرفى، حداثة أبي حيان،. (ذهنية أو حسية
11.(  

 حديدت  أو نفيه،لى تمرير كل شيء في الوجود من قناة العقل إلثباته أوإترمز  :العقالنية

فال بد من سبب معقول لكل ) 500، مذاهب فكرية معاصرةمحمد قطب، ( ،خصائصه
ة ع أن تخضعها للمراجبل ،تخضع للنقد والمراجعة أي معرفة الرفض   لزامًاوصارشيء، 

  . للظروفالمستمرة تبعًا

، مجموعة من "نسان كذلكعزل السماء عن األرض والعالم مكتف بذاته واإل"تعني  :العلمانية

وقد قامت على مبدأ ). 25 ، ،الحداثة عن كتاب الحداثة وما بعد الحداثة، الكتاب
 كل ما من إلىير غيق بالتل وإيمان مط،مات أي تجاهل واضح للثوابت والمسّلية،النفع
يعود بمقدور فحتى لو تعارض مع المقدسات،  نه خدمة البشرية واالرتقاء بهاشأ

المحاوالت العلمانية في الدول ، صعبحسن ". نسانية دون اللهتنظيم اإل"نسان اإل

 .8، سالمية المعاصرةاإل

والتدنيس ونزع عرضة للتفكك والنقض فيها م قيتصبح الفالقيم، انعدام ى وعي تقوم عل :العدمية
معنى أو  "أي  يفقدالقداسة عنها، فليس ثمة يقين في ظل العدمية، وبذلكثوب 

ويتم ذلك  .14، ةثاربات في الحداثة وما بعد الحداقم محمد الشيخ، ،"حقيقة
 سعيا لخلق بنية أخرى ضعضعتها ومحاولة ،بالتموضع داخل البنية المتجانسة ظاهريا

دوات  نقض البنية الجديدة بأدوات وطرق مغايرة للطرق واألومن ثم ،أكثر تجانسا
ريض العقل حولى، وقيمة العدمية في توالد الكشوف المتالحقة الناتجة عن تاأل

  .هزافزواست

  الحداثة  النقدية عند المعتزلة: ثانيا

في تفسير وتحليل القضايا النقدية ) اإلنسان( الفاعلة تأتي الحداثة في النقد من إعمال الذات
وهذا . حسب معيار المنفعة والجدوى مع مراجعة دائمة ومستمرة، فيصبح اإلنسان فاعًال ومصدرًا

ظهرت المعتزلة في بداية القرن المفهوم للحداثة النقدية اعتمدته المعتزلة من ضمن مبادئها، فقد 

  فارقت السائد وأضحتسالميةإبوصفها فرقة  )2-1، المعتزلةه، زهدي جار الل(الثاني الهجري 
وقد راج مذهب ، "نسان والطبيعة، واإل،الله"ذات رؤية مغايرة في معاينة مرتكزات الوجود الثالثة 

 مصطفى عبد .(ساليب المنطق والجدلأالمعتزلة لما فيه من مظاهر البحث العقلي واالعتماد على 

 الفرقة بهذا االسم مرده السموالتعليل  .)288، ، فلسفة اإلسالميةتمهيد لتاريخ الالرازق، 
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 الكبيرة واعتزاله مجلس مرتكب في مسألة هيأ لر،وهو مؤسس الفرقة، ن عطاءبعمال واصل إ

وقد ظلت وفية لنهج مؤسسها .) 55-33، 1، جـالملل والنحل، لشهرستانيا (.ريصالحسن الب
 التساؤل التحليلي واعتمادها التفسير االتباعي العام،  من بين صفوفوقهامر في في هذا المجال

 العقل مقياسا عدها و،لية في التفكيرنقطية المالتعليلي الذي تفرضه المنهجية العلمية المتجاوزة للن
  .للحقيقة

ارتكنت المعتزلة إلى أصول خمسة، التوحيد والعدل اإللهي، والوعد والوعيد واألمر 
، وما يهم الدراسة هو ما يتعلق بالعدل اإللهي حيث يتصل مفهوم بالمعروف والنهي عن المنكر

العدل بحرية اإلنسان، ألن عدالة الله تقتضي أّال يكلف اإلنسان ما ال يطيق، واإلنسان حر في 
إرادته واختياراته وقدرته على خلق أفعاله خيرها وشرها، والقدرة من أفعال الله في جسم اإلنسان 

). 12، التعريفاتالجرجاني، (، "تمكن بها اإلنسان من الفعل والتركي"وهي صفة ذات حدين، 
وترتبط المسؤولية بالحرية ارتباط المعلول بعلته فإن انتفت الحرية انتفت المسؤولية؛ إذ كيف 
يكلف من هو مجبر على أفعاله؟ وإذا كان اإلنسان يصنع أفعاله بإرادته جاز أن نصفها بالحسن 

. يان، يتغيران بتغير األزمان واألذواق وبالعقل يدرك قبح األشياء واألفعالوالقبح، وهما بعدان عقل
 العقل يقتضيهما "  والعدل عندهم،بها وازل المعتزلة تسميتهم بأهل العدل والعدلية وتحرضوقد ف

 1 جـ،الملل والنحل ،رستانيشهال (،"ه الصواب والمصلحةجصدار الفعل على وإوالحكمة، وهو 
حرصت المعتزلة لذلك  ؛ضاف له الشرين أها لله عن تنزينسان موجد أفعاله ن اإلوالقول بأ). 49،

شعري، األ ( ، وهي قدرة عليه وعلى ضده،ن االستطاعة قبل الفعلأنسان، إذ على تقرير حرية اإل

نما هم المحدثون لها، إفأفعال العباد ليست مخلوقة فيهم .) 97، صول الديانةأ نبانة عاإل

 الله سبحانه خالقها ومحدثها إّالومن قال ). 323 ،صول الخمسةشرح األار، القاضي عبد الجب

عبد الحكيم  ().641 جـ ، في أبواب التوحيد والعدلالمغنيالقاضي عبد الجبار،  (،فقد أخطأ

ها ويتبع بكنواإلنسان له ملء الحرية أن يلزم الفضيلة ويطيع الله أو يت ).173 ،دب المعتزلةأ ع،بلب

، المعتزلةجار الله،  هديز. (لى الشر فقط وال يكرههم عليهإلشيطان يدعو الناس  وا،الشيطان
30.( 

كذلك يتأسس البعد النقلي للمعرفة عند المعتزلة على البعد العقلي، فيأخذ العقل مكان 
 إلى أداة نصية تخضع - الكتاب والسنة -الصدارة، بوصفه غاية ومعيارًا في حين يتراجع النقل 

 فالعقل سابق على )51، الخطاب النقدي عند المعتزلةكريم الوائلي، (ل وحدوده، ألبعاد العق

المغني في أبواب التوحيد ، عبد الجبار القاضي. (السمع بل إن معرفة السمع ال تصح إال بالعقل،

بمعنى أن معرفة القرآن والرسول ال تتم إال بوجود العقل ألنهما عرفا به ولم يعرف ). 69، والعدل
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وال ). 96، ضمن كتاب رسائل العدل والتوحيد، أصول العدل والتوحيدالقاسم الرسي، ( بهما،
تناقض بين المنقول والمعقول؛ ألن اإلنسان قادر بعقله على أن يميز الحسن والقبيح وأن النص 

القاضي ". (تشغيل الجملة المستقرة في العقل"يؤكد ما توصل إليه العقل ويزيده تحقيقًا، أي 

وهذه الرؤية .) 236، العدل والتوحيد، ضمن كتاب المختصر في أصول الدينار، عبد الجب
ير عن طريق غيطة عبر مبدأ فاعلية الذات في التلتافيزيقية للسيسقاط النظرية المبدورها أدت إلى إ

قاة من خبرات متنوعة ستصوال وثوابت مأ ةعت المعتزلصنالحجة العقلية والبرهان المنطقي، فقد 

، دراسة في فكر القاضي عبد الجبار المعتزلي، العقل والحريةي، و الراراستبد الع (.انتقائية
 فأكدت حرية اإلنسان ، عنهاا أمروا به ونهوملله لم يخلق أفعال العباد، بل يفعلون فا). 14

رادية وقدرته على نسان اإل اإلنسان بؤرة مركزية من خالل تأكيد فعالية اإلتجعل، ورادتهإوفاعلية 
وحضور ، رادة وشموليةإنساني  فالفعل اإل،لهينساني عن الفعل اإلاستقاللية الفعل اإل، أي خباراإل

  .متواصل متجدد

  "حداثة التفكير النقدي عند القاضي عبد الجبار المعتزلي: "المبحث الثاني

   المعتزليالقاضي عبد الجبار: أوال

هـ، 415هـ، وتوفي سنة 320 سنة  ولدكبر،اني شيخ المعتزلة األذعبد الجبار بن أحمد الهم

عاش ما يربو على ). 22، قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذانيعبد الكريم عثمان، (
التسعين عامًا، وهي حياة طويلة حافلة بالِحل والِترحال، أظهر ما فيها هبوُطه البصرة التي تحول 

 أبي إسحاق بن عياش عالم المعتزلة فيها عن مذهب األشاعرة إلى مذهب المعتزلة، إثر تعرفه على

اشتهر القاضي عبد الجبار ). 75، ، شرح عيون المسائلالمحسن بن كرامة، (المشهور، 
إبراهيم محمد تركي، (الهمذاني بقاضي القضاة النفراده بتولي هذا المنصب من بين المعتزلة 

تشبه وزارة العدل في ويه وهي وظيفة لدى دولة بني ب) 25، السببية عند القاضي عبد الجبار
أيامنا، فقد كان من سلطته تعيين القضاة في شتى أنحاء الدولة أو الوالية، وكان القضاة يرجعون 

. إليه مباشرة في جميع شؤونهم ال إلى حاكم اإلقليم، فيتصل هو مع السلطة العليا لحل مشاكلهم

 ).45، 1، جتاريخ الحضارة اإلسالمية في القرن الرابعآدم متز، (

عاصر القاضي عبد الجبار عدة دول وإمارات إسالمية، كما رافق ستة من خلفاء بني العباس، 
مما أشهده كثيرًا من االضطرابات السياسية العنيفة التي تمثلت بالحروب والغارات بين البويهيين 

بين والحمدانيين والقرامطة وغزوات الروم على حدود الدولة اإلسالمية، إضافة إلى ما كان يدور 
قادة البويهيين أنفسهم من تنافس وصراعات، فقد عاش في عصر عج بالقالقل والفتن وعدم 
االستقرار السياسي واالجتماعي والعقدي، فالخليفة سني وبنو بويه شيعة أو زيدية على وجه 
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الخصوص، والشعب موزع بين المعتزلة وأهل الحديث واألشاعرة والماتريدية، وكثيرًا ما قامت 
 بين أتباع المذاهب الفقهية كالشافعية والحنفية دامية بين أنصار هذه المذاهب، بلفات الالخال

والحنابلة وغيرهم، وكان بنو بويه ومعظم وزرائهم ينتصرون للمعتزلة، في حين أن الخليفة ينتصر 

). 20، قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذانيعبد الكريم عثمان، . (لمذهب األشاعرة
االضطراب لم يضعف النهضة الثقافية والفكرية، بل إن القرن الرابع الهجري يعد في طليعة هذا 

  ).21-20، المرجع نفسه (.العصور اإلسالمية الزاهية من حيث الثقافة والفكر

لم يكتف القاضي عبد الجبار بالتعمق في االعتزال، بل تناول سائر أنواع العلوم اإلسالمية من 
 . إلى سرعة بديهة، وقوة حكمةباإلضافةوجدل، تناول المتمكن المتخصص، فقه وحديث وتفسير 

شرح " و،"بواب التوحيد والعدلأالمغني في "ومن أشهر مؤلفاته ). 44، المرجع نفسه(

فضل االعتزال " و،"ن عن المطاعنآ القرتنزيه"و، "نآمتشابه القر" و،"صول الخمسةاأل

ومن أجل ذلك ". المختصر في أصول الدين"و ،"المحيط بالتكليف" و،"وطبقات المعتزلة
  . كله ولغيره كان القاضي عبد الجبار أقدر على اعتماد الذات في حل ما يواجهه من معضالت

   المعتزليفاعلية الذات عند القاضي عبد الجبار: ثانيا

نسان والكون من استطاع القاضي عبد الجبار أن يوفق بين فاعلية الله وحدود قدرته على اإل
نسان في استصدار متعلقاته ية اإلل مطلقا العنان لفاع،نسان من جهة أخرى وفاعلية اإل،هةج

 أن يكون الفعل اإلنساني فعال مخلوقا نبغي في، ومسؤوليته الفاعلة عما يشكله من انبثاق،وحريته
 كون  لوجب ذمهينسان للفعل اإل في قولها، فلو كان الله خالقًابرية الج مخالفًا،لله في اإلنسان

 وبالتالي ذمه ،لى اللهإنساني، فلو فعل اإلنسان الظلم لوجب رده النقص إحدى صفات الفعل اإل
مر نسانية ترتد في خلقها إلى الله لبطل األ ولو كانت األفعال اإل، لله أن يكون ظالمااوحاش
 عمًاد ،اوزها ال يمكن تجثابتةنسانية رادة اإل فحرية اإل،ةءلالمساومنعت  نبياء، األ، وبعثوالنهي

رسائل العدل  ضمن كتاب  أصول الدينالمختصر فيالقاضي عبد الجبار،  (،لهيلعدل اإللمبدأ ا

 فالله ،فعال ال يؤاخذ عليها اإلنسانلهية وهذه األ بالقدرة اإلة أفعال متعلقفثمة). 209، والتوحيد

وطبقات المعتزلة   فضل االعتزالالقاضي عبد الجبار،( .نسان له متعلقاتهله متعلقاته واإل

  )173ومباينتهم لسائر المخالفين،

عى لنيله الجزاء  وهذا أد،نسان مسؤول عن أفعالهاإلو ،الحرية والفاعليةتملك الذات ف من هنا
ظهار المعجزات على إلى الله تعالى القبائح من ظلم وكذب وإمن خالف العدل وأضاف " .األخروي

القاضي عبد ". ( فقد كفر،خالل بالواجببائهم، واإلآ أطفال المشركين بذنوب وتعذيبالكذابين، 

  ).134، صول الخمسةشرح األالجبار، 
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عليه في اختياراته أ تك فاعلية الذات جراء ما منحه الله لإلنسان من عقل يصلح ألن يأتىوتت
  . وله قوة وسلطان على ما يصدره من أفعال،نسان حرالتي سيحاسب عليها، فاإل

فعال جميعها من وجهة نظر القاضي من  واأل،نسان عن أفعالهولية اإلبت القاضي مسؤوقد أث
؛ فاألفعال المباشرة هي  وهو فاعل لها مسؤول عنهاالدة،نسان سواء كانت مباشرة أو متوصنع اإل

التي تصدر عن اإلنسان عن قصد وعزم، والمتوالدة التي تنشأ عن فعلنا المباشر وتخرج عن 

، 1965، مصر، المحيطالقاضي عبد الجبار، . (استدراكه من أفعالنامرادنا وال يمكننا تركه أو 
والمتوالدات أجمع تقع بحسب ما يفعله الفاعل من األسباب، فلوال أنها فعله لما أوجب أن ). 381

واإلنسان يشاء الفعل كإرادة مستقلة عن مشيئة الخالق، ) 401، المرجع نفسه (.يقع بحسب فعله
ويفعله، وقد يشاء فال يفعل، أي حرية الفعل في تنفيذه أو العدول عنه فاإلنسان يشاء ما يأتيه 

 أن عندناال يمنع "لذلك ). 173-172، فضل االعتزالالقاضي عبد الجبار، . (بالكيفية ذاتها
عندنا في هذه كالمباشر يستحق على الفعل المتولد الذم أو المدح، والعذاب أو الثواب، ألنه 

ستحقاق ذلك على ا بيقال وماله . لم بحاله أو متمكن من العلم بذلك إذا فعله وهو عا،الوجهة

، فضل االعتزالالقاضي عبد الجبار، (. "تصح لد فالتفرقة بينهما فيه الاالمباشر قائم في المتو

 ).67، 9ج، ديالتوحالعدل و في أبواب ينغالم ، عبد الجبارالقاضي(). 172-173

عتزلة يعد مسؤوًال عن أفعاله، إذ وهبه الله العقل ولهذا فاإلنسان عند القاضي وسائر الم
الذي يهديه إلى الصواب والخير، وال تكتمل هذه المسؤولية األخالقية إال إذا توافر لها جانب 
آخر، وهو أن يكون اإلنسان حرًا، وله قوة وسلطان على ما يصدره من أفعال، فليس من المعقول 

السببية عند القاضي إبراهيم محمد تركي، . (على فعلهاأن يسأل اإلنسان عن أفعال ليس له قوة 

  ).57، عبد الجبار

  إعمال العقل : ثالثًا

ظلت النظرة التقليدية ترى في المعيارية قوامًا يحرم كسره والتعدي عليه، فالنص مقدم على 
على النص، العقل، إال أن القاضي عبد الجبار كسر هذه المعيارية معطيًا للعقل دورًا أوليًا وسابقًا 

وجعل الدليل السمعي تابعًا للدليل العقلي ومترتبًا عليه، فجعل الدليل العقلي أصًال، والدليل 
كالمه تعالى ال يدل على العقليات، من التوحيد والعدل، ألن "النقلي فرعًا على الدليل العقلي، فـ 

كونه داًال على أصله ومن العلم بصحة كونه داللًة، مفتقر إلى ما تقدم بذلك، فلو دل عليه لوجب 

المغني في أبواب  ( القاضي عبد الجبار،".حق الفرع أن ال يدل على األصل، ألن ذلك يتناقض

وتتحدد ماهية العقل عند القاضي بناًء على تحديده لطبيعته ). 354 / 16، التوحيد والعدل

المرجع ( لعلة إال لنفعه ووظيفته؛ وحاجة اإلنسان الضرورية له، فإذا كان الله قد خلق اإلنسان ال
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ثم جعل التكليف وسيلته إلى هذا النفع، فمن الطبيعي أن يزوده . وما بعدها) 93 / 11، نفسه
وكما زوده بالقدرة التي يستطيع بها مزاولة الفعل أو . بكل الوسائل التي تعينه على أداء ما كلفه به

 به وتمييزه، حتى يتأتى منه الفعل على االمتناع عنه، فقد زوده أيضًا بالقدرة على معرفة ما كلفه
وهذا االختيار القائم على المعرفة، والعلم هو مناط الثواب . وجه االختيار الناتج عن العلم بأحواله

وهكذا يصبح العقل ضرورة من ضرورات التكليف اإللهي للبشر، وهو ضرورة . والعقاب والمسؤولية
اعلم أن المكلف كما يحتاج أن يكون ممّكنًا : "قولبحكم مسؤولية اإلنسان وقدرته على الفعل، ي

من إحداث الفعل بالقدرة واآلالت ليصح منه أداء ما ُكلف، فكذلك يحتاج إلى أن يكون عالمًا بما 
كلف وصفاته، والفصل بينه وبين غيره، ليصح أن يقصد إلى إحداثه، وليصح أن يعلم أنه قد أدى 

وهذه المعرفة تحتاج إلى القوة المميزة بين ). 372-371/ 11المرجع نفسه، (ما ُكّلف به 
والوسيلة التي يتوصل بها . فمن الضروري أن تكون المعرفة من فعل اإلنسان. األشياء واألفعال

اإلنسان إلى المعرفة هي العقل ومن ثم فال بد من أن يزود الله اإلنسان بالعقل ليمكنه من أداء ما 

االتجاه العقلي نصر حامد أبو زيد، .( سؤوليته عن الفعلكلف به على الوجه الذي تتحدد به م

وإن كان العلم بذلك الشيء مما ال يكون إال ضروريًا فال بد من أن ) "61 -60، في التفسير
 أن يمكنه منه ليصح أن - تعالى–وإن صح كونه مكتسبًا حسن من القديم .  فيه- تعالى–يخلقه 

د ي في أبواب التوحينغالم( القاضي عبد الجبار، .لفيعلم ويؤدي ما علمه، على الوجه الذي ُك

  ).372 / 11، والعدل

طار إو الوجوب، ينبغي أن يدخل في ألى شمول القبول إ فالقاضي يرى أن أي حكم يطمح 
قرها العقل أو أن يقاس بها، فالحسن والقبح والمدح والذم والصدق والكذب أالمعايير التي 

إلحالة على المعايير العقلية والقدرة المعيارية أساس في ال والجواز واالستحالة جميعها تقب

  ).22، 1، ق6ج ،المرجع نفسه (.موضوعية المعايير

   المعتزلي عند القاضي عبد الجباريةالنقدقضايا الحداثة : رابعًا

  :من أهمهاعند القاضي عبد الجبار في عدد من القضايا في النقد  ي الحداثتمثل التفكير

  اللغةنشأة 

تافيزيقية قوامها أن اللغة في يلى رؤية مإالتقليدية النقدية الرؤية في نشأة اللغة قضية تدت ار
وقد استندت  ،دمآسيدنا أو ألهمها ن الله سبحانه قد ألقمها ، إذ أ)توقيفية(لهية صناعة إأصلها 

ى في اللغة  تريفه) البقرة (0 ،"دم األسماء كلهاآوعلم ": ى تعالهذه الرؤية إلى فهم ظاهر لقوله
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نسان متلق ال يتجاوز كونه وعاء أو نسانية، يغدو فيها اإل فيها الفاعلية اإلستلب واحدة تكتلة

  ).54، العقل عند المعتزلة، حسني زينة. (قوى غيبيةقبل  من عبء ياظرف

تافيزيقية، ورأى في أصل اللغة تواضعا يهذه الرؤية الم رفض القاضي عبد الجبار 
دم ما تقدمت المواضعة عليه آأي علم " دم األسماء كلهاآوعلم "ية الكريمة صطالحا، ففسر اآلاو

 سواء بينه وبين ،دم قد عرف لغة تواضع عليهاآف). 83، نمتشابه القرآالقاضي عبد الجبار، (
سماء على ما تقدمت دم األآية يرمي إلى تعليم حواء أو بينه وبين المالئكة، ويؤكد أن ظاهر اآل

 في ينغالمالقاضي عبد الجبار، ( ."االسم إنما سمي اسما للمسمى بالقصد"ألن المواضعة عليه؛ 

  ).5/169 ،د والعدليأبواب التوح

  اللفظ والمعنى

قد العربي، كان منبعه تلك قضية اللفظ والمعنى، في تاريخ النمعظم ما دار من جدل حول 
لى أنه وعاء احتضن المعنى ولن الرؤية النقدية التقليدية التي مارست سطوتها بالنظر إلى اللفظ ع

يفلت منه ألنه سكب بإرادة إلهية، هيهات أن يفارق فيها روح المعنى جسد اللفظ، فاللفظ صنو 
المعنى، والمعنى ألبس اللفظ الخاص به بناء على صلة طبيعية، وقد نفى القاضي عبد الجبار ذلك 

م على طريقة ضما تظهر في الكالم بال أن الفصاحة ال تظهر في أفراد الكالم، وإن...علما": بقوله
مخصوصة، وال بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة؛ وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون 

... عراب الذي له مدخل فيه، وقد تكون بالموقعبالمواضعة التي تتناول الضم، وقد تكون باإل

 ).199 /16 ،رجع نفسهالم ( ،..."فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه إنما تظهر مزية الفصاحة

 /16 ،المرجع نفسه (،"إن المعاني وإن كان ال بد منها فال تظهر فيها المزية"ويؤكد ذلك بقوله 
مواقع جمل الكالم إذا تألفت من فالسر في معرفة . ر في المزية ليس بنية اللفظبتعالم و).199

لكلمات تحضر لدى فا ).200 /16 ، المرجع نفسه.(ات مخصوصة وبين ما يأتلف من غيرهكلم

وحضورها لديه يقتضي العلم . 16/202،  المرجع نفسه،"كأنها في مشاهدته"المتكلم تعبيرًا 
ا ويدل التخيير بها، والقدرة على إيجادها لتأليف الكالم منها، وحين يتكلم اإلنسان فإنه يتخير منه

؛ ليدل على المعاني التي ميز فيها المتكلم بعلمه درجات المفاضلة بين الكلماتعلى قدرة عقلية ي

فاإلخبار في التأليف يرجع ). 102، الخطاب النقدي عند المعتزلةكريم الوائلي، ( يريد إيصالها،
إلى خصيصة ذاتية تتحكم فيها إرادة المتكلم، وترتفع بمقدار وعي المتكلم بخصائص الكالم وكيفية 

  .تركيبها لها

أن اللفظ يكتسب معناه من عالقاته بما يؤكد  ما سبق من طرح إلى القاضي عبد الجبار 
حوله من مفردات وطريقة ضمه في مواقع الكالم، وقد يتحول من معنى إلى آخر بحسب ما يمليه 
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وهو ما يؤشر إلى فاعلية الذات في االرتفاع بمستوى الكالم، إضافة إلى تأكيده االلتحام . المقام
 . بين اللفظ والمعنى وعدم قبول الفصل بينهما

  قة بين الدال والمدلولالعال

بدأ القول بوجود صلة طبيعية بين الدال والمدلول على يد أفالطون، ومال إليها أكثر 
اللغويين العرب خاصة، لما رأوا في اللغة العربية من ميزات، قلما تجتمع في غيرها من اللغات، 

تراض أن تلك الصلة وإن لم يستطيعوا إثبات هذه الصلة في كثير من األلفاظ فقد لجأوا إلى اف
الطبيعية كانت واضحة سهلة التفسير في بدء نشأتها، ثم تطورت األلفاظ ولم يعد من اليسير أن 
نتبين بوضوح تلك الصلة، أو نجد لها تحليًال أو تفسيرًا، وبوجود تلك الصلة الطبيعية بين الدال 

  .ا قوى غيبية خارجيةوالمدلول تنتفي القدرة اإلنسانية أو الفاعلية الذاتية، وتحل محله

لى سيبويه، حيث جاء في كتاب الخصائص البن رات منسوبة إلى الخليل بن أحمد وإفثمة إشا
اعلم أن هذا موضع شريف لطيف، : "قوله) إمساس األلفاظ أشباه المعاني(جني في باب أسماه 

كأنهم :  الخليل الخليل وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول له واالعتراف بصحته، قالإليهوقد نبه 
: صر وتوهموا في صوت البازي تقطيعًا، فقالوا: توهموا في صوت الجندب استطالة ومدًا، فقالوا

صرصر، وهذا يعني أنه التفت إلى وجود صلة بين الجندب والفعل الذي يدل عليه صر ورأى 
صوت تشابه صوت البازي وصوت الجندب مع وجود اختالف في كيفية مجيء الفعل الذي يصف 

  ).     505 2/،الخصائصابن جني، ".( البازي مضعفًا صرصر

 القول بالمحاكاة الطبيعية في إفرازات اللغة، ويقرر أن بخطأيقضي القاضي عبد الجبار  
الصبغة االعتباطية في انتظام عناصر الكالم هي المقوم األساسي في الظاهرة اللسانية مطلقًا، 

كل متخاطبين من أن يتفقا في أي لحظة من لحظات حضورهما مستدًال على ذلك بما يتسنى بين 
على تغيير المصطلح اللغوي أو استحداثه بالوضع واالتفاق، وهو ما يصوغ به مبدأ النقض 
المستمد رأسًا من قاعدة االعتباط اللغوي، ذلك أن ألفراد المجموعة اللسانية القدرة على وضع 

ه، وكل ذلك معقود بالمواطأة المتجددة التي هي في العنصر اللغوي وتبديل شكله وتغيير مقصد

المغني في أبواب القاضي عبد الجبار، .( ذاتها حكم من األحكام يصح له البقاء كما يستطاع نقضه

المرجع  (،"يصح أن يجعل في اللغة بدله غيره"وأن كل اسم ) 661-160/ 5، التوحيد والعدل

عليه ليست من االستتباع الطبيعي وال من االقتضاء فداللة الكالم على ما يدل ). 164/ 7، نفسه
وليس من حق الكالم أن يكون مفيدًا، كما أن من حق القادر أن يكون حيًا، ألن كونه "الحتمي، 

كالمًا لو اقتضى ذلك القتضاه  في الشاهد والغائب وفي علمنا بجواز وجود كالم غير مفيد داللة 

 )107/ 7، المرجع نفسه (.على فساد هذا القول
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ومعنى ذلك أن ليس حق الكالم في أن يكون مفيدا هو مثل حق القادر في أن يكون حيا؛ أي 
ويكمل .   ارتباط القدرة بالحياة ضرورة واقتضاء وارتباط الكالم بداللته ارتباط عفوية واعتباط

، وليس هّال حددتم الكالم بأنه الحروف المنظومة إذا حصلت مفيدة: فإن قال قائل: "عبد الجبار
ثمة في كتب الشيوخ أن الكالم ال يكون إال مفيدًا إلى ما شاكله من األلفاظ الدالة على ما سألناكم 

ألن أهل اللغة قد قسموا الكالم إلى مهمل ال يفيد، ألنه لم يتواضع عليه وإلى : عنه؟ قيل له
كامًال كما ال تأثير له مستعمل مفيد، فلو كان ما ذكرته صحيحًا لم تصح منهم هذه في كونه كالمًا 

تواضع العرب على الكالم فحصل مفيدًا : في كونه صوتًا ولذلك يقول القائل منهم من غير مدافعة
بالمواضعة، ويكون الكالم صحيحًا يبين ذلك أن الكالم مهيأ لصحة المواضعة عليه كاإلشارة 

المغني القاضي عبد الجبار،  (.والحركة، فكما أنهما ال يصيران كذلك إال بالمواضعة فكذلك الكالم

فتقرير المواضعة هي نفسها ليست شيئًا موجودًا في ذات ) 10/ 3، في أبواب التوحيد والعدل
الكالم، وإنما هي بعينها اصطالح طارئ عليه، وشأنها في ذلك مع الكالم شأن الكالم مع الصوت 

 موجود طارئ عليه، فكذلك نسبة المواضعة فمثلما أن الكالم ذاته ليس في ذات الصوت إنما هو
القاضي عبد الجبار، (، سماء واللغاتختالف األاسماء ال تتغير ب ويرى أن معاني األ.من الكالم

ر ي وهذا التغياإنما يتغير الدال ويبقى المدلول ثابت). 172 المغني في أبواب التوحيد والعدل،
 .غراض وبحسب تواضع الناسلدواعي واألحسب ابعرفي بين جماعات من الناس بتواطؤ منوط 

  ).160 /5 ،المرجع نفسه(

شارة التي تخصص ضعات فال بد فيه من تقدم اإلاوأما أول المو"ويؤكد الفكرة في قوله 
 خاصة حالة غياب الشيء الذي يراد ، ويقوم بوظيفتها،شارةإللن االسم بديل أ وبما ،المسمى

حيانا أقيق التواصل الذي نعبر عنه أحيانا بالبيان و كانت المواضعة ضرورة لتح،ليهإشارة اإل
عمله ليعرف به حاله، لم يمنع  لى ماإير شذا ثبت أنه يحسن من العاقل أن يإ"، خبارنباء أو اإلباإل

ليها إسماء إنما احتيج ويدل على ذلك أن هذه األ... سماء ليعرف غيره حالهأن يعبر عنه ببعض األ
 ، هذهةليه والحالإ ذرشارة تتعالمسميات، ألن اإلغيبة عند  خبار اإلليقع بها التعريف، ويصح بها

ذا حضر إشارة عند الحضور شارة عند الحضور، فكما تحسن اإل االسم عند ذلك مقام اإلفأقيم
 بةيغ فكذلك يحسن االسم لهذا الغرض عند ، به للمشير والمشار إليهالفائدةليه لوقوع إالمشار 

ليه على كل إشارة ال تصح  ألن ذلك من أن اإلللحواس، ال يظهر مماالمسمى، أو يكون المسمى 

  ).175-174/ 5، المرجع نفسه (".ذا غابإوجه بمنزلة المشاهد 

  المجاز

نصر حامد أبو (ظلت الرؤية التقليدية ترفض المجاز برمته في القرآن الكريم واللغة عمومًا؛ 

 المجاز هو في استخدام اللفظ بخالف ما ألن). 222، إشكاليات القراءة وآليات التأويلزيد، 
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عبد  القاضي". (اللفظ في غير ما وضع له في األصل"اتفق واصطلح عليه الناس، أي استعمال 

المتكلم ال يعدل إليه إال إذا ضاقت به الحقيقة "و). 436، شرح األصول الخمسة، الجبار

ونقص يعتور كل من .) 26، 2، جناإلتقان في علوم القرآجالل الدين السيوطي، (؛ "فيستعير
  .يلجأ إليه من مستخدمي اللغة، إذ ال يحق لمن يتحدث بها الخروج عما جبلت عليه في البدء

أما القاضي عبد الجبار فقد كان واحدًا ممن رأوا فيه أداًء فنيًا ينحرف فيه المبدع بالداللة 
 االنحراف أو االنتهاك المتعمد لألداء عن األداء النمطي انحرافًا متعمدًا لتأدية دالالت جمالية وهذا

النمطي هو سمة النص القرآني في كثير من آياته، وهو ما يضعنا أمام تشابك الداللة واستقاللها 
في آن، فمن حيث تشابكها فإن العبارة تنطوي على داللتين، وأما من حيث استقاللها فإن التركيبين 

، وال يمكن "األصل"إلى الحقيقة " الفرع"ع المجاز المجازي والحقيقي يتجاوران، وال بد من إرجا
ألن اللفظة ال يجوز أن تكون مجازًا وال حقيقة لها، ألن "أن يكون المجاز مجازًا وال تسبقه حقيقة؛ 

التجويز باستعمال اللفظة في المجاز يقتضي أن لها حقيقة، فوضعت في غير موضعها، وُأفيد بها 

بمعنى ). 207/ 7،  المغني في أبواب التوحيد والعدل الجبار،القاضي عبد( ،"غير ما وضعت له
أن الحقيقة تمثل المادة في ضوء التفكير المنطقي، ويمثل المجاز صورتها ال على نحو المطابقة، 
إنما على نحو النقل، أي نقلها من شكل ثابت إلى آخر متغير من جهة الداللة، وهذا يعني أن 

وانحراف ). 115، التعبير البيانيشفيع السيد، (د اللفظة الداللية المجاز إنما هو تغيير في أبعا
  .   إنساني متعمد

  المواضعة

قال األشاعرة بالوحي واإللهام في الوقت الذي رأى القاضي في اللغة مواضعة، وهي أن 
يواضع رجل آخر على جعل كلمة مخصوصة اسمًا لمسمى، ومتى أطلقت هذه الكلمة فإنها تدل 

في اللغة : " وال يمتنع معرفة هذا الوضع لغيره ليصير لغة للجماعة، ولذلك يقالعلى المسمى،

 المغني القاضي عبد الجبار،".( العربية إنها لغة لسائر من تحدث إذا اتبع من تقدم في المواضعة

وصف لحالة اإلنسان مع اللغة عندما يواجهها في أي "أي  ).5/161، في أبواب التوحيد والعدل

، التفكير اللساني في الحضارة العربيةعبد السالم المسدي، ". (حظات اتصاله بهالحظة من ل
106 (  

فالمواضعة شيء متقدم زمنيًا على عملية الكالم، وال يستقيم الحدث اللساني طبقًا لنواميس 
المواضعة بل ال يتسنى له أن يكون ممتثًال في بنيته لها إال إذا كانت سابقة لها في التصور 

الكالم ال يكون مفيدًا إال وقد تقدمت المواضعة عليه فيجب أن يكون من شرط " ود، إذن والوج

المغني في القاضي عبد الجبار، ".. (صحة المواضعة عليه أن يكون جاريًا على وجه مخصوص
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فأول المواضعات كما يقرره عبد الجبار ال بد فيه من تقدم ). 92، 7، جأبواب التوحيد والعدل

والوضع واالصطالح ال يخرجان في ) 164/ 5، المرجع نفسه (.ي تخصص المسمىاإلشارة الت

 )169، مفتاح العلومأبو يعقوب السكاكي، (، "إسناد التخصيص"ه السّكاكي مفهومهما عما يسمي

فإن قيل أليس الواحد منا إذا أشار إلى غيره فال بد له من أن يقول عند اإلشارة قوًال، "
قيل له إنه قد يصح أن يشير إلى . لمواضعة أن يبتدئ بالمواضعةفكيف يصح ولما تقدمت ا

الشيء، وتكون اإلشارة إليه، ويذكر االسم عند ذلك فيضطر غيره إلى أنه قصد إلى جعل االسم 
اسمًا له، ثم يقع ذلك في سائر ما يتواضع عليه، وإن لم يذكر مع اإلشارة كالم على ما ظنه السائل 

 المواضعة من بعضنا لبعض على اللغات على اختالفها، ألن ما يصحح فقد صح بهذه الجملة صحة

/ 5، المغني في أبواب التوحيد والعدلالقاضي عبد الجبار، . (ذلك في بعضها يصحح في سائرها
 ، وأكد القاضي عبد الجبار أن تكون المواضعة من جانب اللهومن جهة أخرى نفى). 165 -164

شارة الحسية تقريره أن اللغة ترتبط في داللتها باإلبعلى صدق قوله نسان فيها، واستدل  اإلةعليفا
ران الصوت بما يدل عليه هو الشرط الذي تقوم على ت وهو ما يعني أن اق،يماءة الجسديةواإل

عبد ( ".شاراتا اإلم لغة والديه، إذا تكررت فيهمنجد الطفل ينشأ فيتعل" فـ،ساسه المواضعةأ

 تحتاج المواضعة لإلشارة المادية ).15/106، والعدلد يلتوحا  في أبوابينغالم الجبار،
الحسية، بمعنى أن المواضعة بين اثنين مثًال على تسمية شيء ما باسم ما تستلزم أن يشير 

على حسب ما نجد الطفل ينشأ عليه فيتعلم "أحدهما إلى الشيء وينطق االسم عدة مرات، وذلك 

والمواضعة تقتضي ). 106 / 15، المرجع نفسه (".لغة والديه، إذا تكررت منهما اإلشارات

، المرجع نفسه (،"قصد االسم المسمى المخصوص"اإلشارة إلى األشياء؛ ألنه باإلشارة نعلم أنه 
  .ليعني هذا إرجاع المواضعة لإلنسان). 5/164

رة تتسنم المواضعة مرتبة المولد الداللي المقترن بمحور الترابط بين اللغة والعقل، فتصبح فك
عالميًا، إذ يرتهن بها كل نظام إبالغي، ومحورًا دالليًا إذ ال يقترن الدال اللساني إالمواضعة محورًا 

بمدلوله إال طبقًا لنواميسها، ومحورًا برهانيًا ألنها تستوجب من العقل أن يعقل موضوعها وهي 
 تدل المواضعة على ما الشيء المخبر عنه، وأن يعقل في الوقت نفسه مادتها وهي السبيل التي بها

  .تدل عليه

وهكذا تتجمع فيه قيم المواضعة كفكرة نظرية فيما يمكن أن يفضي إلى طاقة جدلية تفاعلية 
تحول االقتران التعسفي إلى اقتران استداللي يبنى فيه الغائب على الشاهد، فتكون العالقة اللسانية 

ماء أن يعلم معناها في الشاهد ثم يبنى في أن من حق األس"مصداقًا لحدها بأنه حضور الغائب، 
اعلم أن المواضعة إنما تقع على المشاهدات وما جرى مجراها، ألن األصل فيها : عليه الغائب

عقل معاني تى أردنا التكلم بلغة مخصوصة أن ناإلشارة على ما بيناه، فإذا ثبت ذلك فيجب م
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فيه تلك الفائدة يجرى عليه االسم في األوصاف واألسماء فيها في الشاهد ثم ننظر، فما حصلت 
الغائب، وهذا في بابه بمنزلة معرفة ما له أصل في الشاهد في أنه يجب أن يعلم أوًال ثم يبنى عليه 

  .الغائب

وبذلك تكون المواضعة نموذجا من نماذج الفكر النظري الخالص، الذي تبوأ بتجرده 

، التفكير اللسانيعبد السالم المسدي، . (بيةالموضوعي مرتبة العلمانية في تاريخ الحضارة العر
143.(  

  الكالم النفسي

 تأصل الفكر المتعلق بالكالم النفسي على يد األشاعرة تنمية لسلوك عقدي متعلق بقضية 
خلق القرآن، ال سيما أنهم يقولون بقدم القرآن، فكان من واجبهم أن يحددوا مخرجًا لهذا القدم، 

ذكر ). 91، التفكير الداللي عند المعتزلةعلي الحسن، . (م في األمرفكان الكالم النفسي وسيلته
الباقالني أن حقيقة الكالم على اإلطالق في حق الخالق والمخلوق، إنما هو المعنى القائم بالنفس، 
لكن جعل لنا داللة عليه تارة بالصوت والحروف نطقًا، وتارة بجمع الحروف بعضها إلى بعض كتابة 

الباقالني، (ده، وتارة إشارة ورمزًا دون الحروف واألصوات ووجودها، دون الصوت ووجو

فيتبين لنا أن الباقالني جعل كل ما .) 95، اإلنصاف في ما يجب اعتقاده وال يجوز الجهل به
هو خارج حدود النفس سواء أكان حروفًا مسموعة أم مكتوبة أم إشارات دالة صورة للحقيقة 

إن الكالم "وقد أكد الباقالني هذا الفهم، إذ ". الكالم النفسي"ـ الكامنة في النفس المتحققة ب
فتارة تكون كالمًا . الحقيقي هو المعنى الموجود في النفس، لكن جعل عليه أمارات تدل عليه

الباقالني، (". بلسان على حكم أهل ذلك اللسان وما اصطلحوا عليه وجرى به وجعل لغة لهم

االتجاه نصر حامد أبو زيد، ( وانظر. )94،  يجوز الجهل بهاإلنصاف في ما يجب اعتقاده وال

ولم يتوقف األشاعرة عند هذه الحدود إذ رفضوا أن يطلق مصطلح .) 80-79العقلي في التفسير
 معبرًا عن رأيه ورأي –وهذا ما صرح به الجويني . الكالم على غير المعنى النفسي إال تجوزًا

الكالم الحقيقي هو القائم بالنفس، والعبارات :  من قالومن أصحابنا: " إذ قال–أصحابه كذلك 
تسمى كالمًا تجوزًا، كما تسمى علومًا تجوزًا، إذ قد يقول القائل سمعت علمًا وأدركت علومًا 

وكان الغزالي ". وإنما يريد إدراك العبارات الدالة على العلوم، ورب مجاز يشتهر اشتهار الحقائق
 النفسي الذي هو مدلول دلت عليه الصيغ العالمية المسموعة والمرئية قد أكد أن الكالم هو المعنى

". مارات وضعت للتفاهم وهو األصحوقد قيل إنه حديث النفس أو نطق النفس أو مدلول أ"

  ).107، اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتمادالجويني، كتاب (
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ألن الكالم يمثل ظاهرة مادية محدثة أما القاضي عبد الجبار فنفى أن يكون معنى في النفس، 
ال يصح وجودها إال بعد حدوثها، أما ما يوجد في النفس فليس كالمًا، إنما هو العلم بكيفية 

 أبو حامد الغزالي،. (الكالم، إذ تنطوي النفس على فكر فيه القصد على إيجاد الكالم وإحداثه

 الكالم المسموع المتحقق على هيأة فالكالم الحقيقي هو). 101، من تعليقات األصول المنخول
ألفاظ مسموعة ومرئية، ومن ثم رفض مفهوم الكالم النفسي بوصفه حديثًا عائمًا ال يستند إلى أدلة 

 – على وفق ما يدعي–مقنعة، ال سيما أنه  قد سلك منهجًا استدالليًا في التوصل إلى الحقائق 
ما دليلين للتوصل إلى الحقائق لن تتحقق فمعرفة األشياء عن طريق االكتساب واالضطرار بوصفه

ثبتوا الكالم النفسي، فقد ادعوا إثبات ما ال طريق إلى  لم تكن مفقودة عند أولئك الذين أإن

المحيط بالتكليف، (و). 14 / 7 ،ديالتوحالعدل و في أبواب ينغالم  عبد الجبار، القاضي.(إثباته
أن يدعى فيها ما ال يدل عليه، وفي ذلك وهذا يؤدي إلى أال نثق بحقائق األسماء و ).307

المرجع ( .ارتكاب التجاهل في األسماء والمعاني جميعا، وما أدى إلى ذلك وجب الحكم بفساده

فيتبين لنا من ذلك أن القاضي يذهب إلى أن محاولة التفتيش عن الحقيقة أينما .  )7/179، نفسه
ة مبدأ الدليل الذي يؤكد تلك الحقائق، أما  إنما يجب فيها مراعا–وجدت في األسماء أو المعاني 

من هذا . واألمر ال يستند إلى دليل فال يمكن القول بأية حقيقة إن لم نقل غياب الحقائق تمامًا
يتبين أيضًا أن القاضي يحكم على أولئك الذين قالوا بالكالم النفسي أنهم ممن غابت عنهم الحقيقة 

هذه الجملة فمن ادعى أن الكالم ليس هو هذا المعقول، وتمسكوا بما ال دليل عليه، فإذا صحت 
وأنه معنى في القلب لم يشر به إلى سائر ما عقلناه من أفعال القلوب، فقد ادعى إثبات معنى ال 
سبيل إلى معرفته باضطرار وال بدليل، فيجب نفيه، ولذلك ألزم الشيوخ قائل هذا القول تجويز 

لك المعنى الذي في النفس منبئًا عن اآلخر، فإن األصوات معان أخرى سوى ما قاله، وأن يحصل ذ
أيضًا هي معنى في النفس دون هذا المعقول، وأن هذا المعقول داللة عليه، وكذلك القول في سائر 

 وإثبات ما ال سبيل إلى معرفته، – وفي ذلك إبطال ما عقلناه وعرفنا حكمه –أجناس األعراض 

، ديالتوحالعدل و في أبواب ينغالم  عبد الجبار،القاضي( .بهوفي هذا من الجهاالت ما ال خفاء 
في نفسي كالم فالغرض به إنباؤه عن : فأما قول القائل: "وهو ما فّنده القاضي، إذ قال). 15 / 7

في نفسي لقاء زيد أو الخروج إلى مكة فال متعلق لهم : عزمه على ذلك، وهو بمنزلة أن تقول

أي أن المعاني إنما هي عملية ترتيب لما ). 308، محيط بالتكليفال عبد الجبار، القاضي (.بذلك
هو متصور من األشكال اللفظية الدالة على تلك المعاني، ومن ثم لم يكن ثمة كالم نفسي بمعزل 
عن تلك العملية التصويرية المستندة إلى دوال خارجية معبرة عن ذلك المعنى الذي يصبح كالمًا 

 التي -لترتيب تلك، كما أن تفسيرهم للكالم النفسي بأنه عملية ترتيببعد أن تجرى عليه عملية ا
 إنما يدفع المتأمل إلى أن يلمح فكرة عدم االنفصال بين األلفاظ والمعاني وال -تعني تقطيع الحروف

 ،"ما حصل فيه نظام مخصوص من هذه الحروف المعقولة"سيما أنهم أكدوا أن الكالم هو 
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إذ أرادوا تأكيد أن النص .) 6 / 7، ديالتوحالعدل و في أبواب ينغالم  عبد الجبار،القاضي(
القرآني هو كالم الله المخلوق المتكون من هذه األصوات المسموعة والحروف المنظومة كيما 

 باأللفاظ بعالقة  أنه يرتبط– أجد –يرفض القول بقدم القرآن، سنمثل أمام مفهوم المعنى الذي 
 الكالم - كما أنهم رفضوا–ند المعتزلة هو هذا المعقول المسموع ن الكالم ععدم انفصال إذ أ

 الذي يعني المعنى القديم المخزون بالنفس لذلك لن يكون المعنى بوصفه شيئًا منفصًال -النفسي
 لن يكون متحققًا عند – وال سيما أنه نتاج من نتاجات التأليف أو النظم الكالمي -مستقًال
  .المعتزلة

يب تستند إلى عملية تأليفه لحروف خفية هي نفسها التي يتم تقطيعها ألن عملية الترت
ومتى : مسموعة ومرئية، لذلك يمكن وصف الترتيب بالخفاء في حين يكون التأليف ظاهرًا مسموعًا

جعل القوم الداللة على إثبات المعنى في النفس ظهور هذا المسموع فالذي يتعلق به هذا 
د إليه أو الفكر فيه وليس الكالم عندهم بشيء من ذلك، والذي المسموع هو العلم به أو القص

يفعله أحدنا قبل إظهار هذه الحروف من كالم يديره في نفسه أو حروف يقطعها، فذلك هو من 
جنس ما يظهره ولكنها حروف خفية ولو كان معنى في النفس لما احتيج إلى ضرب من التقطيع 

أن الكالم هو ما ذكرناه لكان ال يتصور في نفسه ما هو على كالعلم واإلرادة وغيرهما، وبعد فلوال 
شكل هذه الحروف، فهذا من أدل األشياء على أنه من جنس ما يظهر، وأنه ليس بمعنى في النفس، 
كما ثبت مثله فيمن يريد الكتابة ألنه تصور في نفسه أشكال ما يكتبه، ولم يكن ألحد أن يجعل 

  ).308، المحيط بالتكليف عبد الجبار، القاضي (.الكتابة معنى في النفس

  التأويل

لم تتخل حركة التفسير بالمأثور عن والئها الكامل لطرقها االتباعية، من هنا اتخذت الصلة 
بالقديم بعدًا نفسيًا انفعاليًا تجلى على األخص في ظاهرة رفض الجديد، ذلك أنه يحدث تفسيرًا أو 

الثابت أدونيس، (ابت المستقر ذو طابع جمالي، خلخلة في ما تثبت في النفس واستقر والث

وبهذا المقياس دافع المعارضون بعزم ضد مؤولي القرآن، . )66، 1974بيروت، والمتحول، 
التقليد (فدافع األشعري عن النص وحدد برنامجه االتباعي بثباته على الظاهر داعمًا للخط األثري 

  ).  82، العقل والحريةبد الستار الراوي، ع(، وكذلك بعض الحنابلة وابن تيمية، )والتبعية

ظلت الذائقة النقدية التقليدية ترى فيما يقدمه النص في نسخته الظاهرة حقائق ال يمكن 
تجاوزها، ألن االستناد إلى العقل في معرفة الشريعة وفهمها خطيئة كبرى، ألنه بمثابة استخدام 

نصر حامد ( يعة على مراد الله دون تأويل،أداة قاصرة، والواجب هو التسليم بما جاءت به الشر

فكر لحركة في ا "في أصلها الحداثة وبما أن). 130، ليات التأويلإشكالية التأصيل وآأبو زيد، 
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منير (، "يد الكنيسة على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدةاللى تأويل تقإالكاثوليكي سعت 

لقاضي عبد الجبار بهذا المفهوم حداثيًا، حيث ركن فقد كان ا) .mode، مادة الموردالبعلبكي، 
 عن السياق المنهجي لمذهب االعتزال، ولتفادي و ما يمكن أن ينبغ مبدأ التأويل لتسويإلى
يات محكمات وأخر آن يشتمل على آ فالقر،تكسر تساوق أركانهأن وات التي من الممكن فجال

نباء عن المراد عكس المتشابهات التي  عن اإللية تستقل فيه بنفسهاآمتشابهات، والمحكمات تعبر ب
 في جانب اآليات نيآ النص القرقاضي عبد الجبارمن هنا أخضع ال. نباءها في اإلريغلى إحتاج ت

أي ما هو في مصلحة ... (إذ ليس في القرآن إال ما يوافق طريقة العقل ، ألدلة العقولالمتشابهات
ا يدل على طريقة العقول ويوافقها، إما على جهة وال يوجد في أدلته إال م) الناس ومنفعتهم

 ).16/403،  المغني في أبواب العدل والتوحيدالقاضي عبد الجبار،.(  على المجازأوالحقيقة 

، نمتشابه القرآالقاضي عبد الجبار، (. لذلك أوجب ترتيب المحكم والمتشابه على هذه األدلة
 ،خرىأالمحكم من ناحية مع  مع العقل من ناحية وتطابق بعد التأويليلى المتشابه لإ ديعم ف.)37

ة الفصاحة منه إذا كان رتبيد في زأ"متشابه للويل الفروع والتأويل أترسيخ الثوابت وتأي 

وليس  .)380/ 16، ديالتوحالعدل و في أبواب ينغالم  عبد الجبار،القاضي( ."محكما
 المتلقي م المجال أماحساإفمر إن األ بل ، والتوصيلةالل الداللضة ويعمتالمقصود بالمتشابه ال

 في ينغالم  عبد الجبار،القاضي (،خرىداء األساليب األأبانة من إكون المتشابه أكثر توكيدا ويل

 به حسمي ما ق وفأولهلى المتشابه من كالم الله إ أفلج.) 16/375، ديالتوحالعدل وأبواب 
  .سةصول االعتزالية الخميات، وما يناسب األالمحكم من اآل

. فاللغة نوع من االستدالل المؤدي إلى المعرفة، فيها ما هو واضح، ومنها ما هو غامض
وعلى مستوى القرآن سيكون المحكم هو الدليل الواضح، وسيكون المتشابه هو الدليل الغامض 

 فسيصبح -كالم البشر–أما على مستوى اللغة العادية . الذي يحتاج لمزيد من النظر حتى يدل
لخالي من القرينة والذي يدل بظاهره هو الدليل الواضح، والغامض هو الذي ال يدل الكالم ا

وكل ذلك يتساوى في النهاية، أي يتساوى مفهوم . بظاهره وإنما يحتاج لمضامة القرينة حتى يدل
المحكم والمتشابه، مع مفهوم اللغة الحقيقية واللغة المجازية، وبالتالي يصبح التأويل في 

هو الوسيلة لرفع غموضها بردها إلى المحكم، ويصبح المجاز هو األداة الرئيسية المتشابهات 
وهذه المقابلة بين االستدالل اللغوي واالستدالل العقلي يعقدها القاضي عبد . لعملية التأويل هذه

 الله جل وعز التوصل به إلى العلم بما كلفناه وبما من كتاباعلم أن الغرض : "بقوله. الجبار
والعلوم قد يجوز أن يكون الصالح فيها أن . ذلك من الثواب والعقاب والقصاص وغيرهيتصل ب

تكون ضرورية وأن تكون مكتسبة، ومتى كانت ضرورية فقد يكون الصالح أن يتوصل إليها بمعاناة، 
وقد يكون الصالح في خالفه وكذلك المكتسب قد يكون الصالح في أن ينجلي طريقه، وقد تكون 
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ن يغمض ذلك، وصارت العلوم في هذا الوجه بمنزلة سائر األفعال التي يفعلها الله المصلحة في أ
ما الفائدة في أن : والتي يكلفنا إياها، فإذا ثبت ذلك فكما ليس ألحد من أصحاب المعارف أن يقول

نكلف اكتساب المعرفة بالله عز وجل وبتوحيده وعدله، وهال جعل ذلك أجمع في العلوم الضرورية 
:  أجلى ولتزول الشبه والشكوك، فكذلك ال يجوز لهذا السائل مثله في طرق األدلة، فيقولليكون

وبمثل ذلك أبطلنا قول من قال بنفي القياس واالجتهاد إذا ! هال جعلها عز وجل متفقة في الوضوح
إن المصلحة : عول على أن النصوص تزول عنها الريب فيجب أن تكون األحكام مستدركة بها، فقلنا

إنه يجب : قد تختلف في طرق األحكام كما تختلف في نفس األحكام، فكما ال يجوز أن يقال فيها

وهذا ). 169 / 5 ،المرجع نفسه(، "أن يجري على وجه واحد، فكذلك القول في طريقها وأدلتها
االختالف بين األدلة في وضوح بعضها وغموض بعضها اآلخر يرد إلى مصلحة خاصة بالمكلف 

ة ترتد إلى إثارة العقل، ألنه ال يمتنع أن يكون الصالح في بعض األدلة أن يستقل وهي مصلح
بنفسه فيعرف المراد به بانفراد، وفي بعضها أن ال يعرف المراد به إال مع غيره، أال ترى أن العادة 

وكذلك قد جرت أنا نعلم المدركات الواضحة باإلدراك، وال نعلم باألخبار ما تتناوله إال إذا تكررت، 
فإذا جاز اختالف المصالح فيما يفعله تعالى من العلوم، ففيها ما يفعله . المدركات إذا غمضت

وفيها ما يفعله عن سبب واحد، وفيها ما يفعله عن أسباب بحسب ما يعلم من . تعالى ابتداًء

  ).  ورد ابن المنير على الهامش272 / 1، الكشافالزمخشري، .( الصالح

  خاتمة

ور اإلنساني ة بأن مصطلح الحداثة ال يخرج في أبسط مفهوم له عن الحضكشفت الدراس
 ما وراء الطبيعة، أي تموضع الذات وفاعليتها فيما حولها والنزول بقضايا مقابل انحسار دور قوى

الحياة والنقد من السماء إلى شفافية األرض، وهو ما توصلت إليه الدراسة في فكر القاضي عبد 
طرت جرأة القاضي عبد الجبار على اقتحام اآلراء الجاهزة بالنقد يحيث سالجبار المعتزلي، 

والمراجعة وتركيزه على اإلنسان بوصفه قيمة محورية مطلقة، إضافة إلى دفاعه عن مشروعية 
  . االختالف وعن مكانة العقل ونبذه للتقليد

ية الحداثية التي بينت الدراسة أن ما عاينه القاضي عبد الجبار في كثير من القضايا النقد
أصبحت أساسًا للنقد الحديث، يمنحه سمة الناقد الحداثي الفذ، مثل قضية نشوء اللغة 

وقضية اللفظ والمعنى التي تمثلت بإفراغ اللفظ من معناه بعد أن . باالصطالح وتوافق الناس عليها
افة إلى تأكيده الحضور ظل التصور قائمًا بأن اللفظ ُأنزل محمًال بمعناه الذي لن يفارقه أبدًا، إض

اإلنساني في قضية المجاز بوصفه ضرورة حياة ال صفة تحسينية تزينية، كذلك نفيه وصم الكالم 
النفسي بالكالم حتى يفرض حضوره، وأثبت فاعلية اإلنسان في تأويل النصوص، وأن اإلنسان هو 

  .مصدر لكل انبثاق
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Abstract  
In its theoretical phase, the study tackles the modernity of thinking imposing that 

the human's localizing in the universe is the source of issuing and innovation. The 
opposite of this concept is explaining all our life issues according to metaphysics or 
supernatural powers. The modernity according to this concept was the aim of study in Al 
Qadi Abdul Jabbar's critical researches. It was obvious in many issues of his works 
heading by language's originating, agreement and convention. He also concerned 
utterance and meaning issue including the relation of sign with its signification. 
Additionally, he studied literary interpretation and figurative expressions. All these are 
critical issues which was discussed and analyzed by Al Qadi were converted from their 
entity as a metaphysical heaven issues to be dealt as a humanistic one.  
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  *  هليل الغريبسالمة

  ملخص

 وفنيـًا، كـون هـذه الرسـالة تعـد      موضـوعياً لة البحرية البن حجة الحموي يهدف البحث إلى دراسة الرسا  
ــراء المماليــك، إضــاف          ــين أم ــة حــدثت ب ــة، فهــي تــؤرخ لفتن ــب كونهــا وثيقــة أدبي ــى جان ــة إل ــى وثيقــة تاريخي ة إل

تصويرها الرحلة البحرية، وأجواء البحر وأهواله، كمـا توضـح أسـلوب ابـن حجـة الحمـوي القـائم علـى اتبـاع                
  .األسلوب الفاضلي في تلك الفترة، وتؤكد الرسالة اهتمام كاتبها بالتورية وولوعه بها

  تقديم

عن ثقافة متنوعة في علم الترس ة الحموية البن ِحجل، وقد سطَّرها تكشف الرسالة البحري

، وكأنه )1(ابن حجة وقصد من كتابتها توجيهها إلى أحد أعالم عصره وشيوخه بدرالدين الدماميني

يكشف له عن قريحة وقَّادة وثقافة واسعة في علم الرسائل واألدب عامة، وحشد فيها من المعارف 
بل األرض التي سقي دوحها يق: "والمعلومات الشيء الكثير، فبدأ الرسالة بتقريظ الشيخ  قائًال

بنزول الغيث فأثمر الفواكه البدرية، وطلع بدر كمالها من المغرب فسلَّمنا لمعجزاتها المحمدية، 
وجرى لسان البالغة في ثغرها فسما على العقد بنظمه المستجاد، وأنشد وقد اتَّسم عن محاسنه 

قدمة الرسالة يجد إطراء الممدوح في كل فالمتأمل في م. )2("لم يخلق مثلها في البالد" التي 
فأكرم به مورد فضل ما برح منهله "جملة، وأكثر من مدحه في علم البالغة والبيان، ثم ثنَّى بقوله 

 السالم، ومجلس حكم العذب كثير الزحام، ومدينة علم تشرفت بالجناب المحمدي، فعلى ساكنها
أدب إن وقْفَت بها ِوْقفة كنت على الحقيقة ابن ِحجة، أفق  للباطل بِه حجة، وعرفات عاما ثبت لد

  .)3("معال بالغ في سمو بدره فلم يقنع بما دون النجوم

ومن خالل تقريظ ذلك الشيخ، نجد ابن حجة يعرض ما لديه من ثقافة ومعارف، مظهرًا 

في قوله السابق، ، كما )4(إعجابه بالممدوح و إعجابه بنفسه، فقد عرف عن ابن حجة زهوه بنفسه

                                                        
 2014ألعضاء في اتحاد الجامعات العربية  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات ا.  
  .ردناألالطفيلة، جامعة الطفيلة التقنية، قسم اللغة العربية،    *
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فأظهر ابن حجة ألوانًا من عبارات المدح والثناء، مستخدمًا ما لديه من ثقافة موسوعية في تقريظ 
  .ذلك الشيخ

   الدراسة الموضوعية-أ

  : الفتنة والحرب-1

تشير رسالة ابن حجة الحموي التي سطَّرها في تقريظ بدر الدين الدماميني إلى فتنة عظيمة 
هـ، إْذ تنازع هؤالء األمراء على بعض الممالك وخرجوا على 802اء المماليك سنة وقعت بين األمر

بعضهم واقتتلوا، فذكر مؤرخو العصر هذه الحوادث بأدق تفاصيلها، فذكر ابن تغري بردي في 
النجوم الزاهرة أن نائب الشام قصد حلب وحماة، وقاتل نائب حماة نائب الشام قتاًال شديدًا، وقتل 

فُنهبت :  أنفس ولم يقدر عليه، وامتدت هذه الفتنة إلى طرابلس أصحاب نائب الشام نحو أربعنم
 رجًال من أعيان عشرينأموال الناس كافة بطرابلس وفعل بأهلها ما ال تفعله الكفرة، وُقتل نحو 

 طرابلس وأهلها، وقتل من عامة طرابلس ما يقارب األلف، وصودرت من الناس مصادرات كثيرة،

  .)5(وُأخذت أموالهم، وسبيت حريمهم، فكانت هذه الكائنة من أقبح الحوادث

؛ لذا استغرق وصف الحرب )6(وجاءت هذه الحادثة بتفاصيلها عينها في السلوك للمقريزي

في الرسالة البحرية جزءًا مهمًا وكبيرًا، فالرسالة تجمع بين التقريظ ووصف الحرب ودمارها 
 خضم هذه األحوال، نجد ابن حجة يتأنَّق في وصف هذه األحداث ووصف البحر وأهواله، وفي

معتمدًا على مخزون من الثقافة المتنوعة في مختلف العلوم والفنون، مظهرًا براعًة كبيرًة في تدبيج 
  .هذه الرسالة، وسماها بالرسالة البحرية مطلقًا الجزء على الكلِّ

  : وصف الحرب في الرسالة البحرية-2

حموي رسالته بتصوير األهوال التي ألمت به في مدينة طرابلس التي دخلها مكرهًا كما بدأ ال
وتالله لم يدخلها المملوك في هذه الواقعة إالَّ مكرهًا ال بطًال، وكم قلت لسارية العزم لما "يقول 

وا به سلها يا سارية الجبل، ولم يطّلق المملوك عروس حماته إالَّ جبرًا أظهر: كشف لي عن ضيق

  .)7("كسرًا والعلوم الكريمة محيطة كيف يكون طالق المكره يا موالنا

يشعر القارئ لهذه الفقرة بما ينتاب الكاتب من ألم وحزن، إْذ دخل طرابلس بعد أن عضته 
الحرب بأنيابها، وأوهت عزائمه، فترك مسقط رأسه وهو مكره ال يحب فراقه؛ فرسم صورة هذه 

الق زوجته وهو لها وامق، فال شك أن هذه األحوال جد محزنة، وفي الحالة بمن يكره على ط
  .ثناياها من االستعطاف والشوق جم غفير، فنفسه مكسورة وعينه باكية
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ورسم صورة للحرب التي عاينها في مدينة طرابلس التي دخلها طلبًا لألمن الذي فقده في 
يا : "ماة، فأدق في وصف تلك الكارثة قائًالمدينته حماة، فوجد في طرابلس أشد مما وجده في ح

موالنا، لقد ُقرعت سن هذا الثغر بأصابع السهام، وُقلع منه ضرس األمن ولم يبق له بعد ما شعر 
به البين نظام، وكشرت الحرب في ثناياه عن أنياب، واقتلعتنا منه مع أنهم لم يتركوا لنا فيه ثنية 

  .)8(..." وال نابًا

لمة لوصف تلك الحادثة، فاختار لها الكاتب صورة خلع األسنان واألضراس لما تلك صورة مؤ
ومما يجب اعتماده "في ذلك من ألم شديد، وتأنَّق في اختيار مفرداته الدالة على قسوة الحرب، 

، فاألمن مفقود، وكل شيء أصبح )9("حيث يقع وصف الحرب أن تفخَّم العبارات وتهول األوصاف

؛ )10("لم يتركوا لنا فيه ثنية وال نابًا: " نظام، واألموال قد نهبت وكّنى عنها بقولهنهبًا ال يجمعه

 الناس مصادرات وصودرت من"أي ُأخذت ممتلكات الناس وأتلفت، وهذا يؤيده قول المقريزي 

  .)11("كثيرة وُأخذت أموالهم

اة واألمور مستعرة، ثم صور الكاتب جفلة الناس وانهزامهم عن ذلك الثغر، وطلبهم للنَّج

، )12(وأمست شهب الرماح قافية على آثارنا، والسابق السابق منا الجواد: "والحرب دائرة، فقال

، فالناس منهزمون، والحرب )13("ولزمِت الروي من دمائنا لئال يظهر لقافيتها عند نظم الحرب سناد
قادته هذه الصورة إلى اقتحام علم  ثم ".تطب، والسعيد من فر ونجا بنفسهتطاردهم، واآلجال ُتح

العروض والقافية، فتالعب ببعض مفاهيم القافية إلظهار براعته في استيعاب هذا العلم، ولم يكتِف 
بوصف الدماء التي سفكت، والنفوس التي فنيت، بل عاج على وصف المنازل والبيوت التي هدمتها 

فبدل ذلك االنسجام بالهدم والفوضى، الحرب وأفسدتها، وقد كانت منسجمًة على ساحل البحر، 
وفسد انسجام تلك األبيات المنظومة على ذلك البحر المديد، : "وعوضِت النار عن الجنان، فقال

  .))14(" )15هل امَتَلْأِت وَتُقوُل هْل ِمن مزيٍد: وبدلْت جّنتها بنار الحرب التي كم نقول لها

فها من عاينها تجده يميل نحو التعبير األدبي، ويفرط أحيانًا ففي خضم هذه األهوال التي يص
في انحرافه، ويستغرق كثيرًا في تورياته، فهذه المنازل التي بنيت على ساحل البحر انحرف 
بمدلولها نحو البحر العروضي، وجعلها أبيات ِشعر، فاستمطرت هذه الصورة خياله فجرها نحو 

  . يها طابع القداسة إضافة إلى تقريبها من خيال المتلقِّيالتعبير القرآني الذي أضفى عل

وظلَّت صورة طرابلس المنكوبة حبيسة فكره وخياله، فرسم لها صورة كئيبة بعد الحرب، 
ووقع غالبنا في القبض من عروض حربهم : "مظهرًا فيها عناصر الوحشة وتبدل الحال، قائًال

  .)16("الوحشة فلم يفارقها على وجٍه جميلالطويل، وتبدلت محاسن طرابلس الشام ب
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إن الصورة الموحشة المؤلمة التي رسمها لهذه المدينة لم تفارق خياله حتى بعد مفارقتها، 
فالحرب متلفة مدمرة، أتلفت العمران وأفنت النفوس ونهبت األموال، فغالب أهلها وقعوا في األسر 

القلب، وقد صرح بأنه لم يدخلها آنفًا إال مكرهًا وطالتهم يد الغدر، فرحل عنها منهزمًا مكسور 
ولم يطّلق المملوك : "بعد أن فقد أمنه في مدينته حماة التي ذكر أنه طّلقها طالق المكره، قائًال

، فبعد هذه الفاجعة الفادحة، تذكَّر مشتاقًا حنينه إلى مسقط رأسه )17("عروس حماته إالَّ جبرًا

  :)18(يض بالشوق والحنين إلى تلك المدينة قائًالحماة؛ فنظم أبياتًا شعرية تف
  وحقِّك تطوي شّقة الهم بالبسِط    بوادي حماِة الشأم من أيمن الشطِّ    

    )19(أهيم كأنِّي قد ثملُت بإسفنـِط    ــاــــــر مائهــــــُت كوثــــبالد إذا ما ُذق    
  نت مجتهد مخطيتشاكلها قل أ    ًةــــومن يجتهد في أن باألرض بقع    

إن هذه األبيات تصور مدى حنينه وشوقه الدائم إلى مسقط رأسه؛ فهي حماة الشام التي 
عاش آمنًا في كنفاتها ردحًا من الزمن، وهي التي ذاق طعم السعادة في ساحاتها، فماؤها كوثر 

مدى حزنه زالل يسكر من يشربه لطيبه، فيحكم بأنها أجمل بقعة على وجه البسيطة، وهو يصور 
العميق على فراقها، فالحنين إلى الوطن فطرة في النفس البشرية ال يفارقها، وأخذ الكاتب الشاعر 
يسرد وصفًا لمدينته تؤطره الكلمات وتحييه عاطفته وشعوره تجاهها، فالمتلقِّي يلحظ صورة 

رى لها ما طرابلس وقد ظهرت مدمرة في الرسالة، بينما حماة ترفل في أجمل صورة مع أنها ج
جرى لطرابلس من الحرب، فال شك أن صورة حماة التي رسمها صورة مستوحاة من حبه وحنينه 

  :)20(لها فهي

  عقودًا لها العاصي رأيناه كالسمِط           اـــــــــــــــــتنّظم بالشطِّين در ثمارهـ     
  ــِطـــــــف النَّسيم بال مشيسرحها ك    ًاـــــــــوترخي علينا للغصون ذوائب     
  ِطـوأبدت لنا دورًا على ساقه السب          وتــــــلوينا خالخيل النواعير فالت     

فللمتلقِّي أن يتأمل هذه األبيات التي دبجها الشاعر، فهي تصور لنا أجمل ما كانت عليه 
ن جيدها بعقودها، والنَّسيم يسرح غصون أشجارها الوارفة على ضفاف حماة، فهذا العاصي يزي

فقد أنعم الشاعر النظر في وصف هذه المدينة . العاصي، وهذه النواعير دائبة الحركة على عاصيها
وتجميل صورتها، ال شك أن هذه الصورة مستوحاة من ماضيه فيها، وليست من حاضرها الذي 

  :)21(ةأجبره على تركها وطالقها ونفسه تتوق إليها، فهذه المدين

  وأوطان أوطاري بها ورضا سخطي           يـــــــــمنازل أحبابي ومنبت شعبت    

  برغمي وهذا الدهر يسُلب ما يعطي    هــــــــــنعمت بها دهرًا ولكن سلبت    
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نعم، ففي هذين البيتين تكمن قصته مع هذه المدينة التي تمثِّل له الوطن واألهل واألحبة 
، إالَّ أن الدهر سلبه هذه النِّعمة فأخذ يتحسر ويتألَّم ويشكو الفراق والبين في شعر والحياة كّلها

ورتها في ذهنه وخياله جاهزة يكاد يفصح عن مخزون كبير من الهم واللَّوعة واأللم، فأصبحت ص

  :)22( ال تفارقه قائًالحاضرة

  عيني ذلك الشكل بالنَّْقـِطفتتبع                     أمّثل شوقًا شكلها في ضمائري   

 باذًال كلَّ طاقٍة في تجميل صورتها - كما سماها- الشاعر في وصف عروس حماتهومضى
  .واالحتفاظ بها في غربته مؤنسة له

  : صورة البحر-3

استقلَّ الكاتب البحر مركبًا طالبًا النَّجاة فاستقبلته أمواجه العاتية وأرهبته أهواله الطامة، فكان 
 مرعبًا ونفسه من أثر الحرب مروعة، فانعكس البعد النفسي على الواقع الذي القاه في ذلك البحر

يا موالنا؟ وأبّثك ما لقيته من أهوال هذا البحر، وحدث عنه وال حرج، فكم وقع : "البحر، فقال

  .)23("المملوك من أعاريضه في زحاف تقّطع القلب لما دخل إلى دوائر اللجج

، فالبثُّ له خاصية فريدة )أبّثك( عن وصف معاناته من خالل استخدامه للفعل لقد عبر الكاتب
في نقل المشاعر الحزينة والمكبوتة، ففي هذا الفعل تكمن طاقة كبيرة من الهم والوجد والحزن ال 
متنّفس لها إالَّ عبر طاقة هذا الفعل، فالبحر واجهه بهذا الوجه المشين، وهو يطلب حضنًا دافئًا 

تيجة فقده األمان في مسقط رأسه ومكان هجرته، فزادت أهوال البحر خوفه ولوعته، ومع هذه ن
األحوال المخيفة إالَّ أن الكاتب انحرف نحو التعبير األدبي فتالعب ببعض المفردات من علم 
: العروض ليزيد رسالته أدبية، وأخذ الكاتب يرسم صورًا معبرة عن حال هذا البحر قائًال

هدت منه سلطانًا جائرًا يأخذ كل سفينة غصبًا، ونظرت إلى الجواري الحسان وقد رمْت ُأزر وشا"

  .)24("قلوعها وهي بين يديه لقلة رجالها ُتسبى

 مع الخضر في أمر السفينة، ثم تتداعى إلى فالمتأمل لهذه الفقرة يستحضر قصة موسى 
ر، فالتعبير قد ِقيد نحو البالغة القرآنية، إالَّ أنَّه ذهنه صورة السفن الكبيرة التي يحملها هذا البح

ظلَّ مسيطرًا عليه موقف الحرب وأهوالها، فالغصب قد تحول من البر الذي تركه إلى البحر الذي 
ركبه، والجواري الرواكد على سطحه أصبحت ُتسبى وقد جردت من قلوعها؛ فاألمور متحولة 

بحر تالطمت علينا أمواجه حين متنا من : "سِه وحشًة، فهو يقولكتحول أمنه خوفًا، وتبدل أن
الخوف وحملنا على نعش الغراب، وقامت واوات دوائره مقاطع فنصبتنا للغرق لما استوت المياه 

 إنَّه البحر، طلبه للنَّجاة فزادت مخاوفه، ركبه مطيًة فتحول نقمًة، وبقي الشؤم .)25("واألخشاب
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دات والعبارات كلها تصب في هذا المعنى، فهناك الموت، والخوف، ونعش سيد الموقف، فالمفر
، ورغم هذا الموقف المفزع بقي الكاتب أسير الصنعة الكالمية، ففي هذه الفقرة ...الغراب، والغرق

تراءت له مصطلحات نحوية وأمثلة للنحويين، إال أنه وظَّفها لخدمة إيضاح فكرته ورسمها رسمًا 
  .أدبيًا

  : صورة السفينة-4

ولم يقف الكاتب عند وصف البحر وأهواله وما لقيه منه، بل زاد في مأساوية الصورة، وشرع 
سوداء "يصف السفينة التي أقلَّته، واختار لها أبشع الصور، ورسم لها أقبح المشاهد؛ فهي 

واقعها البحر استرقَّت موالينا وهي جارية، وغشيهم منها ما غشيهم فهل أتاك حديث الغاشية، 

  .)26(..." فحملت بنا ودخلها الماء فجاءها المخاض

ظلَّت السوداوية مسيطرة على فكر الكاتب، فانعكست على كل األشياء التي حوله، فهذه 
السفينة سوداء، وللمتلقِّي أن يتأمل ما لهذه المفردة من إيحاء نفسي، كما أنها مع سوادها 

يها وهي جارية، وفي هذا التعبير ما فيه من بديع، فالتناقض استطاعت أن تجلب أفئدة األحرار إل
، ولعلَّ ذلك عائد إلى نفس الكاتب المضطربة القلقة، فصبغ الوجود بصبغة الشؤم واضحانوالتضاد 

التي يعيشها، وهذه الحالة النفسية أدخلته في أهوال يوم القيامة كما وصفها، ثم نمت إلى فكرة 
ء، فهذا البحر قد واقع السفينة، فجاء وقت المخاض، وللمتلقِّي أن يتأمل ما صورة الحياة والنَّما

في مفردة المخاض من ألم وشوق وخوٍف ورجاء، وضعف وقوة، وفناء ووجود؛ فالمخاض يمنح 
الوجود حياة جديدة، ومع هذا األمل المدرج تحت اليأس ظلَّت الصورة المرعبة مسيطرة على 

وتوشحت بالسواد في هذا الماء ثم سارت على البحر : "تها بالسواد قائًالالكاتب، فتأطَّرت صفحا

الواقع الذي يعيشه الكاتب بقي مالزمًا أشياءه، فالسواد منتشر في كل ناحية، . )27("وهي مَثل
ية والشؤم عنوان الحكاية، ورغم هذه الحالة النفسية، إالَّ أن الكاتب ظلَّ أسيرًا لصنعته البديع

 في اإلفصاح عن مقصده وهدفه )اإلعراب والصرف(وتصّنعه في توظيف مصطلحات علوم النَّحو
برج مائي ولكن تعرب في رفعها وخفضها عن النسر والحوت وتتشامخ كالجبال وهي ُخشب : "قائًال

 فهناك ، يلحظ الناظر في هذا االقتباس كمًا هائًال من اإلشارات إلى نصوص غائبة،)28(..." مسّندة
إشارات إلى عالقات نحوية، إضافة إلى أبراج وكواكب وأنواء، إضافة إلى حضور النص القرآني، كل 
هذا أتى به لبيان ما يرمي إليه من إظهار براعة وامتحان قريحة، وهو لم يقف عند ذلك في وصف 

قر الموج على تمشي على الماء وتطير مع الهواء وصالحها عين الفساد، إن ن"هذه السفينة، فهي 
دفوفها لعبت أنامل قلوعها بالعود، وترقصنا على آلتها الحدباء فتقوم قيامتنا من هذا الرقص 

  .)29("الخارج ونحن قعود
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وألن هذه الرسالة موجهة إلى بدر الدين الدماميني، فقد جنح كاتبها نحو التلغيز، فهذه 
ير في الهواء في إشارة إلى شراعها الذي السفينة تمشي على الماء ولكنها في الوقت نفسه تط

يسيره الهواء، ثم يمضي في وصف فعل أمواج الماء بأخشابها، كما يصف فعل تيارات الهواء 
بشراعها وقلوعها، فالصورة مكتملة الحواس، والنظر حاضر والسمع ماثل، وبرودة الماء 

، )30("ي السماء واست في الماءأنف ف: نتشامم وهي كما قيل"محسوسة، والشم واضح في قوله 

، فقد أشغل جميع حواسه في هذه )31("فتقوم قيامتنا"وتذوق طعم الموت واضح في عبارة 
الصورة المضحكة المبكية، وهناك إشارات تراثية كثيرة منها ما يرشد إلى الشعر، ومنها ما يعود 

  .إلى األمثال، وسيشار إليها في موضعها من الدراسة

با : " الكاتب على األسلوب الملّغز الذي يروق للدماميني قائًالوقد ألحت الصوتتصابى إذا هب

، في إشارة إلى طول عمر هذه السفينة وقدم صناعتها، ولعّله )33(")32(وهي بنت أربعمائة وثمانين

يشير إلى تاريخ صنعها، وفي جميع األحوال هو يرمي إلى المبالغة في قدم هذه السفينة، واستمر 
كم ضعف نحيل "الكاتب وهو مستغرق في نعت هذه السفينة بتقديم الصور المتنوعة، فهي امرأة 

خصرها عن تثاقل أرداف األمواج، وكم وجلت للقلوب لما صار ألهداب مجاديفها في مقلة البحر 

  .)34("اختالج

غفل الكاتب عن وعلى الرغم من أنها امرأة، إالَّ أنه رسم لها صورة ال توحي بجمالها، ولم ي
وصف أدق التفاصيل في هذه السفينة فوصفها من الخارج كما وصفها من الداخل، بل وصف 

، فهي تحس وتشعر وتتألَّم، والالحظ )وجَلْت للقلوب(مشاعرها حين شخَّصها من خالل عبارة 
متنازع بين لوصفها يجد فيها تناقضًا كبيرًا بين حالي الفرح والحزن، وهذه حالة الكاتب نفسه ال

خاوية "وظلَّ الكاتب مواصًال وصفها، ولكن بما يشجي ويحزن من أوصاف، فهي . وطنه وهجرته
على عروشها، تتعاظم فتهزل إلى أن ترى ضلوعها من السقم ُتعد، ولقد رأيناها بعد ذلك قد َتبْت 

يمة ضعيفة فالكاتب مرة يتعاطف معها فهي سق.)35("وهي حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
تظهر أضالعها من السقم والضعف، وتارة أخرى ينقم عليها فيصفها بأنَّها حمالة الحطب، تلك 

  .الصورة الموحشة التي رسمها القرآن العظيم لتلك المرأة

وبالجملة، فإن هذه السفينة ما هي إال نفس الكاتب قد تجاذبتها الهموم واألشواق، ولعبت بها 
، وتلونت بالسواد والشؤم، وال بريق لألمل إال في صعودها وسط هذه حاالت الخوف والرجاء

  .األهوال
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  : صورة مصر-5  

وبعد هذا العناء والجهد، والمخاطرة وفقدان األمل، وصل الكاتب إلى دار األمن الذي 
وخلص المملوك من َكدر المالح إلى النيل المبارك فوجده : "ينشده، فتلقته ببرد وسالم كما يقول

من أهل الصفا، وإخوان الوفا، وتنصل من العدو األزرق ذي الباطن الكدر، وجمع من عذوبة النيل 
وَقاَل ونضارة شطوطه بين عين الحياة والخضر، وتال لبيان الحال على المملوك وأصحابه، 

رُخُلوْا ِمصاد آِمِنين اء الّلهن شإ)36( و ،ْت عَتواسو راَألم ُقِضيِقيَلوو وِديَلى اْلج  مدًا لِّْلَقوعب

ينالظَّاِلم)37(")38(.  

يلحظ القارئ أن الكاتب تنفَّس الصعداء عند ترجله من هذه السفينة بعد أن رست، فأخذ 
يقارن ما مضى بما هو فيه، فقد تخلَّص من أكدار هذا البحر ورحلته وركوبه، واحتضنه النيل 

 الصفاء والوفاء، بعد أن أصابته غوائل البحر ذي اللون األزرق بعيد بصدٍر حنون، فلمس منه
القعر والقاع، إنها لحظات مباركة كما يصفها الكاتب، فقد نال حظًا من عذوبة ماء النيل ونضارة 
شطوطه الخضراء؛ فماؤه حياة وخضرته سعادة، وفي هذه اللحظات التي يعيشها بروحه وجسده 

ته ودخولهم مصر آمنين، فهذه هبة النيل حضن دافئ لكل من عضه  وإخوتذكَّر قصة يوسف 
الدهر، وكنانة لكّل مظلوم، فماؤها حياة وأرضها جمال وسرور وبهجة، وكل من قصدها أصبح آمنًا 
بعد خوفه، هكذا رسم لنا الكاتب صورتها مستحضرًا ذلك من البيان القرآني واألثر النبوي 

  .ر دار أمانالشريف، حيث النيل مبارك ومص

  : خاتمة الرسالة-6

وبعد أن عرض هذه الرسالة وأطال فيها طلب اإلقالة من عثراتها ألنَّها صدرت عنه ونفسه 
فإن المملوك يسأل اإلقالة من عثرات هذه الرسالة، فقد "قلقة مسَتَفزة وأحواله لم تكن كالعادة، 

واألعضاء مع كثرة بردها قد خرجت من البحر علم الله أنَّها صدرت من فكر تركه البين مشتَّتًا، 
نظر إليها من الرحمة بعين، وليكن العارية في فصل الشتاء، وليستر عوراتها بستائر الحلم و

  .)39("ضربها بسيف النقد صفحًا، فقد كفى ما جرحت بسيوف البين

ناقدًا من نّقاد فالكاتب يعتذر عن تقصيره في اإلجادة، على الرغم من كونه شاعرًا مترسًال، و
عصره، كما يعرف من يخاطب، فالدماميني من كبار شيوخ العصر، فهو يقدم له هذه الرسالة 
ويعتذر من تشتت الفكر وصعوبة األحوال التي نزلت به وألمت، ولذا فهو يسأله إقالة هذه العثرات 

وائب الدهر، فهو قد بسترها عليه، والنظر في الرسالة بعين الرحمة والشفقة على ما أصابه من ن
ذاق مرارة الفراق وترك األهل واألوطان، فالمتلقِّي يلحظ كثيرًا إلحاحه على فكرة البين والفراق 

  .والتشريد
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ه أن ينال عنده ما تقر به عينه من عمل يواسيه ويؤنس وحشته في ويأمل الكاتب من مضيف
انة تصون علمه وأدبه في دار غربته، فهو يرغب في العمل في ديوان اإلنشاء، وأن يجد له مك

وتالله لم يسلك "هجرته، وال يشك أحد في أن هذه الرسالة قد ضمن ختامها هدفها األساس 
المملوك هذه الجادة إالَّ ليجد سبيًال إلى نهلة من عذب تلك الموارد، ويعود العبد الضعيف الذي 

سعودًا إذا عد لألبواب العالية من قطعت صالته من صفاء هذا المشرب عائد، ويصير العبد م
جملة الخدام، ويحصل لكبده الحرى من ذلك النسيم الغربي برد وسالم، والله تعالى يمن بقرب 

  .  )40("المثول بين يديه ليحصل للمملوك بعد التخلُّص من البين حسن الختام

ن اإلنشاء، وهذا فالقصد واضح في تلك السطور، فهو يرغب في الحصول على عمل في ديوا

، وكما بدأ هذه الرسالة بالمدح )41("إذا عد لألبواب العالية من جملة الخدام"ظاهر من قوله 
  . والثناء ختمها بالغرض نفسه مازجًا ذلك بالشكوى من وحشة البعد والفراق

  : الدراسة الفنية-ب

  :   الخيال األدبي-1

البحرية، ويدركه المتلقِّي أنَّى تصفَّحها، فالكاتب مأخوذ يظهر الخيال األدبي جليًا في الرسالة 
بهذه الوسيلة، فأنت تراه يضفي الحياة والحركة على الموجودات ويلبسها ثوب اإلنسانية، فيجد 

الخيال "المتلقِّي الصور الحسية مبثوثة في أرجاء الرسالة كلِّها، فقد أنسن الكاتب األشياء بخياله، و
ة التي عملها االنتفاع بالحقائق والمعلومات المختزنة في خزانة الذهن لتوليد إحدى القوى الذهني

الجديد من الصور، وتكوين المبتكر من األشكال، التي تصب في التصورات التي يسرح إليها 

؛ فالخيال قوة مبتكرٌة تمكِّن األديب من رسم صوٍر قد ال يظفر بها الواقع، وأكثر ما )42("الخيال
ألمر في الشعر، إالَّ أن كتَّاب العصر المملوكي أكثروا من إدخال سمات الشعر على يوجد هذا ا

وهذا الفن المنثور المقّفى أدخل : "النثر مما جعل بعض نقادهم يتبرم من هذا األسلوب قائًال
المتأخرون فيه أساليب الشعر، فوجب أن ُتنزه المخاطبات السلطانية عنه، إذ أساليب الشعر 

اسبها اللوذعية، وخلط الجد بالهزل، واإلطناب في األوصاف، وضرب األمثال، وكثرة التشبيهات تن

  .)43(..." واالستعارات

والناظر في الرسالة البحرية يجدها تعوم في بحر من الصور األدبية التي بناها خياله 
ضرس لقد قرعت سن هذا الثغر بأصابع السهام، وقلع منه "الشعري، فمن هذه الصور 

، فجعل من الثغر إنسانًا قد ُقرعت سّنه وقلعت ضرسه، وللمتلقِّي أن يدرك هذه )44(..."األمن
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الصورة التي تمتزج فيها الصورة الحسية بالحركية، إضافة إلى اللونية أو البصرية، فهو يسرح 
                                                                                                                                                                                                                                                                .                       بالمتلقي وينقله من أهوال طرابلس إلى آالم من ُقِلعْت ضرسه

، )45("وأمست شهب الرماح قافية على آثارنا والسابق السابق منا الجواد"والمتأمل قوله 
فشبه الرماح التي تصوب نحوهم بالخيول السريعة التي تطارد في ميدان المعركة، فمزج بين 

  . الصورة الحركية واللَّونية

 جبرًا أظهروا به ولم يطّلق المملوك عروس حماته إالَّ"ومن الصور التي أغرب فيها 

، فعبر عن تركه حماة مسقط رأسه بسبب الفتنة والحرب بطالق المكره، وفي هذه )46("كسره
الصورة ما يوحي باأللم والحزن العميق، إضافة إلى ما في مفردة يطّلق من ألم الفراق وتشّتت 

 إذا هبت الصبا وتتصابى"شمل األهل واألحباب، ومن صور خياله األدبي قوله في وصف السفينة 

  .)47("، وكم ضعف نحيل خصرها عن تثاقل أرداف األمواج...وهي بنت أربعمائة وثمانين

فالمتأمل لهذه الصور يجدها تفيض بالحركة والحياة، فهي تتصابى وهذا فعل من دب النشاط 
شوة، فالصورة والنشوة في نفسه، ولكن إذا ما عرف أنها من بنات الدهور تيقن أنها حركة وال ن

معتمدة اعتمادًا كبيرًا على الصورة الحركية والسمعية لما في التصابي من صوت وتناغم، إضافة 
إلى الحركة والنشاط، كما شّخص السفينة وألبسها رداء المرأة التي ظهرت نحيفة الخصر ال تقوى 

فها عن المدلول اللُّغوي على حمل أرداف األمواج، فالناظر يجد في كثير من ألفاظ الرسالة وانحرا
ما يؤّكد قصده إلى رسم صور تفارق الواقع وتعانق عالم الخيال الذي يسمو إليه، فهذه المفردات 

يا رواة القريض، وُأساة القول "والعبارات ُتظهر معاني جديدة، وهذا يذّكر بقول الحريري 

، فسبكه لمفرداته )48("الشكالمريض، إن خالصة الجوهر تظهر بالسبك ويد الحق تصدع رداء 

أثرت صوره الخيالية، ومّكن المتلقِّي من مشاهدتها عيانًا، والمتلمس لهذا الخيال الشعري يجده 
في ثنايا الرسالة مبثوثًا، والذي مكَّن الكاتب من ذلك قدرته الشعرية؛ فهو شاعر، إضافة إلى كونه 

ممزوجة باألساليب الشعرية، وظهر فيها خياله ناقدًا، وقد أفاد من هاتين الميزتين، فجاءت رسالته 
  .الشعري المتكئ على موروث كبير من الصور الشعرية

  :  أثر القرآن الكريم والحديث الشريف-2

جاءت الصور الدينية محكمة البناء، فالكاتب يدرك ما للقرآن الكريم من القداسة في النُّفوس، 
و يعي ما للقرآن من مكانٍة في ثنايا كتابه، فهو حريص إضافة إلى علو شأنه في بالغته وبيانه، فه

فإنها معدن الفصاحة : أن ال يخلو الكتاب من معنى من معاني القرآن الكريم واألخبار النبوية"

، فابن حجة كاتب ومنظِّر للكتابة، واألمثلة كثيرة على الصور التي شكَّلت مادتها )49("والبالغة
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وقد ابتسم عن محاسنه التي لم يخلق مثلها في : "الة البحرية، فمنها قولهالبالغة القرآنية في الرس

 الَِّتي َلم يْخَلق  إرم َذاِت اْلِعماِد  : ، الناظر في هذه الصورة يرى فيها قوله تعالى)50("البالد

بالتهديد إلى جو المديح ، إالَّ أن الكاتب نقل اآلية من جوها القرآني الموحي ))51ِمْثُلها ِفي اْلبَلاِد

هل امتألت : وبدلت جّنتها بنار الحرب التي كم نقول لها: "والتقريظ، وفي موضع آخر من الرسالة
، فالكاتب يتحدث عن صورة الحرب التي أحالت الرخاء واألمن إلى الشدة "وتقول هل من مزيد

: الثبور، فخطر له قوله تعالىوالفزع؛ فاستدعت هذه الصورة حال من ُقدر عليه العذاب و

مهنََّتيجم بْلَناهدبو ٍر َقِليلن ِسدٍء ميشو َأْثلٍط وَخم اَتى ُأُكلَذو ننََّتيج)52(وقوله تعالى ، : موي

طن العذاب ، وهاتان اآليتان جاءتا في مو))53َنُقوُل ِلجهنَّم هل امَتَلْأِت وَتُقوُل هْل ِمن مزيٍد

 في تصويره لمشهد الحرب التي انتزعته من بلده، ينوالهالك، فأبقى الكاتب على جويهما الملتهب
وقد سلك الكاتب مادة هاتين اآليتين في حديثه وواءم في السياق بما يشي بهذا الجو والمشهد، 

كاتب عن البحر ، هنا يتحدث ال"وشاهدت منه سلطانًا أخذ كلَّ سفيَنة غصبًا"ومن الصور كذلك 
: وسلطانه وجبروته وقسوته، ولما كان الحديث عن البحر وأهواله تبادر إلى ذهنه قوله تعالى

ابِفيَنٍة َغصْأُخُذ ُكلَّ سي ِلكم ماءهرو َكانو)54( ،فالسياق سياق بحر وقسوة، فالبحر هائج ،

و البحري الذي رسمه لعتو أمواجِه والملك جبار، فرأى الكاتب في مادة هذه اآلية ما يشحن الج
  . وأهواله

، مدار )55("وُتوقف أحوال القوم وهي تجري بهم في موج كالجبال"وجاء قوله كذلك 
الحديث هنا عن السفينة التي أقّلته إلى مصر، ولما كانت األحوال صعبة واألهوال عظيمة، وأمواج 

 في الطوفان العظيم،  سفينة نوح البحر تتالطم حول السفينة استدعت هذه الصورة صورة

، والكاتب هنا ))56َتجري بهم ِفي موج َكاْلجبال وِهي: فجسد هذه الصورة من خالل قوله تعالى

اقتبس اآلية بلفظها وضمنها عبارته لما في نظم القرآن من بالغة معبرة عن الحال؛ فالسياق واحد 
ها الكاتب لرحلته تكاد تكون متطابقة، وفي ذلك تهويل لهذا واألداة واحدة والظروف التي رسم

  .المشهد

والناظر في هذه االقتباسات يلحظ أن الكاتب يستدعي النص القرآني فيلحمه في نصه الحدث 
ويوائم في تنسيقه، ويعمد إلى إدخاله في كالمه مع حرصه على ضمان بقاء بريق النص األول 

المتلقِّي، عالوة على ما فيه من فصاحة وبالغة، وقوة بيان، فالكاتب واضحًا لما له من قداسة عند 
عندما يعمد إلى اقتباس شيء من القرآن الكريم يحرص كل الحرص أن ال يخفيه في ثنايا كالمه 
تمامًا، وإنما يسديه في ثناياه مع لزوم بقائه مشعًا في مادة الصورة، وهذا ما جعل الكاتب يحافظ 

  . النص األصلي وعدم هدم نظامه كليًاكثيرًا على بنية
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ووصول المملوك إلى مصر : "ولم تخُل الرسالة البحرية من البالغة النبوية، فمن ذلك قوله

مصر : (، ففي هذا النص إشارة إلى الحديث الشريف)57("محتميًا بكنانتها وهو بسهام البين مصاب

، ففي لفظة الكنانة ما )58()و إّال أهلكه اللهعد] وفي لفظ ما ظلمها[كنانة الله في أرضه، ما طلبها 

يرشد إلى الحديث والبالغة النبوية، فمادة الصورة مستوحاة من الحديث الشريف، فضًال عما في 
لفظة الكنانة من تكثيف لمحاسن مصر وأهلها خاصًة والكاتب يْنشد األمن في ربوعها، وفي عبارة 

: ، ما يشير إلى الحديث الشريف)59("وأحدث عنه وال حرجوابّثك ما لقيت من أهوال هذا البحر "
بلِّغوا عنِّي ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من (

، فالسياق العام رفع الحرج عن ذكر أهوال البحر ومخاطره، كما هو الحال في الحديث )60()النار

  .عن اإلسرائيليات

للنظر أنَّه في تضمينه لألحاديث النبوية يكتفي بتضمين مفردة أو عبارة توحي والالفت 
بالحديث الشريف ولم يضمن نص حديٍث كامل في هذه الرسالة، وهو يدلُّ على تمكُّن الكاتب من 
آلية حّل الحديث وأخذ المفردة التي تكّثف المعنى وتشحن السياق الجديد ببالغة الحديث 

ومدينة علم تشرفت بالجناب : "ا القبيل، قوله في تقريظ الدماميني في الرسالةالشريف، ومن هذ

أنا مدينة "، ففي عبارة مدينة علم ما يذّكر بالحديث الشريف )61("المحمدي فعلى ساكنها السالم

، فالكاتب يكثِّف معانيه في هذه العبارة، إضافة إلى ما فيها من قداسة الحدث )62("العلم وعلي بابها
راٍء للممدوح، فالمتلقي يلحظ هذه العبارة بعينه وفكره، وحينئٍذ تشع بالغة الحدث في كالم وإط

  .الكاتب، وتشيع فيه جوًا من الهالة النبوية

ففي بالغة القرآن الكريم وبيانه وفصاحة الحديث النبوي وقوة بيانه ما يجعل الكاتب يتكئ 
و إلى هذه الدرجة، ويستطعم طعم هذا الكالم المشار عليهما كثيرًا في رسالته، فالكاتب الذي يسم

، وعليه فالكاتب يثمن قيمة ما يأخذ من الكتاب والسّنة، )63(إليه، يدرك أنه كالروح الساكنة في بدنه

  .ويعرف مدى إضافتها النوعية إلى نصه لفظًا ومضمونًا

  :  األثر الشعري والتراثي-3

 وإبرازها في رسالته البحرية، اهتم كذلك بإبراز ثقافته وكما عني الكاتب بالثقافة الدينية
الشعرية إليمانه بأن الشعر يكثِّف المعاني والصور؛ فالمعاني فيه أغزر، فالعرب أودعوا أشعارهم كل 
المعاني؛ ولهذا صارت المعاني كلها مودعة في األشعار، ومن هنا تكمن األهمية في استعمال 

، واشتملت الرسالة البحرية على ضربين من المثل الشعري، )64(كاتباتمعانيها في الخطب والم
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فالضرب األول ما يعنى به حل المنظوم من أجل تكوين الصور في ثنايا الرسالة مستمدة من مادة 
وُأْفق معال بالغ في سمو بدره فلم يقنع "الشعر المحلول، ومن أمثلتها قوله في تقريظ الممدوح، 

  :)66(، وهنا إشارة واضحة وإحالة ظاهرة إلى بيت المتنبي)65("بما دون النجوم

  فال َتْقَنع بما دون النُّجـوم                  إذا غامرَت في شرٍف مـــروم       

فالبيت في شطره األول يحمل معنى الشرف، والمغامرة في تحقيقه، وعدم النكوص والتخاذل؛ 
قنع طالبه في تحقيقه دون مرتبة النجوم في العلو، فالكاتب فأعطى الشاعر نتيجة لهذا بأن ال ي

ضمن نصه الشطرة الثانية وهي النتيجة التي ترشد إلى ما ينشده طالب الشرف، فالمتلقِّي عندما 
يطالع الرسالة يستمطر فكرة هذا الجزء من البيت، ويحّلق خياله في سماء عليائه، فكأن الكاتب 

 يتبعها من تحليقات للخيال بهذه الشطرة، والخيال أحيانًا يخترق جدار كثَّف هذه الصورة وما
: العقل الواعي، وينفذ إلى مساحات واسعة، ويسمو في فضاءات رحبة؛ لذا، قال عنه القرطاجني

هو الكالم الذي تذعن له النفس، فتنبسط ألمور أو تنقبض عن أمور من غير رويٍة وفكر واختياٍر، "

، فالمتلقِّي يسرح خياله مع ما تشبث به من صوٍر )67("له انفعاًال نفسانيًا غير فكريوبالجملة تنفعل 

من أثر ذلك البيت المحلول، فما يتبقى من هذا البيت ينقل المتلقِّي إلى جو البيت كامًال إن لم 
  .يسبح بفكره إلى تمرد المتنبي وعنفوانه

ترقصنا على آلتها الحدباء، فتقوم و"ومن األمثلة كذلك، قوله في وصف حركة السفينة 

، إن هذه الصورة تعمق مدى المفارقة الساخرة )68("قيامُتنا من هذا الرقص الخارج ونحن قعود
التي تستحوذ على نفسية الكاتب، فاألمور مختلطة فمركب النجاة أصبح حمالة أموات، ولهذا اختار 

رقة في أن هذا الرقص يفضي إلى الموت صورة الرقص التي هي مدعاة السرور، ولكن تكمن المفا
واألحزان، وقد مكَّنه بيت كعب بن زهير من إيصال الصورة إلى المتلقي، فالبيت قيل في موقف 

  :)69(العزاء والتعزية، وهو

     يومًا على آلٍة حدباَء محموُل                  كّل ابن أنثى وإن طالت سالمته

، وهي نعش )آلتها الحدباء( البيت من خالل عبارة فالكاتب اكتفى بما يرشد إلى مضمون
األموات، لكنه بنى هذه الصورة على المتناقضات نتيجة اضطراب نفسيته من خوفه من الحرب 

  . والبحر، ونتيجة لذلك امتزج الرقص بالموت واألفراح باألحزان

عراقة التجربة ولم يقف الكاتب عند حلِّ الشعر بل تعداه إلى حلِّ األمثال؛ ليكسب نصه 
وتالله لم يدخلها المملوك في هذه الواقعة : "اإلنسانية، وأصالة الفكرة االجتماعية، فمن ذلك قوله

، وال يخفى على المتلقِّي ما في ذلك من مثل يكّثف معنى كبيرًا في ألفاٍظ )71(")70(إالَّ مكرهًا ال بطًال
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أنف في السماء واسٌت في : هي كما قيلنتشامم و: "قليلٍة شحن بها الكاتب نصه، ومن ذلك قوله

، وهنا إشارة إلى مثل كامل ضمنه الكاتب نصه وأودعه رسالته ليصور إحساسه تجاه )73(")72(الماء
  .هذه السفينة التي بدلت أمنه خوفًا، فالمثل يضرب في أمر سلبي وال يخفى معناه على القارئ

ه الرسالة أكثر من حشد علوم اللُّغة وكما اعتمد على األمثال في مادة صورته في هذ
والعروض في تشكيل بناء تلك الصور، وقد وجد في تسميات العروض ما يوافق هواه في وصف 
البحر، وقد أكثر من ذلك من أجل إشباع رغبته في إبهام تورياته التي سنتحدث عنها في هذا 

في زحاٍف تقّطع القلب لما دخل إلى وقع المملوك من أعاريضه : "البحث، ومن األمثلة عليها قوله

، فرسم صورة للبحر من خالل مسميات علم العروض، فالمتلقِّي يجد أعاريضه )74("دوائر اللجج
وزحافه وتقطيعه ودوائره، وهذه كلها مصطلحات عروضية، ووصفه للبحر بها تدليٌل على سعة 

  .معرفته وتمكُّنه من صناعة الكتابة وفنونها

، وال )75("ووقع غالبنا في القبض من عروض حربهم الطويل: "سه، يقولوفي الغرض نف

يخفى ما في ذلك من مصطلحات عروضية كالقبض والطويل والعروض، وكلها وظَّفها الكاتب لتخدم 
غرضًا أدبيًا وبالغيًا، وألجل أن ينتقل المتلقي من عالم البحر الحقيقي إلى عالم الفضاء الشعري 

  .الفسيح

وقامت واوات : "الخيالية الشعرية، ما هو مستمد من أمثلة النحويين كقولهومن صوره 

، وفي ذلك التفات إلى قضية )77(")76(دوائره مقاطع فنصبتنا للغرق لما استوت المياه واألخشاب

  .نحوية، ومثال من أمثلة علماء النحو، وهو اختالفهم في حركة االسم بعد واو المعية

، )80(")79( والحوت)78(ئي ولكن تعرب في رفعها وخفضها عن النسربرج ما: "ومن ذلك قوله
وفي هذا االقتباس إشارات إلى عالم النَّحو وحاالت األسماء في اإلعراب، إضافة إلى ربطها 

  .بالثقافات الفلكية، إْذ يشير إلى النسر والحوت، وهما فلكان في السماء

صباغ والتنميق، فهو يفصل من كل وفي األحوال جميعها يظهر أن الكاتب يجيد صنعة األ
  .المواد حليته، فجاءت صوره متنوعة في أغراضها ومضامينها، إضافة إلى تنوع مادتها وطبيعتها

أما الضرب الثاني في موضوع تضمين الشعر، فهو أن يورد الكاتب نظمًا وال يتصرف فيه، 
نظر أنه أودعها أجمل الصور لمدينة ومثاله مقطوعة شعرية من نظمه ضمنها رسالته، والالفت لل

حماة مسقط رأسه، ولم يشركها غيرها، وهذا قد يعود إلى ملمح نفسي أملته عليه نفسه المكلومة 
  .من فراقها
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  : الحلى البديعية-4

 ولع الكتَّاب في العصر المملوكي بالحلى البديعية وتنافسوا في تزيين كالمهم، كما تأثَّروا 
اضل الذي أكثر من استخدام المحسنات البديعية، فتبعه الكتَّاب وساروا بها بأسلوب القاضي الف

، وانقسم األدباء قسمين واضحين في ذلك العصر، قسم أولى التورية عناية )81(حتى حد التقديس
فيذكر علماء البالغة المتأخرون غرام المصريين "كبيرة، وقسم آخر أولى التجنيس عناية فائقة، 

، وقد ال يتَّفق مع هذه القسمة إلى )82(" الجناس، بينما اختار أهل الشام الجناسبالتورية، دون
درجة كبيرة لما لذلك العصر من تداخالت في حياة الكتَّاب، فهم يتنقَُّلون بين مصر والشام، كما 
عرف من ُأعجب بالتورية دون الجناس من أهل الشام كابن حجة الحموي صاحب هذه الرسالة، فهو 

، ومهما يكن فإن ابن حجة الحموي اهتم كثيرًا بالتورية، )83("أما الجناس فإنه غير مذهبي: "يقول

وطغت عنده على كل فنون البديع، وقد ظهرت جلية في رسالته البحرية، وإذا ما عرفنا أن هذه 
 التورية فيها الرسالة قد ُكتبت في مصر ووجهت إلى أحد أفاضلها، فإن المتلقِّي قد يعزي شيوع

  .إلى حب أهل مصر لها

وابن حجة أولى التَّنظير للتورية عناية كبرى في كتابه خزانة األدب، وتغنَّى بأمجاد القاضي 
ولما انتهت الغاية إلى الفاضل أتى بهذه الفضيلة، : "الفاضل الذي عده صاحب هذه الفضيلة قائًال

غاء المتأخرين بها بعد ما شهدوا بسبقه، فأكرم بها عادة وأظهر منها الزيادة المستفادة، واعتاده بل

  .)84("وشهادة

وهو الذي مشْت ملوك " قائًال في حقِّه )85(كما أثنى على خليفة الفاضل ابن نباتة المصري

التورية من أغلى "، ونص ابن حجة صراحًة على أن )86(" تحت أعالمه- بعد الفاضل-األدب قاطبة

  .   )87("رتبة وسحرها ينفث في القلوب، ويفتح بها أبواب عطف ومحبةفنون األدب وأعالها 

وقد علم أن : "كما مدح ابن حجة المتأخِّرين عامة الذين ورثوا الفاضل في هذا الفن قائًال
المتأخرين من الفاضل إلى من فضل بعدهم نور مشكاتها، أو المتفكهين في أدواح األدب بثمراتها، 

أفكارهم على اختالف أنواع التورية ال يمّل المتأمل، اللهم إالَّ أن يكون سيف فإذا جليْت عرائس 

  .)88("ذهنه كليًال

منها اإليهام والتوجيه : دعاها البالغيون بأسماء شتَّى"ونظرًا لما للتورية من أهمية، فقد 

  .)89("والتخيير والمغالطة واإلشارة
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أن يذكر المتكلم "ما وصفه صاحب الرسالة وقبل الخوض في الرسالة ينبغي إيراد حدها ك
لفظًا مفردًا له معنيان حقيقيان أو حقيقًة ومجازًا، أحدهما قريب وداللة اللفظ عليه ظاهرة، واآلخر 
بعيد وداللة اللفظ عليه خفية، فيريد المتكلم المعنى البعيد ويوري عنه بالمعنى القريب، فيتوهم 

، وذكر في )90(" وليس كذلك وألجل هذا سمي هذا النوع إيهامًاالسامع أول وهلة أنه يريد القريب،
: كتابه خزانة األدب مقاطع من هذه الرسالة وأشاد ببعض التوريات فيها ونص عليها بوضوح فقال

أحدهما الفواكه البدرية الذي جمعه من ثمار أدبه، والثاني نزول : وريت في براعتها بمصنفين له"
ى الغيث الذي انسجم في شرح المية العجم للشيخ صالح الدين الغيث الذي نكت فيه عل

يقبل األرض التي سقي دوحها بنزول الغيث فأثمر "، وهو يشير إلى قوله في الرسالة )91("الصفدي

، فالمعنى القريب الظاهر هو نزول الغيث وهطوله وإثماره للفواكه والنباتات، )92("الفواكه البدرية

  . المعنى البعيد والمقصود به بعض مؤلفات الممدوحإالَّ أن الكاتب أراد

ومنها أوري بدخوله إلى دمشق ومطارحته للجماعة، : "كما نص كذلك في خزانته قائًال

، وهو يشير إلى قوله في الرسالة )93("وتالله ما لفرس الشْقر أو البْلق في هذا الميدان مجال

، فالكاتب أتى بألفاظ ظاهرها )94(" الميدان مجالوتالله ما لفرسان الشقراء واألبلق في هذا"

يحمل ميدان سباق الخيل وشياتها، إالَّ أن المعنى الخفي الذي يرمي إليه مدينة دمشق فهي 
  .الشقراء

وإذا اعترفوا بما حصل للفارس المخزومي عندهم من : "وقد ورى بلفظ المخزومي في قوله

لمعنى القريب في المخزومي الصحابي الجليل خالد بن ، فا)95("الفتح كفى الله المؤمنين القتال
كما ورى بلفظ .  هو الممدوح، حيث يعود نسبه إلى بني مخزومالبعيد، إالَّ أن المعنى الوليد 

، )96("وتغريد ثالثية ما لسجع المطوق في األوراق النباتية حالوة سجعها: "النباتية في عبارته

لمعنى البعيد الخفي الكاتب األديب ابن نباتة المصري، وقد أكثر فالمعنى القريب أوراق النبات وا
ووقع غالبنا في القبض من عروض حربهم "من التورية في مصطلحات العروض والقافية، 

، فألفاظ القبض والعروض والطويل تحمل معنى قريبًا ومعنى بعيدًا يريده الكاتب؛ )97("الطويل
لى المعاني البعيدة، وهي مصطلحات عروضية، كما جاءت فالمعاني الظاهرة ال يريدها ويرمي إ

، )98("ولم يطّلق المملوك عروس حماته إالَّ جبرًا أظهروا به كسره: "توريته بمدينة حماة قائًال

  .فعروس حماته معناها القريب الزوجة والحماة، والمعنى البعيد الخفي مسقط رأسه مدينة حماة

دها تعج بالتوريات التي زادتها إيهامًا وإبهامًا، وال يدرك والمتتبع لفقرات هذه الرسالة يج
معانيها الخفية إال من تأدب بفنون األدب، وتشعب في فنونه، وابن حجة يدرك هذه المزية، فهو 
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إذا أردت أن تكون عالمًا فاقصد لفن من العلم، وإذا أردت أن "أديب وينطبق عليه قول ابن قتيبة 

  .  )99("فخذ من كل شيء أحسنهتكون أديبًا 

والمنعم نظره في الرسالة البحرية يجدها مسجوعة من أولها إلى آخرها كما هو الحال في 
رسائل ذلك العصر، كما تظهر فيها محسنات بديعية معنوية أخرى غير التورية كالطباق والمقابلة، 

تعرب في "متضادان كما في قوله ؛ فالجبر والكسر )100("إالَّ جبرًا أظهروا به كسره"... ومنها 

فتقوم قيامتنا من هذا الرقص الخارج "؛ فالطباق بين رفعها وخفضها ومنها )101("رفعها وخفضها

 في وأستأنف في السماء "واضحة في المثل ، تقوم وقعود والمقابلة )102("ونحن قعود

كذلك المقابلة ، و)104("وتوقف أحوال القوم وهي تجري بهم في موج كالجبال"، وبين )103("الماء

، وكل هذه الطباقات والمقابالت )105("وتدعي براءة الذمة وكم استغرقت لهم من أموال"في 
جاءت لتزيد الرسالة إبهامًا في المعاني؛ ألن الكاتب ضمن هذه الطباقات والمقابالت طاقات من 

  .اإليحاءات الخفية ولم يرم إلى ظاهر الطباق والمقابلة

 فتكاد تكون عزيزة نادرة؛ ألنَّه كما صرح بأنه ليس مذهبه إالَّ أن في الرسالة أما حلية الجناس
لم يسلك المملوك هذه الجادة إال ليجد له سبيًال إلى نهلة من عذب تلك "ما يشير إلى ذكره مثل 

كذلك ) يعود والعبد(جناس ناقص كما في ) الجادة ويجد(، ففي )106(..." الموارد، ويعود العبد
فتحققت أن رأي من جاء يسعى في الفلك جالسًا غير صائب، واستصوبت "ناقص، وكذلك جناس 

، بين صائب وراكب، ومهما يكن فإن الجناس عنده في )106( "هنا رأي من جاء يمشي وهو راكب

هذه الرسالة عزيز نادر، وتخلو الرسالة من الجناس التام، وهذا يفسر تمسكه بالتورية ونفي 
  هبه في الكتابةالجناس عن مذ

  :الخاتمة

تمثِّل الرسالة البحرية البن حجة الحموي نصًا أدبيًا يصور الحرب وتبعاتها، ورحلة البحر 
وأهوالها، فهي تحمل في طياتها معاناة كاتبها من آثار الحرب وأخطار البحر، فجاءت الرسالة تصف 

قط رأسه حماة إلى طرابلس التي اشتعلت لنا ما حلَّ بالكاتب من معاناة نتيجة حرب أجلته عن مس
فيها نار الفتنة ولحقه لظى الحرب فيها، فصور في هذه الرسالة ما حلَّ بهذه المدينة من دمار 
وتخويف وترويع للناس، ثم أتبع ذلك بوصف رحلته البحرية هاربًا نحو اإلسكندرية، تلك الرحلة 

حر وأهواله وأخطاره، كما وصف السفينة التي التي ال تقلُّ خطرًا عن الحرب، فرسم صورة للب
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حملته، وأضفى عليها كثيرًا من الصور التي تبّغضها للنفس، ثم ختم الرسالة بالحديث عن مصر 
  .ونيلها التي احتضنته بدفئها وحنانها وصفاء قلوب أهلها، ونقاء مائها وعذوبته

زمنه، وهو األسلوب القائم على وعلى الجانب الفني اتَّبع الكاتب األسلوب الفني الرائج في 
التخييل والخيال الشعري والفنون البديعية، واالتِّكاء على القرآن الكريم والحديث الشريف واألمثال 

  .والشعر والموروث الثقافي والفكري

وأكَّدت الرسالة عناية ابن حجة بالتورية وولوعه بها، وطغيانها على ما سواها من فنون 
سالة مزيد اهتمامه بهذا االتجاه، فقد حشد فيها كمًا كبيرًا من التوريات البديع، فأظهرت الر

مستعينًا على ذلك بثقافة واسعة في مختلف العلوم، فما تكاد تخلو جملة من الرسالة من تورية، 
وهو مع ذلك لم يهمل بعض جوانب البديع األخرى، فقد التزم بالسجع، كما وجد فيها الطباق 

  .ة إلى الجناسوالمقابلة إضاف
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Abstract  

This research paper substantively and artistically studies the Sea Letter by Ibn Hijja 
Al Hamawi. This letter is considered an valuable historical and literary document 
chronicling the strife that occurred among the princes of the Mamluks, portraying the sea 
voyage and reflecting on the atmosphere and horrors of the sea. It also embodies Al 
Hamawi’s style that is based on Al Fadhli’s . The letter finally reveals Al Hamawi’s 
excessive interest in altawria (Periphrasis). 

  
 27/8/2014قبل في   و4/3/2014 قدم البحث للنشر في

  الهوامش
 
هـ باإلسكندرية 763محمد بن أبي بكر بن عمر المخزومي، ويعرف بابن الدماميني، ولد سنة  ) 1(

وسمع بها وبالقاهرة، مهر في العربية واألدب، وشارك في الفقه، وتنقَّل بين مصر ودمشق 
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حد الكملة في فنون األدب، وأقر له هـ، وكان أ827واليمن والهند، ومات في الهند سنة 
  .64-2/63المصدر نفسه، : انظر. األدباء بالتقدم فيه، وإجادة النظم والنثر

محمد : ثمرات األوراق، تحقيق): م1433/هـ837(ابن حجة، تقي الدين أبو بكر الحموي  ) 2(
  .231م، ص2005/هـ1426أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 

  .232-231ص، المصدر نفسه ) 3(

، وبسبب عجبِه وتيهه هجاه كثير من ...وله يد طولى في النظم والنثر مع زهو وإعجاب" ) 4(
  .1/112الشوكاني، البدر الطالع، ". معاصريه

النجوم الزاهرة في ملوك ): م1469/هـ874(ابن تغري بردي، جمال الدين يوسف، : انظر) 5(
عن طبعة دار الكتب، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسسة مصر والقاهرة، طبعة مصورة 

  .12/190العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، 

السلوك لمعرفة دول الملوك، حققه ): م1441/هـ845(المقريزي، أحمد بن علي، : انظر ) 6(
  .991-990، ص3، ق3م، ج1971سعيد عبدالفتاح عاشور، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 

  .232ثمرات األوراق، ص: ابن حجة ) 7(

  .232ثمرات األوراق، ص: ابن حجة ) 8(

منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقديم ): م185/(هـ684(القرطاجني، أبو الحسن حازم،   )9(
  .306م، ص2007، 4محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط: وتحقيق

  . 232وراق، صثمرات األ: ابن حجة )10(

  .991، ص3، ط3 السلوك لمعرفة دول الملوك، ج:المقريزي )11(

)12( ،ابق منها الجوادابق السفالس    للموت كخيل الطِّراد ابن  في إشارة للبيت الشعري النَّاس
 ديوان ابن النبيه المصري،):مـ1222/هـ619( كمال الدين أبي الحسن علي بن محمد النبيه،

  .104مـ، ص1969/هـ1،1388مد األسعد، دار الفكر، بيروت، طتحقيق عمر مح

  .232ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 13(

  .)30(سورة ق، آية ) 14(

  232ثمرات األوراق، ص: ابن حجة )15(

  .232المصدر نفسه، ص )16(
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  .232ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 17(

  .232المصدر السابق، ص) 18(

ابن منظور، جمال الدين محمد بن "  فارسي معرباإلسفنط ضرب من األشربة،" )19(
  . ، مادة سفط)ت.د(لسان العرب، دار صادر، بيروت،): مـ1311/هـ711(مكرم

  .233المصدر نفسه، ص) 20(

  .233ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 21(

  .233المصدر السابق، ص) 22(

  .233ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 23(

  .233المصدر السابق، ص) 24(

  .234-233 المصدر نفسه، ص)25(

  .234ثمرات األوراق، ص: المصدر نفسه) 26(

  .234المصدر نفسه، ص) 27(

  .234ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 28(

  .234المصدر نفسه، ص) 29(

  .234المصدر نفسه، ص) 30(

  .234المصدر نفسه، ص) 31(

ه بن عباس رضي  عندما بعث إلى قومه كما روي عن عبدالللعّله يشير إلى عمر نوح ) 32(
الصحاري، أبو المنذر ". بعث الله نوحًا إليهم وهو ابن أربعمائة وثمانين سنة"الله عنهما 

محمد إحسان الّنص، . د: األنساب، تحقيق): هـ6-5ن يعاش بين القرن(سلمة بن مسلم 
ابن كثير، أبو الفداء : ؛ وانظر1/49م، 2006/هـ1427، 4وزارة التراث، سلطنة عمان، ط

مصطفى بن العدوي، دار : البداية والنهاية، أشرف على تحقيقه): م1372/هـ774(عيل إسما
  .1/148م، 2005/هـ1425، 1ابن رجب، المنصورة، ط

  .234 ثمرات األوراق، ص:ابن حجة) 33(

  .234المصدر نفسه، ص) 34(
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  .234ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 35(

  ).99(سورة يوسف، آية ) 36(

  ).44(سورة هود، آية ) 37(

  .234ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 38(

  .234ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 39(

  .235-234ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 40(

  .235المصدر نفسه، ص) 41(

عصر سالطين المماليك ونتاجه العلمي واألدبي، وزارة الثقافة : سليم، محمود رزق) 42(
  .324، ص3، ط2طمجلد السادس، ب، القاهرة، الواإلرشاد القومي، مكتبة اآلدا

مقدمة ابن خلدون، ضبط ): م1305/هـ808(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، ) 43(
  .1155، ص3، ج2006، 2علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر، ط: وتحقيق

  .232ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 44(

  .232، صنفسهالمصدر ) 45(

  .232 صالمصدر نفسه،) 46(

  .234سه، صالمصدر نف) 47(

شرح مقامات الحريري، وضع ): م1222/هـ619(الشريشي، أحمد بن عبد المؤمن ) 48(
  .74، ص1م، ج1998، 1إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: حواشيه

المثل السائر في أدب ): م1239/هـ637(ابن األثير، ضياء الدين نصر الله بن محمد، ) 49(
 محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، :الكاتب والشاعر، تحقيق

  .89، ص1م، ج2010/هـ1431

  .231ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 50(

  ).8-7(سورة الفجر، آية ) 51(

  ).16(سورة سبأ، آية ) 52(

  ).30(سورة ق، آية ) 53(
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  ).79(سورة الكهف، آية ) 54(

  .234ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 55(

  ).42(، اآلية سورة هود) 56(

  .232ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 57(

كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما ): م1749/هـ1162(العجلوني، إسماعيل بن محمد، ) 58(
أحمد الصالش، مؤسسة الرسالة، : اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، تصحيح وتعليق

  .2/276م، 1983/هـ1403، 3بيروت، ط

  .233ات األوراق، صثمر: ابن حجة) 59(

الجامع الصغير في أحاديث البشير ): م1505/هـ911(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن، ) 60(
  .1/190م، 2010، 5النذير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  .231ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 61(

ان كثير من ، المقاصد الحسنة في بي)م1497/هـ902(السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، ) 62(
عبدالله محمد الصديق، دار : األحاديث المشتهرة على األلسنة، صححه وعلَّق على أحاديثه

  .97م، ص1979/هـ1399، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

  .1/88المثل السائر، : ابن األثير: انظر) 63(

  .1/99المثل السائر، : ابن األثير: انظر) 64(

  .232-231ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 65(

ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح ): م965/هـ354(المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين، ) 66(
مصطفى السقا وآخرون، الطبعة األخيرة : أبي البقاء العكبري، ضبطه وصححه ووضع فهارسه

  .119، ص4م، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ج1971/هـ1391

  .85نهاج البلغاء وسراج األدباء، صم: القرطاجني) 67(

  .234ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 68(

شرح ديوان كعب بن زهير، صنعة اإلمام أبي سعيد ): م662/هـ24(ابن زهير، كعب، ) 69(
  19م، ص2002/هـ1423، 3السكَّري، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط



 "دراسة موضوعية وفنية"الرسالة البحرية البن حجة الحموي

 751

 

): م1005/هـ395(العسكري، أبو هالل الحسن ". طلمكره أخوك ال ب"إشارة إلى المثل ) 70(
أحمد عبد السالم، دار الكتب العلمية، بيروت، . جمهرة األمثال، ضبطه وكتب هوامشه، د

الميداني، أحمد بن محمد، : ؛ وانظر198، ص2م، ج1988/هـ1408، 1ط
رية، محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العص: مجمع األمثال، تحقيق): م1124/هـ518(

  .287، ص2م، ج2009/هـ1430بيروت، 

  232ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 71(

، 1جمهرة األمثال، ج: العسكري". أنف في السماء واسٌت في الماء"إشارة إلى المثل ) 72(
  .31، ص1مجمع األمثال، ج: الميداني: ؛ وانظر135ص

  .234ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 73(

  233المصدر نفسه، ص) 74(

  .232، صالمصدر نفسه) 75(

ذهب الجمهور إلى أن كل اسم بعد واو المعية وسبقته جملة ذات فعل أو شبهه، ولم يصح ) "76(
؛ ألنَّه قد ورد عنهم ما ال يحصى من الشواهد ...عطفه على ما قبله، فإنه يكون مفعوًال معه

 عقيل، بهاء الدين ابن...". نثرًا ونظمًا، وقولهم سرت والطريق، واستوى الماء والُخشبة
شرح ابن عقيل ومعه كتاب منحة الجليل، محمد محيي الدين ): م1367/هـ769(عبدالله، 

  .591، ص1، ج)ت.د(، 2عبد الحميد، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ط

  .234ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 77(

: انظر. ه كأنه واقع على شيءكوكب نير شبهته العرب بنسر قد ضم جناحيه إلى نفس: النسر) 78(
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، ): م1283/هـ682(القزويني، زكريا بن محمد، 

  .25م، ص1980/هـ1401، 5شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط

 وهي كوكبة الحوت أو السمكة، وهي البرج الثاني عشر من البروج وكواكبها أربعة: الحوت) 79(
  .29عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، ص: القزويني: انظر.... وثالثون

  .234ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 80(

  .6/357عصر سالطين المماليك، : سليم: انظر) 81(
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الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء، مؤسسة الرسالة، : الهيب، أحمد فوزي) 82(
األدب في بالد الشام في :  باشا، عمر موسىأنظر؛ 440م، ص1986/هـ1416، 1بيروت، ط

  461م، ص1989/هـ1409، 1عصور الزنكيين واأليوبيين والمماليك، دار الفكر، بيروت، ط

محمد ناجي بن عمر، دار الكتب العلمية، :  خزانة األدب وغاية األرب، تحقيق:ابن حجة) 83(
  .44، ص1م، ج2008، 1بيروت، ط

  .581، ص2المصدر نفسه، ج) 84(

محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن نباتة، ولد في القاهرة بزقاق القناديل في سنة ) 85(
 األدب فمهر في النظم والنثر والكتابة حتى فاق أقرانه، ثم رحل وتعلمهـ، نشأ بمصر 676

هـ، وأقام بدمشق مدة تقارب الخمسين سنة، وقيل إنه كان حامل لواء 716إلى الشام سنة 
ابن حجر، أحمد بن : انظر. هـ768عر في زمانه،ـ وله تصانيف، توفي في القاهرة سنة الش

، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دار الجيل، )م1448/هـ852(علي العسقالني، 
  .123-116، ص4م، ج1993/هـ1414بيروت، 

  .556، ص2خزانة األدب وغاية األرب، ج: جةابن ح )86(

  .493، ص2بق، جالمصدرالسا) 87(

  .496، ص2المصدر نفسه، ج) 88(

  .676-675األدب في بالد الشام، ص: باشا) 89(

  .492، ص2خزانة األدب، ج: ابن حجة) 90(

  .39، ص1المصدر نفسه، ج) 91(

  .39، ص1المصدر نفسه، ج) 92(

  .40، ص1المصدر نفسه، ج) 93(

  .232ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 94(

  .232اق، صثمرات األور: ابن حجة) 95(

  .232المصدر نفسه، ص) 96(

  .232ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 97(
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  .232المصدر نفسه، ص) 98(

عيون األخبار، دار الفكر، بيروت، ): م889/هـ276(ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم الدينوري، ) 99(
  .317م، ص2005/هـ1425

  232ثمرات األوراق، ص: ابن حجة) 100(

  234المصدر نفسه، ص) 101(

  234المصدر نفسه، ص) 102(

  234المصدر نفسه، ص) 103(

  234المصدر نفسه، ص) 104(

  234المصدر نفسه، ص) 105(

  234المصدر نفسه، ص) 106(

  233 المصدر نفسه، ص)106(

  :قائمة المصادر والمراجع

المثل السائر في أدب الكاتب ): م1239/هـ637(ابن األثير، ضياء الدين نصر الله بن محمد، 

حمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، م: ، تحقيقوالشاعر
  .1م، ج2010/هـ1431

، دار الفكر، األدب في بالد الشام في عصور الزنكيين واأليوبيين والمماليك: باشا، عمر موسى
  . م1989/هـ1409، 1بيروت، ط

النجوم الزاهرة في ملوك مصر ): م1469/هـ874(ابن تغري بردي، جمال الدين يوسف، 

، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسسة القاهرةو

  .العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر

محمد أبي : ، تحقيقثمرات األوراق): م1433/هـ837(ابن حجة، تقي الدين أبو بكر الحموي 
  .م2005/هـ1426الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 
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: ، تحقيقخزانة األدب وغاية األرب): م1433/هـ837( حجة، تقي الدين أبو بكر الحموي ابن

  .م2008، 1محمد ناجي بن عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، )م1448/هـ852(ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، 
  .م1993/هـ1414دار الجيل، بيروت، 

: شرح مقامات الحريري، وضع حواشيه): م1222/هـ619(شريشي، أحمد بن عبد المؤمن ال
  .م1998، 1إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

علي : مقدمة ابن خلدون، ضبط وتحقيق): م1305/هـ808(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، 
  .2006، 2عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر، ط

، شرح ديوان كعب بن زهير، صنعة اإلمام أبي سعيد السكَّري): م662/هـ24(ر، كعب، ابن زهي
  .م2002/ هـ1423، 3مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط

المقاصد الحسنة في بيان كثير من  :)م1497/هـ902(السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، 

عبدالله محمد الصديق، : لَّق على أحاديثه، صححه وعاألحاديث المشتهرة على األلسنة
  .م1979/هـ1399، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، وزارة الثقافة واإلرشاد عصر سالطين المماليك ونتاجه العلمي واألدبي: سليم، محمود رزق
  .324، ص3، ج2طالقومي، مكتبة اآلداب، القاهرة، المجلد السادس، 

الجامع الصغير في أحاديث البشير ): م1505/هـ911(من، السيوطي، جالل الدين عبد الرح

  .م2010، 5، دار الكتب العلمية، بيروت، طالنذير

، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع): م1834/هـ1250(الشوكاني، محمد بن علي، 
، 2وضع حواشيه محمد أحمد عبد العزيز سالم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  .م2007/هـ1428

محمد . د: ، تحقيقاألنساب): هـ6-5ن يعاش بين القرن(الصحاري، أبو المنذر سلمة بن مسلم 
  . م2006/ هـ1427، 4إحسان الّنص، وزارة التراث، سلطنة عمان، ط

كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر ): م1749/هـ1162(العجلوني، إسماعيل بن محمد، 

أحمد الصالش، مؤسسة الرسالة، : ، تصحيح وتعليقسمن األحاديث على ألسنة النا
  .م1983/هـ1403، 3بيروت، ط
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أحمد . ، ضبطه وكتب هوامشه، دجمهرة األمثال): م1005/هـ395(العسكري، أبو هالل الحسن 

 .م1988/هـ1408، 1عبد السالم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

،  ابن عقيل ومعه كتاب منحة الجليلشرح): م1367/هـ769(ابن عقيل، بهاء الدين عبدالله، 
  ).ت.د(، 2محمد محيي الدين عبد الحميد، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ط

، دار الفكر، بيروت، عيون األخبار): م889/هـ276(ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم الدينوري، 
 .2005/هـ1425

: ، تقديم وتحقيقء وسراج األدباءمنهاج البلغا): م185/(هـ684(القرطاجني، أبو الحسن حازم، 
  .م2007، 4محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

، شركة عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات): م1283/هـ682(القزويني، زكريا بن محمد، 
  .م1980/ هـ1401، 5ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط

مصطفى : ، أشرف على تحقيقهالبداية والنهاية): م1372/هـ774( إسماعيل ابن كثير، أبو الفداء
  .م2005/ هـ1425، 1بن العدوي، دار ابن رجب، المنصورة، طا

ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي ): م965/هـ354(المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين، 

آخرون، الطبعة األخيرة مصطفى السقا و: ، ضبطه وصححه ووضع فهارسهالبقاء العكبري
  .4م، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ج1971/هـ1391

، حققه سعيد السلوك لمعرفة دول الملوك): م1441/هـ845(المقريزي، أحمد بن علي، 
  .م1971عبدالفتاح عاشور، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 

لسان العرب، دار صادر، ): مـ1311/هـ711(ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم
  ).ت.د(بيروت،

محمد أبي الفضل : ، تحقيقمجمع األمثال): م1124/هـ518(الميداني، أحمد بن محمد، 
  .م2009/هـ1430إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 

ديوان ابن النبيه ):مـ1222/هـ619(ابن النبيه،كمال الدين أبي الحسن علي بن محمد
  .مـ 1388/1969هـ ،1 ط مد األسعد، دار الفكر، بيروت،المصري،تحقيق عمر مح

الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء، مؤسسة الرسالة، بيروت، : الهيب، أحمد فوزي
 .م1986/هـ1416، 1ط
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  التنمية املستدامة في البادية األردنيةواقع 
  )ميدانيةدراسة (

  على منطقة البادية الشمالية الشرقية
 

  **  و عبدالله الشرفات*فهمي الغزوي

  ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علـى التحـديات التـي دفعـت إلـى التنميـة المـستدامة بالباديـة الـشمالية                
  . لوسائل المتخذة لتفعيلها وعلى العوائد المتحققة منهاالشرقية والتعرف على معوقاتها وا

 مـن أصـحاب المـشاريع التنمويـة المنفـذة بالباديـة الـشمالية         شـخص )200(مجتمع الدراسـة مـن      تكون  

من الجهات الممولة والداعمة والمنفذة للمشاريع وأظهرت الدراسة أن أهم التحديات التي  ) 10(الشرقية و   
  . دامة هي ارتفاع نسبة الفقر ومركزية الخدمات في المدن وتفشي البطالةدفعت إلى التنمية المست

ــادة الــوعي الــصحي مــن خــالل التثقيــف الــصحي وتحــسين        ــة المــستدامة هــي زي وأن أهــم عوائــد التنمي
 تــوفير المــوارد  هــيمــستوى الــدخل لــسكان الباديــة وأن أهــم الوســائل المتخــذة لتفعيــل التنميــة المــستدامة     

 إلقامة المشاريع التنموية وإعداد دراسات جدوى للمشاريع وأن أهم المعوقـات التـي واجهـت      المادية الالزمة 
 القرار ليسوا على درايـة باحتياجـات سـكان الباديـة     يتحقيق التنمية المستدامة بالبادية الشرقية هو أن صانع    

اركة المحليـة فـي اتخـاذ    وتأثر تنفيذ المشاريع التنمويـة بقـرارات المـسؤولين المتغيـرة وضـعف المـش        . الفعلية
  .وصناعة القرارات المتعلقة بالتنمية

  مقدمة 

ــات التــي يمكــن بهــا توحيــد جهــود المــواطنين والحكومــة          ــة إلــى العملي  لتحــسين  ؛تــشير التنمي
األحـوال االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيــة فـي المجتمعـات المحليـة ومــساعدتها علـى االنـدماج فــي         

وهـي تعنـي    ).61، ص 2002العمـرات،  (قدمها بأقصى قـدٍر مـستطاع    والمساهمة في ت،حياة األمة 
ــية         ــات األساسـ ــتراتيجيات الحاجـ ــالل اسـ ــن خـ ــساواة مـ ــة والالمـ ــر والبطالـ ــة الفقـ ــى معالجـ ــز علـ التركيـ

كمـا أنهـا محاولـة لتحقيـق أهـداف       .والمشاركة الشعبية في إعداد خطط التنميـة وتنفيـذها ومتابعتهـا       

                                                        
 2014ية  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العرب.  
  .إربد، األردن كلية اآلداب، جامعة اليرموك، ،قسم علم االجتماع   *

  ردنجتماع، جامعة اليرموك، إربد، األطالب ماجستير علم اجتماع، قسم علم اال** 



  الغزوي والشرفات

  758

، ص 2007غنــيم وأبــو زنــط، (مليــات تغييــر محـددة كمــًا ونوعــًا  اقتـصادية واجتماعيــة مــن خــالل ع 

 التنميـة المـستدامة قـد تـسعى لتحقيـق نوعيـة حيـاة أفـضل للـسكان، واحتـرام           وعلـى ذلـك فـإن   ). 22
ــة، وتعزيـــز وعـــي الـــسكان بالمــشكالت البيئيـــة القائمـــة، وتحقيـــق اســـتغالل واســـتخدام     البيئــة الطبيعيـ

لحديثة بأهداف المجتمع، وكذلك إحداث تغيير مستمر ومناسـب  عقالني للموارد وربط التكنولوجيا ا  
ــات الم   ــات أولويـ ــي حاجـ ــي إ    فـ ــنظم فـ ــلوب الـ ــى أسـ ــدة علـ ــع معتمـ ــة   جتمـ ــط التنميـ ــذ خطـ ــداد وتنفيـ عـ

ــذه  ودون المـــستدامة، ــق هـ ــداف تحقيـ ــستدامة    ال االهـ ــة المـ ــاهيم التنميـ ــي لمفـ ــق حقيقـ ــال لتطبيـ  مجـ
  . الشاملة

امة أصــبحت ضــرورية مـــن أجــل أن تــشكل هـــذه      فــإن وضـــع مؤشــرات للتنميــة المـــستد   ؛لــذلك 
المؤشـرات قاعــدة ذات فائـدة إلدارة جميــع جوانبهـا ممــا يـسهم فــي تحويـل المعلومــات المتاحـة إلــى        
ــر قابليــة لالســتخدام بهــدف اتخــاذ القــرار وموجــه نحــو جماعــات المــستفيدين أي تحويــل       صــيغ أكث

ــات      ــى معلومـ ــصادية إلـ ــة واالقتـ ــة واالجتماعيـ ــات العلميـ ــتخدام  التقييمـ ــة لالسـ ــدة،  (قابلـ ــم المتحـ األمـ

وتتمحــور مؤشــرات التنميــة المــستدامة حــول القــضايا الرئيــسة التــي حــددتها لجنــة    )7، ص 2001
ــضايا التاليـــة    ــة،   :التنميـــة المـــستدامة فـــي األمـــم المتحـــدة بالقـ المـــساواة االجتماعيـــة، الـــصحة العامـ

ــاج واالســتهالك، الــ      ــوع االجتمــاعي، أنمــاط اإلنت ــسكان،  التعلــيم، التن  والعــيش الكــريم سكن، األمــن، ال

  ).261 ص2007، وغنيم وأبو زنط، 2004المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا، (

ــرغم مــن أن   ــى ال ــة الخاصــة   وعل ــة    عمليــة التنمي ــاطق الباديــة األردني مجموعــة مــن   تواجــه بمن
  : التحديات التي ربما يبطئ وجودها عجلة التنمية في هذه المناطق ومن أهمها

مـن مـساحة المملكــة   % 81ساع المـساحة الجغرافيــة للباديـة األردنيـة التــي تـشكل أكثـر مــن      اتـ 
ــى       ــذي أدى إل ــسكانية األمــر ال ــة ال ــذ مــشاريع البنيــة    : وتباعــد التجمعــات، وضــعف الكثاف ــاع تنفي ارتف

  .التحتية والخدمات العامة

ألردنيـة ونتيجـة    معظـم منـاطق الباديـة ا    يـسود  المنـاخ الـصحراوي الجـاف   نهذا باإلضافة إلى أ   
لتقلص المراعي الطبيعية ومحدوديـة الزراعـات البعليـة أدى ذلـك إلـى االعتمـاد علـى األعـالف الجافـة           

 .في تربية الماشية على الرغم من ارتفاع تكاليف انتاجها
تتــسبب فــي زيــادة الهجــرة إلــى المنــاطق الحــضرية   التــي و: ارتفــاع نــسبة الفقــر والبطالــة كــذلك 

 جتماعية وظهور المشاكل اال
عــدم اإلقبــال علــى التعلــيم  ، وانتــشار ثقافــة العمــل المرغــوب : الــنمط الــسلوكي الــسائد وأخيــرًا 

عـدم وجـود مرجعيـة واحـدة     وبالتـالي  المهني الذي يحد من تـوفر القـوى العاملـة للمجـاالت المهنيـة            
لتنميــة إلــى  للتخطــيط وتحديــد أولويــات التنميــة فــي الباديــة األردنيــة األمــر الــذي أدى إلــى توجيــه ا     
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ــاالت        ــض الحـ ــي بعـ ــرار فـ ــسيق والتكـ ــعف التنـ ــات وضـ ــمن المحافظـ ــرة ضـ ــسكانية الكبيـ ــات الـ . التجمعـ

  ).4، ص2009الشقران، (

 حيـث يقــل معـدل تــساقط   ، منـاطق شــبه صـحراوية  دتعــن منــاطق الباديـة األردنيـة   بـالرغم مـن أ  

ت الطبيعيــة المعدنيــة ســنوياً، إال أنهـا تحتــوي علـى الكثيــر مــن الثـروا   )  مــل200(األمطـار فيهــا عـن   

مــن % 60والزراعيــة والنباتيــة والحيوانيــة، وتتــوافر فيهــا الميــاه الجوفيــة حيــث تــستأثر بمــا نــسبته     
 كمـا تمتــاز  ،المخـزون المـائي فـي المملكـة، وتنتـشر فـي الباديــة المواقـع األثريـة والتراثيـة والـسياحية          

ا يعـزز مـن إمكانيـة اسـتغالل فـضائل      من حيث الموقع بمتاخمتها لحدود الـدول العربيـة اإلقليميـة ممـ     

، )1، ص2004محمـود،  (الموقع في عمليات التبـادل التجـاري والتعـاون فـي مجـال النقـل والتجـارة         
المؤسسات األهلية ممثلة بالصندوق الهاشمي لتنمية الباديـة األردنيـة علـى تنفيـذ مـشاريع      مما شجع  

ــة      ــار أن الباديـ ــه باعتبـ ــة األردنيـ ــي الباديـ ــة فـ ــة هامـ ــرًا    تنمويـ ــدًا حاضـ ــتراتيجيا وحيـ ــًا اسـ تـــشكل عمقـ

% 81ومستقبًال، كما كانت في الماضي مسرحًا لنـشاط إنـساني وحـضاري، وتـشكل الباديـة حـوالي         
  .من مساحة المملكة األردنية الهاشمية

 تطـورًا ملحوظـًا فـي بنيتهـا االجتماعيـة       قـد شـهدت أيـضاً    البادية األردنيـة هذا باإلضافة إلى أن 
خدماتية والتعليمية األمر الذي أدى إلى تحولهـا مـن مجتمعـات أوليـة إلـى مجتمعـات         واالقتصادية وال 

 في إحداث هـذه النقلـة النوعيـة فـي     كبيررٌ  للخطط التي تضعها الحكومة دومتطورة نسبيًا، وقد كان  
حيــاة الباديــة األردنيــة حيــث زخــرت منــاطق الباديــة بالمــشروعات التنمويــة لتمكــين الــسكان وتــوفير       

  .ف المعيشية األفضل لهمالظرو

  : مشكلة الدراسة

ال موضـوع التنميـة فـي منطقـة الدراسـة إ     جراء عدد من الدراسات التي تناولت على الرغم من إ 
أنه ال توجـد أيـة دراسـة تناولـت التنميـة المـستدامة فـي الباديـة االردنيـة بـشكل عـام ، و فـي الباديـة                  

لتعرف على واقع التنميـة  ية فتنحصر مشكلتها في اأما الدراسة الحال  ، الشمالية الشرقية بشكل خاص   
المستدامة في منطقة البادية الشمالية الشرقية من خالل دراسة عدد من المشاريع التنموية المقامـة     

 المعيقــات التــي تواجــه تحقيــق وكــذلك ،التــي دفعــت إلــى التنميــة المــستدامة  التحــديات معرفــة، وهــافي
تخــذتها المؤسـسات الممولــة والداعمــة  ارف علــى الوسـائل التــي  إلـى التعــ إضــافة التنميـة المــستدامة،  

ــذة للمــشاريع التنمويــة    ــي تتحقــق مــن المــشاريع التنمويــة المنفــذة أو       يتــة أهمو ،والمنف  العوائــد الت
ركيز علـى الجانـب االجتمـاعي    ضـافة اال أن هـذه الدراسـة تتنـاول التنميـة المـستدامه بـالت         باإل، المقامة
     .ث  التركيز على أكثر من جانب من جوانب التنمية في البادية االردنيةكثر تفصيال من حيبشكل أ
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  :اسئلة الدراسة

  :سئلة التاليةتنطلق الدراسة الحالية من األ

  ما التحديات التي دفعت إلى التنمية المستدامة في البادية الشمالية الشرقية األردنية ؟ .1

   البادية الشمالية الشرقية ؟ما الوسائل المتخذة لتفعيل التنمية المستدامة في .2

ــد التنميــة المــستدامة فــي الباديــة الــشمالية الــشرقية األردنيــة فــي المجــاالت الــصحية،      .3 مــا عوائ
  التعليمية، االجتماعية، واالقتصادية؟

  ما معوقات التنمية المستدامة في البادية الشمالية الشرقية ؟ .4

  : أهمية الدراسة

واقـع التنميـة المـستدامة فـي منطقـة الدراسـة مـن حيـث         تأتي أهمية هذه الدراسة للتعـرف علـى         
كونهـا المفهــوم الجديـد الــذي يجعـل أفــراد المجتمــع محـور التنميــة وهـدفها األول واألســاس خاصــًة       
وأن مؤشـرات التنميـة المـستدامة فـي األردن قـد أظهـرت تحـسنا ملحوظـا خـالل ربـع القـرن الماضـي             

جـل ضـبط مـسار    أهميـة هـذه الدراسـة أيـضا مـن      من حيـث مؤشـر الـدخل والتعلـيم والـصحة وتـأتي أ         
 وتوجيهها بما يتالءم مع الموارد الطبيعية واالقتـصادية فـي منطقـة الباديـة الـشمالية الـشرقية        ةالتنمي

لتحقيق نوعا من الرخـاء واالزدهـار مـن جهـٍة وإليجـاد عالقـات جيـدة وأنظمـة اجتماعيـة واقتـصادية            
والمجتمع وإشباع رغباتهم وتحقيق أكبـر قـدر ممكـن مـن     متطورة وتتماشى مع تلبية حاجات األفراد     

  . االستثمار األمثل للموارد االقتصادية والطبيعية والبشرية من جهة أخرى 

  : أهداف الدراسة

التعـرف علــى واقـع التنميــة المـستدامة فــي الباديـة الــشمالية الـشرقية مــن        :تهـدف الدراسـة إلــى  
  : خالل

 ى التنمية المستدامة في البادية الشمالية الشرقيةالتعرف على التحديات التي دفعت إل .  

 التعرف على الوسائل المتخذة لتفعيل التنمية المستدامة في البادية الشمالية الشرقية. 
      التعــرف علــى العائــد المتحقــق مــن التنميــة المــستدامة بالباديــة الــشمالية الــشرقية فــي المجــاالت

 .ةالصحية والتعليمية واالجتماعية واالقتصادي
  المستدامة بالبادية الشمالية الشرقية األردنيةالتنمية التعرف على أهم المعوقات التي واجهت . 
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  :التعريفات االجرائية

 ،ذلك النوع من التنمية الذي يعتمد علـى قـدرات المـستفيدين وتطويرهـا     : التنمية المستدامة 

 المؤسـسات  بوسـاطة  المقامـة  تـستمر عمليـات التنميـة مـدة بعـد االنتهـاء مـن المـشروعات التنمويـة         و
المعنية بالتنمية المستدامة، وتـؤدي هـذه العمليـات التنمويـة إلـى تحـسين نوعيـة حيـاة المـستفيدين،            

  . التعليم، الغذاء، مستوى المعيشة، والعدالة االجتماعية:ي مجاالت أو مؤشرات الصحة العامةف

ب التــي تحــد مــن تحقيــق أهــداف   هــي عبــارة عــن العوامــل أو األســبا :معوقــات التنميــة المــستدامة
وقـد تكـون عوامـل اقتـصادية أو     ،والتي تعيق تحقيق أهـداف التنميـة المـستدامة      ،التنمية المستدامة   

  . اجتماعية أو سياسية

  :الدراسات السابقة

ــستدامة       ــع التنميـــة المـ ــوع مبينـــة واقـ ــي تناولـــت هـــذا الموضـ ــن الدراســـات التـ هنـــاك العديـــد مـ
  : اختيار عدد من هذه الدراسات نعرضها على النحو التاليوقد تم وأهم معوقاتها، ، ووسائلها 

تحديـــد العوامـــل االجتماعيـــة واالقتـــصادية  :  بعنـــوان)2001(دراســـة النجفـــي والحنيطـــي 
راسـة إلـى تحديـد العوامـل التـي      هـدفت الد ". المؤثرة في تنمية المجتمع المحلي في البادية األردنية    

راد المجتمــع البــدوي، وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى أن هنــاك   برفــع مــستوى نوعيــة الحيــاة ألفــ ىتعنــ
عامــل حيــازة الثــروة : خمــسة عوامــل لهــا األثــر األكبــر فــي تنميــة المجتمــع المحلــي فــي المنطقــة هــي  

ــل، وعامـــل الحاجـــات           ــواني، وعامـــل التمويـ ــل اقتـــصاديات اإلنتـــاج الحيـ ــة وتربيتهـــا، وعامـ الحيوانيـ
ت الدراسة المخطط التنموي لضرورة األخذ بهذه العوامل وأوص. األساسية، وعامل الوضع الزراعي   

ضـرورة المـشاركة المحليـة فـي تخطـيط      وفي التخطيط لتنمية المجتمع المحلـي فـي الباديـة األردنيـة،           
  .برامج التنمية المحلية وإعدادها وتنفيذها لضمان استقرار التنمية لتلبية حاجات المجتمع

حيـث  " التنمية البشرية المستدامة في لـواء الكـورة   تقييم " بعنوان )2006(دراسة السعود   
والتعـرف علـى مؤشـراتها ومتطلباتهـا     ، هدفت الدراسة إلى إبـراز مفهـوم التنميـة البـشرية المـستدامة            

ــع       ــشرية للمجتمـ ــدرات البـ ــوين القـ ــام بتكـ ــرورة االهتمـ ــث ضـ ــن حيـ ــصادية   ، مـ ــورات االقتـ ــع التطـ وتتبـ
وتقيــيم المـوارد البـشرية فــي منطقـة الدراسـة وتحديــد     ،واالجتماعيـة التـي تــشهدها منطقـة الدراسـة     

العوامـل المـؤثرة فيهـا واســتخالص أهـم التحـديات التـي تواجــه التنميـة البـشرية المـستدامة واقتــراح          
وتوصــل الباحــث مــن خــالل    ، نمــوذج مناســب للتنميــة البــشرية المــستدامة يناســب منطقــة الدراســة    

 الخدمات العامة المقدمة ونوعيتها كالتعليم والـصحة  تباين مكاني في مستوى  أنه يوجد    دراسته إلى 
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 كــذلك بينــت هــذه والــصحية والــنقص فــي عــدد المــساكن . والتوزيـع غيــر العــادل للخــدمات التعليميــة 
  :الدراسة

أن الخــصائص الطبيعيــة فــي لــواء الكــورة تعتبــر أحــد العوامــل المــؤثرة فــي التبــاين التنمــوي            
كالت زراعيــة تمثلــت فــي نقــص ميــاه الــري وفــي أســاليب     وجــود مــش ، والمكــاني للتجمعــات الــسكانية 

وأوصـت الدراسـة بزيــادة االهتمـام بالخـدمات التعليميـة والــصحية      ، الزراعـة فـي العديـد مــن المنـاطق    
والعمل على توزيعها بشكل عادل ونسبي والعمل على تحسين نوعية الخدمات العامـة وزيادتهـا لمـا       

  .طن الذي يمثل أساس التنمية البشرية المستدامةلها من أهمية في رفع مستوى معيشة الموا

ــي   ــوان)2006(دراســة الهيت ــة      : " بعن ــة الراهن ــة العربيــة الحال التنميــة المــستدامة فــي المنطق
والتوصـل إلـى   ، حيث هدفت الدراسة إلى تحديد مفاهيم التنمية المستدامة  . والتحديات المستقبلية 

باإلضافة إلى التوصـل إلـى تحـديات التنميـة المـستدامة      مؤشرات التنمية المستدامة بالمنطقة العربية       
 الدراسة إلى أن التنمية المـستدامة عمليـة تراكميـة تتأسـس علـى مـا هـو قـائم            خلصتو. في المنطقة 

مؤشــرات القــوى  : ( هــيرئيــسة أنــواع ةكمــا صــنفت الدراســة مؤشــرات التنميــة المــستدامة إلــى ثالثــ    
نمــاط، مؤشــرات الحالــة وهــي تقــدم لمحــة عــن الحالــة   الدافعــة وهــي تــصنف األنــشطة والعمليــات واأل 

وجـود    كـذلك أظهـرت هـذه الدراسـة    ).الراهنة، مؤشرات االستجابة، وهي تلخـيص التـدابير المتخـذة    
ضعف معدالت النمو، تفشي وتصاعد معدالت : (لتنمية المستدامة في الوطن العربي وهي ل حدياتت

ني مؤشرات البحـث والتطـوير، تـدني مؤشـر االسـتدامة      البطالة، النظام االيكولوجي للمياه العذبة، تد   
 ).البيئية

بعنوان التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية    ) 2007(دراسة الغامدي   
فـي الـسعودية، حيـث هـدفت الدراسـة إلـى االسـتعراض النقـدي لمفهـوم           . المسؤولة عن حمايـة البيئـة     

والتعريـف  ،  علـى تبنيـه فـي نظريـة التنميـة خاصـة فـي مجـال البيئـة            الحداثة والنتائج السلبية المترتبة   
والتعريف بوجهات النظر المختلفة حول األزمـة البيئيـة وسـبل مواجهتهـا     ، بمفهوم التنمية المستدامة  

 تقـديم التوصـيات واالقتراحـات فيمـا     ، وواستعراض الجهود الدولية حيال تبني تنميـة أكثـر اسـتدامة    
توصــلت الدراســة إلــى أن التحــول نحــو االســتدامة   ، وة والعمــل علــى اســتدامتهايتعلــق بحمايــة البيئــ

 وجـذري علـى مـستوى النمـوذج المعرفـي الـسائد       يدون حـوادث تغييـر رئيـس      ممكن غير  المنشودة  
نمـوذج معرفـي   بعيدًا عن قيم الحداثة واالستعالء واالستغالل المتمركز حول اإلنسان باتجـاه بلـورة     

 كوحدة كلية مترابطـة بـدًال مـن    إلى العالموينظر ،ال يتمركز حول اإلنسان  وجديد يتصف بالشمول    
ويمكن من خالله دمج جهود التنمية المستدامة وجهـود الحفـاظ   ، مجموعة متناثرة من األجزاء     كونه

علــى البيئــة بطريقــة مفيــدة للطــرفين مــن أجــل الــصالح العــام للجيــل الحــالي واألجيــال القادمــة علــى        
ون ذلــك التحــول مــصحوبًا باهتمــام البنــاءات الــسياسة واالجتماعيــة التــي يمكــن أن      وأن يكــ،الــسواء 
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وأوصـت الدراســة بــضرورة إعــادة صـياغة النــشاطات الحاليــة أو ابتكــار     تكـون أكثــر دعمــًا لالســتدامة 
أخرى جديدة ثم العمل على دمجهـا فـي البيئـة القائمـة لخلـق تنميـة مـستدامة           ) أو نشاطات (أنشطة  

ــى أن تكــون م  ــًا     عل ــة اقتــصاديًا ومالئمــة بيئي ــًا وممكن ــة ثقافي ــة    ، قبول ــة للتطبيــق سياســيًا وعادل وقابل
  :اجتماعيًا، وال بد من تبني عدد من الممارسات الداعمة الستدامة البيئة لعل أهمها

استهالك الموارد باعتـدال وكفـاءة ومراعـاة األسـعار األفـضل للمـوارد واالسـتخدام األكثـر كفـاءة                 -
طر الزمنية الستبدال المـوارد غيـر المتجـددة لمـوارد بديلـة واالسـتخدامات البديلـة          للموارد واأل 

  .المحتملة للموارد

عــدم اســتهالك المــوارد المتجــددة بــوتيرة أســرع مــن قــدرتها علــى التجــدد أو بطريقــة يمكــن أن      -
  . تؤذي البشر أو النظم الداعمة للحياة على األرض وخاصة لكل التي ليس لها بدائل 

التوســع فــي مجــال االعتمــاد علــى الطاقــة النظيفــة المتجــددة كالطاقــة الشمــسية والطاقــة المائيــة        -
  .وطاقة الرياح

ــوان )2008(دراســة الــسالم   ــة فــي      " بعن ــة المــستدامة للمجتمعــات المحلي ــات التنمي واقــع وإمكاني
ــاس  ــة طوبـ ــستدا       " منطقـ ــة المـ ــات التنميـ ــع وإمكانيـ ــى واقـ ــرف علـ ــى التعـ ــة إلـ ــدفت الدراسـ ــث هـ مة حيـ

للتجمعات السكانية في منطقة طوباس، واتبع الباحث فـي منهجـه المـنهج التـاريخي والمـنهج الوصـفي          
والمـنهج التحليلــي باســتخدام بعــض األدوات العلميــة مثـل االســتبيان والمقابلــة وتوصــل الباحــث إلــى    

 الخـدمات  وجود ضعف في، عدم وجود عدالة في توزيع الخدمات العامة في المنطقة  : النتائج التالية 
ضـــرورة توزيـــع وتوجـــه المجتمـــع المحلـــي نحـــو التوســـع العمرانـــي فـــي األراضـــي الزراعيـــة     والطبيـــة

الخــدمات العامــة بــشكل عــادل فــي التجمعــات الــسكانية فــي منطقــة الدراســة كــذلك أوصــت الدراســة       
قـة  ضرورة دعم قطاع الزراعة والثـروة الحيوانيـة فـي المنط   ، وبالعمل على بناء مستشفى في المنطقة 

العمـل علـى استـصالح األراضـي غيـر المـستغلة        ولما لها من دور أساسي ومباشر في عمليـة التنميـة      
 . زيادة فرص وإمكانيات التنميةوبهدف زيادة رقعة األراضي الزراعية 

ــالي  ــي " المجتمـــع المـــدني العربـــي ورهانـــات التنميـــة المـــستدامة  " بعنـــوان )2008(دراســـة الغـ فـ
وبيـان دور المجتمـع المـدني العربـي فـي تحقيـق بعـض مظـاهر التنميـة          هدفت إلى توضـيح   والمغرب،  

ــانالمـــستدامة  ــستدامة      وبيـ ــة المـ ــال التنميـ ــي مجـ ــه فـ ــدني العربـــي وانجازاتـ ــع المـ ــات المجتمـ ،  مقومـ
وتوضـيح أبـرز المعوقـات والتحـديات التـي تواجــه برامجـه ومـشاركته ومـا الحلـول والبـدائل لتجديــد           

ية وتوصـلت الدراسـة إلـى أن عمـل الجمعيـات العربيـة المدنيـة رغـم         آفاقه وتطوير توجهاتـه المـستقبل   
أهميته وضرورته ما يزال متواضعا في أنشطته وبرامجه ومحدودا فـي مردوديتـه ونتائجـه ومتذبـذبا        

  : التاليةستشهاد على ذلك بالوقائع الثالثفي مساراته وتوجهاته ويمكن اال
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 المـدني واحـد تقليـدي يـراهن علـى ثقافـة       التذبذب بـين نظـامين متعارضـين للعمـل االجتمـاعي        
ــة األمــة اإلنــسانية              ــى ثقاف ــي تتخــذ طــابع اإلحــسان والــصدقة واآلخــر عــصريا يــراهن عل التكامــل الت
المــشاركة فـــي المواطنـــة كأســـلوب نـــاجع لتحقيــق العدالـــة االجتماعيـــة والكرامـــة اإلنـــسانية والتنميـــة    

رض الواقــع كــذلك مــن الوقــائع  أا علــى الحقيقيــة باعتبارهــا حقــوق  مقدســة يجــب صــونها وتجــسيده 
نجازها أما ثالث هذه الوقائع فهو التخـبط  إاالختزالية في اختيار المشاريع و المراوحة بين االنتقائية و   

فــي متاهــات ودوائــر مــن المــشاكل والــصعوبات التــي تحكــم علــى مــشاريعها وبرامجهــا وعلــى جهــود       
 وقــد بينــت الدراســة كــذلك أبــرز المعوقــات    ووعودهــا باليــأس وعلــى توجيهاتهــا وآفاقهــا باالنــسداد   

والتحديات البارزة التـي تواجـه البـرامج والمـشاريع التنمويـة أولهـا ازدواجيـة المجتمـع المـدني الـذي             
يشكل حلبة تتصارع وتتعايش داخلها عقليتان مختلفتـان واحـدة تقليديـة تـراهن علـى ثقافـة التكامـل           

يـري واألخـرى عــصرية تـراهن علـى ثقافـة التــدخل      التـي تتخـذ طـابع اإلحـسان والــصدقة والعمـل الخ     
ــة       ــة االجتماعي ــاجع لتحقيــق العدال  هــشاشة وجمــود  :وثانيهمــا،والمــشاركة فــي المواطنــة كأســلوب ن

 االفتقـار إلـى   :التنظيمات المدنية القريبة وغربتها عنه إلي تخطيط تنموي ناجع أمـا ثالـث المعوقـات     
ــة        ــا خطـــة تنمويـ ــي عليهـ ــة دقيقـــة تنبنـ ــة مدنيـ ــضمونة النتـــائج     رؤيـ ــداف ومـ ــحة المبـــادئ واألهـ واضـ

وأوصت الدراسة إلى بلورة فلسفة جديدة للعمل المدني العربي قوامها تأسيس النظر . واالنجازات 
  إلى تأهيل اإلنسان وتحديث المجتمع واستقالل الطبيعة على مفاهيم وتصورات جديدة  

لغايـات وتوجههـا أهـداف تنمويـة     اعتماد رؤية مدنيـة هادفـة تؤطرهـا خطـة دقيقـة لمنطلقـات و       و
العمـل بالفلـسفة المدنيـة    وواضحة وتحكمها معرفة عميقـة لواقـع اإلنـسان العربـي ومـشاكله المتنوعـة          

المبنية على دعم الدولة وإرادتهـا الـسياسية فـي تـشجيع العمـل الجمـاعي وتعزيـز مبادراتـه وأنـشطته            
  .اه خدمة التنمية المستدامةومشاريعه عبر إبرام اتفاقيات وشراكات تنصب كلها في اتج

بدراسـة   (Perella, Gall, Marcheggian, 2010)  بـريال ، جـالي ، ومارشـوجياني   قامـت 
إمكانيــة المتــاحف البيئيــة فــي تحــسين مفهــوم التنميــة المــستدامة المحليــة فــي المنـــاطق           : "بعنــوان 
ين سكان المجتمعـات  هدفت إلى التعرف على أثر زيادة التواصل بين المؤسسات البحثية وب " الريفية

المحلية في المناطق الريفية في ايطاليا في الوصول لمفهـوم التنميـة المـستدامة وزيـادة وعـي سـكان           
المنـاطق الريفيــة حـول مفهــوم التنميـة المــستدامة، اســتخدمت الدراسـة منهجيــة زيـادة التواصــل بــين       

الريفيـة فـي ايطاليـا مـن     مؤسسات وبين سكان المنـاطق  ) 4(المؤسسات البحثية الحكومية والخاصة     
أجــل الوصــول لمفهــوم التنميــة المــستدامة فــي ضــوء احتياجــات وتوقعــات ســكان المنــاطق الريفيــة،        
أشارت النتائج أن زيادة الحوار والتواصـل مـع سـكان المنـاطق المـستهدفة بالتنميـة المـستدامة قـادر             

جـل تحقيـق مفهـوم    ألية من المحعلى الوصول الستراتيجيات فاعلة مبنية على احتياجات المجتمعات     
   .قالطبيعية المتوفرة في هذه المناطالتنمية المستدامة للموارد 
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أهميـة التربيـة البيئيـة والـوعي البيئـي      "دراسة بعنـوان   (Emelyanova, 2011) ايملويافاأجرى 
هـدفت الكـشف عـن أثـر التربيـة البيئيـة       " كعوامل في تحسين التنمية المستدامة فـي المنـاطق الريفيـة      

والــوعي البيئــي فــي تحــسين ممارســات التنميــة المــستدامة فــي المنــاطق الريفيــة فــي روســيا، تكــون         

 مــن ممثلــي الــشركات الزراعيــة العاملــة فــي عــدد مــن المنــاطق الريفيــة فــي    31مجتمــع الدراســة مــن 
ــائج           ــات، أشــارت نت ــة جمــع البيان ــة فــي عملي ــة المقنن روســيا، اســتخدمت الدراســة االســتبانة والمقابل

أن الــوعي البيئــي لمقيــاس الــشركات الزراعيــة العاملــة فــي المنــاطق الريفيــة يلعــب دورًا    إلــى اســة الدر
لمحافظة على البيئة هـو مـن   ل مفهوم الزراعة وأن تعزيزهامًا في الوصول لمفهوم التنمية المستدامة،  

   .أهم المفاهيم القادرة على الوصول لمستوى  جيد من التنمية المستدامة

تطـوير نمـاذج فـي المنـاطق الريفيـة      : "دراسـة بعنـوان   (Balezentis, 2011) تس بـاليزن أجـرى 
هدفت إلى تطوير نموذج تنميـة مـستدامة ليـتم اسـتخدامه فـي       " باستخدام مفهوم التنمية المستدامة   

تحقيــق هــذا المفهــوم فــي المنــاطق الريفيــة فــي ليتوانيــا، اســتخدمت منهجيــة دراســة الحالــة، منهجيــة    

خبيـرًا فــي عمليـة جمـع البيانــات،    ) 16(لنمذجـة، إضــافة المـشاركة عينـة مكونــة مـن     تقيـيم الخبـراء، ا  
اسـتخدمت الدراســة مقارنـة الحــاالت بـين عــدد مـن الــدول مـن أجــل الحـصول علــى بيانـات الدراســة         

ــة ــة تلبــي معــايير التنميــة           . الحالي أشــارت نتــائج الدراســة أن أمــاكن الــشغل التقليديــة ولــيس الحديث
ى في الريف الدنمركي، األلماني، والليتواني، توفر البيئة األفضل للوصـول لمفهـوم     القروالمستدامة،  

   .التنمية المستدامة

ــسكا أجــرت  ــوان  (Symaniska, Clodowska, 2011) ســابفرنكا وتشودكون : دراســة بعن
استخدام الموارد المستدامة في المناطق الريفيـة مـن أجـل تعزيـز التنميـة المـستدامة فـي المنـاطق            "
الكشف عن استخدام الموارد الطبيعية فـي بولنـدة وعالقتـه    الدارسة إلى هدفت  ". يفية في بولندا  الر

بالوصول لمفهوم التنمية المستدامة تم في هذه الدراسة تحليل الوثائق الخاصة باسـتخدام المـوارد         

يـة   فـي بولنـدة وأثـر هـذا االسـتخدام فـي تحقيـق مفهـوم التنم        2008 و   2007الطبيعية في األعـوام     
ــستدامة  ــة    . المـ ــائج الدراسـ ــارت نتـ ــد أشـ ــوارد البيئيـــة     إلـــى  وقـ ــد للمـ ــل والجيـ ــتخدام الفاعـ أن االسـ

أن التوجه نحو الطاقـة العـضوية وزراعـة    ووالتكنولوجية مرتبط مع تحقيق مفهوم التنمية المستدامة،    
 التنميـة  المحاصيل القادرة على إنتاج الطاقة العـضوية مـن أهـم العوامـل القـادرة علـى تحقيـق مفهـوم          

   .المستدامة في الريف البولندي

  أهمية هذه الدراسة بالنسبة للدراسات السابقة

ــع التنميـــة ال      ــا تناولـــت واقـ ــسابقة فـــي أنهـ ــن الدراســـات الـ ــذه الدراســـة عـ ــستدامة وتميـــزت هـ مـ
نــشطة المـــستخدمة فــي تنفيـــذها والتحــديات التـــي تواجههــا والتركيـــز علــى المجـــال       ومجاالتهــا واأل 
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سة جدول مشاريع التنموية ووضع التوصيات المناسبة من خالل دراسة ميدانية قـام  االجتماعي ودرا 
ــة الباديــة الــشمالية الــشرقية للوقــوف علــى كــل هــذه الجوانــب مــن التنميــة               ــا الباحثــان فــي منطق به
المـستدامة، بينمـا الدراسـات الـسابقة بعـضها تنـاول مواضـيع ذات عالقـة محـدودة بموضـوع التنميـة            

  .ها اآلخر تناول موضوع التنمية المستدامة من جانب نظري وليس ميدانيالمستدامة وبعض

  اإلجراءات المنهجية 

  مجتمع الدراسة

  :يشتمل مجتمع الدراسة على

: هـي ة في الباديـة الـشمالية الـشرقية و   الجهات المنفذة و الممولة و الداعمه للمشاريع التنموي   : أوال
الـــصندوق الهاشـــمي لتنميـــة  ، تنميـــة االجتماعيـــةوزارة ال، وزارة التخطـــيط و التعـــاون الـــدولي

مركــز ، ردنــي للتنميــة البــشرية الــصندوق األ، )رادةإ(مركــز تعزيــز االنتاجيــة  ، ألردنيــةالباديــة ا
المؤســـسة ، مؤســـسة نهـــر األردن،  مؤســـسة نـــور الحـــسين،بحـــث و تطـــوير الباديـــة االردنيـــة 

  .ردنية و مؤسسة مرسي كورالتعاونية األ

ريع التنموية المنفذة بالبادية الشمالية الشرقية و التي تقـع ضـمن لـواء الباديـة       صحاب المشا أ: ثانيا

  :ذلك على النحو التالي صاحب مشروع و219لشرقية و عددهم الشمالية ا

مركـز تعزيـز   (لباديـة الـشمالية    ل) رادةإ(وع تـابع لمركـز تعزيـز االنتاجيـة      صاحب مـشر  33  - أ

 ).2013ادة رإ، ية  للبادية الشمالية الشرقيةنتاجاإل

 صــاحب مـــشروع تــابع لـــوزارة التنميــة االجتماعيـــة تحــت مظلـــة الجمعيــات الخيريـــة       150 - ب
مديريـة التنميـة االجتماعيـة للـواء الباديـة      (الموجودة في لواء البادية الشمالية الـشرقية     

 ).2013: الشمالية الشرقية

ــة ردنيــة تحــت مظلــة الجمعيــات ا  مــشروع تــابع للمؤســسة التعاونيــة اإل   صــاحب 36 - ت لتعاوني
مكتـــب ، ردنيــة مؤســسة التعاونيـــة األ ال(الموجــودة فـــي لــواء الباديـــة الــشمالية الـــشرقية    

 ).2013، محافظة المفرق
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  منهج الدراسة

ــة          ــذة بالبادي اعتمــدت الدراســة علــى مــنهج المــسح الــشامل ألصــحاب المــشاريع التنمويــة المنف
ــذة للمــ قية وللجهــات الممولــة والداعمــة و  الــشمالية الــشر  ــشمالية   المنف شاريع التنمويــة فــي الباديــة ال

  .الشرقية

 صـاحب مـشروع بنـسبة بلغـت     219صـل   صـاحب مـشروع مـن أ   200م الحـصول علـى   و قد تـ  

 19ة الشمالية الشرقية ويبرر الباحثان سبب عدم الحـصول علـى   موزعين على لواء البادي  % 91.3
  :صحاب المشاريع بما يليمن أ

  استبانات6و بلغت تالفها هناك عدد من االستبانات تم إ -
اريع بـسبب تغييـر أمـاكن اقـامتهم     لم يتمكن الباحث مـن الوصـول إلـى عـدد مـن أصـحاب المـش              -

 . أشخاص6بلغ عددهم و
 .4عددها إلجابة عليها من قبل المبحوثين وهناك استبانات أعيدت بدون ا -
 .3عددها إلجابات لجميع فقرات االستبانة وهناك استبانات أتلفت بسبب تشابه ا -

ديـة الـشمالية الـشرقية    غ عدد الجهات الداعمة و الممولة و المنفذة للمشاريع التنوميـة بالبا    بلو

وبنـاء علـى ذلـك    . ل األول فـي كـل مؤسـسة   وحكومية حيث تمت مقابلة المـسؤ   مؤسسات أهلية و   10

 . أشخاص210فإن مجتمع الدراسة الكلي بلغ 

  أدوات الدراسة

سـتبانة كـأداة لجمـع البيانـات مـن       علـى اال رئـيس  تحقيق أهداف الدراسة اعتمـد الباحـث بـشكل      ل
جهـات الداعمـة والممولـة والمنفـذة     مـع ال أداة المقابلـة  أصحاب المشاريع المنفذة في البادية الشرقية  

 مجتمـع الدراسـة   عـدد مـن أفـراد   مقابلـة  لـى  ، باإلضـافة إ نموية بالبادية الشمالية الـشرقية  للمشاريع الت 
 .منفذة بالبادية الشمالية الشرقيةمن أصحاب المشاريع التنموية ال

  صدق األداة

بعد االنتهاء بشكل أساسي وضمانًا لصدق األداة في جمع المعلومات من مجتمـع الدراسـة تـم        
ة االســتبيان عــرض االســتبيان علــى مجموعــة مــن أصــحاب االختــصاص المحكمــين للتأكــد مــن تغطيــ     

 المحكمـون  المقترحـات التـي اتفـق عليهـا     وقام الباحث بتعديل األداة في ضوء، لجميع أبعاد الدراسة  
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كمــا تــم إضــافة أســئلة أخــرى تخــدم  ،  هافـتم فــي ضــوء ذلــك تعــديل بعــض األســئلة واســتبعاد بعــض  ،
  .أهداف الدراسة

  ثبات األداة

جراء اختبار االتساق الداخلي لفقرات االسـتبانة بأسـلوب كورنبـاخ    للتحقق من ثبات األداة تم إ    

  ). 1(و المبين في جدول رقم ألفا وجاءت النتيجة على النح

  قيم اختبار كرونباخ ألبعاد الدراسة) 1(جدول 

  )الفا(قيمة   البعد

  0.84  التحديات التي دفعت إلى التنمية المستدامة

  0.85  الوسائل المتخذة لتفعيل التنمية المستدامة

  0.83  العائدات المتحققة من التنمية المستدامة

  0.82  معوقات التنمية المستدامة

  0.86  االستبانة ككل

 داء بـصورة عامـة بمعامـل ثبـات عـال     على التمتـع بـاأل  ) 1(تدل معامالت الثبات في جدول رقم       
 األداء من أجل تحقيق أغراض الدراسة، وهو يـشير إلـى أمكانيـة ثبـات النتـائج التـي يمكـن          قادر على 

  .أن تسفر عنها االستبانة نتيجة تطبيقها

  اإلحصاء المستخدم

 ألســـتخراج األســـاليب )SPSS(ام برنـــامج الحـــزم االحـــصائية للعلـــوم االجتماعيـــة   تـــم اســـتخد
  :االحصائية التالية

-T( واختبار )one way- ANOVA ( والنسب المئوية ، تحليل التباين األحاديالتكريرات
Test.(  
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  عرض و تحليل البيانات

  تحليل العينة: أوال

  )2(جدول رقم 

الجنس، المستوى التعليمي، عدد أفراد األسرة، (متغيرات التكرارات والنسب المئوية لل

  )الدخل الشهري

  النسب المئوية  التكريرات  الجنس
  0.65  130  ذكر
  0.35  70  أنثى

  0.100  200  المجموع
  النسب المئوية  التكريرات  المستوى التعليمي

  0.21  42  أساسي
  37.5  75  ثانوي
  0.11  22  دبلوم

  0.22  44  بكالوريوس
  8.5  17   عليادراسات

  0.100  200  المجموع
  النسب المئوية  التكريرات  عدد أفراد األسرة

1-2  18  0.9  
3-5  96  0.48  
6-8  56  0.28  
  0.15  30   فأكثر9

  0.100  200  المجموع
  النسب المئوية  التكريرات  الدخل
  29.5  59  99أقل من 

200-299  85  42.5  
300-399  36  0.18  
  0.10  20   فأكثر400
  0.100  200  موعالمج
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  ):2(يظهر من جدول رقم 

  . إناث35ذكور مقابل % 65أن النسبة المئوية لمتغير الجنس بلغت 

ــراد العينـــــة     ــستويات التعلـــــيم لـــــدى أفـــ ــانوي، % 38أساســـــي، و% 21وبلغـــــت نـــــسبة مـــ ثـــ

  %.22وبكالوريوس 

 لــ % 48، %9 2-1بينما متغير عدد أفـراد األسـرة فقـد بلغـت نـسبة مـن يملكـون افـراد مـن             

  %.15 فأكثر 9 أطفال وأقلهم 3-4

 فـأكثر  400، و%42، 299-200وبالنظر إلى دخل أفراد العينة فقد بلغت نسبة دخلهم مـن        

10.%  

  سئلة البحثنتائج الدراسة في ضوء أ: ثانيا

مــا أهـم التحــديات التـي دفعــت إلـى التنميــة المـستدامة فــي الباديـة الــشمالية      : الـسؤال األول 

  الشرقية؟

  )3(جدول رقم 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية للتحديات التي دفعت إلى التنمية المستدامة في البادية 

  الشمالية الشرقية
التحــديات التــي دفعــت    الرقم

إلــى التنميــة المــستدامة 

فـــي الباديـــة الـــشمالية   

 الشرقية 

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 التوفر
χ2  الداللة

 إلحصائيةا

مرتفعة  1 0.56 4.70 ارتفاع نسبة الفقر 1
 جدا

407.00 0.00 

 0.00 46.65 مرتفعة 11 1.15 3.63 تدني مستوى التعليم 2
 0.00 134.48 مرتفعة 5 0.75 4.39 محدودية فرص العمل 3
محدوديــــــــــــة المـــــــــــــوارد   4

 الطبيعية
متوسط 12 2.23 3.23

 ة
74.08 0.00 

 0.00 154.85 مرتفعة 8 1.01 4.17 قلة الخدمات األساسية 5
مرتفعة  3 0.91 4.54 تفشي البطالة 6

 جدا
380.74 0.00 
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ــي   7 مركزيــــــة الخــــــدمات فــــ
 المدن

مرتفعة  2 0.67 4.59
 جدا

222.28 0.00 

ــة المــــــــــشاريع   8 محدوديــــــــ
 اإلنتاجية

 0.00 216.00 مرتفعة 7 0.72 4.35

صـــــــــــــعوبة النـــــــــــــشاطات   9
 االقتصادية

 0.00 125.35 مرتفعة 9 0.91 4.06

تـــــدني مـــــستوى الـــــدخل   10
وعــــــدم كفايتـــــــه لتـــــــوفير  
االحتياجـــــــات األساســـــــية  

 لألسرة

مرتفعة  4 0.72 4.52
 جدا

282.85 0.00 

 0.00 109.60 مرتفعة 10 0.89 3.80 تدني المستوى الصحي 11
المــــــــــــــــستفيدين مــــــــــــــــن  12

المــــشاريع أفــــراد ولــــيس    
 شرائح اجتماعية واسعة

 0.00 128.60 مرتفعة 6 0.85 4.36

  0.52 4.19 كليال

 إلى مستوى التحديات التـي دفعـت إلـى التنميـة المـستدامة فـي الباديـة         )3(رقم  يشير الجدول   

بالمقارنـــة مـــع ) 4.70، 3.23( الـــشمالية الـــشرقية ، حيـــث تراوحـــت المتوســـطات الحـــسابية بـــين   

ارتفـاع  "التـي تـنص علـى   ) 1( إذ جـاءت الفقـرة   ؛) 4.19(المتوسط الحسابي العام للمستوى البـالغ        

 بالمقارنــة مــع 0.56 وانحــراف معيــاري 4.70فــي المرتبــة األولــى بمتوســط حــسابي  ." نــسبة الفقــر

ويعــزو الباحــث الــسبب فــي ذلــك إلــى تفــشي   ، المتوســط الحــسابي العــام واالنحــراف المعيــاري العــام   

البطالة ومحدودية فرص العمل ومحدودية المشاريع اإلنتاجيـة وتـدني مـستوى الـدخل والـذي أدى          

مركزيـة الخـدمات فـي    : التـي تـنص علـى   ) 7(إلى زيادة نسبة الفقر فـي منطقـة الدراسـة تليهـا الفقـرة         

يم مرتفعـة جـدًا ممـا يـدل      يـ بدرجـة تق  ) 0.67(وانحراف معيـاري    ) 4.59(بمتوسط حسابي " المدن

ويعـود ذلـك كمـا يـرى الباحـث إلـى بعـد        . على أن الخدمات تتمركز بالمدن وتفتقر الباديـة للخـدمات    

قة البادية عن المدن مما يؤدي إلـى تمركـز الخـدمات فـي المـدن وتـدنيها فـي الباديـة يعـود إلـى               منط

بعد المنطقـة عـن مركـز القـرار والمؤسـسات المختلفـة واتـساع منطقـة الباديـة وترامـي أطرافهـا فيمـا                

 ةعلـــى المرتبـــة الثانيـــة عـــشر " محدوديـــة المـــوارد الطبيعيـــة"التـــي تـــنص علـــى ) 4(حـــصلت الفقـــرة 

ــة مــع المتوســط   ) 2.23(وانحــراف معيــاري بلــغ   ) 3.23(يــرة بمتوســط حــسابي بلــغ   واألخ بالمقارن

ويعود إلى أن منطقة البادية تتوفر فيها الموارد الطبيعيـة   . الحسابي العام واالنحراف المعياري العام    

ــة مثــل المــصادر والمــوارد الطبيعيــة     ــلالمختلف  الفوســفات والبوزوالنــا ومــصادر الميــاه الجوفيــة       مث
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والتربة الصالح للزراعة وبالتالي تعتبر محدودية المواد الطبيعية مـن التحـديات األقـل أهميـة لتفعيـل         

التنمية المستدامة في البادية الـشمالية الـشرقية فـالموارد فـي الباديـة ليـست محـدودة وإنمـا متـوفرة           

ستدامة فـي الباديـة   بكمية مناسبة، وبشكل عام تبين أن مستوى التحديات التي دفعت إلى التنمية الم    

ي تبـين  اومـن خـالل اختبـار كـ    .  حسب مـا أشـارت إليـه النتـائج الـسابقة     االشمالية الشرقية كان مرتفع  

ــات عنــد مــستوى داللــة    لتكريــر وجــود داللــة إحــصائية    ــع األســئلة، وتتفــق هــذه    0.05 اإلجاب  لجمي

 أن مـن ليـه الدراسـة   بعنـوان الفقـر والفقـراء ومـع مـا توصـلت إ      ) 2002(النتيجـة مـع دراسـة الطوالبـة     

النمـو االقتـصادي هـو الـشرط األسـاس فـي       الفقر يرتبط ارتباطا عكسيا مع النمو االقتـصادي، كـذلك     

ن أفضل حماية للفقراء في أي وسيلة ناجحـة للتنميـة هـي تمكيـنهم مـن المـشاركة           إو ،تحقيق التنمية 

لفقـر يـسهم فـي اإلبقـاء     ن اأحيـث بينـت الدراسـة    ) 1996(تتفق مع دراسة الحفار   و ،في عملية النمو  

وزيـادة الــضغوط علـى البيئـة وكالهمــا يـسهمان بـدورهما فــي      ، علـى معـدالت النمـو الــسكاني العاليـة     

  . إطالة أمد الفقر

بعنـــوان تحديـــد العوامـــل االجتماعيـــة واالقتـــصادية   ) 2001(أمـــا دراســـة النجفـــي والحنيطـــي  

 مـع الدراسـة الحاليـة فـي أنهـا      اتفاقهـا ان المـؤثرة فـي تنميـة المجتمـع المحلـي فـي الباديـة األردنيـة فكـ         

 حيـازة  ي وهـ ،بينت أن هناك خمسة عوامل لها األثـر األكبـر فـي تنميـة المجتمـع المحلـي فـي المنطقـة           

الثروة الحيوانية وتربيتها واقتـصاديات اإلنتـاج وعامـل التمويـل والحاجـات األساسـية وعامـل الوضـع          

  .الزراعي

أن أهم التحديات التي دفعت إلى التنمية المستدامة في ومن خالل المتوسطات الحسابية تبين     

  .البادية الشمالية الشرقية هو ارتفاع نسبة الفقر فيها ومركزية الخدمات في المدن 

  :إجابة أصحاب المشاريع التنموية عن السؤال المفتوح -

مالية مــا أهـم التحــديات التـي دفعــت إلـى التنميــة المـستدامة فــي الباديـة الــش     : الـسؤال األول 

  الشرقية؟ 

عبر أحـد أصـحاب المـشاريع أثنـاء مقابلتـه والحـوار معـه بـأن أهـم التحـديات التـي دفعـت إلـى                  "

التنميــة المــستدامة فــي الباديــة الــشمالية الــشرقية يــتلخص بــاآلتي هنــاك تحــديات كثيــرة دفعــت إلــى       

ــة للتفكيــر         بإقامــة هــذه  القيــام بمــشروعات تنمويــة فــي الباديــة وحثــت المؤســسات الحكوميــة واألهلي

المـشروعات ومــن تلـك التحــديات الفقـر المــدقع ومحدوديــة فـرص العمــل وتـدني مــستوى الخــدمات       

األساسية فـي الباديـة ومركزيـة الخـدمات فـي المـدن وصـعوبة النـشاطات االقتـصادية وضـعف القـدرة             
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ــشرائية ــه لتلبيــة االحتياجــا          . ال ــدخل وعــدم كفايت ــة وتــدني مــستوى ال ــى تفــشي البطال ت ممــا أدى إل

ويتفـق هـذا القـول    " األساسية لألسرة باإلضافة إلى محدودية المشاريع اإلنتاجيـة فـي منطقـة الباديـة        

ًا ويعـود الـسبب فـي    ارتفـاع نـسبة الفقـر بدرجـة تقيـيم مرتفعـة جـد       ) 1(مع النتيجة السابقة فـي فقـرة     

ة لبعــد ذلـك إلـى أن منطقـة الدراسـة تعــاني مـن محدوديـة فـرص العمـل وتفــشي ظـاهرة البطالـة نتيجـ           

المنطقة عن أماكن صنع القـرار والعمالـة الوافـدة التـي حلـت محـل العمالـة المحليـة األمـر الـذي أدى               

إلـى ازديــاد نــسبة الفقـر وتــدني مــستوى الــدخل فـي منطقــة الدراســة ويتفــق هـذا القــول مــع النتيجــة       

 ويعــزو تفــشي البطالــة) 6(مركــز الخـدمات فــي المــدن ويتفــق مــع فقـرة رقــم    ) 7(الـسابقة فــي فقــرة  

الباحث السبب في ذلك إلى أن منطقة البادية تعاني من محدودية فرص العمل باإلضـافة إلـى صـعوبة       

لخــدمات والمــشاريع التنمويــة ممــا  فــي ااألنــشطة االقتــصادية كمــا تعــاني الباديــة مــن عــدم إنــصافها    

 .ابنائهأينعكس سلبًا على 

أهم التحـديات تتمثـل   "لته بأن  أحد أصحاب المشاريع أثناء مقاب شخص آخر منفي حين عبر 

 مراكــز نعــ هاالباديــة وبعــدفــي زيــادة نــسبة البطالــة فــي صــفوف الــشباب   وفــي ارتفــاع نــسبة الفقــر،  

  ".االقتصاد والخدمات والمدن

مركزيـة  ) 7(ارتفاع نسبة الفقر وفقرة رقم ) 1(ويتفق هذا القول مع النتيجة السابقة في فقرة       

تفشي ظاهرة البطالـة، وهـذا يـدل علـى أن أهـم التحـديات التـي        ) 6(الخدمات في المدن وفقرة رقم    

دفعت على التنمية المستدامة على الرغم من أنها كثيرة إال أن أهمها ما ذكر سابقًا ويعود ذلك كمـا        

ولهـذا كانـت هـذه التحـديات حـافزًا للجهـات       ، يراه الباحث إلى أن الباديـة تعـاني مـن تحـديات كثيـرة         

بمعالجتهـا مـن خـالل إقامـة المـشاريع التنمويـة والعمـل علـى اسـتدامتها ليعـود           المسؤولة إلى التفكير  

ذلك بالفائدة المرجوة على أبنائها، وكون الباديـة منطقـة صـحراوية جافـة ويقـل فيهـا هطـول األمطـار          

واتـساع مـساحتها وترامـي أطرافهـا وحرمانهـا مــن الخـدمات األساسـية أدى ذلـك إلـى تـدني مــستوى           

  . بة الفقر فيهاالدخل وارتفاع نس

وعند مقابلة الباحث ألحد المسؤولين من الجهات الداعمة والممولة للمشاريع أجـاب بـأن أهـم      

التحــديات التــي دفعــت التنميــة المــستدامة فــي الباديــة تمثلــت فــي ارتفــاع معــدالت الــوالدة واتــساع         

 الالزمـة للنهـوض   جغرافية المنطقة وتناثرها على مساحات شاسعة وضعف الكفاءات والخبـرات الفنيـة    

بالمستوى االقتصادي بما يتناسب وطبيعة الموارد الطبيعية المتوفرة فـي المنطقـة وضـعف مـستوى         

البنيــة التحتيــة للقطاعــات الخدميــة فــي الباديــة، وعنــد مقابلــة مــسؤول آخــر وعنــد ســؤاله عــن أهــم         
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 عمـل تـشاركي مـن    التحديات أجاب بالقول تعتبر منطقة البادية مـن جيـوب الفقـر ممـا أدى إلـى قيـام            

قبل الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المـدني والمجتمـع المحلـي إليجـاد مـشاريع وإقامتهـا فـي            

جل إيجاد بـؤر تنمويـة كـذلك مركزيـة الخـدمات فـي المـدن ومحدوديـة المـشاريع           أمنطقة البادية من    

بإقامــة مــشاريع بنيــة دى ذلــك إلــى االهتمــام أاإلنتاجيــة وارتفــاع نــسبة األميــة وتفــشي ظــاهرة البطالــة  

  .تحتية ومشاريع أسرية من خالل تقديم التمويل الالزم كذلك من التحديات محدودية فرص العمل

ويـرى الباحـث أن   ) 6(وفقـرة  ) 7(وفقـرة  ) 1(ويتفق هذا القول مع النتيجة السابقة فـي فقـرة         

القـرى علـى مـساحات    السبب في ذلك يعود إلى أن منطقـة الباديـة منطقـة متراميـة األطـراف ومتنـاثرة        

واسعة مما يصعب إيصال الخدمات إليها بشكل مناسب األمر الـذي أدى إلـى تـصنيف بعـض منـاطق        

البادية كجيوب الفقر لالهتمام بهـا بـشكل خـاص نظـرًا لظروفهـا الخاصـة أدى ذلـك إلـى قيـام العديـد              

يع تنمويـة تلبـي   من المؤسسات والجهات الحكومية واألهلية الموجودة فـي المنطقـة فـي إيجـاد مـشار         

حاجات السكان األساسية والعمـل علـى اسـتغالل الثـروات والمـصادر الطبيعيـة الموجـودة فـي منطقـة             

الباديـة ممـا يعـود بـالنفع والفائـدة علـى سـكانها، والقيـام بمعالجـة ظـاهرتي الفقـر والبطالـة مـن خــالل              

التنموية في المنطقـة والعمـل   تقديم التمويل والدعم الالزم إلقامة وإدارة وتنفيذ عدد من المشاريع   

  .على استدامتها محليًا وإداريًا

يمكن القول أن النتائج التي تـم الحـصول عليهـا مـن خـالل المقـابالت التـي قـام بهـا الباحـث مـع              

  . أصحاب المشاريع والجهات الداعمة والممولة للمشاريع كانت متفقة مع النتائج السابقة

ارتفــاع نــسبة "بدرجـة تقيــيم مرتفعــة جـدا  ) 1( فــي فقــرة يتفـق هــذا القـول مــع النتيجــة الـسابقة   

تفـشي  )"6(وفقـرة  . وبدرجة تقيـيم مرتفعـة جـدا   " مركزية الخدمات في المدن ) "7(وفقرة  ". الفقر

ن التحـديات التـي دفعـت إلـى التنميـة      أمما يدل علية هذا القول  . عة جدا بدرجة تقييم مرتف  " البطالة

قية هـي تفـشي ظـاهرتي الفقـر والبطالـة ومركزيـة الخـدمات فـي          المستدامة في الباديـة الـشمالية الـشر       

  .المدن
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  ما أهم عائدات التنمية المستدامة بالبادية الشمالية الشرقية؟: السؤال الثاني

  )4(جدول رقم

البادية  المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألهم العائدات الصحية للتنمية المستدامة في

  الشمالية الشرقية

المتوسط  ائدات صحيةع الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

مستوى 
الداللة  χ2 التوفر

 اإلحصائية
ــي    1 ــاملين فــــ ــمولية العــــ شــــ

بــرامج التنميــة بالخــدمات    
 الصحية 

 0.00 47.6 متوسطة 8 1.10 3.10

أســـــــــــــهمت المـــــــــــــشاريع    2
ــة فـــــــي إيـــــــصال    التنمويـــــ

الصحية للسكان  الخدمات
  فيهافي المناطق القائمة

 0.00 56.0 متوسطة 9 1.06 3.04

زيـادة الـوعي الـصحي مــن     3
 0.00 212.8 مرتفعة 1 2.86 3.76 خالل التثقيف الصحي

قلـــــــة تعـــــــرض العـــــــاملين   4
ــي   ــابة فـــــ ألخطـــــــار اإلصـــــ
ــل بــــــــسبب تــــــــوفر    العمــــــ
 مستلزمات السالمة العامة

 0.00 64.7 متوسطة 5 1.04 3.26

ــة المنفـــــــذة    5 ــتم الهيئـــــ تهـــــ
ات للمـــــشاريع بعقـــــد دور  

 للصحة والسالمة المهنية
 0.00 114.9 متوسطة 3 1.03 3.42

تتلقـــــــى أســـــــر العـــــــاملين   6
 0.00 80.9 متوسطة 10 0.98 2.96 خدمات صحية مناسبة

تتوفر خـدمات اإلسـعافات      7
ــي    ــاملين فـــــ ــة للعـــــ األوليـــــ

 المشاريع
 0.00 106.9 متوسطة 4 1.07 3.38

انخفاض معدالت اإلصـابة     8
 0.00 101.3 متوسطة 6 0.95 3.21 باألمراض

الخــدمات الــصحية متاحــة    9
 0.00 78.8 متوسطة 7 1.06 3.19 ومتوفرة

 0.00 195.2 مرتفعة 2 0.92 3.73 زيادة الوعي الصحي 10
تكفــل المــشاريع التنمويــة     11

خــــدمات صــــحية لــــسكان    
 البادية

 0.00 65.3 متوسطة 11 1.04 2.90

  0.72 3.27 الكلي
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مستوى العائدات الصحية للتنمية المستدامة في الباديـة الـشمالية    إلى   )4(رقم  يشير الجدول   

ــطات الحـــسابية بـــين       ــشرقية، حيـــث تراوحـــت المتوسـ ــة مـــع المتوســـط   ) 3.76، 2.90(الـ بالمقارنـ

زيادة الوعي الصحي مـن  "إذ جاءت الفقرة التي تنص على. )3.27(ابي العام للمستوى البالغ    الحس

ــى بمتوســط حــسابي   فــي المرتبــة ا  ." خــالل التثقيــف الــصحي    2.86 وانحــراف معيــاري   3.76ألول
تهــتم "بالمقارنـة مـع المتوســط الحـسابي العـام واالنحــراف المعيـاري العــام ويليهـا الفقـرة التــي تـنص         

نحـراف   وا3.42بمتوسـط حـسابي   " الهيئة المنفذة للمشاريع بعقـد دورات للـصحة والـسالمة العامـة     

ى أن الخــدمات الــصحية هــي مــن اختــصاص وزارة   أن ذلــك يعــود إلــ ويــرى الباحــث . 1.03معيــاري 
ن الجهـات الداعمـة والممولـة للمـشاريع تقـوم بعقـد       أكز الصحية المنتشرة في البادية والصحة والمرا 

  . سعافات األولية في المشاريع صحية ألبناء المجتمع، وتوفير اإلدورات وندوات تثقيفية

" نمويـة خـدمات صـحية لـسكان الباديـة     تكفـل المـشاريع الت  "فيما حصلت الفقرة التي تـنص علـى   

) 1.04(وانحراف معيـاري بلـغ   ) 2.90( واألخيرة بمتوسط حسابي بلغ ةعلى المرتبة الحادية عشر  
ــام        ــاري الع ــام واالنحــراف المعي ــة مــع المتوســط الحــسابي الع ــين أن تــوفر    . بالمقارن وبــشكل عــام تب

ومــن خــالل  . الية الــشرقية متوســطمــستوى العائــدات الــصحية للتنميــة المــستدامة فــي الباديــة الــشم   

  . لجميع األسئلة0.05 اإلجابات عند مستوى داللة لتكريراختبار كاي تبين وجود داللة إحصائية 

 اختــصار توفرهــا وزارة الــصحة و التــيويــرى الباحــث أن ذلــك يعــود إلــى أن الخــدمات الــصحية 
  . بأمور الصحة العامةعمل المشاريع التنموية على الدورات التدريبية والندوات التوعوية 

 النتـائج وجــود تبـاين مكـاني فــي    وكـشفت ) 2006( وتتعـارض هـذه النتــائج مـع دراسـة الــسعود    
مستوى الخدمات العامة المقدمة في لواء الكـورة ونوعيتهـا كـالتعليم والـصحة والتوزيـع غيـر العـادل              

  . للخدمات التعليمية والصحية والنقص في عدد المساكن

الحسابية تبين أن أهم العائدات الصحية للتنمية المستدامة فـي الباديـة   ومن خالل المتوسطات  
  .الشمالية الشرقية هو زيادة الوعي الصحي من خالل التثقيف الصحي

  :  إجابة أصحاب المشاريع على السؤال المفتوح -

  برأيك ما أهم عائدات التنمية المستدامة في البادية الشمالية الشرقية؟

العائــدات : " ألحـد أصـحاب المــشاريع وسـؤاله عـن العائـدات أجـاب بـالقول       عنـد مقابلـة الباحـث   
متنوعة ومختلفة فهناك عائدات صحية تقتصر على زيادة الوعي الصحي لـسكان المنطقـة عـن طريـق       

حيث تقوم المؤسسات الممولة للمشاريع بالتعاون مع أصحاب االختـصاص  ،  عملية التثقيف الصحي    



 الشرقية في المملكة األردنية الهاشميةعلى منطقة البادية الشمالية ) دراسة ميدانية(التنمية المستدامة في البادية األردنية 

 777

ل وندوات تثقيفية في المجال الصحي والـسالمة العامـة كـذلك تقـوم      بعقد دورات تدريبية وورش عم    
، ويتفــق هــذا القـول مــع مــا توصـلت إليــه النتيجــة    "بتـوفير اإلســعافات األوليـة فــي المــشاريع التنمويـة   

زيادة الوعي الـصحي مـن خـالل التثقيـف الـصحي بدرجـة تقيـيم مرتفعـة ممـا            ) 3(السابقة في الفقرة    
وزيــادة ، تقتــصر علــى الــصحة والــسالمة العامــة  حية للمــشاريع التنمويــة  ن العائــدات الــصأيــدل علــى 

ــوفير وســائل           ــة وت ــة وتوعويــة فــي مجــال الــصحة والــسالمة المهني الــوعي نتيجــة عقــد دورات تثقيفي
  .اإلسعافات األولية

  )5(جدول رقم

ادية في الب المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألهم العائدات االجتماعية للتنمية المستدامة

  الشمالية الشرقية
المتوسط  عائدات اجتماعية الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 التوفر
χ2  الداللة

 اإلحصائية

ــشروع    1 ــشطة المــ ــي أنــ تغطــ
ــات المجتمــــع أو    ــع فئــ جميــ

 شرائحه

 0.00 16.25 متوسطة 10 1.37 2.63

ــوم المــــشروع بتحقيــــق    2 يقــ
أهـــــــــــــــــداف التماســـــــــــــــــك   

 عياالجتما

 0.00 163.30 مرتفعة 8 0.93 3.62

يسهم المـشروع فـي تعزيـز      3
 العالقات االجتماعية

 0.00 248.95 مرتفعة 7 0.79 3.78

إشراك الذكور واإلنـاث فـي      4
ــدمات    ــن خــــ االســــــتفادة مــــ

 المشاريع

 0.00 195.25 مرتفعة 5 0.82 3.89

يـسهم المـشروع فـي تغييــر     5
بعــض العــادات االجتماعيــة   

 السلبية

 0.00 326.02 مرتفعة 4 0.89 3.90

ــالتعرف   6 يـــسهم المـــشروع بـ
ــسات   ــى المؤســـــــــــــــ علـــــــــــــــ

 واالستفادة من خدماتها

 0.00 274.50 مرتفعة 1 0.68 4.07

يسهم المـشروع فـي تبـادل        7
الخبـرات مــع القــائمين علــى  

  تنفيذ المشاريع 

 

 0.00 220.15 مرتفعة 2 0.77 4.02
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المتوسط  عائدات اجتماعية الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 التوفر
χ2  الداللة

 اإلحصائية

ــي    8 ــشروع فــــــ ــسهم المــــــ يــــــ
اكتــساب مهــارات التواصــل   

 الجتماعيا

 0.00 285.65 مرتفعة 3 0.71 3.91

ــة   9 يحقــــق المــــشروع العدالــ
 االجتماعية

 0.00 76.55 متوسطة 9 1.05 3.39

االســـــــتفادة مـــــــن خبـــــــرات   10
المجتمــع المــدني فــي إدارة 

 وتنفيذ المشاريع التنموية

 0.00 192.55 مرتفعة 6 0.83 3.86

  0.57 3.71 الكلي

 العائــدات االجتماعيــة للتنميــة المــستدامة فــي الباديــة        إلــى مــستوى  )5(رقــم  يــشير الجــدول   

ــين       ــسابية بـ ــطات الحـ ــت المتوسـ ــث تراوحـ ــشرقية ، حيـ ــشمالية الـ ــع  ) 4.07، 2.63(الـ ــة مـ بالمقارنـ

يسهم المشروع فـي تبـادل الخبـرات مـع     "ويليها ) .3.71(المتوسط الحسابي العام للمستوى البالغ   

، إذ جــاءت )0.77(وانحــراف معيــاري) 4.02(ي بمتوسـط حــساب " القـائمين علــى تنفيــذ المــشاريع  
فــي ." يـسهم المـشروع بــالتعرف علـى المؤسـسات واالسـتفادة مـن خـدماتها       "الفقـرة التـي تـنص علـى    

 بالمقارنـة مـع المتوسـط الحـسابي     0.68 وانحـراف معيـاري   4.07المرتبة األولـى بمتوسـط حـسابي      
ائــدات االجتماعيـــة هــو أن المـــشاريع    ويـــرى الباحــث أن أهـــم الع . العــام واالنحــراف المعيـــاري العــام   

وذلـك مـن خـالل ورش العمـل والنـدوات      ، تسهم بالتعرف على المؤسسات واالسـتفادة مـن خـدماتها     
 المؤسسات الداعمـة للمـشاريع فـي منطقـة الباديـة فيـصبح       وات التدريبية التي يقوم بها موظف    والدور

 فيمـا  .فادة مـن الخـدمات التـي تقـدمها    لدى أفراد المجتمع معرفة بالمؤسسات وطبيعة عملها واالست    
علــى " تغطــي أنــشطة المــشروع جميــع فئــات المجتمــع أو شــرائحه    "حــصلت الفقــرة التــي تــنص علــى  

بالمقارنـة  ) 1.37(وانحـراف معيـاري بلـغ    ) 2.63(المرتبة العاشرة واألخيرة بمتوسـط حـسابي بلـغ        
ــاري العــام      ــى كــون     مــع المتوســط الحــسابي العــام واالنحــراف المعي ــرى الباحــث أن ذلــك يعــود إل ، وي

المـشاريع يــستفيد منهــا أفــراد ولـيس شــرائح اجتماعيــة واســعة ولهـذا الــسبب فالمــشاريع ال يــستفيد     
منهــا جميــع الفئــات والــشرائح فــي المجتمــع وإنمــا فئــة مــن المجتمــع، حيــث تمــول الجهــات المــسؤولة    

  . مشاريع صغيرة ومتوسطة تخدم فئات معينة من المجتمع

ــة      وبـــش ــي الباديـ ــستدامة فـ ــة المـ ــة للتنميـ ــستوى العائـــدات االجتماعيـ ــوفر مـ ــين أن تـ ــام تبـ كل عـ

إلـى أن تخلــف منطقــة  ) 2007(تتفــق مـع دراســة الحنيطــي  وهـذه النتــائج  . الـشمالية الــشرقية مرتفــع 
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البادية الجنوبية تعد ضمن الدراسة بإجراء إعادة هيكلة لمنطقة الباديـة الجنوبيـة نظـرا لتخلفهـا عـن       
  .وى العام للملكةالمست

ومــن خــالل المتوســطات الحــسابية تبــين أن أهــم العائــدات االجتماعيــة للتنميــة المــستدامة فــي     
  .  المشروع بالتعرف على المؤسسات واالستفادة من خدماتهاهي إسهامالبادية الشمالية الشرقية 

  :  إجابة أصحاب المشاريع على السؤال المفتوح -

  ة المستدامة في البادية الشمالية الشرقية؟برأيك ما أهم عائدات التنمي

ــة الباحــث ألحــد أصــحاب المــشاريع و     ــالقول    عنــد مقابل ــدات أجــاب ب ن أهــم إ: ســؤاله عــن العائ
ــدات االجتماعيــة للتنميــة المــستدامة تتمثــل فــي       المــشروع بــالتعرف علــى المؤســسات    إســهام : العائ

مـع القـائمين علـى تنفيـذ المـشاريع      ويـسهم المـشروع فـي تبـادل الخبـرات       ،  واالستفادة من خـدماتها     
ن أهـم العائـدات   إ بـالقول   وأجـاب آخـر  . سهم المشروع في اكتـساب مهـارات التواصـل االجتمـاعي       يو

االجتماعيـة للتنميــة المــستدامة هـي تــوفير فــرص عمـل، تحقيــق أهــداف التماسـك االجتمــاعي، تغييــر      
ن الباديـة للـتخلص مـن ثقافـة     غـرس قيمـة حـب العمـل لـدى سـكا      بعض العـادات االجتماعيـة الـسلبية،     

يــسهم المـشروع بـالتعرف علــى   ووزيــادة قـدرات األفـراد،   ،  رفـع الـوعي الثقــافي وتنميـة الـذات    العيـب، 
يسهم المـشروع فـي تبـادل الخبـرات مـع القـائمين علـى تنفيـذ          والمؤسسات واالستفادة من خدماتها،     

  .يسهم المشروع في اكتساب مهارات التواصل االجتماعيوالمشاريع، 

ــسابقة فــي الفقــرة        ــات مــع النتيجــة ال ــى    ) " 6(تتفــق هــذه اإلجاب ــالتعرف عل يــسهم المــشروع ب

يــسهم المــشروع فـي تبــادل الخبــرات مــع   ) " 7(ومـع الفقــرة  " المؤسـسات واالســتفادة مــن خــدماتها 

يــسهم المــشروع فــي اكتــساب مهــارات التواصــل  ) "8(ومــع الفقــرة " القــائمين علــى تنفيــذ المــشاريع 

االستفادة من خبرات المجتمع المـدني فـي إدارة وتنفيـذ المـشاريع      ) " 10(ومع الفقرة   " االجتماعي
يجابيـة علـى سـكان الباديـة مـن الناحيـة       إوهذا يدل علـى أن للتنميـة المـستدامة عائـدات       " . التنموية

 التعـرف علـى المؤسـسات الداعمـة     يمة هـ وأن أهم العائدات االجتماعية للتنمية المستدا    . االجتماعية
الممولــة والمنفــذة للمــشاريع وتبــادل الخبــرات فيمــا بينهــا وبــين أصــحاب المــشاريع مــن جهــة وبــين    و

ــاء المجتمــع المحلــي مــن جهــة أخــرى حيــث تقــوم الجهــات بتمويــل المــشاريع التنمويــة وتــوفير              أبن
المـــوارد الماديـــة الالزمـــة إلقامـــة المـــشاريع وتقـــوم الجهـــات كـــذلك بعقـــد دورات متنوعـــة ألصـــحاب    

وليتمكنـوا مـن   ،  تتـضمن تـدريبهم علـى إدارة وتنفيـذ المـشاريع ممـا يعـود بالفائـدة علـيهم           المشاريع
  .إدامة مشاريعهم التنموية وتحقيق عوائد لتحسين أوضاعهم المعيشية

      



  الغزوي والشرفات

  780

  

  )6(جدول رقم

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألهم العائدات التعليمية للتنمية المستدامة في البادية 

  لشرقيةالشمالية ا

المتوسط  عائدات تعليمية الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 χ2 التوفر
الداللة 

 اإلحصائية

ــشروع فــــــــرص    1 ــوفر المــــــ يــــــ
 تعليمية للعاملين

 0.00 52.15 متوسطة 8 1.08 3.13

يسهم المشروع فـي تحـسين      2
 البيئة التعليمية

 0.00 78.90 متوسطة 6 1.01 3.22

يــسهم المــشروع فــي تـــوفير     3
مــــــــــــستلزمات ومتطلبــــــــــــات   

 التعليم

 0.00 81.45 متوسطة 7 0.96 3.14

يــسهم المــشروع فــي تـــوفير     4
 وسائل تكنولوجية بالبادية 

145.3 مرتفعة 2 0.91 3.64
0 

0.00 

ــشاريع الفـــــــرص    5 ــيح المـــــ تتـــــ
إلقامــــــــة نــــــــدوات توعويــــــــة  

 لسكان البادية

190.6 مرتفعة 1 0.88 3.70
5 

0.00 

ــى  يحـــــــرص 6 ــشروع علـــــ  المـــــ
تقــديم دورات تثقيفيــة حــول   

 أهمية التعليم

176.9 مرتفعة 3 0.86 3.57
0 

0.00 

تحــــــــرص الهيئــــــــة المنفــــــــذة  7
للمــشاريع علــى محــو األميــة    

 للمستفيدين

 0.00 48.15 متوسطة 5 1.08 3.25

ــى    8 ــشروع علـــــ يحـــــــرص المـــــ
 إضافة مجاالت تعليم جديدة

 0.00 73.70 متوسطة 4 0.99 3.34

ــــ  9 ــوفر المــ ــدمات يــــ شروع خــــ
 تعليمية ألبناء المستفيدين

 0.00 62.23 متوسطة 9 1.05 2.98

  0.66 3.33 الكلي
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ــدول   ــم يـــشير الجـ ــة     )6(رقـ ــي الباديـ ــستدامة فـ ــة للتنميـــة المـ ــدات التعليميـ ــستوى العائـ  إلـــى مـ

بالمقارنــــة مــــع ) 3.70، 2.98(الـــشمالية الــــشرقية، حيــــث تراوحـــت المتوســــطات الحــــسابية بـــين    

تتـــيح " إذ جـــاءت الفقـــرة التـــي تـــنص علـــى ) . 3.33(بي العـــام للمـــستوى البـــالغ المتوســـط الحـــسا

 3.70فـي المرتبـة األولـى بمتوسـط حـسابي      ." المشاريع الفرص إلقامة ندوات توعية لسكان البادية 

ــام واال    0.88وانحــراف معيــاري   ــة مــع المتوســط الحــسابي الع ــاري العــام    بالمقارن أمــا  نحــراف المعي
عليميـة فيـرى الباحــث أن ذلـك يقتـصر علـى إقامــة نـدوات توعويـة لـسكان الباديــة         بالنـسبة للعوائـد الت  

بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم التـي يقـع علـى عاتقهـا تلبيـة جميـع االحتياجـات التعليميـة ألبنـاء              
بمتوســــط " يــــسهم المــــشروع فــــي تــــوفير وســــائل تكنولوجيــــة بالباديــــة "  وتليهــــا الفقــــرة .الباديـــة 

يــوفر المــشروع "، فيمــا حــصلت الفقــرة التــي تــنص علــى )0.91(وانحــراف معيــاري) 3.64(حــسابي

) 2.98(على المرتبة التاسـعة واألخيـرة بمتوسـط حـسابي بلـغ       " خدمات تعليمية ألبناء المستفيدين   

. نحـراف المعيـاري العـام   بالمقارنـة مـع المتوسـط الحـسابي العـام واال     ) 1.05(وانحراف معيـاري بلـغ     
ــين أن    ــة المــستدامة فــي الباديــة الــشمالية         وبــشكل عــام تب تــوفر مــستوى العائــدات التعليميــة للتنمي

  . الشرقية متوسط

وفر الخـدمات التعليميـة مـن خـالل مديريـة       هي التي تـ  وزارة التربية والتعليم أن  ويرى الباحث   
 ويقتــصر دور المــشاريع علــى توعيــة األفــراد  ، التربيــة والتعلــيم عبــر المــدارس المنتــشرة فــي الباديــة   

إلــى أن تخلــف منطقــة الباديــة الجنوبيــة تعــد   ) 2007(، وتتفــق مــع دراســة الحنيطــي  بأهميــة التعلــيم
ــام          ــة الجنوبيــة نظــرا لتخلفهــا عــن المــستوى الع ضــمن الدراســة بــإجراء إعــادة هيكلــة لمنطقــة البادي

لـى  ستراتيجية التنميـة المـستدامة البـد أن تهـدف إ    ابأن ) 2006( للملكة، وتتفق مع دراسة ياسمينه   
وتتفـق مـع   تنمية وتطوير المهارات البشرية عن طريق تحسين المستويات التعليميـة وكـذا الـصحية،      

 عوامـل إذا تجاوزهـا المـشروع التنمـوي العربـي المـستدام       ةن هناك ثالث  أب) 2006(دراسة الحراثي   
الخطــاب الــديني : يكــون بــذلك قــد ســاهم فــي تــشخيص المــشروع التنمــوي العربــي المطلــوب وهــي    

مـع دراسـة    إال أنهـا تتعـارض   قته بالتنمية، تنمية حقوق اإلنـسان، تـوطين العلـم والتـراث الثقـافي      وعال

أن وجود تباين مكاني في مـستوى الخـدمات العاملـة المقدمـة ونوعيتهـا كـالتعليم             ) 2006( السعود
  .والصحة والتوزيع غير العادل للخدمات التعليمية والصحية والنقص في عدد المساكن

ــة المــستدامة فــي         ومــن خــالل  ــدات التعليميــة للتنمي ــين أن أهــم العائ  المتوســطات الحــسابية تب
  .البادية الشمالية الشرقية هو أن المشاريع تتيح الفرص إلقامة ندوات توعوية لسكان البادية
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  :  إجابة أصحاب المشاريع على السؤال المفتوح -

  مالية الشرقية؟برأيك ما أهم عائدات التنمية المستدامة في البادية الش

ــالقول         ــدات أجــاب ب ــة الباحــث ألحــد أصــحاب المــشاريع وســؤاله عــن العائ تتــيح ": عنــد مقابل

المشاريع الفرص إلقامة ندوات توعيـة لـسكان الباديـة، ويـسهم المـشروع فـي تـوفير وسـائل          

تكنولوجيـة بالباديـة، ويحـرص المـشروع علـى تقـديم دورات تثقيفيـة حـول أهميـة التعلـيم،           

 إدخـال التكنولوجيـا الحديثـة    :ن عائدات التنميـة التعليميـة تتمثـل فـي     إ :بالقولوأجاب آخر   

رفـع الـوعي   وفي المجتمع البدوي مـن خـالل محطـات المعرفـة المنتـشرة فـي منـاطق الباديـة،                 

ــدرات األفــراد،      ــادة ق ــة الــذات وزي ــافي وتنمي ــل العمــل    والثق ــستوى التعلــيم وتفعي ــاع م ارتف

ت الحكومية، وتتيح المشاريع الفرص إلقامـة نـدوات توعيـة     التعاوني والتواصل مع المؤسسا   

يحـرص المـشروع   ولسكان البادية، ويسهم المشروع في توفير وسائل تكنولوجية بالباديـة،       

  ".على تقديم دورات تثقيفية حول أهمية التعليم

يــوفر المــشروع فــرص تعليميــة    ) " 1(تتفــق هــذه اإلجابــات مــع النتيجــة الــسابقة فــي الفقــرة       

ومــع الفقــرة " يــسهم المـشروع فــي تــوفير وســائل تكنولوجيـة بالباديــة   ) " 4(ومــع الفقــرة " ملينللعـا 

يحــرص ) " 6(ومــع الفقــرة " تتــيح المــشاريع الفــرص إلقامــة نــدوات توعويــة لــسكان الباديــة ) " 5(
لــى أن للتنميـة المــستدامة  وهــذا يـدل ع " المـشروع علـى تقــديم دورات تثقيفيـة حــول أهميـة التعلـيم     

ولكنهـــا تقتـــصر علـــى إقامـــة النـــدوات  . يجابيـــة علـــى ســـكان الباديـــة مـــن الناحيـــة التعليميـــة إ عائـــدات
  .التوعوية والدورات التدريبية والتثقيفية

  )7(جدول رقم

في البادية  المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألهم العائدات االقتصادية للتنمية المستدامة

  الشمالية الشرقية

المتوسط  عائدات اقتصادية الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 χ2 التوفر
الداللة 

 اإلحصائية

ــذة    1 ــات المنفــــــــ ــوم الجهــــــــ تقــــــــ
للمـــــشاريع بتـــــوفير الخـــــدمات  
ــة   والمـــــــــواد الالزمـــــــــة إلقامـــــــ

  المشاريع

 

 0.00 263.98 مرتفعة 2 2.81 4.12
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المتوسط  عائدات اقتصادية الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 χ2 التوفر
الداللة 

 اإلحصائية

ــذة    2 ــات المنفــــــــ ــوم الجهــــــــ تقــــــــ
للمشاريع بعقد دورات تدريبية 

 لرفع كفاءة العاملينمتنوعة 
 0.00 181.60 مرتفعة 7 0.82 3.90

يقـــــوم المـــــشروع باالســـــتثمار   3
 0.00 165.70 مرتفعة 9 0.91 3.83 األمثل للموارد المتاحة

يــــــــوفر المــــــــشروع اكتــــــــساب   4
ــة    ــة والماليـــ ــارات اإلداريـــ المهـــ

 للمستفيدين
 0.00 241.85 مرتفعة 8 0.75 3.89

يحقـــــــق المـــــــشروع تحـــــــسين   5
 0.00 208.12 مرتفعة 1 0.59 4.20 لمستوى الدخ

يساعد المشروع على تحسين  6
 0.00 185.40 مرتفعة 3 0.66 4.09 الوضع المالي للمستفيدين

تــــسهم المــــشاريع فــــي إشــــباع   7
 0.00 156.35 مرتفعة 10 0.97 3.78 الحاجات األساسية للسكان

تــــوفر المــــشاريع المزيــــد مــــن   8
 0.00 228.60 مرتفعة 5 0.77 4.03 فرص العمل

تسهم المـشاريع فـي الحـد مـن        9
 0.00 220.35 مرتفعة 4 0.76 4.06 الفقر

تـــسهم المــــشاريع فـــي ارتفــــاع    10
المـــــستوى المعيـــــشي لـــــسكان 

 البادية
 0.00 208.55 مرتفعة 6 0.83 3.97

ــذة    11 ــات المنفــــــــ ــوم الجهــــــــ تقــــــــ
ــة المـــــشاريع    ــشاريع بإقامـــ للمـــ
 ذات الجدوى االقتصادية فقط

 0.00 107.65 ةمرتفع 12 1.09 3.57

ــذة    12 ــات المنفــــــــ ــوم الجهــــــــ تقــــــــ
 0.00 84.58 متوسطة 13 2.42 3.10 للمشاريع بتسويق المنتجات

ــذة    13 ــات المنفــــــــ ــوم الجهــــــــ تقــــــــ
للمشاريع بالتنوع في األنـشطة   

 االقتصادية المقدمة
 0.00 156.05 متوسطة 11 0.88 3.65

  0.56 3.86 الكلي

ــى مــستوى العائــدات ا  )7( رقــم  يــشير الجــدول  ــة المــستدامة فــي الباديــة      إل القتــصادية للتنمي

ــين       ــسابية بـ ــطات الحـ ــت المتوسـ ــث تراوحـ ــشرقية ، حيـ ــشمالية الـ ــع  ) 4.20، 3.10(الـ ــة مـ بالمقارنـ
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يحقـــق "إذ جـــاءت الفقـــرة التـــي تـــنص علـــى ) . 3.86(المتوســط الحـــسابي العـــام للمـــستوى البـــالغ  

 وانحـراف معيـاري   4.20في المرتبـة األولـى بمتوسـط حـسابي      ." المشروع تحسين مستوى الدخل   

أمــا بالنــسبة للعائـــدات    بالمقارنــة مــع المتوســط الحــسابي العــام واالنحـــراف المعيــاري العــام        0.59
االقتـصادية للتنميــة المــستدامة فــي الباديــة الــشمالية الــشرقية فيــرى الباحــث أن هــذا أمــر طبيعــي إذ    

ــدخل نتيجــة         ــسكان وهــي تحــسين مــستوى ال ــي المــشاريع أهــم احتياجــات ال ــوفر فــرص العمــل   تلب  ت
ــش ــشغيل    بالمـ ــة وتـ ــن البطالـ ــف مـ ــشاريع لتـــوفير      أروع والتخفيـ ــة بالمـ ــدي العاملـ ــن األيـ ــدد مـ ــر عـ كبـ

  . االحتياجات األساسية ورفع مستوى الدخل لدى األفراد

تقــوم الجهـات المنفــذة للمـشاريع بتــوفير الخـدمات والمــواد    "  وتليهـا الفقــرة التـي تــنص علـى    

فيمـا حـصلت الفقـرة    ). 2.81(وانحـراف معيـاري   ) 4.12(سط حـسابي    بو" الالزمة إلقامة المشاريع  
 ةعلــى المرتبــة الثالثــة عــشر " تقــوم الجهــات المنفــذة للمــشاريع بتــسويق المنتجــات  "التــي تــنص علــى 

ــة مــع المتوســط   ) 2.42(وانحــراف معيــاري بلــغ   ) 3.10(واألخيــرة بمتوســط حــسابي بلــغ    بالمقارن
 ويعزو الباحث ذلك إلـى أن الجهـات المنفـذة تقـوم بعمليـة       .مالحسابي العام واالنحراف المعياري العا    

يـــضًا بتـــوفير الخـــدمات والمـــواد الالزمـــة إلقامـــة   أتمويـــل واإلشـــراف والمتابعـــة وتقـــوم  التـــدريب وال
المشاريع وال تقوم بتسويق المنتجات نتيجة بعدها عن أماكن تواجد المشاريع التنموية فقـد توقـف     

 التــسويق أو ربمــا أحيانــًا اختيــار مــشاريع ال تناســب منطقــة   وفــشل أكثــر مــن مــشروع نتيجــة ضــعف 
  . البادية مما يؤدي إلى فشلها

ــة       ــي الباديـ ــة المـــستدامة فـ ــدات االقتـــصادية للتنميـ ــوفر مـــستوى العائـ ــام تبـــين أن تـ وبـــشكل عـ

إلـى أن تخلـف منطقـة    ) 2007(  مـع دراسـة الحنيطـي    هـذه النتـائج  الشمالية الشرقية مرتفع، وتختلف 
جنوبية تعد ضمن الدراسة بإجراء إعادة هيكلة لمنطقة الباديـة الجنوبيـة نظـرا لتخلفهـا عـن      البادية ال 

مـن أفـراد   % 70ن أالتي توصـلت إلـى   ) 2005(المستوى العام للملكة، وتتفق مع دراسة الخزاعلة       

 وبينـت الدراسـة كـذلك إلـى أن     1960مجتمع قد استقروا في تجمعـاتهم الـسكانية الحاليـة بعـد عـام        
تحوال في النشاط االقتصادي من العمل في الرعي إلى العمل بالوظـائف الحكوميـة والعـسكرية،    هناك  

حيــث أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن الــوعي البيئــي لمقيــاس     ) 2011(وتتفــق مــع دراســة ايملويافــا  
ــة       ــا فـــي الوصـــول لمفهـــوم التنميـ ــي المنـــاطق الريفيـــة يلعـــب دورا مهمـ الـــشركات الزراعيـــة العاملـــة فـ

وأشارت النتائج إلـى أن االسـتخدام   ) 2011(امة، وتتفق مع دراسة سابفرنكا وتشودكونسكا    المستد
ن التوجـه  أتحقيق مفهوم التنمية المـستدامة و الفاعل والجيد للموارد البيئية والتكنولوجية مرتبط مع   

القـادرة  نحو الطاقة العضوية وزراعة المحاصيل القادرة على إنتاج الطاقة العضوية من أهم العوامل   

ــستدامة   ــوم التنميـــة المـ ــة  ) 2005( زنـــط يأمـــا دراســـة أبـــ . علـــى تحقيـــق مفهـ ــوان قيـــاس التنميـ بعنـ
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المستدامة ومعاييرها فبينت أن عملية قياس التنمية المـستدامة ومعاييرهـا هـي عمليـة شـاملة لجميـع        
 الجوانــب االقتــصادية حيــث يختلــف عــدد أدوات قياســها ونوعهــا ومــستواها مــن فتــرة ألخــرى ومــن    

  .منطقة ألخرى حسب أهداف عملية التنمية نفسها

بعنــوان االتجاهــات االقتــصادية واالجتماعيــة فــي تنميــة الباديــة   ) 1997(أمــا دراســة الحنيطــي  
ــة          ــة فــي منطق ــذي يقتــرن بالبيئــة التحتي ــصفر األساســي ال األردنيــة فبينــت أن عامــل االســتقرار هــو ال

تنمية المقومات العمرانية والـسكانية واالجتماعيـة   الدراسة والذي يقترن أساسًا بمساهمة الدول في    
   .وغيرها من المقومات في المنطقة

ومــن خــالل المتوســطات الحــسابية تبــين أن أهــم العائــدات االقتــصادية للتنميــة المــستدامة فــي    
  .البادية الشمالية الشرقية هو أن المشروع يحقق تحسين مستوى الدخل

  :   المفتوحإجابة أصحاب المشاريع على السؤال -

  برأيك ما أهم عائدات التنمية المستدامة في البادية الشمالية الشرقية؟

يحقــق : "عنــد مقابلــة الباحــث ألحــد أصــحاب المــشاريع وســؤاله عــن العائــدات أجــاب بــالقول    

ــشاريع بتــوفير الخــدمات          ــات المنفــذة للم ــستوى الــدخل، وتقــوم الجه ــشروع تحــسين م الم

يع، ويــــساعد المــــشروع علـــى تحــــسين الوضــــع المــــالي  والمـــواد الالزمــــة إلقامــــة المـــشار  

ــل فــي     .للمــستفيدين ــدات التنميــة المــستدامة االقتــصادية تتمث ــالقول أن عائ   وأجــاب آخــر ب

دارية والماليـة للمـستفيدين مـن المـشاريع، عوائـد اقتـصادية مـن خـالل              اكتساب المهارات اإل  

إقامــة ي للــسكان، وتحــسين مــستوى الــدخل والتخفيــف مــن البطالــة وتحــسين الوضــع المــال  

الندوات والدورات التوعوية لسكان المجتمع وتدريب المجتمعات المحلية علـى إدارة وإقامـة         

المشاريع التنموية وإعداد دراسات جدوى للمشاريع، توفير البنية التحتية إلقامة المـشاريع،   

بـار، تـوفير   االستفادة من المصادر الطبيعية مثل الحصاد المائي من خالل إقامة السدود واآل  

قاعدة بيانات عن البادية، يحقـق المـشروع تحـسين مـستوى الـدخل، تقـوم الجهـات المنفـذة           

للمشاريع بتوفير الخدمات والمواد الالزمة إلقامة المشاريع، يـساعد المـشروع علـى تحـسين      

  ".الوضع المالي للمستفيدين

ت المنفـذة للمـشاريع بتـوفير    تقـوم الجهـا  ) " 1(تتفق هذه النتيجة مع اإلجابات السابقة للفقرة    

تقــوم الجهــات المنفــذة للمــشاريع   ) " 2(ومــع الفقــرة  " الخــدمات والمــواد الالزمــة إلقامــة المــشاريع  

يـــساعد المــشروع علـــى  ) " 6(ومـــع الفقــرة  " بعقــد دورات تدريبيــة متنوعـــة لرفــع كفـــاءة العــاملين    
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ع فــي ارتفــاع المــستوى  تــسهم المــشاري) " 10(ومــع الفقــرة  " تحــسين الوضــع المــالي للمــستفيدين 
يجابيـة علـى سـكان الباديـة     إلى أن للتنمية المـستدامة عائـدات   وهذا يدل ع" المعيشي لسكان البادية 
  .من الناحية االقتصادية

مـا أهـم الوسـائل المتخـذة لتفعيـل التنميـة المـستدامة فـي الباديـة الـشمالية              : السؤال الثالـث  

  الشرقية؟

  )8(جدول رقم

ت المعيارية للوسائل المتخذة لتفعيل التنمية المستدامة في البادية المتوسطات واالنحرافا

  الشمالية الشرقية
الوسائل المتخـذة لتفعيـل      الرقم

التنميـــة المــــستدامة فــــي  

 البادية الشمالية الشرقية

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 التوفر
χ2  الداللة

 اإلحصائية

ــا  1 ــوم الجهـــــ ت الممولـــــــة  تقـــــ
بتــــــوفير المــــــوارد الماديــــــة  
ــشاريع    ــشاء المــ الالزمــــة إلنــ

 التنموية

 0.00 187.00 مرتفعة 1 0.87 3.95

ــات الممولـــــــة    2 ــوم الجهـــــ تقـــــ
ــإجراء دراســــات لتحديــــد    بــ
ــة  االحتياجـــــــــــــــات الفعليـــــــــــــ

 للمجتمعات المحلية

 0.00 249.15 مرتفعة 3 0.79 3.85

ــات الممولـــــــة    3 ــوم الجهـــــ تقـــــ
ــل المـــــــــشاريع ذات   بتمويـــــــ

 لويةاألو

 0.00 201.10 مرتفعة 5 0.87 3.78

ــيط   4 المــــــشاركة فــــــي التخطــــ
للمـــــــشاريع مـــــــع المجتمـــــــع  

 المحلي

 0.00 243.70 مرتفعة 7 0.87 3.74

تـدريب المجتمعـات المحليـة     5
علــى إدارة المــشاريع إداريــًا  

 وماليًا

 0.00 192.10 مرتفعة 11 0.98 3.71

تـــوفير قطـــع أراض مناســـبة     6
 إلقامة المشروع

متوسط 14 1.09 2.97
 ة

55.05 0.00 

ــة    7 ــة التحتيـــــــ ــوفير البنيـــــــ تـــــــ
  المناسبة إلقامة المشاريع

 

متوسط 12 1.09 3.12
 ة

55.35 0.00 
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الوسائل المتخـذة لتفعيـل      الرقم

التنميـــة المــــستدامة فــــي  

 البادية الشمالية الشرقية

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 التوفر
χ2  الداللة

 اإلحصائية

اإلشـــــــــراف علـــــــــى تنفيـــــــــذ   8
 نشاطات المشروع

 0.00 185.50 مرتفعة 9 0.86 3.72

المـــــــــشاركة فــــــــــي تقيــــــــــيم   9
المـــــــشاريع عبـــــــر مراحــــــــل   

 مختلفة

 0.00 221.35 مرتفعة 4 0.77 3.79

إزالة الـصعوبات والمعوقـات      10
ــه   التــــــــي يمكــــــــن أن تواجــــــ

 المشاريع

 0.00 172.80 مرتفعة 10 0.85 3.72

إعــــداد دراســــات الجــــدوى     11
 للمشاريع

 0.00 242.20 مرتفعة 2 0.79 3.89

وضــــــــع خطــــــــة الســــــــتدامة   12
 برامجيًا وماليًا المشاريع

 0.00 181.45 مرتفعة 8 0.94 3.73

ن توفير وسائل لنقل العـاملي      13
 من وإلى المشاريع

متوسط 13 1.13 3.06
 ة

42.75 0.00 

االســـتفادة مـــن التكنولوجيـــا   14
 الحديثة في إدارة المشاريع

 0.00 162.10 مرتفعة 6 0.90 3.76

  0.59 3.63 الكلي

 إلى مـستوى الوسـائل المتخـذة لتفعيـل التنميـة المـستدامة فـي الباديـة           )8( رقم   يشير الجدول 

بالمقارنـــة مـــع ) 3.95، 2.97( حيـــث تراوحـــت المتوســـطات الحـــسابية بـــين   الـــشمالية الـــشرقية ، 

تقـوم الجهـات   "إذ جاءت الفقرة التي تنص علـى ) . 3.63(المتوسط الحسابي العام للمستوى البالغ   
فــي المرتبـة األولــى بمتوســط  ." الممولـة بتــوفير المـوارد الماديــة الالزمـة إلنــشاء المــشاريع التنمويـة    

 بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعيـاري  0.87 معياري    وانحراف 3.95حسابي  
يرى الباحث إلى أن الجهات المنفذة تقوم بتوفير الموارد المادية الالزمـة مـن   العام، وذلك يعود كما     

  .  تمويل وتدريب وإشراف ومتابعة واختيار مشاريع تناسب مع واقع واحتياجات سكان البادية

ــا  ــداإ" ويليهــــ ــشاريع  عــــ ــدوى للمــــ ــسابي  " د دراســــــات جــــ وانحــــــراف  ) 3.89(بوســــــط حــــ

" توفير قطـع أراضـي مناسـبة إلقامـة المـشاريع     "فيما حصلت الفقرة التي تنص على  ). 0.79(معياري

) 1.09(وانحـراف معيـاري بلـغ    ) 2.97( واألخيرة بمتوسط حـسابي بلـغ   ةعلى المرتبة الرابعة عشر 
ويعــزو الباحــث ذلــك إلـــى أن    . نحـــراف المعيــاري العــام  بالمقارنــة مــع المتوســط الحــسابي العــام واال     
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الجهـات المنفــذة والممولـة يقتــصر عملهـا علــى إجـراء الدراســات الالزمـة وتقــديم الـدعم المــادي أو        
التمويل المالي الالزم وعقـد الـدورات التدريبيـة المناسـبة وإشـراك المـواطنين فـي التخطـيط واتخـاذ                

 وذلــك يعــود لكثــرة المــشاريع   ال تقــوم بتــوفير قطــع أراض الي فهــيالقــرار بخــصوص المــشاريع وبالتــ 
  .المقدمة وارتفاع أسعار األراضي وعدم توفر التمويل الالزم لشراء األراضي

وبــشكل عــام تبــين أن تــوفر مــستوى الوســائل المتخــذة لتفعيــل التنميــة المــستدامة فــي الباديــة    

حيـث أوصـت   ) 2001(جفـي والحنيطـي   وتتفق هذه اإلجابات مع دراسة الن. الشمالية الشرقية مرتفع 
الدراسة بضرورة المشاركة في تخطيط برامج التنمية المحليـة وإعـدادها وتنفيـذها لـضمان اسـتقرار         

إلـى أن  ) 2010( مع دراسة بـريال جـالي ومارشـوجياني     أيضًاالتنمية لتلبية حاجات المجتمع، وتتفق 
ــاطق المــستهدفة بالت      ــى الوصــول     زيــادة الحــوار والتواصــل مــع ســكان المن ــادر عل ــة المــستدامة ق نمي

ــى    ــة مــن    الســتراتيجيات فاعلــة مبنيــة عل جــل تحقيــق مفهــوم التنميــة    أ احتياجــات المجتمعــات المحلي
  .  المستدامة للموارد الطبيعية المتوفرة

بعنــوان الفقــر والفقــراء دراســة فــي الخطــاب التنمــوي فــي         ) 2002( دراســة الطوالبــة   وتتفــق
حيـث أشـارت إلـى أن الفقـر يـرتبط ارتباطـًا عكـسيًا مـع النمـو االقتـصادي           األردن مع الدراسة الحاليـة      

كذلك أن النمو االقتصادي هـو الـشرط األساسـي فـي تحقيـق التنميـة وأن أفـضل حمايـة للفقـراء فـي              
  .أي وسيلة ناجحة للتنمية تمكينهم من المشاركة في عملية النمو

ــين الحــق فــي اســتغالل    بعنــوان التنميــة المــ   ) 2007( دراســة الغامــدي  كــذلك تتفــق  ستدامة ب
الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة، مع الدراسـة الحاليـة فقـد أشـارت إلـى ضـرورة إعـادة           
صـياغة النــشاطات الحاليـة أو ابتكــار أنــشطة أو نـشاطات أخــرى جديـدة ثــم العمــل علـى دمجهــا فــي       

يــًا وممكنــة اقتــصاديًا ومالئمــة بيئيــًا  ن تكــون مقبولــة ثقافأقائمــة لخلــق تنميــة مــستدامة علــى  البيئــة ال
وقابلة للتطبيق سياسـيًا وعادلـة اجتماعيـًا والبـد مـن تبنـي عـدد مـن الممارسـات الداعمـة السـتدامة               
ــاءة ومراعــاة األســعار األفــضل للمــوارد واالســتخدام          ــدال وكف البيئــة وأهمهــا اســتهالك المــوارد باعت

الموارد غير المتجددة لمـوارد بديلـة واالسـتخدامات    األكثر كفاءة للموارد واألطر الزمنية الستبدال    
البديلة المحتملة للموارد وعدم استهالك الموارد المتجددة بوتيرة أسـرع مـن قـدرتها علـى التجـدد          
أو بطريقة يمكن أن تؤذي البشر أو النظم الداعمة للحياة على األرض وخاصة لكل التي لها بدائل،       

اقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة المائيـة وطاقـة   والتوسع في مجال االعتماد على الط   
 .الرياح

ومن خالل المتوسطات الحسابية تبين أن أهم الوسائل المتخذة لتفعيل التنمية المستدامة فـي        
ــشرقية هــو أن الجهــات الممولــة تقــوم بتــوفير المــوارد الماديــة الالزمــة إلنــشاء            ــة الــشمالية ال البادي

  . ةالمشاريع التنموي
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  :  إجابة أصحاب المشاريع على السؤال المفتوح -

  برأيك ما أهم وسائل التنمية المستدامة في البادية الشمالية الشرقية؟

تحــسين : "عنـد مقابلـة الباحـث ألحـد أصـحاب المـشاريع وســؤاله عـن العائـدات أجـاب بـالقول          

ة الحديثـة فـي تطـوير    البنية التحتية لتناسب إقامة المشاريع، استخدام الوسائل التكنولوجيـ         

المــشاريع التنمويــة، االســتفادة مــن مواهــب وخبــرات النــساء فــي الباديــة فــي إدارة المــشاريع   

التنموية وتمكين المرأة، إشراك أبناء المجتمع المحلي بـالتخطيط واتخـاذ القـرارات المتعلقـة          

 الــصحة بالمـشاريع التنمويــة المقامـة فــي منطقــتهم، عقـد دورات توعيــة وتثقيفيــة فـي مجــال    

ــة         ــي منطق ــة لالســتثمار ف ــي المملك ــدني ف ــع الم ــه مؤســسات المجتم ــا، توجي ــيم وغيره والتعل

البادية، تأسيس الجمعيـات الخيريـة التعاونيـة لتكـون مظلـة تعمـل تحتهـا المـشاريع التنمويـة              

وزارة التنميــة ديــة مثــل وزارة التخطــيط، والتــي تقــوم بهــا مؤســسات الدولــة فــي منطقــة البا  

ــاطلين عــن العمــل بمــنح وقــروض ميــسرة      االجتماعيــة، و ــة، دعــم الع ــرة اإلحــصاءات العام دائ

لتشغيل األيدي العاملة والتخفيف من البطالة، دعم المشاريع التنموية إداريا وماديا وإعـداد        

وأجـاب  . دراسات جدوى للمشاريع واالستفادة من التكنولوجيا الحديثـة فـي إدارة المـشاريع      

إيجاد خطة لتـسويق  : لتنمية المستدامة االقتصادية تتمثل في آخر بالقول بأن أهم عائدات ا     

المنتجات والترويج لها، إجراء دراسـات لتحديـد االحتياجـات الفعليـة للمجتمعـات المحليـة،             

تــدريب المجتمعــات المحليــة علــى إدارة وإقامــة المــشاريع التنمويــة، فــتح كليــة جامعيــة فــي     

ي مراكـز التنميـة توضـح كيفيـة إقامـة و إدارة      المجال المهني في البادية، عمل ورشات عمل ف  

ــشاكل االقتــصادية         ــرارات لحــل الم ــي صــنع الق ــة ف ــشاركة المحلي ــل دور الم ــشاريع، تفعي الم

يم قبلـي وبعـدي للمـشاريع المنفـذة والمخطـط لهـا وبـصورة        يـ واالجتماعية، تنفيذ برنـامج تق    

ات الـشباب والمـرأة فـي     وأبنـاء المجتمـع المحلـي، بنـاء قـدر         ةتشاركيه بين المؤسسات العامل   

االسـتفادة مـن التكنولوجيـا فـي     والبادية، التوعية والتثقيف والتدريب علـى جميـع المحـاور،        

  ".المشاريع

المشاركة في التخطـيط للمـشاريع مـع    ) " 4(تتفق هذه اإلجابة مع اإلجابات السابقة مع الفقرة   

وضــع ) " 12(والفقــرة " يعإعــداد دراســات الجــدوى للمــشار  ) " 11(والفقــرة " المجتمــع المحلــي 

تـوفير وسـائل لنقـل العـاملين مـن وإلـى       ) " 13(والفقـرة  " برامجيـًا وماليـاً   خطة الستدامة المـشاريع 

وهـذا يــدل  ". االسـتفادة مــن التكنولوجيـا الحديثــة فـي إدارة المــشاريع   ) " 14(والفقــرة " المـشاريع 
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راءات الالزمـــة لتفعيـــل التنميـــة علــى أن الجهـــات الممولـــة والمــسؤوله تقـــوم باتخـــاذ الوســـائل واإلجــ    
  . المستدامة في البادية الشمالية الشرقية

ــة المــستدامة تمثلــت فــي           ــل التنمي ــين أن أهــم الوســائل المتخــذة لتفعي ــى مــا ســبق تب وبنــاء عل
تحسين البنية التحتية لتناسب إقامة المشاريع وعقـد دورات تدريبيـة ألبنـاء المجتمـع المحلـي ودعـم           

  .منح وقروض ميسرة لتشغيل األيدي العاملة والتخفيف من البطالةالعاطلين عن العمل ب

ــشاريع         ــدوى للمـ ــات جـ ــداد دراسـ ــًا وإعـ ــًا وماليـ ــة إداريـ ــشاريع التنمويـ ــم المـ ــى دعـ ــافة إلـ باإلضـ
واالســتفادة مـــن التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي إدارة المـــشاريع والمـــشاركة فـــي التخطـــيط مـــع المجتمـــع    

  .المحلي

  ات التنمية المستدامة بالبادية الشمالية الشرقية؟ما أهم معوق: السؤال الرابع

  )9(جدول رقم 

الشمالية   المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألهم معوقات التنمية المستدامة في البادية

  الشرقية
المتوسط  معوقات التنمية الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 التوفر
Χ2   الداللة

 ئيةاإلحصا

المــــوارد واإلمكانــــات غيــــر   1
 كافية

 0.00 151.50 مرتفعة 7 1.02 4.09

نقــــص الكفــــاءات البــــشرية    2
الالزمــــــــــة للعمــــــــــل فــــــــــي    

 المشروع

 0.00 45.85 متوسطة 15 1.28 3.31

هنـــــــاك مـــــــشكالت تـــــــرتبط  3
 بتسويق المنتجات

 0.00 207.65 مرتفعة 6 0.83 4.10

العوائـــد الماليـــة للمـــشاريع   4
ة كافـــــــــة ال تكفـــــــــي لتلبيـــــــــ

 االحتياجات األساسية

 0.00 233.05 مرتفعة 5 0.73 4.22

ــعف الخـــدمات الـــصحية    5 ضـ
 بالمشروع

 0.00 99.10 مرتفعة 12 0.93 3.84

وســـــائل النقـــــل المختلفـــــة     6
 للمشروع غير كافية

 0.00 109.15 مرتفعة 11 0.91 3.88

ــأثر المـــــشاريع المنفـــــذة    7 تـــ
بقـــــــــــرارات المــــــــــــسؤولين  

 المتغيرة

 0.00 136.28 مرتفعة 2 0.73 4.36
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المتوسط  معوقات التنمية الرقم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

مستوى 

 التوفر
Χ2   الداللة

 ئيةاإلحصا

الثقافــة المحليــة تحــول فــي   8
ــن    ــان مــــــــ بعــــــــــض األحيــــــــ
ــدمات   االســــــتفادة مــــــن خــــ

 المشاريع التنموية

 0.00 168.15 مرتفعة 10 1.05 3.89

ــة   9 ضـــــــعف بـــــــرامج التوعيـــــ
ــن قبـــــــــــل    ــة مـــــــــ التنمويـــــــــ
ــسات الداعمـــــــــــة   المؤســـــــــ

 للمشروع

 0.00 115.20 مرتفعة 13 1.04 3.62

عــــــــدم تــــــــدريب وتأهيــــــــل   10
 بشكل مسبقالعاملين 

 0.00 62.60 متوسطة 14 1.18 3.47

ــن    11 ــة الباديــــة عــ بعــــد منطقــ
 مناطق الخدمات

 0.00 217.75 مرتفعة 4 0.88 4.30

ــة   12 ضـــعف المـــشاركة المحليـ
فـــــــــي اتخـــــــــاذ وصــــــــــناعة   

 القرارات المتعلقة بالتنمية

 0.00 198.35 مرتفعة 3 0.79 4.31

صانعوا القرار ليـسوا علـى        13
ــك   ــات ســ ان درايــــة باحتياجــ

 البادية

 0.00 145.16 مرتفعة 1 0.76 4.41

إقامـة مــشاريع تنمويـة غيــر    14
ــن قبـــــل     ــا مـــ ــوب فيهـــ مرغـــ

 سكان البادية

 0.00 167.15 مرتفعة 8 0.91 4.01

األســلوب   إلــى االفتقــار 15
العلمـــــــــي عنـــــــــد اختيـــــــــار  

 المشاريع التنموية

 0.00 83.80 مرتفعة 9 0.81 4.00

  0.51 3.99 الكلي

، امة في البادية الـشمالية الـشرقية   إلى مستوى معوقات التنمية المستد)9(م  رقيشير الجدول   

بالمقارنـة مـع المتوسـط الحـسابي العــام     ) 4.41، 3.31(حيـث تراوحـت المتوسـطات الحـسابية بـين      

ــالغ   ــي تــنص علــى   ) . 3.99(للمــستوى الب ــة    "إذ جــاءت الفقــرة الت ــى دراي ــرار ليــسوا عل صــانعوا الق

 0.76 وانحــراف معيــاري 4.41فــي المرتبــة األولــى بمتوســط حــسابي  ." باحتياجــات ســكان الباديــة
 القـرار  صـانعي أن ويعزى ذلك إلى . بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام    
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بعيدون كل البعد عن البادية وسكانها كون البادية تبتعد عن مراكز المـدن والخـدمات وأمـاكن صـنع      
إقامــة المـشاريع وتنميــة الباديــة بقــرارات المـسؤولين المتغيــرة والمتحيــزة نتيجــة    القـرار وكــذلك تــأثر  

انتشار ظاهرتي الواسطة والمحسوبية ولهذا نجـد أن الباديـة ال تتـوفر فيهـا الخـدمات ومختلفـة عـن           
ــع المــوارد الماديــة              ــة والتحيــز فــي توزي ــاقي المنــاطق مــن المــدن واألريــاف نتيجــة لتهمــيش البادي ب

علــى المرتبــة " نقــص الكفــاءات البــشرية الالزمــة للعمــل فــي المــشروع  "لتــي تــنص علــى ا. والخــدمات

بالمقارنـة  ) 1.28(وانحـراف معيـاري بلـغ    ) 3.31( واألخيـرة بمتوسـط حـسابي بلـغ      ةالخامسة عشر 
ويعود ذلك كما يرى الباحث إلـى أن منطقـة   . مع المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام      

 الكفاءات البشرية المدربة للعمل في المـشاريع التنمويـة فهنـاك كـوادر بـشرية متـوفرة       البادية ينقصها 
ــة متنوعــة علــى إدارة وتنفيــذ المــشاريع         ولكنهــا غيــر مدربــة وبحاجــة ماســة إلــى عقــد دورات تدريبي
ويعود سبب نقـص الكـوادر المدربـة إلـى بعـد الباديـة عـن مراكـز المـدن الـصناعية ومراكـز الخـدمات                

طقة البادية وترامي أطرافهـا باإلضـافة إلـى وجـود ثقافـات سـلبية تـؤثر علـى العمـل كثقافـة            واتساع من 
 للعمل بالمشاريع وللتنمية المستدامة في الباديـة، وبـشكل عـام تبـين      ًا أساسي ًاالعيب التي تعتبر معيق   

.  مرتفعـة أن توفر مستوى الوسائل المتخذة لتفعيل التنمية المستدامة فـي الباديـة الـشمالية الـشرقية     

أن مـشاركة المـرأة ال تـزال دون المـستوى المطلـوب      ) 2000( مع دراسة ساري   هذه النتائج  وتتفق
كـذلك توصـلت الدراسـة إلـى عـدم وضـوح الغايــة اإلنمائيـة لـدى الغالبيـة العظمـى مـن المـواطنين فــي             

فيـــذ ن الجهـــود الموحـــدة للـــسكان المحليـــين فـــي تخطـــيط وتن  أية ومنطقـــة الباديـــة الـــشمالية الـــشرق 
ــى          ــي كنظــام اجتمــاعي عل ــة تزيــد مــن قــدرة وفاعليــة المجتمــع المحل المــشروعات واألنــشطة المحلي

حيث جـاءت النتـائج بـأن أهـم     ) 2008(وتتفق مع دراسة الغالي . مواجهة مشاكله ومقابلة احتياجاته  
تمــع  المعوقــات والتحــديات البــارزة التــي تواجــه البــرامج والمــشاريع التنمويــة أولهــا ازدواجيــة المج         

المدني الذي يشكل حلبة تتصارع وتتعايش داخلهـا عقليتـان مختلفتـان واحـدة تقليديـة تـراهن علـى         
ثقافـة التكامــل التـي تتخــذ طـابع اإلحــسان والـصدقة والعمــل الخيـري واألخــرى عـصرية تــراهن علــى        

اشة ثقافة التدخل والمشاركة في المواطنة كأسـلوب نـاجع لتحقيـق العدالـة االجتماعيـة وثانيهمـا هـش          
نـاجع أمـا الثالـث فهـو االفتقـار إلـى       التنمـوي  ن العمـل ال وجمود التنظيمات المدنية القريبة وغربتها عـ    

ــضمونة النتـــائج            ــداف ومـ ــحة المبـــادئ واألهـ ــة واضـ ــا خطـــة تنمويـ ــي عليهـ ــة دقيقـــة تنبنـ ــة مدنيـ رؤيـ
  .واالنجازات

الكــورة مــع بعنــوان تقيــيم التنميــة المــستدامة فــي لــواء   ) 2006(حيــث اتفقــت دراســة الــسعود  
الدراسة الحالية فبينت أن أهم التحديات التي تواجه التنمية البشرية المـستدامة ومنهـا وجـود تبـاين       
فــي مــستوى الخــدمات العامــة المقدمــة ونوعيتهــا كــالتعليم والــصحة والتوزيــع غيــر العــادل للخــدمات    

  .التعليمية والصحة والنقص في عدد المساكن
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ن التنميـة المـستدامة فـي المنطقـة العربيـة فـي الحالـة الراهنـة         بعنـوا ) 2006(أما دراسة الهيتي   
والتحديات المستقبلية فقد اتفقت أيـضا مـع الدراسـة الحاليـة فـي أنهـا بينـت أن أهـم التحـديات التـي                 
تواجــه التنميــة المــستدامة فــي الــوطن العربــي هــي ضــعف معــدالت النمــو تفــشي وتــصاعد معــدالت        

ه العذبـة تــدني مؤشــرات البحـث والتطــوير تـدني مؤشــر االســتدامة     البطالـة النظــام األيكولـوجي للميــا  
  .ةيالبيئ

بعنوان واقع وإمكانيات التنمية المستدامة في المجتمعات المحليـة    ) 2008(أما دراسة السالم    
فــي منطقــة طوبــاس فقــد اتفقــت مــع الدراســة الحاليــة حيــث بينــت الدراســة أن أهــم معوقــات التنميــة      

ــة، ووجــود ضــعف فــي          المــستدامة هــو عــدم وجــود ع    دالــة فــي توزيــع الخــدمات العامــة فــي المنطق
  .الخدمات الطبية

ومن خالل المتوسـطات الحـسابية تبـين أن أهـم معوقـات تفعيـل التنميـة المـستدامة فـي الباديـة              
  . الشمالية الشرقية هو نقص الكفاءات البشرية الالزمة للعمل في المشروع

  :  مفتوحإجابة أصحاب المشاريع على السؤال ال -

  برأيك ما أهم معوقات التنمية المستدامة في البادية الشمالية الشرقية؟

ــة الباحــث ألحــد أصــحاب المــشاريع وســؤاله عــن المعوقــات أجــاب بــالقول         عــدم  ":عنــد مقابل

وجــود الــدعم الحكــومي عــدم اهتمــام مــصادر الــدخل الحكــومي والمؤســسات الداعمــة لهــذه    

فة المجتمع ونظرتهـا الـسلبية إلـى بعـض المهـن والحـرف       المنطقة كونها من جيوب الفقر، ثقا    

ــي تتخــذها الجهــات المانحــة والداعمــة للمــشاريع علــى          ــشاريع، صــعوبة اإلجــراءات الت والم

المواطنين أثنـاء تقـديم المـشاريع التنمويـة، مـشكلة تـسويق المنتجـات، بعـد المـسافات بـين                 

يــة، وعــدم وجــود بــرامج توعيــة  التجمعــات الــسكانية فــي الباديــة، ضــعف التعلــيم وكثــرة األم 

بالمشاريع التنموية، دخول عوامل طارئة وجديدة على المجتمع لها تـأثير سـلبي علـى تنميـة         

المجتمع، ضعف التخطيط من قبل المؤسسات وعدم معرفتها بطبيعة المنطقة والسكان، نقص 

رامجهــا الخبـرات المهنيـة ألبنــاء المجتمـع المحلـي، ضــعف الـسياسات االقتـصادية مــن حيـث ب       

الزمنيـة وتقيميهــا ومتابعتهـا، عــدم اســتقطاب المـشاريع التنمويــة ألعــداد مناسـبة مــن األيــدي      

العاملة مما يجعلها ذات أهداف شخصية دون تحقيق أهداف، ضعف اإلنتاجية لدى صـاحب       

نحياز للمدن على حساب البادية في توزيع العوائد المشروع بسبب عدم الرغبة في العمل، اال

: وأجاب آخر بالقول بأن أهم معوقات التنمية المستدامة تتمثـل فـي  . قامة المشاريعالمادية إل 
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عدم وجود الدعم الحكومي، عدم اهتمام مصادر الدخل الحكومي والمؤسسات الداعمة لهـذه     

المنطقة كونها من جيوب الفقر، ثقافة المجتمع ونظرتهـا الـسلبية إلـى بعـض المهـن والحـرف           

ــشاريع، صــعوبة اإلجــر   ــي تتخــذها الجهــات المانحــة والداعمــة للمــشاريع علــى      والم اءات الت

المواطنين أثنـاء تقـديم المـشاريع التنمويـة، مـشكلة تـسويق المنتجـات، بعـد المـسافات بـين                 

التجمعــات الــسكانية فــي الباديــة، ضــعف التعلــيم وكثــرة األميــة، وعــدم وجــود بــرامج توعيــة   

على المجتمع لها تـأثير سـلبي علـى تنميـة     بالمشاريع التنموية، دخول عوامل طارئة وجديدة     

  .ضعف التخطيط من قبل المؤسسات وعدم معرفتها بطبيعة المنطقة والسكانوالمجتمع، 

قتـصادية مــن حيــث   نقـص الخبــرات المهنيـة ألبنــاء المجتمــع المحلـي، ضــعف الــسياسات اال   -

عـداد مناسـبة مـن    برامجها الزمنية وتقيميهـا ومتابعتهـا، عـدم اسـتقطاب المـشاريع التنمويـة أل            

األيدي العاملة مما يجعلها ذات أهداف شخصية دون تحقيق أهداف، ضعف اإلنتاجيـة لـدى       

صاحب المشروع بسبب عدم الرغبة في العمل، االنحياز للمدن على حساب البادية في توزيع  

  ".العوائد المادية إلقامة المشاريع

ــسابقة فــي الفقــرة       ــات ال ــة مــع اإلجاب ــرتبط بتــسويق     " )3(تتفــق هــذه اإلجاب ــاك مــشكالت ت هن

" حتياجـات األساسـية  العوائد المالية للمشاريع ال تكفي لتلبية كافـة اال    ) " 4(ومع الفقرة   " المنتجات

الثقافــة المحليـة تحــول فــي بعـض األحيــان مــن االسـتفادة مــن خــدمات المــشاريع     ) " 8(ومـع الفقــرة  

ضعف ) " 12(ومع الفقرة " اطق الخدماتبعد منطقة البادية عن من) " 11(ومع الفقرة " التنموية

 يأن صــانع) 13(ومــع الفقــرة ". المــشاركة المحليــة فــي اتخــاذ وصــناعة القــرارات المتعلقــة بالتنميــة  
 على دراية باحتياجات سكان البادية ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى بعد البادية عـن   االقرار ليسو 

إيجاد وتنمية حقيقية في البادية نتيجة االنحيـاز  مركز الخدمات والمدن وعدم جدية المسؤولين في    
  .  للمدن على حساب البادية

   والتوصياتالخالصة

ــشمالية الــشر      قية يتطلــب أن يكــون هنالــك اتجــاه  إن موضــوع التنميــة المــستدامة فــي الباديــة ال
فــي للقيــام بالعديـد مــن الدراسـات العلميــة والميدانيـة للتعــرف علـى واقــع التنميـة المــستدامة       واضـح  

البادية األردنية بشكل عام والباديـة الـشمالية الـشرقية بـشكل خـاص وعلـى احتياجـات سـكان الباديـة                
ــي يتـــسنى ألصـــحاب االختـــصاص وصـــانعي القـــرار والجهـــات ذات العالقـــة تفعيـــل التنميـــة    الفعليـــة لكـ

شمالية المستدامة من خالل إقامـة مـشاريع تنمويـة مجديـة اقتـصاديًا ويـستفيد منهـا أبنـاء الباديـة الـ              
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الــشرقية كــذلك تقــديم الـــدعم المــادي والمعنــوي لتحفيــزهم علـــى التوجــه نحــو العمــل بالمـــشاريع          
  :التنموية وعليه توصلت الدراسة الحالية إلى النتائج التالية

 كــان ن مـستوى التحـديات التــي دفعـت إلـى التنميــة المـستدامة فـي الباديــة الـشمالية الـشرقية        إ   -
  . هو ارتفاع نسبة الفقردبمستوى مرتفع وكان أكبر تح

كما أشارت الدراسة الحالية إلى أن العائدات الصحية للتنمية المستدامة فـي الباديـة الـشمالية           -
 فـي زيـادة الـوعي الـصحي مـن      متمـثالً الشرقية كان بمستوى متوسط وكان أكبـر عائـد صـحي        

 .خالل التثقيف الصحي
ــة للتنميــة المــستدامة فــي البا     - ــشرقية كانــت بمــستوى    أمــا العائــدات االجتماعي ــة الــشمالية ال دي

ن أعلى نسبة كانت للفقرة يسهم المشروع بالتعرف على المؤسـسات واالسـتفادة مـن     أمرتفع و 
 .خدماتها

كمــا بينــت الدراســة أن العائــدات التعليميــة للتنميــة المــستدامة فــي الباديــة الــشمالية الــشرقية       -
 الفـرص إلقامـة نـدوات توعيـة     احـة إت متوسط وأن أكبر عائد تعليمـي تمثـل فـي    ىكانت بمستو 
 .لسكان البادية

ــة          - ــة المــستدامة فــي البادي ــدات االقتــصادية للتنمي كمــا بينــت الدراســة أيــضًا أن مــستوى العائ
 يحقق المـشروع تحـسين    أن وأن أكبر عائد اقتصادي تمثل فيًاالشمالية الشرقية كان مرتفع   

 . مستوى الدخل
ــائل المتخـــذة لتفعيـــل ا   - ــشرقية    أمـــا بالنـــسبة للوسـ ــة الـــشمالية الـ ــة المـــستدامة فـــي الباديـ لتنميـ

 وأن أهــم الوســائل المتخــذة كــان تقــوم الجهــات     ًافــأظهرت الدراســة أن مــستواها كــان مرتفعــ   
 .الممولة بتوفير الموارد المالية الالزمة إلنشاء وإقامة المشاريع التنموية

امة فـي الباديـة الـشمالية    فيما بينت الدراسة أن المعوقات التي واجهت تحقيق التنمية المـستد        -
 القـرار  يالشرقية كـان بمـستوى مرتفـع وأن أهـم معيـق للتنميـة أظهرتـه الدراسـة هـو أن صـانع           

  .  ليسوا على دراية باحتياجات سكان البادية

 :توصي الدراسة بما يلي
        مكافحة البطالة من خالل إيجاد فرص عمل ألبناء البادية عبر تنفيـذ مـشاريع تنمويـة تتناسـب

  . ة السكانوطبيع

   وبـين منـاطق   ،جتماعية في توزيع الخدمات  بين المدن واألرياف والبـوادي    تحقيق العدالة اال
 . البادية نفسها بتنفيذ مشاريع يستفيد منها شرائح واسعة من أبناء البادية
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 إشراك أبناء البادية بالتخطيط وصناعة القرارات المتعلقة بالتنمية في مناطق البادية. 
 ؤ الفــرص لجميــع أبنــاء الباديــة بإيجــاد فــرص عمــل والتخفيــف مــن حــدة الفقــر    تحقيــق تكــاف ،

 . وتفشي البطالة عن طريق العمل على تحقيق تنمية مستدامة شاملة لمجتمع البادية
 تحسين وضع الخدمات األساسية وتوفيرها بما يتناسب واحتياجات السكان . 
   حتياجــات ســكان الباديــة الــشمالية  إجــراء دراســات مــسحية ميدانيــة تهــدف إلــى التعــرف علــى ا

 .الشرقية الفعلية وإيجاد الحلول المناسبة لها
   ســتغالل المــوارد الطبيعيــة الموجــودة فــي الباديــة الــشمالية    العمــل علــى إيجــاد آليــة مالئمــة ال

 .ستفادة منهاالشرقية استغالًال أمثل واال
         باإلنجـاز وأهميـة الوقـت،    تنمية القيم اإليجابية عند السكان مثـل قـيم حـب العمـل واإلحـساس

خلق دافع بإمكانية وضرورة تحسين أوضاعهم المعيشية والخروج من دائـرة مجتمعـات مغلقـة     
 .قتصاديإلى مجتمعات متحضرة تتميز بالحراك االجتماعي واال

         ــدم ــة لتقـ ــة بالباديـ ــدني المهتمـ ــع المـ ــسات المجتمـ ــية ومؤسـ ــسات االقراضـ ــتح فـــروع للمؤسـ فـ
 .سب ومعتقداتهمخدماتها لطالبيها بما يتنا

    االهتمــام بالــسياحة واســتغالل المنــاطق الــسياحية الموجــودة فــي اللــواء وخلــق تنميــة وفــرص
 .عمل

          تــوفير بــرامح توعيــة تـــستهدف القطــاع الــشبابي بغــرض تعريفـــه بأهميــة المــشاريع الـــصغيرة
 .وميزاتها وكيفية إدارتها

         ــاحثين عــن عمــل و ــة خاصــة تــستهدف الــشباب الب  ألن علميــاً تــأهيلهم  تــصميم بــرامج تدريبي
 .البادية من أكثر المناطق حاجة خاصة لبرامج التنمية
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Abstract  
 

The purpose of this study is to investigate the challenges that led to sustainable 
development in the north-east Badia region as well as exploring the obstacles and 
procedures used to activate it and its potential benefits. 

The sample of the study consisted of (200) owners of developmental projects in the 
north-east Badia and (10) sponsors of those projects. Findings showed that the most 
important challenges led to sustainable development are the high rates of poverty, 
centrality of services in cities and the high rates of unemployment. 

Moreover, the most important benefits of the sustainable development are the 
increase in health awareness through health education and enhancing the income of the 
region. The most important means to activate sustainable development are providing the 
needed financial resources to establish developmental projects as well as conducting 
economical studies. Meanwhile, the obstacles are represented in the lack of knowing the 
real needs of the Badia by decision makers, the effect of responsible people decisions on 
sustainable development and the weakness in local participation in making decisions 
related to development. 

  
  23/6/2014قبل في   و25/2/2014 شر فيقدم البحث للن

 لمصادر والمراجعا

ــات . قيـــاس التنميـــة المـــستدامة ومعاييرهـــا ). 2005(أبـــو زنـــط، ماجـــدة أحمـــد   الزيتونـــة لدراسـ

ــد والبحــوث العلميــة سلــسلة العلــوم االنــسانية     ــة الزيتونــة )1(، العــدد )3(، المجل - جامع
  .األردن

ية واالجتماعيــة فــي تنميــة اللباديــة األردنيــة االتجاهــات االقتــصاد). 1997(الحنيطـي، دوخــي  

رسـالة دكتـوراة غيـر منـشورة جامعـة الموصـل،       ،  دراسة ميدانية عن منطقة البادية الـشمالية      
  .بغداد
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قيــاس مــستوى نوعيـة الحيــاة فــي إقلـيم الباديــة األردنيــة،    ). 2007(الحنيطـي، دوخــي عبــد الـرحيم   

  .ردن، الجامعة األردنية، األ1، العدد 3 المجلد المجلة األردنية في العلوم الزراعية،

واقـع وإمكانيـات التنميـة المـستدامة للمجتمعـات المحليـة فـي        ). 2008(السالم، غالب محمود    

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطينمنطقة طوباس،

 واء الكــورة،تقيــيم التنميــة البــشرية المــستدامة فــي لــ ). 2006(الــسعود، رامــي ســليمان عمــر  
  .رسالة ماجستير غير منشورة، عمان، األردن

مركـز الـرأي   ، 2009 تقرير الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية ).2009(الشقران، خالد  

  . االردنللدراسات

األمن والتنمية منظومة األمـن الـشامل كبيئـة خاصـة للتنميـة      ). 2002. (العمرات، أحمد صـالح  

  .الطبعة األولى، عمان.  العولمةالمستدامة في ظل ظروف

 شـؤون عربيـة،  المجتمـع المـدني العربـي ورهانـات التنميـة المـستدامة،        ). 2008(الغالي، أخراشـاو    

  .216 -208، 133عدد 

التنميـة المـستدامة بـين الحـق فـي اسـتغالل المـوارد        ). 2007(الغامدي، عبد اللـه بـن جمعـان        

عـة الملـك سـعود، المملكـة العربيـة الــسعودية،       جامالطبيعيـة والمـسؤولية عـن حمايـة البيئـة،     
  .الرياض

ــس األعلـــــى للعلـــــوم والتكنولوجيـــــا     مركـــــز بحـــــوث وتطـــــوير الباديـــــة األردنيـــــة      ). 2004(المجلـــ

com.nashama_al.www..  

تماعيــــة تحــــدد العوامــــل االج). 2001(النجفــــي، ســــالم توفيــــق وحنيطــــي، دوخــــي عبــــد الــــرحيم   

ــة      ــة األردنيـ ــي الباديـ ــي فـ ــع المحلـ ــة المجتمـ ــي تنميـ ــؤثرة فـ ــوم  . واالقتـــصادية المـ ــات العلـ دراسـ

  .، المكتبة العربية الرقمية76 – 69، ص 28/ 1 الزراعية،

ــة  ). 2000(الهيتـــي، صـــبري فـــارس، أبـــو ســـمور، حـــسن   جغرافيـــة االســـتيطان الريفـــي والتنميـ

  . ، دار صفاء، عمانالريفية
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التنميـة المـستدامة فـي المنطقـة العربيـة الحالـة الراهنـة         ). 2006(د الـرحمن    الهيتي، نوزاد عب  

 .125 مجلة العالم العربي، العدد .والتحديات المستقبلية
األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، وضع واستخدام المؤشرات القابلة للتطبيـق فيمـا يتعلـق        

االجتمـاع  اإلنمـائي دون اإلقليمـي لـشمال أفريقيـا،     باألمن الغذائي والتنمية المـستدامة، المركـز         

مـارس   / 16 – 13، طنجـة، المغـرب،     السادس عشر للجنة الخبـراء الحكوميـة والدوليـة        

2001. 

ــار، ســعيد   ســهام فــي التنميــة المــستدامة أم أن التنميــة      هــل يــستطيع الفقــر اإل   ). 1996(حفــار  حف

  قطر،154 – 159، )117(، عدد التربيةالمستدامة وضعت لمكافحة الفقر، 

  .، دار المعرفة الجامعية، جامعة االسكندريةعلم اجتماع التنمية). 2011(حفظي، إحسان 

ــة    ). 2005(الخزاعلــة، عبــد العزيــز علــي   ــع الــسكاني وعالقتــه بالنظــام البيئــي فــي البادي التوزي

  . األردن- اربد األردنية،

ير الباديـة الـشمالية فـي تنميـة     دور برنامج بحث وتطـو ). 2000(ساري، حسين عليان ارشيد    

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، األردنالموارد الشمالية،

، المجلد الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة). 2006(طلبة، مصطفى كمال 
  .األول، بيروت

ــوي فــ     ). 2002(طوالبــة، محمــد   ــراء، دراســة فــي الخطــاب التنم  رســالة ي األردنالفقــر والفق
  .ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك

 فلــسفتها وأســاليب –التنميــة المــستدامة ). 2007(غنـيم، عثمــان محمــد؛ أبــو زنــط، ماجـدة أحمــد    
  عمان. دار صفاء للنشر والتوزيع: تخطيطها وأدوات قياسها

ــة واالقتـــصادية  ). 2004(محمـــود، عبـــد العزيـــز   ــة واالجتماعيـ ــي الخـــصائص الديموغرافيـ فـ

  . األردن-جامعة آل البيت. البادية الشمالية األردنية

  

  



  الغزوي والشرفات

  800

  المراجع األجنبية

1) Balezentis, A. (2011). The Evaluation and Models of Rural Areas: A Sustainable 
Development Approach. Management Theory and studies for Rural Business and 
Infrastructure Development, 26 (2), 31- 35.  

2) Emelyanora, L. (2011). Importance of Environmental Education and Environmental 
Awarness as the Factors for Sustainable Development of Agricultural Business and 
Management of Rural Areas. Management theory and Studies for Rural Business 
and Infrastructure Development, 25 (1); 113- 116.   

3) Perlla, G.; Gall, A.; Marcheggian, E. (2010). The Potential of Ecomuseums in  
Strategies for local Sustainable Development in Rural Arcas, Landscape Research, 
35 (4): 431 – 4447.  

4) Szymanska, D.; Chodkowska, J. (2011). Endogenous Resources Vtilization of Rural 
Areas in Shaping Sustainable Development in Poland. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, 15 (3), 1497 – 1501.  

  
  
 



 846-801، ص ص 2014، )أ(2 العدد 11المجلد   مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب

801 

 نحو تأثريات الربيع العربي األردنية عضاء مجالس الطلبة في الجامعات اتجاهات أ
  دراسة ميدانية :على تنمية القيم الوطنية

) 2013 -2014 (  
 
   *عقيلوصفي 

  ملخص

الرسـمية نحـو تـأثير     األردنيـة   الجامعـات  فـي  الطلبـة  مجـالس  أعـضاء  بيـان اتجاهـات   إلىسعت الدراسة   
ة القيم الوطنية، والتعرف على مستوى تلك التأثيرات واتجاهها من عدمها، من خـالل  الربيع العربي على تنمي   

، في األردنيةاإلجابة عن مجموعة من األسئلة التي تتعلق بقياس درجة تلك التأثيرات في تنمية القيم الوطنية       
التجاهـات بالخـصائص   الجوانب الوجدانية والقانونية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، ومدى تأثر تلك ا      

  .الشخصية لديهم

فـي الفـصل    األردنيـة  الجامعـات  فـي  الطلبـة  مجالس أعضاءوقد وزعت االستبانة على عينة عشوائية من       
د اســتبانة، وقــ) 101(، صــلح منهــا للتحليــل  اســتبانة) 105( بلــغ تعــدداها م،2013/2014ول الدراســي األ

ثيرات الربيـع العربـي ومـستوى تنميـة القـيم الوطنيـة لـدى        يجابيـة بـين تـأ   إ وجـود عالقـة    إلـى توصلت الدراسة   
  .الطلبة، دون وجود فوارق جوهرية تتعلق بخصائصهم الشخصية والديموغرافية

  مقدمة . الربيع العربي، القيم الوطنية، مجالس الطلبة: الكلمات المفتاحية 

  المقـــدمـة

 التنسيق إلىبي اليوم، هو الحاجة ن التحدي الكبير الذي يواجه أنظمة الحكم في العالم العرإ
بين معادلتي الثبات والتغير في ظل المتغيرات الدولية، فهي ترغب بالبقاء واالستمرار واالستقرار 
من جهة، في حين ترغب باالستجابة لضرورات التطور والتغيير في واقع الحياة المادية من جهة 

 للتأثير على الرأي العام واإلعالمعاية  كبيرة من وسائل الدإمكانياتأخرى، وتسّخر في ذلك 
 للدولة والمجتمع، دون اإلخالل بالقواعد األساسية وفوائده محاسن النظام القائم إلظهارالمحلي 

  . لنمط العالقات السلطوية القائم

                                                        
  2014 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .قسم العلوم السياسية، كلية القانون، جامعة اليرموك، إربد، األردن   *
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 ما أخذنا بعين االعتبار أن حالة التغيير الثورية التي شهدتها عدد من الدول العربية والتي     إذا
 تـأثرا بتـداعيات الربيـع    األكثـر  يعتبـر الدولـة العربيـة    األردنن إم، فـ 2011الربيع العربـي عـام     بـ سميت  

العربي، والذي انعكست تداعياته السلبية عليه، فهو يجاور سوريا ومصر، وهي دول شهدت ثورات       
ككــا  تفاألكثــر واالســتقرار عـن مجتمعاتهــا، كمــا أنـه يجــاور العــراق الدولـة     األمــنشـعبية عنيفــة غيبـت   

 مـع  ًاوانقساما على الصعيد العرقي والمذهبي، في الوقت الذي يشهد فيه حراكا شعبيا حـدث تزامنـ        
  . الربيع العربيحداثأ

 بنـاء الدولـة الديمقراطيـة فـي     إمكانية حول األردنوفي مقابل ذلك فال زال النقاش مستمرا في     
اسية نحـو تحويـل نظـام الحكـم      السياإلصالحاتن جرت بعض إغياب منظومة القيم الليبرالية، و    ظل  

 البرلمان عمليا في صنع السياسية، في الوقت الذي بإشراك دولة تعددية إلىمن دولة الفرد الواحد    
 النظـر  إغفـال  فـي مواجهـة مؤسـسات نظـام الحكـم ومعارضـتها، مـع عـدم           جرأة أكثر فراداألأصبح فيه   

طـور والحداثـة وتحقيـق التنميـة      بهـدف الت اإلصـالح عن ضيق المواطن ذرعا بالفساد وطموحه نحو   
  .  الشاملة

 ال تغني عن اللبرلة، مع انعدام الثقة بالبـدائل  األردن التي يشهدها  الديمقراطيةن الخطة نحو    إ
 البنى والعالقـات القائمـة، السـيما فـي ظـل الرؤيـة       إصالحالموجودة وغياب خطة تحول واضحة نحو  

لهويات الفرعية وغيبت الوطنية، مما يدفع للتساؤل عـن  عيات الربيع العربي التي أبرزت ا    االسلبية لتد 
 نحــو القــيم الوطنيــة بعــد  ذاك الربيــع، فــي   األردنيــةالرؤيــة المتــشكلة لــدى قيــادات طلبــة الجامعــات   

 التغييــر الــسياسي فــي العـادة تــأتي مــن قبــل طلبــة   )ميكانزمــات(الوقـت الــذي يؤكــد فيــه الــبعض بـأن   
بركـــات، ( مــؤثرا فـــي تــشكيل االتجاهـــات الــسياسية لطلبتهـــا   الجامعــات، لكـــون الجامعــات تلعـــب دورا  

  ). م2007

وفـي هــذا البحــث ســيتم تنـاول طبيعــة تــأثيرات الربيــع العربــي علـى القــيم الوطنيــة فــي الجوانــب      
الوجدانية والقانونية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية من وجهة نظر أعضاء مجالس الطلبة فـي      

 الوصـــفي وأســـلوب الدراســـة  اإلحـــصائيمـــدت الدراســـة علـــى المـــنهج  ، وقـــد اعتاألردنيـــةالجامعـــات 
  .ستبانة تم توزيعها على أفراد عينة الدراسةاانيـة في جمع البيانـات من خالل الميد

  :أهمية الدراسة

 الدراسة من أهمية أهمية برزت أهمية الدراسة من جانبين علمي وعملي، فعلميا نبثقت
ر البيئة الخارجية في البيئة الداخلية للدول، حيث يقف هذا الموضوع ذاته، والذي يتناول تأثي

 الجامعات في الطلبة مجالس ألعضاء البحث على تأثيرات الربيع العربي في تنمية االتجاهات الوطنية
فكثير من الدراسات والبحوث العلمية التي ، ةبارهم شريحة اجتماعية مثقفة وشاب باعتاألردنية

، لعربي على توجهات الطلبة الشباب في الجامعات مازالت نادرة وشحيحةتناولت تأثيرات الربيع ا
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دى دراكات السائدة لمفهوم الدولة والمواطنة لهم في التعرف على اإل الدراسة تس هذهنإولذلك ف
 تجاوز ما يمكن تسميته بنقص المواطنة، إلىذا أدى الربيع العربي إالطلبة، وبالتالي ستوضح فيما 

  . لمستقلين عن انتماءاتهم الفرعية ااألفرادوظهور 

ــة لـــصانع القـــرار     ــات  األردنـــيوعمليـــا تـــوفر هـــذه الدراســـة معلومـــات كافيـ  عـــن طبيعـــة التوجهـ
والــسلبية لــدى شــريحة اجتماعيــة يجابيــة ي حملتهــا أحــداث الربيــع العربــي اإلالــسياسية الجديــدة التــ

يـرات، ومـن ناحيـة أخـرى     التغي تمارس العمـل االجتمـاعي الـوطني، كتلـك التـي قـادت فـي دولهـا               ةشاب
حقيقـي والمقنـع   ن طلبة الجامعات هم في سن يؤهلهم للقدرة على التمييز ما بين الحقيقي وغير ال      إف

ن ميولهم السياسية واتخاذهم للمواقف تبـدأ بالوضـوح فـي هـذه المرحلـة، لـذلك         أوغير المقنع، كما    
ييـر الـسريعة التـي تتبناهـا حركــات     تكـشف هـذه الدراسـة عـن قناعـاتهم وتوجهـاتهم تجــاه دعـوات التغ       

  .المعارضة

  : أهداف الدراسة

ــىتهــدف هــذه الدراســة    ــة للنظــام         إل ــى البيئــة الداخلي ــة عل ــان األثــر المباشــر للبيئــة الخارجي  بي
 تتعلق بالعالقة بين الربيع العربي ومستوى تنمية القيم الوطنية محددة، في جزئية    األردنيالسياسي  

، والتي برزت على شكل مواقف وقناعات، مـن الممكـن         األردنية لجامعاتا في الطلبة مجالس عضاءأل
  .قياسها وتوضيحها وبيان اتجاهها

 مجـالس  أعـضاء قيـاس نتـائج تـأثيرات الربيـع العربـي علـى مواقـف        ووفقا لذلك تـسعى الدراسـة ل    
  : ، من خالل بيان ما يلي تنمية قيمهم الوطنيةهالرسمية تجا األردنية الجامعات في الطلبة

  .بأحداث الربيع العربي الطلبة مجالس عضاءمدى تأثر الجانب الوجداني للقيم الوطنية أل   -

  .بأحداث الربيع العربي الطلبة مجالس عضاءمدى تأثر الجانب القانوني للقيم الوطنية أل   -

  .بأحداث الربيع العربي الطلبة مجالس عضاءمدى تأثر الجانب السياسي للقيم الوطنية أل   -

ــيم الوطنيــة أل    مــ   - ــأثر الجانــب االجتمــاعي واالقتــصادي للق ــة مجــالس عــضاءدى ت بأحــداث  الطلب
  .الربيع العربي

علـى اتجاهـاتهم نحـو     الطلبـة  مجـالس  عـضاء مدى تأثير الخصائص الشخصية والديموغرافيـة أل       -
  .الربيع العربي
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 بنــاء علــى وبنــاء علــى مــا ســبق ستتوضــح األســس والمرتكــزات الفكريــة المتــشكلة لــدى الطلبــة  
تأثيرات الربيع العربي فيما يتعلق بمفهوم الوطنية والمواطنة، مما سيقدم رؤية مستقبلية عـن طبيعـة    

  . التي يقودها النظامواإلصالحرفض برامج التغيير أو توجهاتهم نحو تأييد 

  :مشكلة الدراسة

لعربــي، لــم   الحكــم فــي دول الربيــع ا أنظمــة ســقوط أعقبــت التــي األولــىخــالل الــسنوات الــثالث  
 القـوى  أغلبيـة تداول سلمي للسلطة بالشكل الذي يحقـق رغبـات   أو تشهد تلك الدول عملية انتقال    

الـسياسية فيهـا، ال بـل انقلبــت النخـب الجديـدة علــى بعـضها الـبعض، ودخلـت فــي صـراع مريـر علــى           
لـدت  السلطة، مما يدلل على وجود مشكالت أساسـية عميقـة داخـل نظمهـا الـسياسية، وبالمقابـل تو        

ردات فعل مناوئة لعملية التحول الديمقراطي تلك، السيما من قبل فئات النخبة الشبابية المثقفـة فـي    
، فـي الوقـت   األردن، ومنهـا  إلسـقاطها  أنظمة الحكـم  إصالح إلىالدول التي شهدت احتجاجات تدعو       

  . والتغييراإلصالحالذي تبنى فيه رأس النظام قيادة عملية 

 الربيــع العربــي أحــداث بــد مــن التــساؤل عــن االتجاهــات التــي حملتهــا  ووفـق تلــك المعطيــات ال 
رتباطهـا بتلـك التحـوالت     ومـدى ا األردنيـة  من مجالس الطلبة في الجامعـات  الشابةلدى قيادات الفئة    

 قــد تراجــع زخمــه بــشكل ملحــوظ خــالل عــامي    األردن الســيما وأن الحــراك الــشعبي فــي   الخارجيــة؟
ــى شــكل       م، فهــل انعكاســات تلــ  2013-2014 ــأطر بعــضهم عل ــذي ت ــة الــشباب ال ــى فئ ك التغيــرات عل

 تكريس الهويـات الفرعيـة علـى حـساب الهويـة الوطنيـة؟،       إلىحراكات شبابية باسم مناطقهم قد أدت     
أم أن تلــك االنعكاســات دفعــت للحفــاظ علــى الوضــع القــائم وعــززت مــن مفــاهيم القــيم الوطنيــة نظــرا     

  .التحول الديموقراطي تلك التي أوجدتها عملية الباهظةللتكلفة 

  :الدراسة منهج

   الميدانيـة في اإلحصائيةاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليـلي وأسلوب الدراسة 
 الرسمية األردنية الجامعات في الطلبة مجالس أعضاءمجتمع الدراسة بجمع البيانـات، بعد تحديد 

 األول المسجلين على الفصل الدراسي ية، من وذلك لتجانس بيئاتهم االجتماعية واالقتصادالعشر،
: ، وهذه الجامعات هيطالب وطالبه) 475(م، والبالـغ عددهم 2013/2014من العام الجامعي 

، البلقاء التطبيقية، مؤتة، الطفيلة، األردنيةاليرموك، العلوم والتكنولوجيا،آل البيت، الهاشمية، 
  .األردنية األلمانيةالحسين، 

، وتشكل هذه العينة ما ةطالب وطالب) 105(قة عشوائية بلغتالدراسة بطريعينة وقد حددت 
من المجتمع الكلي للدراسة، وتم توزيع االستبانات على أعضاء العينة في الجامعات %) 22(نسبته 
لعدم ) 2(استبانة، واستبعد منها) 103( الرسمية المعنية وبشكل متساو، استرجع منها األردنية
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استبانة تشكل ما نسبته ) 101(ليل اإلحصائي، وبذلك خضعت للتحليل صالحيتها في التح
تقريبا من عينة الدراسة، وما %) 96(من االستبيانات المسترجعة، وما نسبته %) 98(

 الجنس وشملت الشخصية المتغيراتمن مجتمع الدراسة، وقد تضمنت االستبانة %) 21(نسبته
 النحو وعلى فقرة، 30 وتتضمن االستبانة موضوعاتو الدراسية، والسنة والعمر والتخصص

  :التالي

على تنمية الجانب الوجداني للقيم الوطنية لـدى     العربي الربيع تأثير تقيس) 8-1 (من الفقرات -
 .الطلبة

على تنمية الجانب القانوني للقيم الوطنية لدى  العربي الربيع تأثير تقيس )16-9(الفقرات من    -
 .الطلبة

علـى تنميـة الجانـب الـسياسي للقـيم الوطنيـة        العربـي  الربيـع  تـأثير  يستق )23-17(الفقرات من   -
 .لدى الطلبة

على تنمية الجانـب االجتمـاعي للقـيم الوطنيـة          العربي الربيع تأثير تقيس )30-24 (من الفقرات -
  .لدى الطلبة

والــذي يقــوم علــى وضــع وزن   ) ليكــرت الخماســي (تــم اســتخدم مقيــاس  : اإلحــصائيةالمعالجــة 
، وجــرى )1977رزوق، (، لبيــان مـدى أهميـة وجــود المتطلبـات والخـصائص    اإلجابـة ت نـسبي لـدرجا  

) 4(بدرجـة عاليـة جـدا،    ) 5: (وضع وزن لكل حالة يتناسب مع درجة أهميتها، حيث خصص الـوزن    
بدرجــة منخفظــة جــدا، حيــث يقــوم   ) 1(بدرجــة منخفظــة، ) 2(بدرجــة متوســطة، ) 3(بدرجــة عاليــة،  

 .  منها على خيارهإشارةالمبحوث بوضع 

  :صدق أداة الدراسة وثباتها

 بهدف أخذ األردنيةعرضت االستبانة على عدد من أعضاء الهيئـة التدريسية في بعض الجامعات 
رأيهم بها والتحقق من مدى صدق أسئلتها، وقد قدم بعضهم مشكورا مالحظات هامة على بعضها، 

ا تم عرض االستبانة بشكل أولي ، كماألصول البحثية حسب األسئلةمما مكن الباحث من تعديل 
 فهمها، حيث تم إعادة ة االستبانة وسهولأسئلةمن الطلبة للتعرف على مدى وضوح ) 15(على

  . ووضوحة لتكون أكثر دقاألسئلةصياغة بعض 

 في وترتيبها الطلبـة راءآ لبيانكما استخدمت الدراسة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
، )لفا كرونباخأ(االستبانة من خالل عامل الثبات كما قد جرى اختبار ثبات ا، فقرات الدراسة ومجاالته

قريبة من واحد، مما يعني أن هنالك ثباتا واتساقا داخليًا وهي ) 0.870(نه يساوي أووجد 
 الداخلي وداللتها من ستبانةلالستبانة، كما تم تحديد قيم معامالت االرتباط لحساب صدق اال
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، للداللة على )0.05(و) 0.00(بين بعض العبارات بين مستوى) بيرسون (خالل معامل ارتباط
  .صدق االستبانة وصالحيتها للتحليل

 : الدراسة وفرضياتهاأسئلة

تفترض الدراسة وجود عالقة ايجابية بين الربيع العربي والقيم الوطنية من وجهة نظر قيادات 
، إحصائيامتباين ويمكن قياسه والتعبير عنه  األثرن هذا أ، واألردنيةمجالس الطلبة في الجامعات 

وقد صيغت الفرضية على اعتبار أن الربيع العربي يؤثر بشكل كبير في تنمية القيم الوطنية لدى 
 المتخصصة األسئلة، وقد حددت لذلك مجموعة من األردنيةأعضاء مجالس الطلبة في الجامعات 

، ع العربي على تنمية القيم الوطنية لدى الطلبةتتعلق بالتساؤل المحوري عن مستوى تأثيرات الربي
  :على النحو التاليو

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الربيع العربي وتنمية الجانب الوجداني للقيم الوطنية   -1
 . والديمغرافيةالشخصيةتعزى للعوامل لدى أعضاء مجالس الطلبة 

العربي وتنمية الجانب القانوني للقيم الوطنية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الربيع   -2
 . والديمغرافيةالشخصية تعزى للعوامل لدى أعضاء مجالس الطلبة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الربيع العربي وتنمية الجانب السياسي للقيم الوطنية   -3
 . والديمغرافيةالشخصية تعزى للعوامل لدى أعضاء مجالس الطلبة

جد فروق ذات داللة إحصائية بين الربيع العربي وتنمية الجانب االجتماعي واالقتصادي ال تو  -4
  . والديمغرافيةالشخصية تعزى للعوامل للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة

  : الدراسات السابقة

ي هناك بعض الدراسات التي تناولت تداعيات الربيع العربي وتأثيراته السياسية على الوطن العرب
بشكل عام، وهناك عدد قليل منها تناول تأثير تلك التأثيرات على موضوع الوطنية والمواطنة 
والثقافة السياسية المتشكلة لدى طلبة الجامعات خالل فترة ما بعد الربيع العربي، ومن هذه 

 ة فيم والمعنونة بـ السلطة الوطنية والديمقراطي2013دراسة حسام الدين درويش عام الدراسات 
ها أحداث الربيع العربي هي تفرزأ الكبرى التي اإلشكالية أن إلىشارت أبالد الربيع العربي، فقد 

 المواطنة هو الديمقراطي النظام لبناء ينبغي الذي األساس وأن غياب الديمقراطية والديمقراطيين،
ا التي تعزز ئجه، لكن هذه الدراسة تتميز عن دراسة درويش بنتاوالواجبات الحقوق في المتساوية
، والذي يشهد حراكيا سياسيا متأنيا األردنيجابية بين الربيع العربي وقيم المواطنة في العالقة اإل
  . متدرجةإصالحوعملية 
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م بعنوان اتجاهات الطالب 2013 عام األوسطوفي دراسة مركز كارنيجي للسالم في الشرق 
الدراسة اتجاهات الطلبة نحو قيم االنتماء نحو ثقافة المواطنة في مصر بعد الربيع العربي، تناولت 

، األحداثالمتشكلة في مصر بعد ة الدينية والسلطة والديمقراطية ة والدولاوالهوية والمساو
 هذه ستقيس وجود نسق قيمي جديد متشكل، لكنه غير كامل وغير واضح، ولذلك إلىوتوصلت 

مفاهيم والمعلومات التي تكونت لديهم  بتداعيات الربيع والاألردنيينالدراسة مستوى وعي الطلبة 
، السيما مع استمرار تلك التداعيات وانقسام المواقف األحداثبصفتهم مراقبين ال مشاركين في 
  . العربية بين وجهتي نظر متعارضتين

 بعنوان الدولة الوطنية في زمن األسبق المغربي اإلنسانوجار وزير حقوق أأما دراسة محمد 
 العربية عن  عجز الدولة الوطنيةأسباب، من الدراسات التي توقفت عند م2013التحوالت عام 

 أطاحت الدستورية مؤسساتها وهزت مشروعيتها مست التي ، رياح التغييرالثبات والوقوف بوجه
، كما بينت الدراسة بأن القيم والمبادئ الوطنية التي قامت عليها الدولة الوطنية لم تكن برموزها

، باألساسالمحتوى الفلسفي لمفهوم الدولة لكونها نتاج مشروع استعماري  لىعبالعمق الحقيقي 
 قياس لمستوى القيم الوطنية المتشكلة إلى ولم تتوصل إحصائيةلكن هذه الدراسة وصفية وغير 

  .بناء على الربيع العربي

 After Theبعنوان م و2013 عام Jhon R Pradly  دراسةاألجنبيةومن الدراسات 
Arab Spring  ،من الدراسات التي تناولت تداعيات الربيع العربي المباشرة على المنطقة العربية

غياب الروح الديمقراطية والليبرالية عن على وبينت بأن نتائج الثورات العربية دللت بشكل واضح 
 حالة العنف والفوضى الراهنة، في ظل اختطاف تلك الثورات من إلىالمجتمعات العربية، مشيرا 

، لكن هذه الدراسة وعلى الرغم من أهميتها اتسمت بطبيعة تشاؤمية اإلسالميةل الحركات قب
 السياسي وبشكل كبير، لإلسالمللمستقبل العربي الذي صورته بأنه سيكون بؤرة تطرف وتشدد 

  .في حين بأن هذه الدراسة ستبرز تنامي القيم الوطنية على حساب تلك القيم

م بعنوان دور الربيع العربي في الثقافة السياسية، 2012ل عام حمد نوفأ وأخيرا تعد دراسة
 حدوث تحوالت بنيوية في الثقافة السياسية إلى الربيع العربي قد أدى أنوفيها تحدث الباحث عن 

من الفكر القومي العربي الذي ال يتعامل مع الدولة الوطنية القطرية   جديد وجود نوعإلىالعربية أدت 
لديمقراطية، لكن هذه الدراسة تخالف تلك النتائج، من حيث تدليلها على وجود  الألفكاركحاجز 
  . الوطنية بدل القوميةبعادلألترسيخ 
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  :الدراسة مفاهيم

  مفهوم االتجاهات -1

حد المواضيع الهامة في العلوم االجتماعية، فالفرد وهو محور تلك أتعد دراسة االتجاه 
، وهذه االتجاهات قد األشياءمن االتجاهات نحو الكثير من الدراسات يحمل في نفسه عددا كبيرا 

، حيث تلعب اإلنسانين لها تأثير كبير في السلوك إايجابية، وفي كال الحالتين فأو تكون سلبية 
  .التنشئة االجتماعية والسياسية دورا في تشكيلها

تعداد وجداني دافع مكتسب يتضح في اس"تعرف موسوعة علم النفس االجتماعي االتجاه بأنه 
 إلى، ويميل معظم الباحثين )23، ص1999خرون، آطه و"(من الثبات يحدد شعور الفردله درجة ما 

  معرفي وعاطفي وسلوكيإطار يتكون من نهنفسي في تعريف االتجاه، حيث يجدواعتماد االتجاه ال
عدم و أنه يعُتبر تقييمي، أي يدخل فيه التفضيل أ خصائصه أهم، ومن )9، ص2012كامل، (

 مجالس أعضاءن مصطلح اتجاهات إ، وفي هذه الدراسة ف)89، ص1993، المشاقبة( التفضيل
الحياد أو الرفض أو  بالقبول أمازاء الربيع العربي إ الموقف الذي يتخذه الطلبة إلىر الطلبة يشي

  .وبدرجات متباينة، نتيجة لتأثر معارفهم وعواطفهم وسلوكهم به

  ه  الربيع العربي ومجريات-2

  كبير حدوث تغييرإلى أدتيعتقد بأن ما جرى في بعض البالد العربية كان ثورات حقيقية 
 وبالرغم ،)Foreign Policy, 2011( في حياة مجتمعات تلك الدول التي حدثت بهاومنعطف

 ركائز أية عفوية ولم تحمل  الحكم فيها عن نظرية المؤامرة، فأن البعض يجدهاأنظمةمما ادعته 
 القسري اإلخضاعخرون بأنها كانت ممنهجة ضد آ، في حين يرى )Pradly, 2013( جيهأيدولو

  ).2013درويش، (للمواطن وسلبه صفة المواطنة

 التي حصلت في عدد من حداثاألوعموما يمكن وصف مفهوم الربيع العربي، بأنه مجموع 
 الحكم أنظمةات على م، والتي دارت حول القيام بانتفاضات وثور2011الدول العربية مطلع عام 
أو  تلك العمليات عن نجاح بعضها في تغيير نظام الحكم بشكل كلي أسفرتالقائمة وتغييرها، وبحيث 

 الثورية على توزيع القوة السياسية األطراف اتفاق بين إلىجزئي، وفي كال الحالتين لم يتم التوصل 
ها، وتعد تونس ومصر وليبيا واليمن  استمرار الصراع بينإلى أدى الذي األمروشكل ممارسة الحكم، 

 ببعض باإلطاحةوسوريا من الدول العربية التي شهدت أحداثا عنيفة خالل فترة الربيع العربي، تمثلت 
  .حكامها وحدوث حاالت من عدم االستقرار السياسي فيها
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  األردنية مجالس الطلبة في الجامعات --3

ة بــشكل مـنظم، تأســس فـي الجامعــات   جــل خلـق تفاعــل مؤسـسي يعبــر عـن حاجــات الطلبـ    أ مـن 
 وحيـــاتهم الجامعيـــة   األكاديميـــة  مجـــالس خاصـــة بالطلبـــة للعنايـــة بنـــشاطاتهم وقـــضاياهم       األردنيـــة 

ولئـك الطلبـة المنتخبـين    أالس الطلبة فـي هـذه الدراسـة، فهـم     أما أعضاء مج ،  )1(واهتماماتهم الوطنية 
م، 2013/2014 للعــام الجــامعي  األولمــن قبــل زمالئهــم والمــسجلين علــى مــواد الفــصل الدراســي      

ــة الجامعــات          ــة التــي يهــتم بهــا طلب ــسياسية واالجتماعي ــارات ال ــةحيــث يعكــس انتخــابهم الخي ، األردني
  .وبالتالي فهم يعبرون بصفة ما عن بيئات الطلبة وقناعاتهم واتجاهاتهم

   األردنية الجامعات في الطلبة مجالس أعضاء اتجاهات

  : لى تنمية القيم الوطنيةنحو تُأثيرات الربيع العربي ع

  )2014-2013( ميدانية دراسة

يعد موضوع تنمية القيم الوطنية في معظم دول العالم أحد أهم مشاريع التنمية السياسية 
التي تجتهد الدول في تعزيزها لدى مواطنيها، بهدف ربط الجانب المادي للعنصر البشري في 

ي، وتعتبر مؤسسات التعليم األطر الرسمية للتنشئة وطنه بالجانب المعنوي المتعلق بنظامه السياس
السياسية من وجهة نظر الحكومات، وتنطلق في ذلك من مجموعة من االفتراضات أبرزها تدعيم 

  .ئهلى استقرار النظام السياسي وبقاجل الحفاظ عأت والقيم الوطنية لدى الطلبة من الثواب

 للتطور الطبيعي في البالد النامية، لكنه لكن التغيير السياسي ال يأتي عادة نتيجة حتمية
، وفي )م2007، المقداد(جية على نظام الحكم فيهايحدثه كلما اشتدت الضغوط الداخلية والخار

، بشكل األردنيضوء هذه المعادلة، فقد فرضت تداعيات الربيع العربي نفسها على النظام السياسي 
 إلى األحداث بنية النظام فيه، حيث أدت تلك عناصر القوة التقليدية لتماسكجعلته يعيد حساب 

، )2013دراوشه، ( ظهور اتجاهات وقيم وأنماط تفكير ومطالب لم يكن يعتاد عليها نظام الحكم
 مجالس الطلبة تجاه أعضاء النظرية للمفاهيم المرتبطة باتجاهات األطروفيما يلي سيتم توضيح 

  . الربيع العربيأحداث

  

  

                                                        
  :انظر تعليمات مجالس الطلبة في جامعة اليرموك، على الموقع االليكتروني     1

http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=117&Itemid=452 
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  لدراسة النظري لاإلطار: أوال

  : التنشئة الوطنية

ــدول اســتراتيجيات مت   ــى التفاعــل اإل     وعــة مــن  نتمــارس ال ــل قــادر عل يجــابي مــع  اجــل خلــق جي
القضايا الوطنيـة، وتمـارس فـي ذلـك تـأثيرات متعـددة علـى مواطنيهـا تبعـا للمرحلـة العمريـة، ويـشير                 

لخبـرات التـي يحـصل     عملية التنـشئة تتغيـر باسـتمرار مـن خـالل التجربـة والمعـارف وا         أن إلىالبعض  
، ويعتقــد بـأن نجــاح عمليــة التنـشئة الــسياسية والوطنيــة    )31المــشاقبة، ص( عليهـا الفــرد فــي حياتـه  

التي تقودها الحكومات قد تتضح بزيادة الثقـة بالحكومـة وتكـريس العمليـة الديمقراطيـة واالسـتعداد        
 إلـــى إضـــافة، واعهـــابأن ومؤســـسات التعلـــيم األســـرة، وتعـــد )61المونـــد، ص(للمـــشاركة الـــسياسية 

 ودور العبــادة ومؤســسات المجتمــع المـدني والمؤســسات الرســمية مــن مؤســسات   اإلعــالممؤسـسات  
ــدة       ــكلت المتغيـــرات الـــسياسية الجديـ ــالل أحـــداث الربيـــع العربـــي شـ التنـــشئة الـــسياسية المهمـــة، فخـ

  .داثاألحمدخالت أخرى لتلك المؤسسات، مما انعكس أثرا في طريقة استجابتها وتعاطيها مع 

  :المواطنة والوطنية

وطن بمعنى أ، حيث اإلنسان المنزل يقيم فيه إلىيشير مفهوم الوطن حسب معجم لسان العرب، 
 األدب، وفي )4868:، ص1980ابن منظور،(وطنه بمعنى اتخذه وطنا ومحال ومسكنناأ، أقام

هم فيه ويؤدون حقه  ويحفظ حقوقاألفراد إليهالسياسي ينظر للوطن على أساس المكان الذي ينتسب 
، حيث المواطن ذاك اإلنسان الذي )28، ص2010المشاقبة، ( يقام بينهما روابط عضوية إذعليهم، 

وجود حقوق له فيها  ويترتب على ذلك يعيش داخل دولة محددة جغرافيا ويرتبط بها ماديا ومعنويا 
  .)1990الحقيل، (والتزامات تجاهها

موقف الفرد من حقوق "وطن تنشأ المواطنة، والتي هي ومن خالل العالقة بين المواطن وال
، ويترتب على ذلك )29المشاقبة، ص"( التي يمنحها القانون لهم والواجبات التي يحددها لهماآلخرين

 بالتعبير العملي الطوعي عن الحقوق والواجبات التي أبعادهاتبلور مفهوم الوطنية التي يمكن تحديد 
  .اسي في مجتمع يشترك فيه بخصائص معينة وتربطه به ارتباطا عضويا السيوأداءهترتبط بالمواطن 

   :القيم الوطنية

هات  سلوكية وتوجًاأنماط األفرادتتشكل القيم نتيجة دور التأهيل السياسي في اكتساب 
 ومعتقداته وتصوره هويته السياسية نتيجة تمازج مشاعر ههسياسية أولية، حيث تتشكل لدي

حساسة بحقوقه وواجباته تجاه المجتمع ضمن إالقبلية، والتزاماته العقائدية وو ألمكانته االجتماعية 
، وهي عند البعض مرتبطة بالمكونات الثقافية )59، ص1997الموند، (ما يعرف بذاته السياسية
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 ريخية للجماعة البشرية بالمكونات التاأساسًاخرين ترتبط آ، وعند )2005العفيف، ( للجماعة
  ).2011 خرون،آالمقداد و(

شهد ت في مفهوم الهوية الوطنية، حيث ًا واضحًا غموضوفي واقع الدول العربية نجد هناك
 عجزها عن صهر مكوناتها البشرية إلىبعض تلك الدول انقسامات أثنية ومذهبية حادة، مما يشير 

 وتدخل خارجي، كما أن إرادةفي بوتقة وطنية واحدة، ويعلل البعض ذلك بأنها نشأت نتيجة 
 ترتيب للعالقة مع المستعمر، في حين أن مفهوم إعادة عملية إالستقاللها الوطني لم يكن ا

، 1995الجابري، ( غير متجانس في مضمونة السيوسيولوجي في كثير منهاه نفساألمة/الدولة
  .)13ص

ن مفهوم القيم الوطنية، ال يخرج عن كونه صفة خاصة بجماعة سياسية إوفي هذه الدراسة ف
 بحدود جغرافية األقل دولة محددة وسلطة قائمة، وبحيث ُتسبغ هذه القيم على إلىتمى معينة تن

 حد كبير بالمتغيرات إلىللهوية السياسية والثقافة السياسية والتاريخ السياسي المشترك، وأن تأثرت 
ما  في خدمة الوطن دونلإلخالص أفكاٍر تبلور إلىفي البيئة الخارجية وتكيفت معها، مما يدفع 

  . غيرهاأو الدينية أوالعرقية أو االلتفات للفوارق الطبقية 

  : مؤشرات وجوانب القيم الوطنية

  :هناك مجموعة من الجوانب التي تتضح من خاللها القيم الوطنية، وعلى النحو التالي

   الجانب الوجداني -أ

 نما إلىفي اللغة تعود يتضمن الجانب الوجداني للقيم الوطنية االنتماء والوالء، فاالنتماء كلمة 
 ًا، ويجده البعض شعور)1340:، ص2005بادي، أالفيروز(بمعنى زاد، ومنها انتمى بمعنى انتسب 

  لالرتقاء بهوإخالص بأمانه يجعل المواطن يفخر بوطنه ويحافظ عليه وعلى مقدراته ويعمل ًاداخلي
ن ولي بمعنى قرب، ويقال بينهم  الوالُء في اللغة مأما، )م2011خرون، آالجوارنة و( والدفاع عنه

ولىنو والمبمعنى اتخذ:والُء أي قرابٌة ود وتواله ،4920:، ص1980ابن منظور، ( ولياهالمالك-
صطالح هي كلمة تستخدم للداللة على الصالت والعواطف التي تربط الفرد بالقيادة وفي اإل). 4923

  ).2011خرون، آالجوارنة و( والنظام الحاكم في الدولة

ن االنتماء والوالء يمّثالن االنتساب الحقيقي المخلص للوطن فكرا وعمال، وكالهما إوبالتالي ف
تعبير وجداني وعملي لتقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة وتقديرها، كنوع من التعبير 

  . بالرضى والُقرب من نظام الحكماإلحساسعن 
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  : القانوني الجانب -ب

نجي في تحديده لمفهوم القيم الوطنية بأنها تتضمن حقوقًا وواجبات يتمتع بها أشار معهد كاري
، ويقصد بالحقوق ما )م2013معهد كارينجي، ( واجبات يقوم هو بها تجاههاأوالفرد من قبل الدولة 

دستورية اعتمدها المجتمع واعترف بها كحقوق أو تلتزم الدولة بتوفيره لمواطنيها وفق بنود قانونية 
 وآخرون، ةالجوارن(صادية واجتماعية وثقافية مدنية وسياسية واقتإلىعة، والتي تصنف مشرو

 المطلوب من المواطن تقديمها وتأديتها األعمالأو  األفعال الواجبات فهي تمثل أما، )2011
  ).م2005العفيف، (وااللتزام بها تجاه الدولة

، أساسها احترام القانون العام  قانونيةبأطرلكن عموما تندرج مجموعة الحقوق والواجبات 
 االلتزامات وأداء وأموالهاوااللتزام به في السر والعلن والمحافظة على مؤسسات الدولة وممتلكاتها 

المالية المترتبة على خدماتها، كما أن هناك تعبير آخر للجانب القانوني لقيم المواطنة، يراه البعض 
 إلى، التي تعكس حالة انتقال الفرد من الفرد التابع بالمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات

  ).2012نوفل، (المواطن المشارك في صنع مصيره

   : الجانب السياسي-ج

 الحكم بشخص أنظمةيرى بعض الباحثين أن الجانب السياسي للقيم الوطنية تختزله بعض 
ما يدفع كثير من ، وهذا )2013درويش، (الحاكم دونما وعي لمصالح المجتمع السياسية وفهمها

 الظاهرة فيها، أو تقديم األخطاء سبل حراك مجتمعاتها وأهدافها ومعالجة إدراك الحكم لعدم أنظمة
  .المبادرات السياسية الحقيقية لتطويرها

 يتضمن في حقيقته وعي المجتمع بأدوات تفعيل أنأن الجانب السياسي للقيم الوطنية يجب 
جابي في الدول، من خالل المشاركة السياسية بأوجهها وتنظيم ممارسة العمل السياسي االي

 الفعل السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية أدوات، والمساهمة في التنمية السياسية وتطوير المختلفة
 وتقديم المصلحة العامة على اآلخر احترام الرأي والرأي إلى باإلضافة، اإلنسانوحماية حقوق 

جل التداول السلمي ألجمعيات والتنظيمات السياسية من ا واألحزابالمصلحة الخاصة، وتشكيل 
  .للسلطة

  : االقتصادي-االجتماعيالجانب  -د

المواطن مبادرا ومشاركًا في  االقتصادي للقيم الوطنية بأن يكون-يتمثل الجانب االجتماعي
، لكنها )2013وجار، أ( الفاضلةباألخالق الوطنية لمجتمعه والتخلق واإلنتاجيةاألعمال االجتماعية 

 الحكم كبرامج وطنية برعاية ومبادرة من قيادتها وبشكل مستمر أنظمةبتلك الطريقة والتي كرستها 
  .لم تكن فعالة بحكم النتائج
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 ه الذاتية للمجتمع لمواجهة مشكالت يتضح ذلك الجانب بالمبادراتأن الموضوع يجب أصلوفي 
ته وقيمه من التلقائية والجبرية والخرافية االجتماعية واالقتصادية، والعمل على االنتقال بعادا

 هظرة االجتماعية للمنصب من اعتبار تغيير النإلى باإلضافة معادالت تطويرية علمية، إلىوالنسبية 
 الفرص لتكافؤ لمنافع شخصية، والعمل على خلق معادالت ه مسؤولية وعدم استغاللهاعتبار إلىشرف 

  .صاديومحاربة العنف المجتمعي والفساد االقت

  تحليل فقرات الدراسة: ثانيا

 الشخصية األبعاد للدراسة، في جوانب اإلجرائيةيتناول هذا المطلب تحليل الجوانب 
  :والديموغرافية للمبحوثين، وتحليل المعارف التي يكتسبها الطالب، وعلى النحو التالي

  تحليـل الخصائص الشخصية والديموغرافية: األولالبعد 

من إجمالي الطلبة المبحوثين %) 28( ال تتعدىاإلناثأن نسبة ) 1(رقميتَّضح من الجدول 
 في ،م2013/2014 للعام الجامعي األولأعضاء مجالس الطلبة المسجلين على الفصل الدراسي 

وهذا يدلل على زيادة عدد الذكور الناجحين في %) 72(إلى نسبة الذكور تصل أنحين 
 وقد يعود السبب في ذلك الهتمام الذكور بقضايا ،باإلناثانتخابات مجالس الطلبة مقارنة 

التنافس على قيادة العمل التطوعي والخدمي في الجامعة، أو الستمرار تعظيم قيمة الذكورة على 
 بقضايا اإلناث عند االقتراع بين الطلبة، أو قد يعود السبب لقلة اهتمام األنوثةحساب قيمة 

 الدراسة والمسائل العائلية، أو أنهن بأمور النشغالهن العمل الطالبي الخدمي من زمالئهن الذكور
  .نحو ذلكأو الفنون أو  نشاطات أخرى كالرياضة إلىيتجهن 

 مرتفعة مقارنة األردنيةن النسبة العمومية لإلناث في الجامعات الرسمية أهذا مع العلم ب
 متوسطة نسبة نإف األردنية العلمي والبحث العالي التعليم وزارة إحصائياتبالذكور، فحسب 

 أيضا تؤكده ما وهذا ،)2(%)71 (إلى تصل األطراف، وفي جامعات %)63(اإلناث زادت عن 
 الدراسات هذه لعينات الديموغرافية الخصائص مراجعة من نجد حيث البحثية، الدراسات
   .فيها الذكور نسبة انخفاض

ر واإلنـاث فـي الجامعـات     الذي يطرح تساؤال عن السر في هذا التفـاوت بـين عـدد الـذكو        األمر
 لـصالح اإلنـاث؟، ومـا إذا كانـت جامعاتنـا تـضم هـذه النـسبة العاليـة مـن اإلنـاث فـأين يـذهب                 األردنية

                                                        
  :نترنتة اإلاألردنية على شبكوزارة التعليم العالي  2)(

http://www.mohe.gov.jo/Statistics2010/tabid/579/language/ar-JO/Default.aspx 
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شبابنا إلكمال دراستهم؟ وهل تـدّل هـذه النـسب علـى تحـول فـي دور المـرأة ومكانتهـا فـي المجتمـع                 
 فـي ضـوء هـذه النـسب؟، وهـل      األردني؟ وفي أي اتجـاه يـسير حـال التعلـيم الجـامعي فـي المـستقبل             

 مجتمـع نـسوي؟ ومـا انعكاسـات     إلـى  مـن مجتمـع ذكـوري    األردنسيتحول مجتمـع التعلـيم العـالي فـي      
ــك زيــادة فــي            ــة أفــال يتطلــب ذل ــسبة الطالبــات عالي ــه؟، ومــا دامــت ن ــه وقيمــه وعالقات ذلــك علــى بنيت

  .أدوارهن القيادية في الجامعات والمجتمع

هــم دون الثانيــة %) 89( نجــد أن غالبيــة الطلبــة؛ أي مــا نــسبته  أمـا فيمــا يتعلــق بــالعمر فإننــا 
والعشرين عامـا مـن العمـر، وهـذا يـدل علـى التحـاقهم بالجامعـة بعـد حـصولهم علـى الثانويـة العامـة                  

ــرة، كمـــا أنهـــم لـــم يرســـبوا خـــالل دراســـتهم فـــي الجامعـــة بـــشكل يـــؤخر تخـــرجهم    يجعلهـــم أو مباشـ
ن يسبة مـن يزيـدون عــن الثانيـة والعــشر   ي، كمــا نجـد أن نــ يتجـاوزون العمـر المعلــوم للطالـب الجـامع    

أجلــوا أو  يكونــوا قــد التحقــوا بالجامعــة بــسن متــأخرة  مــاإمــن أفــراد العينــة، وهــؤالء  %) 11(تبلــغ 
  . بعضهم قد رسب مرات عدةأنأو فصوال دراسية 

  )1(جدول رقم 

  الخصائص الشخصية والديموغرافية لعينة الدراسة

 النسبة رالتكرا الخصائص المتغير

  %28  28 ناثإ
 الجنس

   %72 73  ذكور

   %89  90  سنة فما دون22
  العمر

   %11  11  سنة22 من أكثر
  %66 67  كليات علمية

 التخصص
  %34 34 إنسانيةكليات 
  %35 36 أولىسنة 

  %32 32 سنة ثانية
  %25 25 سنة ثالثة

  السنة 

 الدراسية
   %8 8  سنة رابعة فأكثر

 ممـن شـملتهم   ًا عـدد األكثـر ما يتعلق بالتخصص فإننا نجد أن طلبة الكليات العلميـة هـم    أما في 
، وهــذا %)34 (اإلنــسانية، فيمــا كانــت نــسبة الطلبــة مــن الكليــات  %)66(العينــة إْذ بلغــت نــسبتهم 

 اســتجابة للمــشاركة فــي الدراســة، حيــث يمكــن أن يكــون    األكثــريعنــي أن طلبــة الكليــات العلميــة هــم   
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 نـشاطا فـي مجـالس    األكثـر  المفـضلة لـديهم، أو أنهـم يمثلـون الفئـة       مـن المواضـيع  سـتبانة موضوع اال 
  .اإلنسانيةالطلبة بالمقارنة مع طلبة الكليات 

 حيث يشكلون األعلى هي األولى أن نسبة الطلبة من السنة أيضايالحظ ) 1(ومن الجدول رقم  
ــة    %) 36( ــة الـــسنة الثانيـ ــا يـــشكل طلبـ ــراد العينـــة، بينمـ ــسنة   %)31(مـــن أفـ ، كمـــا يـــشكل طلبـــة الـ

، ويشكل طلبة المجلس مـن  %)8( طلبة السنة الرابعة فأكثر فلم تتجاوز نسبتهم   أما،  %)25(الثالثة
 مــن أكثــر التــزام هــذه الفئــة بــشكل  إلــى والثانيــة ثلثــي الطلبــة المبحــوثين، وهــذا يــشير  األولــىالــسنة 
، فـي حـين   ألجلـه بـي الجـامعي المنتخبـين     طلبة مستوى السنة الرابعة بالتواجـد والعمـل الطال   أقرانهم

  . متطلباتهوإنهاءينصب اهتمام طلبة السنة الرابعة على موضوع التخرج 

 :تحليل المعارف التي يكتسبها الطالب: البعد الثاني

 بهــا الطالـب  بتـأثر  يعتقــد التـي  والمعلومـات  المعــارف بـأهم  تتعلـق  عبــارة) 30 (تحديـد  تـم  لقـد 
هـذه   لديـه، وقـد وزعــت    األردنيـة ، وبالتـالي تـساهم فـي تنميـة القـيم الوطنيـة        لعربـي ا الربيـع  تداعيات نتيجة

 منهــا بالجانــب الوجــداني للقـيم الوطنيــة، والثــاني ويتعلــق   األولالعبـارات علــى أربعــة مجــاالت يتعلـق   
 ويتعلـق الثالث ويتعلـق بالجانـب الـسياسي للقـيم الوطنيـة، والرابـع       و ،بالجانب القانوني للقيم الوطنية  

 لجميــع اإلحـصائي  التحليــل خـالل  مــن اتـضح  وقــد ،الوطنيـة  للقــيم واالقتـصادي  االجتمــاعي بالجانـب 
على تنمية القيم الوطنية لدى  العربي الربيع تداعيات أثر بان ،األسئلة فقرات على المبحوثين إجابات

ــة فــي الجامعــات     ــةأعــضاء مجــالس الطلب ــغ مجمــوع المتو    األردني ســطات  الكلــي كــان مرتفعــا، فقــد بل
  ).0.55818(، في حين بلغ تشتتها بانحراف معياري )3.8825(الحسابية 

 تأثير الربيع العربي في تنمية الجانب الوجداني للقيم الوطنية: األولالمجال 

 إلجابات أعضاء مجالس الطلبة عن مـستوى    الحسابي   المتوسط أن إلى) 2(رقم الجدول يشير
 كــان مرتفـــع، حيــث بلـــغ  الوجــداني للقــيم الوطنيـــة لــديهم    تــأثير الربيــع العربـــي علــى تنميــة الجانـــب     

ســـواء كانــت مـــن ناحيـــة  ، بمــا يفيـــد بــأن اتجاهـــات الطلبــة المبحـــوثين كانـــت إيجابيــة     )3.7319(
  . الوالءأماالنتماء 

" نمـا الربيـع العربـي شـعوري بقيمـة الـوطن والمحافظـة عليـه        " احتلت فقـرة   األولىففي المرتبة   
رسـخ  "، وهـي فقـرة تمثـل االنتمـاء، تلتهـا فـي المرتبـة الثانيـة فقـرة            )4.0198(بمتوسط حـسابي بلـغ    

 تمثـل  فقـرة  وهـي  ،)3.9109(حـسابي  بمتوسـط و" الربيع العربي  قناعاتي بالرضى عن نظام الحكـم  
ــوالء، ــق الربيــع العربــي معرفتــي بــضرورة      "فقــرة  الثالثــة  المرتبــة  فــي  تلتهــا  ال للــوطن  اإلخــالص عم 

 االنتمـاء،  تمثـل  فقـرة  وهـي ) 3.8515 (بلـغ  حـسابي  وبمتوسط" دتهوالدفاع عنه والحرص على سيا 
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" األردنيـة نما الربيـع العربـي لـدي االعتـزاز بقيـادة الدولـة          "فقرة األخيرة المرتبة في جاءت حين في
  .الوالء تمثل فقرة وهي ،)3.2574 (بلغ حسابي وبمتوسط

)2(جدول رقم   
 تأثير الربيع جابات المبحوثين عن مستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إل

  العربي على تنمية الجانب الوجداني للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة
  رقم

 الفقرة
  الوسط الرتبة الفقرات

 (*)الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المستوى بالنسبة 
 للمتوسط الحسابي

نمــا الربيــع العربــي شــعوري   1
بقيمــــة الــــوطن والمحافظــــة 

  .عليه

 مرتفع 0.76132 4.0198  1

عمق الربيع العربـي معرفتـي        2
 للـــوطن اإلخــالص بــضرورة  

 والحـرص علـى    والدفاع عنه 
  سيادته

 مرتفع 0.82929 3.8515  3

ــري   3 ــع العربــــي فخــ زاد الربيــ
ــا  بـــــــــوطني وزدت اخالصـــــــ

 وحبا له

 مرتفع 0.82149 3.6931  5

ــي بـــ   4 ــع العربـ ــي الربيـ ن أعرفنـ
 غاليــة ويجـــب  أمانـــهالــوطن  

 رص عليهالح

 مرتفع 0.94586 3.8416  4

زاد الربيع العربـي مـن قربـي      5
ــة   ــادة الدولــــــ ــي لقيــــــ وحبــــــ

 األردنية

 مرتفع 0.95999 3.6040  7

عـزز الربيــع العربــي اطالعــي   6
بــــــــــــالمرتكزات القوميــــــــــــة   

ــةوالفكريــــة للقيــــادة   األردنيــ
 وثوابتها السياسية

 مرتفع 1.11879 3.6436  6

7     ــدي ــي لــ ــع العربــ ــا الربيــ نمــ
ــة  االع ــادة الدولــــ ــزاز بقيــــ تــــ

   وطاعتهااألردنية

 متوسط 1.02619 3.2574  8

ــع العربـــــــــي    8 ــخ الربيـــــــ رســـــــ
قناعــاتي بالرضــى عــن نظــام   

 الحكم

 مرتفع 0.90663 3.9109  2

 مرتفع 0.63843 3.7319  المجموع 

ــن : داللـــة القيـــاس (*) ــنخفض، )  فـــأدنى2.49): (5-1(مـ ــأعلى3.5(متوســـط، ) 3.49-2.5(مـ )  فـ
  .مرتفع
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 بشكل متأثرون األردنيةكن تفسير ذلك بأن أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات ويم
 تنمية الجانب الوجداني نعكست باتجاهابمجريات الربيع العربي، والتي  مباشر أو غير المباشر

 من انتماءهم ثم والئهم، حيث كان أوًال، فزادت من تنمية خبراتهم وعززت  الوطنية لديهمللقيم
ية التي رافقت الربيع العربي في كل من سوريا ومصر وليبيا وتونس واليمن،  السلبحداثلأل
 في تعميق انتمائهم لهويتهم السياسية، وتعزيز والئهم لقيادتهم لدورها في بناء الدولة أثرًا

  .   وتطويرها والحفاظ عليهااألردنية

  يم الوطنيةتأثير الربيع العربي في تنمية الجانب القانوني للق: المجال الثاني.2

 إلجابات أعضاء مجالس الطلبة عن مـستوى    الحسابي   المتوسط أن إلى) 3(رقم الجدول يشير
  مرتفـــع، حيـــث بلـــغ تـــأثير الربيـــع العربـــي علـــى تنميـــة الجانـــب القـــانوني للقـــيم الوطنيـــة لـــديهم كـــان   

  .الواجبات أو، بما يفيد بأن اتجاهات الطلبة كانت إيجابية سواء من حيث الحقوق )3.8923(

رســخ الربيـع العربــي معرفتــي بحقــوق المــواطن المدنيــة فــي   "  احتلــت فقــرةاألولــىففـي المرتبــة  
، وهـي  )4.2871( المرتبـة األولـى بمتوسـط حـسابي بلـغ     "  على شخصه وممتلكاتـه ومعيـشته    األمان

عرفنــي الربيـــع العربــي بأهميــة المحافظــة علـــى     "تمثــل الحقــوق، وفــي المرتبــة الثانيـــة جــاءت فقــرة       
، وهـي فقـرة تمثـل    )4.2772( بمتوسط حسابي" ات العامة والخاصة باعتباره واجب وطني    الممتلك

زاد الربيــع العربــي معرفتــي بواجــب احتــرام     "فقــرة األخيــرة المرتبــة فــي جــاءت حــين فــيالواجبــات، 
، وهــي فقــرة تمثــل  )3.4752 (بلــغ حــسابي وبمتوســط ،"القــانون واالنــصياع لــه فــي الــسر والعلــن  

  . أيضاالواجبات 

  )3(جدول رقم 

تأثير الربيع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن مستوى 

  العربي على تنمية الجانب القانوني للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة
  رقم

 الفقرة
 الفقرات

 الرتبة
  الوسط

 (*)الحسابي
االنحراف 

 المعياري
المستوى بالنسبة 

 للمتوسط الحسابي

9 

ــع العربـــــي معرفتـــــي   ــخ الربيـــ رســـ
ــة فــــي   ــواطن المدنيــ بحقــــوق المــ

ــه األمـــان  علـــى شخـــصه وممتلكاتـ
  ومعيشته 

 

 مرتفع 0.84067 4.2871  1

10 
زاد الربيع العربي معرفتي بحقوق   
ــدم    ــي عـــ ــة فـــ ــواطن القانونيـــ  مرتفع 0.87958 3.9208  4المـــ



  عقيل
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  رقم

 الفقرة
 الفقرات

 الرتبة
  الوسط

 (*)الحسابي
االنحراف 

 المعياري
المستوى بالنسبة 

 للمتوسط الحسابي
ــه  ــه أو اعتقالـــ توقيفـــــه  أو تعذيبـــ

 تعسفيا

11 

رفتـي بحــق  عـزز الربيـع العربـي مع   
ــة    ــوفير الرعايـــ ــي تـــ ــواطن فـــ المـــ
االجتماعيــة والــصحية والتعليميــة  

 والمساواة بتكافؤ الفرص 

 مرتفع 0.97595 3.5050  7

12 

ــع الع  ــا الربيــــ ــي  نمــــ ربــــــي معرفتــــ
 ةبــــضرورة ضــــمان حــــق ممارســــ 

الشعائر والطقوس الدينية لجميع     
  بشكل متساوالمعتقدات

 مرتفع 0.89143 4.1584  3

13 
بي معرفتي بواجب   زاد الربيع العر  

احترام القانون واالنصياع لـه فـي       
 السر والعلن

 مرتفع 0.94439 3.4752  8

14 

ــي الربيــــع العربــــي بأهميــــة     عرفنــ
المحافظة علـى مؤسـسات الدولـة      
وواجب تطويرها و تطوير العمل 

 بها

 مرتفع 1.0463 3.6931  6

15 

ــاعتي     ــي قنـــ ــع العربـــ ــق الربيـــ عمـــ
ــع    ــزام بواجــــب دفــ بــــضرورة االلتــ

ــا حـــق  الـــضرا ــوم لكونهـ ئب والرسـ
 للدولة والمجتمع 

 مرتفع 1.0525 3.8218  5

16 
ــي الربيــــع العربــــي بأهميــــة     عرفنــ
المحافظة علـى الممتلكـات العامـة     

 والخاصة باعتباره واجب وطني
 مرتفع 0.9810 4.2772  2

 مرتفع 0.6268 3.8923   المجموع 

ــن : داللـــة القيـــاس (*) ــنخفض، )  فـــأدنى2.49): (5-1(مـ ــأعلى3.5(متوســـط، ) 3.49-2.5(مـ )  فـ
  .مرتفع
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ـــرات           ــة نحــو تأثي ــأن اتجاهــات أعــضاء مجــالس الطلب ــائج أعــاله ب ــدل النت الربيــع  وبــشكل عــام ت
كانـــت إيجابيـــة ومرتفعـــة، حيـــث ازداد وعـــيهم  العربـــي علـــى تنميـــة الجانـــب القـــانوني للقـــيم الوطنيـــة  

والثقافيــة والدينيــة والتعليميــة  المدنيــة والشخــصية والــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة   بحقــوقهم 
 لواجباتهم تجاة وطنهم باحترام القانون العام والمحافظة علـى  إدراكهموغيرها، ومن حيث  ةوالخدمي

 وعـدم  واألعـراض  األمـوال  واالقتـصادي وحفـظ   اإلداريمؤسسات الدولة وممتلكاتها وتطوير العمـل     
  . للمجتمع ونحو ذلكاإلساءة

  بيع العربي في تنمية الجانب السياسي للقيم الوطنية تأثير الر: المجال الثالث.3

 إلجابات أعضاء مجالس الطلبة عن مـستوى    الحسابي   المتوسط أن إلى) 4(رقم الجدول يشير
 مرتفـــع، حيـــث بلـــغ تــأثير الربيـــع العربـــي علـــى تنميـــة الجانـــب الـــسياسي للقـــيم الوطنيـــة لـــديهم كـــان   

  .ثين كانت إيجابية، بما يفيد بأن اتجاهات الطلبة المبحو)4.0393(

" عمق الربيع العربي قناعاتي بضرورة تداول الـسلطة سـلميا    " احتلت فقرة  األولىففي المرتبة   
نمـا الربيـع العربـي حرصـي علـى      "، تلتها في المرتبة الثانية فقرة )4.4455(وبمتوسط حسابي بلغ    

، تلتهــا فــي  )4.2574(وبمتوســط حــسابي بلــغ  " تقــديم المــصلحة العامــة علــى المــصلحة الخاصــة   
نما الربيع العربي لدي ضرورة المشاركة في الحراك والعمل السياسي الـسلمي  "المرتبة الثالثة فقرة    
 فقد جاءت فقرة األخيرة في المرتبة أما، )4.2178(وبمتوسط حسابي بلغ   " على الساحة الوطنية  

وبمتوسـط حـسابي   " اآلخـر ي زاد الربيع العربي قناعاتي بأهمية حرية الـرأي والتعبيـر واحتـرام الـرأ          "
  ).  3.7030(بلغ 

  )4(جدول رقم 

 تأثير الربع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن مستوى

  العربي على تنمية الجانب السياسي للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

 الرتبة
  الوسط

 (*)الحسابي
االنحراف 

 عياريالم
المستوى بالنسبة 

 للمتوسط الحسابي

17 

ــي لــدي ضــرورة    نمــا الربيــع العرب
المـــشاركة فـــي الحـــراك والعمـــل     
ــساحة    ــسلمي علــى ال الــسياسي ال

 .الوطنية

 مرتفع 0.93385 4.2178  3

18 
عمــــق الربيـــــع العربـــــي قناعـــــاتي  
 مرتفع 0.78071 4.4455  1 بضرورة تداول السلطة سلميا  
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات

 الرتبة
  الوسط

 (*)الحسابي
االنحراف 

 عياريالم
المستوى بالنسبة 

 للمتوسط الحسابي

19 

ــامي   ــع العربـــــي اهتمـــ عـــــزز الربيـــ
 كعامـــل اإلنــسان بــاحترام حقـــوق  

مهــــــــم لالســــــــتقرار الــــــــسياسي    
  واالجتماعي في المملكة

 مرتفع 0.94114 3.8812  5

20 
زاد الربيع العربي قناعاتي بأهمية    
ــرام    ــر واحتـ ــرأي والتعبيـ ــة الـ حريـ

 اآلخرالرأي 
 مرتفع 0.93322 3.7030  7

21 
زاد الربيــــــــع العربــــــــي معرفتــــــــي 

 المشاركة في االنتخابات   بضرورة
 الوطنية

 مرتفع 0.96246 3.7921  6

22 
عـــــزز الربيـــــع العربـــــي معرفتـــــي     

 األحـــزاببــضرورة العــضوية فــي    
 الوطنيةوالتنظيمات السياسية 

 مرتفع 0.91099 4.0099  4

23 
ــى     ــع العربــي حرصــي عل ــا الربي نم
ــى     ــة علــ ــصلحة العامــ ــديم المــ تقــ

 المصلحة الخاصة
 مرتفع 0.87924 4.2574  2

 مرتفع 0,6820 4.0393  المجموع 

ــن : داللـــة القيـــاس (*) ــنخفض، )  فـــأدنى2.49): (5-1(مـ ــأعلى3.5(متوســـط، ) 3.49-2.5(مـ )  فـ
  .مرتفع

تأثير الربيع العربي على ويمكن تفسير النتائج أعاله بأن اتجاهات الطلبة المبحوثين نحو 
مجتمع الدراسة قد  مما يعني أن كانت إيجابية ومرتفعة،تنمية الجانب السياسي للقيم الوطنية 

السياسي بأدوات ممارسة العمل السياسي نعكس على وعيهم اأثر بمجريات الربيع العربي بشكل ت
 باإلضافة، اإلنسانالسلمي من خالل المشاركة في االنتخابات وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية حقوق 

 األحزابعلى المصلحة الخاصة، وتشكيل  وتقديم المصلحة العامة اآلخر احترام الرأي والرأي إلى
  .جل التداول السلمي للسلطةأوالتنظيمات السياسية من 
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تأثير الربيع العربي في تنمية الجانب االجتماعي واالقتصادي للقيم : المجال الرابع.4

 الوطنية 

 إلجابات أعضاء مجالس الطلبة عن مـستوى    الحسابي   المتوسط أن إلى) 5(رقم الجدول يشير
 مرتفــع، ثير الربيــع العربــي علــى تنميــة الجانــب االجتمــاعي واالقتــصادي للقــيم الوطنيــة لــديهم كــان  تـأ 

  .، بما يفيد بأن اتجاهات الطلبة المبحوثين كانت إيجابية)3,8868(حيث بلغ 

عرفنـي الربيـع العربـي بأهميـة المـشاركة والمبـادرة فـي العمـل         " احتلت فقـرة  األولىففي المرتبة  
، تلتهـا فـي المرتبـة الثانيـة     )4.1485(، وبمتوسـط حـسابي بلـغ    "جل خدمة المجتمـع أالتطوعي من  

ــسبة للمــرأة والرجــل فــي         " فقــرة  ــة تكــافؤ الفــرص ومــساواتها بالن ــي بأهمي ــي معرفت ــع العرب زاد الربي
نمـا الربيـع   "، تلتهـا فـي المرتبـة الثالثـة فقـرة      )4.1089(، وبمتوسط حسابي بلغ  "األردنيالمجتمع  

، وبمتوســط "هشــكالأ القناعــة بعــدم اســتغالل المنــصب وضــرورة محاربــة الفــساد بكافــة    العربــي لــدي
زاد الربيــع العربــي معرفتــي  " فقــد احتلــت فقــرة  األخيــرة، أمــا فــي المرتبــة  )3.9307(حــسابي بلــغ  

، وبمتوســط "ثارهــا الــسياسيةآ واألردنــيبخطــورة المــشكالت االجتماعيــة واالقتــصادية فــي المجتمــع  
  ).    3.5941(حسابي بلغ 

  )5(جدول رقم 

 تأثير الربيع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن مستوى

  العربي على تنمية الجانب االجتماعي واالقتصادي للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة
رقم 

 الفقرة
  

 الفقرات
 الرتبة

  الوسط

 (*)الحسابي
االنحراف 

 المعياري
بالنسبة المستوى 

 للمتوسط الحسابي

24 

زاد الربيــع العربــي معرفتــي  
ــورة المـــــــــــشكالت  بخطـــــــــ
ــة واالقتــــصادية   االجتماعيــ

 األردنــــــي فــــــي المجتمــــــع   
  وأثارها السياسية  

 مرتفع 1.0409 3.5941  7

25 

عمــــــــق الربيــــــــع العربــــــــي 
ــوع   اهت ــول تنــــ ــامي بقبــــ مــــ

ــادات وتقاليـــد و  عـــراف  أعـ
   وقيمهاألردنيالمجتمع 

  
  

 رتفعم 0.92629 3.8911  4
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رقم 

 الفقرة
  

 الفقرات
 الرتبة

  الوسط

 (*)الحسابي
االنحراف 

 المعياري
بالنسبة المستوى 

 للمتوسط الحسابي

26 

عــــــــزز الربيـــــــــع العربـــــــــي  
اهتمامي بالوحـدة الوطنيـة     
ــتقرار    ــم لالســـ ــل مهـــ كعامـــ
ــاعي   ــسياسي واالجتمـــــ الـــــ

 واالقتصادي في المملكة

 مرتفع 0.93966 3.7624  6

27 

ــي لـــدي     ــا الربيـــع العربـ نمـ
ــتغالل    ــدم اســـ ــة بعـــ القناعـــ

نــصب وضــرورة محاربــة الم
 هشكالأالفساد بكافة 

 مرتفع 1.0025 3.9307  3

28 

لربيـع العربـي معرفتـي    نمـا ا 
ــ ن العنـــــف االجتمـــــاعي   أبـــ

سيضعف من تماسك البنية 
 االجتماعية للمجتمع

 مرتفع 0.97858 3.7723  5

29 

زاد الربيــع العربــي معرفتــي  
ــرص   ــافؤ الفــــ ــة تكــــ بأهميــــ
ومساواتها بالنـسبة للمـرأة     
ــع    ــي المجتمــــ ــل فــــ والرجــــ

 األردني

 مرتفع 1.0478 4.1089  2

30 

عرفنــــــي الربيــــــع العربـــــــي   
ــة ــشاركةبأهميــــــــــــ   المــــــــــــ

ــي العمـــــــل   والمبـــــــادرة فـــــ
جــل خدمــة  أالتطــوعي مــن  

 المجتمع

 مرتفع 0.85307 4.1485  1

 مرتفع 0,6890 3,8868  المجموع 

ــن : داللـــة القيـــاس (*) ــنخفض، )  فـــأدنى2.49): (5-1(مـ ــأعلى3.5(متوســـط، ) 3.49-2.5(مـ )  فـ
  .مرتفع

تـأثير الربيـع العربـي     نحـو  وبشكل عام تدل النتائج أعاله، بأن اتجاهـات أعـضاء مجـالس الطلبـة     
كانــت إيجابيــة ومرتفعــة، ممــا يعنــي أن    علــى تنميــة الجانــب االجتمــاعي واالقتــصادي للقــيم الوطنيــة     

مجتمــع الدراســة متــأثر بمجريــات الربيــع العربــي بــشكل جعلــه يــدرك مــدى ضــرورة الوحــدة الوطنيــة    
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، ومـدى خطـورة انعكـاس     التطوعيـة األعمـال والتالحم االجتماعي، ومدى أهميـة خدمـة المجتمـع فـي         
 خطــورة إلــى إضــافة، األردنــيالمـشكالت االجتماعيــة واالقتــصادية علــى الجانــب الـسياسي للمجتمــع    

  .مسألة العنف االجتماعي والفساد االقتصادي

  اختبار فرضيات الدراسة: ثالثا

ة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو تأثير الربيع العربي على تنمي: األولىالفرضية  -1
الجانب الوجداني للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة تعزى للعوامل الشخصية 

  ).الجنس، التخصص، العمر، السنة الدراسية:(والديمغرافية

 )6(جدول 
دالالت القياس للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين نحو تأثير 

داني للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة تبعًا الربيع العربي على تنمية الجانب الوج

  لمتغير الجنس

 العدد الجنس المتغير
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

  *الداللة
 0,67518 3,6571 28 أنثى

 الجنس
 0.61957 3,8575 73 ذكر

0,553 0,459 

*      =0.00 ≥ 0.05  

الفروق بالنسبة للجنس كانت لصالح الذكور بدليل ارتفاع متوسطهم أن ) 6(يبين الجدول رقم
 T، ويعزز ذلك قيمـة )3.6571(اإلناث، في حين بلغ متوسط إجابة )3.8575(الحسابي حيث بلغ

 وبمستوى إحصائيًاويبدو الفرق في الجنس غير دال المحسوبة وهي أعلى من قيمتها الجدولية، 
  ).T) 0,459الداللة 
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  )7(جدول رقم 

دالالت القياس للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين نحو تأثير 

الربيع العربي على تنمية الجانب الوجداني للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة تبعًا 

  لمتغير التخصص

 العدد التخصص المتغير
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  Tقيمة 

 المحسوبة
ى مستو

  *الداللة
كليات 
 علمية

67 3,8955 0,65723 
 التخصص

كليات 
 إنسانية

34 3,6176 0,56433 
0,362 0,549 

*  =0.00 ≥ 0.05  

أن الفروق في المتوسطات الحسابية بالنسبة للتخصص كانت لصالح ) 7(يبين الجدول رقم
 في حين بلغ المتوسط ،)3,8955( رتفاع متوسطهم الحسابي والذي بلغالكليات العلمية بدليل ا

 المحسوبة وهي أعلى من T، ويعزز ذلك قيمـة )3,6176(اإلنسانية طلبة الكليات إلجاباتالحسابي 
 T، حيث بلغ مستوى الداللة إحصائيًا، ويبدو الفرق في التخصص غير دال قيمتها الجدولية

)0,549.(  

  )8(جدول رقم 

لمعيارية إلجابات المبحوثين نحو تأثير دالالت القياس للمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

الربيع العربي على تنمية الجانب الوجداني للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة تبعًا 

  لمتغير العمـر

 العدد العمر المتغير
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

  *الداللة
 سنة فما 22
 0,60619 3,8533 90 دون

 العمـر
 22أكثر من 

 0,76657 3,3818 11 سنة
2,733 0,101 

*  =0.00 ≥ 0.05  
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 22"أن الفروق في المتوسطات الحسابية بالنسبة للعمـر كان لصالح ) 8(يبين الجدول رقم
، في حين بلغ المتوسط )3,8533( رتفاع متوسطهم الحسابي والذي بلغ بدليل ا"سنة فما دون

 المحسوبة وهي أعلى من T، ويعزز ذلك قيمـة )3,3818"( سنة22أكثر من  "إلجاباتالحسابي 
 T، حيث بلغ مستوى الداللة إحصائيًا ويبدو الفرق في العمـر غير دال قيمتها الجدولية،

)0,101.(  

  )9(جدول رقم 

 لتصورات المبحوثين نحو تأثير الربيع العربي على تنمية الجانب األحاديتحليل التباين 

  وطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة تبعا لمتغير السنة الدراسيةالوجداني للقيم ال

  المتغير
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات
درجة 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

)F( 
مستوى 

 *الداللة
  السنة الدراسية 0,499 3 1,497 بين المجموعات

داخل 
 0,405 98 39,263 المجموعات

1,233 0,302 

*    =0.00 ≥ 0.05  

 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيـة إلى) 9(ير المعطيات اإلحصائية في الجدول رقمتش
الربيع العربي على تنمية الجانب الوجداني للقيم الوطنية لدى الطلبة تبعًا لمتغير السنة لتأثيـر 

  .) =0,302(وبمستوى داللة ) 1,233 تساوي  F(الدراسية، حيث كانت قيمة 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية نحــو تــأثير الربيــع العربــي علــى تنميــة      : الفرضــية الثانيــة -2
الشخـــــصية  تعـــــزى للعوامـــــل الجانـــــب القـــــانوني للقـــــيم الوطنيـــــة لـــــدى أعـــــضاء مجـــــالس الطلبـــــة  

  ).الجنس، التخصص، العمر، السنة الدراسية:(والديمغرافية

بدليل ارتفاع أن الفروق بالنسبة للجنس كانت لصالح الذكور ) 10(يبين الجدول رقم
، ويعزز ذلك )3,6349(اإلناث، في حين بلغ متوسط إجابة )3.8097(متوسطهم الحسابي حيث بلغ

 إحصائيا، ويبدو الفرق في الجنس غير دال  المحسوبة وهي أعلى من قيمتها الجدوليةTقيمـة 
  ).T) 0,489وبمستوى داللة 
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 )10(جدول 
ات المعيارية إلجابات المبحوثين نحو تأثير دالالت القياس للمتوسطات الحسابية واالنحراف

الربيع العربي على تنمية الجانب القانوني للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة تبعًا 

  لمتغير الجنس

 العدد الجنس المتغير
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  Tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

 *الداللة
 0,64424 3,6349 28 أنثى

 الجنس
 0,61766 3,8097 73 ذكر

0,482 0,489 

*      =0.00 ≥ 0.05  

  )11(جدول رقم 

دالالت القياس للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين نحو تأثير 

الربيع العربي على تنمية الجانب القانوني للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة تبعًا 

  لمتغير التخصص

 العدد التخصص المتغير
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

  *الداللة
 0,57851 3,8590 67 كليات علمية

 التخصص
إنسانيةكليات   34 3,5686 0,68097 

2,268 0,135 

*      =0.00 ≥ 0.05  

 لصالح أن الفروق في المتوسطات الحسابية بالنسبة للتخصص كانت) 11(ويبين الجدول رقم
، في حين بلغ المتوسط )3,8590( رتفاع متوسطهم الحسابي والذي بلغالكليات العلمية بدليل ا

 المحسوبة وهي أعلى من T، ويعزز ذلك قيمـة )3,5686(اإلنسانية طلبة الكليات إلجاباتالحسابي 
 T حيث بلغ مستوى داللة ،إحصائيًاويبدو الفرق في التخصص غير دال قيمتها الجدولية، 

)0,135.(  
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  )12(جدول رقم 

دالالت القياس للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين نحو تأثير 

الربيع العربي على تنمية الجانب القانوني للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة تبعًا 

  لمتغير العمـر

 العدد العمر المتغير
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

  *الداللة
 سنة فما 22
 دون

90 3,8173 0,61274 
 العمـر

 22أكثر من 
 0,57325 3,3030 11 سنة

0,107 0,745 

*      =0.00 ≥ 0.05  

أن الفروق في المتوسطات الحسابية بالنسبة للعمـر كان لصالح ) 12(ويبين الجدول رقم
، في حين بلغ )3.8173( لحسابي والذي بلغهم ا بدليل ارتفاع متوسط" سنة فما دون22"

 المحسوبة وهي T، ويعزز ذلك قيمـة )3,3030"( سنة22أكثر من  "إلجاباتالمتوسط الحسابي 
 Tحيث بلغ مستوى داللة  ،إحصائيًاويبدو الفرق في العمـر غير دال أعلى من قيمتها الجدولية، 

)0,745.(  

  )13(جدول رقم 

تصورات المبحوثين نحو تأثير الربيع العربي على تنمية الجانب  لاألحاديتحليل التباين 

   القانوني للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة تبعا لمتغير السنة الدراسية

  المتغير
  مصدر التباين

مجموع 

 المربعات
درجة 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

)F( 
مستوى 

 *الداللة
بين 

  السنة الدراسية 0,234 3 0,701 المجموعات

داخل 
 0,398 98 38.592 المجموعات

0,588 0,625 

* =0.00 ≥ 0.05  
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 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيـة إلى) 13(تشير المعطيات اإلحصائية في الجدول رقم
الربيع العربي على تنمية الجانب القانوني للقيم الوطنية لدى الطلبة تبعًا لمتغير السنة لتأثيـر 

  ). =0,625(وبمستوى داللة ) 0,588( تساوي Fيث كانت قيمةالدراسية، ح

ــة  -3 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية نحــو تــأثير الربيــع العربــي علــى تنميــة      : الفرضــية الثالث
الجانــــب الــــسياسي للقـــــيم الوطنيــــة لــــدى أعـــــضاء مجــــالس الطلبــــة تعـــــزى للعوامــــل الشخـــــصية        

  ).دراسيةالجنس،التخصص، العمر، السنة ال:(والديموغرافية

 )14(جدول 
دالالت القياس للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين نحو تأثير 
الربيع العربي على تنمية الجانب السياسي للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة تبعًا 

  لمتغير الجنس

 العدد الجنس المتغير
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

  *الداللة

 077228 3,9524 28 أنثى الجنس
 0,64540 4,0982 73 ذكر  

1,083 0.301 

*      =0.00 ≥ 0.05  

أن الفروق بالنسبة للجنس كانت لصالح الذكور بدليل ارتفاع ) 14(يبين الجدول رقم
، ويعزز ذلك )3,9524(اإلناث، في حين بلغ متوسط إجابة )4,0982(متوسطهم الحسابي حيث بلغ

 إحصائيًاويبدو الفرق في الجنس غير دال  المحسوبة وهي أعلى من قيمتها الجدولية، Tقيمـة 
  ).T) 0,301وبمستوى داللة 

  )15(جدول رقم 
دالالت القياس للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين نحو تأثير 

سي للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة تبعًا الربيع العربي على تنمية الجانب السيا
  لمتغير التخصص

 العدد التخصص المتغير
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

  *الداللة
 0,57172 4,1791 67 كليات علمية

كليات  التخصص
 0,81688 3,8186 34 إنسانية

5,984 0,016 

* =0.00 ≥ 0.05  
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أن الفروق في المتوسطات الحسابية بالنسبة للتخصص كانت لصالح ) 15(دول رقمويبين الج
، في حين بلغ المتوسط )4,1791( رتفاع متوسطهم الحسابي والذي بلغالكليات العلمية بدليل ا

 إحصائيًا الفرق في التخصص دال أن، ويبدو )3,8186(اإلنسانية طلبة الكليات إلجاباتالحسابي 
  .)0,016(حيث بلغ مستوى

  )16(جدول رقم 

 المبحوثين نحو تأثير إلجاباتدالالت القياس للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الربيع العربي على تنمية الجانب السياسي للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة تبعا 

  لمتغير العمـر

 العدد العمر المتغير
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  Tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  *الداللة
 سنة فما 22
 0,61810 4,0944 90 دون

 العمـر
 22أكثر من 

 سنة
11 3,7576 1,06813 

9,080 0,003 

*     =0.00 ≥ 0.05  

 22"أن الفروق في المتوسطات الحسابية بالنسبة للعمـر كان لصالح ) 16(يبين الجدول رقم
، في حين بلغ المتوسط )4,0944( ي بلغبي والذ بدليل ارتفاع متوسطهم الحسا"سنة فما دون

حيث  إحصائيًا الفرق في العمـر دال أن، ويبدو )3,7576"( سنة22أكثر من  "إلجاباتالحسابي 
  ).0,003(بلغ مستوى

  )17(جدول رقم 
 لتصورات المبحوثين نحو نحو تأثير الربيع العربي على تنمية األحاديتحليل التباين 

    الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة تبعا لمتغير السنة الدراسيةالجانب السياسي للقيم
  المتغير

  مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجة 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

)F( 
مستوى 

 *الداللة
السنة  0,363 3 1,090 بين المجموعات

داخل   الدراسية
 0,468 98 45,435 المجموعات

0,775 0,511 

*     =0.00 ≥ 0.05  
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 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيـة إلى) 17(تشير المعطيات اإلحصائية في الجدول رقم
الربيع العربي على تنمية الجانب السياسي للقيم الوطنية لدى الطلبة تبعًا لمتغير السنة لتأثيـر 

  ). =0,511(وبمستوى داللة ) 0,775( تساوي Fالدراسية، حيث كانت قيمة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو تأثير مساق التربية الوطنية على : عةالفرضية الراب-4
 تعزى للعوامل تنمية الجانب االجتماعي واالقتصادي للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة

 ).الجنس، التخصص، العمر، السنة الدراسية: (الشخصية والديموغرافية

لجنس كانت لصالح الذكور بدليل ارتفاع أن الفروق بالنسبة ل) 18(يبين الجدول رقم
، ويعزز ذلك )3.7738(اإلناث، في حين بلغ متوسط إجابة )3,9269(متوسطهم الحسابي حيث بلغ

 إحصائيًاويبدو الفرق في الجنس غير دال  المحسوبة وهي أعلى من قيمتها الجدولية، Tقيمـة 
  ).T) 0,805وبمستوى داللة 

 )18(رقم جدول 
لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين نحو تأثير دالالت القياس ل

الربيع العربي على تنمية الجانب االجتماعي واالقتصادي للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس 
  الطلبة تبعًا لمتغير الجنس

 العدد الجنس المتغير
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  Tقيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  *ةالدالل
 0,64344 3,7738 28 أنثى

 الجنس
 0,66434 3,9269 73 ذكر

0,061 0,805 

*     =0.00 ≥ 0.05  

 )19(رقم جدول 
دالالت القياس للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين نحو تأثير 

دى أعضاء مجالس الربيع العربي على تنمية الجانب االجتماعي واالقتصادي للقيم الوطنية ل
  تبعًا لمتغير التخصص الطلبة

 العدد التخصص المتغير
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

  *الداللة
 0.62062 3,9552 67 كليات علمية

كليات  التخصص
 0,71802 3,7451 34 إنسانية

3,714 0,057 

*      =0.00 ≥ 0.05  
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ن الفروق في المتوسطات الحسابية بالنسبة للتخصص كانت لصالح أ) 19(ويبين الجدول رقم
، في حين بلغ المتوسط )3,9552( رتفاع متوسطهم الحسابي والذي بلغالكليات العلمية بدليل ا

 المحسوبة وهي أعلى من T، ويعزز ذلك قيمـة )3,7451( طلبة الكليات االنسانيةإلجاباتالحسابي 
  .)0,057( حيث بلغ مستوىإحصائيًافرق في التخصص غير دال  الأن، ويبدو قيمتها الجدولية

 )20(رقمجدول 
دالالت القياس للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين نحو تأثير 
الربيع العربي على تنمية الجانب االجتماعي واالقتصادي للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس 

  رتبعًا لمتغير العمـ الطلبة

 العدد العمر المتغير
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
  Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

  *الداللة
 سنة فما 22
 0,62159 3,9296 90 دون

 العمر
 22أكثر من 

 سنة
11 3,5152 0,85782 

4,369 0,039 

*     =0.00 ≥ 0.05  

 22"لعمـر كان لصالح أن الفروق في المتوسطات الحسابية بالنسبة ل) 20(كما يبين الجدول
، في حين بلغ المتوسط )3,9296( رتفاع متوسطهم الحسابي والذي بلغ بدليل ا"سنة فما دون

 إحصائيًا الفرق في العمـر دال أن، كما يبدو )3,5152(" سنة22أكثر من  "إلجاباتالحسابي 
  ).T) 0,039حيث بلغ مستوى داللة 

  )21(جدول رقم 
ات المبحوثين نحو نحو تأثير الربيع العربي على تنمية  لتصوراألحاديتحليل التباين 

أعضاء مجلس تبعا لمتغير السنة  الجانب االجتماعي واالقتصادي للقيم الوطنية لدى الطلبة
  الدراسية 

  المتغير
  مصدر التباين

مجموع 

 المربعات
درجة 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

)F( 
مستوى 

 *الداللة
بين 
  السنة الدراسية 0,368 3 1,103 عاتالمجمو

داخل 
 0,436 98 42,327 المجموعات

0,842 0,474 

*     =0.00 ≥ 0.05  
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 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيـة إلى) 21(وتشير المعطيات اإلحصائية في الجدول رقم
عا الربيع العربي على تنمية الجانب االجتماعي واالقتصادي للقيم الوطنية لدى الطلبة تبلتأثيـر 

  ). =0,474(وبمستوى داللة ) 0,842( تساوي Fلمتغير السنة الدراسية، حيث كانت قيمة

  :مناقشة نتائـج الدراسـة

 األردنيةجاءت هذه الدراسة لقياس ومعرفة اتجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات 
  : النتائج التاليةىإلالرسمية نحو تأثيرات الربيع العربي في تنمية القيم الوطنية لديهم، وتوصلت 

  :دالالت القياس للمتوسطات الحسابية: أوًال

الربيع العربي على تنمية الجانب الوجداني للقيم تأثير أن اتجاهات المبحوثين إيجابية نحو  .1
 حيث ،)3.7319( وبمتوسط حسابي كلي مرتفع بلغالوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة

 األولى، المرتبة "يمة الوطن والمحافظة عليهنما الربيع العربي شعوري بق"احتلت فقرة 
 المرتبة في جاءت حين في ،، وهي فقرة تمثل االنتماء)4.0198(بمتوسط حسابي بلغ

 حسابي وبمتوسط" األردنيةنما الربيع العربي لدي االعتزاز بقيادة الدولة  "فقرة األخيرة
 .الوالء تمثل فقرة وهي ،)3.2574 (بلغ

تأثير الربيع العربي على تنمية الجانب القانوني للقيم  إيجابية نحو أن اتجاهات المبحوثين .2
 حيث احتلت ،)3.8923(وبمتوسط حسابي كلي الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة

 على شخصه األمانرسخ الربيع العربي معرفتي بحقوق المواطن المدنية في "فقرة
 في، وهي تمثل الحقوق، )4.2871(المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ، "وممتلكاته

زاد الربيع العربي معرفتي بواجب احترام القانون  "فقرة األخيرة المرتبة في جاءت حين
، وهي فقرة تمثل )3.4752 (بلغ حسابي وبمتوسط ،"واالنصياع له في السر والعلن

  .الواجبات

لسياسي للقيم تأثير الربيع العربي على تنمية الجانب اأن اتجاهات المبحوثين إيجابية نحو   .3
 حيث احتلت ،)4.0393( وبمتوسط حسابي كلي بلغالوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة

 األولى، المرتبة "عمق الربيع العربي قناعاتي بضرورة تداول السلطة سلميا" فقرة
زاد الربيع " فقد جاءت فقرة األخيرة في المرتبة أما، )4.4455(وبمتوسط حسابي بلغ 

وبمتوسط حسابي بلغ " اآلخرمية حرية الرأي والتعبير واحترام الرأي العربي قناعاتي بأه
)3.7030  .( 

 تأثير الربيع العربي على تنمية الجانب االجتماعي  أن اتجاهـات المبحوثين إيجابية نحو .4
 وبمتوسط حسابي كلي واالقتصادي للقيم الوطنية لدى أعضاء مجالس الطلبة
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 والمبادرة في ني الربيع العربي بأهمية المشاركةعرف "، حيث احتلت فقرة)3,8868(بلغ
 وبمتوسط حسابي بلغ األولى، المرتبة "جل خدمة المجتمعأالعمل التطوعي من 

زاد الربيع العربي معرفتي بخطورة " فقد احتلت فقرة األخيرة، أما في المرتبة )4.1485(
، وبمتوسط "لسياسيةثارها اآ واألردنيالمشكالت االجتماعية واالقتصادية في المجتمع 

  ).    3.5941(حسابي بلغ 

  :اإلحصائيةدالالت الفروق : ثانيًا

د فـروق ذات داللـة إحصائية التجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات ال توجـ -1
تعزى لمتغير على تنمية الجانب الوجداني للقيم الوطنية  نحو تأثير الربيع العربي األردنية

  .)) =) 0,459(وبمستوى داللة ) T= 0,553(الجنس، حيث كانت قيمة 

د فـروق ذات داللـة إحصائية التجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات ال توجـ -2
تعزى لمتغير على تنمية الجانب الوجداني للقيم الوطنية  نحو تأثير الربيع العربي األردنية

  .)) )=0,549(وبمستوى داللة ) T)= 0,362(التخصص، حيث كانت قيمة 

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية التجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات  -3
تعزى لمتغير على تنمية الجانب الوجداني للقيم الوطنية  نحو تأثير الربيع العربي األردنية

  .)) )=0,101(وبمستوى داللة ) T= 2,733(العمـر، حيث كانت قيمة 

ة التجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات د فـروق ذات داللـة إحصائيال توجـ -4
تعزى لمتغير على تنمية الجانب الوجداني للقيم الوطنية  نحو تأثير الربيع العربي األردنية

 .) =0,302(وبمستوى داللة ) 1,233 تساوي F(حيث كانت قيمة السنة الدراسية، 

طلبة في الجامعات د فـروق ذات داللـة إحصائية التجاهات أعضاء مجالس الال توجـ -5
تعزى لمتغير على تنمية الجانب القانوني للقيم الوطنية  نحو تأثير الربيع العربي األردنية

  .)) )=0,489(وبمستوى داللة ) T= 0,482(الجنس، حيث كانت قيمة 

د فـروق ذات داللـة إحصائية التجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات ال توجـ -6
تعزى لمتغير على تنمية الجانب القانوني للقيم الوطنية لربيع العربي  نحو تأثير ااألردنية

  ) =0.135(وبمستوى داللة ) T= 2,268(التخصص، حيث كانت قيمة 
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 األردنيةجـود فـروق ذات داللـة إحصائية التجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات ال ت -7
تعزى لمتغير العمـر، للقيم الوطنية على تنمية الجانب القانوني نحو تأثير الربيع العربي 

  .)) )=0.745(وبمستوى داللة ) T= 0.107(حيث كانت قيمة 

 األردنيةجـود فـروق ذات داللـة إحصائية التجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات ال ت -8
تعزى لمتغير السنة على تنمية الجانب القانوني للقيم الوطنية نحو تأثير الربيع العربي 

 ). =0,625(وبمستوى داللة ) 0.588 تساوي F(حيث كانت قيمة اسية، الدر

 األردنيةجـود فـروق ذات داللـة إحصائية التجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات ال ت -9
تعزى لمتغير الجنس، على تنمية الجانب السياسي للقيم الوطنية نحو تأثير الربيع العربي 

  )). =)0,301(توى داللة وبمس) T= 1,083(حيث كانت قيمة 

 األردنيةجـود فـروق ذات داللـة إحصائية التجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات ت -10
تعزى لمتغير على تنمية الجانب السياسي للقيم الوطنية نحو تأثير الربيع العربي 
  .)) )=0.16(وبمستوى داللة ) T= 5,984(التخصص، حيث كانت قيمة 

 األردنيةاللـة إحصائية التجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات جـود فـروق ذات دت -11
تعزى لمتغير العمـر، على تنمية الجانب السياسي للقيم الوطنية نحو تأثير الربيع العربي 

  .)) =0.003(وبمستوى داللة ) T= 9.080(حيث كانت قيمة 

 األردنيةلبة في الجامعات جـود فـروق ذات داللـة إحصائية التجاهات أعضاء مجالس الطال ت -12
تعزى لمتغير السنة على تنمية الجانب السياسي للقيم الوطنية نحو تأثير الربيع العربي 

 .) =0.611(وبمستوى داللة  )0.775 تساوي F(حيث كانت قيمة الدراسية، 

 األردنيةجـود فـروق ذات داللـة إحصائية التجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات ال ت -13
تعزى على تنمية الجانب االجتماعي واالقتصادي للقيم الوطنية حو تأثير الربيع العربي ن

  )). =0,805(وبمستوى داللة ) T= 0.061(لمتغير الجنس، حيث كانت قيمة 

 األردنيةجـود فـروق ذات داللـة إحصائية التجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات ال ت -14
تعزى  تنمية الجانب االجتماعي واالقتصادي للقيم الوطنية علىنحو تأثير الربيع العربي 

  .)) =0.057(وبمستوى داللة ) T= 3,714(لمتغير التخصص، حيث كانت قيمة 

 األردنيةجـود فـروق ذات داللـة إحصائية التجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات ت -15
تعزى قتصادي للقيم الوطنية على تنمية الجانب االجتماعي واالنحو تأثير الربيع العربي 

  )). =0.39(وبمستوى داللة ) T= 4,369(لمتغير العمـر، حيث كانت قيمة 



  دراسة ميدانية : عضاء مجالس الطلبة في الجامعات األردنية نحو تأثيرات الربيع العربي على تنمية القيم الوطنيةاتجاهات أ

2013-2014 

 835

 األردنيةجـود فـروق ذات داللـة إحصائية التجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات ال ت -16
تعزى على تنمية الجانب االجتماعي واالقتصادي للقيم الوطنية نحو تأثير الربيع العربي 
 (وبمستوى داللة ) 0.842 تساوي F(حيث كانت قيمة لمتغير السنة الدراسية، 

=0.075.( 

  الخاتمــــــة 

من خالل تحليل النتائج السابقة والتي تناولت اتجاهات أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات 
ادات الطلبة قد  نحو تأثيرات الربيع العربي على تنمية القيم الوطنية، فقد تبين فيها بأن قياألردنية
 بشكل واضح بالربيع العربي وأحداثه، والذي اتضح في مواقفهم واتجاهاتهم، وهو ما تأثروا

انعكس بتنمية قيمهم الوطنية وجدانيا وقانونيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا، في حين لم يتضح 
جتماعي تبعا لمتغير  فيما يتعلق بالجانب السياسي وفي الجانب االإال بينهم إحصائيًاوجود فوارق 

  .العمر

 االعتبار للدولة العربية وجعلتها دولة إعادة الربيع العربي قد أحداثوبالرغم من أن 
 أن نتائج الدراسة إالمؤسسات وقانون ومواطنين في ظل تعثرها لمدة تجاوزت الستين عاما، 
ف عن وجود مشكلة تؤكد وجود قناعة لدى أعضاء مجالس الطلبة بأن تداعيات الربيع العربي تكش

 األنساقتتعلق ببنية المجتمعات العربية وقيمها السياسية، مما دفعهم لالعتقاد بأن عدم ترسيخ 
 في غاية الخطورة على أي عملية تحول مستقبلية أمر، األردنيالديمقراطية والليبرالية في المجتمع 

  .األردنيةللدولة 

 مجالس الطلبة كانت إيجابية نحو أعضاءأن اتجاهات التي بيّنت وفي ضوء نتائج الدراسة 
الربيع العربي على تنمية الجانب الوجداني والقانوني والسياسي واالجتماعي واالقتصادي تأثير 

 هعي الطلبة بحقوقهم وواجباتهم تجاللقيم الوطنية، يمكن القول بأن هناك ممارسات حية تعكس و
 التي واألعمال األنشطةوالمشاركة الفاعلة في مجتمعهم ووطنهم، والتزامهم بمبادئ الدولة وقيمها 

تستهدف رقي الوطن والمحافظة على مكتسباته، في ضوء النظرة السلبية لتداعيات الربيع العربي، 
وهو بشكل ما سيساهم في استمرار النظام السياسي بالمحافظة على الوضع التقليدي القائم من 

  . والمجتمع والقيم والعالقات ما بين السلطةاألبنيةحيث 
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  االستنتاجات العامة 

  : عدد من االستنتاجات التي أكدت صحة الفرضيات وعلى النحو التاليإلىتوصلت الدراسة 

 األردنيةيجابي أفرزه الربيع العربي لدى أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات إهناك أثر  .1
، حيث حصلت هالرسمية تجاه تنامي الشعور العاطفي نحو أهمية الوطن والمحافظة علي

 التي تناولت األسئلة في مجموع أعلى المتخصصة باالنتماء على متوسط حسابي األسئلة
 .الجانب الوجداني

يبدو أن معظم أعضاء مجالس الطلبة يعون بشكل كبير طبيعة حقوقهم المدنية ويقدمونها  .2
 . رسخ الربيع العربي معرفتهم بحقوق المواطنة المدنيةعلى جانب الواجبات، حيث

 المعنية بالجانب السياسي للقيم األسئلة إلجابات ارتفاع المتوسطات الحسابية إلىبالنظر  .3
الوطنية، يبدو أن تداعيات الربيع العربي قد عمقت بشكل واضح قناعات الطلبة بضرورة 

 ككل، في األردنيالتداول السلمي للسلطة لدوره في حفظ أمن واستقرار النظام السياسي 
 سلم المتوسطات بنفس ىدنألرأي والتعبير جاءت في هم تجاه حرية ا قناعاتأنحين 

 .المجموعة
 أهميةن معظم الطلبة يوافقون على إالبعد االجتماعي للقيم الوطنية ف أما فيما يتعلق ب .4

د ضعف والعمل االجتماعي والتطوعي في خدمة المجتمع وحل مشكالته، لكنهم يقرون بوج
 .في ذلك

  : التوصيــات

  : النتائج السابقة يمكن تقديم التوصيات التاليةبناء على

 الربيع العربي بشكل حداثإليجب أن تقوم الجامعات بتيني ندوات تعرض النتائج السلبية  -1
، ويعمل األردنية الوطنية التدريجية التي تقودها مؤسسات الدولة اإلصالحات يدعم تبني

قع الحياة السياسية المحلية مع على تحقيق االندماج الواعي والعميق في التعامل مع وا
 .الدوليـة واإلقليميةالساحة 

 لتحقيق الفائدة للوطن، يجابية لألسس الوطنية بالوالء واالنتماءضرورة تعزيز الصورة اإل -2
ي كافة النواحي، واعتبارها مؤثر  فالمرجوة من النتائج التي ترتبت على ظاهرة الربيع العربي

 مرحلة جديدة في ظروف حياتها المتعددة، األردنيةمقراطية الدييجابي على دخول التجربـة إ
  .بهدف تغيير الصورة السلبية لعمليات

يجابية لتعزيز القيم الوطنية من خالل الممارسة العملية والمشاركة استعمال الوسائل اإل -3
وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في تنمية المجتمعية، وذلك بتعزيز فكرة العمل التطوعي 
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تمع المحلي في المحافظات وتطوير آليات شرعية وقانونية لمشاركة األفراد في الحياة المج
 .السياسية العامة

 مراجعة وتقييم دوري لنتائج انتخابات إجراء على األكاديمية تعمل المؤسسات أنيجب  -4
المجلس الطالبية لقياس آثارها المتوقعة والمحتملة على مواقف الطلبة وقناعاتهم تجاة 

 ببعضهن في مجال اإلناثع النوع االجتماعي، وال بد لها من تعزيز ثقة الطالبات موضو
 . القيادية الخدميةاألعمالقدرتهن على 

المعلومات واالتصال لتطوير المفاهيم االيجابية االستفادة من الحداثة والعولمة وثورة  -5
 وتعميقها حقوق اإلنسان مفاهيم المترافقة مع الربيع العربي، وتعزيز توجهات الطلبة في تأكيد

وحمايـة  والفردية وتنمية قدرات األفراد ومواهبهم وتطوير دور المرأة والحريات الشخصية
 .حقوقهـا والمحافظة على حقوق الشباب والعناية بهم

 الربيع العربي على دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات أحداثالتركيز في تناول  -6
ي أصبحت ظاهرة عالمية في فرض رقابة على الممارسات األهلية غير الحكومية، والت

الرسمية والحكومية فيما يتعلق بالعالقة بين المواطن والحكومات وأجهزتها الرسمية، 
 .والتأكيد على احترام القوانين والمؤسسات الدستورية

 صعيد السياسية الخارجية فال بد مـن تحـصين الثقافـة الوطنيـة وتعميقهـا وتطويرهـا         أما على    -7
 والدوليـة، وتوضـيح كافـة مواقـف الدولــة     اإلقليميـة  األحـداث يجـابي مـع   اعـل اإل عـن طريـق التف  

 . بشفافية ووضوحاألردنية
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Attitudies of student councils in Jordanian universities 
about the effects of the Arab Spring on the development of 

national values 
  

Wasfe Aqeel, Dept. of Political Science, Faculty of Law, Yarmouk University, 
Irbid, Jordan 

  
Abstract  

 
This study aims to show the attitudies of  the student council in jordanians 

Universities, about the impact of the Arab Spring on the development of national values , 
and to identify the level of those influences and direction or not , by answering a series 
of questions that relate to the measurement of the degree of these effects in the 
development of the  Jordanian national values 

Research questionnaires were distributed to asample the student council in 
jordanians Universities, Whom registered in the first semester 2013/2014,The number of 
questionnaires suitable for analysis (101) identification of the origin (105) questionnaire 
was distributed The study found a positive relationship between the effects of the Arab 
Spring and the level of development national values among students, the emotional 
aspects, legal and political, social and economic 
 

Keywords: Arab Spring, national values, students council 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دراسة ميدانية : عضاء مجالس الطلبة في الجامعات األردنية نحو تأثيرات الربيع العربي على تنمية القيم الوطنيةاتجاهات أ

2013-2014 

 839

  27/8/2014قبل في   و11/2/2014  البحث للنشر فيقدم

 قائمة المراجــع

  الكتـــب

، دار المعـارف، القـاهرة،   )عبداللـه الكبيـر  : تحقيق(،لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،      -1
 .م1980

، ترجمة هشام السياسات المقارنة في وقتنا الحاضرألموند، جابرائيل، وجي بنجهام باويل،  -2
 .1997 للنشر والتوزيع، عمان، األهلية عبدالله، الدار

، مركــز دراســات  )27(، سلــسلة الثقافــة القوميــة مــسألة الهويــة ، )1995(الجــابري، محمــد،   -3
 .الوحدة العربية، بيروت

 .ربدإ، منشورات جامعة اليرموك، التربية الوطنية، )2011(، أحمد؛ وآخرون،ةالجوارن -4

، 3،طم الــنفس والتحليــل النفــسي موســوعة علــ، )1999(خــرونآطــه، فــرج عبــد القــادر، و  -5
 .مكتبة مدبولي، القاهرة

، مطـــابع الـــشريف، التعلـــيم فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية ، )1990(الحقيـــل، ســـليمان، -6
 .الرياض

 .، دار كنوز المعرفة، عمانالتربية الوطنية، )2008(الربيع، فايز ، -7

، جامعــة  اسيةموســوعة العلــوم الــسي   ، )1994( ،)تحريــر (ســماعيل مقلــد  إربيــع، محمــد؛ و   -8
 .الكويت، الكويت

، المؤســسة العربيـة للدراسـات والنــشر،   1ط ،موسـوعة علــم الـتفس  ، )1977(سـعد، أرزوق،  -9
 .بيروت

 .، دار جرير، عمانالتربية الوطنية، )2005(حمد؛ وقاسم محمد،أالعفيف،  -10

ــاموس المحــيط بــادي، أبــو طــاهر بــن يعقــوب   أالفيروز -11 ــروت،   8، ط، الق ، مؤســسة الرســالة، بي
 .م2005



  عقيل

  840

 المعوقين، رسالة ماجستير غيـر  ، مركز دراسات بحوث   مفهوم االتجاه ،)2012( كامل، سهام،  -12
 .ورة، جامعة القاهرةشمن

 .م2010، دار الحامد، عمان، 8، طالتربية الوطنيةالمشاقبة، أمين،  -13

،مجلــة المنــارة، أســس التحــول الــديمقراطي فــي الــوطن العربــي  ،)2007(المقــداد، محمــد، -14
 .150-87، ص7،ع 13م

 .، منشورات جامعة آل البيت، المفرقالتربية الوطنية، )2011(خرون،آ والمقداد، محمد -15

13- R Pradly, Jhon,(2012), After The Arab Spring: How Islamic 
Hijacked The Middle East Revolts, published by:American 
sociological, p2-3.  

14- Foreign Policy,(2011), Revolution in The Arab World, Edited by 
Marc Lynch, and other Published by the Slate Group, a division 
of The Washington Post Company, p1-2. 

  :اإللكترونيةالدوريات والمؤتمرات والمواقع 

،ندوة دور "، الشخصية الجامعية ودورها في ترسيخ االنتماء الوطني)2007( بركات، نظام، .1

، األردن-، عمانمركز الدراسات االستراتيجية، " في تحقيق األمن الشاملاألردنيةعات الجام
 .م12-13/3/2007

، لنـدن، العـدد   صـحيفة العـرب  ، الدولة الوطنية في زمن التحـوالت،  )2013( وجار، محمد، أ . 2
 .6، ص9371

ــدى الطلبــة الجــامعيين   )1993( المــشاقبة، أمــين،  . 3 ــة، دراســة ميدا: ، االتجاهــات الــسياسية ل ني

 . 120-87، ص ص 1، العدد 9، المجلد اإلنسانية، سلسلة العلوم  اليرموكأبحاثمجلة 

 ودور وسـائل  اإلسـالم مقومـات المواطنـة الـصالحة فـي      "،  )2011( ؛ وآخـرون،  أحـالم مطالقة،   . 4

 .765-751 ، ص ص1، العدد27، المجلد  اليرموكأبحاثمجلة ، "التربية في تعزيزها

 دور الربيع العربي في الثقافة السياسية، في، ثقافة التغيير فـي  ،)2012( حمد سعيد،أنوفل،   . 5

جامعـة  -م، عمـان 6/11/2012-5،  عمل مؤتمر فيالدلفيا السابع عشرأوراقالعالم العربي،  
 .فيالدلفيا



  دراسة ميدانية : عضاء مجالس الطلبة في الجامعات األردنية نحو تأثيرات الربيع العربي على تنمية القيم الوطنيةاتجاهات أ

2013-2014 

 841

دور الــشاب فــي التغييــر فــي المجتمــع األردنــي مــن وجهــة نظــر     ، )2013( دراوشــة، عبداللــه، . 6

م، 6/11/2012-5،  عمـل مــؤتمر فيالدلفيـا الـسابع عــشر   أوراق، األردنيـة طلبـة الجامعـات   
 .جامعة فيالدلفيا-عمان

الوطنية والديمقراطية في بالد الربيع العربي، ، السلطة )2013( ويش، حسام الدين،در .7
 معهد الدوحة

،http://www.dohainstitute.org/release/8dfa7f0d-272a-44d4-860f-
2f5d0515ee10 

حو ثقافة المواطنة فـي مـصر بعـد الربيـع     اتجاهات الطالب ن) 2013( معهد كارنيجي للسالم،   . 8
 http;llcarnegie-mec.orgl2013\11\06: اإللكترونيالعربي، الموقع 



  عقيل

  842

  ملحق أسئلة استبانة الدراسة
    بدرجة الفقــــرات ت

 عالية جدا
بدرجة    

 عالية
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جدا
ــعوري    1 ــي شـ ــع العربـ ــا الربيـ نمـ

ــة الـــــوطن والمحافظـــــة    بقيمـــ
 .عليه

     

ــق الربيــع العربــي معرفتــي     2 عم
ــوطن اإلخــــالصبــــضرورة   للــ

ــه  ــى  والــدفاع عن  والحــرص عل
  سيادته

     

زاد الربيـــــع العربـــــي فخــــــري    3
  وحبــًاخالصــًاإبــوطني وزدت 

 له

     

ــي بــــ    4 ــع العربــ ــي الربيــ ن أعرفنــ
 غاليــــة ويجــــب أمانــــهالــــوطن 

 الحرص عليه

     

ــي مــن قربــي     5 ــع العرب زاد الربي
 األردنيةوحبي لقيادة الدولة 

     

عـــزز الربيـــع العربـــي اطالعـــي   6
بــالمرتكزات القوميــة والفكريــة 

ــادة  ــةللقيـــ  وثوابتهـــــا  األردنيـــ
 السياسية

     

ربيــــــع العربـــــي لــــــدي  نمـــــا ال  7
االعتــــــــزاز بقيــــــــادة الدولــــــــة  

   وطاعتهااألردنية

     

رسخ الربيع العربـي  قناعـاتي        8
  بالرضى عن نظام الحكم
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    بدرجة الفقــــرات ت
 عالية جدا

بدرجة    
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جدا
ــي معرفتــي     9 ــخ الربيــع العرب رس

بحقوق المواطن المدنيـة فـي      
ــان  علــــــــــى شخــــــــــصه   األمــــــــ

 وممتلكاته ومعيشته 

     

زاد الربيــــع العربـــــي معرفتـــــي   10
ــوا  ــة بحقــــوق المــ طن القانونيــ

تعذيبـــه  أوفـــي عـــدم اعتقالـــه 
 توقيفه تعسفياأو 

     

ــي    11 ــي معرفتـ ــع العربـ ــزز الربيـ عـ
ــوفير     ــي تــ ــواطن فــ ــق المــ بحــ
الرعاية االجتماعيـة والـصحية     
والتعليميـة والمـساواة بتكــافؤ   

 الفرص 

     

ربــــي معرفتــــي نمـــا الربيــــع الع  12
 ةبضرورة ضمان حـق ممارسـ   

ــة   الــــشعائر والطقــــوس الدينيــ
 بــــــشكل يــــــع المعتقــــــداتلجم

 متساو

     

زاد الربيــــع العربـــــي معرفتـــــي   13
بواجـــــــب احتـــــــرام القـــــــانون    
واالنـــــصياع لـــــه فـــــي الـــــسر     

 .والعلن

     

عرفنــي الربيــع العربــي بأهميــة   14
ــسات   المحافظـــــة علـــــى مؤســـ
ــب تطويرهـــا و    ــة وواجـ الدولـ

  تطوير العمل بها
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    بدرجة الفقــــرات ت
 عالية جدا

بدرجة    
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جدا
عمـــق الربيـــع العربـــي قنـــاعتي  15

بواجـب دفـع   بضرورة االلتـزام    
الـــــضرائب والرســـــوم لكونهـــــا 

  .حق للدولة والمجتمع

     

عرفنــي الربيــع العربــي بأهميــة   16
المحافظــــة علــــى الممتلكــــات    
العامـــــة والخاصــــــة باعتبــــــاره  

 .واجب وطني

     

17    ـــــا الربيــــــع العربـــــي لــــــدينم
ضرورة المشاركة في الحـراك     
ــسياسي الــــسلمي    ــل الــ والعمــ

 .على الساحة الوطنية

     

تي عمــق الربيــع العربــي قناعــا   18
ــسلطة    ــداول الــــ ــضرورة تــــ بــــ

 .سلميا

     

ــي اهتمــامي     19 عــزز الربيــع العرب
 اإلنـــــــسانبــــــاحترام حقـــــــوق  

ــتقرار    ــم لالســــــ ــل مهــــــ كعامــــــ
الــــسياسي واالجتمــــاعي فــــي    

 .المملكة

     

ــاتي    20 ــي قناعــ ــع العربــ زاد الربيــ
بأهميــة حريــة الــرأي والتعبيــر  

 .اآلخرواحترام الرأي 

     

اد الربيــــع العربـــــي معرفتـــــي  ز 21
بــــــــضرورة المــــــــشاركة فــــــــي  

  .االنتخابات الوطنية
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    بدرجة الفقــــرات ت
 عالية جدا

بدرجة    
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جدا
ــي    22 ــي معرفتـ ــع العربـ ــزز الربيـ عـ

 فـــــــــي بــــــــضرورة العــــــــضوية  
 والتنظيمــــــــــــــات األحــــــــــــــزاب

 .السياسية

     

نمــــا الربيــــع العربــــي حرصــــي  23
علــى تقــديم المــصلحة العامــة  

 .على المصلحة الخاصة

     

ي زاد الربيــــع العربـــــي معرفتـــــ  24
بخطــــــــــــــــورة المــــــــــــــــشكالت 
ــة واالقتــصادية فــي    االجتماعي

ــع  ــيالمجتمـــ ــا آ واألردنـــ ثارهـــ
   .السياسية

     

عمــق الربيــع العربــي اهتمــامي   25
ــد    بقبــول تنــوع عــادات وتقالي

  .األردني المجتمع وأعراف

     

ــي اهتمــامي     26 عــزز الربيــع العرب
بالوحدة الوطنية كعامـل مهـم      
ــسياسي   لالســـــــــــــــتقرار الـــــــــــــ

قتصادي فـي   واالجتماعي واال 
 المملكة

     

نمـــــا الربيــــــع العربـــــي لــــــدي    27
ــتغالل    ــدم اســــــ ــة بعــــــ القناعــــــ

ــة   الم ــرورة محاربــ ــصب وضــ نــ
 .هشكالأالفساد بكافة 

     

نمـــا الربيــــع العربــــي معرفتــــي   28
ــ ن العنــــــــف االجتمــــــــاعي   أبــــــ

سيــضعف مــن تماســك البنيــة    
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    بدرجة الفقــــرات ت
 عالية جدا

بدرجة    
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جدا
 االجتماعية للمجتمع

زاد الربيــــع العربـــــي معرفتـــــي   29
ــافؤ  ــة تكـــــــ ــرص بأهميـــــــ  الفـــــــ

ــرأة    ــسبة للمــ ــساواتها بالنــ ومــ
ــل فـــــــــي المجتمـــــــــع    والرجـــــــ

 .األردني

     

عرفنــي الربيــع العربــي بأهميــة   30
 والمبـــــــادرة فـــــــي المــــــشاركة 

ــن   ــوعي مــ ــل التطــ ــل أالعمــ جــ
 .خدمة المجتمع
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  مقاربة تأويلية: البن عربي" ترجمان األشواق" ديوان اإلشارات والرموز في من
  

   *محمود هياجنة

  ملخص
البن ) واق األشترجمان( البحث بالدرس والتحليل لغة الخطاب الصوفي، متخًذا من ديوان هذا يتناول

 ابن عربي وإشاراته، وكيفية تاعربي نموذجا، وذلك انطالقا من السعي وراء إدراك العالقة القائمة بين عبار

 الشعرية على الكشف واإلثراء، وهذا يبين أن لهذا ية التفاعل مع البنية المعرفية، وقدرة الرؤىقدرتها عل

 ولذا فالبحث يسعى جاهدا ثاني؛ لل عبوٍر األول عتبُةا، باطنا وبعدا ظاهرابعد: التفاعل بعدين من الفاعلية

دبي على كشف النقاب عن البنية المعرفية الصوفية لدى ابن عربي، كما يبحث  مدى قدرة النص األلمعرفة

 واكتشاف ، في صياغة أدبية شعرية، وهذا يحيلنا إلى سبر أغوار النصيرفي مدى تمكن هذه البنية من التأث

فهم  نستجلي أبعاده ونت؛ الخيالي وعالم الحضور المعرفييبعمق الفكر الصوفي، المتمثل بين عالم الغ

  . مشاهداته الروحية ومقاماته المعرفية، التي تجعل منه بنية معرفية مخصوصة

  :المقدمة
 العالقة بين الظاهرة بلور إمكاناتها ضمن اإلطار الذي يشغيل هذه المقاربة إلى تتسعى

 ؛البن عربي)  األشواقترجمان (يوانالنصية ومعطياتها، وفقا لقانون النص، وهي من ثم توسلت بد
وعبارات "  الرائقالنسيب" على إيحاءات منظومة علم التصوف العميقة، وتجلياتها بلسان رهلتوف

 وتحققها فعال إبداعيا يعزز من اإلشارة، وغور ة العباربعمق لغوية تتسم الب بقو،" الفائقالغزل"
وهي ، القراءةةنسقياللغوي ها بذلك تحاول جاهدة القبض على بعض تلك المعطيات في شكلي 

 بتحليل وعي الذات المبدعة أثناء ىعنلتشكيلي، معتمدة في ذلك على المقاربة التأويلية التي ُتوا
  . يقتضيها النصلتياستبطانها لألشياء، ومن ثم تحاول تأويلها وفق االستراتيجية ا

 ؛ الغزل الفائق مجمل قصائد الديوانبارات النسيب الرائق وعلسان شكلت ظاهرة لقد
 لم تكن نهجا صوفيا محضا في ظاهرها، ولو كانت كذلك التخذت لنفسها -ها في مجمل-فالقصائد

 والنظر إلى التأمل ليجردها النفوس لها واإلصغاء إليها، عشق يفقدها قابلية ،منحى آخر
 عمق ولكنها ال تخرج عن طبيعة ما اتسم به الشعر الصوفي من ،واالستدالل والتأويل فحسب

 مالمحها في ورسمت ،هرة استخدم فيها الرمز واإلشارة واإليماءةالعبارة وغور اإلشارة، وهي ظا
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 انفعاله مع كيفية كرست ابن عربي خاصة، الذي تعززت فيه تجربة الشاعر، وعنداألفق الشعري 
 بالديوان فاعلية هذه الظاهرة على اكتساب ئ حاولت المقاربة أن تستقرلقد. الحقيقة المطلقة

  :تية من خالل مقاربة المحاور اآل،م التيمم نحو أبعاد الديوان ثومنخصوصية التوظيف النصي، 

 عتبة الغزل الرمز واإلشارة في ترجمان األشواق، وبنية العنوان، وإشكالية و، الصوفيالشعر 
 عن مدى قدرة النص للكشفسعيا  .  عربي الشاعر والمتلقيوابن بناء معرفي، والطللللعبور، 

ِمن واِرداٍت إلهيٍة، وَتَنزالٍت : اب عن البنية المعرفية الصوفيةاألدبي الصوفي على كشف النق
ٍة،رنوحاِنية ومدى اسباٍت ومْلوي؛ صياغة أدبية النص وشعريتهعلى تلك البنية من التأثير قدرة ع 

 أبعاده، نستجلي عمق الفكر الصوفي، - من الشعر في الديواننماذج بعض عبر- يلج فالبحث اولذ
  . ومقاماته التي تجعل منه بنية معرفية مخصوصةحواله ونتأمل أ، ونتحقق إشاراته، إيماءاتهمونتفه

  :تمهيد

 ال شك فيه أن التَّوُغل في تالفيف لغة الخطاب الصوفي وأعطافها يستدعي من الباحث مما
الولوج في بحر ُلجد فوقه من الرمز، في اإلفراط يغشاه يعق اإلشارةبممن فو، ع من قه سحائب 

 منسوج الصوفي من الرموز والمغازي واإلشارات؛ فالخطاب ت ُنِسج، ِثقاٌل سحائب،أطباق العبارة
في كالمهم على الله والوجود واإلنسان، من الفن والشكل واألسلوب والرمز والمجاز والصورة "

 وهي بلغة خطاب ،)2(" اتسعت الرؤيا ضاقت العبارةكلما: "فري يقول النَّ،)1("ةوالوزن والقافي

 ؛ الصوفي المستغرقة في التأملطبيعة ذلك يعود إلى  مردولعل ،)3(" مكيةفتوحات"الصوفية 
 ارة، العبـبناء فهما األصل في واإلشارة؛فمعمار الشعر لديهم مستغلق العبارة إلحاطته بعمق الرمز 

  . بنائهعمدُة بهما َأشد وُت، قواعدهرسيان وي، عبارات النصربطانوهما ما ي

 بوجود - أيضا– األرض التي تتحرك فوقها؛ فإنها تسلِّم ة الوقت الذي تعي فيه المقاربة صعوبوفي
 على القارئ الذي مستعصية" المقاربة لتجاربهم الشعرية؛ ذلك ألنها يل سبعَتور عويصة َتالياتإشك

ي المدخل الرئيس للتجربة  ه- العبارةال-يدخل إليها معتمدا على ظاهرها اللفظي، فاإلشارة 
عْتالصوفية، وهي بذلك حركة إبداعية، وسا وَنا مجال اللغة الشعرية، وبعثت فيها روحَفس 

باطن، واآلخرأحدهما ظاهر :"  معنيينعلى تعتمد في صياغة رؤيتها -ضا أي– وهي ) 4("نجديدي 
 يشترك فيها الجميع، ة ظاهريوريةَف تعة، أولها مةتحكمها لغة العبارة ولغة اإلشارة، بمستويات ثالث

 باطن و لما هاالكتشافوأخرى خالدة يتوصل إليها بالمجاهدة واالستشفاف، وثالثة هي متعة 

ص5(" يمكن التعبير بها عن المعاني واألذواق والمعارفوسيلة ِفهومجهول باستخدام الرمز بو ( .  

 والوصول بذائقة الشعور ،لة فهم الحقيقة غرو في ذلك؛ فالصوفية استغراق الفكر في محاووال

 الفلسفي من التصوف، وهو جانب نظري تأملي، ب فهو الجان؛إلى معرفة الله، أما الجانب األول
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من وأما الجانب الثاني؛ فهو الجانب العمليمن الجانب الفلسفي؛ ا التصوف، وهو أسبق ظهور 

 بالمجاهدة والرياضة أوال، وطريقهفالمتصوف يشق بالتأمل والتفكير ثانيا؛ ولهذا كان القلب أهم 

 جدوى العقل في قطع بعدم" العارفين في مناسبات كثيرة كبارعند الصوفية من العقل، وقد صرح 

 فقد ولهذا، ) 6(" وإحساسا، ومن ثمة ذوقاا وشعورالطريق إلى الله، ومن هنا كان التصوف عاطفًة

 ، وهم مأخوذون باألحوال الروحيةأحوال،عما يعتريهم من  عبير طريقة خاصة في التلصوفية لانك

 الجموح قوامها لهم لغتهم الخاصة، التي ت فكانصفها؛ المباشر عن ويروهي أحوال يعجز التعب

 اللغة الدينية الشرعية من ن لغة تختلف عوهي" باإليحاءات موارٌة واإلشارة، فضال عن أنها بالرمز

رها لغة فهم، بينما األولى هي في جوهرها لغة حب، األولى تحب  هذه اللغة هي في جوهنإحيث 

األشياء دون أن تفهمها بالضرورة، بينما عالقة الثانية مع األشياء والكون إنما هي عالقة فهم 

 في لكنه ال عالقة حب، والحب هو كذلك ال يقال بل يعاش، ثم تقال صور منه، ،وإدراك وتقويم

 العقل أو حدود العقل والمنطق، أي ور ذلك ألنه خارج َط؛ى القول كمثل المطلق عصي علاتهذ

 ومن غور ق، األعماتنطق فمقومات اإلبداع في لغتهم تنبجس من مس؛)7("خارج حدود الكالم

 داته سلطة العقل ومحدزت الذوق المعرفية، وهي كشوفات تجاوكشوفات من معين احالذات، َتمَت

 الخيال الجموح، خيال ال م واالتساع والثراء، فضاء انفتح على عالحابةبالر سم يتَّ مطلقإلى فضاٍء

 رحاله في باحة تأويلية محددة  سلطة القوانين المنطقية أو الوضعية أو العلمية، وال يحطُّلىيقف ع

 ْنق ال تنقضي عجائبه، وهذا ال يعني َخا رحبا في خزائن ال تنفد، وفي فضاء يتسع اتساعإنما

 والحال، وفي هذا جِد الوياتبات العقل وتنحيتها بالكلية، وإنما الغالب على كل ذلك هو تجلمكتس

دالصنالتصوفحقيقة : " يقولوند8(" أن ُتغني حالك عن مقالك، وأن تكون مع الله بال كو (.  

ي  قويــا فــا أكثــره فــي التعبيــر عــن حــب اللــه؛ إذ كــرس حــضور  فــي ُنــِسج قــد ، الــصوفيوالــشعر

 اإللهي إلى ألفاظ الحب اإلنساني، ومـا  بهم التعبير عن حفي" الشعري، وقد عمد شعراؤهم     نجزهمم

 مـن حـان، وألحـان    ها وما يتصل بر، إلى الخممدوا كما عحول، وُنعٍة ولور وهج ل وص نيتصل به مِ  

 يعبــر عــن الــذي ، فــي الــشعر الغزلــي والخمــري جــد توي التــالــصوروكــأس ونــدمان، وغيــر ذلــك مــن  

عاطفـــة إنـــسانية نحـــو معـــشوقة آدميـــة، وعـــن حالـــة نفـــسية هـــي الـــسكر الناشـــئ مـــن تنـــاول الخمـــر     

 جـد  للتعبيـر عـن حـال الو    وإشـاراتٌ  رمـوز - فـي اصـطالح الـصوفية   - وهـي ،)9("المستخرجة من الكـرم   

دالالت  إليه هو تجليات الوجه التـأويلي أو مـا يحـيط بـه مـن      لتفات ولكن ما يجب اال  هي،والعشق اإلل 
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 يأخذ منحـى تأويليـا ينـبجس مـن منظـور معرفـي مغـاير        ديثفي معترك فهمهم وإدراكهم، ذلك أن الح 

 حـسب  -لمفهوم الفقهاء وعامة المـسلمين، أو يأخـذ مفهومـا يزيـد علـى المفهـوم الفقهـي الـذي وقـف           

 فالحـب فـي مـصطلحهم    ح؛ ولـم يلـج فيمـا وراء الـسطو    القشور، عند السطوح، وعند -رأي الصوفية 

ال يقف عند فهم ظاهره؛ بل يغوصون إلى ما هو أعمق من ذلك بكثيـر، عمقـا يتناسـب مـع معتقـدهم       

 بينه وبين حال الفنـاء والبقـاء، أو مـا يـسمى حـال النفـي       لة الصعِقدون فهم ي؛أو منطوقاتهم الذوقية  

 اعهم  فغـــدا الحـــب محـــور إبـــد ، حـــضورا اســـتغراقيا روحيـــاهمواإلثبـــات، وبهـــذا شـــكلت المحبـــة لـــدي

 غـرو أن يمـضي الـصوفي حياتـه     فـال  عن غيره، صدرونوحياتهم، الذي ال يحيدون عنه ِحوال، وال ي      

 والتحقـق فيـه، وطريقـه فـي ذلـك      ، ظمـأ لـشهود الوجـود الحـق    هيـام، محترقا بنار الشوق والمحبـة وال    

 فــي يــًة والحــضور كلِّ،)األغيــار( هــو الغيــاب عــن عــالم الحــواس، أو الماديــات، أو مــا يــسمى محــدث   

فيـرى األشـياء كلهــا باللـه، وللــه، ومـن اللــه،     "، وال يكــون ذلـك إال بــالنظر بعـين القلــب   )الحـق ( عـالم 

 اإللهـام الـصوفي يتـسع لـدالالت وفيـرة يـستمدها مـن الكلمـات         عـالم " ومـن هنـا غـدا       ،)10("وإلى الله 

 حسب الحـال التـي    من الحوادث أو الطبيعة، ويتخذ منها رموزا لمعان جديدة يوجههاأوواألصوات  

 لــىلي:  العـرب المـشهورة، مثـل   ات للـذات اإللهيـة بمعــشوق  إشـاراتهم  ولهـذا كانــت  ؛)11("تـسيطر عليـه  

 وغيــرهن، وقــد عبــر عــن ذلــك عفيــف الــدين التلمــساني   بَثيَنــة وعــزة وْلمى وســْنــد وِهماء وأســبنــىوُل

  :)12(في قوله) ـه690ت(

ــا ــصفاُتمَنعْتهــــــــــ    واألســــــــــــماءُ  الــــــــــ
 ـــــ قـــــدْلناَل ض ها بـــــشروهـــــو منهـــــا  ع   

ــرطٌ  قـــــــومنحـــــــن    متنـــــــا وذلـــــــك شـــــ
  

  أنأســــــــــــماُء ُتــــــــــــرى دون ُقــــــــــــعرب   
ــ ــواءُ  دْتناوهــــــــ ــا األضــــــــ ــا لهــــــــ    بهــــــــ

ــاُءييــــــــأس فْلواهــــــــافــــــــي ه   " األحيــــــ
  

 والصفات، ولكنها رؤية من األسماء جمال الذات بتجليات ثار يعبر عن رؤيته آلفالتلمساني
 كانت ولهذا منها ولم يخرج عنها؛ َفشعرهانها فاضت؛  وع، الرغم أنها منها صدرتمعوراء حجاب، 

 تفيض بدالالت وفيرة لما يختلج ذواتهم تجاه محبوبهم، ا ورموزراتأسماء تلك المحبوبات إشا

  :)13()هـ632ت(يقول ابن الفارض 

ــر ــشاقوتظهـــ ــلِّ  للعـــ ــي كـــ ــ فـــ   ر مظهـــ
ــي ــرى بثين  ففــ ــى وأخــ ــرة لبنــ ـــة مــ   ــــــــــــ

نــواها ال وال ُكـــــ ولـــــس ــا             ن ســـ غيرهـــ
                     

  ِةمــن اللــبس فــي أشــكال حــسن بديعــ     
ــة ــزـــــــــــــــــــــــــــــــــى  تدعوآونـ    عـــزتِ َة بعـ
ــا فـــــي حـــــ ومـــــا ــسِنها إن لهـــ   ريَكِة شـــ
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 الحسن إلى مظاهر األشياء، وإنما يرجع إلى كون كل مظاهر - حقيقة - يرتد ال فالصوفي   

 للجمال اإللهي الذاتي؛ فما المحبوبات بأسمائهن إال إشارات ورموز تجلياتي الوجود، والجمال ف

 في فتاة َفه الدراسة بمقاربته؛ وهو ديوان ألَّتقومالذي ) ترجمان األشواق (ففيللجمال األزلي؛ 

نظام(سمها في مكة اهاأحب(لم يكن العشق والح ،ا، ولكنه بيمن الشيخ ِحس َلهكما - والو حصر – 

 السابق تفاديا للوقوع ه لديوانا وضع شرحوقد ،)14(" حب الله والفناء فيهفي"في حقيقة األمر 

 فال مندوحة من تسمية هذا الشعر بشعر ، هناومن ه، الذي من الممكن أن يقع فيه قارئسفي اللَّب

ه ترابيا؛ فقد سرْت في  معدنان واستنباط للوجود، وهو وإن كتأمل" ذلك ألنه يصدر عن ؛الرؤيا

 تخييلي معاِدل" لغتهم برموزها وإشاراتها تنبثق من َخْلق إن آخر؛ فوبمعنى ،)15(" لغة السماءهلفِظ

 الذي يستطيع أن حده وة، اإليماَءوَغور فالتعبير بالرمز واإلشارة، والمغازي ؛)16("لهذه الحالة

داخل، وتقوم على إيمائية اللغة وشاعرية الفكر والوجدان،  المنبثقة من الداخل وفي الالصور يقابل

 كتابة انتظار ولقاء إنها" متحررة، وهي في حركة دائمة فيما ال ينتهي، يةولهذا فهي لغة شعر

 والمتتبع للشعر ،)17("ليا العيم والِقُثل في الملِّيووصول، إنها ذوبان الجزء بالكل، والفناء الُك

 الصافي من نبع التعبير  علَّه يحقق ارتواًء؛ يرده الصوفيوِرٍدشعر بمثابة مالصوفي يجد أن هذا ال

 في لوبهم الحقائق التي تطرأ على قتلك مع تصوير تناسب فيه أداة توا وجدوقد في آن، لصادقوا

 بحر عن المعنى ق وعند تدفُّ، من اللهب وعند حلِّهم في خيام القرهي،تجوالهم في منابع النور اإلل

َفيد، ومن سجالنض الوًاتعبير الشعر في شك أن وال.  عطاء كينونة المظاهر وكنههاي عن أدق 

الرقائق والحقائق التي تعتلج ذواتهم، في الوقت الذي تعجز اللغة العادية عن ترجمة ما يختلجهم 

تغالق؛  عن الوصف، ألنها موغلة في االستدق التي ، معاني المكاشفات والوصول والمشاهداتنم

 شعر مستقل من اإلنتاج الشعري، نمطولذا فقد ارتضوا الشعر قالبا تعبيريا، على الرغم من أنه 

 والكناية وضرب األمثال؛ فالبيت الواحد يحمل من واإلشارات، لحمولته الفائقة من الرموز ذلك

  :)18(بقوله) ـه832ت ( بذلك عبد الكريم الجيلي صرح وقد ا،الدالالت الموحية ما ال حصر له

ــاتيح ــال أْقمفــــ ــوِب الُغفــــ ــك َأيــــ ــيَتْتــــ    فــــ
    تـــــــارًةْظهـــــــر وُأْخفــــــي  أنـــــــا ذا أوهــــــا 

   جـــــارتي فمـــــامعي فاســـــنـــــي أعوإيـــــاِك
  ســــِندت ُأ إلــــى الحــــق روايــــاٍتسُأْنـــشي 

                         

ــوالي فهــــلْ    ــَتخــــزائن أقــ ـــع ساِم أنــ   ـــــــــــــ
لرــــزــــموى الهمــــا الــــس ــْنــــِدي ِعر   ع ذاِئــ

ــلٌ  ـــادع أو مخيــــــصرح إال جاهــــ   ـــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــما أمثــــاال ِلربوأضــــ   ع أنــــا واِضــ
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 هذا الصدد يجب أن ال ننسى أن للصوفية مصطلحات اصطلحوا عليها، تحمل معاني وفي 
ة،  والقبض، والبسط، والهيبوالحال، والمقام، الوقت،: " في منطوق عباراتهم، مثلصوصيةلها خ

واُألْنس، والتواجد، والوجد، والوجود، والفرق، والفناء، والبقاء، والغيبة، والحضور، والصحو، 
 والمحو، واإلثبات، والستر، والتجلي، والمحاضرة، والمكاشفة، رب،والسكر، والذوق، والش

، والقرب،  واللوامع، والتلوين، والتمكين،والمشاهدة، والمعاينة، واللوائح، والطوالع، والبوارق
والبعد، والشريعة، والحقيقة، والطريقة، والنْفس، والخواطر، والوارد، والشاهد، والروح، والخلوة، 

 والمعرفة، توحيد، والوالية، والحيرة، والوالغيرة،والجلوة، والصمت، والذكر، والفتوة، والفراسة، 

ت تواضعوا عليها وعلى  فرموز الشعر لديهم، مصطلحا؛)19(..."والمحبة، والشوق، والسماع 
:  مثللمريديهم، السالكين في الكشف عن دالالتها أعالم بينهم، وإن عنى بعض فيماالتحدث بها 

 للهجيري المحجوب وكشف ،)ـه465ت( القاسم القشيري النيسابوري أبوالرسالة القشيرية لإلمام 

 الصوفية البن حاتاصطال كتابي و،)ـه492ت (ري الهجييالنيأبو الحسن علي بن عثمان الج

 السراج علي الله بن عبد ي للطوسي أبالُّلمع كتاب و،)ـه730ت( والقاشاني ،)ـه638ت(عربي

  . تواضعوا عليهاتي من المؤلفات التي اهتمت بشرح بعض المصطلحات الا وغيره،)ـه378ت(

  ):ترجمان األشواق(  العنوانإشكالية

 السيميولوجية البارزة التي تفيد في كشف  ال شك فيه أن العنوان يشكل إحدى العالماتمما
 ألنه أول المؤشرات التي تدخل في حوار مع ؛ من العتبات التي تحيط بالنصعتبة يعدالمخبوء، و

 من طيع يستلذي من اإلغراء والفضول المعرفي؛ فهو المدخل األول اعاالمتلقي؛ فتثير فيه نو
 للعمل الفني، ا أساسيا ومفتاحا مكونوصفه بعاتخالله القارئ رسم أفق االنتظار، أو أفق التوق

ولهذا كان للمناهج الحديثة والمعاصرة اهتمام كبير في مقاربته ودراسته، وخاصة نظريات القراءة 
 التي ترافق توسيميائيات النص وجماليات التلقي، إذ عدته مكونا أساسيا وداال من الدالال

وار مع المتلقي؛ فتثير فيه نوعا من النفور أو  التي تدخل في حات المؤشرأولالنصوص، ألنه 
  .االستجابة للقراءة

 أساسيا من ا مكونعدالذي جعله ابن عربي عنوانا لديوانه، ي) ترجمان األشواق(  العنوانهذا
 التي أوردها في الديوان ومفتاحا لها؛ فال تكاد تخرج القصائد عن لقصائدهمكونات العمل الفني 

 لذلك جعل لهذه ،)20(" عليهعولكل شوق يسُكن باللقاء ال ي: "وحات المكية الفتي فلهمبدأ قو
 ثم ، باللقاء، وإنما هو لقاء يعقبه شوق- حسب قوله -األشواق ترجمانا، ألنها أشواق ال تنتهي 

وقد عبر عن ذلك في موطن آخر من الفتوحات المكية .  ما ال نهاية لكماالت المتجليإلىلقاء 
 المقدس، والفيض األقدس، الفيض" عن الفيض؛ إذ قسم الفيض إلى ثالثة مستويات، عندما تكلم
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 الحق يتجلى في صور مخلوقاته؛ فالخلق أن ابستمولوجيته من ينطلق حيث ،)21(" الدائموالفيض
: والشوق.  له من صور الموجوداتحصرلديه ليس من العدم بل هو ظهور وتجلي إلهي فيما ال 

 مرارية وهو داللة على است،)أشواق( وقد جاء بصيغة الجمع ،)22("شيء إلى الالنفسنزوع "
 حيث تنتقل ؛ وثيقارتباطا اا بهرتبطالشوق وعدم انقطاعه، وكأنه متالزم مع الفيوضات وم

 وأول هذه الفيوضات ؛ ال نهائيخير مواصفات الفيض، باعتبار هذا األي فتنصهرمواصفات الشوق ل
 لنفسها في صور جميع ةدياالعماء، وهو تجلي الذات األحهو الفيض األقدس، وهو مرتبة 

الممكنات التي يتصور وجودها فيها بالقوة، فهو أول درجة من درجات التعيينات في طبيعة الوجود 
 بل هي مجرد قوابل الحسية،المطلق، ولكنها تعيينات معقولة ال وجود لها في عالم األعيان 

 مرتبة الحقة يأطلق عليه مصطلح الفيض المقدس، وجعله فأما الفيض الثاني فقد . )23(للوجود
 المقدس هو تجلي الواحد في صور الكثرة الوجودية؛ أي ظهور األعيان والتجليللفيض األقدس، 

أما الفيض الدائم فيشير به إلى كون الفيض ال . 24(الثابتة من العالم المعقول إلى العالم المحسوس
 تعالى والحق: " لذلك يقول؛ العالم المحسوسورللحق في صينقطع البتة؛ فهو في تجل مستمر 

 دس المقبالفيض أوضح هذا التجلي اإللهي وقد )25("روهاب على الدوام، فياض على االستمرا
 لحدوث أنوار الوجود في كل ماهية قابلة للوجود بال انفصال من الله سببا اإللهي الجود كون

  .)26("تعالى

ب، وترقب مستمر إلى لقاء الحبيب، ال ينتهي وال يقر له وؤ المشتاق في عمل دفإن لذا؛
 إلى الله الشوق "ن  أليرها، ألن السالك لو وصل إلى درجة من درجات الوصال الشتاق لغقرار؛

كان "  ألنه ؛ بل يزيد الشوق بالقرب والوصال،)27("بالمحبة المنبعثة من مطالعة تجليات الصفات

 والملحوظ أن األشواق ،)28(" والشهوديان قد صار على الععده وب،قبل الوصول على الخبر والعلم
 ال فهو هذا األول له ما يبرره في المعرفة الصوفية؛ رجمان، آخر هو التصطلحجاءت مرتبطة بم

 بالحديث عن األشواق، ولكنها أشواق ليست ككل يض عن محتوى الديوان الذي يفوارىيت
 الربانية، وللمسعى المعرفي، أشواق ال تحكمها معارفاألشواق وإنما أشواق خاصة لفيض ال

 من األلفاظ والعبارات  فضال عن أنها أشواق تتوارى خلف ستاٍر، الطبيعة، بل هي فوق ذلكنينقوا
ة،الممهها ِقباكتسبت نهجا مخصوصا في الكتابة ولذا ؛ االنزياح والمخاتلة بين المبنى والمعنىوام 

 التي ينبني ية المجاز لصور الخيال، والصور التخييلظامية وفق نوالكتابة ترجمة رمز"الصوفية، 
الشعر عليها ال يمكنها الوصول إلى عقل الكاتب إن لم تمر بالفيض؛ هذا الذي يشكلها وفق نظام 

 وفق تداعيات السياق شفَّر وُت، فيها العبارةصقلالمقام، أما المجاز فهو المرحلة األخيرة التي ُت

 وإنما هي جوهر الحواس، ، تقع عليه الحواسما تختلف عألنها ذلك ؛)29("احدواألسلوب في آن و
 أخرى  فيها عينفتح آخر، تور العقل َطوراء"وجوهر الحواس ال يدرك بالعقل وال بمدركاته، إذ 
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 يصل بين شطي) ترجمة(جسر مد األساس تحتاج لهذاوعلى . )30("العقل معزول عنها..... 
 يشكل مضمون الذي العنوان جوهر أولئك يلتقي كل. الماوراءو بين المعقول والحس والخيال أ

  .انالديو

  :الرمز واإلشارة في ترجمان األشواق

 واإلشارة؛ بالرمز تمور على العبارة التي ، عامة، وشعر ابن عربي خاصةوفي الشعر الصيقوم
 هنا ومنكلة خاصة بالمقاربة،  لذا يشكل مش؛ جامح باإلشارات والرموزاإليحاءات،فهو شعر موار ب

يجب على الناقد أو القارئ فك شيفرته، وفتح مغاليقة حتى يتواصل معه؛ فالمعاني ال تكشف عن 
 جوف، تحتجب خلف السألنها ؛ بعيدة الغور باإلغراب والغموضتكونهويتها مباشرة، بل تكاد 

  .وكثيرةعميقة  مفعمة بمدلوالت ية مجازوٍر صفيوإذا ما ظهرت، ال تبدو إال 

 تشريح البنى العميقة للنص، النص الذي ينماز بضيق القارئ هنا يقتضي على الناقد أو ومن

 فضال ،"كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة ): "ـه375ت (ّفريالعبارة وسعة الرؤية، وقد قال الّن
 خاصا بهم،  شكلت معجما؛ بينهم من رموز وإشاراتماعن معرفة أن ما اصطلح عليه الصوفية في

 كله لك ذلى إيضاف )31(" فإذا صار عبارة خفي، إشارةعلمنا: " ما صرح به أعالمهم قائلينهذاو

النص الصوفي بشكل غموضوهذا ال يعني . )32("من ذاق عرف: " قيلد الذوق، فقَلَكةامتالك م 
كل أزمة  ألنه ال يش؛ يجب أن ال نسقطه من المقاربةلك، كما اتهمه كثيرون، وإن كان كذمطلق،

تتعلق به، وإنما األزمة مشكلة خاصة بالمقاربة، لذا يحتاج لمتلق ذي قدرة على الغوص في أعماق 
 بين أمواجه القوية المتالطمة العاتية؛ فالنص الصوفي يف ماهر حذق، يستطيع التجدجدف ومجتهُل

 عالية من العمق درجة  واإلخفاء، لذا يحتاج إلى آلة علىتر السآليات نص مصطنع بلكنهنص أدبي، 
رلسأغوارهب ،ات آلة التأويل تصلح أن تكون أداة كاشفة، ألنها تعمل على دمج الذ وال شك بأن 

 الداخلي والخاص، وأن ه هنا هو أن نضع أيدينا على عالمهمالم. المتلقية ضمن عملية بناء النص
وأن نتوافر علر،نستعين بخيال جموح ذي قدرة على التصو اثية كبير من المعرفة التررى قد 

 يدلفون إلى عالمه اب النص الصوفي بالغموض واإلغرونتتناسب مع العمق التراثي له؛ فالذين يتهم
  . عالمه، وبمقاييس ليست مقاييسهابمن األبواب التي ليست أبو

شرحه بعد فأصبح ؛شرحا له نفسه هو وضع الذي" األعالق ذخائر" ديوان عربي ابن أّلف 

 على البكاء يشكل بينما ُثلثيه، يشكل الغزل وكان ،)نظام( اسمها فتاة في ،"األشواق ترجمان"

 فيه يقع أن الممكن من لذيا الّلبس لرفع بكالم للتصريح يضطر اإلشاعات ضغط وتحت ه،ثلث األطالل

 أن األبيات لهذه يشرح سبب وكان" :فيقول لتلقيها، اوبيان الصوفية كتابةلل ابيان يعد كالم ه،قارئ

 الفقهاء بعض سمعا أنهما وهو ذلك، في سأالني سودكير، بن إسماعيل والولد الحبشي، دراب الولد
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 والدين، الصالح إلى منسوبًا لكونه يتستر الشيخ وأن اإللهية، األسرار من هذا يذكرون حلب بمدينة

 سمعه فلما اء،الفقه من ماعةج بحضرة العديم ابن القاضي بعضه علي وقرأ ،ذلك شرح في فشرعت

 به يأتون وما الفقراء، على اإلنكار عن ورجع  -وتعالى سبحانه - الله إلى تاب أنكره الذي المنِكر ذلك

 هذه تقييد الله فاستخرت اإللهية، األسرار ذلك في يقصدونو والتشبيب الغزل من أقاويلهم في

 ليةعق وعلوم روحانية وأسرار إلهية، نواروأ ،ربانية معارف إلى بها نظمته ما وشرحت األوراق،

 فتتوفر العبارات بهذه النفوس لتعشق والتشبيب الغزل بلسان العبارة وجعلت شرعية، وتنبيهات

  . )33( "لطيف روحاني ظريف، أديب كل لسان وهو إليها، اإلصغاء على الدواعي

يكن ولم بالصوفية، أو عربي بابن عهد حديث يكن لم الغزل خطاب أن إلى النظر لفت من والبد 

 عهد وهو جدية، األوقات أعظمو صرامًة اللحظات أكثر في كان بل حديثا، معه المتلقي تفاعل تحقيق

 أحد، على ْخفىَت ال بالبردة، المشهورة ،زهير بن لكعب "سعاد بانت" فقصيدة  ،المحمدية الرسالة

 المتضمن جماليال الوقع لتقاطال سعيا ،والصحابة - وسلم عليه هالل صلى - الرسول هال أصغى فلقد

 ابن استعمل لقد بالبردة، سميت حتى لها، استحسانا قائلها على بردته الرسول ألقى ثم ومن ،فيها

 والمتلقي، النص ينب التفاعل دقص الداللة، واضحة استعانة وهي الغزل، بلسان جعلهاو رة،العبا عربي

 االستعانة فكانت ،ُتِشيئه أن للغة يمكن ال عاطفي تومولوجيإبس تعبير الصوفية، العبارة في ألصلا ألن

 بين القرائية التجربة عبر التداخل من نوعا أو المعايشة، من نوعا المتلقي مع تخلق التي الغزل بلغة

 يكتمل وجمالي داللي مشروع هو بل مؤلفه، من كامال يأتي ال النص أن ذلك" والمتلقي، المؤلف

 كتابة في فعالة بطريقة القارئ يشارك وبالتالي فراغات، نم النص في ما تمأل يالت النشطة بالقراءة

 ألن التصوف عالم لمعطيات ؤوٌلم الغزل " عالم أن بمعنى ،)34("له آخر مبدعا يصبح حيث ؛النص

 التجاوز وهذا بالله، المتصوف عالقة تجسيد على تقوم التي التصوف رسالة مع تتجاوز الغزل ةرسال

 ابن يقول كما اختالفهما، من الرغم على ،)35("المتغزل المحب بشعور المتصوف شعور فيه يلتقي

 أسوة لهم كان فلذلك واحدة، واألسباب والشروط ن،بعي قواتعش والمتصوفة ون،بَك تعشقوا" :عربي

 ولم محبته عىاد من على الحجج بهم ليقيم إال أمثالهم بحب وابتالهم هؤالء هيم ما تعالى الله ألن بهم

 في محبوبهم شواهد لمشاهدات عنهم وأثناهم ،بعقولهم الحب ذهب حين هؤالء يمانه حبه في يهم

 تقربه من أكثر إليه يتقرب ومن وبصره، سمعه، هو من يحب أنه يزعم بمن فأحرى خيالهم،

  .)36("ضعفًا

 لتوجيه محاولة هي وإّنما ،بينها فيما المشابهة عْقد أو ببعضها، األشياء مقايسة ذلك يعني وال

 عملية ممارسة نحو المتلقي توجيه محاولة وهي الذات، أغوار وسبر ،األعماق استنطاق نحو المتلقي

 النفوس قلتعش" المتلقي بأفق النص أفق تماهيب إال ىتتأت ال التي والمتعة،  الذوق هي التي التلقي

 تجربة الصوفية التجربة فإن كذلك األمر كان إذاو ،"إليها اإلصغاء على الدواعي فتتوفر العبارات، بهذه
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 يكتنفه وما فيه ما كلب الوجود، أسرار كشف بغية للتلقي، المتلقي وضع في تسهم الحب وتجربة  حب،

 فالتعبير "والرمز واإلشارة العبارة بلغة وإنما صماء، ةبلغ عنه عبري ال الكون وغموض غموض، نم

 أن بالتالي يمكن والذي ،الكلمة تحدها ال التي الصوفية، الحالة ليقاب نأ يمكن الذي وحده هو بالرمز

  . )37("الحالة لهذه التخييلي المعادل يخلق

 اإللهي، /المثالي إلى بالحسي يشير أن "اقاألشو ترجمان" يؤلف وهو عربي ابن قصد لقد

 عند قوله في ذلك عن وعبر رى،ي ال لما عتبات هي وإنما الخارجية، بتمظهراتها تليس انيفالمع

 هذا في نظمنا من فقلدناها ملك، وهمة ملك مسحة" عليها كانت التي شيخه بابنة افتتانه عن حديثه

 خاطر بعض فيها نظمنا ولكن …الالئق، الغزل وعبارات الرائق، الّنسيب بلسان القالئد أحسن الكتاب

 أندبها دار وكل أكّني، فعنها الجزء اهذ في أذكره اسم فكل .. واألعالق، الذخائر تلك من االشتياق،

 والتنزالت اإللهية، الواردات إلى اإليماء على الجزء هذا في نظمته فيما أزل ولم أعني، فدارها

  . )38("األولى من لنا خير اآلخرة فإن ثلى،الم طريقتنا على جريًا العلوية، ناسباتوالم الروحانية،

 وشجون ولوعة وهجر ووصل حب من فيه بما لغزلا استعادة لحظة هي لديه، جاإلنتا فلحظة

 بحب يعتلج وباطن ،اإللهية األسرار هو سابق مقصد  عن تعبير إال هي ما اللحظة تلك ولكن ونحول،

 الحس مادام واقع أمر المطلق عالم عن للتعبير الحس عالم إلى واللجوء" فيه بالفناء تلجويخ  ،الله

 يؤد لم ما األمور من أمرًا يتخيل أن يمكنه ال اإلنسان فإن ل،تخي يوجد لم وحيث التخيل، منشأ هو

  . )39("الحس إليه

  : عتبة للعبورالغزل ورموز إشارات

 بمثابة هي بمصطلحات عنها عبر التي ،والمفاهيم المعارف نم ضخمًا رصيدًا عربي ابن ترك لقد

 لكت على تحيل  عيةوموض بدائل دوتع الصوفية، التجربة كرسُت واإلخفاء، للستر واإلشارات الرموز

  .ةالتجرب

 أّنه شك وال معًا، قيوالمتل الصوفي الخطاب وجهة تحويل في لغالبا الدور عربي البن كان كما

 الكتابة وكذا والعاطفية، المعرفية معالمها ووضوح الصوفية التجربة لنضج تمثيل أحسن يمّثل

  :)40(قال حين ،نفسه انالديو في ذلك إلى أشار وقد .زخمها بكل الصوفية

  طلــــــــــــــل مــــــــــــــن أذكــــــــــــــره كّلمـــــــــــــا 
ــا قلـــــــُت إن وكـــــــذا ــا قلـــــــُت أو هـــــ    يـــــ

   ربـــــــــــــى أو رحيـــــــــــــل أو خليـــــــــــــل أو
ــاِت نـــــــــــــــــساٍء أو ــٍد كاعبـــــــــــــــ   ُنهـــــــــــــــ

      

  كّلمــــــــــــــــا َغــــــــــــــــانم أو ربــــــــــــــــوع أو  
  أمــــــــــــــــا وأ فيــــــــــــــــه جـــــــــــــــاء  إن وأال
ــاض أو ريــــــــــاض أو ــى أو غيــــــــ   ِحمــــــــ

  دمـــــــــــــى أو كـــــــــــــشموس طالعـــــــــــــاٍت
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  جـــــــــــــرى ممـــــــــــــا أذكـــــــــــــره كّلمــــــــــــا 
 منـــــــــــه  أســـــــــــرار  جلــــــــــــْت وأنـــــــــــوار  

ــؤادي    لــــــــــه  مــــــــــن  فــــــــــؤادي  أو لفــــــــ
ــَفٌة ــيٌة ِصـــــــــــــــــ   ْلويـــــــــــــــــــٌةع قدســـــــــــــــــ
 فاصـــــــرف  الخـــــــاِطر  ظاهرهــــــــا عـــــــن  

                                                

مثلــــــــــــــــه أو ِذْكــــــــــــــــره ــاَت أن   ْفهمــــــــــــــ
  الـــــــــسما رب بهــــــــا  جــــــــاء  غلــــــــتْ  أو

  َلمـــــــاالع شـــــــروِط مـــــــن مـــــــالي مثـــــــل
ــدما لــــــــــــــصدقي أن علمــــــــــــــْتَأ   َقــــــــــــ

ــب ــاطن واطلـــــــ ــى البـــــــ   لمـــــــــا تع حتـــــــ
  

 وهي" الفهم عملية إلى منها يشير فألنه ؛الفهم هذا اإلنتاج عملية منح دق عربي ابن كان وإذا

 يتعامل معينة مقاييس إلى اآلخر هو يستند ومتلق مضمرة، مرجعية إلى يستند نص بين متبادلة عملية

 المعايير استبعاد عليه تفرض أخرى، عاييرم الجديد النص في يجد وقد سابقة، نصوص مع بها

 إلى النظر منه تقتضي العملية ألن ؛للمتلقي بالنسبة سهًال األمر يكن ولم .بأخرى تبدالهاواس القديمة

 المستوى ذلك إليه يحيل ما هو باطنًا فيه يرى الذي الوقت في الحسي، الظاهري مستواه في النص

 وشرحه ،)41("شعره وتأويل رحش بعملية ليقوم المتلقي دور وأخذ نفسه المؤلف بادر لذلك ؛الظاهر

 عما النقاب كشف ليس فشرحه التأويل، بانتهاء المتلقي أو للجمهور رسالة توصيل يعني ال للديوان

 البّث عملية عليها انضوت التي اآلليات يمتلك بأن "للمتلقي عوةد هي وإنما حقائق، من النص يعتلج

 إليها وينظر الموجودات، كل مع مليتعا كما "وحروفها اللغة مع يتعامل بيعر فابن ؛)42("اإلنتاج أو

 األشواق، لترجمان والمتتبع ،)43("الظاهر /الباطن :نائيةث خالل من بأسره، الوجود إلى ينظر كما

 وصل من بها يتصل وما اإلنساني الحب ألفاظ إلى لله حبه عن التعبير في عمد عربي ابن أن ديج

 رللتعبي رموزا استخدمها ولكنه آدمية، معشوقة نحو إنسانية عاطفة عن يعبر مما كذل وغير وهجر،

  :)44(قصائده إحدى في يقول يعانيها، التي والتجارب يعيشها يالت الروحانية األحوال عن

ــا   وقفــا  بهــا  تعجــل ال العــيس  حــادي  ي
ــا مـــــن وشـــــمر بالمطايـــــا قـــــف   أزمتهـــ

ــد نفــــــسي ــن تريــــ ــساعدني ال ولكــــ    تــــ
ــا ــل مـ ــصنع يفعـ ــر الـ ــي النحريـ ــُغل فـ   شـ

  خيـــــامهم الـــــوادي أيمـــــن ففـــــي عــــرج 
ــَت ــ  جمعاقوم  ــسي هــم   َنَفــسي  وهــم  نْف

  مـــــداَك أمــــتْ  لــــم  إن الهــــوى  در در ال
                                                            

ــإنني   ــن فـــــ ــي زِمـــــ ــا فـــــ ــادي إثرهـــــ   غـــــ
ــ يــــا والتبــــريح بالوجــــد باللــــه،   اديحــ
 وإســــــعاد بإشـــــفاق  لـــــي  مـــــن  رجلـــــي  
  بإفـــــــــــــساد فيـــــــــــــه أذنـــــــــــــت آلتـــــــــــــه
  وادي يـــــــــا تحويــــــــه  مــــــــا  درك للــــــــه 
ــم ــواد وهــ ــ ســ ــادي خلــــب ويداســ   أكبــ

ــسلع أو بحــــــــــــاجز ــاد أو بــــــــــ   بأجيــــــــــ
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 حمــوالت تكتــسب لفظــة وكــل الــصوفي، للمعنــى لـي تخيي معــادل األبيــات هــذه فــي ةالغزليــ فاإلشـارة 

 بنيـة  علـى  تـستحوذ  التـي  اللغويـة  المالبـسات  ولعـلّ  ،وفيةالص التجربة في توظيفها بمجرد جديدة داللية

 يتأســس التــي العــضوية حالــة خلــق باتجــاه عموديـا  تعمــل الظــاهري، المعنــى مــع متزامنــة بــصفتها الـنص 

 مرجعياتـه  ضـوء  على النص في االتساق معطيات رصد يمكن ،َثم ومن خصوصا، اإلبداعي العمل يهاعل

  .اللغوي المشهد بها يجهر التي االتالد من

 ولذا النائية، معشوقتهل الشاعر من وعشق، حب عالقة على -بتمظهراتها – األبيات هذه تنهض

 يتعجل أال شاعرال منه يطلب الذي العيس فحادي  إليها؛ للوصول المطايا، وشد السفر إلى حتاجي

 حالة أن كما هما،نبي المسافة بعد فاعلية يبلور بالركب،  اللحاق له يتسنى حتى الحبيبة إلى بالسير

 فهو  سبق؛ لما ضافت نفسية ضغوطا يبلور ضعيف، ِمنز كونه به، ألم ضعٍف من المتأزمة الشاعر

 دون وتتركه رها،سي في تنطلق ال حتى بالمطايا يمسك أن عليه ولهذا حينًا، المكوث إلى مضطر

 ذلك دون  حالت ولو بهم، للحاقا في جاد ألنه حبه، على الثبات من تمنعه ال ضغوط لكنها بهم، اللحاق

 للشاعر هم الذين حبةاأل خيام حيث الوادي أيمن في يقف بأن الحادي ذلك الشاعر يوجه ثم العوائق،

 الهوى ذلك كان فال وإال بالحبيبة، اللحاق يعتزم المحب فالشاعر ؛الصعاب تكن ومهما وكبده، كنفسه

 وجود من الرغم مع بالركب، اللحاق على يصر لهيجع بالمحبوبة  الشاعر قلب فارتهان ؛يدعيه الذي

  .العوائق

 من تتكون النداء فجملة باللغة؛ تتبلور  التي )يا( النداء بأداة اإلشارة مع الداللة هذه وتتزامن

 ذلك، في السبب معلال )بالمسير تعجل ال( :الطلب جملة إليها الشاعر وأضاف والمنادى، النداء أداة

  .لكبم ضعيف زِمن بأنه

 الشاعر حملت محبوبةال هذه وأرقه، الشاعر اةلمعان سببا القصيدة في المحبوبة فاعلية وتتحد

 أزومةم عالقة ثمة أن ييعن ما لبه، وامتلكت قلبه ارتهنت أن بعد بالركب، اللحاق في اإلصرار على

 ،الظاهر المعنى هو وهذا عنه، دهاوبع بالركب، اللحاق على وإصراره ،الحب على ثباته يعكسها بينهما
  .الباطن إلى عربي ابن صرفه الذي

 عالقاته في البحث على -النص دالالت استنطاق في - تتكئ التي التأويلية بالمقاربة التوسل إن

 مع بالتزامن المحبوبة، تعنيه وما  العيس حادي يعنيه لما اختبار أداة يمثل ألن يصلح المتراكبة،

 المسير، جد وقد العيس حادي األول اثنين؛ موقفين تحديد كنيم وبدءا للنص، اللغوي السياق

 ،اللحاق على ِصروم جاد نهأل ؛ذلك له يتسنى ريثما المسير وعدم بالتريث الشاعر طلب والثاني
 واحد، زمن في متحققان فالموقفان وبعدت، رحلت بعدما ُكَله، ارتهنت التي المحبوبة إلى للوصول

  .السير على تحمله لم ذاتها المرأة ألن ؛ققمتح السير أن يعني وهذا
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 حضور دعييست الذي النصي التعالي صفة األنثى أو الحبيبة على تسحب المالبسات هذه ومثل

 الوعي كان ولما لبعيدة،ا المحبوبة تبلوره وآخر الهائم، الشاعر بلورهي واحد متناقضين، موقفين

 الحبيبة؛ وغياب لطلبا إلحاح حركية ضمن والحبيبة الشاعر من لكل المادي الوجود إطار في بالحقيقة

 حادي ويصبح  الشاعر، قلب عن رحلت التي المطلقة للحقيقة رمزا تكون أن تبرح ال الحبيبة فإن

 يمِخ كونوت ،الحق الله إلى الداعي ألنه غى؛المبت إلى الركب يقود الذي مديالمح النور هو العيس

 في ناأسلف كما المقدس، بالفيض عنه المعبر المقدس، الوادي في الروحانية المعاني تجليات الوادي

   الحق طالب تكبل التي والماديات الجسد قيود )الميم وكسر الزين بفتح (ِمنالز ويكون البحث، ايةبد

 المسير وتحث ،وتشتاقه الله، /القديم إلى تهفو فالنفس ؛المطلقة والحقيقة الروحانية الحقائق/

 وترقب ؤوب،د عمل في المشتاق/فالصوفي المحدثة؛ األغيار /الجسد ودقي لوال جنابه إلى للوصول

 ألن ؛والكونية الوجودية والوحشة لغربةبا يشعر وبهائه، بجماله والتمتع الحبيب لقاء إلى مستمر

 لذلك ؛األجل حتى حدثالم حبيس يبقى ،وصل فمهما القيوم؛ بالحي إال يكون ال وجوده أو حضوره

 كان ولو ،بالموت إال فعال حققيت ال المبتغى ألن ؛)كمدا أمت لم إن الهوى در در ال( :قائال يختم

 وفي .رأيهم حسب المطلقة، الذات مع وتتماهى ،أغيار من لحقها مما النفس فلتتالن معنويا، الموت

  :)45(يقول له قصيدة

ــذاِت أضـــــــــــاَء ــااَأل بـــــــــ ــارق ضـــــــــ   بـــــــــ
ــصَل   ناجاِتـــــــــــــــه م عـــــــــــــــد ر وصْلـــــــــــــ

  يـــــــــسمعوا فلـــــــــم خـــــــــواأني تنـــــــــادوا
ــاْن أال   تعـــــــــوا وار نـــــــــا ه هـــــــــا  زلوافـــــــ

ــ بهيفـــــــــــــــــاَء ــٍةر داَءغيـــــــــــــــ    عبوبـــــــــــــــ
ــوح ــدى دىالّنــــــــــ  يفــــــــ   ذكرهــــــــــا  لــــــــ
فلـــــــــــــــو ــسها أن   هـــــــــــــــضمٌة مجلـــــــــــــ
  حالقـــــــــــــا بهـــــــــــــا القـــــــــــــرار لكـــــــــــــان
  عــــــــــــــامر بهـــــــــــــا  خـــــــــــــرابٍ  فكـــــــــــــلُّ 
ــل ــاض وكـــــــــــ ــا ريـــــــــــ ــر بهـــــــــــ    زاهـــــــــــ
   مـــــــــــشرق ههـــــــــــاوج مـــــــــــن فليلـــــــــــي
ــون ــو عيـــــــ ــ دنتعـــــــ ــشا قرشـــــــ   الحـــــــ

  لبقــــــــاعا خــــــــراب فــــــــي هامــــــــٌة فمــــــــا
ــأم ــن بأشــــــــــ ــاذل مــــــــــ ــوا بــــــــــ    رحلــــــــــ
ــب ويتـــــــــــرك   األضـــــــــــا بـــــــــــذات اصـــــــــ

                                                            

ــي النــــــــوِر مــــــــن   ــاِف جوهــــــــا فــــــ   قخــــــ
ــ ســــــــــــــــَلفأر   قالــــــــــــــــواِد درارهِمــــــــــــــ

  ســـــــائق يـــــــا ِدالوجــــــ  نِمـــــــ حُتفــــــصِ 
  قواِمـــــــــــ  عنـــــــــــدكم  نبمـــــــــــ  يفـــــــــــإنّ 

 فــــــــــــؤاد  يالــــــــــــشتــــــــــــائِ  لهــــــــــــا  جق  
ــلُّ   نـــــــــــــاطق  بهـــــــــــــا  لـــــــــــــسان  فكـــــــــــ

  رامــــــــــــــــــق جبــــــــــــــــــل ومقعــــــــــــــــــدها
  الرامــــــــــق الحــــــــــالق يــــــــــدرك ولــــــــــن

  غـــــــــــــادق بهــــــــــــا  ســـــــــــــراٍب وكــــــــــــل 
ــل ــراٍب وكـــــــــــ ــا شـــــــــــ ــق بهـــــــــــ   رائـــــــــــ
ميويــــــــــو شــــــــــعرها مــــــــــن غاســــــــــق  

ــيس ــيش فلـــــــــ ــا يطـــــــــ ــق لهـــــــــ   راشـــــــــ
ــاق وال ــر ســـــــــــــ   نـــــــــــــــاعق  وال حـــــــــــــ

  فــــــــــــائق حــــــــــــسنه مــــــــــــن ليحمــــــــــــل
ــيال ــي قتـــــــــ ــبهم وفـــــــــ ــادق حـــــــــ   صـــــــــ
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 به يتوسل إشاريا فعال نصية، إمكانات من وزهتح بما القصيدة هذه في البنية تمظهرات وتتحقق

 جمانتر( قصائد في عليه اعتدنا اعم يختلف كالش اتخذت القصيدة مقدمة ولعل لالنكشاف، الداخل

 تهاللةاس على اهتمامهم وبالغ عنايتهم جلِّ تكريس -األغلب في - الشعراء انفك ماو ،)األشواق

 تجويدها في اهتمامهم عن فضال متنوعة، االوأشك أساليب ينمتخذ ذلك، في تفننوا وقد القصائد،

 ،السمع يقرع ما ولأ ألنها "و واألدبية، الفنية القيمة من ذلك في لما وتخريجها؛ إبداعها في والتفنن

  . )46("وهلة أول من الشاعر عند ما على يستدل وبها

 عن المنبجسة الشاعر، خلجات في الثاوية النفسية للفاعلية مكثفة ترجمة حركة أنها واألغلب

 في الثاوية الخلفيات إلضاءة همم بتهاومقار فهمها فإن ولذا ؛ لتجربته الشعورية للكثافة لمعاد انفعال

 وألنها الخ، ...الثقافي أو الفلسفي أو الرؤيوي بالخطاب األمر تعلق سواء نسيجه، للةوالمتخ النص

 ىعل هيمنتها خالل من باستمرار حضورها عن وتعلن الشاعر، بلغها التي القصوى الرهاف حالة لتمث
  .النص

 قصائد به بدأت ما خالف على المعرفي، الجانب تجسد باستهاللة تبدأ -يبدو كما - فالقصيدة

 إيحائية إمكانات تمنح الموظفة اللغوية فالعناصر ؛)47(مباشرة العاطفي بالجانب بدأت كانت التي الديوان

 نور، بارق، ذات، أضاء،( األلفاظ جسدته ما وهذا العرفانية، محور حول تتمحور روحانية للطائف

 وقام كتاباتهم، في رفتوع الصوفية، عليها اصطلح وإشارات رموز وهي ،)مناجاة صلصل، خافق،

 توظيف في طريقة له يعرب ناب أن إليه اإلشارة تجدر ومما .البحث بداية في ذكرنا كما شرحها،ب منهم

 :فمثال ألخرى، بإضافتها وذلك قبل، ذي من تملكها تكن لم جديدة، دالالتب لتفيض الكلمات بعض
 "الجبار عبد عن داللته في يختلف المنعم وعبد األحد، عبد عن يختلف مدلوال تعطي الواحد عبد

 تعطيه ما وهو الذات، على زائد أمر على وداللة ؛الذات على داللة :داللتان له عربي ابن عند فاالسم

 اإللهية ذاتال على داللتها في وتتوحد تشترك جميعها اإللهية فاألسماء االسم، ذلك خصوصية

 اسم كل الذات، معقولية على زائدا أمرا بحقائقها أعطت نفسه الوقت في ولكنها الواحدة،

 النسبة فإن ؛عيسوي وولي ذاتي، تجل :مثل ،لآلخر األلفاظ أحد ينسب" عندما وكذلك ،)48("بحسبه

 من تتكون ةعبار وهو الوصف، ذلك إلى وأضف عميقة، بإيحاءات مشحونة جديدة دالالت أكسبتهما

 يضيف نجده القصيدة استهاللة وفي ،)49("الواسعة األرض :مثل ،اآلخر يصف أحدهما لفظتين،

 لتكتسب وهكذا، مناجاته، رعد :لتصبح للرعد )المناجاة( ويضيف األضا، ذات :لتصبح ذاتلل )ضااأل(

 عربي ابن غةل تكونت وهكذا" قبل ذي من موجودة تكن لم جديدة، بدالالت وتنشحن معاني، األلفاظ

 أخرى كرة البصر أرجعنا ما وإذا ،)50("بالوصف وتارة ؛بالنسبة وتارة ؛باإلضافة تارة ؛الجديدة

 فتحت قد الطريقة هذه ولعل عربي، ابن تجربة حاكته جديدا لغويا نسيجا نجد قصيدةال الستهاللة

 ترجمة على عائقا اعياالجتم للقيد يعد لم حيث ؛وأرحب أكبر بحرية ليتحرك واسعا طريقا يعرب البن



 مقاربة تأويلية: البن عربي" األشواقترجمان "شارات والرموز في ديوان من اإل

 861

 ؛بأكمله الوجود كينونة بل الماوراء، كينونة ليعانق االجتماعي حدود من فانطلق ومشاهداته؛ أشواقه
 أجوائه، في ويضعنا ومباشر حي مشهد ورةص لنا ينقل ألفاظ، من حوتها وما االستهاللة بهذه فالشاعر

 بلمعان يوحي جميل فالمشهد تقدير، أقل على الحسية بتجلياته ونتأثر ونسمعه، نشاهده وكأننا

 ويشربوا ليرتعوا ؛والكأل الغيث حيث بالنزول، الركب من الطلبو الودق، ونزول الرعد وصوت البرق

 المشهد هذا خضم وفي .والكأل االرتواء ففيه ،الماء جودو هيسر والمسافر سفر، في فهم ويتزودوا،

 عالقة ما :للتساؤل يحيلنا ما وهو قلبه؛ ارتهنت لتيا المحبوبة عن الحديث إلى مباشرة ينقلنا الحي،

 التي المحبوبة، وذكر المشهد ذلك بين متبادلة عالقة من بد ال إذن صفاتها؟ وذكر بالمحبوبة ذلك

 على هكذا "وامق لها الشجي فؤاد "شجي كل معشوقة وهي للعين، يتراءى ما ملبأج صورتها وصف

 باقي وفي الخصوصية، داللة متضمنة العموم، داللة لتكتسب ؛للشجي مضافة )فؤاد( ةفلفظ اإلطالق؛

 أن ويختم يء،ش كل في الحياة تبث علوية ينونةك وكأنها الحياة بث صفات عليها يضفي القصيدة

 أحبها فمن وفطري، وواجب استحقاق حبها وألن معينة، خاصية تمتلك ألنها محالة؛ ال مقتول عاشقها

 من الجملة شبه تقديم اختار ولذا ؛)صادق حبهم وفي( سواها لحبا يستحق أحد فال بصدق، أحبها

 امتالك لىع دالة قرينة يمثل ما وهو غير، ال بها الحب الختصاص النكرة المبتدأ على روالمجرو الجار

  .بالوجود الوعي لحظة الوجود

 نص باقي مع متساوقة المعاني وفيوضات اإلشارات لطائف من تضمنته بما االستهاللة هذه

 المعشوقة تعنيه لما موضوعية اختبار أداة وتمثل قلبه، ارتهنت التي والمعشوقة الغزلية، القصيدة

 المعشوقة على تسحب والنسب والعالئق المالبسات هذه فمثل للنص، اللغوي السياق مع بالتزامن

 إمكانية للقارئ يعطي ما وهذا والالتحديد، اإلطالق إلى التحديد مستوى من يرتقي دالليا، تحوال

 الذي النصي التعالي صفة ةالمرأ على لتسحب ؛سطوحها عند الوقوف وعدم عربي، بنا للغة التأويل

 الشاعر، معها يتعايش التي المطلقة ةالحقيق/للذات رمزا لديه المرأة تكون حتى يبرح ال القارئ يجعل

  .عنها ويترجم

 عجمي،الم السديم في موجود هو عما تلفتخ بإيحاءات تفيض األلفاظ مدلوالت فإن لذلك؛ وفقا

 علم منظومة -الشاعر بتجربة - ْتتبّن فالقصيدة ولذا الشاعر، وتجربة نسجمت جديدة مدلوالت لتعطي

  البنية عن النقاب كشف من تمكنه خالل من أغوارها سبر للمتلقي يمكن وعليه المعرفي، التصوف

 إدراك وراء السعي ينبغي" ذلك وعلى اربة،للمق موضوعا الصوفي الحدث يتخذ إذ الصوفية، يةالمعرف

 وهذا المتلقية، الذات في واإلثراء الكشف على وقدرتها الصورة حيوية حيث من المعرفية البنية تفاعل

 النفسية، الوظيفة أو الداللي؛ والبعد النفسي، البعد :هما الفاعلية، من عدينب التفاعل لهذا أن يبين

 آخر ونسق ،)ميتافيزيقي( أو ذهني نسق :سقينَن بين نفرق أن تضييق وهذا المعنوية، والوظيفة

  . )51("حسي أو انفعالي
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 ال بها خاصة سمات إطالق من تبعها وما )ورعبوبة ،وغيداء ،هيفاء (األوصاف استخدام إن
 بوضوح يشير .ناطق بها لسان كل :وقوله ذكرها، لدى الندى يفوح :كقوله يمتلكها، أن لغيرها يمكن

 البهاِط ليصبح وعيه، على تمارسها التي القوة ردانيةَف إلى ويشير الموصوفة، الذات هذه رداِنيِةَف إلى

 يعجز رامقة فهي ة؛الحقَّ وطبيعتها كينونتها اللخ من واضح وهذا له، بالنسبة وحيدا ماه بها والتفكير

 ادق،غ ماء بها بوالسرا عامر، بها ابالخر إذ أثرها؛ يدرك أن لإلدراك يمكن ولكن يدركها، أن اإلدراك

 اسق،غ تجلياتها من واليوم مشرق، بها والليل فائدة، وله طعم له بها والشراب يزهر، بها والروض

وإن ْترم هذا في الحق االنفعال فاعل أنها بمعنى إلخ، ...سهامها يطيش لن ،بسهامها اشخص 

 فالشاعر النص؛ باقي مع القصيدة مقدمة تنسجم وبهذا .الكون هذا في الحياة ونةكين وسر الوجود،

 له تجلى الذي الروحاني الفيض لهذا المعرفي التجلي النبثاق شهدام ينايعط  القصيدة استهاللة في

 على لهافص ثم ومن المعرفية، العلوم بهذه عليه فاض الذي الوادق درارِم عطاء يالنس خالل من

  .النص بقية في وإشارات رموز شكل

  :معرفي ناءب الطلل ورموز اراتإش

 العصر في اقوي حضورا كرس فقد لعربي؛ا الشعر في عهٍد قديم الطلل ْكرِذ أن فيه شك ال مما

 ْنَظري وقد وتوظيفه، فيه التفنن في خاصة طريقة شاعر لكل وكان العصور، من تاله وما الجاهلي

 في يخرج لم عربي وابن ذلك، غير أنها على إليها رنظي وقد تقليدي، اّتباع أنها على الطللية للمقدمة

  قصائده بعض في نجده ولذا ؛الشكلي البناء في وخاصة ،التقليدية القصيدة نمط عن قصائده

  :)52(قوله مثل بالطلل، هايستهل

ــف ــ بالمنـــــــازل  قـــــ   األطـــــــالل  دبواْنـــــ
 ـــــنـــــ  األحبـــــة  أيســـــارتْ  نأي  همعيـــــس  
ــل ــدائق مثــ ــي الحــ ــسراب فــ   تــــراهم  الــ

ــد ســـــاروا ــذيب ونيريـــ ــشربوا العـــ    ليـــ
ــوت   الـــــصبا  ريـــــح  عـــــنهم  أســـــأل  فقفـــ
ــى تركـــــــت قالـــــــت ــابهم وِدزر علـــــ    قبـــــ

ــد ــ قــ ــوق دلواأســ ــاب فــ ــضاربا القبــ   مــ
فـــــــــانهض ــيهم ــارهم طالبـــــــــا إلـــــــ   آثـــــــ

ــإذا ــت فــــ ــى وقفــــ ــالم علــــ ــاجز معــــ   حــــ
ــَت ــت منـــــــازلهم  فرأيـــــ    نـــــــارهم  والحـــــ
ــأِنْخ ــا فـــــــ ــك ال بهـــــــ ــدهاُأ يرِهبنَّـــــــ   ســـــــ

                                                        

ــْل   ــوعالر وســــ ــاِت بــــ   ســــــؤاال  الدارســــ
  ال أال بــــــــاِبالي فــــــــي ْقطــــــــعَت اتيــــــــكه

ــ اآلل ــي ميعُظـــــــــ ــونال فـــــــــ   ال أال عيـــــــــ
ــ مثـــــــــــل بـــــــــــه مـــــــــــاًء   زالال ـاةالحيـــــــــ
ــ اســــــتظلوا أو مــــــواخي هــــــل   الالالظــــ

 ـــــ مـــــن تـــــشكو والعــــيسكـــــالال راهاس  
ــن يـــــسترون ــر مـــ ــرا حـــ ــاال لهجيـــ   جمـــ

ــ نحــــــــوهم بعيــــــــسك فــــــــْلوار   االإرفــــــ
ــ بهـــــــــا أغـــــــــوارا وقطعـــــــــت   ـاالوجبـــــــ

ــارا ــد نــــ ــعلت قــــ ــوا أشــــ ــ الهــــ   ـاالإشعــــ
 االشــــــــــــــتياق ريَكهــــــــــــــا ي ـاالبـــــــــــــــأش  
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 خيال األمر هذا ويقتحم ،)سْل اْندب، ف،ِق ( :المفرد بصيغة مر،لأل فعالأ ثالثةب القصيدة تبدأ

 ال إذ والندب، فبالوقو غيره أو نفسه يأمر أن الشاعر يستدعي الذي فما ؛األولى الوهلة من لمتلقيا
 عن ويكشف القصيدة، في العاطفية النغمة يحدد األمر هذا ولعل الوقوف، يستدعي جلل أمر من بد

 جوهر ددتح )سؤاال الدارسات الربوع وسْل( السؤال طبيعة ولعل واالنفعال، الشعور حدة من درجة

 إال لها قيمة ال والمنازل فيها، أحد ال خاوية أصبحت المنازل أن طبيعته من يظهر إذ ؛العاطفي االنفعال

  :)53(آخر قال كما وهذا وساكنيها، بأهلها

   الديارا سكن من حب ولكن             قلبي شغفن الديار حب وما

 ويمثله الحاضر الزمن ؛الماضي زمنوال الحاضر الزمن :زمنال من لحظتين يعيش الشاعر وكأن 

 طالت - الزمنين بين فةالمسا ولعل هم،ب عامرة كانت حالو الماضي والزمن نزالئها، من زلالمنا خلو

 طالل،األ على- فعال- واقفا فيها الشاعر يكن فلم واقعية، تكن لم طاللاأل تجربة بأن توحي -قصرت أو

 لكن قديم، شعري تراث معين من احيمت الشاعر أن نم مندوحة ال إبداعية، تخييلية تجربة هي بل

 قيمة تمتلك إنها بل التراثية، التقاليد قبل من مفروضة أو اعتباطية تكون أن بالضرورة ليس األطالل

 الداللية القيمة تسجيل يمكن فإنه ولذا ،للتجربة بالنسبة األساسي دورها عن أهمية لتق ال رمزية

 ؛دارسات منازل أصبحت واألنس، حياةبال  ةعامر المنازل كانت أن فبعد دل،والتب التغير ليةبعم لألطالل
 أين األحبة؟ أين :بعد فيما السؤال ذكر جاء ولذا بهم، إال منازل كونها حيث من لها وجود ال إذ

 وأن ،الديار تلك عن رحلوا وأنهم األحبة، هم رباألم عِنيالم أن على جلي بشكل ليدل عيسهم؟ سارت

 في طرحي سؤال ثمة ولكن .األحباب رؤية الرؤية، مدد انقطاع أزمة الشاعر، لدى أزمة يشكل يلهمرح

 نتباهلال والالفت ،بنيوي شرط وكأنها  ذكرها؟ ردي ماذاوِل ؟بالطلل الرحلة عالقة ما وهو السياق، هذا

 والمسير الجرداء، ألرضا هي واليباب "أالال اليباب في تقطع هاتيك" مشقة من يعتريها بما الرحلة أن

 ما ولكنهم عذابه، وذاق جربه من إال يعرفه ال ما واإلعياء والتعب المشقة من فيه الجرداء األرض في

 ماء ليشربوا العذيب يريدون ساروا "المبتغى إلى لوصولل العزم عقدوا ألنهم إال المشقة هذه تحملوا

 إذن والحياة، السالمة إلى تقود دامت وما سالمة،ال إلى تقود شك بال فرحلتهم ،"زالال الحياة مثل فيه

 ، ابعهممر إلى وصلت إذا ولهذا حققوا، ما لتحقيق -بحثا – عنهم والسؤال ،أثرهم اقتفاء من بد ال
 تذيب الرجال مموِه ممها،به والرجال الرجال، ومأمل الرحال، محط ألنها ؛والمنى المبتغى وصلت فقد

  ".أشباال يريكها االشتياق سدها،ُأ رِهبنَّكي ال بها ِنْخفَأ "الصعاب

 تدرس فقد حسية، غزلية بنية أنها على -النص ذلك يوضح كما – عربي ابن قصيدة إلى ينظر قد

 سفتدر والروحية، الصوفية للتجربة وموئل معرفية، بنية أنها على إليها ينظر وقد شكلها، ناحية من
 حيث من المعرفية البنية تفاعل كيفية إدراك يجب لذلكو ؛صوفيال والحدث المعرفية، البنية على بناء

 المعرفية التي الخاصية فإذا نظرنا إليها ضمن ،)54("اءواإلثر الكشف على وقدرتها الصورة حيوية
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 بالخط لتسير من فك شيفرتها، بد فإننا أمام حموالت داللية، ورموز ال ؛يمتاح الشاعر منها
 تصبح القصيدة عالمات دالة للكشف ولذا ؛لذي يحتكم إليه ابن عربي االروحي تجاهالموازي مع اال

 لها مة ال قيء الله في األشياء، فاألشياء لم تكن شيئا لوال قيومية الله، والمنازل خوايةعن قيوم
 فما ظهرت وما كان لها ظهور ؛ من صفة المنازل، وتصبح ال شيئاجرد لذا تت؛لوال تلك القيومية

 تلك عليه فالشاعر عندما احتجبت ة؛ فيها، المعبر عنها باألحبمطلقةقدرة اللوال سريان تلك ال
 ولذا أشار إليها بالماء ؛ البحث عنها، ألنها أصل حياتهعلىالقدرة السارية في األشياء، عقد العزم 

 -اآلن- ولذا نحن ؛ ما دامت محجوبة عن سر حقيقتهامةالذي هو سر الحياة، فالذات في معاناة دائ
 ذاتية طافحة، ولكنها في الوقت نفسه ال تخفي توجهها نحو اآلخر، ليدرك اقتران العّلة مأما

  .بالمعلول

 :األشواق ترجمان في الحب جدلية
 ، ابن عربي قد لجأ إلى تأويل ديوانه وشرحهأن بالتأمل، حري هو جدير باالنتباه مما 

 وعلى ذلك فإن ،)55("لى الصالح والدينيتستر لكونه منسوبا إ"  وجهت إليه، وهي أنهمةلدحض ته
 فعل التلقي للنص؟ أم أن ابن نتهاءهل شرحه للديوان يعني ا: منهج البحث يلزمنا أن نطرح سؤاال

 تجعل المتلقي يتلقى معاني النص وفق بةعربي أراد من وراء ذلك أن يؤسس عتبة للعبور؟ عت
وم مقام المتلقي، يقتصر العالقة إلى مجرد معالم الواقع أو العالم الطبيعي، وهل ابن عربي حين يق

 ابن"  بين الكلمات وما ترمز إليه؟ مما ال شك فيه أنطقية منمواءمة سلبي محض يقوم على أثيرت
 العالقة إلى مجرد تأثير سلبي يقوم على تعادلية ختزلعربي حين يقوم مقام المتلقي، ال يعني أنه ي

الرسالة الشعرية هنا ليست ممثلة لوضع معرفي، وإنما هي  ألن ؛ بين الكلمات وما ترمز إليهنطقيةم
لة له، والرسالة المؤووفي كل عصر بل عند  منيًال آخر موازيًا من قبل المتلقي تفرض تأولةمؤو 

المتلقي الواحد في لحظات مختلفة من حياته، وهذا يمنح لها التفاعل التاريخي الذي امتد عبر 

أن يعي نمط الوجود من  انسجام يمكِّن المتلقي ،)56("ام في التلقي  وهو نوع من االنسج،األزمنة
 وإحاطتها تلقي،ال لعملية عربي ابن من اتقييد هذا يعد ال  ولذا،الذي يحقق هذا الفناء وينمذجه

 في نجده بل المتعددة، التأويالت من واحد إال هو ما به قام الذي التأويل هذا ألن ؛عنه تخرج ال بقدر

 واضح وهذا التأويالت، تتعدد واحد بيت شرح ففي .تأويالت عدة واحدة قطعة يؤول الديوان شرحه

   :)57(بقوله يستهلها التي الدارس الطلل لقصيدة شرحه خالل من

  أوانسا خردا فيه بْتالع                  دارسا األثيل عند طلال يا

 مواضع شتى فيغيرها منازع مختلفة  القطعة وهذهكّنا قد نزعنا في شرح : " يقول شارحًاثم
: إن السماع أعطى في قوله:  ما يعطيه السماع في وارد الوقت، فاآلن أيضًا أقول فيهاحسبعلى 

الطلل ما بقي من أثر الديار بعد خلوها من ساكنيها، وأعلم أن اإلنسان فيه )  طلال عند األثيليا(
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مناسبه، بأظهر وجوهه، وتخصصه الحال  العالم، فيضاف كل مناسب إلى في من كل شيء مناسب
 له مناسبات كثيرة، لوجوه كثيرة انوالوقت والسماع بمناسب ما دون غيره من المناسب، إذا ك

 وهو األصل، والطلل أثر طبيعي، وهو ما بقي فيه من ،يطلبها بذاته، فأقول إن األثيل تصغير األثل
يريد متغيرًا بما يرد عليه من ) دارسًا: ( وقوله.أثره الطبيعي، فاألثيل هنا الطبيعة التي هي األصل

األحوال، فيتغير من حالة إلى حالة، وإذا تغير إلى حالة ما؛ فقد ذهب أثره من الحالة التي انتقل 
 اإللهية التي يأنس َكمأراد بالخرد الِح)  أوانسادًا فيه خرالعبت: (وقوله. عنها حتى أعقبها غيرها

  .)58("ب العارفبأنس االطالع عليها قل

 الروحية والمقامات التي ال تلك التجليات ونمذجتها وفق األحويئة إلى تشعمد عربي يفابن 
 يتلقى نليكون بوسعه أ" مشتركة بينه وبين المتلقي بعتبات مستعينا اإللهية، مع الواردات ناسبتت

تقى منه أوصافه لتتمثل بها معاني النص وفق معالم الواقع أو العالم الطبيعي كما سماه، والذي اس
تلك الواردات، وهذا يعد من بين الشروط التي تحدث التفاعل بين النص والمتلقي، وهو شرط 

 ،)59(" جانب شروط أخرى هي منبع إنتاج الصور لدى المتلقي عبر العصورىكامن في النص إل
 ال يعيد إنتاج حقيقة بما أن أفق المعنى"ومد جسر بين النص والمتلقي يكون بمثابة أفق للنص، و

موجودة في العالم، وال إعادة معطاة لجمهور مستهدف، فإنه ال بد من تمثيله، ذلك أن ما ليس 

 فالشرح والتأويل من جانبه ال ؛)60("ممثلمعطى ال يمكن أن يصبح معروفًا إال وهو مشّخص أو 
إذ "د بدران  كما سماه  محممفقود وإنما نص نقدي من ظالل نص ، النصلظاهريعد ترجمة 

  .)61(" المفقودالنص فينتج لنا نصًا نقديًا من ظالل ؛تنعكس خلفيات ما قبل النص عليه

 إلى حقول لنفاذ لطريقة منحه مصاريع أبواب رؤيوية تلمتلقي هنا فقد فتح ابن عربي لومن
ألبعاد  التي هي لغة للتعبير غير المباشر نص، في الوالغزلدالالت الطلل والحنين والندب والمرأة 

 وهو مأخوذ باألحوال والتجليات الربانية، وهي أحوال تعجز َأِسّالُت اليراع  ،خفية يعيشها الصوفي
 ذاتها في ألنها ؛ ولغة الحب ال تقال بل تعاشوعشق،التعبير عنها تعبيرا مباشرا، ألنها لغة حب 

المنطق، أي خارج حدود  خارج حدود العقل وألنه "، على أن يقال المطلق، والمطلق عصيبمثابة

وكل تجل يعطي خلقًا " اإللهي المطلق في العالم، جمال ألنه استغراق في مشاهد ال؛)62("المنطق
 والتوحيد بين العلو االندماججديدًا، ويذهب بخلق، وإن الخيال اإلبداعي متجه في فاعليته إلى 
لروحي والمادي في تجانس المتجلي والصورة التي يتجلى فيها، ويضع الالمرئي والمرئي، وا

  .)63("وانسجام

 لى نجد أنها جسدت في شعره ذلك الحنين إالطلل على لبكاء واالندب ما عدنا لصورة وإذا 
 استدعاء الطلل الذي يجر وراءه أفقه في التلقي ال يحول دون تكوين أفق جديد يتم إن"األصل 

 ابن عربي أعطىء فيه، وهي شروط  واإليحالرمزبما يدركه القارئ من النص حين يفهم مواطن ا
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 المعنى بناء لتكون بعد ذلك الحركة التي ينتقل بها القارئ عبر النص من أجل ؛في تأويله معالمها
 من ي وهي بمثابة ردود األفعال التي ينشأ عنها التفاعل بين المؤلف من جهة والنص والمتلق؛فيه

  .)64("ىجهة أخر

فهي فعل لالغتراب داخل الطبيعة واالندماج " التجاهات الكتابة الصوفية حركة في جميع اإن 
 لتدمير عل فعل للحب نحو سر الجمال الطبيعي والمطلق، وهي أخيرا ف- أيضا-مع كائناتها، وهي
 فيرغبٌة : ين واحدة إنها رغبٌة ذاُت اتجاهوبكلمة باألصول الحيوية لإلنسان، تِّصالالذات ألجل اال

هذا التوجه المزدوج ) الحلم باالتصال باألصول البدائية( والحياة وفي الحلم)  الذاتموُت(الموت 

داخل الكتابة تموت المعاني المنفصلة " و،)65(" منها تجربَة عنٍف وقلق وتوترجعلهو الذي سي
عن بعضها البعض، تتمازج ويذوب بعضها في البعض اآلخر تمامًا كما تتداخل الحروف ويضم 

 وما ، والحروف في حالة من الالتمايز والغموض والضبابيةعانيالمبعضها بعضًا، وأخيرًا تدخل 

  .)66("يوحد الرمز واإلشارة والحب داخل الكتابة هو خاصية الالتمايز والغموض والضبابية

 فإن تلك الحجب نفسها هي التي ؛ للحجب عند ابن عربيستراتيجيةا زل كان نص الغومثلما 
ه للبحث عن المعنى الضائع، وهي دعوة من المتصوفة تمنح القارئ طرح جميع اإلمكانات والوجو

هي إذن معادلة مقلوبة، .  لذة ومتعة وتحررالعشق وفي ، العشقسه االختالف الذي أسامارسةلم
ال تعني أن القارئ يقرأ باطن النص، وإنما النص يتيح للقارئ أن يكشف "كما يقول علي حرب 

ألة ال تتعلق باستنطاق النص، بل إن النص يسهم عن مطوياته، وللفكر أن يبسط انثناءاته، المس
بدوره في مساءلة القارئ، واستنطاقه، هكذا نحن إزاء فعالية مزدوجة تتيح للقارئ أن يشتغل على 

 وعلى النص، وأن يعمل فكره إلعادة إنتاج النص، محوًال بذلك قراءته إلى فعل معرفي ذاته

  .)67("خالق

إذا ما جزنا " ترجمان األشواق" في بدلية الح يغدو ممكنا أن نكشف عن جقد وبهذا
السطوح إلى أغوار نصه وما أنتجه ابن عربي من تأويل للنص؛ ذلك أن المحرك للحب في جميع 

 المحب ذلك أم لم يع، وجدلية حقيقته وعىوجوهه إنما هو الجمال، والجمال منحصر في الله، 

إن كنتم تحبون الله : " وما جاء في القرآن  )68("الله جميل يحب الجمال: " متحققة في المأثور

" ترجمان األشواق"وال شك في أن ما يتأسس عليه ) 31آل عمران، آية " ( اتبعوني يحببكم الله
 هنا سعى ابن عربي لتأويل ديوانه وشرحه، ومنهو المصالحة بين حب روحاني وحب جسماني، 

 الحبقد المصالحة بين الحب الروحاني وكي يرفع اللبس الذي وقع فيه كل من قرأ الديوان ولم يع
الجسماني، بمعنى الحب الخلقي الذي تمت المصالحة بين وجهيه، والحب اإللهي الذي هو الحب 

: أي مسألة معرفة إذا كان من الممكن أن نحب الله بهذا الحب المزدوج: في جوهره الحق
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 بين الروحاني والجسماني من  عربي في ترجمانه، يعقد المصالحةفابن )69("الروحاني والجسماني
خالل اعتقاده بأن الروح والروحاني يظهران بشكل صورة مادية، وال ريب في أن هذه الصورة 

"  أو ما يعرف بـــــمشهودةيمكنها أن تكون محسوسة ، تتحول من خالل حضرة الخيال إلى صورة 
وهو هي، وهو ليس ، فهي هو؛ هو ما يتجلى في هذه الصورة المشهودةفالمحبوب" صورة تجل 

فهو الشاهد " نعم ال"هو؛ وهي ليست هي، وهي كما عبر عنها ابن عربي لفيلسوف األندلس بـــ 
 الصورة المحسوسة التي ح وتحجبه في اآلن نفسه، وبهذه الجدلية تصبتكشفهالمشهود؛ وهي  

إلى " واقترجمان األش"يتوجه إليها الفعل اإلرادي للحب هي المحبوب، فابن عربي يسعى في 
أو نور تتولد فيه كل اإلمكانات " حكمة إلهية"تحويل صورة األنوثة التي ظهرت له بمكة إلى 

  :الخارقة، ومن هنا نجده يستهل قصيدته بقوله

           من النور في جوها خافق بذات األضا بارقأضاء             

  : نراه فجأة يقولثم

  قـــــــــــ لها تائجي الش    فؤاد      بٍةعبو رداَء غيبهيفاَء              

 بمقدوره أن سالتجلِّي المنبثق من حضرة النور، لي/  في هذه الصورة الشهوديةفالمحبوب
الصورة تكشفه وتحجبه في اآلن نفسه، كبرق : يظهر إال في هذه الصورة، أو هذا التجّلي، وهي أي

  لمع ثم خفي، أظهر شهودا ثم أخفاه، 

  :الخاتمة

ــت ــةحاولـ ــدة- المقاربـ ــي     - جاهـ ــي وردت فـ ــسياقات التـ ــتنطاق بعـــض الـ ــوان ترجمـــان  "  اسـ ديـ
البــن عربــي، تلــك الــسياقات التــي وردت فيهــا اإلشــارات والرمــوز الــصوفية، علَّهــا تخــرج      " األشــواق

 ضــمن الخطــاب يقــعبتــأويالت ممكنــة، معتمــدة فــي ذلــك علــى االستقــصاء والتحليــل والتأويــل لــنص    
 لكثــرة مــصطلحاته وغمــوض شــفراته، وانغالقهــا أحيانــا، فــضال عــن وعــورة فــي      الــصوفي الملــبس ، 

  .مسلكه وكثرة إشاراته ورموزه

 عميقـة  ة أن نـص ابـن عربـي الـشعري يطـرح أسـئل      -في مـسك الختـام  - هو جدير باإلشارة    ومما
الغور، تذهب بعيدا في الـسعي وراء الكمـال؛ ولـذا فقـد تجلببـت بكـل مـا هـو مـن طبيعـة اسـتفهامية؛             

 متعطــشة وجوديــة إلــى طــرح أســئلة حتــاج النقــاب عنهــا يوكــشفألنهــا متواريــة خلــف حجــٍب كثيفــة،  
 ةضـرب مـن ضـروب التخفـي وراء المجهـول؛ فعباراتـه مبهمــ      " ترجمـان األشـواق  "للمجهـول، وديـوان   

مستغلقة وغير واضحة الداللـة، ألنهـا تتـوارى خلـف نـصوص غائبـة، فـضال عـن أن قوامهـا المخاتلـة               
  .ح والرمز واإلشارة في مبناها ومعناهاواالنزيا
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Depth of the phrase and Gore of the signal in the language 
of the Sufi speech, 

Turgeman Al- Ashwag  as a model 
 

Mahmoud Hayajnh, Saudi Arabia, Shaqra University, College of Education  
  

Abstract  
 

This research study the Sufi speech discaurse by lesson and analysis, taking model 
from the Turjeman Al-Ashwag for the son of an Arabic, and so out of the pursuit of 
understanding the relationship between the expressions of Ibn Arabi and his references, 
and how their ability to interact with the structure of knowledge, and the ability of vision 
poetic detection and enrichment, and this shows that the interaction has two dimensions 
of effectiveness: After apparent and after the soles, the first is a threshold for the 
crossing of the second. And so the research quest has been struggling in the ability of the 
literary text to unveil the structure of cognitive Sufi at Ibn Arabi, also looking at the 
extent to which this structure of influence in the formulation of literary poetry, this 
brings us to fathom the text and discover the depth of Sufi thought, the goal of the 
unseen world and the world of fantasy attendance cognitive, understand dimensions and 
understand the spiritual observations and cognitive steps, which makes it a specific 
cognitive structure . 
 

  23/6/2014قبل في   و29/12/2013 قدم البحث للنشر في

 قائمة المراجــع
 

 .23، ص3م، ط2006يروت،الصوفية والسريالية، أدونيس، دار الساقي، ب  )  1(

 تحقيـق آرثـر أربـري، تقـديم وتعليـق      فـري،  محمد بن عبد الجبـار النّ  اطبات،المواقف والمخ   )  2(
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 .م1985 العامة للكتاب، المصرية
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 .495م، ص1960وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة بمصر، 
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دار األمـين،   الكريم الجيلي مع شرح النابلسي، تحقيق يوسـف زيـدان،    لعبد العينية   النادرات)  18(
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 .398 ص،م1998 بيروت، ، الرسالةمؤسسة المصري، ومحمد

 .889 صلصوفي، االمعجم)  23(

 .89ص نفسه، المرجع)  24(
 57، ص1 عربي، جابن المكية، الفتوحات)  25(
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 .،27ص ،ـه1309المطبعة النفيسة العثمانية، بدار سعادت، 

ــرز   معجــم)  27( ــد العــال شــاهين، دار   .اق الكاشــاني، تحقيــق، د  اصــطالحات الــصوفية، عبــد ال عب

 .311م، ص1992، 1المنار، القاهرة، ط

 نعبد وإياك نستعين، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن ياك السالكين بين منازل إمدارج)  28(

، دار 3 قدم لها، محمـد عبـد الـرحمن المرعـشلي، جــ     ، المعروف بابن قيم الجوزية  ر، بك بيأ

 .43 ص،م1999، 1عربي، بيروت، طإحياء التراث ال

 نــزوى، مجلـة  ،ن فيوضـات المجــاز، محمـد كعــوان   القنـاع مقاربــة تأويليـة فــي ديـوا   سـيميائية )  29(

 .7، ص52 عدد،سلطنة عمان
 محمـد محمـد   تحقيـق  الغزالـي،  حامد محمد بن محمـد بـن محمـد    أبو من الضالل،   المنقذ)  30(

 .53صم، 1995 يروت،جابر، المكتبة الثقافية، ب



 مقاربة تأويلية: البن عربي" األشواقترجمان "شارات والرموز في ديوان من اإل

 871

 

،  1 دار ابـن كثيـر، بيـروت، ط   األزهـري،  عبد المجيـد الـشرنوبي   الغني الحكم العطائية،  شرح)  31(

 .69م، ص1988
 .301، ص4 ج، علوم الدينإحياء)  32(

 بيــروت، ،اإلنــسية مطبعــة الــدين، يمحيــ عربــي، ابــن األشــواق، ترجمــان األعــالق شــرح ذخــائر)  33(

 .5-4ص ه،1213

 .1ص ،52عدد المجاز، اتفيوض ديوان في تأويلية مقاربة :القناع سيميائية)  34(

 آمنــة الهجــريين، الــسابع القـرن  إلــى الثالــث القـرن  مــن الــصوفي الخطـاب  فــي التواصــلية الحركيـة )  35(

 .59 ص م،2001دمشق، العرب، الكتاب اتحاد منشورات بلعلي،

 .41-40ص األشواق، ترجمان شرح األعالق ذخائر)  36(

 .175 ص ،لعربا عند الكتابة صناعة)  37(

 .4 ص األشواق، ترجمان شرح األعالق ذخائر)  38(

 التنــوير دار ر،عــصفو جــابر العــرب، عنــد والبالغــي النقــدي التــراث فــي الفنيــة الــصورة يراجــع)  39(

 .37 ص م،1983 ،2ط والنشر، للطباعة

 .6-5ص األشواق، ترجمان شرح األعالق ذخائر)  40(

 . 61ص ،وفيالص الخطاب في التواصلية الحركة)  41(

 .62ص نفسه، المرجع)  42(

 2ط بيـروت،  العربـي،  الثقـافي  المركـز  زيـد،  أبـو  حامـد  نـصر  التأويـل،  وآليـات  القـراءة  إشكاليات)  43(
 .82ص م،1992،

 .69-66ص واق،شاأل ترجمان شرح األعالق ذخائر)  44(
 .148-145ص ، نفسهالمرجع)  45(

 عبـد  الدين محيي محمد تحقيق رشيق، بن سنالح علي أبو ونقده، الشعر محاسن في العمدة)  46(

  .212ص ،1ج ت، .د بيروت، الجيل، دار الحميد،

 القــصيدة غــرار علــى الغزلــي الجانــب تجــسد عاطفيــة مقدمــة علــى الــديوان قــصائد فــي اعتــدنا)  47(

 ظلمـة  فـي  البـرق  لمعـان  عـن  بالحـديث  بـدأ  فقـد  األمـر  اختلـف  القصيدة هذه في بينما ؛ لطلليةا

  . المتجلي عطاء وسيالن التجلي بدء إلى مشيرا الليل
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 بيـروت،  والنـشر،  للدراسـات  الجامعيـة  المؤسـسة  الحكـيم،  سـعاد  جديدة، لغة ومولد عربي ابن)  48(

 .83-82ص م،1991 ،1ط
 .229ص ،عربي ابن عند فيةالصو الكتابة في اإلبداعي الهاجس ينظر)  49(

 .79ص جديدة، لغة ومولد عربي ابن ينظر)  50(

 مجلـة  خريـوش،  حـسين  الفلـسفي،  والتـصوف  العقلـي  النظـر  بين المنفرجة في المعرفي التأصيل)  51(

 .138ص م،2007 ،1دعد ،4مجلد لآلداب، العربية الجامعات اتحاد

 .73-69 األعالق شرح ترجمان األشواق، صذخائر)  52(

 .57، صط. ت. محمد الحراق، محمد محمد الحراق، المطبعة الحجرية الفاسية، دديوان)  53(

 .138التأصيل المعرفي في المنفرجة بين النظر العقلي والتصوف الفلسفي، ص)  54(

 .4 األعالق شرح ترجمان األشواق، صذخائر)  55(

 .64 ص، الصوفي الخطاب في التواصلية الحركة)  56(

 .73 األعالق شرح ترجمان األشواق، صذخائر)  57(

 .74-73 نفسه، صالمرجع)  58(

 .66-65 ص،الصوفي الخطاب في صليةواالت الحركة)  59(

 .66 نفسه، صالمرجع)  60(

، 1الـنص والـنص المـضاد والـنص المفقـود، بـدران محمـد أبـو الفـضل، مجلـة اآلداب، عــدد          )  61(

 .50م، ص1998بيروت، 

 .24 أدونيس، صالية،الصوفية والسري)  62(

مـة للكتـاب، القـاهرة،    مفهوماته ووظيفته، عـاطف جـودت ناصـر، الهيئـة المـصرية العا      : الخيال)  63(

 .117م، ص1984

 .74 ص،الصوفي الخطاب في التواصلية الحركة)  64(

 عكــاظ، منــصف عبــد الحــق،  ،)ي الــدين بــن عربــ ينمــوذج محيــ(الكتابــة والتجربــة الــصوفية  )  65(

 .10ص، 1م، ط1988الرباط، 
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 .497-496 نفسه، صالمرجع)  66(

 ، العربـي، الـدار البيـضاء   في المركـز الثقـا  ،ب حـر ،علـي نقد الـذات المفكرة  : الممنوع والممتنع )  67(

  . 66 ص،1 طم،1995

  .131 مسلم في صحيحه، رقم رواه)  67(

ــال)  68( ــان، مرســـم للنـــشر،ط        الخيـ ــي، هنـــري كوريـ ــي تـــصوف ابـــن عربـ  ،م2006، 3 الخـــالق فـ

  .136ص

   المصادر والمراجعقائمة

 .م2006 ،3ط الساقي، بيروت، دار الصوفية والسريالية، أدونيس، .1
 في المطبعة النفيسة طبع فصوص الحكم لبالي أفندي، شرح ،)ـه960ت (  الشيخ بالي،دي،أفن .2

 . ه1309العثمانية، بدار سعادت، 
 الهجريين، السابع القرن إلى الثالث القرن من الصوفي الخطاب في التواصلية الحركية ،آمنة بلعلي، .3

 .م2001دمشق، العرب، الكتاب اتحاد منشورات
 دار الشروق، زيدان، وتحقيق، يوسف راسة ديوان التلمساني، د،الدين عفيف التلمساني، .4

 .م2008، 1ط
 .م1995 كتاب التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ، عليالشريف الجرجاني، .5
 الرمز والرمزية في األدب العربي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ، درويشالجندي، .6

 .ت.د
 .م1998ة الكتابة عند العرب، دار العلوم، بيروت،  صناع، عبد الحميدجيده، .7
 دار األمين، دان، النادرات العينية مع شرح النابلسي، تحقيق يوسف زي، عبد الكريمالجيلي، .8

  .م1999 ،1طالقاهرة، 

  .ط. ت. المطبعة الحجرية الفاسية، دق، ديوان محمد الحرا، محمد محمدالحراق، .9

 العربي، الدار البيضاء، في الثقاالمركز ،ات المفكرة والممتنع نقد الذالممنوع ، عليحرب، .10

  .م1995
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 بيروت، والنشر، للدراسات ةالجامعي المؤسسة جديدة، لغة ومولد عربي ابن ،سعاد الحكيم، .11

  .م1991

 مجلة الفلسفي، والتصوف العقلي النظر بين المنفرجة في المعرفي التأصيل ،حسين خريوش، .12

  .م2007 ،1عدد ،4مجلد لآلداب، العربية الجامعات اتحاد

 عبد الدين محيي محمد تحقيق ونقده، الشعر محاسن في العمدة ،الحسن علي أبو ،رشيق ابن .13

  . ت .د بيروت، الجيل، دار الحميد،

 ،2ط بيروت، العربي، الثقافي لمركزا التأويل، لياتآو القراءة إشكاليات ،حامد نصر ،زيد أبو .14
 .م1992

،  1 دار ابن كثير، بيروت، طلعطائية، شرح الحكم ازهري،األ الغني عبد المجيد الشرنوبي، .15

 .م1988
 واإلشارة، قراءة في إحدى قصائده، مجلة رة النص عند ابن عربي بين العبا، يونسشنوان، .16

  .47مج، 4المجمع العلمي العراقي،ج

عبد الحليم محمود وطه .  حققه وقدم له وخرج أحاديثه دالُّلمع، ، أبو نصر السراجالطوسي، .17

 .م1960د الباقي سرور، دار الكتب الحديثة بمصر، عب
 عكاظ، ،)نموذج محي الدين بن عربي( الكتابة والتجربة الصوفية ، منصف، الحقعبد .18

  .م1988الرباط، 

 .م1981، 1 المعجم الصوفي، دندرة للطباعة والنشر، لبنان، ط، سعاد، الحكيمعبد .19
 .م1913، 1حسينية المصرية، ط األشواق، المكتبة الترجمان ، الدينمحيي عربي، ابن .20
  .ه1213 بيروت، ،اإلنسية مطبعة األشواق، ترجمان األعالق شرح ذخائر ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .21

 محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب ه، ابن عربي، وضع حواشيرسائل ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .22

 .م2001، 1وت، طالعلمية، بير
 وتقديم، عثمان يحيى، وتصدير ومراجعة إبراهيم تحقيق المكية، الفتوحات ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .23

 المصرية العامة ئة الهيبالسوربون، األعلى للثقافة، معهد الدراسات العليا المجلسمدكور، 

 .م1985 ،2طللكتاب، 
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 للطباعة التنوير دار العرب، عند والبالغي النقدي التراث في الفنية الصورة ،جابر عصفور، .24

 .م1983 ،2ط والنشر،
 دار حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزالي، الصوفي الشعر ، عدنان حسينالعوادي، .25

  .م1979 بغداد، ،الرشيد

 محمد محمد تحقيق، المنقذ من الضالل، ، بن محمدد حامد محمد بن محمأبو الغزالي، .26

  .م1995مكتبة الثقافية، بيروت، جابر، ال

  .  م2000 اآلفاق العربية، دار إحياء علوم الدين، ـــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــ .27

ط، . المدخل إلى التصوف، الدار القومية، القاهرة، د، السيد محمود، الغيض المنوفيأبو .28
  .ت.د

 .م1891 صادر، بيروت،دار  الفارض،ابن ديوان بن أبي الحسين، عمر الفارض، ابن .29
، 1 النص والنص المضاد والنص المفقود، مجلة اآلداب، عدد، بدران محمد،الفضلأبو .30

  .م1998بيروت، 

 منازل السالكين بين مدارج ، بكرأبي قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ابن .31

 التراث ياءدار إح، 3إياك نعبد وإياك نستعين، قدم له محمد عبد الرحمن المرعشلي، جـ

  .م1999العربي، بيروت، 

 دار المنار، هين،عبد العال شا. عبد الرزاق، معجم اصطالحات الصوفية، تحقيق دالكاشاني، .32

 .م1992القاهرة، 
، مجلة 52مقاربة تأويلية في ديوان فيوضات المجاز، عدد:  القناعسيميائية ، محمدكعوان، .33

  .نزوى، سلطنة عمان

 ومحمد عدنان درويش تحقيق كتاب الكليات، ،أيوب بن موسى الحسيني أبو البقاء الكفوي، .34

  .م1998 بيروت، ، الرسالةمؤسسة ،المصري

مفهوماته ووظيفته، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، :  الخيال، عاطف جودتناصر، .35

 .م1984
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تعليق عبد  تحقيق آرثر أربري، تقديم ولمخاطبات، المواقف وا، عبد الجبارمحمد النفري، .36

  .م1997 الكتب العلمية، بيروت، دارالقادر محمود، 

 لآلداب الكتابة الصوفية عند ابن عربي، مجلة األثر ي الهاجس اإلبداعي ف، عبد الحميدهيمه، .37

  .م2008 ،7عواللغات، جامعة قاصدي مرباح، 
 

 
 



 922-877، ص ص 2014، )أ(2 العدد 11المجلد   مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب

877 

  واإلشباعات املتحققة منها) اليوتيوب(استخدامات طلبة جامعة الريموك لـ 
  

   *الء مخلوفحاتم عالونه و آ

  ملخص
جتماعية التي تتزايد أعدادها  أحد أهم أنواع الشبكات اال)Video-sharing(تعد مواقع مشاركة الفيديو    

عتمـد  ت بية مـن بـين هـذه المواقـع التـي     شـع النمـوذج األكثـر   الـذي يعـد   " موقـع اليوتيـوب  "مثل  ،بشكل ملحوظ 
 ز األحـداث الجاريـة فـي العـالم    اإبـر والـذي سـاهم فـي    ، المحملـة عـن طريـق األفـراد    على توزيع مقاطع الفيـديو    

 هـدف هـذه الدراسـة    ومـن هنـا جـاء   .اإلعالميـة ل  وغيرهما من الوسـائ والتلفازبصورة أكثر فاعلية من اإلذاعة    
ــة    ــى اســتخدامات طلب باســتخدام مــنهج  ،اواإلشــباعات المتحققــة منهــ ) اليوتيــوب( لليرمــوكجامعــة اللتعــرف إل

  .الطلبة في جامعة اليرموك مفردة من) 300(على عينة قوامها ،المسح اإلعالمي بشقيه الوصفي والتحليلي

ــىوقــد توصــلت الدراســة     ــة جامعــة اليرمــوك     %) 88 ( مــا نــسبته  أن إل ــة الدراســة مــن طلب مــن أفــراد عين
وزيـادة  ، لتسلية وشغل أوقـات الفـراغ  ا فيوأن الدوافع المتمثلة ،)اليوتيوب(ركة الفيديويستخدمون موقع مشا 

، والحـصول علــى مقـاطع ولقطــات فيـديو نــادرة   ، المعرفـة واالطـالع علــى أحـدث التطــورات المحليـة والدوليــة    
  .)اليوتيوب(ستخدام  الشكلت ما يمكن أن يسمى بالدوافع الملحة لدى المبحوثين

 طاألخـرى وبمتوسـ   تقـدمت علـى غيرهـا مـن اإلشـباعات      " مراقبـة البيئـة  إشباعات"لدراسة أن كما كشفت ا     
إشــباعات "تلتهــا،)3.7(وبمتوســط حــسابي مقــداره،"إشــباعات التـسلية "جــاءت بعــدها).3.9(حـسابي مقــداره  

ــاعي ــداره ،"التفاعــــل االجتمــ ــرًا ).3.2(وبمتوســــط حــــسابي مقــ ــع   "وأخيــ ــرأي مــ ــي الــ ــباعات المــــشاركة فــ إشــ
 فـي إبقـاء األفـراد    )اليوتيـوب (أهميـة موقـع   تؤكـد  وهـذه النتيجـة   ) 2.7(وبمتوسط حسابي مقـداره   ،"اآلخرين

  . باإلضافة إلى ملء أوقات الفراغ لديهم حب التسليةإشباعلبيئة ولعلى اتصال ومراقبة 
  

  .واإلشباعاتستخدامات إل ا، )اليوتيوب(، موقع مشاركة الفيديومواقع  :الكلمات الدالة

  :المقدمة

قد عززت مستحدثات تكنولوجيا اإلنترنت والشبكات اإلجتماعية في األلفية الثالثة تطبيقات ل
وانتشرت بسرعة كبيرة جدًا لتمثل ظواهر إعالمية واتصالية ال يمكن إنكارها ،وممارسات جديدة

 Internet Video (أو ما بات يطلق عليه مقطوعات فيديو اإلنترنت،في نقل ومشاركة مقاطع الفيديو

Clips(والتي يتم من خاللها يوميًا ، التي توفرها مواقع مشاركة الفيديو على الشبكة العنكبوتية

                                                        
  2014 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  ربد، األردنعالم، جامعة اليرموك، إ، كلية اإلعالمقسم الصحافة واإل   *
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التي من الممكن أن تحمل مشاهد طريفة لألطفال ،تحميل مئات الماليين من ملفات الفيديو
هو ،أو حتى مشاهد تصف بشاعة حرب في بلد معين،أو مقاطع تصوير أغنية ما،وللحيوانات األليفة

بينما كان يعتبر أمرًا صعبًا جداًَ لمقدمي خدمات اإلنترنت ،ر أصبح شائعًا واعتياديًاأم

  )92ص،2007،صادق.(سابقًا
 Video-Sharing( النمــوذج األكثــر شــهرة لمواقــع مــشاركة الفيــديو    )اليوتيــوب(ويعــد موقــع  

sites(،         مقـــاطع وهــو واحــد فقـــط لمجموعــة كبيـــرة مــن المواقـــع الــشبيهة التـــي تعتمــد علـــى توزيــع 
 Metacafe Daily(  حيث توجد العديد من المواقع التي تفرد جانبًا لمشاركات الفيديو مثل،الفيديو

Motion, Yahoo Video ,Live leak(        ــه موقــع ــل الــذي يحمل  لكنهــا ال تــصل إلــى الحجــم الهائ
 . من مشاركات المقاطع المصورة)اليوتيوب(

أدت إلى تكريسه كمنصة ) اليوتيوب(ع أن الشعبية المتزايدة لموق) 2007(ويرى صادق 
هو ،تصالي جديدإذ يؤسس الموقع لمفهوم ا،لترويجيةلمؤسسات إعالمية كبرى ومنبرًا لإلعالنات ا

 ربصفقات تبادل وتوزيع مقاطع الفيديو عب )Cross promotion (ما يطلق عليه ترويج المقاطع
ومقاطع ،يرة في الموقع تتضمن أخبارإذ تقوم هذه المؤسسات اإلعالمية بعرض برامج قص.اإلنترنت

 وسيلة ترويج للفرق )اليوتيوب(فضًال عن ذلك فقد أصبح موقع .رياضية وترفيه،ةفيديو موسيقي
وقد يسمح الترويج للموسيقيين المستقلين بتقديم نماذج من مقاطع مصورة وموسيقية ،الموسيقية

  .)اليوتيوب(يصوت عليها فيما بعد جمهور 
  

  الدراسة مشكلة

 هو موضوع البحث في هذه جتماعيةالشبكات االستخدامات الشباب الجامعي لمواقع ان إ
وذلك ،بالبحث والتحليله  الذي تم تناولوذجالنمو ه ،)اليوتيوب ( مشاركة الفيديوقعاالدراسة ومو

وبعد ذلك بخمس سنوات فقط وصل عدد من ،على شبكة اإلنترنت) اليوتيوب(ألنه منذ ظهور 
 ليتخطى ضعف مشاهدي القنوات األمريكية التلفزيونية الثالث ،ملياري زائر يوميًايستقبلونه إلى 

  )253ص،2011،مركز حماية وحرية الصحفيين. (األكثر شعبية مجتمعة

  :جابة عن السؤال التالي اإل في تتحدد مشكلة الدراسة فإن، واستنادًا إلى ما سبق

وما طبيعة االشباعات التي يحققونها ) ليوتيوبا(ردنية ل بيعة استخدامات طلبة الجامعات األما ط
  جراء هذه االستخدامات؟ 
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  : أهمية الدراسة

جتماعية تساؤالت عديدة يدة والمتسارعة لواقع الشبكات االلقد أثارت االستخدامات المتزا
حول استخدامات هذه المواقع ومدى تأثيرها على المعايير المعرفية والسلوكية والوجدانية لدى 

  :تخدمين، ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تكتسب أهميتها من عدة جوانب هيالمس

أنهــا تــدرس ظــاهرة تعــد مــن أهــم الظــواهر اإلعالميــة المعاصــرة، حيــث اســتطاعت التكنولوجيــا       -1
الحديثــة أن تغيــر العديــد مــن المفــاهيم فــي المجتمعــات البــشرية، وأمــام اإليجابيــات والــسلبيات    

ات موضوع استخدام الشباب لها في مختلف مناحي الحيـاة سـمة ال بـد      المختلفة التي تقدمها ب   
 .من دراستها ومناقشتها

ــة إعطــاء تفــسير علمــي لظــاهرة اســتخدامات مواقــع مــشاركة الفيــديو وإشــباعاتها، األمــر       -2 محاول
 .الذي يؤدي إلى إثارة آفاق بحثية جديدة

 .شهدت انتشارًا واسعًا ومتناميًااألهمية المتزايدة التي أصبحت تتمتع بها هذه الوسيلة التي  -3
ــة للمزيــد مــن الدراســات فــي موضــوع مواقــع             -4 ــى حاجــة المكتبــة اإلعالمي ــأتي اســتجابة إل ــا ت أنه

مشاركة الفيديو، نظرًا لبقاء اإلعالم المحلي بعيدًا عن تناول هذه الظاهرة من الناحيـة البحثيـة،    
 .بكات وتنوعهاوعدم استفادته منها بالشكل األمثل، نظرًا لحداثة هذه الش

أنها تتناول بالبحـث والدراسـة شـريحة مهمـة مـن شـرائح المجتمـع، وهـم طلبـة الجامعـات بحيـث                   -5
  .يمكن القول أن هذه الدراسة تعد من الدراسات النادرة محليًا من حيث مجتمعها وموضوعها

  أهداف الدراسة

 )اليوتيوب(ـ لجامعة اليرموكطلبة تسعى هذه الدراسة إلى رصد وقياس مدى استخدامات 
  :أما األهداف الفرعية فتكمن بالتعرف إلى ما يلي . واإلشباعات المتحققة منه

 ).اليوتيوب (مواقع مشاركة الفيديول  المبحوثينعادات وأنماط استخدام .1
  ).اليوتيوب(مقاطع الفيديو التي يفضل المبحوثون مشاهدتها على مواقع مشاركة الفيديو  .2

 . من قبل المبحوثين) اليوتيوب(اركة الفيديو الخدمات المفضلة على مواقع مش .3
 ). اليوتيوب (الدوافع والحاجات التي تكمن وراء استخدام مواقع مشاركة الفيديو .4
 ).اليوتيوب(وراء استخدامهم مواقع مشاركة الفيديو اإلشباعات المتحققة للمبحوثين .5
 ).اليوتيوب (في مواقع مشاركة الفيديوالمبحوثين ثقة مدى  .6
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ــر اســتخد  .7 ــوب(ام المبحــوثين مواقــع مــشاركة الفيــديو    أث ــى متابعــة وســائل اإلعالميــة    ) اليوتي عل
 .ةالتقليدي

 ) .اليوتيوب(اتجاهات المبحوثين نحو المضامين التي تقدمها مواقع مشاركة الفيديو  .8

  الدراسة أسئلة
  :تسعى هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية

  ؟)اليوتيوب (مواقع مشاركة الفيديولاليرموك ما عادات وأنماط استخدام طلبة جامعة  .1
 مواقـع مـشاركة الفيـديو   علـى  التي يفضل طلبة جامعة اليرموك مشاهدتها ) اليوتيوب(ما مقاطع    .2

 ؟)اليوتيوب(
  ؟)اليوتيوب ( مواقع مشاركة الفيديو علىخدمات المفضلة لدى طلبة جامعة اليرموكالما  .3
 مواقـع مـشاركة    فـي اختيـار أصـدقائهم علـى    ليرمـوك طلبـة جامعـة ا  ما األسـس التـي يـستند إليهـا       .4

 ؟)اليوتيوب (الفيديو
قــع مـــشاركة  امــا الــدوافع والحاجــات التــي تكمــن وراء اســـتخدامات طلبــة جامعــة اليرمــوك لمو         .5

 ؟)اليوتيوب (الفيديو
ــديو    التـــي يحققهـــا مـــا اإلشـــباعات .6   طلبـــة جامعـــة اليرمـــوك مـــن اســـتخدام مواقـــع مـــشاركة الفيـ

  ؟)اليوتيوب(
 ؟)اليوتيوب (توى ثقة طلبة جامعة اليرموك في مواقع مشاركة الفيديوما مس .7
علـــى متابعـــة ) اليوتيـــوب(أثـــر اســـتخدام طلبـــة جامعـــة اليرمـــوك لمواقـــع مـــشاركة الفيـــديو   هـــل .8

  ؟ةالوسائل اإلعالمية التقليدي
علــى التحــصيل  ) اليوتيــوب(أثــر اســتخدام طلبــة جامعــة اليرمــوك لمواقــع مــشاركة الفيــديو     هــل .9

 ي ؟ الدراس
  ؟) اليوتيوب( مواقع مشاركة الفيديو عنما شعور طلبة جامعة اليرموك عند غيابهم  .10
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  نظرية الدراسة 

  ستخدامات واإلشباعاتنظرية اال
 فإن العديد من نظريات التأثير لم )اإلنترنت (   العنكبوتيةشبكةالومع التطورات التي تشهدها  

سـتخدامات واإلشـباعات تتـصدر العديـد مـن      ريـة اال ه التغيرات؛وهـذا مـا جعـل نظ     تتوسع لمواكبة هـذ   
ــالبحــوث التــي تــدرس اســتخدام    التــي يــأتي فــي مقــدمتها اســتخدام    و، )اإلنترنــت(  العنكبوتيــةشبكةال

سـتخدام التـي   باعتبـار أن الـدخول لـشبكة اإلنترنـت هـو أحـد بـدائل اال       ، ) الرقمـي  (تصال التفاعلي اال
ــا لتلبيــة حاجاتــه ورغب      ــار الفــرد مــن بينه ــهيخت الفــروض الخاصــة بنظريــة    وذلــك لــسهولة تطبيــق   ، ات

  .ستخدامات واإلشباعات في هذه البحوث والدراساتاال

ــسب عبــــد الحميــــد    ــن تطبيــــق نظريــــة اال  ) 257-254ص، 2007( وبحــ ســــتخدامات فــ

يتطلب مراعـاة عـدد مـن النقـاط األساسـية      ) التفاعلي(تصال الرقمي  شباعات في بحوث اال   واإل

  : ا يليالتي يمكن إيجازها فيم

 مــن هســتخدام الموجــتــصال وااليــة تــشير إلــى نــشاط جمهــور وســائل اال إذا كانــت فــروض النظر .1
ثـر  مـستخدمي شـبكة اإلنترنـت أك   مـن  فـإن فئـات الجمـاهير    ،لتحقيق أهداف معينة ومحددة   ،قبلهم

 .تـــصال الرقمـــيثير التفاعليـــة التــي يتميـــز بهــا اال  تــصالية بتـــأ نــشاطًا ومـــشاركة فــي العمليـــة اال  
ــرد يتخــذ قــراره باال   وبالتــا ــأن الف ــدوافع والر    لي ف ــات ســتخدام عــن وعــي كامــل بالحاجــات وال غب

 .تصال الرقميومدى إشباعها من استخدام اال
  -:في االتجاهين التاليين) اإلنترنت(  العنكبوتيةيتمثل استخدام الجمهور للشبكة .2

 سـواء  )اإلنترنـت (تصال بالغير من خالل الوسائل المتاحـة عبـر شـبكة        هو اال :االتجاه األول  -
 . كان المستخدم مرسالً أو مستقبًال

هـــــو التجـــــول وتـــــصفح المواقـــــع المتعـــــددة لتلبيـــــة الحاجـــــات ورغباتـــــه   : االتجـــــاه الثـــــاني -
، والتي يتصدرها الحاجـات المعرفيـة باإلضـافة إلـى الحاجـة إلـى التـسلية والترفيـه          ،المستهدفة

 .أو الحاجة إلى اإلعالن والتسويق
 ســتخدام وقــدرةصفح بـين مواقعهــا دراســة مـشكالت اال   والتــ)إلنترنــتا(يفـرض اســتخدام شـبكة    .3

ســتخدام بهـذه المواقـع ومحتواهــا أو   للداللــة علـى قـوة االرتبـاط واال   ، االمـستخدم علـى تجاوزهـ   
 . وظائفها

 وكـذا يجـب التمييـز    ،ومن جانب آخر؛ يفترض مراعاة العالقة بين إشباع الحاجـات واإلسـتخدام        
ويجــب أن ، ســتغراق فــي التجــولســتخدام واال شــدة االمحتــوى بــينفـي قيــاس االســتغراق فــي ال 
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يؤخـذ باالعتبـار الحاجــات والرغبـات المتجــددة والمتعـددة التــي تظهـر أثنــاء التـصفح والتجــوال        
  .واألخرى الدافعة إلى الدخول إلى مواقع الشبكة واستخدامها

ثرة فــي اســتخدام يجــب أن يــضع الباحــث فــي اعتبــاره عنــد اختبــار الفــروض عــزل العوامــل المــؤ    .4
  .)اإلنترنت(شبكة 

 إيجازهـا  فـيمكن  )لإلنترنـت (أما  أهم  اإلشباعات التي تتحقق لدى الجمهـور المـستخدم         

  .)82-80ص، 2007، عبد الواجد أمين:(فيما يلي

حيـث   ،)Browsing and Exploring(  الخـارجي استكـشاف كـل مـا هـو جديـد فـي العـالم        .1
 عنـد اكتـشافهم   )اإلنترنـت (يـشعر بهـا مـستخدمو    كشفت إحدى الدراسات أن اإلثارة التـي    

كمـا أنهــم  فـي تعرضــهم   ،ألبعـاد مالمـح ذلــك العـالم الجديــد تـشبع حاجــاتهم للهـو والترفيــه     
 .للمواقع المختلفة قد يصادفون ما يشبع  احتياجات معرفية لديهم

 حيــث أظهــرت إحــدى الدراســات  أن    ): Information Seeking(البحــث عــن المعلومــات     .2

ــاالت    )اإلنترنــــت(ن مــــستخدمي مــــ%) 73( ــات فــــي مختلــــف مجــ ــون عــــن المعلومــ  يبحثــ
 . إشباع االحتياجات المعرفية لدى المستخدمين)الويب(وتستطيع شبكة ،الحياة

مـن مـستخدمي شـبكة الويـب     %) 75(حيـث أن    ،)Entertainment(االستمتاع والتسلية      .3
 .يقومون بذلك للتسلية والترفيه

 ).Communication with Others(تصال باآلخرين اال .4
 وهو من اإلشباعات التي يكمن تحقيقهـا    )Virtual Presence(تحقيق الوجود االفتراضي  .5

ويعنـي الوجـود االفتراضـي شـعور المـستخدم بالتواجـد فـي         ،)الويـب (مـن اسـتخدام شـبكة    
 . وتختلف عن البيئة المادية الفعلية التي يوجد بهاالحاسوببيئة افتراضية يتيحها 

ــأتي ا ــه للتعــرف إلــى عــادات وأنمــاط           وي ــى هــذه النظريــة مــن خــالل محاولت ــاد الدراســة عل عتم
والتعـرف إلـى   ،)أفـراد العينـة  (لـدى طلبـة جامعـة اليرمـوك      ) اليوتيوب(استخدام مواقع مشاركة الفيديو   

  .واإلشباعات المتحققة منه) اليوتيوب( ل همالدوافع والحاجات التي تكمن وراء استخدام

 السابقة الدراسات
وقــد ،هتمـام كبيــر مـن قبـل البـاحثين    لمتعلقـة بمواقــع الـشبكات االجتماعيـة با   حظيـت الدراسـات ا  

التعــرف علــى اســتخدامات الـــشبكات    تركــز هــذا االهتمــام علــى جوانــب عديـــدة كــان أهمها؛محاولــة        
وفيمـا   .علـى الـشباب الجـامعي وغيرهـا     ةجتماعيـ ال التواصـل ا    شبكات  مواقع تأثيرمدى  و ،جتماعيةاال

  .ض ألهم هذه الدراسات باللغتين العربية واإلنجليزيةيأتي عر
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اسـتخدامات طلبـة جامعـة صـنعاء      إلىلتعرف  إلى ا الدراسةتوقد هدف : )2013 (عزيدراسة  
ــة لهــم  ، )ليوتيــوبا(لِ  ــة      .واإلشــباعات المتحقق ــى المــنهج الوصــفي المــسحي لعين ــك باالعتمــاد عل وذل

  ).2013 (لجامعة للعاممفردة من طالب وطالبات ا) 200(عشوائية قوامها 

مـن طلبـة جامعـة صـنعاء لـيس      %) 76(أن نسبة كبيـرة  :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها      و
وأن مـا نـسبته    ،وأن معـرفتهم بتلـك الخـدمات محـدودة      ،)اليوتيـوب (لديهم المعرفة الكافيـة بخـدمات       

ويفــضلون ، )باليوتيــو(مقــاطع فيــديو علــى  ) صــنع(مــن أفــراد العينــة ال يقومــون بإنتــاج  %) 86,4(

 )اليوتيـوب (من أفراد العينـة تـستخدم   %) 82.4(ن ما نسبته  وأ،تصفح المقاطع الفكاهية واإلباحية  
  .أقل من ساعتين

ــة أن   ــحت الدراسـ ــي   (وأوضـ ــي وطنـ ــدور فـ ــا يـ ــة مـ ــتخدام    )معرفـ ــع اسـ ــة دوافـ ــي مقدمـ ــاءت فـ  جـ
صول علـى المعلومـات   يليهـا معرفـة مـا يـدور فـي العـالم، ثـم الحـ         من قبـل أفـراد العينـة،    ) ليوتيوبا(ل

ــة     واألخبـــار، ــدراتي التعليميـ ــوير قـ ــم لتطـ ــدة، ثـ ــياء جديـ ــم أشـ ــم تعلـ ــداث   ، ثـ ــى األحـ ــرف علـ ــم التعـ ثـ
وكــشفت الدراســة أن طلبــة جامعــة صــنعاء مــن اإلنــاث يفــضلن      .وغيــر ذلــك ، واالحتفــاالت والعــادات 

 الــذين  علــى عكــس الــذكور   ،مــشاهدة البــرامج الــصحية ثــم البــرامج التعليميــة علــى موقــع اليوتيــوب        
  .ةوالبرامج الرياضي، والبرامج السياسية،يفضلون مشاهدة األفالم األجنبية

اسـتخدامات الـشباب الـسعودي    إلـى  لتعـرف  إلـى ا هدفت الدراسة   وقد  : )2012(اليتيم  دراسة  
وذلـك باالعتمـاد علـى مــنهج المـسح لعينـة مكونـة مــن       ، ا واإلشـباعات المتحققـة منهــ  )يوتيـوب (لموقـع  

  .الشباب السعوديمفردة من  ) 600(

 اإلنـاث، كمـا    اسـتخدام  أكثـر مـن   كـان )اليوتيـوب ( لموقـع ن استخدام الـذكور     وبينت الدراسة أ   
، وأشـارت النتـائج إلـى    )اليوتيـوب ( أفـالم الفيـديو علـى    فـع ومـشاركة  رفي بينت أن اإلناث أكثر فاعلية       

 )اليوتيـوب (قـدمها موقـع   أن أكثر من نصف العينة ال يعلمون إن كانوا ملمين بكافـة الخـدمات التـي ي       
، قبــل المبحــوثين  كــأكثر الخــدمات اســتخداما مــن   عــن مقــاطع الفيــديو أم ال، وجــاءت خدمــة البحــث 

  .)اليوتيوب(  موقع الستخدام الجامعي في مقدمة دوافع الشباب) تحقيق الذات(  دافعبينما برز

 وتجـد نـسبة   )تيـوب يوال(وأوضحت الدراسة أن األغاني الخليجية والعربية هي المفـضلة علـى          
 الدينيـــة فـــي المرتبـــة الثالثـــة، واألفـــالم  المقـــاطع الفكاهيـــة، وجـــاءت المقـــاطعمـــشاهدة كبيـــرة، يليهـــا 

األجنبيــة فــي المرتبــة الرابعــة، وحــصلت أفــالم الفيــديو التــي تكــون مــن إنتــاج أشــخاص عــاديين علــى     
  .المرتبة الخامسة
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سـتخدام  ادوافـع  إلـى  التعـرف   إلى اسةهدفت الدروقد ): Birol, Şükrü,Vedat(، )2010( دراسة
علـــى شـــبكة )والمواقـــع المـــشابهة ، اليوتيـــوب،الفيــسبوك (الـــصوروالــشباب لمواقـــع مـــشاركة الفيـــديو  

 الطلبــة اســتخدام ةومــا نــسب  ،والتعــرف علــى أســماء أكثــر أنــواع هــذه المواقــع اســتخداماً     ،اإلنترنــت
مـنهج المـسح وتطبيقـه     ىباالعتمـاد علـ  ذلـك  و .)اإلنترنت( الصور على شبكة  /لمواقع مشاركة الفيديو  

  . التركية)Selçuk( في جامعة الطالب من مفردة) 728(على عينة عشوائية مكونة من 

ــديو    %) 68(وتوصــلت الدراســة إلــى أن     ــراد العينــة يــستخدمون مواقــع مــشاركة الفي  مــن أف

  .اهمن أفراد العينة لم يستخدمو%) 32(مقابل ، )اإلنترنت(الصور على شبكة و

 )اإلنترنــت(الــصور علــى شــبكة / أن أكثــر مواقــع مــشاركة الفيــديو  إلــى قــد أشــارت الدراســة  و

وتاله فـي المرتبـة   ، %)50.7( ستخدامًا من قبل أفراد العينة هو الفيسبوك  بالمرتبة األولى بنسبة  ا

وقد تمثلت دوافع استخدام الشباب الجـامعي لمواقـع مـشاركة      .%)44.9( بنسبة   )اليوتيوب(الثانية  

أمــا ،%)11.2( فــي النرجــسية والتعبيــر عــن الــذات بنــسبة   )اإلنترنــت(الــصور علــى شــبكة  /لفيــديو ا

الحــصول علــى المعلومــات بنــسبة  وتالهــا دافــع%) 9.5( لــدافع تمريــر الوقــت فجــاء بنــسبة  بالنــسبة

ــق بعالقــة المتغيــرات الديمو     ،%)8.7( ــة غأمــا فيمــا يتعل ــع االســتخدام فبينــت    )الجــنس (رافي ودواف
فـي حـين تـسعى اإلنـاث للحـصول      ، فـي النرجـسية والتعبيـر عـن الـذات     ًاأن الذكور أكثر اهتمامـ    النتائج

  .ةعلى المعلومات و المحافظة على العالقات الشخصي

 رصد وتحليل االستخدامات المهنية لمواقـع   إلىهدفت الدراسة وقد  : )2009 (محمددراسة  
ــن أكثرهـــا انتـــشار    ــى اإلنترنـــت متخـــذة مـ ــوب  مـــشاركة الفيـــديو علـ ــًا للدراســـة وهـــو اليوتيـ  ،ًا نموذجـ

ــات        ــات والمعلومـ ــصص المكتبـ ــة بتخـ ــة المرتبطـ ــادة الممكنـ ــاط اإلفـ ــات وأنمـ ــتقراء التطبيقـ وذلـــك  ،السـ
لمـا تمثلـه   ، )اليوتيـوب ( على منهج تحليل المحتوى على عينة اقتـصرت علـى قنـوات موقـع       عتمادباال

لكــم الكبيــر مــن مقــاطع الفيــديو  وذلــك لــصعوبة تحليــل ا، مـن انعكــاس الســتخدام المؤســسات للموقــع 

  .عربية ،عامة،قناة موزعة بين مكتبات وطنية) 243(حيث بلغ حجم العينة ،الموجودة على الموقع

عـــام فـــي وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن المكتبـــات العامـــة هـــي األســـبق واألكثـــر انتـــشاراًَ وإنـــشاًء   

ــع الزمنــي    )2006( ــى غي    .مــن حيــث التوزي ــات العامــة عل رهــا مــن القنــوات محــل    كمــا تفوقــت المكتب

وقـد أشـارت الدراسـة أن مـا نـسبته      %). 64(بنـسبة  ) 156( تفقـد بلغـ  ، الدراسة من حيـث العـدد    

مــن أهــداف إنــشاء القنــوات كــان الــتعلم والترفيــه والتــرويج للقــراء وعــرض الكتــب المرئيــة      %) 39(

للتفاعــــل المجتمعــــي وإتاحـــــة   )  Online Space (ة مباشــــر ةباإلضــــافة إلــــى إنــــشاء مـــــساح   
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 )اليوتيـــوب(درة مـــستخدمي موقـــع وأن الـــدوافع األساســـية لمبـــا، والتـــسجيالت الوثائقيـــة،لمعلومــات ا
  .شتراك في القناة ما هو إال إلثراء محتوياتها وانتظام تحديثهالال

خــصائص مــستخدمي التعــرف إلــى هــدفت الدراســة إلــى وقــد : )2009(  عبــد الواجــد دراســة
ســتخدام ومـــدى  ومعرفــة أنمــاط اال  ، الــشباب الجــامعي   اإلنترنــت مــن    شــبكة  علــى )يوتيــوب ال(موقــع  

باســتخدام مــنهج  ،  وإســهامهم فــي إنتــاج الرســائل اإلعالميــة التــي تبــث مــن خــالل الموقــع      ، انتــشاره

مفردة من الطلبة الدارسين في جامعـات مملكـة البحـرين العامـة     ) 122(المسح على عينة مكونة من       
  .والخاصة

 غالبيــةوأن ، بــشكل كثيــف)اإلنترنــت(يــستخدمون  امعيتوصــلت الدراســة إلــى أن الــشباب الجــ و
الشباب الجامعي من عينة الدراسة يعرفون تلـك المواقـع التـي تـسمح لمـستخدميها مـشاهدة وإرفـاق           

كمـا   ،)يوتيـوب ( والـذي يـأتي فـي مقـدمتها موقـع      )اإلنترنـت (مقاطع الفيديو وتبادل مـشاهدتها علـى      
المواقـع اإللكترونيـة   : كانـت ) يوتيـوب ال( ع ـوقـ ـ منمبحوثولابينت الدراسة أن الوسائل التي عرف بها  

أفـراد العينـة مـن    وقد تمثلـت دوافـع اسـتخدام     .التلفاز وأخيرًا، الصحف الورقية ، األصدقاء ،األخرى
 في الرغبة بإمدادهم باألخبار الهامة المصورة واللقطات اإلخباريـة  )يوتيوب(الجامعي لموقع الشباب  

للتـسلية والترفيـه والفـضول فـي التعـرض لـنمط إعالمـي         %) 29.9( ثـم   ، %)31.7( النادرة بنسبة 
 اإلشـباعات  المعرفية فـي مقدمـة   اإلشباعاتفقد جاءت ،  المتحققة باإلشباعاتأما فيما يتعلق    ، جديد

التي تحققت لعينة الدراسة تالها تحقيق إشباعات التسلية والترفيه وشغل أوقات الفراغ عنـد هـؤالء       
  .الطلبة

ــة ــد : )K.Lai, D. Wang( ،) 2009( دراسـ ــة وقـ ــدفت الدراسـ ــى هـ ــرف  إلـ ــى التعـ ــط  إلـ  روابـ
وقيـاس مـدى مـساهمة الــروابط الخارجيـة علـى زيـادة شـعبية مقـاطع الفيــديو          ، الخارجيـة )اليوتيـوب (
وذلــك باالعتمــاد علــى مــنهج القيــاس   .  خــصائص هــذه الــروابط الخارجيــة إلــىوالتعــرف  ،)اليوتيــوب(

ــة مــن       ،)YouTube API and JavaScript engine(بمــساعدة  لمــدة شــهرين لجمــع عينــة مكون

  .مقطع فيديو) 9830(

 أن عــدد مــشاهدات مواقــع الفيــديو مــن الــروابط  الخارجيــة المنــشورة     إلــىوتوصــلت الدراســة
 ليس لها عالقة بعدد المشاهدات الموجودة على )الويب(على مواقع التواصل االجتماعي وصفحات    

  .نفسه) اليوتيوب(موقع 

 وكشفت أن مقاطع الفيـديوهات الخاصـة بالموسـيقى والمقـاطع الكوميديـة هـي األكثـر مـشاهدة          
بينما مقاطع الفيديوهات الخاصة بالرياضة واألخبار والعلوم والتكنولوجيـا حـصلت     ،)اليوتيوب(على  

وأوضــحت النتــائج أن أحــسن خمــسة    . الخارجيــة)اليوتيــوب(علــى أعلــى نــسبة مــشاهده مــن روابــط   
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 تزيـد مـن شـعبية الفيـديوهات فـي أول أربعـة إلـى خمـسة أيـام بنـسبة            )اليوتيـوب (ارجية مـن   روابط خ 

  %).25(تصل ل 

 دوافـع مـستخدمي   إلـى  التعـرف   إلـى هدفت الدراسـة  وقد ):Gary and Paul(، )2008( دراسة
والتعــرف  ، مـن مـشاهدة ومــشاركة مقـاطع الفيـديو اإلخباريـة واإلشــباعات المتحققـة منهـا       )اليوتيـوب (

وذلـك باالعتمـاد علـى    ،قـضيه أفـراد العينـة فـي مـشاهدة مقـاطع الفيـديو اإلخباريـة           ي ذيعلى المدى ال  

مفـردة مـن   )  291 ( مـن  على عينة مكونة  باستخدام منهج المسح نظرية االستخدامات واإلشباعات  
  . في الواليات المتحدة )(Kent State University في جامعة الطلبة 

وراء نـشر ومـشاهدة المقـاطع     مـن النتـائج أهمهـا أن هنالـك دوافـع      وتوصلت الدراسة إلـى عـدد     
أو بــدافع ، التقليــدي للحــصول علــى األخبــار والمعلومــات تتمثــل بالــدافع ،) اليوتيــوب(اإلخباريــة مــن 

تـصال  ودوافـع اال ، ةالتسلية والترفيه من خالل مشاهدة ونشر المقاطع اإلخبارية الكوميدية والـساخر     
  .)اليوتيوب( الطرق وراء نشر أو مشاهدة المقاطع اإلخبارية على الشخصي وهي التي حددت

قد ، مشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو اإلخباريةل )اليوتيوب( وأوضحت النتائج أن مستخدمي    
ــون ــع مــشاركة مقــاطع           يكون ــة تختلــف عــن دواف  متــأثرين بــدوافع لمــشاهدة مقــاطع الفيــديو اإلخباري

  :إلى عدد من النتائج أهمهاوأشارت الدراسة .الفيديو اإلخباري

  .)اليوتيوب(من أفراد العينة شاهدوا فيديو واحد على األقل على موقع %) 91(أن . 1

دقيقــة فــي  ) 15(أن متوســط الوقــت الــذي يقــضيه فــي مــشاهدة مقــاطع يوتيــوب لــم يزيــد عــن      . 2
 .األسبوع

 افع الحــصول علــىمـن أفــراد العنيــه قــد شـاهدوا بعــض مقــاطع باإلطــار التقليـدي بــد    ) ٪69(أن . 3

  .هالترفي بدافع التسلية وةقد شاهدوا بعض المقاطع الكوميدي) ٪ 74 (نسبتهوما ،المعلومات

 أن  إلـى  توصـلت الدراسـة  فقـد ،مقـاطع الفيـديو اإلخباريـة   فـي  أما فيمـا يتعلـق بمـشاركة الطـالب         

الفيــديو مــنهم يقــوم بنــشر مقــاطع  )  ٪57(، و أن  بنــشر مقــاطع الفيــديو التقليديــة نويقومــ) 42٪(
  .ةالكوميدي

ــد )Cheng,Cameron, chuan( ،)2007:( دراســـة  ــى    وقـ ــرف إلـ ــى التعـ ــدفت الدراســـة إلـ هـ
ــات مواقــع مــشاركة الفيــديو    ــاس عميــق      ،" أنموذجــًا)اليوتيــوب("محتوي ــى تقــديم قي حيــث عملــت عل

  .)اليوتيوب(لخصائص وسمات ملفات الفيديو الموجودة على 
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) 27(شــهور علــى عينــة مكونــة مــن    )3(ة اســتمرتوذلــك باســتخدام مــنهج دراســة الحالــة لمــد   

مقطــــع فيــــديو علــــى  ) 388(ألــــف و ) 676(مجموعــــة مــــن البيانــــات تحتــــوي علــــى  مليــــونين و   
   .)اليوتيوب(

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن لمقاطع الفيديو في الموقع إحصاءات مختلفـة     
ايـة مـن زمــن الفيـديو ونمــط الوصـول وانتهــاء     بد، يرهــا مـن ملفــات الفيـديو المتدفقــة  بالمقارنـة مـع غ  

  .بالتقييم والتعليقات

جتماعيـة  لليوتيـوب لمـا لهـا مـن أثـر كبيـر         االالمـشاركة وقد ركزت الدراسة على بيـان جوانـب       
 إلـى أن روابـط مقـاطع الفيـديو ذات الـصلة      حيـث توصـلت نتـائج الدراسـة     ، الموقـع في نجاح وانتـشار  

وهـــذا يــشير إلـــى وجـــود ارتباطــات قويـــة بـــين     ،شــبكة مـــصغرة  تحميلهــا للموقـــع تـــشكل  والتــي تـــم 
تسجيالت الفيديو مع بعضها البعض مما يخلق فرص تطوير نمـاذج توزيـع جديـدة وفعالـة لتوصـيل       

  .تسجيالت الفيديو للمستخدمين

 الدراسة ومنهجها  نوع
صـاف   تندرج هذه الدراسة ضمن األبحاث الوصـفية التحليليـة التـي تـستهدف التعـرف إلـى األو          
ــراهن والتــأثيرات المتبادلــة للوصــول إلــى النتــائج        ــة العناصــر بالوضــع ال كمــا .الدقيقــة للظــاهرة وعالق
عليــان (وتقـوم علـى رصـد ومتابعــة دقيقـة لظـاهرة أو حــدث بطريقـة كميـة أو نوعيـة فــي فتـرة زمنيـة           

ــيم،  ــات، واألنمـــاط       ، )43 ، ص2000وغنـ ــصنيف الـــدوافع والحاجـ ــور المتلقـــين، وتـ ودراســـة جمهـ

ــ ــضيل   الـ ــام والتفـ ــستويات االهتمـ ــد،  (سلوكية، ومـ ــد الحميـ ــا   )59، ص2004عبـ ــم تحليلهـ ــن ثـ ، ومـ
  .وتفسيرها وصوًال إلى حقائق دقيقة

 وحـــسب ، لهـــذه الدراســـةلمالءمتـــه، ســـلوب المـــسح الميـــداني أوقـــد اعتمـــدت الدراســـة علـــى  

ــن   و) 109ص ،2011 ،مزاهــــرة( ــع المــــنظم للمعلومــــات والبيانــــات مــ  يعــــرف المــــسح بأنــــه التجميــ
حيـــث .أو التنبـــوء بـــسلوك المجتمـــع محـــل الدراســـة /بهـــدف فهـــم و) المبحـــوثين(المستقــصى مـــنهم  

فــي وضـــعها  ) اســـتخدامات مواقــع مــشاركة الفيــديو   (يــستهدف تحليــل وتفــسير وتــسجيل الظــاهرة      
مواقــع مــشاركة ( لدراســة جمهــور وســائل اإلعــالم   رئيــساســلوبًاأوهــو بهــذا المفهــوم يعتبــر   ،الــراهن
حيث يسمح للباحث بدراسة عدد كبير من المتغيرات في ، طارها الوصفي أو التحليلي  في إ ) الفيديو

وتقـديم  ، تـصالي وكـذلك أنمـاط الـسلوك اال   ، والنفـسية جتماعيـة  لعامـة واال مثل الـسمات ا  ، وقت واحد 
، يمكـن اسـتخدامها فـي وصـف تركيبتـه وبنائـه      ، قاعدة معرفية واحدة للبيانات الخاصة بهذا الجمهـور  

  ).159-158ص ، عبد الحميد.( لعديد من الفروض العلمية الخاصة بين هذه المتغيراتواختبار ا
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  مجتمع الدراسة وعينتها

ــة اليرمــوك يتكــون مجتمــع هــذه الدراســة مــن الطلبــة الدارســين فــي         وقــد تــم   ، الرســمية جامع
 فــي وثــاني أقــدم جامعــة رســمية ،  كونهــا مــن كبريــات الجامعــات األردنيــة فــي إقلــيم الــشمال هــااختيار
  . وتتوفر فيها معظم التخصصات العلمية واإلنسانية.األردن

تــم اختيــارهم وفــق ،مفــردة مــن طلبــة الجامعــة ) 300(أمــا عينــة الدراســة  فقــد اشــتملت علــى  

و %) 56(بمــا نــسبته ،مفــردة مــن الكليــات العلميــة  ) 168(مــنهم ، أســس العينــة العــشوائية البــسيطة  

وهـي نـوع مـن العينـات األكثـر شـيوعًا فـي         ،%)44(سبته مفردة من الكليات اإلنسانية مـا نـ      ) 132(
ار يــحيــث تــوفر هــذه الطريقــة إمكانيــة اخت .تــصالالدراســات اإلعالميــة وبــصفة خاصــة فــي جمهــور اإل  

  . المفردات عشوائيًا من بين إطار أو أطر العينة

  أداة الدراسة 

الـذين   ،أفراد العينـة  لجمع المعلومات من  على صحيفة االستقصاء كأداة رئيسةاناعتمد الباحث 
ــوفر قــدرًا مــن الموضــوعية            ــار أن هــذه األداة ت ــد، علــى اعتب ــة اليرمــوك فــي إرب ــة جامع ــون طلب يمثل

ووســائل لجمــع المعطيــات مـن بيئــة االختبــار التـي تــسمح بجمــع معلومــات    ،العلميـة بعيــدًا عــن التحيـز  
  .شكل معمقبوبيانات عن المبحوثين 

ــة    ، الدراســة القابلــة للقيــاس   وقــد تــضمنت صــحيفة االستقــصاء متغيــرات    واشــتملت علــى ثالث
  :محاور رئيسة هي

الــسنة  ،جتمـاعي النــوع اال(والتـي تتـضمن   ، ة للعينــةيتعلـق بــالمتغيرات الديموغرافيـ   :المحـور األول 
مستوى تعلـيم  ، متوسط دخل األسرة و عدد أفراد األسرة   ،الكلية الجامعية  ،ةيالدراس

  ).األب واألم 

ن األســــئلة التــــي تــــدور حــــول اســــتخدام المبحــــوثين لمواقــــع مــــشاركة   يتــــضم: المحــــور الثــــاني
  .وأنماط وعادات هذه االستخدامات ،)اليوتيوب(الفيديو

يتضمن األسئلة التي تدور حول الدوافع والحاجـات واإلشـباعات التـي تكمـن وراء        : المحور الثالث 
  ).اليوتيوب(استخدام مواقع مشاركة الفيديو
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  :حدود الدراسة

  .ربدغرافية لجامعة اليرموك في مدينة إطار الحدود الجفي إ: ه الدراسة مكانيا تنحصر هذ

ــا ــرة الفــصل الدراســي األ   : وزماني ــام خــالل فت ــاً   )م2013/2014(ول لع ــه فــصال اجباري  ، نظــرا لكون
  .لجميع الطلبة النظاميين في الجامعة

  .فقد اعتمدت على طلبة جامعة اليرموك: وأما بشريا

 ثبات اختبارا الصدق وال
سـتبانة علـى   حيـث تـم عـرض اال    ،)Face Validity( أسلوب الصدق الظاهري اناستخدم الباحث

ــين   ــن المحكمـ ــدد مـ ــالغ         ،عـ ــوك والبـ ــة اليرمـ ــالم جامعـ ــة اإلعـ ــي كليـ ــسية فـ ــة التدريـ ــضاء الهيئـ ــن أعـ مـ

ســتبانة تقــيس بالفعــل حتــى أصــبحت اال ،بــآرائهم ومقترحــاتهموقــد تــم األخــذ ، محكمــين) 5(عــددهم
أمــا فيمــا يتعلــق باختبــار الثبــات   .وقابلــة للتطبيــق الميــداني علــى الطلبــة المبحــوثين   ،اســهالمــراد قي

)Reliability(،        فقد تم التحقق منه وفقًا ألسـلوب االختبـار وإعـادة االختبـار)Test-Retest(،   لتجنـب
توزيـع  لـذا فقـد قامـت الباحثـة ب     ،األخطاء في الصياغة أو المفـردات أو حـاالت االلتبـاس وعـدم الفهـم      

وبفــارق زمنـي مقــداره أسـبوع بــين    ،وعلــى مـرحلتين ،مفــردة مـن عينــة الدراسـة   )24(سـتبانة علـى   لال

 ،%)80(حيــث بلــغ معامــل الثبــات   ،وكانــت إجابــاتهم متطابقــة فــي الحــالتين   ،التوزيــع األول والثــاني
ممـــا يـــضمن ثبــات األداة المـــستخدمة فـــي  ،وهــي نـــسبة جيــدة فـــي مثـــل هــذا النـــوع مـــن الدراســات     

  .دراسةال

 المعالجة اإلحصائية
للعلـوم  ومـن ثـم اسـتخدمت الرزمـة اإلحـصائية       ،لقد تم تفريغ اإلجابات وإدخالها إلى الحاسوب      

ــةاال ــا     SPSS)( جتماعيـ ــم جمعهـ ــي تـ ــات التـ ــات والبيانـ ــل المعلومـ ــي تحليـ ــتخدم الباحثـــ  .فـ ــد اسـ  انوقـ
ل االرتباط لمعرفـة العالقـة   معام، نحراف المعياريوالمتوسط الحسابي واال،سب المئويةالتكرارات والن 

  .بين السمات الديموغرافية للمبحوثين ودوافع وإشباعات استخدام مواقع مشاركة الفيديو

  تحليل النتائج وتفسيرها

جتماعي ألفـراد  ينة الدراسة ويشتمل على النوع االتوصيف مجتمع ع  ) 1(يوضح الجدول رقم    
 ،ومـستوى تعلـيم األب واألم   ،ةيوالـسنة الدراسـ  ،اوالكليات الجامعيـة التـي ينتمـون إليهـ      ، عينة الدراسة 

  . ومتوسط دخل األسرة وعدد أفرادها
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  )1 (جدول رقم

  تـوصيف مجتمع الدراسة

  البدائل  المتغير  التكرار والنسب

  %  ك

  جتماعيالنوع اال  47.0  141  ذكر

  53.0  159  أنثى
  100  300  المجمــوع  

  59.3  178  السنة األولى
  11.0  33  السنة الثانية
  20.3  61  السنة الثالثة

  المستوى الدراسي

  9.3  28  السنة الرابعة
  100  300  المجمــوع  

  الكلية الجامعية  56.0  168  كلية علمية
  44.0  132  كلية إنسانية

ــــوع     100  300  المجم
  47.3  142  ثانوي فما دون
  24.7  74  دبلوم متوسط
  21.3  64  بكالوريوس
  203  7  ماجستير

  المستوى التعليمي لألم

  4.3  13  دكتوراه
ــــوع     100  300  المجم

  45.3  136  ثانوي فما دون
  20.7  62  دبلوم متوسط
  22.3  67  بكالوريوس
  6.0  18  ماجستير

  المستوى التعليمي لألب

  5.7  17  دكتوراه
ــــوع     100  300  المجم

  40.3  121   دينار500أقل من 
  36.7  110  دينار501-1000

1001-1500  32  10.7  

  متوسط دخل األسرة

  4.0  12  دينار1501-2000
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  البدائل  المتغير  التكرار والنسب

  %  ك

  8.3  25  دينار فأكثر2000
ــــوع     100  300  المجم

  5.3  16   أفراد1-3
  37.0  111  أفراد4-6

  عدد أفراد األسرة

  57.7  173   أفراد7أكثر من 
  100  300  المجمــــوع  

  

  )2(جدول رقم 

  )اليوتيوب(ة الفيديواستخدام المبحوثين مواقع مشارك

      

 رقـم   بيانات الجدولتبين، )اليوتيوب( نسبة استخدام أفراد العينة لمواقع مشاركة الفيديو عنو

ــسبته  أن مــــا) 2( ــة الدراســــة تــــستخدم   %) 88(نــ ــراد عينــ ــعالمــــن أفــ ــذين ،موقــ ــك الــ  ال أمــــا أولئــ

  %).12(فبلغت نسبتهم ،يستخدمونه

ــائج يتــضح أن      مــن طلبــة جامعــة اليرمــوك يــستخدمون    الغالبيــة العظمــى وبــالنظر إلــى هــذه النت
األمـر الـذي يعنـي أن هـذه الـشريحة تـدرك أهميـة هـذه الـشبكات           ،)اليوتيـوب (قع مشاركة الفيـديو   امو

ــى المــــستويات الشخــــصية وا   ــا علــ ــة والــــسياسية الوطبيعــــة دورهــ ــا جتماعيــ ــأونف، وغيرهــ ــى يلجــ  إلــ
التـي تـشير إلـى      )Alice Hall(وهـذا مـا يتفـق مـع دراسـة       .لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، استخدامها

، جتماعيـة مـن مواقـع التواصـل اال    ن علـى األقـل  من المبحوثين لديهم حساب فـي مـوقعي       %)83 (أن

  .لديهم حساب في أكثر من ثالثة مواقع من هذه المواقع )%13(ونسبة 
  

  التكرارات والنسب
  البدائل

  %  ك
  88  264  نعم
  12  36  ال 

  100  300  المجموع
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  )3(ول رقم جد

  )اليوتيوب ( مواقع مشاركة الفيديومدة استخدام المبحوثين

ك يــستخدمون امعـة اليرمـو  مـن طلبـة ج  %) 50.4( أن مـا نـسبته  ) 3(توضـح بيانـات الجـدول رقـم      
فيما بلغت نسبة الذين  يـستخدمون  ، منذ أكثر من ثالث سنوات ) اليوتيوب (مواقع مشاركة الفيديو  

الـذين يـستخدمون    العينـة  وفيمـا يتعلـق بـأفراد   ، %)34.1(موقـع مـن سـنة إلـى ثـالث سـنوات      الهـذه  

لـذي يؤكـد جماهيريـة    األمـر ا  ،%)15.5(بلغـت نـسبتهم  فقـد  منذ أقل من سـنة      ) اليوتيوب( الفيديو
  .وإقبال المستخدمين عليه،  المواقعاهذ

  )4(جدول رقم 

   )اليوتيوب(على مواقع مشاركة الفيديو  يها المبحوثونقضيعدد الساعات التي 

    

مـن  ( بمعـدل متوسـط   )اليوتيـوب ( قـع ا موونأن مـن يـستخدم   ) 4 ( رقـم   بيانات الجدول  أظهرت

  جـاء في حـين ، %)45.1( وبما نسبته األولىفي المرتبة  جاءوا ) يومياً أقل من ساعتين  ساعة إلى   
، وبمــا نــسبته لثانيــةفــي المرتبـة ا )  مــن سـاعة يوميــاً أقــل(بمعـدل مــنخفض   قــعاموال ونمـن يــستخدم 

فـي  جـاءوا  ) أكثر من ثـالث سـاعات  ( بمعدل مرتفع   )اليوتيوب( قعا مو ونومن يستخدم ، %)40.9(

  التكرارات والنسب
  المدة

  %  ك

  15.5  41  أقل من سنةمنذ 

  34.1  90  من سنة إلى ثالث سنوات 

  50.4  133  أكثر من ثالث سنوات  

  100  264  المجموع

  التكرارات والنسب
  الساعات 

  %  ك
  40.9  108  )معدل منخفض(أقل من ساعة 
  45.1  119  )معدل متوسط( أقل من ساعتينمن ساعة إلى 

  14.0  37  )معدل مرتفع(ثالث ساعات فأكثر

  100  264  المجموع
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وهـذا  .ن هـذا الموقـع  و يـستخدم الـذين  ينمن إجابـات المبحـوث  %) 14(المرتبة األخيرة وبما نسبته     
أفـراد العينـة   متوسـط الوقـت الـذي يقـضيه     فت أن  التـي كـش  )Gary and Paul(ما ال يتفق مع دراسـة  

طلبــة جامعــة ممــا يعنــي أن .دقيقـة فــي األســبوع ) 15( لــم يزيــد عــن )يوتيــوب(فـي مــشاهدة مقــاطع  
وأن هـذه المواقـع لهـا دور فـي     ، )اليوتيـوب (مواقـع مـشاركة الفيـديو      يقبلون علـى اسـتخدام       اليرموك

ممــا يعنــي أن ، ت التــي يقـضونها فــي اسـتخدامه  ألوقــا لطبيعـة ا جتماعيـة نظــراً الحيـاتهم الشخــصية وا 
  . عليهاالطلبةهذه المواقع تقدم خدمات متنوعة تحظى بإقبال 

  )*5(جدول رقم 

  )اليوتيوب(مواقع مشاركة الفيديو  لتصفح  لدى المبحوثينالفترات المفضلة

  .يمكن اختيــار أكثر من بديـل *
  

، )اليوتيـوب ( فيهـا أفـراد العينـة علـى مواقـع مـشاركة الفيـديو        يتعامـل  أفـضل األوقـات التـي       أماو

 فــي المرتبــة األولــى وبمــا نــسبته  ت جــاء)مــسائيةالفتــرة ال(إلــى أن ) 5(تــشير بيانــات الجــدول رقــم ف

 ةنــــسبب، )بعــــد منتـــصف الليــــل (أمـــا المرتبــــة الثانيـــة فقــــد احتلهــــا المـــساء المتــــأخر    ، )58.2%(

فـي حـين جـاء    ، )%9.5(وبمـا نـسبته   ،  فـي المرتبـة الثالثـة    )الفترة الـصباحية  (وجاءت  ، )23.7%(

ن ويــستخدمالــذين  ينجابــات المبحــوث مــن إ،%)8.5 (بنــسبة فــي المرتبــة األخيــرة )وقــت الظهيــرة(
  .)باليوتيو(موقع 

 الفتـرة  فـي قـع  اموال يفـضلون اسـتخدام   طلبة جامعـة اليرمـوك   غالبية أن  من هذه النتائج   يتضحو
وربمـا يعـزى الـسبب فـي ذلـك إلـى أن أفــراد       ، )بعـد منتـصف الليــل  (المـساء المتـأخر   وفـي   ،المـسائية 

ــة الجامعــة يقــضون ســاعات طويلــ       ــة مــن طلب ــدوام الرســمي  العين فتــرة المــسائية   ال ونيغتنمــف،ة فــي ال
  . في المنزل)اليوتيوب(للدخول إلى مواقع مشاركة الفيديو 

  التكرارات والنسب
  الفترات المفضلة

  %  ك
  9.5  30     يةصباحالفترة ال

  8.5  27  وقت الظهيرة

  58.2  184  الفترة المسائية

  23.7  75  )بعد منتصف الليل(المساء المتأخر 
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  )*6(جدول رقم 

  )اليوتيوب(أماكن استخدام المبحوثين مواقع مشاركة الفيديو 

  .يمكن اختيــار أكثر من بديـل*
  

 بيانـات الجـدول   أظهـرت ، )اليوتيـوب (أماكن استخدام المبحوثين لمواقع مشاركة الفيـديو  وعن  

فــي المرتبــة الهـاتف المحمــول   ثــم، %)38.5 (بنــسبةأن المنــزل جــاء فــي المرتبـة األولــى  ) 6(رقـم  

أمــا المرتبــة ، %)14.5 (بنــسبة فــي المرتبــة الثالثـة  فالحاســب الشخـصي ،%)34.6 (بنــسبةالثانيـة،  

ــة(الرابعــة فقــد احتلهــا خيــار   ــسبة )الجامع ــة  )مقهــى اإلنترنــت ( و، %)5.3 (بن ، الخامــسة فــي المرتب

  .)اليوتيوب(ع ن موقو يستخدمذين الأفراد العينةمن إجابات %) 5.1 (بنسبة

ستخدمهما أفـراد  يـ ، همـا المكانـان اللـذان    )المنـزل و الهـاتف المحمـول   (أن وتفيد هذه النتـائج    

ــدخول إلــى موقــع     ــات  %) 73 (بنــسبة، )اليوتيــوب(العينــة  فــي ال وربمــا يعــود  ، مــن مجمــوع اإلجاب
قـضون  السبب في ذلك إلى طول ساعات الدوام الرسمي، خـصوصًا لـدى الطلبـة المبحـوثين الـذين ي           

ولـذلك فـإن هـذه الفئـة ال تجــد     ،  فـي الجامعـة مــن الثامنـة صـباحًا وحتـى الرابعـة عــصراً      معظـم وقـتهم  
ومن هنا فإنهـا تلجـأ إلـى الهـاتف المحمـول أو      ،  في أماكن أخرى  )اليوتيوب(الوقت الكافي لتستخدم    

فــي المنــازل  )اإلنترنــت(الســيما بعــد ارتفــاع نــسبة اشــتراكات  ،إلــى المنــزل بعــد عودتهــا مــن الجامعــة 

  .) 2013(حسب إحصائيات هيئة االتصاالت األردنية لعام 
  

  التكرارات والنسب
  آماكن االستخدام

  %  ك

  38.5  169     المنزل

  5.3  23  الجامعة

  5.1  22  تمقهى اإلنترن

  14.5  63  الحاسب الشخصي

  34.6  150  الهاتف المحمول 

  2.1  9  خرمكان آ

  100  434  المجموع
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  )*7(جدول رقم 

  )اليوتيوب(مواقع مشاركة الفيديو بأنماط مشاهدة المبحوثين لمقاطع الفيديو الخاصة 

  .يمكن اختيــار أكثر من بديـل*

أن أنمـاط مـشاهدة أفـراد العينـة لمقـاطع الفيـديو       ) 7(تبين النتائج التـي تـضمنها الجـدول رقـم       

ــا(الخاصــة  ــى الموقــع     %) 58.2(أن تمثلــت فــي   )ليوتيوبب ــدخول إل يــشاهدون مقــاطع الفيــديو بال

بأنهم يشاهدون مقاطع الفيديو من خـالل الـروابط الخارجيـة    %) 36.7(فيما أجاب ما نسبته   ،نفسه
 ةويتـضح مـن هـذه النتـائج أن مـشاهد     .جتمـاعي  ومواقـع التواصـل اال  )اإلنترنت(الموجودة على شبكة   

عـزى  وربمـا ي ،جاءت مفضلة عند المبحـوثين بدرجـة كبيـرة   ،لدخول إلى الموقع نفسه  مقاطع الفيديو با  
قـــع اوتأكيــدًا علــى أن مو   .وإقبــال المــستخدمين عليهـــا  ، الــسبب فــي ذلـــك لجماهيريــة هــذه المواقـــع    

 أكثـر شـبكات التواصـل االجتمـاعي اسـتخدامًا مـن جانـب الجمهـور سـواء الـذكور أو              مـن  )اليوتيوب(

ــا يتفـــ .اإلنـــاث ــذا مـ ــع إحـــصائيات  وهـ ــام )Alexa(ق مـ ــة ،)2013( لعـ ــي  )2013 ( حـــسنودراسـ التـ
،  لمــوقعي الفيــسبوك واليوتيــوب ) ة عينــة الدراســ(ي أوضــحت تقــارب نــسبة تفــضيل الــشباب الجــامع 

  %).40.3(  بنسبة)تويتر(، تالها موقع %)87.5( %)88.6 (وجاءت على الترتيب

  

  

  

  

  

  التكرارات والنسب
  أنماط المشاهدة

  %  ك

  58.2  184  أشاهد مقاطع الفيديو بالدخول إلى الموقع نفسه

قـاطع الفيـديو مـن خـالل الـروابط الخارجيـة الموجـودة علـى          أشاهد م 
  36.7  116   ومواقع التواصل اإلجتماعي)اإلنترنت(شبكة 

  5.1  16  أخرى
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  )8(جدول رقم 

   في اليوم المبحوثونشاهدهايتي ال)باليوتيو(الفيديوعدد مقاطع 

  

 توضـح بيانـات  ،شاهدها أفراد العينـة فـي اليـوم الواحـد    يوفيما يتعلق بعدد مقاطع الفيديو التي     

مــا و، مــن المبحــوثين يــشاهدون أكثــر مــن ثالثــة مقــاطع  %) 50(أن مــا نــسبته ) 8(  ول رقــمجــدال

 ًا واحـد ًايـشاهدون مقطعـ  %) 16.3(يشاهدون من مقطعـين إلـى ثالثـة مقـاطع و     %) 33.7(نسبته  
  .فقط

فـي اليــوم  ) أكثـر مـن ثالثـة مقـاطع    ( هـذه النتـائج أن أفـراد عينـة الدراســة يـشاهدون      ويبـدو مـن  
 أنظــارفــي جــذب  )اليوتيـوب ( موقــع يقــوم بــهن نــرد هـذه النتيجــة إلــى الــدور الـذي   يمكــن أو،الواحـد 

التي توصلت  )Gary and Paul( وهذا ما يتفق مع دراسة .)اليوتيوب(المستخدمين لمضامين موقع 

  .)اليوتيوب(من أفراد العينة شاهدوا فيديو واحد على األقل على موقع %) 91(إلى أن 

  )9(جدول رقم 

  )اليوتيوب(مواقع مشاركة الفيديو  المبحوثينم ادستخا أنماط

  التكرارات والنسب
  عدد مقاطع

  %  ك
  16.3  43  مقطع واحد

  33.7  89  من مقطعين إلى ثالثة مقاطع
  50.0  132  أكثر من ثالثة مقاطع 

  100  264  المجموع

  التكرارات والنسب
  ماإلستخدا أنماط

  %  ك
  59.5  157  لوحدك

  20.1 53 كئ  مع أصدقا
  18.6  49  مع أحد أفراد عائلتك

  1.9  5  أخرى

  100  264  المجموع
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أن ) 9 (تشير بيانات الجدول رقم، )اليوتيوب(م أفراد العينة لموقع اوبخصوص أنماط استخد  

 مـــع يـــستخدمونه%) 20.1 (وأن،هملوحـــد )اليوتيــوب ( يـــستخدمون موقـــع )%59.5(نـــسبته مــا  

طلبــة جامعــة   أن األمــر الــذي يعنــي ،العائلــةمــع أحــد أفــراد  يــستخدمونه %) 18.6(فيمــا ،صــدقاءاأل
 إلرتفـاع  عـزى الـسبب فـي ذلـك    وربمـا ي ، هملوحـد  )اليوتيـوب (مواقـع  يقبلـون علـى اسـتخدام       اليرموك  
من خالل الهـاتف المحمـول أو الحاسـب    ) اليوتيوب(خول أفراد العينة لمواقع مشاركة الفيديو  نسبة د 

  .وهذا ما يعطيه طابع الخصوصية واالنفراد، الشخصي

  )10( جدول رقم 

  )اليوتيوب(على مواقع مشاركة الفيديو  نوعية المقاطع التي يفضلها المبحوثون
    

  التكرارات والنسب

 دائمًا أحيانًا ال أشاهد
  

 لمقاطعا
 % ك % ك % ك  

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.724 1.86 20.1  53 45.8 121 34.1 90  اريةاإلخب
 0.713 2.02 26.5 70 49.2 130 24.2 64الدرامية والمسلسالت         

 0.830 2.05 37.1 98 31.1 82 31.8 84 الرياضية
 0.687 2.00 23.5 62 53.0 140 23.5  62 التعليمية

 0.658 2.52 61.0 161 29.9 79 9.1 24الغنائية والموسيقية                   
 0.774 2.20 41.7 110 36.4 96 22.0 58 األفالم
 0.673 2.18 33.3 88 51.5 136 15.2 40  الدينية

 0.753 1.89 23.5 62 42.4 112 34.1 90 الوثائقية
 0.767 1.64 17.8 47 28.8 76 53.4 141 النسائية

 0.658 1.49 9.1 24 31.1 82 59.8 158 قتصاديةاال
 0.753 1.68 17.4 46 33.3 88 49.2  130 اتاإلعالن

 0.806 1.91 28.4 75 34.5 91 37.1  98 العلوم والتكنولوجيا
 0.810 1.77 23.9 63 29.5 78 46.6 123 السياسية
 0.670 1.41 10.2 27 20.8 55 68.9 182 اإلباحية
 0.704 2.05 27.3 72 50.4 133 22.3 59 الصحية

 0.668 2.55 65.2 172 25.0 66 9.8 26 الفكاهية/الكوميدية
 0.804 1.92 28.4 75 34.8 92 36.7 97 مقاطع من إنتاج الهواة
 0.768 1.99 28.8 76 41.3 109 29.9 79 األحداث واالحتفاالت

 0.672 2.44 53.8 142 36.0 95 10.2 27 الغرائب والطرائف
 0.729 2.19 37.5 99 43.6 115 18.9 50 معلومات عامة

 0.889 2.06 42.2 27 21.9 14 35.9 23 أخرى
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 بيانـات الجـدول   وضحت، )اليوتيوب(قع ا على موونثوحول نوعية المقاطع التي يفضلها المبحو 

 مـن حيـث التفـضيل بمتوسـط     ، جاءت في المرتبة األولى  )الفكاهية/الكوميدية (أن المقاطع ) 10(رقم  

ــداره   ــسابي مقــ ــوث   ) 2.55(حــ ــات المبحــ ــوع إجابــ ــن مجمــ ــذين ينمــ ــستخدمالــ ــذا الموقــــع  و يــ ن هــ

ــاعي ــة والموســـيقية   (ثـــم  ،االجتمـ ــة بمتوســـط حـــسابي مقـــداره      )المقـــاطع الغنائيـ  فـــي المرتبـــة الثانيـ

 مقـداره  بمتوسـط حـسابي  ،  فقـد جـاءت فـي المرتبـة الثالثـة       )الغرائب والطرائف  (أما مقاطع ، )2.44(

أمــا ، )2.20(مقــاطع األفــالم فــي المرتبــة الرابعــة وبمتوســط حــسابي مقــداره     فيمــا جــاءت  ،)2.52(

المقــــــاطع الرياضــــــية، الدراميــــــة  ، وفئــــــة أخــــــرى،الــــــصحية، الدينيــــــة، معلومــــــات عامــــــة(المقــــــاطع 

،  علـى التـوالي  إلى الحادية عشرة الخامسة  من المرتبة   فقد احتلت المراتب   )التعليميةو،والمسلسالت

  ).2.00 – 2.19(تراوحت مابين بمتوسطات حسابية و

، بدرجـــة كبيـــرةين  مفـــضلة عنـــد المبحـــوثلـــم تكـــن هـــذه النتـــائج أن المقـــاطع اإلباحيـــة وتؤكـــد

وربمـا يعـزى الـسبب فـي ذلـك      ، ينمـن مجمـوع إجابـات المبحـوث    ) 1.41(وبمتوسط حسابي مقـداره     

 وهـذا .د جديته من تراثه العربـي المـسلم  والذي يستم، إلى طبيعة المجتمع األردني المحافظ والجاد   

 ي مشاهدة من قبل أفراد عينة الدراسة هـ  أن أكثر المقاطع في)2013 )عزي ال يتفق مع دراسة   ما

 مـن أفـراد العنيـه   ) ٪69(أن ضـحت  والتـي أَ  Gary & Paul)(فيمـا تتفـق مـع دراسـة     ،المقاطع اإلباحية

قــد ) ٪ 74 (نــسبتهومــا ،المعلومــات علــىشــاهدوا بعــض مقــاطع باإلطــار التقليــدي بــدافع الحــصول  

التــي  وK.Lai ,D. Wang) ( ودراســة. بــدافع التــسلية والترفيــة ةشــاهدوا بعــض المقــاطع الكوميديــ  

كــشفت أن مقــاطع الفيــديوهات الخاصــة بالموســيقى والمقــاطع الكوميديــة هــي األكثــر مــشاهدة علــى       

  .)اليوتيوب(

ألغـاني الخليجيـة والعربيـة هـي المفـضلة      أوضـحت أن ا التي و) 2012(وتتفق مع دراسة اليتيم     

 وتجــد نــسبة مــشاهدة كبيــرة، يليهــا البــرامج الفكاهيــة، وجــاءت البــرامج الدينيــة فــي     )يوتيــوب(علــى 

المرتبة الثالثـة، واألفـالم األجنبيـة فـي المرتبـة الرابعـة، وحـصلت أفـالم الفيـديو التـي تكـون مـن إنتـاج                

  .أشخاص عاديين على المرتبة الخامسة
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  )11(ل رقم جدو
  )اليوتيوب(مواقع مشاركة الفيديو  على  للمبحوثينحساب خاصوجود 

    

حــول وجــود حــساب للمبحــوثين علــى مواقــع   ) 11(تبــين النتــائج التــي تــضمنها الجــدول رقــم   

مـــن أفــراد العينـــة المبحوثــة لـــديهم   %)  50.8(إلــى أن مـــا نــسبته   ، )وتيـــوبالي(مــشاركة الفيــديو   
 بلغـــت نـــسبتهم فقـــد،أمـــا أولئـــك الـــذين ال يوجـــد لـــديهم حـــساب  ، )اليوتيـــوب(حـــساب علـــى موقـــع  

وهذه النتائج تؤكد أن أكثر من نصف أفـراد العينـة المبحوثـة فـي الجامعـة يـستخدمون          %).49.2(
، قـع االموهـذه  ذه الشريحة من أكثر الشرائح علمًا ومعرفة بطبيعة مما يعني أن ه .)اليوتيوب(قع  امو

ومـن بينهـا اإلعـالم    ، لذلك فإنها تحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية في العديد مـن المجـاالت    
  .مواقع مشاركة الفيديوالجديد و

  )12(جدول رقم 
  )يوباليوت(مواقع مشاركة الفيديو  على هم إلى حسابالمبحوثينل وآلية دخ

  

تشير بيانـات  ، )اليوتيوب(دخول المبحوثين إلى  حسابهم على مواقع مشاركة الفيديو   آلية  أما عن   

هم اتة المبحوثة يـدخلون إلـى حـساب   من أفراد العين%) 64.2(أن ما نسبته  إلى )12(الجدول رقم   
ويقــدمون أنفــسهم لآلخــرين بــصورة    ،ةبأســمائهم الحقيقيــ ) اليوتيــوب(علــى مواقــع مــشاركة الفيــديو  

  التكرارات والنسب
  البـدائـــــــــل

  %  ك

  50.8  134  نعم
  49.2 130  ال

  100  264  المجموع

  التكرارات والنسب
  لودخالآلية 

  %  ك
  35.8  48  سم مستعارأدخل با
  64.2 86  سمي الحقيقيأدخل با

  100  134  المجموع
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ــاعي     ــل االجتمـ ــع التواصـ ــر مواقـ ــريحة عبـ ــحة وصـ ــينو .واضـ ــائج  يتبـ ــذه النتـ ــن هـ ــة   مـ ــراد العينـ  أن أفـ

  %).35.8 (مسبتهبلغت ن سم مستعاراين يدخلون إلى حسابهم على موقع ب الذمدروسةال
  

 ) 13(جدول رقم  
  )اليوتيوب(مواقع مشاركة الفيديو سم مستعار على ا الدخول بدوافع

     

فقــد بينــت نتــائج بيانــات ، ســم مــستعارخــول المبحــوثين مــن طلبــة الجامعـة با وفيمـا يتعلــق بــدوافع د 

مواقـع   علـى  هم إلى حـساب يدخلونمن أفراد العينة المبحوثة %) 58.3(أن ما نسبته    ) 13(الجدول
 .همحمايـة خـصوصيت   هو وأفادوا بأن الدوافع وراء ذلك ، مستعارسم با)اليوتيوب(مشاركة الفيديو   

 مزيـدًا مـن الحريـة للكتابـة أو وضـع      همنفـس أعطاء منهم بأن الدافع يكمن في إ%)41.7(فيما أجاب  
  . بهااصحهم أ اآلخرون أننهم أن يعرف عيريدونملفات فيديو ال 

دخول الـ  أفراد العينة المبحوثـة ب  بعض منيتضح مدى اهتمام، وبتحليل نتائج الجدول السابق   
 الــسبب فــي ذلــك لعــدم رغبــتهم فــي   يعــزىوربمــا ،عارة لحمايــة خــصوصيتهم الشخــصية بأســماء مــست

إال أن األصل في ، أو أنهم قد يكونون من العنصر النسائي،تعرف اآلخرين عليهم ألسباب خاصة بهم   
،  يفترض بالمستخدمين تقـديم أنفـسهم بـشكل صـريح وواضـح     تصاليةاالالتواصل عبر هذه الوسائل     

  .صل مع معارفهم وأصدقائهمليسهل عليهم التوا
  

  

  

  

  

  

  التكرارات والنسب
  الدوافع

  %  ك

  58.3  28  .لحماية خصوصيتي
إلعطــاء نفــسي مزيــدًا مــن الحريــة للكتابــة أو وضــع ملفــات فيــديو ال    

  41.7 20  ٌأريد أن يعرف عنه اآلخرون أني صاحبها

  100  48  المجموع
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  )*14(جدول رقم 

  )اليوتيوب(مواقع مشاركة الفيديو  المبحوثينتصفح طريقة 

  يمكن اختيــار أكثر من بديـل*
     

أن أفـراد  ) 14( بيانات الجـدول رقـم   تشير، )اليوتيوب(مشاركة الفيديوقع اموح طريقة تصف أما عن   
ــاطع الف  لعينـــــة المبحوثـــــةا ــالتـــــي تكتفـــــي بمـــــشاهدة مقـــ ــ،جـــــاءت فـــــي المرتبـــــة األولـــــى  ،ويديـــ ا بمـــ

 فــي المرتبــة  وتعلــق علــى مــشاركات أصــدقائك تالهــا تقــرأ ،المبحــوثين مــن إجابــات%)38.7(نــسبته

ــة ــسبته ،الثانيـ ــا نـ ــم %). 25.3(بمـ ــتحمثـ ــديوهات الل يـ ــةالفيـ ــت     ،خاصـ ــسبة بلغـ ــة بنـ ــة الثالثـ بالمرتبـ

ــا  ،%)20.1( ــددًا مــــن التطب  ت(بينمــ ــالموقع كالمفــــضلة   يجــــرب عــ ــات الخاصــــة بــ  ،)Favorite( قــ

  .%)11.9( بما نسبته، فجاءت في المرتبة الرابعةن )سجل للمشاهدة ،المشاهدة الحقًا 

 ،ويديـــ بمـــشاهدة مقـــاطع الفيكتفـــون ، أن أفـــراد العينـــةتفيـــد هـــذه النتـــائج ويـــرى الباحثـــان أن
 مـن  ًاتجـرب عـدد  (ويمكن أن ُتعزى النسبة المتدنية فـي  .هم على مشاركات أصدقائ  ويقرأون ويعلقون 

إلـى جملــة  ) سـجل للمـشاهدة  ،المـشاهدة الحقـًا    ،Favorite)(المفـضلة  ( الخاصـة بـالموقع   قـات يالتطب
من األسباب منها عدم معرفة أعضاء العينة المبحوثة بإمكانيات التصفح المختلفة التي يقـدمها موقـع         

  .)اليوتيوب(

  

  التكرارات والنسب
  تصفحالطريقة 

  %  ك
  38.7  75  .فيديوتكتفي بمشاهدة مقاطع ال

  20.1 39  )تحمل فيديوهات خاصة بك( تضع مشاركات 
  25.3  49  تقرأ وتعلق على مشاركات أصدقائك

 Favourite(( الخاصة بالموقع كالمفضلة التطبيقاتتجرب عددًا من 
  11.9  23  )سجل للمشاهدة،المشاهدة الحقًا ،

  4.1  8  أخرى

  100  194  المجموع
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  )15(جدول رقم 

  )اليوتيوب(للمبحوثين على مواقع مشاركة الفيديو دمات المفضلة خال

  التكرارات والنسب
إلى حد  إلى حد ما ال

 كبير
  

 الخدمات

 % ك % ك % ك   

المتوسط 

  الحسابي
االنحراف 

  المعياري

 0.736 2.12 33.6  45 44.8 60 21.6 29 قاتليإمكانية  اإلعجاب و التع
ــاطع الف  ــل مقــ ــة تحميــ ــإمكانيــ  ديويــ

 0.708 2.42 54.5 73 32.8 44 12.7 17  وتبادلها

إمكانيــــــة دمــــــج مقــــــاطع الفيــــــديو  
 مــــع مواقــــع )بــــاليوتيوب(الخاصــــة 

 الشبكة االجتماعية األخرى
29 21.6 53 39.6 52 38.8 2.17 0.761 

إمكانيــة إنــشاء قنــاة خاصــة لنــشر      
 0.814 1.92 29.1 39 33.6 45 37.3  50 وتحميل الفيديوهات الشخصية

ــي   إ ــشاهدة فــ ــسجيل المــ ــة تــ مكانيــ
 0.792 2.06 34.3 46 37.3 50 28.4 38 وقت الحق

 0.734 1.96 24.6 33 46.3 62 29.1 39 إمكانية إنشاء قوائم تشغيل
 0.747 2.34 50.7 68 32.8 44 16.4 22  مقاطع الفيديوإمكانية مشاهدة 

 0.657 2.49 58.2 78 32.8 44 9.0 12 خدمة البحث على مقاطع الفيديو
ــي)اليوتيــــــوب(خدمــــــة موقــــــع    فــــ
 0.732 2.07 30.6 41 46.3 62 23.1 31 ةالفيديو المقترحتخصيص مقاطع 

ــر البلــد     ــة وضــع األمــان وتغي إمكاني
 0.801 2.07 35.8 48 35.8 48 28.4 38 واللغة

 0.787 2.07 34.3 46 38.1 51 27.6  37 )الفالتر(إمكانية البحث المتقدم 
 0.793 1.87 25.4 34 35.8 48 38.8  52 سويقإمكانية اإلعالن والت

ــر مـــن    ــي المباشـ ــة البـــث الحـ إمكانيـ
 0.805 2.12 38.8 52 34.3 46 26.9 36 خالل الموقع

إمكانيــة الــتحكم فــي جــودة ونوعيــة  
 0.742 2.32 48.5 65 35.1 47 16.4 22 مقاطع الفيديو

 0.796 2.00 31.0 13 38.1 16  31.0 13 أخرى
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 بيانـات  أظهـرت ،المفـضلة ألفـراد العينـة   ) اليوتيـوب  ( مـشاركة الفيـديو   قعاو خدمات م  بخصوصو

ــى مــن حيــث         ) 15(الجــدول رقــم   ــة األول ــديو، جــاءت فــي المرتب ــى مقــاطع الفي أن خدمــة البحــث عل

من مجموع إجابات المبحـوثين الـذين يـستخدمون هـذا     ) 2.49(التفضيل بمتوسط حسابي مقداره     
و وتبادلهـا فـي المرتبـة الثانيـة بمتوسـط حـسابي       يديـ ميل مقـاطع الف إمكانية تحثم ، الموقع االجتماعي 

 جاءت في المرتبـة الثالثـة، بمتوسـط حـسابي     التي،إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو   ف، )2.42(مقداره  

إمكانية التحكم في جودة ونوعية مقاطع الفيديو في المرتبة الرابعة وبمتوسـط   فيما  ،)2.34(مقداره  

 مـع مواقـع الـشبكة    )بـاليوتيوب (إمكانية دمـج مقـاطع الفيـديو الخاصـة      ( أما ،)2.32(حسابي مقداره   
، إمكانيـة البـث الحـي المباشـر مـن خـالل الموقـع       ، قـات يإمكانية  اإلعجاب و التعل   ،  االجتماعية األخرى 

فقــد احتلــت المراتــب الخامــسة   ،) فــي تخــصيص مقــاطع الفيــديو المقترحــة   )اليوتيــوب(خدمــة موقــع  

 – 2.17( تراوحــــت مــــابين بمتوســــطات حــــسابيةو،  والثامنــــة علــــى التــــواليوالــــسادسة والــــسابعة

 وخـدمات مواقـع   اتأن أفـراد العينـة مـن طلبـة الجامعـة علـى معرفـة كبيـرة بإمكانيـ         مما يعنـي    ،)2.07

فــي أن أكثــر مــن نــصف  ) 2012(وهــذا مــاال يتفــق مــع دراســة اليتــيم   ، )اليوتيــوب(مــشاركة الفيــديو
  . أم ال)اليوتيوب(ملمين بكافة الخدمات التي يقدمها موقع العينة ال يعلمون إن كانوا 

  *)16(الجدول رقم 

  )اليوتيوب ( مشاركة الفيديوقعا في مواختيار المبحوثين ألصدقائهم  أسس

  اختيــار أكثر من بديـل يمكن*
  

  التكرارات والنسب
  أسس االختيار

  %  ك
ن  اثنــين مــ وتعنــي ):User-User Friendship(االهتمــام المــشترك 

  29.6  50  خر كصديقهما اآلالمستخدمين اعتبار كل من

user-user subscription):(   ــام مــستخدم مــا با لمالحقــة  وتعنــي قي
  11.2 19  خرلمقاطع الفيديو لمستخدم آ

)user-video favoring:( وتعني أن يقوم المستخدم بإضافة مقطع 
  favorite(.  23  13.6(فيديو له في قائمة المفضلة  

video-video relatedness)(: ــي    وتعنـــي ــرك البحـــث فـ  قيـــام محـ
)YouTube(11.2  19   بعرض مقاطع الفيديوهات المتشابهة  

  31.4  53  ال يوجد معيار
  3.0  5  أخرى

  100  169  المجموع
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توضـح  ، )اليوتيـوب (اختيار أفراد العينة ألصـدقائهم  فـي مواقـع مـشاركة الفيـديو       وحول أسس   

ال يوجــد لــديهم  ،مــن أفــراد العينــة المبحوثــة %) 31.4(  أن مــا نــسبته)16(بيانــات الجــدول رقــم 

%) 29.6(ومــا نــسبته  ).اليوتيــوب(فــي مواقــع مــشاركة الفيــديو   صــدقائهمأالختيــار محــدد معيــار 
ــارون ــدقا يختـ ــام  ُءأصـ ــى أســـاس االهتمـ ــشترك هم علـ ــا نـــسبت  .)User-User Friendship( المـ  هومـ

وفـي المرتبـة األخيـرة كـان عالقـات الـصداقة تقـوم         ،)user-video favoring( على أسـاس %)13.6(
ــاس   ــى أسـ ــسبتها    ،)video-video relatedness(  و)(user-user subscriptionعلـ ــت نـ ــي بلغـ والتـ

صـدقائهم فـي   أ ختبـار محـدد ال أفراد العينة ال يوجـد لـديهم معيـار    أن  األمر الذي يفيد   ،%)11.2(
 عـدم رغبـة أفـراد العينـة فـي تكـوين        السبب في ذلكعزىيوربما ). اليوتيوب(مواقع مشاركة الفيديو  

صداقات على الموقع واالكتفاء بمشاهدة مقاطع الفيديو والبحث عنها كما تـشير نتـائج جـدول رقـم           

)15.(  

  )17(الجدول رقم 

  )اليوتيوب (مواقع مشاركة الفيديو في قنوات ية المبحوثينعضونسبة 

تــشير  ،)اليوتيــوب ( علــى مواقــع مــشاركة الفيــديومعينــة فــي قنــوات ية أفــراد العينــةعــضووعــن 

ية فــي  عـضو م مـن أفـراد العينــة المبحوثـة لــديه   %)61.9( أن مـا نــسبته )17(بيانـات الجـدول رقــم   
ية فــي  عــضوم ال يوجــد لــديهذينالــأمــا أولئــك ، )اليوتيــوب( علــى موقــع إحــدى القنــوات علــى األقــل

  %).38.1 (مالموقع فبلغت نسبتهقنوات 

ــديها   أفــراد العينــة المبحوثــة مــنالغالبيــة العظمــى  وبــالنظر إلــى هــذه النتــائج يتــضح أن      التــي ل
 علـى موقـع   حـدى القنـوات علـى األقـل    ية فـي إ  عـضو مفي الجامعة لـديه طلبة  من   حساب على الموقع  

  .)اليوتيوب(

  التكرارات والنسب
  العضوية

  %  ك

  61.9  83  نعم
  38.1 51  ال

  50.8  137  المجموع
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  )18(الجدول رقم 

  )اليوتيوب (مواقع مشاركة الفيديو متابعتها على نالمبحوثوفضل ينوعية القنوات التي 

ــات الجــدول رقــم   تــشير  ــر تفــض   ) 18(بيان ــوات األكث ــة القن ــراد   يبخــصوص نوعي ــل أف ًال مــن قب

مـن مجمـوع إجابـات    %) 21.7 (ةسببنـ ترفيهية جاءت فـي المرتبـة األولـى و     الإلى أن القنوات     ،العينة

ــوثين ــسبة      ثـــم  ،المبحـ ــة الثانيـــة وبنـ ــة فـــي المرتبـ ــوات الموســـيقية والثقافيـ  القنواتفـــ ،%)15.5( القنـ

 وبنـسبة  ةالقنوات الـسياسية فـي مراتـب متـأخر    بينما %).13.5( التعليمية في المرتبة الثالثة وبنسبة   

)9.2.(%  

 احتلـــت المراتــــب   الثقافيـــة  و الموســـيقية  وترفيهيـــة ويتـــضح مـــن هـــذه النتـــائج أن القنـــوات ال     
ــسياسية أو اال   المت ــوات ال ــل القن ــةقدمــة قب ــى الــضغوطات ال     ،جتماعي ــك إل نفــسية ويمكــن أن يعــزى ذل

مـن خاصـية   ) اليوتيـوب (وإلـى مـا تتمتـع بـه مواقـع مـشاركة الفيـديو        ،والمعيشية التي يحياها المواطن 
وذلـك  .الجمع بين خـصائص الخـدمات المجانيـة والتحميـل الـسريع والتفعيـل التلقـائي لجـودة الفيـديو          

 هـي  )نـت اإلنتر( أن مـن أهـم إيجابيـات اسـتخدام     التـي تـشير إلـى   ) 2009(يتفـق مـع دراسـة آل علـي     

والتواصـل مـع   %) 52(ويليها التـسلية والترفيـه بنـسبة    %) 58.3(الهروب من المشاكل حيث بلغت   

  %).41.6(األصدقاء بنسبة 

  
  

  التكرارات والنسب
  نوعية القنوات

  %  ك
  9.2  19  سياسية

  7.2 15  اجتماعية
  15.5  32  ثقافية

  21.7  45  ترفيهية
  10.1  21  إعالمية
  13.5  28  تعليمية

  15.5  32  موسيقية
  7.2  15  أخرى

  100  207  المجموع
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  )19(الجدول رقم 

  )اليوتيوب(مواقع مشاركة الفيديو  إلى متابعة القنوات المبحوثيندوافع 
  التكرارات والنسب

 الدوافع إلى حد كبير إلى حد ما ال 

 % ك % ك % ك   

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  ريالمعيا

إلتاحتهـــا للمعلومـــات المرئيـــة    

 خرآ غير المتوفرة في مكان
3 3.6 30 36.1 50  60.2 2.57 0.567 

 0.616 2.36 43.4 36 49.4 41 7.2 6  لثراء محتوياتها بالمعارف

 0.741 2.29 45.8 38 37.3 31 16.9 14 النتظام تحديث محتوياتها

 0.881 1.96 35.7 10 25.0 7 39.3  11 خرىأ

  

 بيانــات شيرتــ، )اليوتيــوب(الــدوافع التــي تقــود أفــراد العينــة إلــى متابعــة قنــوات    ب وفيمــا يتعلــق

ة غيــر المتــوفرة فــي مكــان   إتاحتهــا للمعلومــات المرئيــ ( المتعلقــة بدوافع الــأن ) 19(الجــدول رقــم  

تــاله ،مــن مجمــوع إجابــات المبحــوثين) 2.57(احتــل المرتبــة األولــى وبمتوســط حــسابي بلــغ  ، )خــرآ

ــع  ــارف  (دافـ ــا بالمعـ ــراء محتوياتهـ ــغ  ) ثـ ــسابي بلـ ــط حـ ــع  ،)2.36 (وبمتوسـ ــم دافـ ــديث  ا(ثـ ــام تحـ نتظـ

  .)2.29(وبمتوسط حسابي بلغ )محتوياتها

 تـسهم  )اليوتيـوب (وبتحليل هذه النتائج يتضح أن الغالبية من المبحوثين يـشيرون بـأن قنـوات       
وأنـواع ال حـصر لهـا مـن      .خـر آت المرئية غير المتوفرة في مكان ا للمعلوماإتاحته  إلى حد كبير في 

المـصورة المنتجـة مــن قبـل الهـواة فــي      )وغيرهــا ... التعليميـة ، الرياضـية  ،الغنائيــة (وكليبـات األفـالم  
  . بعض األحيان
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  )20(الجدول رقم 

  )اليوتيوب(دوافع استخدام المبحوثين لمواقع مشاركة الفيديو 
  التكرارات والنسب

  الدوافع إلى حد كبير إلى حد ما ال 
  

 البدائل
 % ك % ك % ك   

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
 0.612 2.27 35.9  94 55.3 145 8.8 23 إليماني بفائدته وأهميته

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
 0.610 2.48 54.5 144 39.4 104 6.1 16  معرفة ما يدور في العالمل

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
ــاطع   حــــــصوللل ــى مقــــ علــــ

 ولقطات فيديو نادرة
39 14.8 88 33.3 137 51.9 2.37 0.729 

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
ــات   للتعـــــرف علـــــى معلومـــ

 ومعارف جديدة ومفيدة
19  7.2 85 32.2 160 60.6 2.53 0.628 

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
ــار    ــى األخبـــ للحـــــصول علـــ

 العالمية
35 13.3 116 43.9 113 42.8 2.30 0.689 

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
ــداث    ــى األحـــ ــرف علـــ للتعـــ

 واالحتفاالت والعادات
62 23.5 115 43.6 87 33.0 2.09 0.747 

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
 0.682 2.35 47.0 124 41.3 109 11.7 31  لمعرفة ما يدور في وطني

ــتخدم ا  )اليوتيـــــــــوب (ســـــــ
لمشاركة اآلخـرين بمقـاطع     

 من إنتاجي
135 51.1 80 30.3 49 18.6 1.67 0.770 

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
 0.698 2.35 48.1 127 39.0 103 12.9 34 لتثقيف نفسي

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
ــة   لتطــوير قــدراتي التعليمي

 وللتعلم عن بعد
45 17.0 112 42.4 107 40.5 2.23 0.723 

ــت  )اليوتيـــــــــوب (خدم اســـــــ
 0.776 1.65 18.6 49 27.7 73 53.8  142 جدد أشخاص على لتعرفل

ــتخدم  ) اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
للـــــــتخلص مــــــــن العزلــــــــة  

 جتماعيةاال
118  44.7 80 30.3 66 25.0 1.80 0.813 

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
 0.793 1.77 22.3 59 31.8 84 45.8 121 للتعبير عن ذاتي

 إلبراز )اليوتيوب(استخدم 
 0.798 1.70 21.2 56 27.7 73 51.1 135 واهبي الخاصةم

  
  
  
  
  

الدوافع 
  المنفعية

  و
  المعرفية

  و
  اإلجتماعية

  
  

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
األصــدقاء  مــع للتواصــل
  واألهل

  
 

125 47.3  77 29.2 62 23.5 1.76 0.809 
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  التكرارات والنسب
  الدوافع إلى حد كبير إلى حد ما ال 

  
 البدائل

 % ك % ك % ك   

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
ــل ــراغ مــن تخلصل  الف

 جتماعيالوا العاطفي
120 45.5  87 33.0 57 21.6 1.76 0.785 

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
ل للعديـد مــن  يجـاد حلـو  إل

 المشكالت
72 27.3  108 40.9 84 31.8 2.05 0.769 

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
ــى الفتـــــاوى   لال ــالع علـــ طـــ

 الدينية
59 22.3  115 43.6 90 34.1 2.12 0.743 

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
 0.709 2.27 42.4 112 42.4 112  15.2 40 ن الكريمآتحميل القرل

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
ــديو ل ــاطع الفيــ ــل مقــ   تحميــ

ــية ،الغنائيــــــــــــة   ،الرياضــــــــــ
 المسلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسالت

 الخ.......،والكوميدية

33 12.5  86 32.6 145 54.9 2.42 0.704 

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
 0.602 2.55 60.2 159 34.1 90  5.7 15 ةيوالتسل للترفيه

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
إشغال وقت /الوقت لتمضية
  الفراغ

41 15.5  103 39.0 120 45.5 2.30 0.723 

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
 0.778 1.63 18.6 49 26.1 69  55.3  146  الواقع من للهروب

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
 0.756 2.08 33.0 87 42.4 112  24.6  65  والملل القلق من للتخلص

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
 0.804 1.78 23.5 62 30.7 81  45.8  121  للتخلص من الوحدة

ــتخدم   )يـــــــــوب اليوت(اســـــــ
لمشاهدة مقاطع فيديو من 

  إنتاج الهواة
99  37.5  91 34.5 74 28.0 1.91 0.805 

  
  
  

  الدوافع
  الطقوسية

ــتخدم   )اليوتيـــــــــوب (اســـــــ
 بـرامج  مـن  أجزاء مشاهدةل

 الـتمكن  يـتم  لـم  تليفزيونية
  مشاهدتها من

46  17.4  102 38.6 116 43.9 2.27 0.739 

 0.765 1.85 22.0 18 41.5 34  36.6  30  أخرى  

أن ) 20( بيانـات الجـدول رقـم    تفيـد ، )اليوتيـوب ( لموقـع  المبحـوثين م دوافع اسـتخدا أما عن   و
جــاء فـي المرتبـة األولـى وبمتوسـط حـسابي مقــداره      ،"ة والتـسلي للترفيـه  )اليوتيـوب (م ااسـتخد " دافـع 

ــوب(مــن مجمــوع إجابــات المبحــوثين الــذين يــستخدمون موقــع     ، )2.55( ــل فــي حــين ، )اليوتي  احت
ــات ومعـــارف جديـــدة ومفيـــدة   للتعـــرف)اليوتيـــوب(م ااســـتخد" دافـــع ــة  "  علـــى معلومـ المرتبـــة الثانيـ

  قــد" لمعرفــة مـا يــدور فـي العــالم  )اليوتيــوب(م ااسـتخد " أمــا، )2.53(وبمتوسـط حــسابي مقـداره   
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 )اليوتيـــوب(م ااســـتخد" دافـــع تـــاله).2.48(جـــاء فـــي المرتبـــة الثالثـــة وبمتوســـط حـــسابي مقـــداره  
المرتبة الرابعـة   في "الخ.......،الكوميديةالمسلسالت و، الرياضية، ع الفيديو  الغنائية لتحميل مقاط 

 للحـصول علـى مقـاطع ولقطـات     )اليوتيـوب (م ااسـتخد "  دافـع ثـم ، )2.42(وبمتوسط حسابي مقداره 

م ااســتخد"  دوافــعتــالهو ).2.37(وبمتوســط حــسابي مقــداره ،فــي المرتبــة الخامــسة" فيــديو نــادرة
فــي المرتبـة الــسادسة  ، عرفــة مـا يــدور فـي وطنـي    لم)اليوتيـوب (اسـتخدم  ، لتثقيـف نفــسي )اليوتيـوب (

 للحــصول علــى )اليوتيــوب(اســتخدام  " دافــعبينمــا. لكــل منهــا )2.35(وبمتوســط حــسابي مقــداره  
الثامنــة  فـي المرتبـة   ،"إشـغال وقـت الفـراغ   /ة الوقــتيلتمـض ) اليوتيـوب (األخبـار  العالميـة و اسـتخدم    

  .)2.30( وبمتوسط حسابي مقداره

الــتمكن مــن  لمــشاهدة أجــزاء مــن بــرامج تليفزيونيــة لــم يــتم  )اليوتيــوب(م ااســتخد(أمــا دوافــع 
لتطـوير قـدراتي التعليميـة وللـتعلم عـن      ، إليماني بفائدته وأهميتـه ، ن الكريم آلتحميل القر ، مشاهدتها

للتخلص من القلـق  ، واالحتفاالت والعادات األحداث إلىللتعرف ، طالع على الفتاوى الدينية   الل، بعد
 وحتـى الخامـسة عـشرة    العاشـرة فقد احتلت المراتـب  ، )يجاد حلول للعديد من المشكالت إل، والملل

م ااســــتخد" بينمــــا الــــدوافع ،)2.05-2.27(بــــين  راوحيتــــ بمتوســــطات حــــسابيةو، علــــى التــــوالي
إلبـراز  ، للتعبيـر عـن ذاتـي    ،جتماعيـة للـتخلص مـن العزلـة اال   ،  أشـخاص جـدد  إلـى  للتعرف   )اليوتيوب(

للهـروب  ، للتخلص من الفراغ العاطفي واإلجتمـاعي  ، تواصل مع األصدقاء واألهل   لل، مواهبي الخاصة 
 مراتــب  فقــد احتلــت.)لمــشاهدة مقــاطع فيــديو مــن إنتــاج الهــواة ، للــتخلص مــن الوحــدة، مـن الواقــع 

  . )اليوتيوب(بالدوافع االجتماعية على موقع  ضعف اهتمام أفراد العينةوهو ما يدلل على  ،متدنية

وزيـادة  ،  للتـسلية وشـغل أوقـات الفـراغ    )اليوتيـوب (م ا النتائج أن دوافع اسـتخد   هذه ويتبين من 
والحـصول علـى مقـاطع ولقطـات فيـديو      ، المعرفة واالطالع علـى أحـدث التطـورات المحليـة والدوليـة         

وهي بذلك تتفق مع مـا توصـلت   . شكلت ما يمكن أن يسمى بالدوافع الملحة لدى المبحوثين  ، نادرة

 واالطــالع علــى أحــدث  ،زيــادة المعرفــة دافــع (والتــي أفــادت بتقــدم  ،)2010 (يالمــصرإليــه دراســة 
ــة والدوليــة   ــى غيرهــا مــن   ، ) التــسلية والترفيــه، وشــغل أوقــات الفــراغ    ،التطــورات المحلي  الــدوافع عل

 بتقدمأيضا والتي أفادت ،)2009( أمين تتفق مع ما توصلت إليه دراسة   في الوقت نفسه  و .األخرى
علـى غيرهـا   ،والتـسلية والترفيـة  ،دادهم باألخبـار الهامـة المـصورة واللقطـات النـادرة      دوافع  الرغبـة بإمـ     

دوافـع   التـي توصـلت إلـى أن    )Birol, Şükrü,Vedat) (2010( دراسة لكنها لم تتفق مع . من الدوافع
فـــي تمثــل   )اإلنترنـــت(الــصور علـــى شــبكة   / اســتخدام الــشباب الجـــامعي لمواقــع مـــشاركة الفيــديو     

 )(Hall, 2009) (Aliceواختلفت أيـضًا مـع دراسـة    . %)11.2(تعبير عن الذات بنسبة النرجسية وال
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لحفـاظ علـى العالقـات القائمـة     والتي كشفت أن دوافع استخدام الشباب لمواقع الشبكات اإلجتماعيـة ل     

  ).3.86(في مقدمة الدوافع بمتوسط حسابي 
  
  

  )21(الجدول رقم 

   للمبحوثين)اليوتيوب(ديو الحاجات التي تلبيها مواقع مشاركة الفي

  التكرارات والنسب
 موافق محايد معارض 

  
 الحاجات 

 % ك % ك % ك  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.696 2.34 47.0  124 40.2 106 12.9 34 التعبير بكل حرية
 0.568 2.69 73.9 195 20.8 55 5.3 14  الترويح عن النفس

الحــــــــصول علــــــــى معلومــــــــات  
 0.499 2.79 83.3 220 12.5 33 4.2 11 ديدةج

ــضايا     ــي قــ ــضول فــ ــباع الفــ إشــ
 0.692 2.38 50.0 132 37.9 100 12.1  32 معينة

 0.791 1.77 22.3 59 32.6 86 45.1  119 الهروب من الواقع
 0.785 1.76 21.6 57 33.0 87 45.5  120 خلق صداقات افتراضية

 0.786 2.23 44.7 118 33.3 88 22.0  58 التواصل والتفاعل مع اآلخرين
 0.680 2.53 63.6 168 25.8 68 10.6  28 للشعور بالراحة والمتعة

ســـــــــتفادة ممـــــــــا يعرضــــــــــه   اال
 0.627 2.60 67.8 179 24.6 65 7.6  20 اآلخرون

 0.720 2.42 56.1 148 30.3 80 13.6  36 القضاء على الفراغ
القـــضاء علـــى شـــعور الوحـــدة  

 0.798 2.25 47.3 125 30.3 80 22.3  59 والملل

 0.826 2.19 44.8 26 29.3 17 25.9  15 أخرى
  

علـــى  لحــصول ل( حاجــات أفـــراد العينــة   أن) 21(الجــدول رقــم   توضــح النتــائج التــي تـــضمنها    

مـــــن إجابـــــات ) 2.79(بلـــــغبمتوســـــط حـــــسابي ،جـــــاءت فـــــي المرتبـــــة األولـــــى ،)معلومـــــات جديـــــدة

 ثــم،)2.69(بمتوســط حــسابي مقــداره ، ةفــي المرتبـة الثانيــ ) التــرويح عــن الــنفس(وجــاء ،المبحـوثين 

ــة الثالثــة  ) ســتفادة ممــا يعرضــه اآلخــرون  اال( تالهــا ، )2.60( بمتوســط حــسابي مقــداره  ، فــي المرتب

القـضاء علــى  ف،)2.53(بلـغ  فـي المرتبــة الرابعـة بمتوسـط حـسابي     ،)حاجـة الـشعور بالراحـة والمتعـة    (

  ).2.42( بمتوسط حسابي مقداره،الفراغ في المرتبة الخامسة
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القـضاء علـى شـعور الوحـدة     ، التعبير بكـل حريـة  ،إشباع الفضول في قضايا معينة (أما حاجات   
فقـد احتلـت   ، )الهروب من الواقع وخلـق صـداقات افتراضـية   ، التواصل والتفاعل مع اآلخرين ، والملل

 بـــين  مـــا تـــراوحة حـــسابيات علـــى التـــوالي و بمتوســـطةالحاديـــة عـــشر   المراتــب الـــسادسة وحتـــى 

)2.38- 1.76(.  

سـتفادة  اال، الترويح عن النفس، مات جديدةالحصول على معلو( أن حاجات وتفيد هذه النتائج 
شـكلت مـا   ،)و إشباع الفـضول فـي قـضايا معينـة    ،حاجة الشعور بالراحة والمتعة، مما يعرضه اآلخرون 

  .مرتفعة بنسبو،يمكن أن يسمى بالحاجات الملحة لدى المبحوثين

    جتماعيـة والهـروب   اال خليطًا مـن الحاجـات المعرفيـة والوجدانيـة و     علمًا بأن هذه الحاجات تعد
 مجتمعـات   إلى طبيعـة القضاء على الفراغويمكن أن يعزى السبب في التركيز على حاجات  ،من الواقع 

وهـذا يعـزز مـا جـاء فـي بيانـات الجـدول        .لتسلية والترفيهل مقاطع فيديو بإمدادهم ب  تهمغبور الشباب

جـاء فـي المرتبـة األولـى     ،"ية والتسلية للترف)اليوتيوب(استخدم "  أن دافعتالتي َأوضح  ،)20(رقم  

مـــن مجمـــوع إجابـــات المبحـــوثين الـــذين يـــستخدمون موقـــع   ، )2.55(وبمتوســـط حـــسابي مقـــداره 

 )لإلنترنـت (توصـلت إلـى أن األفـراد يلجـأون     التـي  و) 2009( اليزيـد   دراسـة ويتفق مـع     .)اليوتيوب(
  . الوقتوإضاعة )هللترفي( ًاومصدر،اة اليوميةكوسيلة هروبية من ضغوط الحي

  

  )22(الجدول رقم 

  )اليوتيوب(مواقع مشاركة الفيديو  المتحققة للمبحوثين من متابعةاإلشباعات 

  اإلشباعات
  

 البدائل

  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 جديـــــدة تتــــصل بالقـــــضايا  عرفنــــي بأحــــداث  
 0.996 3.99 ربية والدولية التي تهمنيالوطنية والع

 لقطــات فيـديو نـادرة غيــر    علـى حـصل أجعلنـي  
 1.111 3.95  متوفرة في وسائل إعالمية أخرى

 0.918 4.23  ومعارف جديدة تفيدنيأكسبني معلومات
 0.949 4.11 تطوير قدراتي التعليمية ساعدني على

 1.074 3.73 ساعدني على التعلم عن بعد
 0.959 3.98 على تثقيف نفسي ساعدني

  
  

إشباعات مراقبة 
  البيئة

   على معرفة ما يدور في وطنيساعدني
  3.98 0.959 
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  اإلشباعات
  

 البدائل
  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ــاطع فيـــديو مـــن  جعلنـــي ــارك اآلخـــرين بمقـ  أشـ
 1.337 2.86 إنتاجي

 1.348 2.28  على إبراز مواهبي الخاصةساعدني 

إشباعات 
المشاركة في 
الرأي مع 
 1.323 3.10  للتعبير عن ذاتي بكل حريةمجالالفتح لي   اآلخرين

  افتراضـية ساعدني على تكوين عالقات صداقة 
 1.403 2.77 ةجديد

 1.435 3.05  التواصل مع األصدقاء واألهلسهل لي
 1.429 2.97 خلصني من الفراغ العاطفي واالجتماعي

 1.475 2.99 جتماعيةخلصني من الشعور بالعزلة اال
ــاعدني فـــــي  ــادســـ ــوإيجـــ ــد مـــــن  حلـــ ل للعديـــ

 1.273 3.49 المشكالت

  
إشباعات التفاعل 

  االجتماعي

  

 1.117 3.77    الدينيةالفتاوىعلى الحصول   فيساعدني
 1.058 4.06 ن الكريم االستماع للقرآسهـل لي

 االســــتماع للموســــيقى واألغــــاني    سهـــــل لــــي  
ــاطع    ــسالت و المقــــــــــ ــشاهدة المسلــــــــــ ومــــــــــ

 ....الرياضية
4.05 1.093 

 1.227 3.73 وقات الفراغساعدني في ملء أ
 1.356 3.48  من الروتين والوحدةخلصني

 1.114 3.81 أشبع لدي حب التسلية
 1.302 3.50  يوالملل لد ساعد على إزالة شعور القلق

 لمــشاهدة مقــاطع فيــديو مــن   مجــالالفــتح لــي 
 1.343 3.31  إنتاج الهواة

  
     

  
  إشباعات التسلية

ــي  ــة  ســهل ل ــرامج  إمكاني  مــشاهدة أجــزاء مــن ب
 1.306 3.70   لم يتم التمكن من مشاهدتهاتليفزيونية

   

تبـــين  ، بالنـــسبة للمبحــوثين )اليوتيــوب (  موقـــعالمتحققــة مـــن متابعــة  وبخــصوص اإلشـــباعات   

  : ما يلي)22( الجدول رقم النتائج التي تضمنها

  



 واإلشباعات المتحققة منها) اليوتيوب(استخدامات طلبة جامعة اليرموك لـ 

 913

  إشباعات مراقبة البيئة
ني معلومـات  أكـسب  ")اليوتيـوب (جاءت في مقدمة هذه اإلشـباعات العبـارة التـي تقـول أن موقـع            

سـاعدني علــى تطــوير  " تلتهـا عبــارة ، )4.23(بمتوســط حـسابي مقــداره  ،"ومعـارف جديــدة تفيـدني  

عرفنــي بأحــداث جديــدة تتــصل  "عبــارة ثــم ، )4.11(بمتوســط حــسابي مقــداره، "قــدراتي التعليميــة

" عبـــارة ف ،)3.99(بمتوســـط حـــسابي مقـــداره،"بالقـــضايا الوطنيـــة والعربيـــة والدوليـــة التـــي تهمنـــي 
بمتوسـط حـسابي مقـداره    ،"ساعدني على تثقيف نفـسي " و"عدني على معرفة ما يدور في وطني      سا

يــديو نــادرة غيــر متــوفرة فــي وســائل  حــصل علــى لقطــات فأجعلنــي " عبــارة ثــم،  لكــل منهــا)3.98(

ســاعدني علــى الــتعلم عــن " عبــارةفيمــا جــاءت ،)3.95(بمتوســط حــسابي مقــداره، " أخــرىتــصاليةا

، وهـي قيمـة مرتفعـة إلـى حـد مـا      ، الخماسـي علـى المقيـاس   ). 3.73(دارهبمتوسط حـسابي مقـ    " بعد
،  باإلشـباعات المتعلقـة بمراقبـة البيئـة    الطلبـة  فـي إمـداد   )اليوتيـوب (وهو مـا يـدلل علـى أهميـة موقـع        

  . اليوميةم في حياتهم معرفة األحداث واآلراء والمهارات التي تفيدههموكيف يساهم في إكساب

  لرأي مع اآلخرينإشباعات المشاركة في ا

" فــتح لــي المجــال للتعبيــر عــن ذاتــي بكــل حريــة    " وفــي مقدمــة هــذه اإلشــباعات جــاءت عبــارة   

جعلنــي أشــارك اآلخــرين بمقــاطع  "تلتهــا عبــارة ، )3.10(بمتوســط حــسابي مقــداره ،بالمرتبــة األولــى

لــى ســاعدني ع"ثــم عبـارة  ، )2.86(بمتوســط حــسابي مقـداره  ،بالمرتبــة الثانيـة " فيـديو مــن إنتـاجي  

علـى المقيـاس الخماسـي،     ).2.28(بمتوسـط حـسابي مقـداره   ،بالمرتبة الثالثة" إبراز مواهبي الخاصة  
 فــي تزويــد الجمهــور )اليوتيــوب(وهــو مـا يــدلل علــى عــدم أهميــة موقـع    ، وهـي قيمــة منخفــضة جــداً 

  .بالثقة بالنفس والحرية في إبداء اآلراء وتقبل آراء اآلخرين

 إشباعات التفاعل االجتماعي
ــارة  جـــا ــذه اإلشـــباعات عبـ ــة هـ ــي مقدمـ ــة    " ءت فـ ــاوى الدينيـ ــى الفتـ ــي الحـــصول علـ ــاعدني فـ سـ

ســــاعدني فــــي إيجــــاد حلــــول للعديــــد مــــن   "تلتهــــا عبــــارة ، )3.77(بمتوســــط حــــسابي مقــــداره ،"

، "سهل لي التواصل مـع األصـدقاء واألهـل     " ثم عبارة ،)3.49(بمتوسط حسابي مقداره  " المشكالت

ــ، )3.05(بمتوســط حــسابي مقــداره   ــة    " ارة فعب ــشعور بالعزلــة اإلجتماعي بمتوســط  ،"خلــصني مــن ال

بمتوسـط  ،"خلـصني مـن الفـراغ العـاطفي واالجتمـاعي     " جـاء بعـدها عبـارة    ، )2.99(حسابي مقـداره    

ــارة ، )2.97(حــسابي مقــداره   ــدة    " ثــم عب ، "ســاعدني علــى تكــوين عالقــات صــداقة افتراضــية جدي

وهـو مـا يـدلل علـى     ،وهي قيمة منخفـضة على المقياس الخماسي، ).2.77(بمتوسط حسابي مقداره   
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 فــي ربــط أفـراد األســرة بعــضهم بـبعض ســواء كــانوا    )اليوتيـوب ( موقــع يقـوم بــه ضـعف الــدور الــذي  
  . وكذلك الحال بالنسبة لألصدقاء سواء كانوا قدامى أم جدد، داخل البالد أم خارجها

 إشباعات التسلية
ــارة  وفــي مقدمــة هــذه اإلشــباعات جــا    ــي اال "ءت عب ـــل ل بمتوســط ،"ن الكــريمآســتماع للقــر سه

ــداره  ــارة  ،)4.06(حــــسابي مقــ ــا عبــ ــشاهدة    " تلتهــ ــاني ومــ ــيقى واألغــ ــتماع للموســ ـــل لــــي االســ سهــ

أشـبع لـدي   " تلتهـا عبـارة  ، )4.05(بمتوسـط حـسابي مقـداره    ،...."المسلسالت و المقاطع الرياضية   

" قـات الفـراغ   سـاعدني فـي مـلء أو   " تلتهـا عبـارة   ، )3.81(بمتوسـط حـسابي مقـداره     " حب التسلية 

ــرامج    " تلتهـــا عبـــارة، )3.73(بمتوســـط حـــسابي مقـــداره  ســـهل لـــي إمكانيـــة مـــشاهدة أجـــزاء مـــن بـ

 ســاعد" ثــم عبــارة، )3.70(بمتوســط حــسابي مقــداره" تليفزيونيــة لــم يــتم الــتمكن مــن مــشاهدتها  

خلـصني مـن   " تلتها عبـارة ، )3.50(بمتوسط حسابي مقداره " يعلى إزالة شعور القلق والملل لد   

ــتح لــي المجــال لمــشاهدة    " تلتهــا عبــارة ، )3.48(بمتوســط حــسابي مقــداره  " روتين والوحــدة الــ ف

وهـي  ، علـى المقيـاس الخماسـي   ). 3.31(بمتوسـط حـسابي مقـداره   " مقاطع فيديو من إنتاج الهواة    
 ؤدييـ  ،)بـاليوتيوب (ا يدلل على أن موقـع مـشاركة الفيـديو والمعـروف     موهذا م  ،قيمة مرتفعة كثيراً  

  . ر الكبير في الترويح عن الطلبة وتسليتهم والترفيه عنهمذلك الدو

وتشير هذه النتائج إلى أن إشـباعات مراقبـة البيئـة تقـدمت علـى غيرهـا مـن اإلشـباعات األخـرى           

 ،جــــاءت بعــــدها إشــــباعات التــــسلية).3.9(وبمتوســــط حــــسابي مرتفــــع مقــــداره  ،عنـــد المبحــــوثين 

وبمتوســــط حـــــسابي   ،لتفاعـــــل االجتمــــاعي تلتهــــا إشــــباعات ا  ، )3.7(وبمتوســــط حــــسابي مقـــــداره  

وبمتوسـط حـسابي مقـداره     ،وأخيرًا جاءت إشباعات المـشاركة فـي الـرأي مـع اآلخـرين      ).3.2(مقداره

 فـي إبقـاء األفـراد علـى اتـصال ومراقبـة للبيئـة        )اليوتيـوب (وهذه النتيجة تكـرس أهميـة موقـع       ) 2.7(
وهي بـذلك تتفـق مـع مـا توصـلت إليـه       .راغ باإلضافة إلى ملء أوقات الف، وإشباع حب التسلية لديهم   

وإشــباعات التــسلية والترفيـــه،   ، اإلشــباعات المعرفيــة  (والتــي أفــادت بتقـــدم   ، )2009(دراســة أمــين   
  .، على غيرها من اإلشباعات األخرى)وشغل أوقات الفراغ

 & Mark Urista(، ولكـن هـذه النتـائج فـي الوقـت نفـسه ال تتفـق مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة            

(Others ،  والتــــي أفــــادت بــــأن طلبــــة جامعــــة كاليفورنيــــا يقــــدمون إشــــباعات الحاجــــات الشخــــصية ،
وربمــا يعــزى  . وإشــباعات تبنــي ورعايــة العالقــات مــع اآلخــرين علــى غيرهــا مــن اإلشــباعات األخــرى     

السبب في تقدم اشباعات ومراقبة البيئـة وإشـباع حـب التـسلية ومـلء أوقـات الفـراغ علـى غيرهـا مـن            
 ، كمـصدر رئيـسي فـي الحـصول علـى المعلومـات والتـسلية       )اإلنترنـت (إلى أهمية ، رىاإلشباعات األخ 
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ى سـالفة  شـباعات األخـر  الوعلى الـرغم مـن انخفـاض قيمـة المتوسـطات الحـسابية ل         . وخاصة الشباب 
إال أنه ال يمكن ألحد أن ينكر دور هذا الموقع ، مراقبة البيئة وحب التسلية  الذكر، مقارنة بإشباعات    

  .جتماعيفي الرأي مع اآلخرين وتفاعلهم االدور إشباعات المشاركة في تعزيز 

  )26(الجدول رقم 

  )اليوتيوب(مواقع مشاركة الفيديو  تقدمه بما مدى ثقة المبحوثين

 

تـشير بيانـات الجـدول رقـم      ،)اليوتيـوب ( موقـع  يقدمـه  بما مدى ثقة أفراد العينةوفيما يتعلق ب  

 ،)اليوتيـوب (مـن أفـراد العينـة يثقـون إلـي حـد مـا بمـا يقدمـه موقـع           %) 71.6(أن ما نسبته    ) 26(

ال يثقـون بمـا يقدمـه موقـع      الـذين أمـا أولئـك    ،يثقـون إلـى حـد كبيـر بـالموقع       %) 12.5(وما نسبته   

يتـضح أن أكثـر   ى هذه النتـائج  وبالنظر إل .من طلبة الجامعة  %) 15.9(ت نسبتهم   فبلغ ،)اليوتيوب(
وربمـا   .)اليوتيـوب (يثقون إلى حد ما بما يقدمه موقـع  من نصف أفراد العينة المبحوثة في الجامعة     

  . خدمات إعالمية ال تستطيع وسيلة أخرى تقديمها السبب في ذلك لتقديم الموقعيعزى

  )27(الجدول رقم 

  )اليوتيوب(مواقع مشاركة الفيديو عن ر المبحوثين عند غيابهم شعو

  

  التكرارات والنسب
  مدى الثقة

  %  ك
  12.5  33  إلى حد كبير
  71.6 189  إلى حد ما

  15.9  42  ال 

  100  264  المجموع

  التكرارات والنسب
  البـدائـل

  %  ك
  5.7  15  القلق واالضطراب

  20.5 54  الفراغ
  73.9  195  ال يشعرك بشيء

  100  264  المجموع
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توضــح بيانــات  ،)اليوتيــوب(عــن موقــع وعــن شــعور المبحــوثين مــن أفــراد العينــة عنــد غيــابهم   

ــسبته   ) 27(دول رقــم الجــ ــابهم    %)73.9( أن مــا ن ــد غي ــأي شــيء عن ــسبته   ،ال يــشعرون ب ومــا ن

ضــحايا  )اليوتيــوب( موقــع  وهــذا مؤشــر عــن وقــوع العديــد مــن مــستخدمي يــشعر بــالفراغ) 20.5(
 أمـا أولئـك   .اإلدمان الذي يجعل المستخدم يحس بأنه يفتقد شيئا ما فـي حـال عـدم دخولـه للموقـع           

بـين  ويمكـن أن يعتبـر هـذا األمـر مـن      %) 5.7(فبلغـت نـسبتهم    ، واالضـطراب  الذين يـشعرون بـالقلق    
 الــذي يجعــل الــشخص كلمــا اســتخدم الموقــع أكثــر كلمــا أحــس      )اليوتيــوب (أعــراض اإلدمــان علــى 

  .بالرضا

 ال يـشعرون بـأي شـيء عنـد      أن غالبيـة الـشباب الجـامعي   ويرى الباحثان من خالل هذه النتـائج   

التـي توضـح أن أفـراد عينـة      )2012(وهذا ما يتفق مع دراسة نومار  ،)اليوتيوب(غيابهم عن موقع    

  %).48.30( لفترة بنسبة )الفيسبوك(الدراسة ال يشعرون بشيء في حال غيابهم عن موقع 

  )28(الجدول رقم 

   في المستقبل)اليوتيوب(تطلعات المبحوثين الستخدام مواقع مشاركة الفيديو 
  التكرارات والنسب

 إلى حد كبير إلى حد ما ال 
  

 البدائل
 % ك % ك % ك  

وسط المت

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

د مــن اســتخدامك ل   يــأن تز
 0.737 1.87 21.6  57 44.3 117 34.1 90 )باليوتيو( موقع

ــتخدامك   أن تقلـــــل مـــــن اســـ
 0.692 1.76 14.8 39 46.6 123 38.6 102  )اليوتيوب(موقع ل

ــرك اســـــــــتخدامك ل   أن تتـــــــ
 0.757 2.04 30.7 81 42.8 113 26.5 70 ھوكما  )وتيوبالي( موقع 

أن تتوقــــف عــــن اســـــتخدام   
 0.762 1.57 16.7 44 23.5 62 59.8  158 )اليوتيوب(موقع 

   

تشير بيانات الجدول ،  في المستقبل)اليوتيوب(تخدام موقع سوعن توقعات أفراد العينة ال

 ،هو كما )اليوتيوب(ستخدامهم لموقع قعون أن يتركوا اأن أفراد العينة يتوإلى  ،)28(رقم 

 من استخدامهم لموقع يزيدوافيما يفكر أفراد العينة أن  ،)2.04(وبمتوسط حسابي مقداره 

وما من يفكروا في أن يقللوا من استخدامهم  ،)1.87(وبمتوسط حسابي مقداره ، )اليوتيوب(
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توقف عن ال فين يفكرون أما أولئك الذي). 1.76(بمتوسط حسابي مقداره  ،)اليوتيوب(لموقع 

ويبدو من هذه النتائج أن العديد من  ).1.57(بمتوسط حسابي مقداره ،استخدام موقع اليوتيوب
أن يتركوا المستخدمين يعيشون حالة االستقرار في استخدام الموقع فأغلبيتهم يفكرون في 

 يحسون في حين بدا عدد من المستخدمين أنهم .كما هو) باليوتيو(استخدامهم لموقع  
  .)باليوتيو(عن استخدام موقع بضرورة التوقف 

 أبرز النتائج
  :وفيما يلي استعراض ألبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة

، )اليوتيوب(من عينة الدراسة يستخدمون مواقع مشاركة الفيديو%) 88(أن ما نسبته   )1

األمر الذي يؤكد  ،)منذ أكثر من ثالث سنوات(تستخدم الموقع %) 50.4(وأن ما نسبته
 هذه الشبكات وطبيعة دورها ألهميةومدى إدراك هذه الشريحة ،جماهيرية هذه المواقع

،  إلى استخدامهافيلجأون، على المستويات الشخصية واالجتماعية والسياسية وغيرها
 .لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم

ــرة المفــضلة ال   )2 التــي جــاءت فــي    )مــسائية الفتــرة ال ( هــي  )اليوتيــوب (ســتخدام موقــع   أن الفت

وربمـا يعـزى الـسبب فـي ذلـك إلـى أن أفـراد العينـة          ،%)58.2(المرتبة األولى وبمـا نـسبته       
فيغتنمـون الفتـرة المـسائية     ،من طلبـة الجامعـة يقـضون سـاعات طويلـة فـي الـدوام الرسـمي            

ى حتل في المرتبـة األولـ  االذي ، في المنزل) اليوتيوب(ديو للدخول إلى مواقع مشاركة الفي  

 .بين األماكن التي يدخلون منها للموقع%) 38.5(وبما نسبته 

تتم مـن خـالل الـدخول إلـى      ،)باليوتيوب( مشاهدة أفراد العينة لمقاطع الفيديو الخاصة   نأ  )3

ــع نفــسه بمــا نــسبته    ــأنهم يــشاهدون  %) 36.7(فيمــا أجــاب مــا نــسبته   ،%)58.2(الموق ب
ــة الموجــو        ومواقــع  )اإلنترنــت (دة علــى شــبكة  مقــاطع الفيــديو مــن خــالل الــروابط الخارجي

) لوحـدهم (كما أوضحت النتـائج أن أفـراد العينـة يـستخدمون الموقـع        ،التواصل اإلجتماعي 

رتفــاع نــسبة دخــول أفــراد العينــة  وربمــا يعــزى الــسبب فــي ذلــك ال ،%)59.5(وبمــا نــسبته 
ذا من خالل الهاتف المحمول أو الحاسب الشخصي وه ) اليوتيوب(لمواقع مشاركة الفيديو  

  .ما يعطيه طابع الخصوصية واالنفراد

الفكاهيــة، جــاءت فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث التفــضيل بمتوســط      /أن المقــاطع الكوميديــة   )4

مـن مجمـوع إجابـات المبحـوثين الـذين يـستخدمون هـذا الموقـع           ) 2.55(حسابي مقـداره    
وبمتوسـط  ، ةوأن المقاطع اإلباحية لم تكن مفضلة عند المبحـوثين بدرجـة كبيـر         ،االجتماعي
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وربما يعزى السبب في ذلـك إلـى   ، من مجموع إجابات المبحوثين) 1.41(حسابي مقداره  
 .طبيعة المجتمع األردني المحافظ والجاد، والذي يستمد جديته من تراثه العربي المسلم

، )اليوتيـوب (من أفراد العينة المبحوثة لديهم حساب على موقع %)  50.8(أن ما نسبته     )5

ــك  ــسبتهم      أمــا أولئ ومــا %).49.2( الــذين ال يوجــد لــديهم حــساب علــى الموقــع فبلغــت ن

مـن أفــراد العينـة المبحوثــة يـدخلون إلــى حـسابهم علــى مواقـع مــشاركة       %) 64.2(نـسبته  
ــحة    ) اليوتيـــوب(الفيـــديو  بأســـمائهم الحقيقيـــة ويقـــدمون أنفـــسهم  لآلخـــرين بـــصورة واضـ

 .وصريحة عبر مواقع التواصل االجتماعي

ويقـرأون  ،%)38.7( بنـسبة وصـلت الـى     العينة يكتفـون بمـشاهدة مقـاطع الفيـديو      أن أفراد   )6

ــدقائهم    ــشاركات أصـ ــى مـ ــون علـ ــسبته  ويعلقـ ــا نـ ــسبة   .%)25.3( بمـ ــزى النـ ــن أن ُتعـ ويمكـ
ــالموقع    (المتدنيــة فــي   ــسبة   ) تجــرب عــددًا مــن التطبيقــات الخاصــة ب  التــي جــاءت رابعــا بن

أعــضاء العينــة المبحوثــة بإمكانيــات  إلــى جملــة مــن األســباب منهــا عــدم معرفــة   %) 11.9(
 .)اليوتيوب(التصفح المختلفة التي يقدمها موقع 

ــتخدم    )7 ــع اسـ ــوب(أن دوافـ ــراغ   ) اليوتيـ ــات الفـ ــغل أوقـ ــسلية وشـ ــتخدام   للتـ ــع اسـ ــدم دوافـ  تقـ

ــى    )يوتيــوب (المبحــوثين لموقــع   تــاله التعــرف علــى    ، )2.55( بمتوســط حــسابي وصــل ال

الحـصول علـى مقـاطع    جاء و، )2.53( حسابي معلومات ومعارف جديدة ومفيدة بمتوسط  

  ).2.37( بمتوسط ولقطات فيديو نادرة

تقـــــــدمت إشـــــــباعات مراقبـــــــة البيئـــــــة علـــــــى غيرهـــــــا مـــــــن اإلشـــــــباعات األخـــــــرى عنـــــــد      )8

  ).3.9(وبمتوسط حسابي مرتفع مقداره ،المبحوثين

ى  أثــر علـــ )اليوتيــوب (أن أكثــر مــن نــصف أفـــراد العينــة يعتقــدون أن اســتخدامهم لموقـــع         )9 
بينمـــا لـــم يـــؤثر علـــى  .متـــابعتهم واســـتخدامهم للوســـائل اإلعالميـــة التقليديـــة إلـــى حـــد مـــا 

 .تحصيلهم الدراسي

لكـن أبــدى  ، أكـدت نتـائج الدراسـة أن غالبيــة الـشباب الجـامعي يعطـي الموقــع قيمـًا إيجابيـة          )10
 لكـن مـن أكبـر سـلبياته     ،حيث ذكروا بأن الموقع جيد ،)يوتيوب(بعضهم تحفظًا على موقع   

ــه        ــتم البحــث في ــذي ي ــر متــصلة بالموضــوع ال ــًا مــا تكــون هــذه    ،هــو وجــود روابــط غي وغالب
 .الروابط غير أخالقية وتروج لما يتنافى مع األخالق والدين
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 بـين متوسـط الـساعات التـي يقـضيها أفـراد العينـة علـى مواقـع          إيجابيوجود ارتباط طردي    )11
ة وبـين  ستخدامات الطقوسـية والمنفعيـ   بشكل يومي ودوافع اال   ) اليوتيوب (مشاركة الفيديو 

 .ستخداماإلشباعات المتحققة من اال

ــة إيجابيــــ    )12 ــود عالقــ ــع اال    وجــ ــين دوافــ ــوي بــ ــاط طــــردي قــ ــتخدامات الطقوســــية  ة وارتبــ ســ
  ).اليوتيوب(وبين اإلشباعات المتحققة من طلبة جامعة اليرموك ل،والمنفعية

 التوصيات 
  :ن يوصيان بما يليإن الباحثيفمن نتائج الدراسة  في ضوء ما توصلت إليه 

أمثلة موقع  مـشاركة  ( الصور األخرى/ إجراء دراسات مستقبلية حول مواقع مشاركة الفيديو         .1
ــديو  ــصور/الفيـ ــة  ،))keek,instagram(الـ ــتخداماتها المختلفـ ــتخدامات   ،واسـ ــذه االسـ ــع هـ ودوافـ

 .واإلشباعات المتحققة منها

علـى مواقـع مـشاركة الفيـديو مـن واقـع اسـتخدامات        إجراء دراسـات علميـة للمـضامين المتاحـة           .2
ــة ومهنيــة متعــددة     ــى كيفيــة اســتخدام هــذه      ، األفــراد فــي مراحــل عمري بمــا يــسمح بــالتعرف عل

 .المواقع وآليات التواصل فيها

ضرورة القيام بإجراء دراسـات مـشابهة لهـذه الدراسـة، علـى شـرائح المجتمـع المختلفـة، وبيـان                .3
/ بيـة المترتبـة علـى اســتخدامات هـذه الـشرائح لمواقـع مـشاركة الفيــديو        اآلثـار الـسلبية واإليجا  

 .الصور المختلفة

ذلـك ألن المـستخدم   ، الـصور المختلفـة  / تفعيل مشاركة المستخدم في مواقع مشاركة الفيـديو     .4
التــي تحظــى باهتمــام وثـقـــة متزايــدين مــن   ، أصــبح صــانع الحــدث واإلعالمــي فــي هــذه المواقــع   

 .  وصناع القرارالجمهور العادي

ة الصور بزيـادة المـادة التعليميـ    /ضرورة اهتمام المؤسسات التعليمية بمواقع مشاركة الفيديو    .5
 وبالتـــالي الســتخدامها لـــدفع الطــالب والطالبـــات  ، جتمــاعي المنــشورة عبـــر مواقــع التواصـــل اال  

 .مساعدتهم على زيادة التحصيل العلمي مما يدفعهم لزيادة ساعات االستخدام لها
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Yarmouk University Students’ Uses of You Tube And Its 
Attained Gratification  

 
Hatem Alawneh and Ala'a Makloof, Dept. of Journalism, Faculty of Mass 

Communication,Yarmouk University, Irbid, Jordan 
  

Abstract  
 

Video- Sharing sites are considered the most inpentent type of websites in the growing 
field of social networks. You Tube is also recognized the most important video – sharing 
websits in terms of Popularity. Depending on sharing huge number of users’ videos, it plays 
a major role in highlghiting recent events comparing with other mass media.  

However, the study aimed at identifying the Uses of Yarmouk University students of 
the You Tube and its Gratification attained. Using the survey study on the sample of (300) 
students of the Yarmouk university, the study revealed that %88 of the sample used You 
Tube for the purposes of entertaining, increasing knowledge, and creating awareness of the 
recent local and international events, and getting Access to exceptive videos. 

The study also concluded that “environement control” came first comparing with other 
gratifacations with a mean of 3.9 and 3.9 respectively. The gratification of social interaction 
came after with a mean of 3.2.  

   

Key Words:    Video- Sharing sites, YouTube , Uses And Satisfactions 
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  ن حركياواملعاق
   دراسة سوسيولوجية للمشكالت االجتماعية واالقتصادية ملبتوري ومقعدي الثورة الليبية

   *فهمي الغزوي و حمزه شوشان

  ملخص

 المشكالت االجتماعية واالقتصادية لمبتوري ومقعـدي ثـورة الـسابع عـشر     علىهدفت الدراسة للتعرف    

تــم  حركيــًا مـن فئـة البتـر العلـوي والـسفلي والـشلل، وقـد        معـاق ) 196(مـن فبرايـر، وقـد تكونـت العينـة مـن       
ن مــن أهـــم المــشكالت علــى الـــصعيد    أ أظهــرت نتـــائج الدراســة   حيــث م مــنهج المــسح االجتمـــاعي،   اســتخد ا

ن مبتوري ومقعدي الثورة يعـانون مـن مـشكالت فـي عالقـاتهم االجتماعيـة ناتجـة عـن قلـة بـرامج           أاالجتماعي  
أن أسر معاقي الثورة يعـانون   و في التكيف االجتماعي والعودة إلى المجتمع الدمج االجتماعي التي تساعدهم   

  .من قلة البرامج اإلرشادية التي تساعدهم على التعامل مع المعاق حركيا

ن مبتوري ومقعدي الثورة يعانون من مشكالت أأما على الصعيد االقتصادي فقد أثبتت نتائج الدراسة  
يل المهني، وعدم وجود البنية التحتية المناسبة التي تـساعدهم للـذهاب إلـى    في العمل نتيجة قلة مراكز التأه    

ــة والعالجيــة ال    وأأعمــالهم،  ــادة فــي النفقــات المادي رتفــاع أســعار  ن مبتــوري ومقعــدي الثــورة يعــانون مــن الزي
ن اسـر مقعـدي ومبتـوري    أواألجهزة التعويـضية، وعـدم تـوفر شـركات التـأمين التـي تكفـل حقهـم فـي العـالج،            

لثورة يعانون من أعباء اقتصادية ناتجة عن نقص الدخل المادي لديهم وعدم وجـود القـوانين والتـشريعات        ا
  . لضمان حياة معيشية كريمةة المادياتالتي تتكفل بالتعويض

  .المعاقين، حركيًا: الثورة، الليبية: الكلمات المفتاحية

  :المقدمة

فجعله مختلفًا ومتميزًا عن الكائنات األخرى الله ه إن من نافلة القول أن اإلنسان مخلوق أعز
رتقاء مع كل شيء جديد فجعل له األرض وطنًا منذ أن وطأت األرض قدماه فهو دائم التوافق، واال

 :يمكننا القولولتقدم العلمي في جميع المجاالت،  اعتباتفي بيئته، حتى أصبح اليوم على عتبة من 
ن، بل يتحركون ويتوافقون من أجل النهوض بأنفسهم وملأن التاريخ البشري ليس مجرد أناس يع

ومع هذا فالمجتمع مهما بلغ من سبل التقدم والتطور ال يخلو من وجود اإلعاقات  ،وبمجتمعاتهم
 والحماية فقد يصاب اإلنسان تخذ من إجراءات الوقايةااختالف أنواعها ودرجاتها، فمهما على 

سرة والمدرسة، والعمل أدواره االجتماعية في األبإحدى اإلعاقات التي قد تعوقه عن قيامه ب
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  ربد، األردنع، كلية اآلداب، جامعة اليرموك، إقسم علم االجتما   *



  يشوشان و الغزو

  924

أبو (والمجتمع وكذلك تؤثر سلبًا على التوافق النفسي واالجتماعي والوظيفي للشخص المعاق 

  ).13: 2005النصر، 

ولقد أوضحت البحوث والدراسات االجتماعية والنفسية أن اإلنسان عندما يصاب بإعاقة 
تقاره، أو قصوره في التركيب الفسيولوجي له، األمر الذي يؤثر معينة ينتابه شعور بالنقص نتيجة اف

 )15: 1984فهمي، ( في األدوار التي يقوم بها اعلى المركز االجتماعي وبالتالي يحدث تغير
وتعتبر اإلعاقة الحركية إحدى القضايا االجتماعية التي القت اهتمامًا واسعًا في علم االجتماع، 

جعلهم غير قادرين على الوصول إلى المستوى يية على الفرد، مما نظرًا لما لها من آثار سلب

وكذلك على المجتمع  )15: 2010رشدي، (الطبيعي للنمو والتكيف الذي يصله أقرانهم العاديين 
فهي تكبد المجتمع الكثير من األموال، وكذلك تأخر سن الزواج وإقامة مراكز لرعايتهم وتدريسهم 

  ).95: 2009ن، رشوا(بتكاليف باهظة الثمن 

ثورات عربية كسرت لقد تفجرت  لم تكن كسابقاتها، 2011ومما الشك فيه إن بداية عام 
حاجز الخوف مطالبة بالحرية، والكرامة، ومع إصرار الشعوب على نيل حقوقها واشتداد 

 بعض األنظمة في محاوالتها لقمع تجاوزت حدود الشهداء والجرحى فقد وسقوطالمواجهات 
وب، ففي منتصف فبراير اندلعت شرارة االحتجاجات، والمظاهرات في ليبيا ضد نظام ثورات الشع

 السابق من عنف ضد المحتجين  وبعد ما استخدمه النظامبعد قيام الثورة الليبيةوالقذافي قمعي 
ووقعت ،لحقت بالمجتمع الليبي اضرار مادية فادحةا سلحة فتاكة الخماد ثورتهم بعد ذلك كلهومن أ
من اإلصابات والعاهات المستديمة بين فئات المجتمع لقد ظهر العديد .صابات بالغةفه إصفوبين 

الليبي، والتي من بينها اإلعاقة الحركية حيث تشكل اإلصابة باإلعاقة الحركية مشكلة مستديمة تبدأ 
  .عند حدوث اإلصابة وتستمر حتى بعد العالج

الضوء على المشكالت االجتماعية قاء لن هذه الدراسة ما هي إال محاولة بسيطة إلإ
لثورة على النظام القمعي المستبد والديكتاتوري اواالقتصادية للمعاقين حركيا والذين شاركوا في 

في المجتمع الليبي في الوقت الذي أصبح فيه هذا النوع من خرب البالد و الناس الفاسد الذي قهر
شديد إلى دراسة علمية، لما لها من آثار اإلعاقات داخل المجتمع الليبي مشكلة تحتاج بإلحاح 

ن هؤالء المعاقين كانوا يمارسون حياتهم بشكل أقتصادية على الفرد وأسرته، خاصة اجتماعية وا
  .ال إعاقة عندهمطبيعي 
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  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

 في ان حركيا فئة من فئات ذوي االحتياجات الخاصة التي تلقى اهتمام واسعويعتبر المعاق
عتبار العنصر البشري المجتمعات اإلنسانية لما لها من آثار سلبية تنعكس على الفرد واألسرة با

 لتحقيق عملية التنمية بغض النظر عن الفروق الفردية، وعلى الرغم ًا ضرورياعصب الحياة وعنصر
وأسرهم  غير مريح للمعوقين امن االهتمام بهذه الفئة إال أن تقدم الحياة وتعقيداتها أظهر واقع

على الصعيد االجتماعي واالقتصادي، فبعد انتهاء الثورة الليبية أصبح المجتمع الليبي يعاني 
العديد من اآلثار والتداعيات السلبية جراء ما فعله النظام السابق عندما استخدم قوة السالح 

من بينها لقمع المحتجين، ونتج عن هذا العنف العديد من اإلصابات الجسدية للمحتجين، والتي 
اإلعاقات الحركية، حيث يعاني هؤالء األشخاص العديد من المشكالت سواء كانت على المستوى 

ر االجتماعي، أو االقتصادي، خاصة إن هؤالء األشخاص قد تحول جزء منهم إلى فئات معوقة غي
مجتمع  اجتماعية تقتضي بذل الجهود لمواجهتها، وما يقتضيه الةمنتجة، إذ تشكل هذا الفئة ظاهر

 ا لها في حياتهم االجتماعية، واالقتصادية، وجعلهم عنصرنمن تدابير لحل المشكالت التي يتعرضو
 ال يتم االستغناء عنه، فعلى الصعيد االجتماعي يعاني المعاق العديد من المشكالت اأساسي

مية للمعاق االجتماعية سواء داخل مجتمعه أو في بيئته االجتماعية التي يعيش فيها، فالحياة اليو
قد تغيرت بشكل كبير بعد اإلصابة باإلعاقة، وخاصة أن المعاق كان يمارس حياته بشكل طبيعي، 

 في الغالب إلى خلل في التوازن االقتصادي للفرد  تؤدي اإلعاقةفإن أما على الصعيد االقتصادي 
 الفقر، وعدم توافر  طبيعةعاقة اإل تعكسذإ في المجتمع الليبي االمعاق وأسرته، ويزداد األمر سوء

  .المهن الخاصة التي تناسب المعاقين حركيًا

، تتلخص مشكلة البحث في دراسة المشكالت االجتماعية التي يتعرض لها المعاق حركياو
  :تتبلور المشكله البحثية في االجابة عن االسئلة االتيةو
 في الثورة؟هل يعاني المعاق حركيا من مشكالت في العالقات االجتماعية بعد إصابته   
 ما المشكالت االجتماعية التي تعاني منها أسرة المعاق حركيًا بعد إصابته في الثورة؟  

ذلك من خالل وا المعاق حركيا كما سيعالج البحث المشكالت االقتصادية التي يتعرض له
  : التساؤالت التاليةعنجابة اإل
  في الثورة ؟بعد إصابتهمنها ما مشكالت العمل التي يعاني المعاق حركيًا   
 هل يعاني المعاق حركيًا من زيادة في النفقات المادية والعالجية بعد الثورة؟  
      مــا المــشكالت االقتــصادية التــي تعــاني منهــا األســرة بعــد إصــابة المعــاق باإلعاقــة الحركيــة بعــد

  الثورة؟خاللإصابته 
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  :التعريفات اإلجرائية

في األطراف العلوية من الجسم أو السفلية أو  هم األشخاص المصابون بالبتر :اإلعاقة الحركية
  .بالشلل جراء ما فعله النظام الليبي عند قيام الثورة

  :المشكالت االجتماعية

وهي المشكالت التي يعاني منها المعاق حركيًا بعد إصابته باإلعاقة الحركية في الثورة 
  .الصداقةومشكالت  والمتمثلة في العالقات االجتماعية، والمشكالت األسرية،

  :مشكالت العالقات االجتماعية

هي المشكالت التي يعاني منها المعاق بعد اإلصابة باإلعاقة الحركية في الثورة والمتمثلة في 
سوء التكيف، والعزلة، أو اضطراب العالقات بالمحيط االجتماعي، والبيئة التي يعيش فيها، والبعد 

  . اآلخرين، والتواصل معهمالتعامل مع عن

  :كالت األسريةالمش

 وهي المشكالت التي تعاني منها أسرة المعاق بعد اإلصابة باإلعاقة الحركية في الثورة 
  .والمتمثلة في االهتمام الزائد بالمعاق حركيًا وجهل األسرة بتبعات اإلعاقة

  :االقتصاديةالمشكالت 

 في الثورة، هي المشكالت التي يتعرض لها المعاق حركيًا بعد إصابته باإلعاقة الحركية
 والمتمثلة في انخفاض الدخل المادي، وعجز المعاق عن القيام بأي نشاط اقتصادي واضطرار

  . األسرة للخروج إلى العملفرادأ

  :مشكالت العمل

 وهي المشكالت التي يعاني منها المعاق بعد اإلصابة باإلعاقة الحركية في الثورة، والمتمثلة 
 بما يتناسب مع اإلعاقة، والبطالة االجبارية هالعمل، وتغيير دورفي االنقطاع عن العمل، أو فقدان 

وعدم توافر العمل المناسب، أو عدم موافقة أرباب العمل لتشغيل المعاق حركيًا، أو عدم توافر 
  .مراكز التأهيل المهني، أو عدم وجود القوانين والتشريعات التي تكفل حق المعاق في العمل
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  :قات الماديةمشكالت الزيادة في النف

وهي المشكالت التي يعاني منها المعاق بعد اإلصابة باإلعاقة الحركية في الثورة والمتمثلة في 
تحمل الكثير من نفقات العالج، وارتفاع أسعار األدوية واألجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية، 

  .ماديةأو عدم توفرها بسهولة، أو عدم اهتمام الدولة بالنفقات العالجية وال

  :أهداف الدراسة

 للتعرف على المشكالت االجتماعية التي تواجه معاقي الثورة في عالقاتهم تهدف هذه الدراسة
االجتماعية، وأسرهم، والمشكالت االقتصادية في عملهم، وارتفاع النفقات المادية والعالجية لهم 

  .وأسرهم بعد إصابتهم باإلعاقة الحركية

  :أهمية الدراسة

 الدراسة من أوائل الدراسات العلمية التي أجريت على المعاقين حركيًا الذين تعتبر هذه
أصيبوا باإلعاقة الحركية أثناء الثورة الليبية، إذ أصبحت اإلعاقة الحركية بعد الثورة ظاهرة 
اجتماعية تحتاج وبإلحاح شديد إلى دراسة علمية لمعرفة المشكالت االجتماعية التي يعاني منها 

 معاقوورة داخل المجتمع وفي بيئته، وكذلك معرفة المشكالت االقتصادية التي يعاني منها  الثمعاقو
 بعد إصابته باإلعاقة الحركية في الثورة، خاصة في ازدياد عدد المعاقين حركيًا بعد الثورة الثورة

  .، حالة إعاقة حركية)430(والبالغ عددهم 

المشكالت االجتماعية  ى تناولتدرة التوتعد هذه الدراسة من الدراسات الميدانية النا
واالقتصادية لمعاقي الثورة، لعلها تسهم في تعريف المختصين داخل الدولة بالمشاكل التي تواجه 
المعاق على الصعيدين االجتماعي، واالقتصادي، وربما تسهم هذه الدراسة في تطوير الكادر 

ات سياسالنتائج لرسم الكن االستفادة من الطبي والمستشفيات ومراكز التأهيل، إضافة إلى ذلك يم
 يتم من خاللها رعاية المعاقين من قبل المؤسسات التي تعنى بهم، وفتح الباب أمام الباحثين التي

  .الدارسين من أجل المزيد من الدراسات والبحوث العلمية

  :الدراسات السابقة

لدى المعاقين مستوى التوافق الشخصي واالجتماعي ( )Koubekova,e 2000(دراسة 

  .)حركيًا

، وهدفت الدراسة للتعرف )في مدارس كاليفورنيا(أجريت هذه الدراسة في الواليات المتحدة 
على مستوى التوافق الشخصي، واالجتماعي للمصابين باإلعاقة الحركية، وتكونت عينة الدراسة 
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ظهروا قدرًا عاليًا من ، وأشارت نتائج الدراسة على أن المعاقين حركيًا أمعاقة ومعاقا) 115(من 
، والعزلة عن باقي األفراد العاديين، كما اتضح  االنخراط فيهالسلوكيات المضادة للمجتمع، وتجنب

 من ن أقرانهما يواحههأن الفتيات من المعاقات كن يواجهن صعوبات في التوافق االجتماعي أكثر م
عانين من قدر أكبر من تدني مستوى الذكور المعاقين، كما أكدت الدراسة أيضًا أن المعاقات كن ي

 وكن يشعرن بعدم تقبل آبائهن ومعلماتهن وزميالتهن ، وكن أقل رضا عن أنفسهن،تقدير الذات
  .لهن

  .)العالقات االجتماعية والمعاقين حركيًا ()Lesly, s. 2006(: دراسة

ة للمعاقين ، هدفت للتعرف على العالقات االجتماعي)بريطانيا(ز يدأجريت هذه الدراسة في ل

 لتوفير ن هناك تجاهالأ، حيث أظهرت هذه الدراسة معاقا) 169(حركيًا، وكانت العينة مكونة من 
لمشاركة عند االخبرات لدى أفراد أسرة المعاق، وأن هناك حواجز اجتماعية يتعرض لها المعاق 

أكدت على وقين، في مجاالت الحياة العامة والحياة اليومية وعدم تفهم أرباب العمل لظروف المعا
  .ضرورة تقديم المساعدة للمعاقين

المقارنة بين بتر األطراف المخطـط لهـا والناتجـة عـن األمـراض       ()Cavangh, s 2006(دراسة 

  .)وبتر األطراف الناتجة عن الحروب والحوادث

، هدفت الدراسة إلى المقارنة )بوستن(أجريت هذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية  
 بتر األطراف المخطط لها والناتجة عن األمراض وبتر األطراف الناتجة عن الحروب والحوادث، بين

وتوصلت الدراسة إلى أن البتر الناتج من الحروب والحوادث يتبعه درجة عالية من ظهور اضطراب 
  .ما بعد الصدمة نتيجة الضغط االنفعالي الوجداني الناتج عن الحروب أو حوادث الطرق

مفهــوم الـذات والتكيــف االجتمــاعي بــين األشــخاص المعــاقين   ()Akram, m. 2010(: دراسـة 

  .)جسديًا

 الدراسة هو الوقوف على ه، والهدف من هذ)باكستان(أجريت هذه الدراسة في الهور 
مستوى مفهوم الذات، والتكيف االجتماعي لألشخاص المعوقين الذي يعيشون في مدينة الهور، 

ى معرفة دور مراكز التأهيل، والمؤسسات في بناء مفهوم الذات بين وتهدف الدراسة أيضًا إل
األشخاص المعاقين، ومعرفة العوامل المؤثرة على التكيف االجتماعي لألشخاص المعوقين، 

، وقد أظهرت امعاق) 70(والعالقة بين التكيف ومفهوم الذات، وكانت عينة الدراسة مكونة من 
ن مفهوم وأ قوية بين مفهوم الذات والتكيف االجتماعي، ابيةيج إن هناك عالقةأنتائج الدراسة 

الذات والتكيف االجتماعي لألشخاص المعاقين جسديًا يختلف كثيرًا بين الذين ينتمون إلى بعض 
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 الذين هؤالءمراكز إعادة التأهيل، وأولئك الذين ال ينتمون إلى أي مركز من مراكز إعادة التأهيل، ف
 مراكز إعادة التأهيل أقل تقبًال لذواتهم وأقل تكيفًا اجتماعيًا من الذين منمركز  ال ينتمون إلى أي

  . مراكز إعادة التأهيلي منأينتمون إلى 

القبـول االجتمـاعي للمـرأة المعاقـة جـسديًا مـن غيـر المعـاقين فــي          ()Bualar, 2012(: دراسـة 

  .)المجتمع

 هذه الدراسة الستكشاف ، وتهدف)تايالند(أجريت هذه الدراسة في شمال شرق تايالند 

 20(األسباب التي تعوق مشاركة المرأة المعوقة جسديًا في المجتمع، وكانت العينة مكونة من 
 أن ما يعيق قبولها اجتماعيًا مخاوف األسرة التي تتخذ انطباعًا خاطئًا لى إأشارت النتائج ،)مرأةا
ة، وأن نظرة يعباء الحياة اليوم المرأة المعاقة على الرغم من إظهار قدرتها على مواجهة أنع

  .ن اعتمادها الكلي يكون على األسرةأالمجتمع للنساء المعوقات جسديًا على أنها معطلة تمامًا، و

المـساندة االجتماعيـة كمـا يـدركها المعـاقون حركيـًا        ()2003(عبد الكريم المدهون   : دراسة

  .)نفسيةالوعالقتها بالصحة 

، هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين )ةغز(أجريت هذه الدراسة في فلسطين 
 ثر أالمساندة االجتماعية والصحة النفسية للمعاقين حركيًا في محافظة غزة، وذلك للتأكيد على

المساندة االجتماعية كمتغير نفسي اجتماعي في تخفيض درجة التوتر، والقلق، والخجل، 
حقق التوافق الذاتي، واألسري، واالجتماعي، واالنطواء، واالنسحاب، والعزلة، واالكتئاب، مما ي

والمهني، وتحسين مستوى درجة الصحة النفسية عند المعاقين حركيا، وتكونت عينة الدراسة من 

 لصالح الذكور في بعد التوافق ا، حيث بينت نتائج الدراسة أن هناك فروق معاقا)140(
لصالح اإلناث، كما دلت النتائج أيضًا االجتماعي، وفي بعدي التوافق األسري والتوافق مع الذات 

  . لصالح الذكور في كل أبعاد التوافق االجتماعي والخلو من االكتئاباأن هناك فروق

ــدى     ()2007(ار عبــد اللطيــف ذا: دراســة ــين الــدعم االجتمــاعي وحالــة الخجــل ل العالقــة ب

  .)الذكور المعوقين حركيًا

الدراسة للتعرف على العالقة بين الدعم ، هدفت )سوريا(أجريت الدراسة في محافظة دمشق 
، والخجل لدى الذكور المعوقين )األسرة، األصدقاء، المجتمع(االجتماعي المقدم من عدة مصادر 

معوقًا وحركيًا وقد أشارت أهم النتائج إلى وجود ) 185(حركيًا، وقد تألفت عينة الدراسة من 
الة الخجل لدى الذكور المعوقين حركيًا وفق اعي، وحمعالقة ذات داللة إحصائية بين الدعم االجت

حركيًا وأشارت النتائج أيضًا  تأثير متغيرات العمر، وطبيعة اإلعاقة، والمستوى التعليمي للمعوق
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إلى أن حالة الخجل لدى الذكور المعوقين حركيًا الذين يعانون من حاالت البتر أعلى مما هي عليه 
  .لدى باقي أفراد العينة

 المعـــاقين جـــسميًا مـــن المـــسنين وعالقتهـــا بنظـــرتهم   ()2001: (لجـــازويحمـــد ا: دراســـة

  .)للحياة

 المسنين في طرابلس، هدفت الدراسة إلى التعرف على ايةأجريت هذه الدراسة بدار رع
ن بإعاقة جسمية والذين يسكنون في بيوت الرعاية، وكانت العينة مكونة يمشكالت المسنين المصاب

يت الدراسة على فئتين من المسنين، منهم من يسكنون داخل دار ، وقد أجرًامعاق) 65(من 
الرعاية والفئة األخرى من المعاقين من المسنين ممن ال يسكنون دار الرعاية وقد أظهرت النتائج 

كثر مما أأن المعاقين المتواجدين في دور الرعاية يشعرون بالسلبية واالعتمادية على اآلخرين 
  . خارج بيوت الرعايةن المتواجدونيشعر به المسنون المعاقو

  .)حتياجات الخاصةال مشكالت الدمج االجتماعي لذوي ا()2006(محمد الزوي : دراسة

أجريت هذه الدراسة في مدينة بنغازي، وتهدف الدراسة للتعرف إلى سياسات وآليات تعمل 
لعينة مكونة من على إدماجهم في كافة مؤسسات المجتمع لتحقيق القبول االجتماعي لهم، وكانت ا

فردا من المعاقين، وقد استخدام الباحث المنهج الوصفي وقد توصلت نتائج الدراسة إلى ) 80(
سوء أن عدم حصول المعاقين على الكثير من الحقوق والخدمات مقارنة بأقرانهم العاديين، و

عية والنفسية وضعية ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع ومعاناتهم الكثير من المشكالت االجتما
عدم توافر فرص العمل الكافية لذوي االحتياجات ناتج ايضا عن و عن نظرة المجتمع إليهم، جمالنا

  .تدني مشاركتهم في األنشطة المجتمعية المختلفة وميلهم للعزلةلى  مما يؤدي إالخاصة

  .) رؤية المعاق حركيًا لآلخر وتكوين مفهوم الذات لديه()2011(بدرية الككلي : دراسة

، حيث هدفت الدراسة )طرابلس(أجريت هذه الدراسة في مؤسسة جنزور لتأهيل المعاقين في 
للكشف عما إذا كان هناك عالقة بين رؤية المعاق حركيًا لآلخر وبين مفهوم الذات لدى المعاق 

معاق من الذكور واإلناث وقد استخدمت الباحثة ) 100( مكونة من  الدراسةحركيًا وكانت عينة
هج الوصفي حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية بين مفهوم الذات عند المعاق المن

وهي مرحلة بناء المستقبل، أما جنس ) 31 و 24(ورؤيته لآلخر وذلك في المرحلة العمرية بين 
  لم يكنالمعاق ونوع اإلعاقة فلم يكن لهما أثر على عالقة مفهوم الذات ورؤية اآلخر وكذلك

  .توى التعليمي ونوع اإلعاقة عالقة بتكوين مفهوم الذات ورؤية اآلخرللمس
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هذا وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأن الدراسة الحالية تبحث بصفة 
طرافهم العلوية أو أخاصة عن المشكالت االجتماعية واالقتصادية للمعاقين حركيًا الذين بترت 

ن الدراسات السابقة لم تختص بالمشكالت االجتماعية أ سفلية بسبب الثورة في حينلا
 التياول المشكالت االجتماعية واالقتصادية ن تفيكونها األحدث يضا  أتميزتوقد ،واالقتصادية

 بجانب معين من اإلعاقة وهي  اختصتهذه الدراسةفضال عن أن ، تعطي مؤشرات ونتائج حديثة
  .ي ثورة السابع عشر من فبراير مبتوري ومقعدوبشكل خاصاإلعاقة الحركية، 

   النظرياإلطار

انشغل . تحليل البياناتا هاما في هذا البحث في مناقشة وتمثل النظرية التطوعية مركز
فالفعل االجتماعي . صياغة هذه النظرية من خالل الفعل االجتماعيتالكوت بارسونز بتشكيل و

توجهها المعاني عها وري التي تدفالذي استخدمه بارسونز يحتوي  على كل ضروب السلوك البش
وبناًء ، عاني يأخذها الفاعل في اعتباره ويستجيب لهاهي مونها الفاعل عن العالم الخارجي والتي يك

شياء األفراد و حساسية الفاعل لمعاني األهي: ن الخاصية الجوهرية للفعل االجتماعيفإ، على ذلك
: بارسونزويضيف . ؤثرات التي تنقلها المردود فعله اتجاهدراكه لهذه المعاني وإمن حوله و

ساسية هي الفاعل والوسائل ى عناصرها األل اصغر وحدة تحلل إفإننظرية الفعل الغراض 
دراك كوحدة في ضوء نصر من هذه العناصر ذو قابلية لإلكل عو، والظروف والمعايير الموجهة

و الفعل يتضمن ما يلي ف أتصر الفإنبهذا المعنى و وحدة التصرف و المرجعي للفعل أاالطار
  ):159-158: 2007الحوراني (
 .هو الخالق المبدع القادر على االختيارالفاعل و -1
 .هي تعني جملة الشؤون المستقبلية التي تتوجه نحوها عملية الفعلو: و الغايةالهدف أ -2
يــل يمكــن تحلو. لغايــة التــي يتوجــه نحوهــا الفعــل يتــضمن نــواحي هامــة تختلــف عــن ا : الموقــف -3

اعـل مـن ضـبطه أو تغييـره أو منعـه وهـو       العنصر الذي ال يـتمكن الف : لى عنصرين هماقف إ المو
 .هو الوسائلالسيطرة عليه ووالفاعل من ضبطه العنصر الذي يتمكن و، ظروف التفاعل

كمـا يـسمح باختيـار وسـائل     ، هو رابط عالئقي بين العناصـر الـسابقة    و: التوجيه المعياري للفعل   -4
 .بقدر ما يتيح الموقف من بدائلبديلة لتحقيق الغاية 

 .الشكل التوضيحي لنظرية الفعل عند بارسونز: فيما يليو
 موقف

                                     
ــة                                                                                                 ـ ــل ذو دافعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هدف

المقدرة العقلية 
 )وسائل(والمال 

 الالزم الوقت
 )ظروف(

المستويات 
 المعيارية
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مجموعة كنقطة بدء أو الفاعل يشكل شخصا واضحا فإن ل التوضيحي هذا الشكإلى بالنظر 
 أوهدف إلى جل الوصول  الفاعل مدفوع لبذل الطاقة من أفإن ، في نظرية الفعل عند بارسونز

. دوات أ،تسهيالت(يتضمن الموقف وسائل وهذا الفعل يجري في موقف معين و. غاية مرغوبة
وأن جميع ، تحقيق االهدافإلى ثناء السعي تبرز أالتي ) المعوقات( ذلك ظروف كو) ومصادر

عاله تنتظم بموجب المستويات المعيارية في النسق االجتماعي العناصر المبينة أ
  ).70-68: 2010،الحوراني(

  الطريقة واإلجراءات

  :منهجية الدراسة

 أحد المناهج الوصفية الذي يشيع وصفهب) المسح االجتماعي بالعينة(ستخدم منهج ا
التحليلية، فالمسح أكثر طرق البحث االجتماعي استعماًال،  الوصفيةامه في الدراسات استخد

 يختص بفهم المشكالت التي يعاني منها األفراد نهفي أويختلف عن بقية المناهج العلمية، 
يتميز هذا المنهج بالتعمق في دراسة األفراد، كما يتميز بالتركيز على الجوانب الفردية ووالمجتمع 

  .ص المبحوثللشخ

  .مجتمع الدراسة والعينة

يتكون مجتمع الدراسة من األفراد المصابين الذين شاركوا في الحرب ضد النظام السابق 
، أو الشلل، )الرجلين(، أو بتر في األطراف السفلية )الذراعين(وتعرضوا لبتر في األطراف العلوية 

الليبية، وتكونت عينة الدراسة من  في جميع المدن ، حالة إعاقة حركية)430(والبالغ عددهم 

جريت للبطاقات التي أ، وبعد عملية الفرز التي  منتظمةبطريقةحالة، وقد تم اختيار العينة ) 230(
وزعت على العينة تم شطب سبع بطاقات لعدم توفر الشروط الالزمة للقياس اإلحصائي حيث 

مع بعض المعاقين في مدينة ، كما تم إجراء مقابالت شخصية )196(أصبحت العينة الفعلية 

يوضح توزيع أفراد العينة على حسب ) 1(، والجدول رقم )21(مصراتة ودرنة والبالغ عددهم 
  .المدن

  :أدوات جمع البيانات
  : فيهماتم االعتماد على أداتين لجمع البيانات 

تطويرهــا ســتبانة جمــع البيانــات والتــي تــم   التحقيــق أهــداف الدراســة تــم االعتمــاد علــى    : االســتبانة
  .لتتضمن جميع المفاهيم األساسية للمشكالت االجتماعية واالقتصادية
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 أداة مهمة في جمع البيانـات، وقـد تـم االعتمـاد علـى المقابلـة       وصفهااستخدمت المقابلة ب  : المقابلة
ــة دون          ــه حريــة اإلجاب ــتم فيهــا طــرح األســئلة علــى المبحــوث وتعطــي ل المفتوحــة والتــي ي

اعد فـي الحـصول علـى معلومـات أكثـر قـد تكـشف جوانـب جديـدة          سيـ التقيد بالوقت مما   
  .للمشكلة

  :صدق األداة

ماع براء والمختصين في مجال علم االجتقام الباحثان بعرض المقياس على مجموعة من الخ
بارة بهدف معرفة ارائهم في المشكالت االجتماعية واالقتصادية للمعاقين حركيا ومدى اتفاق كل ع

خر اد بعض العبارات وتعديل بعضها اآلراء المحكمين تم استبعوفي ضوء آ،من عبارات المقياس

  . بندا61ليصبح عدد بنود المقياس 

  : األداةثبات

 الدراسة أجري اختبار االتساق الداخلي لفقرات االستبانة، وهو أسلوب  اداةللتحقق من ثبات

  ):1(كرونباخ ألفا وجاءت النتيجة ألبعاد الدراسة في جدول رقم 

   الدراسة ابعاداتيقيم اختبار كرونباخ ألفا لمستو) 1 ( رقمولجد

  مستويات البعد  البعد
قيمة 

  ألفا
مشكالت في العالقات االجتماعية يعاني 

المشكالت االجتماعية التي يتعرض   0.83  منها المعاق حركيًا
المشكالت االجتماعية التي تعاني منها   لها المعاق حركيا

  0.82  أسرة المعاق حركيًا

مشكالت العمل التي يعاني منها المعاق 
  0.85  حركيًا

مشكالت الزيادة في النفقات المادية 
  0.90  والعالجية يعاني منها المعاق حركيًا

المشكالت االقتصادية التي يتعرض 
  لها المعاق حركيًا

المشكالت االقتصادية التي تعاني منها 
  0.82  أسرة المعاق حركيًا

  0.95  االستبانة ككل
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 على تمتع األداة بصورة عامة بمعامل ثبات عال على )1(رقم   في جدولتدل معامالت الثبات
 ككل الستبانةا على تحقيق أغراض الدراسة، حيث يتضح من الجدول أن معامل ثبات األداةقدرة 

إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنها االستبانة نتيجة إلى  وهو ما يشير %)95(كان 
  .تطبيقها

  :األساليب اإلحصائية

ستخراج األساليب ، إل)SPSS(حصائية للعلوم االجتماعية تم استخدام برنامج الحزم اإل
اختبار مربع كاي ، اإلحصاء االستداللي، معامل كرونباخ ألفا، اإلحصاء الوصفي :اإلحصائية التالية

   ).ONE-WAYANOVA(تحليل تباين األحادي ، )0.05(عند مستوى الداللة 

  : تحليل النتائج ومناقشتها

  تحليل العينة

  )2(رقم جدول

  فراد العينةخصائص أ
  

  النسبة المئوية  التكريرات  العمر

  %32.1  63   سنة أو أقل 25

  %61.7  121   سنة 49 -26

  %6.1  12   سنة فأكثر 50
  %100  196  المجموع 

  النسبة المئوية  التكريرات  الحالة االجتماعية
  %49  96  أعزب 
  %40.3  79  متزوج 
  %5.15  10  مطلق 
  %5.6  11  أرمل 

  %100  196  المجموع
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  النسبة المئوية  التكريرات  العمر

  النسبة المئوية  التكريرات  المستوى التعليمي
  3.6  7  غير متعلم 

  7.1  14  ابتدائي 
  16.3  32  إعدادي 
  33.7  66  ثانوي 
  33.7  66  جامعي 

  5.6  11  دراسات عليا 

  100  196  المجموع

  النسبة المئوية  تالتكريرا  اإلعاقة الحركية
  %39.8  78  بتر في األطراف السفلية 
  %35.7  70  بتر في األطراف العلوية 
  %12.8  25  مشترك علوي وسفلي 

  %11.7  22  شلل

  %100  196  المجموع

  النسبة المئوية  التكريرات  الدخل الشهري
  %43  86  اليوجد دخل 

  %18.4  36   د 500أقل من 

  %31.1  61   د 1000 –د 501

  %6.6  13  1500ثر من أك

  %100  196  المجموع
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  )3(رقمجدول 

  خصائص افراد العينة
  

  التكريرات  التكريرات  التكريرات  المهنة

  عدد الذين فقدوا المهنة  العدد بعد الثورة  العدد قبل الثورة  المهنة
  9  26  35  طالب 
  4  0  4  إداري 

  0  6  6  ال يعمل 
   أستاذ

  أو دكتور جامعة 
16  8  8  

  37  10  47  ل حر عم
  22  16  38  موظف 
  3  5  8  تاجر 

  9  5  14  صاحب محل أو شركة 
  15  2  17  سائق شاحنة 

  4  1  5  الجيش 
  1  0  1  مهندس 
  3  0  3  ممرض 

  1  1  2  صيدالني أو دكتور 

  116  80  196  المجموع 

 ونسبة أعمار، %)32.1(أن النسب المئوية لمتغير العمر بلغت ) 3(رقم يتبين من جدول 

  . من عينة الدراسة%) 6.1(بلغت )  سنة فأكثر50(، و%)61.7) ( سنة49 -26(

) متزوج(، و%)49( بلغت  فقد)أعزب( النسب المئوية لمتغير الحالة االجتماعية ماأ

  . من عينة  الدراسة%) 5.6) (أرمل(، و%)5.1) (مطلق(، و%)40.3(
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، %)3.6) (ير متعلمغ(المئوية لمتغير المستوى التعليمي  النسب كذلك يظهر أن

) الدراسات عليا(، و%)33.7) (جامعي(، و %)33.7) (ثانوي(، و%)16.3) (إعدادي(و

  . من عينة الدراسة%) 5.6(

بلغت ) بتر في األطراف السفلية(النسب المئوية لمتغير نوع اإلعاقة الحركية إلى  هذا باإلضافة

بلغت ) شترك علوي وسفليم(، و%)35.7(بلغت ) بتر في األطراف العلوية(، و%)39.8(

  . من عينة الدراسة%) 11.7(بلغت ) شللال(، و%)12.8(

، %)18.4(بلغت ) د500أقل من ( النسب المئوية لمتغير الدخل الشهري  أنكذلك تبين

ال يوجد (، و %)6.6) (د1000أكثر من (، وبلغت %)31.1(بلغت )  د1000إلى  د 501(و

 للوظيفة قبل الثورة وبعد الثورة التكريراتولتوضيح ، من عينة الدراسة%) 43.9(بلغت ) دخل
وممن فقدوا المهنة فقد بلغت أعلى المهن التي فقدت وظيفتها كانت لألعمال الحرة ثم الموظفين 

  .وسائقي الشاحنات وأصحاب المحالت والشركات

 في هل يعاني المعاق حركيا من مشكالت في العالقات االجتماعية بعد إصابته: السؤال األول
  الثورة؟ 

  )4(رقم جدول 

  المشكالت التي يعاني منها معاقو الثورة في عالقاتهم االجتماعية

ــات   الرقم مــــــشكالت العالقــــ

  جتماعية اإل

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  التوفر

مستوى   2%

  الداللة

ــة   ب  1 ــابتي باإلعاقـ ــد إصـ عـ
الحركيـــــة فـــــي الثـــــورة    

ي أصـــــــــــبح أصــــــــــــدقائ 
  يتجنبوني 

  0.00  79.25  متوسطة  7  1.35  3.46

ــورة   2 إصــــــابتي فــــــي الثــــ
باإلعاقة الحركيـة حـدت     

   باآلخرينطمن اختال

  0.00  116.50  مرتفعة  4  1.27  3.66

ــة    3 ــابتي باإلعاقـــــــــ إصـــــــــ
الحركيـــــة فـــــي الثـــــورة    

  عزلتني عن المجتمع

  0.00  111.29  مرتفعة  5  1.30  3.62
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ــات   الرقم مــــــشكالت العالقــــ

  جتماعية اإل

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  التوفر

مستوى   2%

  الداللة

ــع    4 ــي مــــ ــاءت عالقتــــ ســــ
ــابتي    ــد إصــ ــرتي بعــ أســ

ــة فــــي  با ــة الحركيــ إلعاقــ
  الثورة

  0.00  50.53  متوسطة  8  1.52  3.06

ــرامج    5 ــة بـ ــن قلـ أعـــاني مـ
ــًا    ــاقين حركيـ ــج المعـ دمـ

  داخل المجتمع

  0.00  129.46  مرتفعة  1  1.01  4.26

ــة     6 ــابتي باإلعاقـ ــد إصـ بعـ
الحركيـــــة فـــــي الثـــــورة    
ــانتي   ــت مكــــــــــــ جعلــــــــــــ

  االجتماعية مهزوزة

  0.00  86.75  مرتفعة  6  1.38  3.58

ــابتي باإل  7 ــة إصـــــــــ عاقـــــــــ
الحركيـــــة فـــــي الثـــــورة    
أبعدتني عن المناسـبات    
ــشاركات  والمـــــــــــــــــــــــــــــ

  االجتماعية

  0.00  125.63  مرتفعة  3  1.32  3.87

ــة    8 ــابتي باإلعاقـــــــــ إصـــــــــ
الحركيـــــة فـــــي الثـــــورة    

ي أجـــد صـــعوبة   لتنـــ جع
فــي التكيــف االجتمــاعي   

  بعد اإلعاقة

  0.00  134.56  مرتفعة  2  1.16  3.95

          0.88  3.68  الكلي

ى المشكالت التي يتعرض لها المعاق حركيًا بعد اإلصابة باإلعاقة في مستوإلى يشير الجدول 
بالمقارنة ) 4.26، 3.0(الثورة في عالقاته االجتماعية، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

أعاني من "، إذ جاءت الفقرة التي تنص على )3.68(مع المتوسط الحسابي العام للمستوى البالغ 
 4.26في المرتبة األولى بمتوسط حسابي " ين حركيًا داخل المجتمعقلة برامج دمج المعاق

 بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام، وقد 1.01وانحراف معياري 
في قلة المراكز المتخصصة بدمج ) 2006محمد الزوي، (اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 
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 على الكثير من الحقوق والخدمات التي تساعدهم على المعاقين، وعلى عدم حصول المعاقين
اندماجهم داخل مجتمعاتهم، وعلى أهمية دمج المعاق في المجتمع وإنها مسألة وطنية تتطلب 

 السبب في قلة برامج الدمج ىمؤازرة المجتمعات والمؤسسات والجهود المالية والقانونية، ويعز
معاقي الثورة داخل المجتمع، وقلة  لليات الدمجفي عمتقوم  مختصه  وجمعياتلعدم وجود مراكز

البرامج اإلرشادية، والغياب التام للدولة في تأسيس مؤسسات خاصة بعمليات الدمج وتوفير 
 في عمليات ا ومهما أساسياميزانية خاصة لها، وتوعية األسرة بعمليات الدمج فهي تلعب دور

سرة، وتوعية المجتمع بأهمية دمج مبتوري الدمج من خالل التعاون واشتراك المعاق في شؤون األ
 في المجتمع، وكذلك غياب دور وسائل اإلعالم  فعاالاومقعدي الثورة حتى يكونوا عنصر

بتخصيص برامج عبر شاشات التلفاز وبرامج الراديو والجرائد والمجالت لتوعية األسرة والمجتمع 
هذه األمور غائبة في المجتمع الليبي، توري ومقعدي الثورة داخل مجتمعاتهم، كل ببكيفية دمج بم

ومن خالل المقابالت التي أجريت مع بعض أفراد العينة للتعرف على مشكلة العالقات االجتماعية 
هل تعاني من مشكالت في عالقاتك . برأيك(بصفة أوضح وأعمق، وعند طرح سؤال المقابلة 

لما عدت من العالج في "لعينة قائًال ، فقد عبر أحد أفراد ا)االجتماعية بعد إصابتك في الثورة ؟
 مراكز تقوم بتأهيلي ودمجي داخل المجتمع من جديد، معش طلعت من البيت إال ما لقيتشاألردن 

أنا صار معاي نوع من "وعبر أخر قائًال " نادرًا، انقطعت عن أصدقائي وأقاربي وعن المجتمع
 المراكز ي عن، سأل أخي علالعزلة بعد البتر حتى مع زوجتي والحظت أسرتي هذا الشيء

المختصة بالمعاقين وقالوا له في مركز واحد في طرابلس، وأنا نسكن في مصراتة المسافة بعيدة 
  فكيفمدينتي ما فيهاش أي مركز خاص باإلعاقة"وعبر أخر قائًال "  مصاريف وأرهاق الرحلةوتبي

، والدولة الجديدة ما اهتمتش أيكون فيها مركز للدمج، أيام القذافي مفش اهتمام بهذه المراكز
، وهذا يدل على القصور النابع من الدولة القديمة والحديثة في إنشاء المؤسسات "يرضوا

والجمعيات الخاصة بمراكز الدمج للمعاقين حركيًا، وكذلك نقص نشرات التوعية والتثقيف إلفراد 
التي تنص على ) 8(فقرة رقم المجتمع بأهمية وكيفية دمج معاقي الثورة داخل المجتمع، وتأتي ال

في " إصابتي باإلعاقة الحركية في الثورة جعلتني أجد صعوبة في التكيف االجتماعي بعد اإلعاقة"
 بالمقارنة مع 1.16 وانحراف معياري 3.93المرتبة الثانية بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي 

لدراسة مع دراسة المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام، واتفقت نتائج ا
)Koubekova,e,2000( أن المعاقين يواجهون صعوبات في التوافق االجتماعي، إلى  التي أشارت

 في أن هناك حواجز يتعرض )Lesly.s,2006(والعزلة عن باقي األفراد العاديين وكذلك مع دراسة 
جتماعي نتيجة لها المعاق في مجاالت الحياة االجتماعية، ويعزي السبب في صعوبة التكيف اال

للتغير االجتماعي المفاجئ الذي حدث لدى مبتوري ومقعدي الثورة، فقد أصبحت حياتهم 
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مجموعة من الحرمان الحركي لما لها من تأثير على الفرد المعاق مع أسرته وخارج نطاق األسرة 
عاد يكون التي تعتبر الداعم األساسي لعملية التكيف االجتماعي، فالشخص المصاب بحالة بتر أو إق

في حالة من االختالل في الشخصية العامة لديه مما ينتج عنها اضطرابات في عالقته بالمحيط 
الخارجي والبيئة التي يعيش فيها، مما يؤثر سلبًا على السلوك االجتماعي لديه، ويعزي كذلك 

قابالت السبب في عجز المعاق في التكيف االجتماعي مع اآلخرين لعدم تواصل اآلخرين معه بالم
ن المعوق ما هو إال قوة أقيم االجتماعية السيئة التي ترى والزيارات المنزلية زد على ذلك بعض ال

جريت مع بعض أفراد العينة، وعند طرح سؤال أمجتمع، ومن خالل المقابالت التي معطلة في ال
، فقد عبر )ورةبرأيك، هل تعاني من مشكالت في عالقاتك االجتماعية بعد إصابتك في الث(المقابلة 

أحد أفراد العينة قائال توقفت عن الدراسة وطلبت من خوي يمشي للجامعة ويوقف قيدي، ما 
فيما عبر " عنديش رغبة في الدراسة وال رغبة في خروجي من بيتي ونختلط مع من في الشارع

بعد رجوعي من العالج من اليونان معش طلعت من البيت وقل اختالطي بالناس، "شخص آخر 
عش اتصلوا بي أصدقائي وال أقاربي في منهم رخاني ومنهم معش سألوا علي، وأنا لم معش وم

، وهذا يدل على الصعوبات الجسمية "اتصلت بهم ألني ال ما نبش أي نظرة استعطاف من منهم
مة لدى مبتوري ءوالصحية التي تنعكس على الفرد المعاق بسوء التكيف وانعدام أو فشل المال

إصابتي باإلعاقة " مع المجتمع ومع من حوله، وجاءت الفقرة التي تنص على ومقعدي الثورة
في المرتبة الثالثة بمتوسط "  أبعدتني عن المناسبات والمشاركات االجتماعيةالثورةالحركية في 

 بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري 1.32 وانحراف معياري 3.87حسابي 
 التي أظهرت أن هناك )Donald, myfanwy 1986(ت نتائج هذه الدراسة مع دراسة العام، وقد اتفق

تدهور في األداء االجتماعي، واتفقت مع دراسة إلى  في مستوى اتصال المعاقين مما أدى اانخفاض
 في مشاركة المعاقين في األنشطة اأن هناك تدنيإلى التي توصلت ) 2006محمد الزوي، (

بب في ابتعاد المعاق عن المشاركات االجتماعية لتمركز الفرد المعاق حول المجتمعية، ويعزى الس
ذاته وعدم التفاعل مع اآلخرين بسبب اإلعاقة وهي تعتبر ردة فعل للواقع المؤلم الذي يعيش فيه، 

االنسحاب االجتماعي وعدم المشاركة في األنشطة والمناسبات إلى األمر الذي يؤدي به 
فراد العينة، وعند طرح سؤال المقابلة أجريت مع بعض أالمقابالت التي ل االجتماعية، ومن خال

، فقد عبر أحد )هل تعاني من مشكالت في عالقاتك االجتماعية بعد إصابتك في الثورة ؟. برأيك(
 يتم فانا معش مشيت للمناسبات واألفراح إال ألقرب األقارب ألني معقد فكي"افراد العينة قائًال 
انعزمت مرات عديدة لكن ما " أنسبب االزعاج ألصحاب المناسبة، وعبر آخر قائًال استقبالي ما نبش

مشتيش ألي عزومة، عشان بعد المسافة أو يكون مكان المناسبة في طوابق علوية، والسبب المهم 
وهذا يدل " اللي خليني انتردد في الذهاب للمناسبات ال توجد لدى قابلية في االختالط بالناس
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وى الدافعية لدى مبتوري ومقعدي الثورة للتواصل والتفاعل مع أفراد المجتمع، على نقص مست
فقد المعاق لمهارة االتصال إلى  وكذلك عدم وجود مراكز للتأهيل االجتماعي، مما أدى 

ساءت عالقتي مع أسرتي بعد "والمشاركة مع اآلخرين، فيما تحصلت الفقرة التي تنص على 
وانحراف معياري ) 3.06(لى الثامنة واألخيرة بمتوسط حسابي بلغ ع" إصابتي باإلعاقة الحركية

بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام، ويعزى السبب في ) 1.52(بلغ 
ثورة قد تمكنت من تقبل اإلعاقة العدم وجود سوء في العالقات أن أسرة المعاق بعد إصابته في 

شخص هو أحد أبطال ثورة السابع عشر من فبراير، وأنه ضحى بأطرافه بكل مرونة باعتبار هذا ال
االحترام والتقدير من أفراد أسرته، وكذلك قدرة بعض األسر بجل حماية أسرته فهو يحظى أمن 

جل رعاية المعاق أعلى حفظ التوازن داخل األسرة من خالل تقسيم األدوار بين أفراد األسرة من 
خالل المقابالت التي أجريت مع بعض أفراد العينة، وعند طرح سؤال أو تلبية احتياجاته، ومن 

، فقد )هل تعاني من مشكالت في عالقاتك االجتماعية بعد إصابتك في الثورة ؟. برأيك(المقابلة 
لما صارلي البتر في رجلي اليسار وخالل فترة عالجي كانت عائلتي "عبر احد أفراد العينة قائًال 

كان خوتي يقولون لي نحن فخورون بيك، وكانت أمي اتخفف على صدمة البتر ني باستمرار، وراتزو
وتقولي انت شرف لنا، ولما رجعت من الخارج، وجدت االهتمام من أسرتي، اشتروا لي سيارة 

كانت زوجتي معاي فترة "وعبر آخر قائًال " خاصة بالمعاقين وغيروا مكان غرفتي بغرفة أكبر
 إلى المانيا رفضت زوجتي تتركني مشت معاي إلى المانيا وقعدت عالجي بالكامل حتى لما مشيت

، وهذا يدل على حسن "أكثر من خمسة أشهر، ولما رجعت تركت زوجتي عمليها علشان تهتم بي
الداعم األساسي مما العالقة األسرية لدي معاقي الثورة باعتبار األسرة في الوسط االجتماعي هي 

كثر فاعلية في حياته، وبشكل عام تبين أن توفر مستوى مشكلة العالقات أيجعل المعاق 
االجتماعية التي يعاني منها المعاق حركيا بعد اإلصابة باإلعاقة في الثورة مرتفع، ومن خالل اختبار 

 تعزى 0.05جابات عند مستوى داللة  اإللتكرير ذات داللة إحصائية اكاي تبين أن هناك فروق
ن حركيا لجميع األسئلة، ومن خالل وات االجتماعية التي يعاني منها المعاقلمشكالت العالق

المتوسطات الحسابية تبين أن أهم مشكالت العالقات االجتماعية التي يتعرض لها المعاق حركيًا 
  ).يعاني من قلة برامج دمج المعاقين حركيًا داخل المجتمع(هي أنه 
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 التي تعاني منها أسرة المعاق حركيًا بعد إصابته في  جتماعيةما المشكالت اإل  : السؤال الثاني 

  الثورة؟

  )5(جدول رقم 

  المشكالت االجتماعية التي يعاني منها اسرة المعاق حركيا

  الرقم

ــشكالت اإل ــة المــ جتماعيــ

التــي تعـــاني منهــا أســـرة   

  المعاق

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  التوفر
2  

مستوى 

  اللةالد

1  
ــة   ــابتي باإلعاقــــ بعــــــد إصــــ
ــورة زاد    ــي الثــ ــة فــ الحركيــ

  يباهتمام أسرتي 
  0.00  169.05  مرتفعة  2  1.10  4.09

2  
تدني مستوى الذات لـدى     
ــي    أســرتي جــراء إعــاقتي ف

  الثورة
  0.00  84.71  متوسطة  5  1.40  3.37

3  

ــا    ــرتي مكانتهـــ ــدت أســـ فقـــ
ــابتي   ــد إصـ ــة بعـ االجتماعيـ
باإلعاقــــــة الحركيــــــة فــــــي    

  الثورة

  0.00  52.62  صغيرة  9  1.43  2.78

4  
ــرامج   ــة البــ ــن قلــ أعــــاني مــ
اإلرشــادية لألســرة بكيفيـــة   

  التعامل مع المعاق حركيًا
  0.00  200.93  مرتفعة  1  1.01  4.24

5  

تواجـــه أســــرتي صــــعوبات  
فـــي التعامــــل مــــع إعــــاقتي  
ــة   ــابتي باإلعاقــــ بعــــــد إصــــ

  الحركية في الثورة

  0.00  138.69  مرتفعة  3  1.20  3.98

6  

 عـــدم  تعـــاني أســـرتي مـــن   
االســتمتاع بأوقــات الفــراغ  
بسبب انشغالها المتواصل    

  بإصابتي

  

  0.00  102.87  متوسطة  4  1.30  3.48
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  الرقم

ــشكالت اإل ــة المــ جتماعيــ

التــي تعـــاني منهــا أســـرة   

  المعاق

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  التوفر
2  

مستوى 

  اللةالد

7  

ــرتي عــــــــن   انعزلــــــــت أســــــ
المناســـــبات والمـــــشاركات 
االجتماعيـة بـسبب الرعايـة    
المتواصلة بعد إعاقتي في    

  الثورة

  0.00  70.88  توسطةم  6  1.37  3.17

8  

ــة   ــابتي باإلعاقــــ بعــــــد إصــــ
ة تحـاول   الحركية في الثـور   

أســـــرتي إخفـــــاء إعــــــاقتي   
  خوفًا من نظرة المجتمع

  0.00  68.23  متوسطة  8  1.53  2.86

9  

ــة   ــابتي باإلعاقــــ بعــــــد إصــــ
الحركيــة فــي الثــورة تعــاني  
ــدعم   ــة الــ ــن قلــ ــرتي مــ أســ
ــن قبـــــــل    ــاعي مـــــ االجتمـــــ

  راب واألصدقاءااألق

  0.00  48.43  متوسطة  7  1.45  3.08

          0.84  3.45  الكلي

تعرض لها أسرة المعاق ت مستوى المشكالت االجتماعية التي إلى) 5( رقم يشير الجدول

بالمقارنة مع المتوسط الحسابي ) 4.24، 2.78(حركيًا، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

أعاني من قلة البرامج اإلرشادية "إذ جاءت الفقرة التي تنص على ). 3.45(العام للمستوى البالغ 

 وانحراف معياري 4.23في المرتبة األولى بمتوسط حسابي " حركيًالألسرة بكيفية التعامل المعاق 

 بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام، واتفقت هذه الدراسة مع 1.01
فراد أسرة المعاق للتعامل مع اإلعاقة، ألتوفير الخبرات  ل  بأن هناك تجاهال)lesly, 2006(دراسة 

 ال لزوم لالسم الموصول والتي(عدم وجود مؤسسات اجتماعية خاصة لى إ ويعزى السبب في ذلك
 تقوم بتقديم الخدمات االجتماعية من خالل البرامج واألنشطة وإقامة الندوات اإلرشادية التي )هنا

من خاللها يتم توعية األسرة، وكذلك غياب األنشطة والبرامج العلمية المخطط لها من قبل الدولة 
 األسرة بكيفية التعامل مع مبتوري ومقعدي الثورة، وضعف دور القنوات اإلذاعية لتوعية أفراد

والمرئية لما لها من دور فعال في توعية أفراد األسرة، ومن خالل المقابالت التي أجريت مع بعض 
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أفراد العينة للتعرف على مشكالت قلة البرامج اإلرشادية األسرية لمعاقي الثورة بصفة أوضح 
د ما المشكالت االجتماعية التي تعاني منها أسرتك بع. برأيك(عند طرح سؤال المقابلة وأعمق، و

أسرتي ما عندهاش الخبرة في التعامل مع "حد أفراد العينة قائًال أ، فقد عبر )إصابتك في الثورة ؟
إعاقتي  فنحن في األسرة مفش واحد معاق مما جعل أسرتي تسأل بعض األصدقاء واألقارب اللي 

، وعبر أخر قائًال "هم أشخاص معاقين كيف يستعملوا الكرسي المتحرك ألنهم خايفين عليعند
بعد رجوعي من العالج كنت البس رجل صناعي ويد صناعي في الليل انفك فيهن وفي الصبح "

نلبسهن الكن ضروري من شخص يساعدني وفي البيت مفش حد عندي خبرة في التركيب فهذي 
الحظت خوف وقلق من "، فيما عبر أخر قائًال "ا ما عندهش الخبرةألنهاسرتي  تمشكلة واجه

، "أفراد أسرتي علي، ألن أسرتي ما عندهش فكرة على الرعاية الطبية في التعامل معي كمعاق
وهذا يدل على عدم وجود اإلجراءات والبرامج واالستراتيجيات اإلرشادية التي تهدف إلى تنمية 

ي الثورة في التعامل مع اإلعاقة، والغياب التام من قبل مؤسسات وتعزيز المهارات لدى أسر معاق
الدولة الحكومية واألهلية بالمشكالت التي تعاني منها أسرة المعاق، وغياب العملية اإلرشادية من 

مقعدي الثورة حتى يمكن التغلب وقبل المتخصصين كالمقابلة والزيارة المنزلية ألسر بمبتوري 
جه األسرة نتيجة اإلصابة بهذه اإلعاقة، وجاءت الفقرة التي تنص على على المشاكل التي توا

في المرتبة الثانية في المقياس " إصابتي باإلعاقة الحركية في الثورة زاد من اهتمام أسرتي لي"

 بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام واالنحراف 1.10 وانحراف معياري 4.09بمتوسط حسابي 
 معرفة األسرة بكيفية الرعاية الصحية والعالجية إلى عدم السبب في ذلك المعياري العام، يعزى

للمعاق وكذلك شعور األسرة بالقلق والتوتر على الفرد المعاق األمر الذي يستلزم وقتًا وهمًا 
فراد العينة للتعرف على ألمقابالت التي أجريت مع بعض زائدين من الوالدين واإلخوة، ومن خالل ا

كيف . برأيك(رية لمعاقي الثورة بصفة أوضح وأعمق، وعند طرح سؤال المقابلة المشكالت األس
إن أسرتي "، فقد عبر أحد أفراد العينة قائًال ) بعد إصابتك في الثورة ؟سرة بكأصبح اهتمام األ

، فيما "تتدخل في جميع شؤوني اليومية بشكل مبالغ فيه وما نخذش في فرصة نعمل أي حاجة
سرتي ما اعاملش معاي زي خوتي ونأخذ في نصائح زائدة يوميًا خايفين على أ"عبر أخر قائًال 
سبب يوهذا يدل على االهتمام الزائد لدى أفراد األسرة بالشخص المعاق مما قد " حالتي الصحية

له مشاكل شخصية، ويدل أيضًا على االنغماس المتزايد من قبل أفراد األسرة في شؤون المعاق 
الخبرة في التعامل معه، فيما تحصلت الفقرة التي  نقصولألمن والطمأنينة لشعور األسرة بعدم ا

على " ةفقدت أسرتي مكانتها االجتماعية بعد إصابتي باإلعاقة الحركية في الثور"تنص على 

بالمقارنة مع ) 1.43(وانحراف معياري بلغ ) 3.98(التاسعة واألخيرة بمتوسط حسابي بلغ 
نحراف المعياري العام، ويعزى السبب في عدم فقد األسرة لمكانتها المتوسط الحسابي العام واال

االجتماعية للثناء الدائم من قبل األقارب واألصدقاء، والدعم االجتماعي الدائم والمستمر من قبل 
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فراد العينة، أجريت مع بعض أل المقابالت التي المجتمع ألسر مبتوري ومقعدي الثورة، ومن خال
 بعد إصابتك في الثورة هل تعاني اسرتك من مكانتها االجتماعية. برأيك(ابلة وعند طرح سؤال المق

عند ذهاب أسرتي لألقارب واألصدقاء والجيران يستقبلوهم "، فقد عبر أحد أفراد العينة قائًال )؟
حماية بكل تقدير ويثنون على ما قمت به أثناء الثورة وإني ضحيت بجسمي من أجل حمايتهم و

سر مبتوري ومقعدي الثورة أصبحت لديها مكانة اجتماعية مرموقة أيدل على أن وهذا " مدينتهم
بعد ثورة السابع عشر من فبراير، وبشكل عام تبين أن توفر مستوى المشكالت االجتماعية التي 
تعاني منها أسرة المعاق حركيًا بعد اإلصابة باإلعاقة في الثورة مرتفع، ومن خالل اختبار كاي تبين 

 ذات داللة إحصائية تعزي للمشكالت التي تعاني من أسر المعاقين حركيًا عند افروقن هناك أ

 لجميع األسئلة، ومن خالل المتوسطات الحسابية تبين أن أهم المشكالت 0.05مستوى داللة 
أعاني من قلة البرامج اإلرشادية لألسرة (االجتماعية التي تعاني منها أسرة المعاق حركيًا هي 

  ).امل مع المعاق حركيًابكيفية التع

  الثورة ؟في ما مشكالت العمل التي يعاني منها المعاق حركيًا بعد إصابته : السؤال الثالث

  مشكالت العمل التي يعاني منها المعاق حركيا) 6(جدول رقم 

  مشكالت العمل  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  التوفر
2  

مستوى 

  لداللةا

1  
فقدت عملـي بعـد إصـابتي       
باإلعاقــــــة الحركيــــــة فـــــــي   

  الثورة
  0.00  83.94  مرتفعة  5  1.31  3.84

2  

ــة   ــابتي باإلعاقــــ بعــــــد إصــــ
ــورة    ــي الثــــــ ــة فــــــ الحركيــــــ
أصحاب العمل لم يتفهمـوا   

  ظروف إعاقتي

  0.00  11.95  متوسطة  9  1.36  3.27

3  

ــم أجـــد مراكـــز للتاهيـــل     لـ
ــد   ــدينتي بعـ ــي مـ المهنـــي فـ

لحركيــة  إصــابتي باإلعاقــة ا 
  في الثورة

  0.00  241.75  مرتفعة  1  0.98  4.37

4  

ــان ــدم تكــــافؤ   يأعــ ــن عــ  مــ
فرص العمـل بعـد إصـابتي       
باإلعاقــــــة الحركيــــــة فـــــــي   

  الثورة

  0.00  87.87  مرتفعة  4  1.07  3.90
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  مشكالت العمل  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  التوفر
2  

مستوى 

  لداللةا

5  

ــم تفعـــــل     ــورة لـــ ــد الثـــ بعـــ
ــشريعات   ــوانين والتــــــ القــــــ
ــي   ــاق فــ لتكفــــل حــــق المعــ

  العمل

  0.00  150.87  مرتفعة  3  1.07  4.15

6  

ــا ــة بعــــــد إصــــ بتي باإلعاقــــ
 الثورة وجـدت    الحركية في 

فــــرص عمــــل عديـــــدة إال   
  نها ال تناسب إعاقتيأ

  0.00  48.54  مرتفعة  7  1.19  3.64

7  
ــال التـــي   أبحـــث عـــن األعمـ
تناسب إعاقتي إال أننـي لـم    

  أجدها بسهولة
  0.00  68.74  مرتفعة  6  1.16  3.80

8  
ــة   ــابتي باإلعاقــــ بعــــــد إصــــ
الحركية فـي الثـورة سـلكت       

  في عملي جديدة اأدوار
  0.00  46.80  مرتفعة  8  1.16  3.53

9  
ــة    ــة التحتيــ ــد البنيــ ال توجــ
ــابي إلــــى   لكــــي تــــسهل ذهــ

  العمل
  0.00  193.49  مرتفعة  2  1.02  4.27

          0.78  3.86  الكلي

تعرض لها أسرة المعاق حركيًا، ت إلى مستوى مشكالت العمل التي )6(رقم  يشير الجدول 

بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام ) 4.37، 3.27(حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

لم أجد مراكز للتأهيل المهني في "، إذ جاءت الفقرة التي تنص على )3.86(للمستوى البالغ 

 4.37في المرتبة األولى بمتوسط حسابي " مدينتي بعد إصابتي باإلعاقة الحركية في الثورة

سابي العام واالنحراف المعياري العام، فقد  بالمقارنة مع المتوسط الح0.98وانحراف معياري 

على أهمية مراكز إعادة كيد  من ناحية التأ)akram, 2010(اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

 توفر اإلمكانات البشرية والمادية م مراكز للتأهيل المهني لعد وجود السبب في عدمىالتأهيل، ويعز

تصار بعض المؤسسات المختصة باإلعاقة ق المهني، واوالتقنية المناسبة لتكوين مراكز للتأهيل

ومن خالل المقابالت التي  ، االهتمام بمراكز التأهيل المهنيالحركية على النواحي العالجية دون
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جريت مع بعض أفراد العينة للتعرف على مشكالت العمل بصفة أوضح وأعمق وعند طرح سؤال أ

أنا عاطل عن العمل  "فراد العينة قائالعملك؟ عبر أحد أت التي تعاني منها في  المشكال ماالمقابلة

وعملي السابق هو سائق شاحنة وهذا العمل معش يصلح بي بعد إعاقتي ألنه يبي مجهود وحركة، 

ا مبتور اليدين وومش عارف شنو العمل اللي فإن ودورت عن عمل ما لقيتش عمل يناسب إعاقتي 

في مغسلة لغسل المالبس وكوياه وهذا العمل يبي انا كنت نشتغل "، فيما عبر أخر "يناسبني

ركة اليدين والرجلين وأنا عندي بتر مشترك في يد اليسرى ورجلي اليمنى ومعش نقدر عليه ح

وفي أحدى " ودورت على مراكز في مدينتي عشان أنتعلم عمل جديد وما لقيتش أي مركز

أنا تركت عملي ومش مؤهًال للقيام "ائًال لعينة أجاب قاالمقابالت التي أجراها الباحث مع أحد أفراد 

 ألني لم اتحصل علي ىبأي عمل أخر ألني ما عنديش خبرة أو معرفة لاللتحاق بعمل واحد أخر

قدرتي الحالية ال تساعدني " ، وعبر أخر قائًال "مكان أدربني على شغل جديد يناسب إعاقتي

يتش أي مركز من مراكز التأهيل لاللتحاق بأي عمل، وعندي الرغبة في إن أعمل ولكن ما لق

إمكانيات وقدرات وناسب تت االحتياجات التدريبية بما ن أ، وهذا يدل على"المهني في مدينتي

توفير فرص عمل، ويدل على عدم استثمار الطاقات والقدرات لم تساعد على معاقي الثورة 

 .لهمان عمل مناسب  على مهنة مناسبة لضمم مبتوري ومقعدي الثورة في تدريبهىالمتبقية لد

 وضمان دخل اقتصادي دوري مالئم يستطيع من خالله الشخص ، بهذا العملموضمان احتفاظه

التي ) 9( بنفسه وتقديره لذاته، فيما جاءت الفقرة رقم تهالمعوق تأمين متطلبات الحياة وإعادة ثق

 الثانية بمتوسط في المرتبة" ال توجد البنية التحتية لكي تسهل ذهابي إلى العمل" تنص على 

 بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري 1.02 وانحراف معياري 4.27حسابي 

مة األماكن والمباني العامة للمعوقين ءاو السبب في ذلك لعدم مىالعام بمستوى توفر مرتفع، ويعز

ت البنيوية في مكان فال يستطيع المعوق ممارسة عمله بصورة متكاملة إذا لم توفر له التسهيال

عدم توفر إجراءات لى وإ عملهم، ثناءأ ته حرك لهعمله والتي تتالءم مع طبيعة إعاقته حتى تسهل

جريت مع بعض أفراد العينة للتعرف أالعمل، ومن خالل المقابالت التي األمن والسالمة داخل مباني 

ما هي . برأيك(ة على المشكالت في العمل بصفة أوضح وأعمق وعند طرح سؤال المقابل

أنا قادر على العمل "فقد عبر أحد أفراد العينة قائًال ) المشكالت التي تعاني منها في عملك ؟

وقادر على القيام بواجباته ولكن لما نمشي إلى العمل تواجهني صعوبات في الحركة فأنا اعمل في 

ى عملي اصنصير، مما مكتب هندسي ولكن في الدور الثالث وأنا مبتور الرجل وال يوجد في مبن

ن من مشكالت عملي إن أبواب العمل ردادة ومتأرجحة ا  بقولهأدى بي إلى ترك عملي، وعبر أخر
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وأنا مشلول تواجهني صعوبة في فتح األبواب، واألصنصير الموجودة في عملي صغير ومش واسع 

طان الدرج مفش مسند على حي"ولما نبي نسعمال نقعد نرجا إلى أن يفضي، وعبر أخر قائًال 

، وهذا "ومفش اإلضاءة الكافية في داخل مبني عملي واألبواب ضيقة أتصعب في الحركة عندي

يدل على عدم توافر الشروط المالئمة في مباني العمل التي تعتبر المؤشر الحقيقي إلظهار عدم 

مباني  في وضع الشروط والضوابط الفنية لل وضعفهااهتمام وزارة التخطيط والشؤون االجتماعية

التي تراعي معاقي الثورة، إذ لم تفرض قوانين العمل على أصحاب المنشآت العمالية إجراء 

التي ) 5(تعديالت بنيوية على منشآتهم لتكون موائمة لعمل المعوقين فيها، فيما جاءت الفقرة رقم 

لمرتبة في ا" بعد الثورة لم تفعل القوانين والتشريعات لتكفل حق المعاق في العمل"تنص على 

 بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام 1.07 وانحراف معياري 4.15الثالثة بمتوسط حسابي 

 أن المؤسسات  إلىواالنحراف المعياري العام بمستوى توفر مرتفع، ويعزي السبب في ذلك

فرض على جميع هذه ي الذيتجاهل قانون حقوق المعاقين المختلفة الحكومية والخاصة ت

كحد أدنى من مجموع العاملين لديها من المعاقين، وعدم %) 5(ف ما نسبته المؤسسات توظي

لثورة، ومن قيام الدولة باستصدار قوانين ملزمة على مؤسسات العمل المعنية بتشغيل معاقي ا

جريت مع بعض أفراد العينة للتعرف على مشكالت العمل بصفة أوضح أخالل المقابالت التي 

فقد عبر )  تعاني منها في عملك ؟تيما المشكالت ال. برأيك(بلة وأعمق وعند طرح سؤال المقا

سيبت الشغل اللي كنت نشتغل فيه وتوا قاعد بدون عمل، ومشيت ألكثر "أحد أفراد العينة قائًال 

مشيت لمركز الباحثين على "، وعبر أخر قائًال "من مكان عشان نشتغل ما انحصلش على عمل

ن لي حاضر أول ما يتوفر عمل لك، حنتصلوا بيك، ومفش حد العمل عشان أوفروا لي عمل يقولو

لمعوقين، وعدم وجود التشريعات الالزمة القوانين الخاصة باد تجميوهذا يدل على " اتصل بي

بعد إصابتي "لتمكين المعوقين في الحصول على العمل، فيما تحصلت الفقرة التي نص على 

على التاسعة واألخيرة " يتفهموا ظروف إعاقتيباإلعاقة الحركية في الثورة أصحاب العمل لم 

بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام ) 1.36(وانحراف معياري بلغ ) 3.27(بمتوسط حسابي بلغ 

 في عدم تفهم أرباب العمل لظروف )Lesly, s, 2006(واالنحراف المعياري العام، اختلفت مع دراسة 

 من ترك العمل تلقائيًا دون طلب أرباب العمل لعدم ن هناكأ لى إالسبب في ذلكى المعاقين، ويعز

مبتوري ومقعدي الثورة لاحترام وتقدير أرباب العمل وقدرته عليه وفقده المهارة الالزمة لعمله، 

جريت أتهم، ومن خالل المقابالت التي باعتبارهم رموز الثورة وأنهم فقدوا أطرافهم من أجل حماي

فقد أجاب رباب العمل معك؟ إجابة السؤال كيف أصبحت عالقة أمع بعض أفراد العينة للتعرف على 
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انا تركت العمل بروحي من غير ما يطلب مني صاحب العمل، مع العلم أن "أحد أفراد العينة قائًال 

صاحب العمل كلمني أكثر من مرة الكن انا اللي ما نبش نشتغل ألن قعدت قاعد في المحل منظر، 

، "فقدت رجلي في الثورة عشان اندافع على عليهم وعلى مدينتيوصاحب العمل متحشم مني الني 

أنا نشتغل عند عباس شنيب في مصنع الفرش لما قامت الثورة مشيت للجبهة في "وعبر أخر 

البريقة انقطعت يدي ولما عرف عباس أن يدي انقطعت قالي شغلك ما زال موجود وبنفس راتبك 

قبل ما نمشي لألردن عشان انعالج "وعبر أخر قائًال " وغيرني لمكان أسهل وعطاني مكافئة مالية

جاني صاحب محطة البنزينة اللي نشتغل عندي قالي راتبك ماشي ومكانك قاعد امتى ما تروح من 

، وهذا يدل على مدى تقدير أصحاب العمل لمبتوري ومقعدي حرب التحرير، "العالج تعال للشغل

 التي يعاني منها المعاق حركيًا بعد اإلصابة وبشكل عام تبين أن توفر مستوى مشكالت العمل

 ذات داللة إحصائية تعزى ابين أن هنالك فروقتباإلعاقة في الثورة مرتفع، ومن خالل اختبار كاي 

 لجميع األسئلة ومن خالل 0.05 الثورة عند مستوى داللة ولمشكالت العمل التي يعاني منها معاق

ال يوجد ( العمل التي يعاني منها المعاق حركيا هي المتوسطات الحسابية تبين أن أهم مشكالت

  ).مراكز للتأهيل المهني في مدينته بعد إصابته باإلعاقة الحركية في الثورة

هل يعاني المعاق حركيًا من زيادة النفقات المادية والعالجية بعد إصابته فـي     : السؤال الرابع 

  الثورة ؟

  لتي يعاني منها معاقو الثورةالمشكالت المادية والعالجية ا) 7(جدول رقم 

 
  الرقم

مشكلة الزيادة في 

النفقات المادية 

  والعالجية

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  التوفر
2  

مستوى 

  الداللة

1  

ــة   ــابتي باإلعاقـــ بعـــــد إصـــ
ــورة    ــي الثـــــ ــة فـــــ الحركيـــــ
ــي  ظروفـــي الماديـــة تمنعنـ
ــراء الكرســـــــي    ــن شـــــ مـــــ
ــراف  المتحـــــــــرك واألطـــــــ

  صناعية ال

  0.00  152.62  مرتفعة  6  1.015  4.09

2  

ــة إبعـــــد  ــابتي باإلعاقـــ صـــ
الحركية في الثـورة أصـبح    
ــادي يحــــول    ــعي المــ وضــ

  دون سد حاجة أسرتي

  0.00  92.11  مرتفعة  8  1.18  3.81
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  الرقم

مشكلة الزيادة في 

النفقات المادية 

  والعالجية

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

مستوى 

  التوفر
2  

مستوى 

  الداللة

3  

ــز    ــة مراكــ ــن قلــ ــاني مــ اعــ
ــدينتي ممــا     ــالج فــي م الع
زاد نفقـات عالجــي خــارج  

  مدينتي

  0.00  166.39  مرتفعة  4  1.02  4.15

4  

صــابتي فــي الثــورة    إبعــد  
أصــبح الــدخل المــادي ال  
ــي لعــــــالج إعــــــاقتي    يكفــــ

  الحركية

  0.00  146.65  مرتفعة  7  1.05  4.09

5  

انخفــض الـــدخل المـــادي  
بـــــسبب نفقــــــات العــــــالج  
واألدوية بعد إعـاقتي فـي      

  الثورة

  0.00  159.51  مرتفعة  5  1.01  4.10

6  
ــورة   ــي الثـ ــاقتي فـ ــد إعـ بعـ
أعــاني مــن ارتفــاع أســعار  

  تعويضيةاألجهزة ال
  0.00  195.37  مرتفعة  2  1.05  4.24

7  
أعــاني مــن ارتفــاع أســعار  
ــات الجراحيــة بعــد    العملي

  إعاقتي في الثورة
  0.00  174.71  مرتفعة   3  1.02  4.20

8  
ــد   ــم أجـــ ــورة لـــ ــد الثـــ بعـــ
شــــركات تــــأمين لتتكفـــــل   

  نفقات عالجي
  0.00  269.25  مرتفعة  1  0.90  4.44

          0.81  4.14  الكلي

ن مبتوري ومقعدي الثورة ليست لديهم القدرة على سد التزاماتهم أ )7(يوضح الجدول رقم 
المادية لهم وألسرهم، وبشكل عام تبين أن توفر مستوى مشكلة الزيادة في النفقات المادية 
والعالجية التي يعاني منها المعاق حركيا بعد اإلصابة باإلعاقة في الثورة مرتفع، ومن خالل اختبار 

لة إحصائية تعزى لمشكلة الزيادة في النفقات المادية والعالجية عند مستوى كاي تبين وجود دال

 لجميع األسئلة، ومن خالل المتوسطات الحسابية تبين أن أهم مشكالت مبتوري 0.05داللة 
  ).لم يجدوا شركات تأمين تتكفل بنفقات عالجهم(ومقعدي الثورة المادية والعالجية أنهم 
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 ت االقتصادية التي تعاني منها أسرة المعاق حركيًا بعـد أصـابته      ما المشكال : السؤال الخامس 

   الثورة ؟اثناء

  

  سرة المعاق حركياالت االقتصادية التي تعاني منها أالمشك) 8(جدول رقم 

  الرقم

مشكالت االقتصادية 

التي تعاني منها أسر 

  معاقي الثورة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

ترتيب 

أهمية 

  الفقرة

وى مست

  التوفر
2  

مستوى 

  الداللة

1  

ــع   ــرتي لبيـــــ اضـــــــطرت أســـــ
اغراضــــــها لــــــسد نفقــــــات    
ــد أصـــــــابتي    ــي بعـــــ عالجـــــ
  باإلعاقة الحركية في الثورة

  0.00  58.03  متوسطة  4  1.42  2.87

2  

اضطرت أسـرتي لالسـتدانة     
ــد   ــي بعـ ــات عالجـ لـــسد نفقـ

ــة   إ ــة الحركيـ ــابتي باإلعاقـ صـ
  في الثورة

  0.00  59.86  متوسطة  6  1.43  2.76

3   

ــطرت ــروج  اضـ ــرتي للخـ  أسـ
ــات    ــسد حاجـ ــل لـ ــى العمـ إلـ
األســـــــرة بعـــــــد إصـــــــابتي    
  باإلعاقة الحركية في الثورة

  0.00  47.01  متوسطة  5  1.45  2.81

4  

صـــــــابتي باإلعاقـــــــة إبعــــــد  
الحركية في الثورة اضطرت   
أسرتي للخروج إلـى العمـل       

  لسد نفقات عالجي

  0.00  39.51  متوسطة  3  1.50  2.88

5  
صــابتي باإلعاقـــة أدت إلـــى  إ

كفايــة الــدخل المــادي عــدم 
  ألسرتي

  0.00  52.72  متوسطة  2  1.43  3.30

6  
ــوانين    ــوفر القــــــ ــدم تــــــ عــــــ
ــة   والتــــــــــشريعات الخاصــــــــ
  لتعويض أسر معاقي الثورة

  0.00  195.27  مرتفعة  1  1.23  4.08

          1.02  3.12  الكلي



  يشوشان و الغزو

  952

 إلى مستوى المشكالت االقتصادية التي تعاني منها أسرة المعاق )8(رقم يشير الجدول 

) 4.08، 2.76(بعد إصابته باإلعاقة في الثورة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين حركيا 

إذ جاءت الفقرة التي تنص على ). 3.12(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام للمستوى البالغ 
في المرتبة األولى بمتوسط " عدم توفر القوانين والتشريعات الخاصة لتعويض أسر معاقي الثورة"

 بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري 1.23 وانحراف معياري 4.08 حسابي
 ذلك لجمود تطبيق المواثيق والتشريعات الوطنية التي تكفل حقوق أسر  فيالعام، ويعزى السبب

، وعدم وضع الموازنة المالية واآللية )المادية والعالجية(معاقي الثورة من الناحية االقتصادية 
عيشة الكريمة ملمالئمة التي تكفل التعويضات ألسر مبتوري ومقعدي الثورة حتى يتحقق لهم الا

ها لحماية الوطن والعرض، ولعدم وجود إحصائية ءوالحياة الالئقة في المجتمع كأسر قدمت أبنا
موثقة صادرة من مؤسسات الدولة بعدد األسر التي تضررت في الثورة حتى يتم تعويضها وتوفير 

ال وجود ألي دراسة من الدراسات السابقة تناولت ه فإنضافة لذلك  وإ مالي لهذه األسر، دخل
جريت مع ألثورة، ومن خالل المقابالت التي موضوع القوانين والتشريعات لتعويض أسر معاقي ا

بعض أفراد العينة للتعرف على المشكالت االقتصادية التي تعاني منها أسر معاقي الثورة، وعند 
ما المشكالت االقتصادية التي تعاني منها أسرتك بعد إصابتك باإلعاقة : برأيك(سؤال المقابلة طرح 

لما رجعت من العالج في الخارج تقابلنا مع اللجنة التابعة لوزارة الصحة "، أجاب أحدهم قائًال )؟
تعويض في اجتماع خاص بمبتوري حرب التحرير، وقالوا لنا إن الدولة تبي أتقدم لكم وألسركم 

مادي وتكفل بجميع مصاريف العالج عن طريق مؤسسة خاصة بالجرحى والمبتورين لتأمين جميع 
العالج واستكمال العالج في الخارج، والكن كان الكالم حبر على ورق فأنا إلى اآلن لم اتقاضى أي 

يازات سمعت إن المؤتمر الوطني صدر قانون بتعويضات وامت"وعبر أخر قائًال " مبلغ مالي منهم
لي وألسرتي الكن القانون يبي فترة طويلة عشان يطبق ألن المؤتمر مش داير إحصائية أبان بعدد 

، وهذا يدل على نقص الدعم المادي والعالجي ألسر "المعاقين الثورة ممكن بعد فترة يطبق
 عن  ايضامبتوري ومقعدي الثورة والذي تسبب في عدم كفاية الدخل المادي لألسر، والناتج

ثورة التحرير لتأمين وحماية أسرة  نعدام التأمينات والمعاشات االجتماعية لمبتوري ومقعديا
إصابتي "المعاق باعتبارها أسرة ضحت بأبنائها من أجل الثورة، وجاءت الفقرة التي تنص على 

 3.30في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي " باإلعاقة أدت إلى عدم كفاية الدخل المادي ألسرتي

 بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام، ويعزى 1.43حراف معياري وان
السبب في ذلك لعدم توفر الرعاية الصحية واألساسية من قبل مؤسسات الدولة من توفير األجهزة 
التعويضية والعالج والعمليات الجراحية لمبتوري ومقعدي الثورة األمر الذي أدى إلى تحمل 

ك ترك ذلعاق لتكاليف عالجه مما انعكس على عدم كفاية الدخل المادي لديه ولدى أسرته، وكالم
المعوق لعمله بعد إصابته باإلعاقة في الثورة مما أدى إلى انخفاض مستوى المعيشة له وألسرته، 
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برأيك ما (ومن خالل المقابالت التي اجريت مع بعض أفراد العينة، وعند طرح سؤال المقابلة 
أنا "أجاب احدهم قائًال )  التي تعاني منها أسرتك بعد إصابتك باإلعاقة ؟ماديةمشكالت الال

الوحيد الي نصرف على األسرة، وزوجتي ال تعمل وعندي أربعة ابناء وأنا نشتغل موظف في 
 مصاريف العالج مشكلة بصراحة، ألن مش متوفر في لكنمدرسة اإلخالص، ما وقفش راتبي 

ي يبي ميزانية خاصة وأنا مش قادر عليهن الدولة عالجتني في البداية في مدينتي وسعره غال
 توقفت هذه المساعدات من فترة لكنالخارج وفرت لي ما احتاجه من أدوية وأدوات مساعدة 

طويلة مما اضطرني لشرائه من الصيدليات الخاصة برا مدينتي وهذا األمر جعل دخلي المادي ما 
أنا ما زلت ما عملت عالجي في "وأجاب أخر قائًال "  حاجة أسرتياسدش حاجتي من العالج وال

الخارج ركبت رجل صناعية مؤقتة وقالوا لي في المستشفى ضروري اتجي عشان ارنكبوا الرجل 
الدائمة والدولة معش اهتمت بي وأنا مش قادر على السفر وطلبت المال من خوتي الكن ما صار 

 وهذا يدل على األعباء االقتصادية التي تعاني منها أسر "شي ألني كملت فلوس خوتي في عالجي
مبتوري ومقعدي الثورة من التزامات البيت والتزامات العالج، وكذلك جمود القوانين والتشريعات 

اضطرت أسرتي "رة التي تنص على التي تكفل حق األسرة في العيشة الكريمة، فيما حصلت الفق
على السادسة واألخيرة " بتي باإلعاقة الحركية في الثورةصاإستدانة لسد نفقات عالجي بعد لال

بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام ) 1.43(وانحراف معياري بلغ ) 2.76(بمتوسط حسابي بلغ 
أن أغلب مبتوري ومقعدي حرب التحرير  إلى السبب في ذلك ىويعز. واالنحراف المعياري العام
رج على حساب الدولة لفترة معينة ، مما خفف العبء على جوا في الخاولبعد إصابتهم باإلعاقة ع

من إيواء عاقة اإل هاألسرة من التكاليف الباهظة للعالج وخاصة في بدايات اإلعاقة وما تحتاج
لألطراف الصناعية المتطورة أو والعمليات الجراحية من التكاليف لفترات طويلة في المستشفى 

ما المشكالت االقتصادية : برأيك(فراد العينة أة مع بعض  وعند طرح سؤال المقابلباهظة الثمن،
انا انصبت في الجبهة "حدهم قائًال أ، أجاب )ك بعد إصابتك باإلعاقة ؟التي تعاني منها أسرت

بقذيفة هاون في منطقة الدفينة طلعت لتونس أنعالج مباشرة على حساب الدولة وبعدها حولوني 
 التكاليف كانت على حساب الدولة، أبصراحة أسرتي تريحت إلى ايطاليا قعدت فيها ثالث شهور كل

من المصاريف وتريحنا من الدين وبفضل من الله والدولة تعالجت ودرت عمليات جراحية 
تعالجت في ألمانيا "، واجاب أخر قائًال "وعمليات تجميل واجد كاله كانت على حساب الدولة

يات الجراحية وتكاليف األكل والشرب والمنحة أكثر من سبع شهور كانت اإلقامة والعالج والعمل
الشهرية على حساب الدولة شال حمل كبير من أسرتي خاصة أن أسرتي وضعها المادي سيء 

ن هناك أ، وهذا يدل على "يعني لو ما تعالجت على حساب الدولة أكيد أسرتي ادينت أنا متأكد
ين تعرضوا لحاالت بتر أو شلل من قبل  من العناية والرعاية في بداية الثورة باألشخاص الذانوع

الدولة مما خفف أعباء كثيرة على األسرة، وبشكل عام تبين أن توفر مستوى المشكالت 
 في الثورة متوسط، ومن عاقةاالقتصادية التي تعاني منها أسرة المعاق حركيا بعد اإلصابة باال
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 0.05إلجابات عند مستوى داللة بين وجود فروق ذات داللة إحصائية لتكرار اتخالل اختبار كاي 
لجميع األسئلة تعزى للمشكالت االقتصادية التي تعاني منها األسرة، ومن خالل المتوسطات 

عدم توفر (الحسابية تبين أن أهم المشكالت االقتصادية التي تعاني منها أسرة المعاق حركيًا هي 
  ).القوانين والتشريعات الخاصة لتعويض أسر معاقي الثورة

  قة نظرية البحث بنتائج الدراسةعال

عينة بالحياة أكد تالكوت بارسونز في نظرية الفعل االجتماعي على قيام الفاعل بأفعال م
القة ن مشاركة الفعل في عقد أضاف أو. شباع الحاجات يتحقق أكبر قدر ممكن إلاليومية حتى

  .همية في النسق االجتماعيتفاعلية نمطية هي الوحدة األكثر أ

ن غياب برامج الدمج أ: نتائج الدراسة الحالية فقد وجدتماد على ما توصلت اليه فباالع
في عالقات تفاعلية ) المعاق( االجتماعي عند المعاقين حركيا يؤثر سلبا على مشاركة الفعل 

ر حول كيفية سقلة في البرامج االرشادية لدى األن هناك  أظهرت نتائج الدراسة أكما، اجتماعية
ية عن المشكالت التي تعاني هلاألوغياب مؤسسات الدولة الحكومية و، حركياالمعاقين التعامل مع 

نقص في شركات و، معاناة المعاقين حركيا من قلة مراكز التأهيل المهنيو، سر المعاقينمنها أ
، عويض المعاقين وأسرهمالتشريعات الخاصة لتووغياب القوانين ، التأمين لتتكفل بنفقات العالج

لى خلل في توازن حدى مكونات أجسامهم كل ذلك يؤدي إفقدان المعوقين إ، لى ذلكة إباإلضاف
  .خلل واضطراب عالقتهم في النسق االجتماعي الذي يشبعون حاجاتهم من خاللهو، الفعل لديهم 

  :المقترحاتوخالصة ال

 ورة في عالقاتهم الثمعاقيالتعرف على المشكالت التي تواجه : هدفت الدراسة الحالية
كالت االجتماعية التي تعرضت لها والكشف عن المش، عاقة الحركيةاالجتماعية بعد إصابتهم باإل

إصابتهم العالجية التي تواجههم بعد ووالوقوف على مشكلة ارتفاع النفقات المادية ، سرهمأ
من أجل تحقيق هذه وسرهم كالت االقتصادية التي تتعرض لها أالتعرف على المشوعاقة باإل

فراد المصابين الذين شاركو في الحرب ضد  حالة من األ230تم أخذ عينة مكونة من ، فاألهدا
االستبانة : هماو من هذه العينة البياناتداتين لجمع تم االعتماد على أوالنظام الليبي السابق 

  :لى النتائج التاليةتم التوصل إ، تحليل البيانات اإلحصائيةومن خالل مناقشة و. المقابلةو

صعوبة تكيفهم االجتماعي : مشكالت لدى المعاقين حركيا في عالقاتهم االجتماعية تتمثل  هناك   -1
بـرامج التـي   المـشاركات االجتماعيـة وذلـك بـسبب قلـة ال     وابتعادهم عن المناسبات    و، بعد االعاقة 

 .لى دمجهم في المجتمعتهدف إ
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رشـادية لألسـر التـي مـن     قلة البرامج اإل: سر معاقي الثورة تتمثل فيهناك مشكالت تعاني منها أ   -2
ــا       ــشعور   و، شــأنها مــساعدة هــذه األســر علــى كيفيــة التعامــل مــع المعــاق حركي زيــادة التــوتر وال

 .ق اتجاه مستقبل األبناء المعاقينبالقل
عـدم وجـود مراكـز للتأهيـل المهنـي التـي       : هيوهناك مشكالت عمل يعاني منها المعاقين حركيا      -3

العمل تتماشى مع طبيعة إعاقتهم باإلضافة إلى عدم تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة في     
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Abstract  
 

The Study sought to identify the economic social problems faced by the physically 
handicapped from the 17th of February Revolution. 

Sample of the study consisted of (196) physically disabled individuals upper and 
lower amputauion, and paralysis. The study used the social survey approach for the 
sampled individuals. Results of the study indicated that the most personal problems 
lower and upper amputation individuals face on the social level is difficulty to use public 
transportation and to use public facilities. They rely on others to fulfill their daily needs 
as they were unable to use their remaining abilities. Results of the study indicated that 
amputated and paralyzed individuals have problems in their relationships as they lack the 
appropriate social programs assisting them to adapt with their new situation and to return 
to society.  

Also the revolution disabled individuals' families lack the appropriate counseling 
programs assisting them in dealing with the handicapped in the family. On the economic 
level, amputated individuals and paralyzed face many problems in their work as a result 
of lack of professional rehabilitation programs, lack of suitable infrastructure helping 
them go to their work,amputated individuals and paralyzed suffer from high treatment 
and financial expenses as the aiding devices are very expensive and the insurance 
companies ensuring their right to get treatment is still absent on Libya,also amputated 
individuals and paralyzed families suffer from economic burdens resulting from low 
income and lack of regulations and laws ensuring the financial compensation to provide 
them with a decent life. 
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que Le Clézio a cherché et trouvé à Pétra de belles images, de beaux souvenirs 
et de la paix qui ont enrichi aussi son "Trésor" que son âme.   

  
  

  الحقيقية وثروتها" الكنز "لوكليزيو  رواية
   جامعة فلدلفيا، مركز اللغات، عمان، األردن،محمد الغزو

  ملخص

  

 البحث تقسيم عبر الكاتب عنه بحث اللذي الحقيقي الكنز ابين ان البحث هذا في حاولت لقد
 السياسية الصور عن يالثان وفي  الشرقيةاالدبية الصور عن األول الجزء في فبحثت، جزئين الى

  . الغرب الى والسياسي االدبي نقده وجه خاللها من التي والتاريخية

 جميلة صور عن كليزيو لو بحث هل : التالية األسئلة على اإلجابة البحث هذا في حاولت لقد
     ولماذا؟ هي؟ ما ووجدها؟  البتراء في

 أعتبر اللذي التاريخي موقعال هذا في شرقية أدبية صور وجد الكاتب بأن استنتجت لقد
 جميلة برواية خرج بان الزيارة هذة من المحصلة في استفاد وقد، الدنيا  عجائب من حديثا

  .االردن/البتراء في فعليا الموجودة الخزنة من مأخوذ االسم وهذا الخزنة أي" ”Trésor "اسماها

 الغربية الحياة روتين من الكاتب لهرب حافزا كانت الرائعة الشرقية وصورها الرحلة هذة إن.
 طابع ذات وغريبة جميلة رواية إنتاج في ساعدته التي والسكينة الهدوء عن والبحث المزعجة

  .  األوروبي للقارء بالنسبة جديدة ونكهة شرقي

 روايته في الكاتب زجها التي العربية والتقاليد العادات وبعض، واألماكن االشخاص أسماء إن
   .الشرقية بالغرابة أثرتهاو خاصا رونقا اعطتها
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Comme pour lui tous les chemins se ressemblent, car ceux-ci sont des 
retours sur soi, il essaie de chercher d'autres endroits, d'autres pays où il part 
pour fuir, pour chercher des images, pour rêver ou plutôt pour se retrouver. Il 
part pour Pétra pour entendre d'autres voix, pour écouter celles voix que les 
Européens n'entendent pas, celles des gens dédaignés et oubliés qui n'ont pas 
une grande voix ni une grande influence, mais ont beaucoup de choses à 
apprendre aux autres. Cela est clair dans l'entretien avec Gérard de Cortanze. 
"Je veux fuir dans le temps, dit-il, dans l'espace. Je veux fuir au fond de ma 
conscience, fuir dans la pensée, dans les mots. Je veux tracer ma route, puis la 
détruire, ainsi, sans repos. Je veux rompre ce que j'ai créé, pour créer d'autres 
choses, pour les rompre encore. C'est le mouvement qui est le vrai mouvement 
de ma vie : créer et rompre(19)".  

Conclusion 
A Pétra, "Le Clézio retrouvera l'innocence, la quiétude, et le bonheur de 

ces premiers hommes qui vivaient en harmonie avec le silence du monde, et de 
la nature (20)".  

Son voyage au sud de la Jordanie, à Pétra et à son trésor, est un voyage 
mémorable puisqu'il en revient par un récit, nommé "Trésor" où cet endroit 
n'est jamais décrit de façon idyllique. 

Le mont Haroun, le tombeau Malaki, et celui des Serpents, les Citernes, le 
Trésor, le Syk, wadi Moussa, wadi Siyagh, Wadi  Ath Thughra,   Wadi Mujib, 
la route d'Al Hajara, les Bédouins, le Keffieh, les monts Shara, sont des 
toponymes arabes qui enrichissaient son récit. 

Le trésor et le désert, ces deux thèmes qu'il a cherchés et trouvés à Pétra, 
ne sont que l'évocation des images pittoresques qui enrichissent le "Trésor". De 
ces thèmes viennent la solitude, le bonheur et le rêve, en un mot, le trésor qu'il 
cherche. 

Le trésor, c'est l'ensemble des tas de pierres, des souvenirs, des sables, des 
fumées, des rocs gravés, des terres fécondes d'histoire, de rêve, de sueur et de 
sang. Les montagnes de Pétra qui semblent, pour -lui, des montagnes d'or, de 
pierres précieuses, de rubis, de topaze et d'émeraude, sont un tel trésor 
intarissable et réel, que personne ne peut l'enlever. Il est là, immobile, juste 
pour éblouir celui qui le regarde. Chaque personne y voit un rêve, une 
imagination, un secret. Ce secret, apparemment, ressemble au "secret du trésor 
de Klondike, un endroit où personne d'autre ne pouvait entrer (21)".  

Ces images, où l'exotisme oriental, ont donné à son récit un gout spécial en 
y mêlant des noms de personnes et de toponymes arabes. Enfin, nous trouvons 
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La guerre est souvent présente dans ses œuvres. C'est peut-être les 
différents événements politiques lors de son enfance qui marquent son écriture. 
Gérard de Cortanze souligne qu' "au cœur de cette enfance, au cœur de la ville 
de Nice et de ses alentours, l'événement majeur reste la guerre. Toujours 
présente, de livre en livre. Parfois quelques mots suffisent pour en rappeler 
l'existence, parfois elle est évoquée de façon plus ample sur plusieurs pages ou 
chapitres (15)".  

Dans un clin d'oeil à la présence des Européens, et plus particulièrement 
des Français, en Jordanie et en Orient en général, à leur histoire, et à la 
méfiance des Orientaux envers les touristes et les marchands de l'antiquité, Le 
Clézio souligne à la page 167 que le guide touristique jordanien considère les 
touristes étrangers comme des voleurs de son patrimoine national. 

Parlant des Européens, surtout des Espagnols et des Italiens, il constaste 
que la guerre en Irak ne les intéresse absolument pas. Ils y sont complètement 
indifférents. Avec leurs casquettes multicolores, ils se baladent à Pétra, parlent 
fort et prennent des photos sans s'en préoccuper.  

Il lui semble qu'il atteint le secret en se réunissant à l'histoire, au temps où 
le monde était plus charitable et "encore innocent". Au mont Haroun, son cœur 
bat fort et la solitude de la guerre éveille en lui l'amertume. Il sent qu'il entend 
les cris des enfants, les bruits des voix et les coups de massette de ceux qui 
sculptent la pierre.  

Deux images de deux mondes différents s'entremêlent : c'est celle de 
l'Orient, avec le soleil, la sécheresse et le désert, et celle de l'Occident, avec un 
climat agréable et la verdure. A côté de Pétra, près du désert sans eau et sans 
arbres, et au climat étouffant, il redescend une vallée où "le Siyagh" serpente à 
travers les champs verts de blé et de "hautes herbes". Il se transporte d'un 
monde à l'autre. "Ici, dit-il, à Pétra, je suis tout près de l'entrée, à la porte même 
d'un autre monde (…..). Ailleurs la guerre dévore les hommes, assassins 
honteux et maudites victimes, mais dans cette vallée vivent toujours les 
esprits(16)". Ces deux mondes sont celui de "l'assassin" et celui des "victimes". 

Il constate que beaucoup de gens, dans les pays du Tiers-Monde, sont 
morts faute d'une bonne éducation, de richesse, de bonnes conditions de vie et 
de bonheur. "En réalité, dit-il, je ne suis pas optimiste. Ma vision du monde 
d'aujourd'hui n'a rien d'idyllique (17)".  Ainsi, le monde qu'il décrit est violent. Il 
aurait préféré ne "jamais être né", car il subit toutes les étapes de l'existence 
puisque la vie est détruite par la folie et la "saloperie". Gérard de Cortanze, son 
interlocuteur, n'est quand même pas d'accord avec lui puisqu'il confirme qu'il 
"suffit d'un souffle d'air pour passer de l'amour à la haine, de la paix à la 
destruction (18)".  



  Le "Trésor" de Le Clézio et sa vraie fortune 
 

 77

chez lui un plaisir évident à décrire les climats, les débris, les vents, les sables, 
les chercheurs d'or, de souvenirs et de rêve. Ainsi en est-il dans le "Trésor". 

Le chemin de sa vie est tout marqué de la fuite de la vie civilisée. Il 
cherchait la tranquillité dans le désert et chez les Bédouins, dont les habitants 
de Pétra font partie, sauvages mais aimables, généreux et surtout heureux. Il l'a 
cherchée aussi à travers la recherche du trésor et de l'or qui n'est pas un trésor 
matériel mais plutôt un souvenir, un rêve. On peut dire qu'il l'a trouvée à Pétra.  

Images politiques et historiques 

Dans le "Trésor", l'écrivain n'omet pas l'image politique, où la guerre en 
Irak est fortement présente. Marchant dans le sillage de ses aïeux, sentant 
même leur odeur, en même temps que les avions  occidentaux bombardent 
Bagdad et les autres villes d'Irak, il sent qu'il a un devoir humain à accomplir ; 
c'est la condamnation de la guerre et le silence des sages. "Je pense à la 
poussière du désert, dit-il, sur la route de Bagdad. Le bruit de la guerre 
recouvre le monde, et ici, il n'y a plus que le silence. La fureur des hommes 
s'est retirée des montagnes et des vallées alentour, comme le sang d'une bête 
qu'on égorge (11)". En fait, c'est à cause de la guerre, selon lui, que le monde va 
se détruire. 

Le Clézio porte un regard accusateur sur l'Occident et décrit sa violence. 
C'est pourquoi il se rappelle des événements qui se déroulent en Irak où tout le 
monde se rassemble pour attaquer ce pays. "C'est juste cet instant, entre la nuit 
et le jour, il s'efface déjà. Dans un instant les avions vont obscurcir le ciel au-
dessus de l'Irak, ils vont lâcher leur tapis de bombes (12)". Ce mauvais tapis de 
bombes et de mort montre la violence et l'horreur de cette guerre.  

La question palestinienne et le conflit entre Israël et les Arabes sont aussi 
présents dans cette nouvelle. Il mentionne la guerre qui s'est déroulée entre les 
deux parties à laquelle le grand roi Abdullah et les Jordaniens ont participé. Les 
Israéliens ont gagné cette guerre et les Arabes sont restés de l'autre côté du 
fleuve, les yeux brûlés par le regard triste du haut des falaises et loin de la ville 
sainte. Après cette guerre il ne reste plus rien à part le silence impitoyable. 
"Que reste-il aux hommes, dit-il, quand les guerres sont finies? Le silence, 
comme aujourd'hui, sur le grand désert au sud de Bagdad, le silence qui serre le 
cœur des vivants et qui ouvre une fissure au cœur des pierres (13)".  

Dans l'Etoile Errante, on voit d'autres signes sur ce conflit où règnent la 
mort, l'injustice et la tristesse : "Roumiya était une des survivantes de Deir 
Yassin, dit-il. Le mari de Roumiya était mort là-bas, ainsi son père et sa mère, 
et ses beaux-parents (14)".  
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Enfin, c'est le moment de la réalité, où Le Clézio se réveille du rêve et se 
trouve en face du trésor, de la grande histoire. "Tout d'un coup, dit-il, je l'ai vu. 
Le Trésor. La légèreté, la tendresse. La nouveauté. Une idée, mieux qu'une 
idée, un rêve. Couleur de nuage (7)".  

Le Clézio imagine très bien la liberté dans les espaces ouverts, les autres 
civilisations et les déserts puisque leurs habitants y vivent dans la sérénité, loin 
des villes et de la modernité où tout le monde court après l'argent et le confort 
matériel. Il a préféré la fuite, puisqu'il trouve dans le monde moderne une vie 
agitée où ne règnent que la violence et l'inquiétude. Cette liberté touche tout le 
monde surtout les hommes âgés. "C'était au temps où on n'égorgeait pas les 
chevaux lorsqu'ils étaient devenus trop vieux pour servir, mais on les laissait 
partir dans les montagnes, pour qu'ils rencontrent la mort dans l'ivresse de la 
liberté (8)".  Le Clézio ne rêve donc de trouver ni l'or ni le trésor mais la paix, la 
tranquillité et la liberté. Pour lui, ces choses cherchées ne se trouvent que dans 
l'amour de la vie et d'autrui.  Et comme il  associe le bonheur à la liberté des 
habitants du désert, les Européens viennent pour l'anéantir d'une manière ou 
d'une autre. Marc Alpozzo souligne que "Le Clézio qui, très tôt, a choisi 
l'écriture et le voyage, semble nous dire en substance, que seules la liberté et 
l'errance seront sources du bonheur des hommes. Notre monde matériel fondé 
sur le mensonge, la ruse et la violence, seront en revanche, leur perte (9)".  

Ainsi, le bonheur des personnages de Le Clézio semble loin du monde 
moderne, il est dans le désert et dans la recherche d'autres civilisations. Dans 
"Ici et Ailleurs", Marc Alppozo ajoute aussi que Le Clézio essaie d'accéder à la 
liberté à travers la fuite, la désertion,  l'harmonie et le voyage qui ne 
connaissent ni temps ni espace. 

Sayed Djamal et Mansoureh Hedayati observent aussi que "Le héros 
leclézien voyage et parcourt d'autres terres où il rencontre des choses 
n'appartenant pas à sa culture et cela définit les traits exotiques de son œuvre. 
Par la découverte d'autres civilisations, Le Clézio s'apaise et devient l'écrivain 
du bonheur et de la liberté (10)". 

La femme orientale est ''bien'' représentée par la fille qu'il a rencontrée à 
Pétra. Cette fille, "jeune, mince et sauvage", maitrise la ville "des esprits". Sa 
tunique noire, son voile, son visage sombre et ses yeux "jaunes" ont un éclat 
surnaturel. Qu'elle porte le nom de Meriem, d'Ayicha, d'Hanné, de Samira ou 
d'Alia, elle est la même femme arabe qui porte la même simplicité, les mêmes 
traits et la même mentalité. 

Les pages qu'il consacre au désert et au trésor sont parmi les plus belles 
que Le Clézio ait écrites. Rares sont les livres qui n'y font pas référence. Il y a 
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connait ces mots. Ils sont lourds, ils pèsent sur ses paupières, ils font battre trop 
vite son cœur. En dessous de lui, la vallée calcinée est solitaire, il n'y a  plus de 
fumées, même les oiseaux se sont tus. Peut-être que c'est pour cela que son père 
est parti, un secret est parfois trop lourd à porter (4)".  

A Pétra, ce village "des morts", notre écrivain y voit tout comme un désert 
mort d'où la vie se serait retirée. Rien que montagnes étrangères, muraille 
brûlée, lumière pâle, roches qui ont les couleurs de la mort, odeur âcre d'urine, 
chose maléfique et surnaturelle. Mais il porte une grande estime envers cet 
endroit où l'Histoire est fortement présente à travers les tombeaux, les 
amphithéâtres, les sculptures, les maisons, les voies romaines et même le 
"Trésor". Cette estime se manifeste bien à travers ces lignes "J'ai le cœur serré, 
j'ai du mal à respirer, parce que je suis entré dans un autre monde, un monde où 
les génies ont laissé leurs traces. Le temps n'est qu'un battement, et je suis tout 
près du voyageur, je marche dans son ombre (5)".  

Pour entrer dans cette cité, Le Clézio a été obligé d'emprunter le Sik. 
Stupéfié par cette gorge étroite de plus de 80 mètres d'hauteur et d'1 kilomètre 
de long, taillé dans les roches, il est dans un rêve. Celui-ci lui offre une 
expérience exceptionnelle qui lui rappelle les voyageurs européens qui ont 
décrit cet endroit, tout particulièrement le suisse Burckhardt qui a redécouvert 
la ville rose (Pétra) en 1812.  D'abruptes falaises, des couleurs étonnantes, des 
formations rocheuses et des souvenirs se multiplient dans la description de ce 
défilé merveilleux de Pétra. A l'extrémité de celui-ci, le voyageur découvre le 
Trésor, en arabe, Al-Khazneh. "Cette expérience est à couper le souffle. Vous 
vous sentirez minuscule à côté de cette imposante façade rose de 30 m de large 
et 43 m de haut, taillée à même le roc. Tombeau d'un roi nabatéen, elle a été 
taillée au début du 1er siècle et témoigne du génie de ce peuple ancien pour la 
construction (6)".  

Dès son enfance, il découvre le désert à travers les livres de son père et 
ceux de Charles de Foucauld. Cette attirance fut, pourrait-on dire livresque et 
verbale.  

 Apparemment Le Clézio connait très bien Pétra à travers les livres qu'il 
avait lus avant son voyage, surtout  celui qu'il avait lu dans la bibliothèque de 
son grand-père à Zurich. Il a attendu avec patience cet instant pour découvrir le 
"secret", le rêve. Avant d'y entrer, son cœur bat très fort, sa gorge devient sèche 
et sa vue brûle. Il a dû s'asseoir "sur une pierre" pour reprendre son souffle. Or, 
il était ébloui et troublé devant cet endroit et cette histoire. Ce livre parle du sud 
de la Jordanie, notamment de Kerak, Shaubak, Maan, Akaba, Wadi Moussa et 
Syk. 
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A travers la recherche des images littéraires orientales dans la première 
partie et des images politiques et historiques dans la deuxième, nous essaierons 
de savoir quelle est la vraie fortune (valeur) de ce "trésor" et de répondre aux 
questions suivantes : Le  Clézio a-t-il cherché et trouvé de belles images à Pétra 
? Lesquelles? Et pourquoi?    

Nous allons voir l'apport de celles-ci au "Trésor" que nous estimons une 
nouvelle belle et remarquable par son goût oriental.  

Images littéraires orientales 
Pétra, cette ville nabatéenne, est le plus précieux fleuron  de la Jordanie. 

Cette huitième merveille du monde est une cité taillée dans la pierre par les 
Nabatéens ingénieux il y a plus de 2000 ans. Elle a fleuri grâce à  son 
emplacement stategique sur les routes du commerce de la soie et des épices, 
reliant le Moyen-Orient, La Chine, l'Europe et l'Inde, elle a fleuri. 

Le "Trésor" de Le Clézio, qui est en réalité, un site archéologique, qui se 
trouve  à Pétra, en Jordanie, et que les Jordaniens appellent Al Kaznah, c’est-à-
dire le trésor, n'est qu'un édifice muet et vide d'argent, mais très important au 
niveau touristique et historique. C'est tout à fait pareil pour Le Clézio, car ce 
"Trésor" n'est qu'une valise vide d'argent, mais pleine de souvenirs, de photos 
et de papiers ou notes prises sur place lors de son voyage à Pétra. Résumant 
cette nouvelle en quelques lignes, Le Clézio nous montre l'importance de ce 
trésor. "Au fond de la valise, dit-il, il y a des papiers attachés par une ficelle, 
des photos, des lettres. C'est cela le trésor, rien que des papiers et des photos. 
Mais Samaweyn (personnage principal du "Trésor") est heureux chaque fois 
qu'il soulève le couvercle, ses yeux brillent et son visage s'éclaire, et c'est pour 
cela que les autres imaginent l'or et l'argent, ou les liasses de dollars (1)".  

Mais, comme "ce trésor avait à voir avec la survie ou la vie, avec l'homme 
et son regard intense, avec la relation entre l'homme et la nature, avec un 
mystère à laisser à sa descendance pour qu'elle finisse par le résoudre un 
jour(2)", notre écrivain part pour Pétra pour chercher ce mystère. Comme il était 
inspiré par le Mexique, il me semble qu'il l'était également par Pétra, ses 
montagnes, son désert, ses terrains vagues et son trésor. Christine Gallardo 
remarque que " Les vestiges du passé éclairent en lettres écarlates le passage à 
l'âge adulte. Coeur brûle et autres romances, de J.M.G. Le Clézio balade sa 
tendre compassion des taudis du Mexique aux antiques cavernes de Petra (3)".  

Samaweyn, son amour et son secret enrichissent les textes de cette 
nouvelle et font éclater le génie de la description chez Le Clézio. Trois images 
se manifestent dans les lignes suivantes où les mots d'amour, la solitude et 
l'immigration imprègnent ce coin du monde. "Personne d'autre que lui ne 
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Résumé 
Dans cet article, nous avons essayé de voir si Le Clézio avait cherché et trouvé de 

belles images à Pétra lesquelles et pourquoi?  Dans la première partie, nous avons 
souligné les images littéraires orientales et dans la deuxième nous avons traité les images 
politiques et historiques dans lesquelles la guerre de l'Irak est fortement présente.  

Nous avons trouvé que Le Clézio avait enrichi son récit "Trésor" par de belles 
images orientales et qu'il avait fui l'Europe et la vie moderne afin de trouver la paix 
ailleurs.         

Ces images ont, en général, enrichi son récit où l'exotisme oriental lui a donné un goût 
spécial en y mêlant des noms de personnes et de toponymes arabes. 

Summary 

In this article we tried to find the most sought after by Le Clezio to enrich 
his story the "Treasury" images. In the first part we emphasized the Eastern 
literary images and in the second we discussed the political and historical images 
in which the Iraq war is strongly present. 

I tried to find answers to the following questions: Has Le Clézio sought 
about Petra's images and has he found them? What are the images? And why? 

I have deduced that the writer found an oriental images in the historical site 
which is considered a world wonder and he got a benefit from that visit to 
produce that wonderful novel "Trésor" which named after Al Khazna "Treasury" 
in Petra/ Jordan . 

We found that the "Treasury" is a symbol of freedom and remember that Le 
Clézio has sought to escape modern life and find peace. 

These images have generally enriched his narrative where exotic oriental 
gave it a special taste by mixing the names of people and places and Arab areas. 
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موقع شبكة الجزيرة اإلخبارية الناطق باللغة العربية ألحداث الثورة الليبية تغطية 
  2011لعام 

  .، جامعة  اليرموك، إربــــــد، األردناالذاعة والتلفزيونقسم ، محمد محروممحمود شلبيه و

  ملخص

  

قع شبكة الجزيرة اإلخبارية الناطق  لموالتغطية اإلخباريةالتعرف على تهدف هذه الدراسة إلى 
  .2011باللغة العربية ألحداث الثورة الليبية لعام 

في تنفيذ هذه الدراسة للتعرف على هذه تحليل المضمون كأداة   أسلوبان  واستخدم الباحث
 أحداث الثورة الليبية حولموقع الالتغطية من خالل رصد وتحليل القصص اإلخبارية التي نشرها 

  . في هذه التغطية واالتجاهات فيهااألنماط الصحفية المستخدمةالتعرف على ة إلى باإلضاف،

  فيقصة إخبارية حول أحداث الثورة الليبية ) 76( ت نتائج الدراسة أن الموقع نشر وأظهر
 في نماط الصحفيةاأل افةاستخدام ككما ، قصة إخبارية يوميا ) 11( بمعدل غضون أسبوع واحد
  و الشعب الليبيمضمون هذه التغطية يسلط الضوء على معاناة كان وث، تغطية هذه األحدا

فعل ال على رصد ردود ركزتأن هذه التغطية كما أظهرت نتائج الدراسة . وتطلعاته إلى الحرية
  .ليبياوتطورات الوضع في  الليبية دولية بشأن الثورةالعربية وال

   الديمقراطية - الثورة الليبية- عالم العربي اإل-  شبكة الجزيرة اإلخبارية –:مصطلحات الدراسة

 
* The paper was received on Feb. 18, 2014  and  accepted for  publication on  Aug. 27, 2014.   
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Lynch (2006, p.47) indicated that Al-Jazeera is the Arab Fox news and voice of 
new Arab public and Figenschou (2010) confirmed that Al-Jazeera is a voice for 
the voiceless because it covers the forgotten stories in the world.  

Conclusion 

The emergence of Al-Jazeera news network and the new constellation of 
Arab satellite broadcasters have created a new public sphere in Arab world and a 
new atmosphere has contributed in promoting the freedom of press and 
expression. Al-Jazeera has a key role in publishing the cultural and social 
awareness between Arab people. And it is outlet for Arabs to express their views 
and aspirations which seeking to achieve real reforms lead to stop the 
authoritarian practices for Arab regimes. Al-Jazeera has become media power 
effects on the Arab and international arena and the last events in Arab world 
confirmed that the Arab mass media started to play a key role to encourage Arab 
people to demand in democracy where Pintak (2008) confirmed on the 
transformational power of the Arab media revolution.   

In the end we can say that the events of Arab revolutions confirmed that Al-
Jazeera is an important power effects on political and social life  in the Arab 
world,  where  U.S. Secretary of  State, Hillary Clinton said  that the events of 
Arab revolutions confirmed that Al Jazeera is gaining more prominence in the 
U.S. because it offers "real news" and she confirmed that The U.S. is losing the 
"information war" in the world because Al-Jazeera was "changing peoples' 
minds and attitudes (Tomasky2011). While Walt (2011) stressed that Al-Jazeera 
is the winner from Arab revolutions and Al-Jazeera with its round-the-clock 
coverage put a lot of Western coverage to shame and Al Jazeera may have 
emerged as an even more potent revolutionary force. 
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figure confirms that Al-Jazeera supported People's aspirations for freedom and 
democracy in Libya. 
  
Table (5): The topics of news articles of the events of Libyan revolution in 
Al-Jazeera’s Arabic website  

The Topic Frequency Percent 
The crimes of Libyan regime  15 19.7% 
The corruption of Libyan regime   4 5.3% 
The aspirations of the revolutionists   7 9.2% 
The achievements of  revolutionists 11 14.5 
International reactions   16 21% 
 Arab reactions 6 7.9% 
Other topics 17 22.4% 
Total 94 100% 

 
Table (5) shows the topics of news articles which published about the events 

of revolution, we can note that Al-Jazeera’s news coverage focused on the 
regime crimes against the civilian and reported the aspirations of the 
revolutionists and their achievements during the military battles between them 
and the regime forces where Al-Jazeera’s website published (42) news articles 
on these topics. And the website published (4) news articles about the regime 
corruption and the role of Gadhafi’s family in the looting of the Libyan people's 
money. The topics of (22) news articles published in the website focused on the 
international and Arab reactions and  the human, social and health situations in 
Libya and the role of international society in protecting the civilians.          

The results of content analysis of 76 news articles published by Al-Jazeera’s 
Arabic website confirmed that Al-Jazeera played a leading role in support the 
effort of Libyan revolutionists to get their freedom and achieve the democracy 
which call to achieve the justice and promote the human rights and equal 
opportunity amony people and the freedom of expression as well as the right of 
peoples to choose their governments and their representatives. During the 
events, Al-Jazeera faced hard difficulties to report the events of revolution for 
audiences in various parts of the world. Its cameraman Ali Al-Jabber killed by 
the regime forces when he was documenting in his camera the crimes of Libyan 
regime and three reporters from Al-Jazeera were arrested and their fate 
unknown. 

The news coverage of Al-Jazeera for the events of Libyan revolution proves 
that Al-Jazeera is the voice for the Libyan revolutionists, Zayani (2008) 
confirmed that Al-Jazeera the CNN of the Arabs and the voice of Arab world, 
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news story and the number of articles was (11). These results confirmed that the 
news coverage of Al-Jazeera‘s website for the events was very important and 
aimed to put the event on the agenda of the Arab audience. 

Table (3): The sources of news articles which published by Al-Jazeera’s 
Arabic website   

Sources Frequency Percent 
Al-Jazeera’s resources 54 71% 
Global agenesis  11 14.5% 
International newspapers  11 14.5% 
Total 76 100% 

Table (2) showed that Al-Jazeera’s website depended on its resources in 
reporting the events, where the reporters and correspondents of Al-Jazeera were 
reporting the event on the ground moment by moment. And the results showed 
that the resources of 71% from the total of the news articles published by the 
website were Aljazeera’s resources.  And the recourses of 29% from the total of 
news articles were the global news agonies and international newspapers. This 
figure confirms that Al-Jazeera reported the events of revolution as an unusual 
event and covered the events under slogan “People make a revolution in Libya” 
and this means that Al-Jazeera realized its moral role in reporting the suffering 
of the Libyan people from the beginning of the revolution.  

 
Table (4): The trends of news articles of the events of Libyan revolution in 
Aljazeera’s Arabic website 

  
The Trends Frequency Percent 

Supported Libyan regime  1 1.3% 
Not supported Libyan regime  21 27.6% 
Supported Libyan revolutionists 34 44.7% 
Not supported Libyan revolutionists  1 1.3% 
Natural  19 25% 
Total 76 100% 

  
Table (4) showed that the trends of the content of most articles published in 

Al-Jazeera’s website supported the Libyan people and their revolution and did 
not supporte the Libyan regime. And the news coverage of the events depended 
reporting the suffering of people in Libya and played important role to highlight 
the crimes of the Libyan regime against the civilians. Al-Jazeera’s website 
published (55) articles supported revolutionists while the number of news story 
which published and supported the Libyan regime was (2) news articles. This 
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Findings and Discussion 
Table (1): The journalistic patterns were used by Al-Jazeera’s Arabic 
website 

Journalistic pattern Frequency  Percent 
News Report  68 89% 
News analysis  5 7 % 
Opinion  2 2.7% 
Comment  1 1.3% 
Total 76 100% 

  
Table (1) showed that Al-Jazeera’s website published through the period 

from 12 to 18 March 2011 (76) news articles about the events of the Libyan 
revolution. This number from the news articles confirms the prominence of the 
event and Al-Jazeera’s coverage was in-depth and comprehensive.The most of 
journalistic patterns that used to report the events were news reports where the 
website published (68) news reporters, were (89%) from the total of news 
articles, and (5) news analysis were (7 %) from the total of news articles. While 
the website published (3) news articles in other forms (opinion, comment) and 
were (6.4%) from the total of news articles.  

The average of news articles which published in the website per day was 
around (10) news articles. This figure points out that the news coverage was 
expanded and comprehensive and the event was the primary event for Al-
Jazeera. 
 
Table (2): The prominence and placement of news articles in Al-Jazeera’s 
Arabic website   

Prominence and 
Placement 

Frequency 
  

Percent 
 

Lead news story  65 86% 
Top news story   11 14% 
Other news story   0 0% 
Total 76 100% 

Table (2) showed that the news articles published in Al-Jazeera’s Arabic 
website about the events of revaluation occupied important placement and privet 
prominence. The sites of news articles which occupied in the home page of the 
website confirm that the event was an important and the first story during this 
period. Where (86. %) from the total of news articles were lead news story and 
the number of articles was (65). and (14. %) from the total of news were top 
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 Topic of news article: to know the topics of news articles published about 
the Libyan revolution, the topics were coded and the coding was based on 
seven categories a) The crimes of Libyan regime b) The corruption of 
Libyan regime c) The aspirations of the revolutionists d) The achievements 
of revolutionists e)international  reactions. f) Arab reactions g) other topics. 

Agenda Setting Theory: 
Agenda setting theory can be examined on two levels: the agenda of objects/ 

issues and the agenda of attributes. McCombs and Shaw posit that “issue 
salience” transfer is the main objective of first level agenda setting studies. The 
“issue” refers to the object on which the attention of the media and the public are 
focused (McCombs, 2004 cited in Bashri 2008). Such issues or objects may 
include public issues, political candidates, public institutions or competing 
brands of goods (Ghanem 1996 cited in Bashri 2008). The research focus of 
second level agenda setting is the transfer of “attribute” salience from media to 
the public. Kisousis (2004 cited in Bashri 2008) and McCombs (1992 cited in 
Bashri 2008) have defined attributes as “characteristics and traits that fill out the 
picture of each object”. When it comes to media messages, attributes are also 
referred to as a “set of perspectives or frames that journalists and the public 
employ to think about each object” (Ghanem, 1996, p.17 cited in Bashri 2008). 
 

   Hence, the first level, the agenda of objects, is related to the transfer of 
salience of issues from the media to the public and thus focuses on what the 
public thinks about. The second level deals with the specific attributes of an 
issue and how media coverage influences how the public thinks about a 
particular issue. 
 

Agenda-setting has evolved from a focus on media effects on the public 
perception of the most important issues of the day to a theory elaborating a 
hierarchy of communication effects. Its core is three levels of agenda-setting. 
The initial two levels were introduced during the first decade of research. Level 
three is recent. Evidence from the initial studies on this expanded view of 
agenda setting supports the Network Agenda Setting Model. This theoretical 
model asserts that the news media can bundle sets of objects or attributes and 
make these bundles of elements salient in the public mind simultaneously(Guo 
et. al 2012). 
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the subject of the study for (1) one week and was keen to save the news articles 
as html page every day online. The number of news article was (76) articles. The 
research used this method to answer the main research question of study: what is 
the role of the news coverage of Al-Jazeera’s Arabic website in supporting the 
Libyan revolutionists and analysed the content of all news article in terms of 
journalistic patterns, prominence and placement, as well as the topic and trends 
of content in the news articles and sources of news articles. 
 
The unit and categories of analysis 

The unit of analysis in this study is the subject of the Libyan revolution 
where the researchers adopted five analytical categories; they are journalistic 
patterns, sources, the trends of news content, topics of news content and 
placement and prominence of news articles. The researcher designed coding 
sheet and coded the analytical categories as following: 
 
 The journalistic patterns: To know what are the journalistic patterns which 

were used in the news coverage of the Libyan revolution by Al-Jazeera 
Arabic website, the journalistic patterns were coded. The journalistic 
pattern coding was based on four categories: a) news report b) news 
analysis c) opinion d) comment. 

 Prominence and Placement: To test these terms, the prominence and 
placement of the news articles about the Egyptian revolution the 
prominence and placement were coded and the coding was based on three 
categories: a) lead news story, which is considered to be the most important 
news item, b) top news story, which is the next most important story c) 
other news story, which is considered to be the least important news item. 

 Sources: To test using the sources of information in reporting the Libyan 
revolution by Al-Jazeera Arabic website, the sources of news articles were 
coded and the coding was based on four categories: a) Al-Jazeera’s 
resources, b) global agencies c) global newspapers.   

 Trends: To examine the trends of the news content published by Al-Jazeera 
website about the Libyan revolution, the trends were coded. The trend 
coding was based on five categories a) Neutral b) supporting the Libyan 
regime c) Not Supporte the Libyan regime d) Supporte the Libyan people e) 
not supporte the Libyan people. 
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from Al-Jazeera and called Qatari government to close Al-Jazeera but the Qatari 
government refused the American demands (Parks 2009). 
 

At the beginning of 2011, the events of Arab revolutions started and Al-
Jazeera emerged ageing through its news coverage and the observers indicated 
that Al-Jazeera’s news coverage was unique and played a leading role in 
supporting these revolutions. 
 
Goals of study  

This paper aims to examine the role of the news coverage of Al-Jazeera’s 
Arabic website in supporting the Libyan people in their revolution against the 
Libyan regime.  

The main research question is: what is the role of the news coverage of Al-
Jazeera’s Arabic website for the Libyan revolution in supporting the Libyan 
revolutionists? 
    
The study aims to:   
 To identify the average of news articles published about Libyan revolution 

on Al-Jazeera’s Arabic website. 
 To identify the journalistic patterns which were used in reporting Libyan 

revolution by Al-Jazeera’s Arabic website. 
 To identify the sources which Al-Jazeera’s Arabic website depended on to 

report the events of Libyan revolution. 
 To identify the trends of news articles published on Al-Jazeera’s website 

about Libyan revolution. 
 To identify the topics of news articles published on Al-Jazeera’s website 

about Libyan revolution. 

Method 

The researchers used the quantitative content analysis, describe a specific 
analytical method. This Method is used as research technique for the objective, 
systematic and quantitative description of the manifest of communication. 
Because the content of analysis is a method that aims to produce a ‘big picture’ 
(deleting trends, patterns and absences overlarge aggregates of text) it is used to 
dealing with ‘message’ of the mass media (Deacon et. al 2007).  

This paper relied on content analysis for the news coverage of Al-Jazeera’s 
Arabic website; the researchers relied on collecting the whole contents related to 
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In November 1996, Aljazeera started the broadcast from Doha in Qatar, its 
funding from Qatar’s progressive Emir who offered an initial pledge of $140 
million dollars to help launch and subsidize Al-Jazeera over a five-year period 
through November, 2001, the channel airs  news and current affairs 24 hours a 
day, 7 days a week ( Pintak 2008). In 2001 Al-Jazeera launched its websites in 
English and Arabic languages on the internet network. According to Wenden 
(2005) Al-Jazeera’s website was the first mainstream Arabic news site free from 
government censorship and control, and it promises a different and a new 
perspective on global events.  
 

Al Jazeera is considered that a unique experience in the Arab world where it 
was the first Arab channel raises the slogan of press freedom and the opinion 
and other opinion and it adopted the western press style in its coverage of the 
events and talk show and panel discussions which appeared in the Arabic world 
for the first time and it contributed to discuss issues that are considered Taboo in 
the Arab world and that raises its popularity dramatically. 
 

Al-Jazeera contributed through its serious programs such as “The opposite 
direction" which enables for the first time the opposition parties in Arab 
countries to deliver their voice to the masses through the platform of the 
program. This program contributed for to putting Qatar in political crises with 
Arab countries and arrived to the point of withdrawal of ambassadors and 
missions of some countries from Qatar. In spite of the responses of these acts but 
Qatar continued to ensure that it does not interfere in the work of the news 
network and that it has no authority to prevent the freedom of press (Lynch 
2006, p.76). 
   

Al-Jazeera was able in a short time to enter the global news market and 
challenge the international news networks and change the mapping of news 
world (Zyani2008). The impact of Al-Jazeera was a big at the international arena 
after its news coverage for the events of the war on terror in 2001. Al-Jazeera 
became the first enemy for the U.S. government which described it as the TV 
terror or Bin Laden TV when aired the tapes of Al-Qaeda leader Osama bin 
Laden, through its news coverage of the events of 11 September 2001(Thussu 
2006, p.192). 
 

Al-Jazeera has become a military target for the U.S. military that destroyed 
Al-Jazeera’s office in Afghanistan and arrested its reporter and camera man and 
they killed its reporter in Baghdad when was covering the Iraq war in 2003 
because Al-Jazeera played an important role  in highlighting the crimes of U.S. 
military against the Iraqi civilians. The American officials expressed their anger 



Shalabieh and Mahroum  

  60

News Coverage: 
The news coverage process is simply defined as information printed by 

newspaper, broadcast by television and radio stations, or produced by 
internet–based media to keep audiences abreast of timely event and 
developments. The process of news is a distinctive category of mass media 
content(Stoval 1998, 98) .News aims to tell us  what we want to know, need 
to know, and should know. 

News coverage is current information made available to public- 
information without which people content decide what to think or how to 
act (Charnly, Mitchell 1975,6)  

In sum and generally speaking news coverage may be defined as the 
concise, accurate report of an event. It is  the report of an event  
development, or opinion that reporters and editors acting as agents for the 
public , believe will interest some or a great  many of those who receive it 
(Shalabieh 2014). 
 
Arab media and Al-Jazeera   

Arab governments are keen to control on Arab media and employ them as 
important tool to promote their control on people. The Arab media are official 
platform for the Arab regimes and work to mislead the public opinion and do not 
discuss the sensitive issue as the human rights and freedom of expression and do 
not give the opponents of regimes chance to show up on the screens of official 
televisions, broadcastings and write in the newspapers. According to Seib (2005) 
the Arab governments use the media to control the public opinion. Lynch (2006, 
p.53) confirmed that the Arab governments work to dominate on the visual 
media and internet network and they imposed siege on them because they have a 
big impact on the Arab public opinion.   
      
Ayish (2002) pointed out that the Arab governments dominated the media and 
operated it by ministries of information and the media organizations funded 
exclusively from national budgetary allocations, and their employees were 
viewed as part of public-sector bureaucracy where Limited transmission powers 
coupled with poor production resources, and Arab governments were keen to 
have inhibited the development of television into a major force of public opinion 
formation. In the 1990s, the emergence of satellite television created a new 
public sphere and led to start a new age of Arab media and the Arab world 
started to feel that the freedom of press became to appear in the Arab world and 
the Arab governments were not able to control the flow of news and information 
and most of satellite channels were their broadcasting centres in Europe because 
the Arab regimes did not allow them to work in the Arab countries (Ayish 2002). 
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majority to make decisions. According to suggestions of Francis Fukuamay, a 
former US State department official that Western socialites arrived to the 
capitalist democracy which represents the final and highest stage of the 
development of human political and economic institutes (Arblaster 2002, p.1). In 
contrast, Arab people are seeking to achieve democracy in its meaning the rule 
by the majority of people. So far, the scholars seek to answer on an important 
question is why there are no Arab democracies (Diamond 2010). 
 

Since decades, Arab people suffer from the rule of their authoritarian 
regimes which governs with an iron grip hand where there are not free elections, 
freedom of press, freedom of expression and human rights. In 22 Arab countries, 
people are suffering from their regimes where there are regimes controlling on 
the power since 30 years until now such as the Libyan and Yemeni regimes and 
the Egyptian and Tunisian regimes which stepped down after 30 years from the 
rule by the youth revolutions. 
 

According to Diamond (2010) there are two key pillars of Arab 
authoritarianism; they encompass the patterns and institutions by authoritarian 
regimes which manage their politics and keep their hold on power, and the 
external forces that help to sustain their rule. Diamond (2010) indicated that the 
Arab states reinforce their authoritarianism through their techniques of 
monitoring, rigging, and repression, and the Arab League has turned into an 
autocrats’ club. 
 

On 14 January 2011, the Arab people started their revolutions against the 
authoritarian regimes. The Tunisian youth were able to topple the regime of 
Tunisian President Zine El Abidine who has governed Tunis for 31 years. Then 
the Egyptian youth started their revolution against the regime, and the revolution 
led to topple the regime of Egyptian president Hosni Mubarak after 30 years at 
his rule on 11 February 2011. Then on 17 February 2011, the Libyan people 
have started their revolution against the regime of Muammar Gadhafi who has 
governed Libya since 40 years but he has used the military power against the 
civilians and killed more thousand to suppress Libyan revolutionists but they are 
continuing in their revolution. News media has a leading role in supporting Arab 
revolutions and many observers described the news media as a weapon in the 
hands of revolutionists. 
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During the events of the revolutions Al-Jazeera was an open platform for 
revolutionaries and the opponents of Tunisia, Egyptian and Libyan regimes 
which were the most of authoritarian regimes in the Arab world. The news 
coverage of Al-Jazeera led the Egyptians and Libyan governments to prevent Al-
Jazeera from reporting the events, but they were not able to achieve this aim, 
because Al-Jazeera has caught the attention of the revolutionists who support it 
to be existed between them. Al-Jazeera was drawing a real image from the 
beginning of the events and this image had a big impact on Arab and 
international audience and has contributed to changing the reactions of 
international organizations toward Arab people and forced the Arab regimes to 
think in conducting serious reforms led to promote the democracy process in the 
Arab world.  

Al-Jazeera changed the path of the Arab media in the Arab world through 
its programmes and news coverage of the Palestinian Intifada in 2000, the war 
on terror in 2001 and Iraq war in 2003  where Al-Jazeera revealed the crimes of 
Israeli and American armies against the civilians as well as the role of Arab 
regimes in supportly in  the Israeli and American policies ( Ayish 2002).  

This paper examines the role of the news coverage of Aljazeera’s Arabic 
website in supportly in the Libyan revolutionists through conducting content 
analysis for the news coverage of Aljazeera’s Arabic news website for the 
Libyan revolution during the period from 12 to 18 March 2011and will examine 
the extent of Al-Jazeera’s contributions to highlighting the suffering of the 
Libyan people during the days of the revolution and their dream's in achieving 
democracy. 
 
Literature review 

The literature review submitted a brief idea about the studies which 
discussed the reality of Arab media and the democracy in Arab world.     
 
Democracy and the Arab world 

The term of democracy comes from the Greek language. It is combining 
two shorter words: Demos which means “the people” and kratos which means 
“the power or rule” (Arblaster 2002, p.15). Democracy meant the rule by the 
people or the majority but because the majority were also poor the democracy 
meant the rule by poor (Arblaster 2002, p.15). 
 

Today, the meaning of democracy has changed according to Oberg (2006 
cited in Al-Jenaibi 2010) who indicated that the current meaning of democracy 
has changed from its original Greek meaning that emphasis on people power 
where today the democracy is understood as meaning the authority of the 



The Arab Journal For Arts Vol. 11 No. 2(A), 2014, pp. 57-71 

57 

 The news Coverage of Aljazeera’s Arabic Website for the Libyan 
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Mahmoud Shalabieh and Mohammad Mahroum* 

 

Abstract 
This study aims to identify and  to explore the news coverage of Aljazeera’s Arabic 

news website for the Libyan Revolution of 2011.  

The researchers used the content analysis method as a tool of the  study to  know  
how  this coverage  was conducted through the monitoring and analysis of  the news 
stories which were published by the  website regarding the events of the Libyan 
revolution, and to identify the patterns  which were used in this coverage and trends 
which included.  

The results showed that the website posted (76) news stories within one week and  
using all journalistic patterns and  the number of the news stories which were published  
by  the  news website were (11) news story daily, and  the content of this coverage 
highlights the suffering of the Libyan revolutionists and focuses on the aspirations of  
Libyan revolutionists and the successes achieved by them. 

The major findings of the study revealed that this coverage focused on monitoring 
the Arab and international reactions regarding the Libyan revolution and the 
developments of the situation in this area.  

Introduction  

Al-Jazeera news network emerged again through its news coverage for the 
Tunisian, Egyptian and Libyan revolutions. Some observers confirmed that Al-
Jazeera has a leading role in supporting the Arab youth in their revolutions and it 
was one of the reasons which has contributed to encouraging the revolutions in 
the Arab world.  

Where the news coverage of Al-Jazeera played an important role in the 
success of Cedar Revolution that ended Syria’s 29-year military presence in 
Lebanon in 2005 and was a testament to the transformational power of the Arab 
media revolution (Pintak 2008).  
Key words: Libyan Revolution – Al-Jazeera news network - Democracy -  Arab Media 
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