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أثر عناصر الشبكة املعرفية على اإلستراتيجية التكنولوجّية يف منظمات صناعة األدوية األردنية    الزريقات،العلي،هدو

أثر عناصر الشبكة المعرفّية على اإلستراتيجية التكنولوجّية في 
منظمات صناعة األدوية األردنية 

أ.د. عبد الستار حممَّد د. خالد خلف الزريقات
العلي

د. عادل أمحد هدو

أستاذ مساعد يف قسم 
نظم املعلومات اإلدارية 

أستاذ إدارة العمليات 
واإلنتاج

أستاذ مشارك يف قسم 
نظم املعلومات اإلدارية

جامعة عمان العربية جامعة اإلسراء اخلاصة
للدراسات العليا

جامعة اإلسراء اخلاصة

ص الدراسة:  ملخَّ
التعرُّف على أثر عناصر الشبكة املعرفية، واليت  هدفت هذه الدراسة إىل 
متّثل املتغريات املستقلة (البحث والتطوير، وقاعدة البيانات، واجلدارة اجلوهرّية) 
على أبعاد اإلستراتيجية التكنولوجّية، اليت متّثل املتغّيرات التابعة (ابتكار منتجات 
وعمليات جديدة، والتحسني املستمر للمنتجات والعمليات، وتطوير األسواق). 
الطبية  واملستحضرات  األدوية  منظمات صناعة  الدراسة من مجيع  تكوَّن جمتمع 
منظمات  عشر  اختيار  ّمت  منظمة،   (17) عددها  والبالغ   ،2006 لعام  األردنّية 
منها، بطريقة العينة العشوائّية البسيطة، كوحدات معاينة أولّية. أّما وحدة املعاينة 
الثانوّية، فهي متّثل املستجيبني يف كل منظمة، البالغ عددهم (185) مستجيبًا، مثَّل 
جمتمع الدراسة، وبعدها ّمت أخذ عينة عشوائّية بسيطة حجمها (75) مستجيبًا، من 
د املتغيِّرات.  أجل إخضاعها لتحليل التباين األحادي، وحتليل التباين األحادي متعدِّ
خلصت الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بني عناصر الشبكة املعرفية واإلستراتيجية 

التكنولوجية يف منظمات صناعة األدوية األردنية.
الة: الشبكة املعرفية، واإلستراتيجية التكنولوجية، ومنظمات  الكلمات الدَّ

صناعة األدوية األردنية.
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 Impact of Knowledge Network Elements on 
the Technological Strategy of the Jordanian 

Drugs Manufacturing Organizations

Dr. Khalid Khalaf Al-Zureigat
Prof. Abed Al-ssatar M. Al-Ali

Dr. Adel A. Haddaw

Abstract

The aim of this thesis was to recognize the impact of 
knowledge network elements presenting the independent 
variables (Research & Development; Database; Core 
Competences) on the dimensions of technological strategy, 
which represent the dependent variables (innovation of new 
products and processes; continuous improvement of products 
and processes; and market development). The population 
of the study consisted of 17 drugs and pharmaceutical 
appliances manufacturing organizations in Jordan that are 
registered in the records of the Jordanian Association of 
Manufacturers of Pharmaceuticals and Medical Appliances 
in 2006. A sample of 10 organizations was selected from (17) 
organizations in the given sector. The selection was done by 
a simple random sample. However, the secondary sampling 
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units represented (185) respondents in every industrial 
organization, who represent the population framework. 
Afterwards, a simple random sample of (75) respondents was 
taken to be analysed by both the One-Way Multivariate 
Analysis of Variance (MANOVA), and the Analysis of 
One-Way Variance (ANOVA). The study has concluded 
that there is a positive relation between knowledge network 
elements and technological strategy in Jordanian Drugs 
Manufacturing Organizations.

Key Words: Knowledge Network, Technological 
Strategy, Jordanian Drugs Manufacturing Organizations.
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مة: مقدِّ

وتوّجهات جديدة،   تغّيرات جوهرّية  من  األعمال  بيئة  تشهده  ِلَما  نظرًا 
بني  االقتصادي  االنفتاح  إىل  باإلضافة  العاملية،  بروز ظاهرة  مظاهرها يف  متّثلت 
د األسواق اجلديدة، وازدياد شّدة املنافسة بني الشركات، وانتشار  الدول، وتعدُّ
ثورة تكنولوجيا املعلومات، ازداد توّجه منظمات األعمال حنو كيفية اكتساب 
املعرفة وتطبيقها لتحقيق نتائج إجيابّية تواجه احتياجات العمل، وتعزِّز اإلستراتيجية 
املستمر،  والتحسني  جديدة،  وعمليات  منتجات  ابتكار  جمال  يف  التكنولوجّية 
الثروة إىل املعرفة،  العامل من  الثقل يف  انتقل مركز  وتطوير السوق، خاصة وقد 
حيث تنقسم منظمات األعمال اليوم على أساس َمن يعرف وَمن ال يعرف، وليس 

من ميلك ومن ال ميلك، وبالتايل أصبح حمور التقّدم اآلن هو املعرفة. 

يف  االستمرار  يتطّلب  األسواق  يف  التكنولوجّية  اإلستراتيجية  تعزيز  وإنَّ 
البحوث والتطوير يف املنتجات واخلدمات؛ من أجل التسابق مع الزمن ومنافسة 
اآلخرين. كما يتطّلب توفُّر قاعدة بيانات للحصول على املعلومات، حيث يتشارك 
ويتبادل األعضاء املعلومات اليت تساعد يف عملية اختاذ القرار، باإلضافة إىل ما 
تزوِّد  املنافسني،  املنظمة عن  متّيز  اجلوهرّية)  (اجلدارة  متراكمة  موارد  متتلكه من 
بالقواعد واألساسيات لتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتوليد فرص سوقّية 

جديدة، وهي عامل أساسي يف حتديد تنافسّية املنظمة على املدى البعيد.

أمهّية الدراسة:

على  املعرفّية  الشبكة  عناصر  أثر  معرفة  ضرورة  من  الدراسة  أمهّية  تنبع 
ابتكار  جمال  يف  األردنّية  األدوية  صناعة  منظمات  يف  التكنولوجّية  اإلستراتيجية 
وتطوير  والعمليات،  للمنتجات  املستمّر  والتحسني  منتجات وعمليات جديدة، 
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األسواق.كما تربز أمهية الدراسة من خالل توضيح الدور الذي تؤدِّيه منظمات 
والدولّية  والعربّية  املحلّية  األسواق  احتياجات  تلبية  يف  األردنّية  األدوية  صناعة 
املناسبة،  وباألسعار  العالية،  اجلودة  ذات  األدوية  وتوفري  األدوية،  على  املتزايدة 
األسواق  انفتاح  من  األدوية  صناعة  منظمات  تواجهها  اليت  يات  التحدِّ ظل  يف 
وعوملتها، والتقّدم السريع يف عامل التكنولوجيا، واملنافسة الشديدة على املستوى 
املحلّي واخلارجّي، باإلضافة إىل دورها اهلام على صعيد االقتصاد الوطين، حيث 
توّفره من  ِلما  الوطّين؛  االقتصاد  إليها  يستند  اليت  الدعائم األساسّية  تعدُّ إحدى 
من  توّظفه  وِلما  العاملة،  واأليدي  والفنّية،  العلمّية،  الكفاءات  من  عمل  فرص 
أموال يف استثماراا املادّية والبشرّية، وملسامهتها يف دعم ميزان املدفوعات من 
خالل زيادة الصادرات وختفيض املستوردات. كما تستمّد هذه الدراسة أمهّيتها 
من اختاذها منظمات صناعة األدوية األردنّية ميدانًا لتطبيق إجراءاا؛ نظرًا لقدرة 

هذه املنظمات على مواكبة التطوُّرات، وتطبيقها إدارة املعرفة احلديثة.

مشكلة الدراسة وعناصرها:

املستوى  على  شديدة  منافسة  األردنّية  األدوية  صناعة  منظمات  تواجه 
املحلّي، تتمّثل يف حداثة معظم هذه املنظمات، وتركيزها على صناعة املجموعات 
مع  املنافسة  إىل  باإلضافة  نسبيًا،  ضيِّق  حملّي  إطار سوق  نفسها ضمن  الدوائّية 
أكانت  بإعفاءات مجركّية، سواء  منتجاا  تتمّتع  اليت  األجنبّية  األدوية  شركات 
منافسة  األردنّية  األدوية  منظمات صناعة  تواجه  مواد خام. كذلك  أم  مصّنعة، 
لصناعة  متطّورة  منظمات  ظهور  يف  تتمّثل  اخلارجي،  املستوى  على  شديدة 
األدوية يف األسواق العربّية، اليت ختدمها الصناعات الدوائّية األردنّية، إضافة إىل 
يات اليت تفرضها عليها اتفاقيات التجارة الدولّية، وذلك نظرًا ملا تتضّمنه  التحدِّ
تلك االتفاقيات من شروط وبنود جيب التكيُّف معها والتقّيد ا، كالبنود املتعّلقة 
ا حملّيًا،  حبقوق امللكّية الفكرّية، وبراءات االختراع؛ ّمما زاد من شّدة املنافسة وحدَّ

وعلى املستوى اخلارجّي.



البصائر - مجلة علمية محكمة - المجلد 13 - العدد 2 - ربيع األول 1431هـ / آذار 2010م

-18-

من هنا، فإنَّ الغرض من هذه الدراسة، هو بيان أثر عناصر الشبكة املعرفّية 
على اإلستراتيجية التكنولوجّية يف منظمات صناعة األدوية األردنّية، حيث يتّم من 

خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

ما هو أثر البحث والتطوير على اإلستراتيجية التكنولوجّية للمنّظمة (ابتكار   -1
منتجات وعمليات جديدة، التحسني املستمر للمنتجات والعمليات، تطوير 

األسواق)؟
ما هو أثر قاعدة البيانات على اإلستراتيجية التكنولوجّية للمنّظمة (ابتكار   -2
والعمليات،  للمنتجات  املستمر  التحسني  جديدة،  وعمليات  منتجات 

تطوير األسواق)؟
ما هو أثر اجلدارة اجلوهرّية على اإلستراتيجية التكنولوجّية للمنّظمة (ابتكار   -3
منتجات وعمليات جديدة، التحسني املستمر للمنتجات والعمليات، تطوير 

األسواق)؟

أهداف الدراسة:

دف الدراسة إىل:

منظمات  يف  التكنولوجّية  اإلستراتيجية  عناصر  توافر  مدى  عن  الكشف   -1
صناعة األدوية األردنية.

إبراز دور وأمهّية عناصر الشبكة املعرفّية يف حتسني أداء منظمات صناعة   -2
األدوية األردنية. 

صناعة  منظمات  يف  املعرفّية  الشبكات  استخدام  مستوى  عن  الكشف   -3
األدوية األردنّية.

التعرُّف على أثر عناصر الشبكة املعرفّية على اإلستراتيجية التكنولوجّية يف   -4
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أثر عناصر الشبكة املعرفية على اإلستراتيجية التكنولوجّية يف منظمات صناعة األدوية األردنية    الزريقات،العلي،هدو

منظمات صناعة األدوية األردنّية.
فرضّيات الّدراسة:

أسئلة  من  املستنبطة  النفي  فرضّيات  فإنَّ  الدراسة،  أهداف  إىل  للوصول 
الدراسة هي كاآليت:

للمنّظمة  التكنولوجية  اإلستراتيجية  على  والتطوير  للبحث  أثر  يوجد  ال   -
للمنتجات  املستمر  التحسني  جديدة،  وعمليات  منتجات   (ابتكار 

والعمليات، تطوير األسواق).
ال يوجد أثر لقاعدة البيانات على اإلستراتيجية التكنولوجية للمنّظمة (ابتكار   -
منتجات وعمليات جديدة، التحسني املستمر للمنتجات والعمليات، تطوير 

األسواق).
للمنّظمة  التكنولوجية  اإلستراتيجية  على  اجلوهرّية  للجدارة  أثر  يوجد  ال   -
للمنتجات  املستمر  التحسني  جديدة،  وعمليات  منتجات  (ابتكار 

والعمليات، تطوير األسواق).
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منوذج الّدراسة:

شكل رقم (1)

منوذج الدراسة االفتراضي كما يراه الباحث
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أثر عناصر الشبكة املعرفية على اإلستراتيجية التكنولوجّية يف منظمات صناعة األدوية األردنية    الزريقات،العلي،هدو

الشبكة املعرفّية (Knowledge Network): تشري إىل تلك االرتباطات   •
املعرفة،  أنواع  بكل  للتشارك  تنظيمهم  وكيفية  الّناس،  بني  والصالت 
واختاذهم القرارات املبنّية على تلك املعرفة(1)، وهذه الشبكة تضّم البحث 

والتطوير، وقاعدة البيانات، واجلدارة اجلوهرّية.
البحث (Research): هو عملية منتظمة وهادفة جلمع وتسجيل وحتليل   •

البيانات للمساعدة يف صنع قرارات األعمال(2).
التطوير (Development): هو االستخدام املنظم للمعرفة العلمية دف   •

استحداث منتجات وخدمات جديدة وتطوير املنتجات احلالّية. 
قاعدة البيانات (Database): هي جمموعة من البيانات اخلام أو املعلومات   •
بوساطة  ومعاجلتها  ختزينها  ميكن  حبيث  ومنّظمة،  منطقية  بطريقة  املرّتبة 

احلاسوب(3).
املتراكمة  املوارد  هي   :(Core Competence) اجلوهرّية  اجلدارة   •
(خربات، ومهارات، وقدرات) اليت متّيز املنظمة عن املنافسني، واليت تزوِّد 
عامل  وهي  جديدة،  وخدمات  منتجات  لتطوير  واألساسّيات  بالقواعد 

أساسي يف حتديد تنافسّية املنظمة على املدى البعيد(4).
االستراتيجّية التكنولوجية (Technology Strategy): نعين باالستراتيجّية   •
التكنولوجية تلك اخليارات اليت تتبنَّاها املنظمة يف جمال اكتساب وتطوير 
ونشر التكنولوجيا من أجل حتقيق أهداف العمل. وتتضّمن أيضًا اكتساب 
وإدارة واستغالل تكنولوجيا املنتجات والعمليات املتوافقة والكافية واملساندة 
الستراتيجيات األعمال يف املنظمة لكي تتمكن من توجيه أعماهلا التنافسّية 

من خالل خصائص قاعدة تكنولوجية ومعرفّية متمّيزة(5). 
االبتكار (Innovation): يعين توليد وتطبيق أفكار جديدة خّالقة مل تطبَّق   •
التطبيق. وقد ّمت تصنيف االبتكار على أساس  من قبل، ووضعها موضع 
بالعمليات  واالبتكار  نة)،  حمسَّ أو  جديدة  منتجات  (تقدمي  املنتج  ابتكار 
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(تكنولوجيا تصنيع جديدة، طرق إمداد، وتوزيع، وتزويد جديدة)، واالبتكار 
اإلداري مثل أساليب إدارية جديدة) إدارة اجلودة الشاملة، اجلدولة اآلنّية(6) 

.«JIT»
التحسني املستمر (Continuous Improvement): ُيبىن على مفهوم   •
لتحسني  املستمرة  البحث  فلسفة طرق  ُيدعى (Kaizen)، وهو  ياباين 

العمليات(7). 
تطوير السوق (Market Development): هو عرض املنتجات احلالية   •

يف أسواق جديدة(8).

حمّددات الدراسة:

متّثلت حمّددات الدراسة فيما يلي:

اقتصرت الدراسة على عينة من منظمات صناعة األدوية األردنية، العتقاد  أوًال: 
التكنولوجّية،  التطّورات  وتواكب  حديثة،  املنظمات  هذه  أّن  الباحث 

ولديها شبكة معرفّية وإستراتيجّية تكنولوجّية.
اقتصرت الدراسة على عناصر خمتارة لكل من الشبكة املعرفية واإلستراتيجية  ثانيًا: 

التكنولوجّية.
ثالثًا:  وزِّعت االستبانات عن طريق إدارات منظمات صناعة األدوّية األردنّية, 

ومتَّت إعادا يف الفترة ما بني 2006/10/3 و 2006/10/31. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أنفسهم،  األفراد  االرتباطات والّصالت بني  تلك  املعرفّية إىل  الشبكة  تشري 
األفراد،  وبني  وبينها  جهة،  من  املنظمات  بني  وكذلك  املنظمات،  وبني  وبينهم 
وطريقة تنظيمهم للتشارك بكل أنواع املعرفة، واختاذهم القرارات املبنّية على تلك 
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أثر عناصر الشبكة املعرفية على اإلستراتيجية التكنولوجّية يف منظمات صناعة األدوية األردنية    الزريقات،العلي،هدو

املعرفة. والشبكة املعرفّية هي آلية ميكن من خالهلا حتويل البيانات واملعلومات إىل 
فقط،  بيانات  معاجلة  هي  املعرفّية  الشبكات  بدون  املعرفة  وإدارة  وعمل.  معرفة 
والشبكات املعرفية ميكن اعتبارها وسيلة للتشارك والتعاون، والتبادل، والتوضيح، 
وإجناز العمل، واملدعومة بوساطة التكنولوجيا، وهذه الشبكات بشرية وثقافّية (9).

البحث والتطوير:

أشار زيكموند (10) (Zikmond) إىل أّن مهّمة البحث تكمن يف توليد 
معلومات دقيقة، ميكن استخدامها يف صناعة القرارات. ومبعىن آخر، فإّن التركيز 
على البحث هو ألجل حتويل صانعي القرارات من اجلمع احلدسي للمعلومات إىل 
البحث املنهجي واملوضوعي. وعرَّفه على أّنه العملية املنهجّية واملوضوعّية جلمع 

وتسجيل وحتليل البيانات للمساعدة يف صنع قرارات األعمال.

م،  كما عّرف سيكاران (11) (Sekaran ) البحث، على أّنه استعالم منظَّ
حمّددة  مشكلة  يف  للتحقيق  وعلمّي  وهادف،  وانتقادي،  بيانات،  على  ومرتكز 
تواجه ظروف العمل يتوّالها البحث بغرض إجياد احللول هلا، ويتألَّف من سلسلة 
خطوات مصّممة ومنّفذة دف إجياد اإلجابات لقضايا متعلقة ببيئة العمل، وهذا 
املشكلة  فيه  توجد  الذي  املجال  معرفة  هي  البحث  يف  األوىل  اخلطوة  أّن  يعين 
داخل املنظمة لتعريف واضح وحمّدد قدر اإلمكان للمشاكل اليت حتتاج للدراسة 
والتحليل. ّمث جتميع املعلومات، وحتليل البيانات، وحتديد العوامل املرافقة للمشكلة، 

وحّلها باختاذ إجراءات تصحيحّية ضرورّية. 

قاعدة البيانات:

هي عبارة عن جمموعة من املعلومات اليت يتم تنظيمها والوصول إليها وفقًا 
 ،(Haag & Others (12) للهيكل املنطقي لتلك املعلومات، إْذ عرَّفها هاج وآخرون
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وهذه القاعدة تتأّلف من جزأين بارزين مها: املعلومات نفسها، واهليكل املنطقي 
لتلك املعلومات.

وقد عّرفها أوبرين (13) (O’Brien) أّنها عبارة عن جمموعة متكاملة من 
د سجّالت خمّزنة  تدمج وتوحِّ البيانات  وقاعدة  منطقيًا.  مترابطة  بيانات  عناصر 
مسبقًا يف ملفات منفصلة داخل جتّمع عام من عناصر البيانات، اليت تقّدم البيانات 

لتطبيقات متنّوعة مثل توليد األفكار، وإطالق املنتجات ألسواق جديدة.

ويرى ألتر (14) (Alter ) أنَّ قاعدة البيانات تشري إىل جمموعة مبنّية من 
بنود بيانات خمّزنة إلكترونيًا وموّجهة، وميكن الوصول إليها من خالل احلاسوب، 
وُتبىن على أساس عالقات ُمعرَّفة سابقًا بني أنواع ُمعَّرفة سابقًا من بنود البيانات 

املرتبطة بعمل حمّدد أو مشكلة. 

اجلدارة اجلوهرية:

 (Meredith & Shafer) (15) وشافري  مريديث  الباحثان  عرَّف  وقد 
املنظمة  متّيز  اليت  واملهارات  املجّمعة  املعرفة  تلك  أّنها  على  اجلوهرية  اجلدارات 
عن املنافسني، واليت ترّكز على قدرة املنظمة على دمج أصناف من تكنولوجيات 

ومهارات يف تطوير منتجات وخدمات جديدة.

 (Wheelen & Hunger) (16) وهنجر  ويلن  الباحثان  عّرف  كما 
مفتاح  وهي  بتفّوق  عمله  املنظمة  تستطيع  الذي  الشيء  أّنها  اجلوهرّية  اجلدارة 
القوة. وميكن أن ُتدعى أيضًا بالقدرة اجلوهرية (Core Capability)، ألّنها 

حتتوي على عدد من املهارات األساسّية.

ويرى جونز (17) (Jones) أّن امليزة التنافسية تنبع من اجلدارات اجلوهرية 



-25-

أثر عناصر الشبكة املعرفية على اإلستراتيجية التكنولوجّية يف منظمات صناعة األدوية األردنية    الزريقات،العلي،هدو

اليت تتضّمن مهارات املديرين وقدرام يف نشاطات إجياد القيمة مثل: التصنيع، 
والتغيري.  التنظيمي،  التصميم  أو  تكنولوجيا جديدة  وإدارة  والتطوير،  والبحث، 
جتاوز  على  تساعدها  إستراتيجية  لتطوير  للمنظمة  تسمح  اجلوهرية  واجلدارات 

املنافسني، وتقدمي منتجات أفضل، أو تقدمي املنتجات نفسها ولكن بكلفة أقل.

وأشار ليونتدز (18) (Leontiades) إىل أّن مصدر جدارة املنظمة قد يأخذ 
أشكاًال متعّددة، فاجلدارة ميكن اشتقاقها من التكنولوجيات املتوافرة، واملهارات 
القدرات اليت  املنتج واملعدات، أو املوارد األخرى اليت تظهر  اإلدارية، وتصميم 
تتمّيز ا املنظمة. وغالبًا فإّن جدارة املنظمة ُتبىن على األسلوب الذي يتم به تنظيم 
وجتميع هذه املوارد واملهارات املتنّوعة ووضعها معًا يف توليفة واحدة ميكن أن 

تكون أساسًا لألداء املتفّوق.

اإلستراتيجية التكنولوجّية:

أشار الباحثان سامسون وهاريسون (19) (Samson & Harrsion)، إىل 
إنَّ اإلستراتيجية التكنولوجّية اليت متثِّل املتغري التابع يف الدراسة احلالّية، تشري إىل 
تلك اخليارات اليت تتبّناها املنظمة يف جمال اكتساب وإدارة واستغالل تكنولوجيات 
املتوافقة والكافية واملساندة الستراتيجّيات األعمال يف املنظمة،  املنتج، والعملية 
لكي تتمّكن من توجيه أعماهلا التنافسّية من خالل خصائص قاعدة تكنولوجّية 
ومعرفّية متمّيزة. وكّلما ازدادت نسبة تبنِّي الشركات للتكنولوجيا املتقّدمة وتطوير 
منتجات معّقدة، ازدادت حاجتها إلستراتيجيات فّعالة للتكنولوجيا، وإستراتيجّية 

التكنولوجيـا تتضّمن :

اخليارات اليت ميكن للشركة األخذ ا.  -
املمارسات التنظيمية والعمليات اإلدارية لنشر املوارد التكنولوجية.  -
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املعايري اليت بوساطتها تتم ترمجة التكنولوجيا إىل منتجات وعمليات.  -

ابتكار منتجات وعمليات جديدة:
النشاطات  كافة  إدارة  أنه  االبتكار   (Trott) (20)تروت عرَّف  وقد 
املستخدمة يف عملية إجياد الفكرة والتطوير التكنولوجي، وتصنيع وتسويق منتج 

جديد أو حمّسن، أو عملية تصنيع أو معدات.

 ( Samson & Harrsion) (21) كما عرِّف الباحثان سامسون وهاريسون
االبتكار أّنه فكرة ذات خماطرة كبرية تعدُّ جديدة للشركات الراعية. أّما عملية االبتكار 

فهي أي نظام من النشاطات املنظمة اليت حتّول التكنولوجيا من فكرة إىل جتارة.

وميّيز نارايان (22) (Narayanan ) بني نوعني خمتلفني من عملية االبتكار، 
Technology-) ودفع التكنولوجيا ،(Market-Pull) مها: سحب السوق

تكنولوجيا موّجهة بشكل رئيس  تطوير  السوق هو  أّن سحب  Push). فريى 
اجتاه حاجات معينة يف السوق، وبشكل ثانوي اجتاه األداء التكنولوجي املتزايد، 
يف حني يرى أّن دفع التكنولوجيا هو تطوير تكنولوجيا موّجهة أصًال اجتاه األداء 
التكنولوجي املتزايد من أجل إجياد تطبيقات ناجحة للتكنولوجيا اجلديدة، وبشكل 

ثانوي اجتاه حاجات معينة يف السوق.

التحسني املستمر للمنتجات والعمليات:

التحسني  مفهوم  أّن   (Davis & Others) (23) وآخرون  ديڤيز  يرى 
األخطاء،  إلزالة  نظامي  مدخل  أّنه  على  ر  ويفسَّ  ،Kaizen إىل  يشري  املستمر 
وحتسني جودة املنتجات املقدمة للزبائن، وكذلك عرَّفه على أّنه رحلة بال اية 

تتطّلب البحث املستمر عن مداخل جديدة لتحسني اجلودة.
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وأشار الباحثان ستري ورينولد (24) (Stair & Reynolds ) إىل أّن فكرة 
التحسني املستمر دف إىل البحث عن طرق وعمليات إلضافة قيمة إىل املنتجات 
واخلدمات، وذلك لزيادة رضى الزبون ووالئه، وإشباع حاجاته ورغباته، والتقليل 
من إمكانّية عدم قناعته لالحتفاظ بقاعدة قوّية من الزبائن، وحتقيق الرحبّية على 
املدى الطويل للمنظمة، كذلك للتقليل من فرص املنافسني إلبقاء املنظمة يف وضع 

تنافسي جّيد.

تطوير السوق:

يرى جونسون وآخرون (25) (Johnson & Others) أّن تطوير السوق 
احلالّية  املنتجات  يتّم من خالل عرض  التكنولوجّية  اإلستراتيجية  كأحد عناصر 
للمنظمة يف أسواق جديدة، حيث ال توجد أمامها فرص كثرية داخل األجزاء 
السوقّية احلالّية، فالقدرة واالعتبارات السوقّية قد تقود تطوير املنظمة إىل أسواق 

جديدة. 

أّن   (Daniels & Radbaugh) (26) ورادبو  دانيالز  الباحثان  ويرى 
هنالك أربعة أهداف رئيسة تدفع الشركات لالخنراط يف األعمال الدولية للوصول 
إىل أسواق جديدة هي: زيادة حجم املبيعات، واكتساب املوارد، وتنويع مصادر 

املبيعات والتزويد، وختفيض املخاطر التنافسية.
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الدراسات السابقة:

- الدراسات العربّية:

هدفت الدراسة اليت أجراها (القضاة) (27) إىل حتديد أثر تبنِّي إستراتيجّية 
اجلودة الشاملة يف حتسني املوقف التنافسي لشركات الصناعة الدوائّية األردنّية.

لت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها: توصَّ
وجود عالقة إجيابّية مباشرة بني تبنِّي إستراتيجّية اجلودة الشاملة واملوقف   .1

التنافسي.
مها  التنافسي  املوقف  يف  تأثريًا  الشاملة  اجلودة  إستراتيجّية  عناصر  أقوى   .2

متغيِّرا «ثقافة اجلودة»، و»التحسني املستمر».
وهدفت الدراسة اليت أجراها (حجازي) (28) إىل بناء أمنوذج لتوظيف إدارة 

املعرفة يف املنظمات األردنّية العامة واخلاصة.

قد خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:

إنَّ املنظمات األردنية العامة واخلاصة تدرك إدارة املعرفة مبختلف أبعادها   •
من حيث: املفهوم، والدور، واملوجودات، واألهداف، والفوائد، وقيادة 

املعرفة، والثقافة املنظمية.
إدارة  العام واخلاص متارس عمليات  القطاعني:  املنظمات األردنية يف  إّن   •

املعرفة من حيث التوليد، والتشارك، والتعّلم.
أثر  بيان  إىل   (29) (الزعيب)  أجراها  اليت  الدراسة  أخرى هدفت  من جهة 
التخطيط اإلستراتيجي على عوامل بناء املنظمة املتمّيزة تكنولوجيًا يف منظمات 

صناعة األدوية األردنّية.
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لقد خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:

إنَّ منظمات صناعة األدوية األردنّية تعمل على تبنِّي سياسات واضحة تسهم   -1
يف تنفيذ اإلستراتيجية التكنولوجّية، وتشّجع على االبتكار التكنولوجي.

األدوية  صناعة  منظمات  أّن  على  عالية  وبدرجة  موافقًة  هناك  أّن  تبيَّن   -2
األردنّية تقوم بتطبيق عملية إدارة اجلودة الشاملة، واإلدارة اإللكترونّية.

االبتكارات  بتوجيه نشاطاا حنو  األردنّية  األدوية  تقوم منظمات صناعة   -3
واإلبداعات التنظيمّية، وبدرجة موافقة عالية، وهذا ما دلَّت عليه املتوسطات 

احلسابّية اليت حصلت عليها الفقرات مجيعًا.
ويف دراسة أجراها (الرحاحلة)(30) بعنوان: «الصناعة الدوائية يف األردن: 
آثار امللكية الفكرية وتقدير الطلب على الصادرات»، اليت ُأجريت على منظمات 
االقتصاد  يف  الدوائي  القطاع  دور  حتليل  إىل  هدفت  األردنية،  األدوية  صناعة 
الصناعة  على  االختراع  برباءات  اخلاصة  الفكرية  امللكية  آثار  وحتليل  األردين، 
الدوائية األردنية، وقد أظهرت الدراسة أنَّ أهم الصعوبات اليت تواجهها الشركات 
الدوائية األردنية، تتمثَّل يف شّدة املنافسة املحلية بني تلك الشركات لتركيزها على 
نفس املجموعات الدوائية، باإلضافة إىل املنافسة مع شركات األدوية األجنبية اليت 

تتمتَّع منتجاا بإعفاءات مجركية.

وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

مبيعات  أقل من  أو  يبلغ (2%)  والتطوير  البحث  اإلنفاق على  نسبة  إنَّ   -1
الشركة الدوائية.

أسهمت الشركات الدوائية حبوايل (%30) من جممل اجلهد العلمي املبذول   -2
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يف تطوير منتجاا.
من خالل عرض  أسواقها  لتطوير  تسعى  األردنية  الدوائية  الشركات  إنَّ   -3

منتجاا الدوائية يف األسواق العربية.
التنافسية  امليزة  بني  العالقة  «أثر  بعنوان:  (الروسان)(31)،  ا  قام  دراسة 
واخليار االستراتيجي على األداء التصديري يف منظمات صناعة األدوية األردنية»،  
هدفت هذه الدراسة إىل حتليل واقع الصناعة الدوائية يف األردن من حيث مستوى 
الشركات،  تلك  تتبنَّاها  اليت  اإلستراتيجية  اخليارات  وطبيعة  التصديري،  األداء 
وحتليل التأثريات اإلجيابية والسلبية لتلك اخليارات يف توليد املزايا التنافسية لتلك 
العالقة بني  التصديري، كما هدفت إىل دراسة  األداء  الشركات، ويف مستوى 
التنافسية  األداء التصديري للشركات الصناعية واخليارات اإلستراتيجية، واملزايا 

اليت تتمتَّع ا صناعة األدوية األردنية يف األسواق اخلارجية.

خلصت هذه الدراسة إىل:

التصديرية؛ كون  الشركات  أداء  يؤثر سلبًا يف  األردين  الدواء  إنَّ تسعري   -1
الدواء يسعَّر بنسبة أقل من مثيله األجنيب.

منتجاا  تسويق  هو  األردنية،  الدوائية  للشركات  الغالب  النشاط  إنَّ   -2
لألسواق اخلارجية، ويعزى ذلك لضعف السوق املحلي، وشّدة املنافسة 

فيه.
تتمثَّل املزايا التنافسية غري السعرية يف النوعية، ومواعيد التسليم، واالبتكار،   -3

حيث تستخدم هذه العناصر للتفوُّق على املنافسني. 
راسات األجنبّية: الدِّ

أجرى ليبونن (32) (Leiponen) دراسة هدفت إىل بناء منوذج للمعرفة 
األداء  التنظيمية على  املعرفة  آثار  األعمال، وختترب جتريبيًا  التنظيمية يف خدمات 
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الدراسة على أنواع خمتلفة من األصول املعرفية  االبتكاري، واشتملت متغريات 
اخلدمة،  تطوير  الترخيص)، ونشاطات  الفريق،  التعليم،  اخلرباء،  (مهارات  هي: 
وهي: (دائرة البحث والتطوير، كثافة البحث والتطوير). كما اشتملت الدراسة 
على ثالثة أبعاد لالبتكار كمتغري تابع، وهي: (التحسني املستمر، اخلدمة اجلديدة، 

نسبة املبيعات).

وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أبرزها:

أنَّ وجود دائرة حبث وتطوير دائمة يف املؤسسة تؤدي إىل التحسني املستمر   -1
يف اخلدمات احلالية املعروضة.

وهدفت دراسة أجراها أوليڤر (32) (Oliver) إىل التركيز على االبتكار 
التنظيمي داخل املؤسسات ذات االستخدام الكثيف للمعرفة يف صناعة التكنولوجيا 
احليوّية. وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج، أبرزها أنَّ شبكات األعمال 

ع على نشر االبتكار، ومنو املعرفة التنظيمّية. التنظيمّية تشجِّ

أثر  إىل  التعّرف  إىل  هدفت   (Tseng) (34) تسينغ  أجراها  اليت  الدراسة 
املوجودات اإلستراتيجية على التوّسع يف العمل الدويل.

الدراسة  طّورت  فقد  الدولّية،  واملشاريع  األعمال  أدبّيات  إىل  واستنادًا 
ثالث فرضّيات تربط القدرة التكنولوجية، والشبكات الشخصّية، وخربة املدير/

املالك بالسعي للحصول على موقع متعّدد اجلنسيات هلذه الشركات.

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إجيابّية بني القدرة التكنولوجّية، 
إجيابّية خلربة  عالقة  ووجود  واملتوسطة،  الصغرية  للشركات  اجلنسيات  وتعّددية 

املدير/املالك على تعّددية اجلنسيات.
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أمَّا الدراسة اليت أجراها بريي (35) (Peri) فقد هدفت إىل بيان أثر تدفقات 
الداخل، وعرب الدول، واليت ميكن أن تكون هلا آثار  البينية للمنظمة من  املعرفة 

مهمة على االبتكار واإلنتاجية.

لت الدراسة إىل جمموعة من النتائج، أمهها: أنَّ الوصول إىل البحث  وتوصَّ
والتطوير من خارج املنظمة له أثر إجيايب على نشاط االبتكار.

وقد هدفت دراسة أجراها بيترز وڤان (36) (Peeters and Van ) إىل 
تقييم مدى تأثري اجلدارات التنظيمّية يف الشركات الكربى على أدائها االبتكاري، 

والبحث عن العالقة بني اجلدارات التنظيمّية للمؤسسة واألداء االبتكاري.

وقد خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:

(املخرجات  باملخرجات  املرتبط  االبتكاري  باألداء  اخلاصة  املؤشرات  إّن   -1
االبتكارية وعدد الرباءات) يرتبط بشكل وثيق مبعظم اجلدارات التنظيمّية.

ترتبط عملية البحث والتطوير جبدارتني فقط، مها: تطوير ثقافة ابتكارية،   -2
واستخدام التمويل الداخلي لالبتكار.

 ( Finberg and Majumudar) (3) وهدفت دراسة فنربج وماجومدار
إىل التعرُّف إىل القنوات التكنولوجية من االستثمارات األجنبية املباشرة يف قطاع 

صناعة األدوية اهلندية.

وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

1-  ظهرت عالقة إجيابية بني القنوات التكنولوجية األجنبية، وازدياد عمليات 
البحث والتطوير يف القطاع الدوائي اهلندي.

القطاع  يف  والتطوير  البحث  عمليات  ازدياد  بني  إجيابية  عالقة  ظهرت   -2
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أسواق  ودخول  جديدة،  منتجات  إطالق  على  والقدرة  اهلندي  الدوائي 
أجنبية.

وهدفت دراسة أجراها نيلسون (38) (Nilsson) إىل بيان أمهّية إنتاج وتدفُّق 
املعرفة على شكل مقاالت منشورة يف نظام ابتكار التقنية احليوّية السويدي.

وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج، أبرزها التايل:

إنَّ االبتكارات التكنولوجّية تتولِّد من خالل نظام معقَّد، يتم من خالله   -1
تفاعل املنظمات يف القطاعني العام واخلاص.

هامة  قاعدة  لتولِّد  بينها  فيما  وتتدفَّق  املنظمات،  داخل  تنتج  املعرفة  إنَّ   -2
لالبتكارات.

إىل   (Yeoh and Roth) (39) وروث  يووه  أجراها  دراسة  وهدفت 
لغرض  املختلفة  قدراا  وبني  الشركة  موارد  بني  العالقة  ح  يوضِّ منوذج  اختبار 

املحافظة على امليزة التنافسية هلا يف قطاع صناعة األدوية األمريكية.

توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

إنَّ عملية البحث والتطوير يف جمال صناعة األدوية تؤثر على امليزة التنافسية   1-
من خالل التمايز العالجي، وابتكار املركبات اجلزئية اجلديدة.

تؤثر القوة العاملة يف جمال املبيعات بشكل مباشر على امليزة التنافسية؛ كون   2-
الشركات  ِقَبل  من  تقليدها  تنفرد خبصائص يصعب  أن  تستطيع  الشركة 
لة واملدرَّبة جيدًا  األخرى يف جمال مبيعاا، واالعتماد على الكفاءات املؤهَّ

لترويج منتجاا.
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ما مييِّز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

إنَّ ما ميّيز الدراسة احلالّية مقارنة بالدراسات السابقة ما يلي:

أجريت الدراسات السابقة على شركات من خمتلف القطاعات، ويف دول   -
األردنّية، أي على قطاع  البيئة  احلالّية يف  الدراسة  ُأجريت  بينما  عديدة، 

منظمات صناعة األدوية األردنّية.
العامني،  املديرين  من  السابقة  الدراسات  يف  التحليل  وحدة  تكوَّنت   -
ومساعديهم، ومديري اإلدارات، وخرباء ومستشارين يف قطاعات إنتاجّية 
خمتلفة، وبعضها اختذ شكل دراسة حالة لشركات معّينة، يف حني جاءت 
الوحدات اإلدارّية يف  املديرين يف  لتضّم  الدراسة  التحليل يف هذه  وحدة 

منظمات صناعة األدوية األردنّية.
استخدمت بعض الدراسات السابقة أساليب اإلحصاء الوصفي، ومعامالت   -
البسيط واملتعدِّد  الثنائي، وحتليل االحندار  التباين  ارتباط بريسون، وحتليل 
استخدمت  األحادي. يف حني  التباين  وحتليل  املسار،  حتليل  وأسلوب   ،
الدراسة احلالّية باإلضافة إىل أساليب اإلحصاء الوصفي، ُأسلوب حتليـل 
 One-Way Multivariate د املتغّيرات التبايـن األحـادي متعـدِّ

.(MANOVA) واختصارها Analysis of Variance
املعرفة  (مورد  مثل  مستقّلة  متغّيرات  السابقة  الدراسات  بعض  تناولت   -
والبحث  التنظيمّية،  والقيم  واإلدراك،  املعرفة،  ومستوى  «الذكاء»، 
واجلدارات  واالندماج،  املدير،  وخربة  التكنولوجّية،  والقدرة  والتطوير، 
الشبكة  احلالية  الدراسة  تناولت  بينما  األعمال).  وشبكات  التنظيمّية، 
املعرفّية كمتغّير مستقل بأبعاد تتضّمن بعض هذه املتغّيرات، مثل: البحث 

والتطوير، وقاعدة البيانات، واجلدارة اجلوهرّية.
دة  تناولت بعض الدراسات السابقة متغّيرات تابعة مثل: (املنظمات املتعدِّ  -
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احلالية  الدراسة  تناولت  بينما  املنتج).  وتطوير  واالبتكار،  اجلنسية، 
اإلستراتيجية التكنولوجّية كمتغّير تابع بأبعاد تتضّمن بعض هذه املتغّيرات 
وتطوير  املستمر،  والتحسني  جديدة،  وعمليات  منتجات  (ابتكار  مثل: 

السوق).

نوع الدراسة وطبيعتها:

ُتعدُّ هذه الدراسة تطبيقّية من حيث األساس، وسببّية من حيث الغرض؛ 
فهي  طبيعتها،  حيث  من  أمَّا  اختبارها.  جيب  البحث  يف  فرضّيات  هنالك  ألنَّ 

ميدانّية وحتليلّية، تعتمد على الطريقة االستنتاجّية إلحدى طرق البحث العلمي.

جمتمع الدراسة:

اقتصر جمتمع الدراسة على منظمات صناعة األدوية واملستحضرات الطبية 
األردنّية مجيعها واملدرجة يف سجّالت االحتاد األردين ملنتجي األدوية واملستلزمات 
األدوية  إلنتاج  متخّصصة  منظمة   (17) عددها  البالغ   ،2006 لعام  الطبّية 

واملستحضرات الطبّية.

عينة الدراسة ووحدة املعاينة:

ّتم اختيار (10) منظمات من سبع عشرة منظمة عاملة يف القطاع املذكور، 
بطريقة عشوائّية بسيطة، وهذه متّثل ما نسبته (%59) من جمتمع الدراسة، وميكن 
 ، (Primary Sampling Units (PSU>S اعتبارها وحدات املعاينة األوىل
وقد متَّ اختيار بني (18-20) مديرًا من كل منظمة، يشملون مديري املستويات 
اإلدارّية العليا واوسطى والدنيا كافة، كمصدر جلمع املعلومات، وبذلك ّمت توزيع 
(185) استمارة، ّمت استعادة (75) استمارة منها، كانت صاحلة واعتمدت يف 
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التحليل، وتبّين القائمة أدناه أمساء منظمات صناعة األدوية األردنية اليت متثِّل عينة 
الدراسة.

قائمة بأمساء منظمات صناعة األدوية األردنية اليت متثِّل عينة الدراسة

اسم املنّظمةالرقم
الشركة العربّية لصناعة األدوية1-
دار الدواء للتنمية واالستثّمار2-
شركة أدوية احلكمة3-
املركز العريب للصناعات الدوائّية4-
شركة الصناعات الدوائّية املتطوِّرة5-
شركة ر األردن للصناعات الدوائّية6-
شركة الشرق األوسط للصناعات الدوائّية7-

شركة فيالدلفيا للصناعات الدوائّية8-
ان للصناعات الدوائّية9- شركة عمَّ

شركة الرام للصناعات الدوائّية10-
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مصادر وطرق مجع البيانات واملعلومات:

- املصادر الثانوية:

تشمل املراجع، واألدبّيات، والدورّيات، والدراسات السابقة ذات العالقة 
مبفهوم الشبكة املعرفية، واإلستراتيجية التكنولوجّية، دف التعرُّف إىل املفاهيم 

واملصطلحات وأبعادها املختلفة، من أجل بناء اإلطار النظري.

- املصادر األولية – تطوير أداة املقياس:

األولية  البيانات  جلمع  (االستبانة)؛  املناسبة  القياس  أداة  تطوير  متَّ  لقد   
الالزمة، وقد متَّ بناء الفقرات للمقياس بشكله النهائي وفق اإلجراءات اآلتية:

اإلدارية يف منظمات  الوحدات  املقابالت: مع مديري  العديد من  إجراء   .1
بعض  استخدام  عن  املقابالت  تلك  وأسفرت  األردنّية،  األدوية  صناعة 
عناصر الشبكة املعرفية، ومتَّ التعرُّف على االستراتيجيات املطبَّقة يف تلك 

املنظمات. 
تصميم االستبانة: متَّ االعتماد على استبانة خاصة مت تصمّيمها وتطويرها،   .2
وحتكيمها من قبل جمموعة من أساتذة اجلامعات األردنّية، وتكّونت أداة 

القياس (االستبانة) من األجزاء األساسية اآلتية:

اخلصائص االجتماعّية لوحدة املعاينة، وتتضّمن: (اجلنس، والعمر، واملستوى   - 
التعليمي، وعدد سنوات اخلربة).

عناصر الشبكة املعرفّية املقترحة اليت متّثل املتغّيرات املستقلة (البحث والتطوير،    -
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الفقرات من  البيانات، واجلدارة اجلوهرّية)، وقد مشل هذا اجلزء  وقاعدة 
(1-30) لقيـاس أبعـاد املتغّيـرات املستقلـة، باستخـدام مقيـاس 

ليكرت اخلماسي.
التابعة  املتغّيرات  متّثل  واليت  املقترحة،  التكنولوجّية  اإلستراتيجية  عناصر    -
للمنتجات  املستمر  والتحسني  جديدة،  وعمليات  منتجات  (ابتكار 
والعمليات، وتطوير األسواق). وقد مشل هذا اجلزء الفقرات من (31-

تسع  من  املكوَّن  املقياس  باستخدام  التابعة،  املتغّيرات  أبعاد  لقياس   (65
درجات، أي (0 1  2  3  4  5  6  7  8).

د من فقرات االستبانة وجدواها على  صدق املقياس: اعتمد الباحث للتأكُّ  .3
وصدق  الظاهري،  الصدق  ويشمل  املحكمني)،  (صدق  التحكيم  نتائج 
املحتوى، من خالل عرضها على جمموعة من املحكمني األكادمييني من 
املنطقي   الصدق  استخدام  الصدق،  هذا  عزَّز  كما  االختصاص،  ذوي 
(Logical Validity) يف حتديد املفاهيم واملتغّيرات ذات العالقة، وصياغة 
الفقرات الدالة عليها بدقة، بعد األخذ بعني االعتبار املالحظات اليت وردت 

مني. من املحكِّ
 Internal:ثبات املقياس: فقد متَّ استخراج معامل الثبات لالتساق الداخلي  .4
ألفا:  كرونباخ  معادلة  باستخدام   Consistency Reliability
حيث  من  الفقرات  ثبات  لتحديد   ،Cronbach  Equation Alfa
اعتمادية  درجة  بلغت  وقد  لقياسها.  صممت  اليت  اجلوانب  تقيس  إّنها 
ثبات  ألفا (0.8932). وهذا يؤكد  هذه االستبانة وفقًا ملعيار كرونباخ 

االستبانة بفقراا املختلفة، إذ جتاوزت النسبة املقبولة إحصائيًا (60%).
األساليب اإلحصائّية املستخدمة يف الدراسة:

اإلحصاء الوصفي: مت استخدام التكرارات، والنسبة املئوية، واملتوسطات،   -1
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ومصفوفة االرتباط، لتحديد قوة واجتاه العالقة بني متغّيرات البحث.
 (ANOVA) االستدالل اإلحصائي: ّمت استخدام حتليل التباين األحادي  -2
 One-Way للبيانات التعريفّية، وحتليل التباين األحادي متعدد املتغّيرات
Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) للتّعرف 
واحد،  آٍن  يف  الثالثة  التابعة  املتغّيرات  على  مستقل  متغّير  كل  أثر  على 
ويعدُّ حتليل التباين األحادي متعّدد املتغريات (MANOVA) توسيعًا، 

 .(ANOVA) أو امتدادًا لتحليل التباين األحادي

 وصف اخلصائص الشخصية لعينة الدراسة:

اجلدول رقم (1)

 خصائص أفراد عينة الدراسة (ن= 75)

العينة حسب اجلنس:
النسبة املئوية %العدداجلنس
%5776ذكر
%1824أنثى

العينة حسب الُعمر:
النسبة املئوية %العددالفئة الُعمرية 
%2026أقل من 30 

40-303142%
50-411216%

%1216أكثر من 51 
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 العينة حسب املؤهل العلمي: 
النسبة املئوية %العدداملؤهل العلمي

--دبلوم
%6789بكالوريوس
%811ماجستري
--دكتوراه 

العينة حسب اخلربة الكلية:
النسبة املئوية %العدداخلربة الكلية

%51520 سنوات فأقل

%61925-10 سنوات
%111318-15 سنة
%162837 سنة فأكثر

%75100املجموع
 

اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها:

اإلستراتيجية  على  والتطوير  للبحث  أثر  يوجد  ال  األوىل:  الفرضية 
املستمر  التحسني  جديدة،  وعمليات  منتجات  (ابتكار  للمنظمة  التكنولوجية 

للمنتجات والعمليات، تطوير األسواق). 

د من حتّقق افتراض جتانس التباين للمتغّيرات التابعة، بتطبيق اختبار  ّمت التأكُّ
 Leven>s Test of Equality of Variances لتجانس التباين Leven>s
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الداللة  مستويات  تظهر  حيث   ،(2) اجلـدول  يف  التطبيق  نتائج  تتضح  كما 
هذا  حتّقق  على  يدّل  ممّا   (α  =0.05) من  أكرب  التابعة  للمتغّيرات  اإلحصائية 

االفتراض. 

جدول رقم (2) 

نتائج اختبار ليفني لفحص جتانس التباين ملتغّير البحث والتطوير 

    F قيمة
املحسوبة

درجات 
احلرية
F1

درجات 
احلرية
F2

مستوى داللة 
F

ابتكار 
منتجات

0.4973710.686

التحسني 
مستمر 

0.6033710.615

تطوير 
األسواق 

0.3133710.816

 One-Way Multivariate) متَّ إجراء حتليل التباين األحادي متعدد املتغريات
Analysis of Variance) للكشف عن أثر البحث والتطوير يف اإلستراتيجية 
منتجات،  (ابتكار  األردنّية  األدوية  صناعة  منظمات  يف  املمارسة  التكنولوجية 
والتحسني املستمر، وتطوير األسواق). وتظهر النتائج يف جدول (3)، حيث إنَّ 
وقيمة (ف)   ،(0.517) تساوي   (Wilks> Lambda) ويلكس المبدا  قيمة 
املناظرة هلا (5.823)، ومعنويتها= 0، وهي أقل من 0.05، ّمما يعين رفض الفرضية 
اليت تّدعي عدم وجود أثر ملتغّير البحث والتطوير على اإلستراتيجية التكنولوجّية، 
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ويفسر متغّير البحث والتطوير ما نسبته %20 من تباين اإلستراتيجية التكنولوجية 
 .( ή2 =0.198)

جدول رقم (3)

نتائج حتليل التباين األحادي متعدد املتغّيرات الختبار أثر البحث والتطوير على 

اإلستراتيجية التكنولوجية

قيمة Wilksاألثر

Lambda

قيمة
F

درجات 
احلرية

درجات 
احلرية 
للخطأ

مستوى 
الداللة

حجم 
التأثري

البحث 
والتطوير 

0.5175.8239168.0780.000.198

تبيَّن من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول (4) أّن هنالك فروقًا ألثر مستويات 
متغّير البحث والتطوير على املتغريات التابعة، حبيث كانت قيم معنوياا تساوي 
ر ما مقداره  صفرًا، وأّن حجم التأثري كان (%38) البتكار املنتجات، وهذا ما يفسِّ
للتحسني   (36%) التأثري  حجم  وكان  املنتجات،  البتكار  التباين  يف   (38%)
ر ما مقداره (%36) يف التباين للتحسني املستمر، وكان  املستمر، وهذا ما يفسِّ
ر ما مقداره (%36) يف  التأثري (%36) لتطوير األسواق، وهذا ما يفسِّ حجم 
التباين لتطوير األسواق، ويتَّضح أّن البحث والتطوير كانا أكثر أثرًا على ابتكار 
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املنتجات، وتساوى أثرُه على كٍل من التحسني املستمر وتطوير األسواق.   

جدول رقم (4)

نتائج حتليل مصادر التباين األحادي متعدد املتغريات: اختبار Fلفحص فرضيات 
حتليل التباين املتعدد الختبار أثر البحث والتطوير يف اإلستراتيجية التكنولوجي 

(ابتكار منتجات، حتسني مستمر، تطوير األسواق)
مصدر 
التباين

درجات املتغّير التابع
احلرية

جمموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

مستوى قيمة (ف)
الداللة

حجم 
التأثري

البحث 
والتطوير

3101.84233.94714.530.000.38ابتكار املنتجات 

التحسني 
املستمر 

391.52230.50713.110.000.36

375.2425.0813.060.000.36تطوير األسواق

71165.8382.336ابتكار املنتجات اخلطأ

التحسني 
املستمر 

71165.1452.326

71136.3061.92تطوير األسواق

التباين 
الكلي

74267.68ابتكار املنتجات 

التحسني 
املستمر 

74256.667

74211.547تطوير األسواق
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الفرضية الثانية: ال يوجد أثر لقاعدة البيانات على اإلستراتيجية التكنولوجية 
للمنتجات  املستمر  التحسني  جديدة،  وعمليات  منتجات  (ابتكار  للمنظمة 

والعمليات، تطوير األسواق).

متَّ التأكد من حتقُّق افتراض جتانس التباين للمتغّيرات التابعة، بتطبيق اختبار 
ليفني لتجانس التباين Leven>s Test of Equality of Variances، كما 
تتَّضح نتائج التطبيق يف اجلـدول (5)، حيث تظهر مستويات الداللة اإلحصائية 

للمتغّيرات التابعة أكرب من (α =0.05)، ّمما يدل على حتّقق هذا االفتراض. 

جدول رقم (5) 

نتائج اختبار ليفني لفحص جتانس التباين ملتغّير قاعدة البيانات 

   F قيمة
املحسوبة 

درجات 
F1 احلرية

درجات 
 F2 احلرية

مستوى داللة 
 F

ابتكار 
منتجات

0.5163710.673

التحسني 
املستمر 

0.833710.482

تطوير 
األسواق 

1.0493710.376

 One-Way Multivariate) د املتغريات ّمت إجراء حتليل التباين األحادي متعدِّ
Analysis of Variance) للكشف عن أثر متغّير قاعدة البيانات يف اإلستراتيجية 
منتجات،  (ابتكار  األردنّية  األدوية  صناعة  منظمات  يف  املمارسة  التكنولوجية 
 ،(6) التحليل يف جدول  نتائج  وتظهر  األسواق).  وتطوير  املستمر،  والتحسني 
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حيث إّن قيمة ويلكس المبدا (Wilks> Lambda) تساوي (0.512) وقيمة 
أقل من 0.05،  املناظرة هلا (5.913)، ومعنويتها تساوي صفرًا، وهي  (ف) 
على  البيانات  قاعدة  ملتغّير  أثر  تّدعي عدم وجود  اليت  الفرضية،  يعين رفض  ّمما 
اإلستراتيجية التكنولوجّية، ويفّسر متغّير قاعدة البيانات ما نسبته %20 فقط من 

 .( ή2 =0.20) تباين اإلستراتيجية التكنولوجية

جدول رقم (6)

نتائج حتليل التباين األحادي متعدد املتغريات الختبار أثر قاعدة البيانات على 
اإلستراتيجية التكنولوجية

قيمة Wilks األثر
 Lambda

قيمة

F

درجات 
احلرية

درجات 
احلرية 
للخطأ

مستوى 
الداللة

حجم 
التأثري

قاعدة 
البيانات

0.5125.9139168.080.000.20

وقد تبيَّن من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول (7) أّن هنالك فروقًا ألثر 
مستويات متغّير قاعدة البيانات على املتغريات التابعة، حبيث كانت قيم معنوياا 
ر  تساوي صفرًا، وأن حجم التأثري كان (%44) البتكار املنتجات، وهذا ما يفسِّ
 (45%) التأثري  وكان حجم  املنتجات،  البتكار  التباين  يف   (44%) مقداره  ما 
ر ما مقداره (%45) يف التباين للتحسني املستمر،  للتحسني املستمر، وهذا ما يفسِّ
ر ما مقداره (38%)  وكان حجم التأثري (%38) لتطوير األسواق، وهذا ما يفسِّ
البيانات كان األكثر  تأثري متغّير قاعدة  أنَّ  لتطوير األسواق. ويتَّضح  التباين  يف 
ابتكار املنتجات، وأخريًا تطوير  يف التحسني املستمر للمنتجات والعمليات، ّمث 

األسواق.   
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جدول رقم (7)

نتائج حتليل مصادر التباين األحادي متعّدد املتغريات: اختبارF لفحص فرضيات 
حتليل التباين املتعدد الختبار أثر قاعدة البيانات يف اإلستراتيجية التكنولوجية 

(ابتكار منتجات، حتسني مستمر، تطوير األسواق)

مصدر 
درجات املتغّير التابعالتباين

احلرية
جمموع 
املربعات

متوسط 
املربعات

قيمة 
(ف)

مستوى 
الداللة

حجم 
التأثري

قاعدة 
البيانات

ابتكار 
3118.95639.65218.930.000.444املنتجات 

التحسني 
3115.89138.6319.480.000.452املستمر 

تطوير 
380.53426.84514.550.000.381األسواق

اخلطأ

ابتكار 
71148.7242.095املنتجات 

التحسني 
71140.7761.983املستمر 

تطوير 
71131.0131.845األسواق

التباين 
الكلي

ابتكار 
املنتجات 

74267.68

التحسني 
املستمر

74256.667

تطوير 
األسواق

74211.547
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التكنولوجية  اإلستراتيجية  للجدارة اجلوهرية على  أثر  الثالثة: ال يوجد  الفرضية 
للمنتجات  املستمر  التحسني  جديدة،  وعمليات  منتجات  (ابتكار  للمنظمة 

والعمليات ، تطوير األسواق). 

د من حتقق افتراض جتانس التباين للمتغّيرات التابعة، بتطبيق اختبار  ومتَّ التأكُّ
ليفني لتجانس التباين Leven>s Test of Equality of Variances، كما 
تتَّضح نتائج التطبيق يف اجلدول (8)، حيث تظهر مستويات الداللة اإلحصائية 

للمتغّيرات التابعة أكرب من (α=0.05)، ّمما يدّل على حتقُّق هذا االفتراض. 

جدول رقم (8) 
نتائج اختبار ليفني لفحص جتانس التباين ملتغّير اجلدارة اجلوهرية

   F قيمة
املحسوبة 

درجات 
F1 احلرية

درجات 
F2 احلرية

مستوى داللة 
 F

ابتكار منتجات
3.873710.059

التحسني 
2.633710.058املستمر 

3.953710.612تطوير األسواق 

 Multivariate Variance) د املتغريات متَّ إجراء حتليل التباين األحادي متعدِّ
Analysis) للكشف عن أثر متغّير اجلدارة اجلوهرية يف اإلستراتيجية التكنولوجية 
املمارسة يف منظمات صناعة األدوية األردنّية (ابتكار منتجات، والتحسني املستمر، 
وتطوير األسواق). وتظهر نتائج التحليل يف جدول (9)، حيث إنَّ قيمة ويلكس 
هلا  املناظرة  (ف)  وقيمة   ،(0.464) تساوي   (Wilks> Lambda) المبدا 
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(6.92) ومعنويتها تساوي صفرًا، وهي أقل من 0.05، ّمما يعين رفض الفرضية، 
اليت تّدعي عدم وجود أثر ملتغّير اجلدارة اجلوهرية على اإلستراتيجية التكنولوجّية، 
اإلستراتيجية  تباين  من  فقط   (23%) نسبته  ما  اجلوهرية  اجلدارة  متغّير  ويفسر 

 .( ή2 =0.226) التكنولوجية

جدول رقم (9)

نتائج حتليل التباين األحادي متعدد املتغريات الختبار أثر اجلدارة اجلوهرية على 
اإلستراتيجية التكنولوجية

      
األثر

قيمة 
 Wilks

 Lambda

قيمة
F

درجات
احلرية

درجات 
احلرية 
للخطأ

مستوى 
الداللة

حجم 
التأثري

ة  ر ا جلد ا
اجلوهرية  

0.4646.9239168.080.000.226

حة يف اجلدول (10) أنَّ هنالك فروقًا  وقد تبّين من خالل النتائج املوضَّ
التابعة، حبيث كانت قيم  ألثر مستويات متغّير اجلدارة اجلوهرية على املتغريات 
معنوياا تساوي صفرًا، وأّن حجم التأثري كان (%51) البتكار املنتجات، وهذا 
التأثري  وكان حجم  املنتجات،  البتكار  التباين  مقداره (%51) يف  ما  ر  يفسِّ ما 
ر ما مقداره (%42) يف التباين للتحسني  (%42) للتحسني املستمر، وهذا ما يفسِّ
ر ما مقداره  املستمر، وكان حجم التأثري (%43) لتطوير األسواق، وهذا ما يفسِّ
(%43) يف التباين لتطوير األسواق. ويتَّضح أّن تأثري متغّير اجلدارة اجلوهرية كان 
األكثر على ابتكار منتجات وعمليات جديدة، ّمث على تطوير األسواق، وأقّلها 

على التحسني املستمر للعمليات واملنتجات. 
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جدول رقم (10)
نتائج حتليل مصادر التباين األحادي متعدد املتغريات: اختبارF لفحص فرضيات 

حتليل التباين املتعّدد الختبار أثر اجلدارة اجلوهرية يف اإلستراتيجية التكنولوجية
(ابتكار منتجات، حتسني مستمر، تطوير األسواق)

درجات املتغّير التابعمصدر التباين
احلرية

متوسط جمموع املربعات
املربعات

قيمة 
(ف)

مستوى 
الداللة

حجم 
التأثري

3136.08445.36124.470.000.51ابتكار املنتجات اجلدارة اجلوهرية
3108.3636.1217.290.000.422التحسني املستمر 
391.74330.58118.120.000.434تطوير األسواق

71131.5961.853ابتكار املنتجات اخلطأ
71148.3062.089التحسني املستمر 
71148.3061.687تطوير األسواق

74267.68ابتكار املنتجات التباين الكلي
74256.667التحسني املستمر
74211.547تطوير األسواق
71154.9362.182تطوير األسواق

74267.68ابتكار املنتجات التباين الكلي
74256.667التحسني املستمر
74211.547تطوير األسواق
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مناقشة النتائج 

أشارت النتائج إىل أنَّ مستوى استخدام عناصر الشبكة املعرفية يف منظمات   -1
صناعة األدوية األردنّية، كانت إجيابية، وتوافر عناصرها بدرجة مرتفعة، 
حيث تراوحت املتوسطات (4.68-3.80)، مما ُيربز أمهية عناصر الشبكة 
املعرفية ودورها يف حتسني أداء منظمات صناعة األدوية، وقد احتلَّ عنصر 
البحث والتطوير املرتبة األوىل، مبتوسط حسايب بلـغ (4.22)، يلي ذلك 
عنصر اجلدارة اجلوهرية، مبتوسط حسايب بلـغ (4.06)، وجاء يف املرتبة 
األخرية عنصر قاعدة البيانات مبتوسط حسايب بلغ (3.73). وتتَّفق نتائج 
هذه الدراسة مع دراسة  ليبونن (40) (Leiponen ) اليت توصلت إىل أنَّ 
وجود دائرة حبث وتطوير دائمة داخل املؤسسة تؤدِّي إىل التحسني املستمر 
يف اخلدمات احلالية املعروضة. كما تتَّفق نتائج الدراسة وما أشار إليه جونز 
(41) (Jones) بأنَّ امليزة التنافسية تنبع من اجلدارات اجلوهرية، اليت تتضمَّن 

مهارات وخربات وقدرات املديرين يف نشاطات إجياد القيمة، مثل التصنيع، 
التكنولوجيا، وأنَّ اجلدارات اجلوهرية تساعد  والبحث والتطوير، وإدارة 
املنظمة على تطوير إستراتيجية لتجاوز املنافسني، وتقدمي منتجات أفضل، 
ل  أو تقدمي املنتجات نفسها، ولكن بكلفة أقل، كما تتَّفق النتائج وما توصَّ
 ،(Finberg and Majumudar) (42) إليه كل من فنربج وماجومدار
ابتكار  على  والقدرة  والتطوير،  البحث  عملية  بني  إجيابية  عالقة  بوجود 
منتجات جديدة، ودخول أسواق أجنبية. وتتَّفق نتائج الدراسة أيضًا، مع 
ل إليه كل من يووه وروث(43) (Yeoh and Roth)، بأنَّ عملية  ما توصَّ
البحث والتطوير يف جمال صناعة األدوية تؤثر بشكٍل مباشر على التمايز 

العالجي، وابتكار مركبات جزئية جديدة.
يف  التكنولوجية  اإلستراتيجية  تطبيق  مستوى  أنَّ  إىل  النتائج  أشارت   -2



-51-

أثر عناصر الشبكة املعرفية على اإلستراتيجية التكنولوجّية يف منظمات صناعة األدوية األردنية    الزريقات،العلي،هدو

منظمات صناعة األدوية األردنّية كان إجيابيًا، حيث بلغ املتوسط الكلي 
(5.4711)، وقد احتل ُبعد تطوير األسواق املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 
والعمليات  للمنتجات  املستمر  التحسني  ذلك  يلي   ،(5.7067) بلـغ 
ابتكار  األخرية  املرتبة  يف  وجاء   ،(5.4667) بلـغ  حسايب  مبتوسط 
منتجات وعمليات جديدة مبتوسط حسايب بلغ (5.24). وتتفق نتائج هذه 
لت إىل أنَّ منظمات صناعة األدوية  الدراسة ودراسة الزعيب(44)، اليت توصَّ
األردنية تعمل على تبنِّي سياسات واضحة، تسهم يف تطبيق اإلستراتيجية 
الدراسة   نتائج  وتتَّفق  التكنولوجي.  االبتكار  على  وتشجع  التكنولوجية، 
الدوائية  الشركات  الغالب يف  النشاط  بأنَّ  الروسان(45)،  إليه  توصل  وما 
األردنية هو تسويق منتجاا لألسواق اخلارجية. كما تتَّفق نتائج الدراسة  
وما توصل إليه القضاة(46)، بأنَّ امليزة التنافسية لشركات الصناعة الدوائية 
األردنية تنبع من التحسني املستمر يف مجيع عملياا وأنشطتها ومنتجاا، 
والذي يزيد من قدرا على النفاذ لألسواق اخلارجية، وحتقيق متطلبات 

العميل املتغرية باستمرار.
يتَّضح أنَّ أثر عنصر البحث والتطوير كان األكثر تأثريًا على ُبعد ابتكار   -3
املنتجات، وتساوى أثرُه على كٍل من التحسني املستمر وتطوير األسواق. 
وتتَّفق نتيجة هذه الدراسة ودراسة بريي (47) (Peri )، اليت أشارت إىل أنَّ 

الوصول للبحث والتطوير له أثر إجيايب على نشاط االبتكار.    
التحسني املستمر  تأثريًا على  البيانات كان أكثر  يتَّضح أن عنصر قاعدة   -4
للمنتجات والعمليات، ّمث ابتكار املنتجات، وأخريًا تطوير األسواق. وتتَّفق 
قاعدة  بأنَّ   ،(  O>Brien)(48) أوبريان  إليه  أشار  وما  الدراسة  نتيجة 
ختزينها  ميكن  منطقيًا، حبيث  املترابطة  البيانات  من  هي جمموعة  البيانات 
أسواق  إىل  اجلديدة  املنتجات  وإطالق  األفكار،  توليد  يف  منها  واالفادة 

جديدة. 
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يتَّضح أنَّ عنصر اجلدارة اجلوهرية كان أكثر تأثريًا على ابتكار منتجات   -5
وعمليات جديدة، مثَّ على تطوير األسواق، وأقلها على التحسني املستمر 
للعمليات واملنتجات؛ وذلك لقوة العالقة بني البحث والتطوير واجلدارة 
 ،(Tseng) (49) تسينغ  ودراسة  الدراسة  هذه  نتيجة  وتتَّفق  اجلوهرية. 
اليت توصلت إىل وجود عالقة إجيابية بني اجلدارة اجلوهرية (خربة املدير) 
بيترز  الدراسة ودراسة  نتائج هذه  تتَّفق  الدويل، كما  العمل  ع يف  والتوسُّ
وڤان (50) (Peeters and Van )، اليت خلصت إىل وجود ارتباط وثيق 

بني معظم اجلدارات التنظيمية واألداء االبتكاري.
  

التوصيات:

خلص الباحث إىل عدٍد من التوصيات: 

زيادة الوعي بعناصر الشبكة املعرفية، سواء البحث والتطوير، أم اجلدارة   .1
يف  العناصر  تلك  تلعبه  الذي  والدور  البيانات،  قاعدة  أم  اجلوهرية، 
وبناء  األردنية،  األدوية  صناعة  منظمات  لدى  التكنولوجية  اإلستراتيجية 
والدولّية  والعربية  املحلّية  األسواق  احتياجات  لتلبية  إستراتيجية  خطط 

املتزايدة على األدوية.
العمل على زيادة مستوى التعاون والتنسيق مع مؤسسات أخرى يف جمال   .2
البحث والتطوير، كاألحباث اليت جيريها األكادمييون يف كليات الصيدلة يف 
اجلامعات األردنية، واألحباث اليت جتريها املؤسسة الدوائية لتطوير املنتج، 

وإنشاء أقسام متخصصة يف املؤسسة الدوائية ُتعىن بالبحث والتطوير.
3.  احلرص على التحديث املستمر لقواعد البيانات؛ لتناسب التغيُّر التكنولوجي، 
واتِّساع السوق، ومعايري السوق املتقلِّب، من أجل حتسني أداء منظمات 
متطلبات  ملقابلة  إبتكارية  أفكار  توليد  وسرعة  األردنّية،  األدوية  صناعة 

واحتياجات املستخدمني.
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4.  ضرورة العمل على إعداد برجميات جديدة، وتأهيل عاملني ُجدد مدرَّبني 
على اجلوانب الفنّية يف نظم إدارة قواعد البيانات، وضرورة إنشاء شبكات 
وبرجميات دف لتبادل املعرفة بني األفراد من أجل بقاء املنظمة، واالهتمام 

بتدريب وتأهيل العاملني يف مؤسسات صناعة األدوية األردنية.
السعي إىل الوصول ألسواق جديدة يصعب على املنافسني دخوهلا، وتقدمي   .5
اآلخرين،  قبل  من  تقليدها  أو  امتالكها،  الصعب  من  جديدة  منتجات 
واحلرص على استخدام أدوات وماكينات وآالت لتقدمي السلع واخلدمات، 

واالعتماد على مهارات وخربات  ومعارف العاملني إلجناز العمل. 
وحتويلها  اجلديدة  األفكار  تطوير  أجل  من  الالزمة  املوارد  توفري  ضرورة   .6
إىل منتجات جديدة، وتشجيع العاملني على حرية التفكري والنقد البنَّاء، 
واحترام أفكار اآلخرين، وحفز العصف الذهين، والعمل على عقد دورات 
تدريبية، وإعداد الربامج اليت تساعد العاملني على حتسني عملية االبتكار، 
والقيام بإجراء مسوحات بيئية دورية للسوق، واملنتجات، والتكنولوجيا.  
خفض  أجل  من  والعمليات  للمنتجات  املستمر  التحسني  على  احلرص   .7
التكاليف، وضبط اجلودة، وختفيض الفاقد يف املوارد، وإصالح اخللل يف 

األداء. 
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فاعلية برنامج تدريبي سلوكي ألطفال ما قبل المدرسة وبرنامج 
توجيهي لوالديهم على أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت 

االنتباه لديهم 

 د. لينا سعدي الدراس             أ.د صالح الداهري       

الملخص
هدفت هذه الدراسة إىل قياس أثر برنامج تدرييب سلوكي ألطفال ما قبل 
املدرسة، وبرنامج توجيهي لوالديهم على أعراض اضطراب فرط احلركة، وتشتت 

االنتباه لديهم لدى عينة من أطفال ما قبل املدرسة.

بلغ عدد أفراد الدراسة ( 45 ) طفًال يعانون من اضطراب فرط احلركة 
وتشتت االنتباه مع والديهم، مت توزيعهم عشوائيًا إىل ثالث جمموعات جتريبية، 
األوىل تلقى أفرادها برناجمًا فرديًا لتعديل السلوك، والثانية تلقى أفرادها الربنامج 
الفردي ذاته لتعديل السلوك باإلضافة إىل تلقي والديهم لربنامج لتدريب الوالدين، 

بينما مل يتلق أفراد املجموعة الضابطة أية معاجلة .

وجلمع معلومات الدراسة مت إعداد قائمة لتقدير سلوكيات الطفل املصاب 
االنتباه ، وبعد استخدام األساليب اإلحصائية   باضطراب فرط احلركة وتشتت 
املالئمة خلصت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعتني 
التجريبيتني واملجموعة الضابطة لصاحل املجموعات التجريبية، باإلضافة إىل وجود 



البصائر - مجلة علمية محكمة - المجلد 13 - العدد 2 - ربيع األول 1431هـ / آذار 2010م

-60-

فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعة التجريبية األوىل، واملجموعة التجريبية 
من  الدراسة جمموعة  وقد عرضت  الثانية.  التجريبية  املجموعة  ولصاحل   ، الثانية 

التوصيات استنادا إىل النتائج اليت متخضت عنها .

الكلمات املفتاحية: اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، تعديل السلوك.
عدد كلمات امللخص : 159 كلمة .

*مستل من أطروحة دكتوراه .

* * كلية التربية . جامعة امللك سعود . الرياض ،اململكة العربية السعودية. 

***جامعه عمان العربيه للدراسات العليا – كليه الدراسات التربوية العليا.
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 The Effectiveness of Behavioral Training Program
 for Preschoolers along With a Guideness  Program
 for their Parents upon The Symptoms of Attention

 Deficit &Hyperactivity Disorder

Dr.Lina Al-Darras,     Prof.Dr.Saleh.Aldahery.

Abstract

This study aimed to examine the effects of behavioral 
training program for preschoolers, along with a training 
program for their parents, on the basic symptoms of attention 
deficit & hyperactivity disorder .

The subjects of the study consisted of ( 45) children and 
their parents , randomly assigned into three experimental 
groups . The first group attended a behavioral training 
program for the children , meanwhile the second group 
attended a behavioral training program for the children along 
with a training program for their parents , and no treatment 
was applied on the control group . 

Appropriate statistical methods were used to analyze 
the data ,the results indicated that there were a statistically 
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significant differences between both of the experimental 
groups, and the control group, in favor of the experimental 
groups , Moreover it showed that there were a statistically 
significant differences between the first and the second  
experimental group, in favor of the second experimental 
group .

Keywords : attention deficit & hyperactivity disorder , 
behavioral training .
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مقدمة

 Attention Deficit) االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  يعترب 
Hyperactivity Disorder& ) املسؤول عن حركة الطفل غري الطبيعية اليت 
الطفل املصاب  ُيقدم  املرتل، حيث  تؤثر بشكل سليب يف سلوكياته وسالمته يف 
على التصرف باندفاع غري متوقع، باإلضافة إىل عدم التفكري يف سلوكياته، وتدين 
أدائه التحصيلي يف املدرسة ألن التشتت الذي يعاين منه الطفل يعيقه عن إمتام أداء 

واجباته املدرسية دون انقطاعات متكررة (1).

الفرد  حياة  من  واسعة  جماالت  إىل  االضطراب  هذا  تأثري  وميتد  هذا، 
املصاب  تقدم  مع  وتتغري  أعراضه،  وتتعدد  واملهنية،  واالجتماعية،  األكادميية، 
بالعمر، كما ويتداخل مع بعض االضطرابات النمائية األخرى وخباصة يف مرحلة 

الطفولة(2).

وتكمن خطورة إصابة األطفال ذا االضطراب يف جانبني؛ أوهلما يتعلق 
باالرتفاع الشديد يف معدل انتشاره مقارنة بنسبة انتشار مجيع اإلعاقات املختلفة، 
حيث يصل معدل شيوعه إىل (%10) تقريبًا لدى األطفال بصورة عامة ، بينما 
تتراوح نسبة انتشار اإلعاقات املختلفة ما بني (3-%5) تقريبًا. وأما اجلانب الثاين 
فيتمثل يف اآلثار السلبية األكادميية، واالجتماعية، والنفسية اليت يتعرض هلا الطفل، 

وأسرته، نتيجة ألعراض هذا االضطراب(3).

أنه اضطراب عصيب  االنتباه على  يّعرف اضطراب فرط احلركة وتشتت 
سلوكي، يظهر على شكل منوذج مترابط من سلوكيات احلركة الزائدة، وتشتت 
أعراضه  به، وتبدأ  املصابني  األفراد  االنتباه، واالندفاع، مبستويات متفاوتة لدى 
بالظهور من الطفولة املبكرة، وميكن تشخيصه كذلك يف مرحلة البلوغ(4).           
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أما باركلي(5)، فقد وصف األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب بأم 
يعانون من صعوبات مزمنة يف االنتباه، أو النشاط الزائد واالندفاع، حبيث تظهر 
هذه اخلصائص يف سن مبكرة وبشكل غري متالئم مع عمرهم الزمين ومستواهم 
مشكالت  سببها  يكون  وال  املختلفة،  واملواقف  األوضاع  يف  وتظهر  النمائي، 
حسية، أو لغوية، أو إعاقات حركية، أو عقلية، أو اضطرابات انفعالية شديدة .

االنتباه لدى األطفال يف  أعراض اضطراب فرط احلركة، وتشتت  تظهر 
املراحل العمرية األوىل من خالل النشاط احلركي املتزايد مبظاهر متنوعة ، مثل 
البدء باجلري مبجرد تعلم املشي ، وتسلق األشياء يف املرتل وخارجه، واالندفاع 
يف الطرقات املزدمحة بالسيارات ، ويف مرحلة رياض األطفال يالحظ على هؤالء 
األطفال ضعف مقدرم على  االستمرار باللعب لفترات طويلة يف أنشطة اللعب 
املختلفة ، مما يؤكد على أن أعراض اضطراب فرط احلركة، وتشتت االنتباه ميكن 

مالحظتها يف سنوات ما قبل املدرسة(6).

معدل انتشار اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه 

أن  لعام (2003)  تقريره  النفسية  يف  للصحة  األمريكية  الوطين  املعهد  أورد 
اضطراب فرط احلركة، وتشتت االنتباه قد صنف على أنه االضطراب السلوكي األكثر 
األعراض  من  خمتلفة،  بدرجات  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  وشيوعًا  انتشارًا، 
األساسية، واملتمثلة يف التشتت يف االنتباه، والقهرية، واحلركة الزائدة  ، وأن نسبة 

انتشاره لدى األطفال الذين هم يف عمر املدرسة تقدر حبوايل 3% - 5% (7).

وتشري الدراسات كالدراسة اليت أجراها بنيدا (8) أن ما نسبته ( 6.2% ) 
من األطفال الذين هم يف مرحلة ما قبل املدرسة االبتدائية الذين تتراوح أعمارهم 

بني 3 -6 سنوات، يظهرون  أعراض اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه.
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وعلى الصعيد العريب، فقد أشارت(9) إىل أن نسبة انتشار هذا االضطراب 
يف مصر، تصل إىل ما يقارب %6 من جمموع األطفال يف املراحل االبتدائية، كما 
يعترب هذا االضطراب من أكثر أنواع االضطرابات اليت يتردد ا املصابون سواء 
من األطفال أو املراهقني على عيادات الطب النفسي، حيث تقدر نسبتهم حبوايل 

%50 من مجيع املترددين على تلك العيادات(10). 

الدليل  من  الرابعة  الطبعة  ذكرت  فقد  املصاب  جبنس  خيتص  فيما  أما 
اضطراب  انتشار  معدل  أن  العقلية  لالضطرابات  الرابع  اإلحصائي  التشخيصي 
عند  انتشاره  أضعاف  أربعة  يعادل  الذكور  لدى  االنتباه  احلركة، وتشتت  فرط 

اإلناث (4 : 1) .

اليت حاولت دراسة وحتديد  والدراسات  الرغم من كثرة األحباث  وعلى 
هذه  نتائج  أن  إال  االنتباه،  وتشتت  احلركة،  فرط  اضطراب  انتشار  معدل 
الدراسات مل تكن دائمًا متوافقة، وقد يعود السبب يف ذلك إىل تعدد مسات هذا 
العينة  االضطراب، وطريقة التشخيص، ونوعية الدراسة املستخدمة، وخصائص 
وفئتها العمرية، ومدى التوافق بني آراء الوالدين واألطباء واألخصائيني العاملني 

مع احلالة (11),(26)

مشكلة الدراسة 

حسب  جدا  واسع  االضطراب  هذا  انتشار  معدل  أن  تقدم  مما  يتضح 
اإلحصائيات املوجودة، وأن تأثريه على األطفال الذين يعانون منه يطال العديد من 
جماالت حيام والتكيفية، والنمائية، واملدرسية، واالجتماعية، واللغوية، وغريها، 
السيما وأن اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه ال يقتصر تأثريه على مرحلة 

الطفولة املبكرة، وإمنا يستمر تأثريه خالل مرحليت املراهقة والرشد.
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ويف الوقت ذاته يساُء كثريًا ما يساء فهم الطفل املصاب ذا االضطراب 
من قبل والديه ، األمر الذي يدفعهم ملعاملته تارًة بقسوة للسيطرة علية ، وتارُة 
أخرى بتدليل زائد ، دون وعي منهم ملا يعانيه الطفل من أعراض الضطراب جيعل 
من  العديد  أن  إىل  باإلضافة  هذا  أحيانًا.  عليه  السيطرة  فردًا صعب  الطفل  من 
األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب، والذين مل يتلقوا خدمات تأهيلية للحد 
من آثار هذا االضطراب عليهم ، يتم رفضهم من قبل مدارس التعليم العام، األمر 
الذي يؤدي إىل إحلاقهم مبراكز التعليم اخلاص، وحرمام من فرصة االندماج مع 

أقرام من العاديني يف الفصول العادية .

ونظرًا للدور الفعال الذي يلعبه التدخل املبكر بأشكاله املتعددة، وبراجمه 
املتنوعة، يف احلد من آثار االضطرابات النمائية عمومًا، واضطراب فرط احلركة 
دمج  جدوى  مدى  دراسة  الباحثة  ارتأت  فقد  خاص،  بشكل  االنتباه  وتشتت 
فنيات تعديل السلوك الفردي، مع فنيات اإلرشاد والتدريب األسري، للحد من 
آثار هذا االضطراب يف مرحلة عمرية مهمة، وذات تأثري ممتد على املراحل العمرية 
الالحقة، واليت هي مرحلة الطفولة املتوسطة، املمتدة من أربع إىل ست سنوات، 
ومن مث حماولة  حتديد مدى فاعلية الربنامج التدرييب السلوكي الفردي ألطفال ما 
قبل املدرسة، والربنامج اإلرشادي التدرييب املقدم لوالديهم على أعراض اضطراب 

فرط احلركة وتشتت االنتباه لدى األطفال .

هدف الدراسة و أسئلتها:

هدفت الدراسة حتديد مدى فاعلية برنامج تدرييب سلوكي ألطفال ما قبل 
أعراض اضطراب فرط احلركة  لوالديهم يف خفض  املدرسة، وبرنامج توجيهي 
األسئلة  عن  لإلجابة  الدراسة  سعت  فقد  وبالتحديد  لديهم.  االنتباه  وتشتت 

اآلتية:
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تلقت  اليت  األوىل  التجريبية  املجموعة  أفراد  فروق بني سلوك  توجد  هل   .1
برنامج تعديل سلوك فردي، وسلوك أفراد املجموعة التجريبية الثانية اليت 
وبني  للوالدين  أسري  بإرشاد  مقرون  فردي  تعديل سلوك  برنامج  تلقت 

سلوك املجموعة الضابطة اليت مل تتلق أية برامج تدريبية  ؟
تلقت  اليت  الثانية  التجريبية  املجموعة  أفراد  سلوك  بني  فروق  توجد  هل   .2
برنامج تعديل سلوك فردي مقرون بإرشاد أسري للوالدين، وبني سلوك 

أفراد املجموعة التجريبية األوىل اليت تلقت برنامج تعديل سلوك فردي ؟

فرضيات الدراسة

 ( α  ≤ ,05 ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1
يف متوسطات فرط احلركة، وتشتت االنتباه واالندفاعية بني أفراد املجموعة 
التجريبية األوىل اليت تلقت برنامج تعديل السلوك الفردي، وأفراد املجموعة 
التجريبية الثانية اليت تلقت برنامج تعديل السلوك الفردي املقرون بربنامج 
اإلرشاد األسري للوالدين، وبني متوسطات فرط احلركة وتشتت االنتباه 
واالندفاعية ألفراد املجموعة الضابطة تعزى إىل الربامج التدريبية املطبقة .

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( α ≤ ,05 ) بني   .2
متوسطات فرط احلركة، وتشتت االنتباه واالندفاعية بني أفراد املجموعة 
ومتوسطات  الفردي  السلوك  تعديل  برنامج  تلقت  اليت  األوىل  التجريبية 
التجريبية  املجموعة  أفراد  لدى  واالندفاعية  االنتباه  احلركة وتشتت  فرط 
الثانية اليت تلقت برنامج تعديل السلوك الفردي، املقرون بربنامج اإلرشاد 

األسري للوالدين.
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أمهية الدراسة 

دف الدراسة إىل تعزيز املعرفة السابقة حول استخدام التدخل العالجي 
األسري،  والتوجيه  املباشر  السلوكي  التدخل  ناحية  من  وخباصة  األوجه  متعدد 
تقع  الذين  املدرسة  قبل  ما  أطفال  تستهدف  كوا  يف  الدراسة  أمهية  وتتمثل 
أعمارهم بني  4-6 سنوات، وهي فئة عمرية مل تتطرق هلا الدراسات اليت تناولت 
الدراسة أحد  االنتباه بشكل كبري. وتتبىن هذه  اضطراب فرط احلركة وتشتت 
منهجية  التدخل املبكر الذي يلعب دورًا هامًا يف تطوير قدرات األطفال، وسد 
احتياجام، يف هذه املراحل العمرية املبكرة، األمر الذي يؤهلهم الحقًا لاللتحاق 

والتقدم يف الربامج التربوية اليت تقدم يف املدارس العادية دف دجمهم فيها.

العاملني يف جمال  الدراسة على وضع هذه املعرفة يف متناول  هذا وتعمل 
اإلرشاد السلوكي واألسري، و بناء برنامج عالجي سلوكي مباشر للتعامل مع 
األطفال املصابني باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، للحد من السلوكيات 
املرتبطة باالضطراب بشكل مقترن مع برنامج لإلرشاد والتدريب األسري خلدمة 
فرط  باضطراب  املصاب  الطفل  مع  األبوية  املمارسات  وحتسني  اهلدف،  ذات 

احلركة وتشتت االنتباه، مبا خيدم تطوره النمائي واألكادميي.

مفاهيم  تغيري  على  تعمل  الوالدين  وتدريب  اإلرشاد  برامج  بأن  علمًا 
وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  من  يعاين  الذي  طفلهم  جتاه  األهل  وتوقعات 
بأخرى  واستبداهلا  السلبية  السلوكيات  تغيري  آلية  على  تركز  أا  كما  االنتباه، 
إجيابية، األمر الذي يؤدي بدوره إىل زيادة معدل التكيف الشخصي واالجتماعي 
للطفل الذي يعاين من اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه داخل إطار البيئة 

املرتلية وخارجها.
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أما فيما خيتص باألمهية البحثية للدراسة احلالية فينعكس من خالل حمدودية 
الدراسات العربية – ضمن حدود علم الباحثني -اليت تبحث يف اضطراب فرط 
احلركة وتشتت االنتباه وكيفية التعامل معه من منظور متعدد األوجه من ناحية، 
تناولت  اليت  العربية  الدراسات  فإن هنالك حمدودية يف  الناحية األخرى  أما من 
الطفل  املترتبة على إصابة  السلوكيات  لتعديل  األسرة كمحور عالجي أساسي 

باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه .

حمددات الدراسة     

اقتصار عينة الدراسة على األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط احلركة   -
وتشتت االنتباه والذين تتراوح أعمارهم ما بني الرابعة والسادسة من العمر 

ووالديهم. 
اقتصار عينة هذه الدراسة على األطفال املصابني باضطراب فرط احلركة   -
وتشتت االنتباه املشخصني من قبل أطباء أطفال وأطباء نفسيني و أطباء 
نتائج  أن  يعين  مما  ووالديهم،  السعودية  العربية  اململكة  مخ وأعصاب يف 
هذه الدراسة ختص هذه العينة وال ميكن تعميمها إال على عينة مماثلة لعينة 

الدراسة.
احلركة،  فرط  باضطراب  املصابني  األطفال  على  الدراسة  عينة  اقتصار   -

وتشتت االنتباه فقط دون أية إعاقات مصاحبة .
للقياس  كأداة  ذاا  القبلي  القياس  أداة  باستخدام  الدراسة  هذه  تتحدد   -

البعدي.
األثر الناتج عن اختالف شخصيات قيادات جمموعات الدراسة .  -
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األعراض األساسية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه 

باضطراب  املرتبطة  األساسية  األعراض  هي  التالية  الثالثة  األعراض  تعترب 
فرط احلركة وتشتت االنتباه, وهذه السمات، هي :

  Inattention   أوًال : ضعف االنتباه

ملدة مالئمة على  التركيز  الطفل على  قدرة  إىل عدم  اخلاصية  تشري هذه 
املثري املقدم له، وبناًء عليه فقد يبدو أحيانًا أن الطفل ينتبه ويركز على املثريات 
من حوله، إال أنه يفقد انتباهه بشكل سريع جدًا. وهنا البد من اإلشارة إىل أن 
نوعية املثريات اليت تقاطع انتباه الطفل وتركيزه تتنوع وختتلف من طفل إىل آخر، 
فبعض األطفال تشتتهم املثريات البصرية مثل احلركة واأللوان، وآخرون تشتتهم 
املثريات الصوتية مثل األصوات غري املتوقعة يف اخللفية السمعية، وعمومًا فإن مجيع 
الذين  النشاطات اليت حتتاج النتباه متواصل تشكل حتٍد يصعب ختطيه لألطفال 

يعانون من عرض ضعف االنتباه (12).

 Impulsiveness  ثانيًا : االندفاعية أو القسرية

عرف باركلي(5) االندفاعية على أا العجز يف القدرة على كبح السلوك، 
وذلك عند االستجابة ملتطلبات املواقف املختلفة، وذلك باملقارنة مع األقران من  
القدرة  العمرية ذاا، واجلنس ذاته. وغالبًا ما ترتبط االندفاعية بضعف  املرحلة 

على تأخري االستجابة، أو تأجيل اإلشباع.

 Hyperactivity  ثالثًا : احلركة الزائدة

يعترب هذا العرض من أوضح وأهم السمات املرتبطة باضطراب فرط احلركة 
وتشتت االنتباه، حىت أن بعض األهل قد يعلقون على ذلك بقوهلم أن طفلهم 
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كان كثري احلركة حىت قبل أن يولد. وهنا يبدو الطفل وكأنه يف حالة دائمة من 
النشاط، وينتقل من نشاط إىل آخر بعشوائية، وبطريقة غري هادفة، ودون توقف 
حىت لو طلب منه ذلك. وخالل هذه احلركة يكون هناك العديد من احلوادث، 
الطفل نفسه من جراء قفزه،  بالطفل، وأحيانًا لدى  املحيطة  البيئة  واخلسائر يف 

وتسلقه، وتنقله املستمر من مكان آلخر(12)

األساليب العالجية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

نظرًا لتعدد األسباب املتوقعة هلذا االضطراب، وتعدد طرق تشخيص أعراض 
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، وتعدد اجتاهات املعاجلني واألخصائيني، 
فقد تنوعت األساليب العالجية املستخدمة للحد من هذه األعراض، حيث استخدم 
العالج الطيب عرب األدوية والعقاقري الطبية، هذا و تقسم األدوية املستخدمة لعالج 
أوالمها  أساسيني،  نوعني  إىل  االنتباه  وتشتت  احلركة،  فرط  اضطراب  أعراض 
العقاقري  فهي  وثانيهما،   ،Psycho Stimulants املنبهة  أو  املنشطة  العقاقري 

. Antidepressants املضادة لالكتئاب

أما العالج السلوكي عرب تقنيات تعديل السلوك واألساليب املعرفية فريى بأن 
حمور اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه هو شدة تكرار السلوكيات املوجودة 
لدى األطفال املصابني باملقارنة مع األطفال الطبيعيني، وللحد من هذه السلوكيات 
واستبداهلا بأخرى تكيفيه فإنه البد من استخدام التقنيات املبنية على نظريات التعلم 
وذلك من خالل ضبط املتغريات والظروف البيئية ذات العالقة.(13) , (9). واضعني 
بعني االعتبار أن العالجات الدوائية وإن كانت أثبتت جناحاا مع العديد من األطفال 
الذين يعانون من اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه إال أامل تنجح مع مجيع 
املصابني من ناحية، كما أا تعمل على احلد من األعراض غري التكيفية لالضطراب 

دون تزويد الطفل بسلوكيات تكيفيه أخرى بديله من الناحية األخرى(20).
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الوالدين  إيصال  على  العالجية  فنياا  يف  تركز  الوالدين  تدريب  برامج 
ملرحلة من التقبل  ملا يعانيه أطفاهلم من اضطرابات يف االنتباه واندفاعية وفرط 
 , بفعالية وإجيابية  أطفاهلم  التعامل مع  الذي يساعدهم على  األمر   ، احلركة  يف 
واضعني باالعتبار أن مثل هذه السلوكيات قد تؤدي إىل اضطراب عالقة الطفل 
بوالديه وخباصٍة عندما يفتقر األهل للمعلومات الكافية عن هذا االضطراب, أو 
عند نقص اخلربة يف التعامل مع األطفال وخباصًة عندما يكون الطفل املصاب هو 

الطفل األول لديهم (26)،(14)؛(15).

أما برامج احلمية الغذائية ، فيؤكد أصحاب هذا االجتاه على دور بعض 
األطعمة، مثل: السكريات، واأللوان الصناعية، والروائح الصناعية، واملواد احلافظة 
على اضطراب فرط احلركة، وتشتت االنتباه، وعليه فإم يرون أن عمل نظام 
غذائي خاص لألطفال املصابني ذا االضطراب من شأنه خفض أعراض فرط 
احلركة وتشتت االنتباه، ومن مميزات هذا النوع من العالج أنه ال ينتج عنه أية 
أعراض جانبية أو خطورة على الصحة، كما أنه ميكن إيقافه مباشرة دون ردود 

أفعال سلبية، كما أنه أقل تكلفة من الدواء  (9)؛ (10)؛(15).

هذا وقد تبنت بعض الدراسات احلديثة النموذج العالجي متعدد األوجه 
الذي يشترك ضمن إطاره األهل واملعلمون واألخصائيون يف بناء اخلطة العالجية 
للطفل وتنفيذها، وذلك دف زيادة كفاءة الطفل االجتماعية مع والديه ورفاقه 
لذاته،  وتقديره  مفهومه  وتدعيم  املرغوبة،  غري  سلوكياته  من  واحلد  وإخوانه، 
يشتمل  و  حياته،  نواحي  مجيع  االستقاللية يف  على  قدرته  تطوير  إىل  باإلضافة 
الربنامج العالجي متعدد األوجه على دمج أكثر من أسلوب عالجي منفرد ضمن 
الربنامج العالجي الواحد، وقد يضم الربنامج أثنني أو أكثر من األساليب التالية: 
العالج الطيب، واحلمية الغذائية، وبرامج تعديل السـلوك وبرامج تدريب الوالدين 

وتعديل السلوك والربامج املعرفية (16), (7).



-73-

فاعلية برنامج تدرييب سلوكي ألطفال ما قبل املدرسة وبرنامج توجيهي لوالديهم         الدراس،الداهري

املتعدد يعترب من  النموذج العالجي  الدراسات أن استخدام  وقد أشارت 
وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  أعراض  من  احلد  يف  تساهم  اليت  الطرق  أجنح 
االنتباه، حيث بلغت نسبة جناح هذا النموذج ما يقارب ( %90) من األطفال 

املطبق عليهم ممن هم يف عمر املدرسة االبتدائية(9). 

 الدراسات السابقة 

املتنوعة  العالجية  األساليب  فعالية  مدى  تناولت  اليت  الدراسات  تعددت 
مثل العالج الطيب، والعالج السلوكي، والغذائي، واملعريف، باإلضافة إىل املنحى 
التكاملي متعدد األوجه يف احلد من آثار اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، 
يف  األطفال  استهدفت  اليت  الدراسات  يف  حمدودية  وجود  املالحظ  من  أنه  إال 
مرحلة ما قبل املدرسة، وقد يعود السبب يف ذلك إىل عدم جلوء أسرهم للعيادات 
املتخصصة لتشخيص حاالم، نظرًا العتقادهم أن األعراض الظاهرة على أطفاهلم 

ستختفي أو تنخفض عند دخوهلم املدرسة (14). 

السلوكي  العالج  استخدام  فاعلية  يف  حبثت  اليت  الدراسات  إطار  ضمن 
أجرت (17) دراسة  لتحديد مدى فعالية برنامج إرشادي سلوكي يف خفض 
حدة النشاط الزائد لدى أطفال الروضة، يف مجهورية مصر العربية، وقد أشارت 
أفراد  لدى  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  أعراض  اخنفاض  إىل  النتائج 

املجموعة التجريبية.

فعالية  مدى  حتديد  إىل  هدفت  دراسة   (18) وويت  دافيز  أجرى  وقد 
استخدام بعض األساليب السلوكية يف احلد من السلوكيات غري التكيفية املترافقة 
أحد  على  الصفية،  احلجرة  داخل  االنتباه،  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  مع 
أربعة  الذي كان يضم  املتحدة األمريكية  الواليات  االبتدائي يف  صفوف األول 
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من األطفال الذين يعانون من اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، أوضحت 
النتائج وجود فعالية ميكن مالحظتها بشكل مباشر الستخدام األساليب السلوكية 
يف احلد من السلوكيات غري املالئمة لدى األطفال األربعة املستهدفني يف الدراسة، 
هذا باإلضافة إىل ظهور العديد من السلوكيات اإلجيابية لدى باقي األطفال يف 

الصف.

قام سربجنر (19) بإجراء دراسة هدفت إىل التعرف على فاعلية برناجمني 
تدريبني أحدمها موجه لألطفال، واآلخر موجه لآلباء ، وقام بتقسيم عينة الدراسة 
إىل جمموعتني األوىل خضع فيها األطفال وحدهم لربنامج تدرييب سلوكي، أما 
املجموعة الثانية فقد خضع فيها األطفال وآباؤهم لربامج تدريبية. وقد أظهرت 
النتائج وجود حتسن ملحوظ يف أعراض اضطراب فرط احلركة، وتشتت االنتباه 
وزيادة التواصل االجتماعي، وزيادة مستوى الكفاية الذاتية لدى مجيع األطفال 
املشاركني يف الدراسة، هذا باإلضافة إىل اخنفاض مستوى الضغوط النفسية اليت 
يعاين منها الوالدان بالنسبة لآلباء واألمهات الذين شاركوا ضمن جمموعة الدراسة 

الثانية .

  (21) قامت  فقد  الوالدين  تدريب  برامج  تناولت  اليت  الدراسات   أما 
بدراسة للتعرف على أثر برنامج لإلرشاد اجلمعي ألمهات األطفال الذين يعانون 
من اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، يف دولة الكويت، أوضحت النتائج 
الذي أدى بدوره إىل اخنفاض  األمر  وجود تغري يف معاملة األمهات ألطفاهلن، 

أعراض اضطراب فرط احلركة، وتشتت االنتباه لدى أطفاهلن .

كما أجرى امليدا (22) دراسته على عينة تكونت من (120) أسرة طفل 
املتحدة  الواليات  يف  االنتباه،  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  بأعراض  مصاب 
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األمريكية، قام بإخضاعهم لربنامج تدرييب ملدة سبعة أسابيع تقريبًا. وقد أوضحت 
مبستوى  خيتص  فيما  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  البعدي  القياس  نتائج 
الضغوط النفسية للوالدين، ودرجة التفاعل بني الطفل ووالديه، هذا باإلضافة إىل 
األطفال خارج  لدى  االنتباه  وتشتت  احلركة،  فرط  اضطراب  أعراض  اخنفاض 

املرتل، وتطور مهارام االجتماعية .

الربامج  تأثري  اليت أجراها جونسون (23) هدفت لتحديد مدى  الدراسة 
األسرية يف احلد من أعراض اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه ، حيث قام 
النتائج  بتعريض آباء أمهات األطفال لربنامج للتدريب األسري ، وقد أظهرت 
ظهور حتسن واضح يف مهارات التعامل الوالدي بني اآلباء واألمهات املشاركني 
يف الدراسة، وبني أطفاهلم املصابني باضطراب فرط احلركة، وتشتت االنتباه يف 
املرتل، واكتساب هؤالء األطفال ملجموعة من السلوكيات املرغوبة، وممارستها 

يف املرتل دون تعميمها بشكل تام  يف املدرسة .

وضمن إطار الدراسات اليت تناولت املنحى العالجي متعدد األوجه، فقد  
قام بلهام (24) بأجراء دراسة للتعرف على فاعلية العالج متعدد األوجه، على 
جمموعة من األطفال األمريكيني املصابني باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه. 
مت توزيعهم بشكل عشوائي على ثالث جمموعات جتريبية، املجموعة األوىل متت 
معاجلتها بعقار الريتالني، واملجموعة الثانية فقد أخضعت لربنامج مكثف لتعديل 
السلوك قام بتطويره بلهام (Pelham)، أما املجموعة الثالثة فقد مت إخضاعهم 
أظهرت  الريتالني.  بعقار  الدوائي  العالج  إىل  باإلضافة  السلوك  تعديل  لربنامج 
اليت  األوىل  املجموعة  لدى  حصل  الذي  واألدائي  السلوكي  التطور  أن  النتائج 
خضعت للعالج الدوائي، واملجموعة الثانية اليت تعرضت للعالج السلوكي هو 
والدوائي  السلوكي  للعالج  أخضعت  اليت  الثالثة  املجموعة  أما  متكافئ.  تطور 
يف الوقت ذاته فقد احتاج أفرادها إىل جرعة من الدواء أقل مبعدل 67 % من 
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تلك اليت يتناوهلا أفراد املجموعة األوىل لتحقيق النتائـج ذاا لدى أفراد كلتـا 
املجموعتني .

كما أجرى هال (25)  دراسة دف التعرف على فعالية برنامج سلوكي 
وقد  االنتباه،  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  آثار  من  للحد  املبكر  التدخل  يف 
النتائج  أظهرت  وقد  جتريبية،  جمموعات  ثالث  على  الدراسة  عينة  بتوزيع  قام 
حتسن  وجود  الثالث،  للمجموعات  والبعدي  القبلي  القياس  مقارنة  خالل  من 
ملحوظ يف أعراض اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، وحتسن يف مستوى 
فقد  للوالدين  بالنسبة  أما  املشاركني.  األطفال  لدى مجيع  االجتماعية  املهارات 
لوحظ اخنفاض مستويات الضغط النفسي لدى اآلباء املشاركني بالدراسة وازدياد 

مستوى كفايتهم يف التعامل مع أطفاهلم .

 National  ) النفسية  للصحة  القومي  املعهد  أجراها  اليت  الدراسة  أما 
العلمية  الدراسات  أكرب  من  تعترب  واليت   (  Institute of Mental Health
الدراسة على  اشتملت عينة  العالجية متعددة األوجه، وقد  الربامج  إطار  ضمن 

(579) طفًال، وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية :

وجود فعالية الستخدام العالج الطيب وخباصة عند استخدام عقار الريتالني.  .1
وجود فعالية للعالج السلوكي يف احلد من أعراض اضطراب فرط احلركة   .2

وتشتت االنتباه .
أن العالج املتداخل أي الطيب والسلوكي، كان أفضل يف عالج كثري من   .3
املشكالت االنفعالية مثل الغضب، وتنمية املهارات االجتماعية، وحتسني 
األداء األكادميي، وتطوير العالقة بني الطفل ووالديه، وأن هذا النوع من 
العالج كان أكثر فعالية بدرجة بسيطة من العالج الطيب املنفرد، والعالج 
ما  من خفض  األوجه  متعدد  الربنامج  وقد متكن  هذا  املنفرد.  السلوكي 
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نسبته ( %90 ) من أعراض اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه لدى 
أطفال املدارس االبتدائية. 

أفراد الدراسة

تكونت عينة الدراسة من (45) طفًال يعانون من اضطراب فرط احلركة 
أعمارهم  تتراوح  ممن  أخرى؛  اضطرابات  بأية  املصحوب  غري  االنتباه  وتشتت 
بني أربع وست سنوات والقاطنني يف مدينة الرياض / اململكة العربية السعودية  
واملشخصني مبدئيًا من قبل األطباء املختصني باإلصابة باضطراب فرط احلركة 
وتشتت االنتباه، وغري خاضعني للمعاجلة الدوائية الضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه. مت توزيعهم بشكل عشوائي عن طريق القرعة على جمموعات الدراسة 

على النحو التايل : 

املجموعة من (15) طفًال مت  تكونت هذه   : األوىل  التجريبية  املجموعة 
تعريضهم لربنامج فردي مكثف لتعديل السلوك .

املجموعة التجريبية الثانية : تكونت هذه املجموعة من (15) طفًال باإلضافة 
إىل آبائهم وأمهام، مت تعريض األطفال لربنامج فردي مكثف لتعديل السلوك، 

ويف الوقت ذاته تلقى األم واألب برنامج إرشاد وتدريب أسري بشكٍل متواٍز.

أما املجموعة الثالثة : وهي املجموعة الضابطة وتكونت من (15) طفًال 
ووالديهم، ومل يتم تعريض أي منهم ألي نوع من التدريبات .
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أدوات الدراسة :

استخدمت الباحثة ألغراض هذه الدراسة األدوات اآلتية:

القائمة التشخيصية ألعراض اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه  الواردة 
يف الدليل التشخيصي، واإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلية يف نسخته الرابعة 
الذين مت  الدراسة  أفراد  على  التشخيصية  املحكات  انطباق  من  للتأكد  املنقحة، 
الباحثان  تشخيصهم من قبل األطباء املختصني. وجلمع معلومات الدراسة، قام 
ببناء قائمة تقدير سلوكيات الطفل الذي يعاين من اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه ( تقدير الوالدين )، واليت دف إىل قياس أعراض اضطراب فرط  احلركة 
االنتباه،  وتشتت  احلركة،  بفرط  أبعاده  تتمثل  والذي  املركب،  االنتباه  وتشتت 
واالندفاع، لدى طفل ما قبل املدرسة الذي يعاين من هذا االضطراب، وتتألف 
القائمة من ( 35 عبارة ) موزعة على النحو التايل: بعد فرط احلركة وينعكس 
من خالل( 12عبارة)، وبعد تشتت االنتباه وينعكس من خالل (17 عبارة ). 
على  االستجابة  وتتدرج   .( عبارات   6) خالل  من  وينعكس  االندفاعية  وبعد 
فقرات املقياس إىل أربعة مستويات وهي: دائمًا وتأخذ ثالث درجات، وأحيانًا 
تأخذ درجتني، ونادرًا تأخذ درجة واحدة. وأبدًا وتأخذ صفرًا. وتتراوح الدرجة 
الكلية للقائمة بني (صفر-  105 ) درجة، ويشري ارتفاع درجة املفحوص على 

القائمة إىل ارتفاع حدة أعراض هذا االضطراب لديه.

للتأكد من  صدق املحتوى للقائمة مت عرض الصورة املبدئية للقائمة، على 
سبعة حمكمني من ذوي االختصاص يف جمال الصحة النفسية، و اإلرشاد النفسي، 
واجلامعة  العليا،  للدراسات  العربية  عمان  جامعة  من  كل  يف  اخلاصة،  والتربية 
حمتوى  وصدق  مالئمة  مدى  على  باحلكم  آرائهم  الستطالع  وذلك  األردنية. 
البنود ملا وضعت ألجله، ومن مث األخذ مبالحظات ومقترحات املحكمني، وبناًء 
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عليه مت إجراء التعديالت الالزمة عليها. كما مت استخراج الصدق التالزمي للقائمة 
من خالل تطبيقها مع قائمة كونرز لتقدير سلوك الطفل (تقدير الوالدين)، على 
عينة قصديه تألفت من (30 ) أمًا وأبًا ألطفال يعانون من اضطراب فرط احلركة 
وتشتت االنتباه، من غري أفراد الدراسة، وقد أوضحت النتائج أن معامل ارتباط 
بريسون بني درجات املفحوصني على األداتني بلغت قيمته (0,89)، وذلك عند 

مستوى داللة (0.01 ) وهي قيمة مالئمة ألغراض الدراسة احلالية.

القائمة فقد  مت استخراجه من خالل إعادة تطبيق األداة على  أما ثبات 
ذكور،   24) االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  من  يعانون  طفًال   (30)
وبفاصل  بني 4-6 سنوات،  أعمارهم  تتراوح  الدراسة،  أفراد  6إناث) من غري 
زمين قدره أسبوعان بني التطبيق األول والتطبيق الثاين، مث مت حساب معامالت 
الثبات لكل بعد من األبعاد باستخدام معامل ارتباط بريسون عند مستوى الداللة 
للمقياس  الكلية  للصورة  الثبات  معامل  قيمة  بلغت  وقد   ،(01.0) اإلحصائية 

(881.0 )، وهي قيمة مالئمة ألغراض الدراسة احلالية. 

أما الربنامج التدرييب األول (برنامج تعديل السلوك الفردي) فقد مت بناؤه 
لتعديل السلوكيات املرتبطة باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، وّمت تطبيقه 
والفريق  الباحثني  قبل  من  الدراسة  يف  املشاركني  األطفال  على  مباشر  بشكل 
خالل  من  وذلك  العملية،  وتطبيقاا  السلوكية  النظرية  إىل  مستندين  املساعد 
مراجعة األدب املتعلق مبفهوم تعديل السلوك، وتشكيل السلوك املرغوب، والتعزيز 

والعقاب.

الثالثة متثلت يف برنامج اإلرشاد والتدريب األسري الذي مت بناؤه  األداة 
بشكل مساند للربنامج التدرييب األول اخلاص بتعديل السلوك الفردي، ومتماٍش 
مع املهارات ذاا اليت تطرح خالل جلساته، وذلك دف خلق منحى تكاملي يف 

التعامل مع أعراض اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه .
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متغريات الدراسة واملعاجلة اإلحصائية :

املتغريات املستقلة :

الربنامج الفردي لتعديل السلوك .  .1
الربنامج الفردي لتعديل السلوك لألطفال مقترنًا بربنامج اإلرشاد والتدريب   .2

األسري للوالدين.
املتغري التابع : اآلثار السلوكية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه .

لإلجابة عن أسئلة الدراسة، والتأكد من صحة الفرضيات، مت استخراج 
املتوسطات احلسابية ألداء أفراد املجموعتني التجريبيتني واملجموعة الضابطة على 
قائمة تقدير سلوكيات الطفل املصاب باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، 
قبل املعاجلات وبعدها، وقد مت فحص وجود تباين أو تغاير بني متوسطات أداء 
أفراد جمموعات الدراسة: املجموعة التجريبية األوىل  واملجموعة التجريبية الثانية، 
واملجموعة الضابطة، بعد تطبيق الربامج التدريبية، مت استخدام اختبار حتليل التغاير 
التباين ( ANCOVA )، ولتحديد مصدر الفروق سيتم استخدام اختبار  أو 

شيفيه للكشـف عن مصدر تلك الفروق.

نتائج الدراسة :

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد مدى فاعلية برنامج تدرييب سلوكي ألطفال 
ما قبل املدرسة الذين يعانون من اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه وبرنامج 
تدرييب لوالديهم، وقياس أثر ذلك على أعراض اضطراب فرط احلركة وتشتت 
االنتباه لدى هؤالء األطفال. وفيما يلي اإلجابة عن أسئلة الدراسة يف ضوء ما مت 

التوصل إليه من خالل عملية التحقق من فرضيات الدراسة .
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إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  «ال  األوىل:  بالفرضية  املتعلقة  النتائج 
عند مستوى الداللة ( α  ≤ ,05 ) يف متوسطات فرط احلركة وتشتت االنتباه، 
واالندفاعية بني أفراد املجموعة التجريبية األوىل اليت تلقت برنامج تعديل السلوك 
الفردي، وأفراد املجموعة التجريبية الثانية اليت تلقت برنامج تعديل السلوك الفردي 
املقرون بربنامج اإلرشاد األسري للوالدين، وبني متوسطات فرط احلركة وتشتت 

االنتباه، واالندفاعية، ألفراد املجموعة الضابطة تعزى للربامج التدريبية املطبقة .

للتحقق من صحة هذه الفرضية مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات  
املعيارية، لبيان الفروق بني املجوعة التجريبية األوىل واملجموعة الضابطة يف القائمة 
النتائج اليت مت  التدرييب واجلدول رقم (1) يبني  التشخيصية بعد تطبيق الربنامج 

التوصل إليها:

اجلدول (1 )

اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بني املجموعات الثالثة يف قائمة تقدير 
سلوكيات الطفل املصاب باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه (تقدير الوالدين)

بعد تطبيق الربنامج

جمموع مصدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

مستوى قيمة ف
الداللة

التعليق

بني 
6400.71123200.356املجموعات

81.6150.000
دالة عند 
مستوى 

0.05

داخل 
1646.9334239.213املجموعات

8047.64444املجموع
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يتضح من اجلدول رقم ( 1 ) أن قيمة (ف) دالة عند مستوى 0.05، 
أداء  الثالثة يف  املجموعات  فروق ذات داللة إحصائية بني  مما يشري إىل وجود 
املفحوصني على قائمة تقدير سلوكيات الطفل املصاب باضطراب فرط احلركة 

وتشتت االنتباه ( تقدير الوالدين )، بعد تطبيق الربنامج التدرييب. 

عن  للكشـف  شيفيه  اختبار  استخدام  سيتم  الفروق  مصدر  ولتحديد 
مصدر تلك الفروق، ويوضح اجلدول رقم ( 2 ) النتائج اليت مت التوصل إليها .

اجلدول ( 2  )

اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق  بني املجموعات الثالثة يف قائمة تقدير 
سلوكيات الطفل املصاب باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه (تقدير الوالدين)

املجموعات
املتوسط 
احلسايب

التجريبية 
األوىل

التجريبية 
الثانية

الفرق لصاحلالضابطة

املجموعة 
التجريبية 

األوىل
71.00*

التجريبية 
األوىل

املجموعة 
التجريبية 

الثانية

59.00

املجموعة 
الضابطة

املجموعة **88.07
الضابطة

* تعين وجود فروق دالة عند مستوى 0.05
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مستوى  عند  دالة  إحصائية  فروقًا  وجود    (2) رقم  اجلدول  من  يتضح 
الداللة 0.05، بني املجموعة التجريبية األوىل واملجموعة الضابطة، وذلك لصاحل 
املجموعة الضابطة، أي أن املجموعة التجريبية األوىل اخنفض لديها فرط احلركة 
واالنتباه بعد تطبيق الربنامج التدرييب. وبذلك نستنتج أن تطبيق الربنامج التدرييب 

لتعديل السلوك الفردي يؤدي إىل خفض فرط احلركة واالنتباه لدى األطفال.

مستوى  عند  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  شيفية  اختبار  من  يتضح  كما 
الضابطة وذلك لصاحل  الثانية واملجموعة  التجريبية  املجموعة  الداللة 0.05 بني 
املجموعة الضابطة أي أن املجموعة التجريبية الثانية اخنفض لديها فرط احلركة 
واالنتباه بعد تطبيق الربنامج التدرييب. وبذلك نستنتج أن تطبيق الربنامج التدرييب 
لتعديل السلوك الفردي املقرون بربنامج تدريب الوالدين يؤدي إىل خفض فرط 

احلركة واالنتباه لدى األطفال.

 ونظرا لوجود فروقات تعزى إىل الربامج التدريبية املطبقة يف هذه الدراسة  
ترفض الفرضية األوىل .

إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   » الثانية:  بالفرضية  املتعلقة  النتائج 
عند مستوى الداللة ( α ≤ ,05 ) بني متوسطات فرط احلركة وتشتت االنتباه 
واالندفاعية بني أفراد املجموعة التجريبية األوىل اليت تلقت برنامج تعديل السلوك 
الفردي و متوسطات فرط احلركة وتشتت االنتباه واالندفاعية لدى أفراد املجموعة 
التجريبية الثانية اليت تلقت برنامج تعديل السلوك الفردي املقرون بربنامج اإلرشاد 

األسري للوالدين».

بناًء على البيانات الواردة يف اجلدول رقم ( 2) أن هناك فروقًا بني متوسطات 
أفراد املجموعة التجريبية األوىل، و متوسطات أفراد املجموعة التجريبية الثانية، 
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الفروق  الفروق، وجود داللة هلذه  اختبار شيفية لفحص داللة هذه  وقد أظهر 
عند مستوى الداللة 0.05 ، بني املجموعة التجريبية األوىل، واملجموعة التجريبية 
الثانية ، وذلك لصاحل املجموعة التجريبية األوىل، أي أن املجموعة التجريبية الثانية 
اخنفض لديها أعراض اضطراب فرط احلركة، وتشتت االنتباه، واالندفاعية، جمتمعة 
واإلرشاد  التوجيه  بربنامج  مقرونا  السلوك  لتعديل  الفردي  الربنامج  تطبيق  بعد 
للوالدين، أكثر من املجموعة التجريبية األوىل. وبذلك نستنتج أن تطبيق الربنامج 
إىل  يؤدي  األسري  اإلرشاد  بربنامج  املقرون  الفردي  السلوك  لتعديل  التدرييب 
لتعديل  التدرييب  الربنامج  من  أكثر  األطفال  لدى  واالنتباه  احلركة  فرط  خفض 

السلوك الفردي فقط. وبذلك ترفض الفرضية الثانية .

مناقشة النتائج 

 (α ≤ .05 ) أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
االنتباه جمتمعة  احلركة وتشتت  بأعراض اضطراب فرط  املتعلقة  السلوكيات  يف 
املجموعة  يف  األطفال  لدى   ،( واالندفاعية   ، االنتباه  وتشتت  احلركة،  فرط   )
التجريبية األوىل، الذين تلقوا برنامج تعديل السلوك الفردي، وبني األطفال الذين 
مل يتلقوا الربنامج التدرييب، وذلك لصاحل املجموعة التجريبية األوىل، مما يعين أن 
أي الربنامج التدرييب لتعديل السلوك الفردي  املطبق يف هذه الدراسة أسهم بشكل 
كبري يف خفض األعراض األساسية الضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه لدى 
األطفال يف املجموعة التجريبية األوىل الذين يعانون من اضطراب فرط احلركة 
وتشتت االنتباه، مقارنًة بأقرام من األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب يف 

املجموعة الضابطة.

 α ≤) مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروقًا  وجود  النتائج  أظهرت  كما 
االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  اضطراب  بأعراض  املتعلقة  السلوكيات  يف   (.05
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جمتمعة (فرط احلركة، وتشتت االنتباه، واالندفاعية )، لدى األطفال يف املجموعة 
التجريبية الثانية ، الذين تلقوا برنامج تعديل السلوك الفردي مقرون بربنامج أرشاد 
وتدريب أسري لوالديهم ، وبني األطفال الذين مل يتلقوا أي برنامج التدرييب هم 
أو والداهم، وذلك لصاحل املجموعة التجريبية الثانية، مما يعين أن أي برنامج تعديل 
السلوك الفردي لألطفال املقرون بربنامج  اإلرشاد والتدريب األسري لوالداهم، 
األساسية  األعراض  خفض  يف  كبري  بشكل  أسهما  الدراسة،  هذه  يف  املطبقان 
التجريبية  املجموعة  يف  األطفال  لدى  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  الضطراب 
الثانية، الذين يعانون من اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، مقارنًة بأقرام 

من األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب يف املجموعة الضابطة.

كما أظهرت النتائج حتسنًا يف مستوى تفاعل الوالدين يف املجموعة التجريبية 
الثانية مع أبنائهم الذين يعانون من اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، بعد 
تعرضهم لربنامج اإلرشاد والتدريب األسري، وميكن عزو ذلك إىل تفهم وإدراك 
واألعراض  أطفاهلم،  منه  يعاين  الذي  االضطراب  لطبيعة  األطفال  هؤالء  والدّي 
مفاهيمهم  تغيري  إىل  بالتايل  أدى  مما  له،  املصاحبة  واالضطرابات  عنه،  النامجة 
حول ما يعانيه أطفاهلم ، وإدراكهم للممارسات اخلاطئة اليت كانوا ميارسوا مع 
أطفاهلم، واليت كانت تزيد من حدة شدة أعراض االضطراب، وتعرض الطفل إىل 
مزيد من اللوم، والنقد والعقاب، والشعور بالفشل، األمر الذي كان يؤدي بدوره 

ملزيد من السلوك املشكل . 

 α ≤) وقد أكدت النتائج وجود فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى
05.) يف السلوكيات  املرتبطة بأعراض اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه 
جمتمعة ( فرط احلركة، وتشتت االنتباه، واالندفاعية )، لدى األطفال يف املجموعة 
التجريبية الثانية، الذين تلقوا برنامج تعديل السلوك الفردي مقرونًا بربنامج إرشاد 
وتدريب أسري لوالداهم ، وبني األطفال الذين تلقوا  برنامج تعديل سلوك فردي 
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التجريبية  املجموعة  لصاحل  وذلك  تدرييب،  برنامج  أي  والداهم  يتلق  ومل  فقط، 
الثانية، مما يعين أن أي برنامج تعديل السلوك الفردي لألطفال املقرون بربنامج  
لوالديهم، أسهما بشكل كبري يف خفض األعراض  اإلرشاد والتدريب األسري 
املجموعة  يف  األطفال  لدى  االنتباه  وتشتت  احلركة  فرط  الضطراب  األساسية 
التجريبية الثانية، الذين يعانون من اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، مقارنًة 
مع أقرام من األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب يف املجموعة األوىل، 

والذين طبق عليهم برنامج تعديل السلوك الفردي فقط .
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َتْحليُل اِخلطاِب وَتْعليُم ُمْفَرداِت الَعَرِبيَِّة للنَّاِطقَني ِبَغْيِرها                                            العناّيت

َتْحليُل الِخطاِب
 و

َتْعليُم ُمْفَرداِت الَعَرِبيَِّة للنَّاِطقيَن ِبَغْيِرها

د. وليد العناتّي
جامعة البترا

ص بالعربية املَُلخَّ

جيتهد هذا البحث يف أن يستثمر استراتيجيات حتليل اخلطاب وآلياته يف 
تعليم مفردات العربية للناطقني بغريها. ويف سياق ذلك يؤسس نظرًيا لبيان مرتلة 
اللغات األجنبية،  تعليم  استثماره يف  العلوم احلديثة، وكيفية  حتليل اخلطاب بني 
مركًزا على تعليم املفردات وكيفية افتراق تعليمها باستخدام حتليل اخلطاب عن 

املناهج األخرى.

اخلطاب  يتخذ  تطبيقي  مببحث  النظريَّ  التأسيَس  هذا  البحث  يشفع  مث 
الَتراُسلّي أمنوذجًا لتعليم مفردات العربية ووظائفها اخلطابية للناطقني بغريها.
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Discourse Analysis and Teaching Arabic Vocabulary 
for Non Native Speakers of Arabic

Waleed AL-Anati

 Petra University / Jordan

Abstract

This article deals with strategies and tools of discourse 
analysis in teaching Arabic vocabulary to speakers of other 
languages. Accordingly, the status of discourse analysis is 
well-established among other disciplines. The researcher 
focuses on the teaching of lexical items and the rationale 
of using the above discipline is its superiority over other 
disciplines. Thus this research justifies the utilization of 
theories to practice.
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مقدمة يف مرتلة حتليل اخلطاب

املعاصرة،  العلوم  من  املحور  مكان  حتتل  اللسانيات  إن  قيل  ما  كثريًا 
والسيما اإلنسانية منها؛ وإمنا كان ذلك بفضيلة تعالقها بالعلوم اإلنسانية كلها 
بدءًا بالفلسفة وانتهاًء باألديان والالهوت! ويبدو هذا الكالم صحيحًا إىل أبعد 
احلدود، ولكن ال يسُع أيَّ فرع متخصص من اللسانيات أن يتبوأ هذه املنـزلة.

فروع  يستقطب  بدأ  اخلطاب  حتليل  أن  قريبة،  فترة  ومنذ  نرى،  ولكننا 
املعرفية  منظومته  لبناء  خالصًا  توظيفًا  يوظفها  وصار  املتخصصة،  اللسانيات 
بإطاريها  النظري والتطبيقي وصوًال إىل «خطاب» مكني متماسك. وليس مثة 
شك يف هذه املرتلة اليت يقصد حمللو اخلطاب إىل تأسيسها؛ ذلك أنه جمال معريف 
حيام  فعاليات  معظم  يف  يوميًا  الناس  وميارسه  ومكان،  زمان  كل  يف  حاضر 
وممارساا القولية والفعلية بدءًا بالعلماء وانتهاًء بعامة الناس، وأظهر األدلة على 
أو  تعقيبًا  يوميًا  الفضائيات  تبثها  اليت  والتحليالت  الصحافية  التعقيبات  ذلك 
أم  ثقافية  أم  سياسيًة  املقصودة  اخلطابات  أكانت  سواء  توضيحًا،  أو  استدراكًا 
بوعي  منارسه  يوميًا  نشاطًا  اخلطاب»  لقد صار «حتليل  أم عسكرية.  اجتماعية 

حاضر أو كامن؛ إنه زمن حتليل اخلطاب بامتياز.

وإذا كان كثري من الناس حيللون ما يسمعونه وما يقرأونه  دون وعي بأم 
ميارسون تفكيكًا خلطابات اآلخرين فإن الغالبية من املفكرين واملثقفني يدركون 
الداخلية  املنهجية  اخلطاب  حتليل  بأدواِت   منهم  وعي  غري  على  ولكن  ذلك، 

املضمونية وإخلارجية الشكلية. 

اللسانيات  املتعددة:  موارده  من   مرتلته  اخلطاب»  «حتليل  يستمد  وإمنا 
النظرية والتطبيقية، ، وعلوم االجتماع النظرية والتطبيقية، وعلم النفس، ونظريات 
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والفلسفة  السياسة،  والقانون، وعلوم  االصطناعي،  والذكاء  االتصال واإلعالم، 
واملنطق....إخل. 

وينطوي حتليل اخلطاب على ثالثِة فروٍع متضافرٍة:

أوًال: شكل اخلطاب. و نقصد به بنية اخلطاب اللغوية الشكلية من حيث هو نص 
لغوي متماسك  تتحقق فيه شروط النصية؛ أي التماسك الشكلي بأدوات الربط  
وعالقاته املعروفة: التكرار واإلحالة واحلذف...إخل. وينضاف إىل ذلك التقاليُد 

الشكليُة والُعْرفيَُّة  للكتابة مما مييز نصًا من آخر وفنًا من غريه. 

ثانيًا: مضمون اخلطاب؛ أي الرسالة واملعىن الذي حيمله اخلطاب مبا هو تفاعل 
وهو  للنص،  الكلي  املعىن  إلنتاج  العميقة  بنيتها  يف  واجلمل  املفردات  دالالت 
ومنطقًيا  معنوًيا  اخلطاب  متاسك  إنه  متعددة؛  وطرٍق  مبناهَج  إليه  ل  ُيَتَوصَّ ما 

ومعلوماتًيا.

ثالثًا: سياق اخلطاب ومرجعه؛ وإمنا يقصد به اإلطار املعريف والثقايف واإليديولوجي 
الذي أِجنَز اخلطاُب يف ضوئه ووحيه.

هذه هي العمليات التفكيكية اليت منارسها، بوعي أو الوعي، عندما نفكك 
كالمًا أو نصًا وحنلله.

وإذا كانت هذه هي املنطويات العامة ألي خطاب إال أا تتفاوت وتتمايز 
شكًال وبناًء وفقًا لطبيعة اخلطاب وقصده؛ فاخلطاب األديب خمتلف عن اخلطاب 
ثانية  القانوين....إخل. ومن ناحية  الديين خمتلف عن اخلطاب  العلمي، واخلطاب 
اخلطاب  وخيتلف  اإلقناعّي،  اخلطاب  عن  والوصفي  السردي  اخلطاب  يفترق 

اإلقناعّي عن اخلطاب التمثيلي واملقاِرن...إخل.
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فيما  الشفوي  الكالم  على حتليل  قائمة  اخلطاب  بداية حتليل  وإذا كانت 
عرف بتحليل احلوار واملحادثة فإنه جتاوز ذلك إىل النصوص املكتوبة  أيضًا. 

اللغوي  التحليل  يف  منهجًا  كونه  اخلطاب  حتليل  لعلم  امتيازًا  ميثِّل  ومما 
والثقايف أنه يركز على النصوص األصيلة ومتثُّالِتها الناجزِة نصوًصا مكتوبًة، وحتليل 

املحادثة واخلطاب الناجز قوًال وكالمًا.

حتليل اخلطاب وتعليم اللغة(1)     

ال تفترق تطبيقات حتليل اخلطاب، تعميمًا، عن كثري من تطبيقات الرؤى 
واألنظار اللسانية؛ ذلك أا ال ُتَطبَُّق على حنو آيل و مباشر يف  تعليم اللغة ألبنائها 
وللناطقني بغريها، وإمنا حتتاج إىل تطويع وتعديل يتوافق واالنتقال من « النظرّي 
والنّص  إن منجزاِت علم حتليل اخلطاب  التعليمّي». مث  إىل «التطبيقّي  العلمّي» 
مل تستقرَّ على أسس ثابتة يصح معها أن تنتهي إىل تطبيقات حمددة؛ فالنصوص 
َتْصُدُق  نّصّية  أعراف  ليست مستقرة على  مادة اخلطاب،  اليت هي  واحلوارات، 
َة جمال رحب للتباين األسلويب  على مجيع أنواع النصوص وأجناسها وحتققاا، فَثمَّ
بني ُمنشئي اخلطابات وإن كانوا يرمون إىل حتقيق غرض واحد هو هو. و لكنَّ 
أن  اليت نستطيع ا  الكتابة واحلوار وأعرافهما  تقاليد  استثمار  ذلك ال مينع من 
منيز املوضوعاِت والبنياِت الكربى والعامة للنصوص، وكيفيات تشكيلها وإجنازها 

كتابًة أو حواًرا.

والشك أن املنطلق الرئيس الستثمار حتليل اخلطاب يف تعليم اللغة ينطلق 
من االستدراك، عمومًا، على الوحدة اللغوية اليت كانت منطلَق التعليِم من ناحية 
ثانية؛ فقد كانت اجلملة هي الوحدة األساسية  بنيتها وموضوعها من ناحية  أو 
املعتمد عليها يف تقدمي املادة اللغوية لتحصيل معاين املفردات اجلديدة والتراكيب 
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اللغوية واألساليب املختلفة يف مرحلة أوىل، وإذا انتقلنا إىل مرحلة أخرى تتخذ 
من النص اللغوي وحدة مهمة بعد أن َيْسَتْنِفَد حنُو اجلملِة طاقته يف التعليم وجدنا 
من  كثريًا  معها  تفقد  خالصة  تعليمية  لغايات  ومصممة  مصنوعة  النصوص  أن 
خصائصها البنيوية والثقافية لو كانت نصوصًا أصيلة. وميكن القول إن امليزاِت 
اليت يقدمها حتليل اخلطاب لتعليم اللغة تنطلق من طبيعة موضوعه ومنهج املعاجلة؛ 

وبيان ذلك أنه:

يتخذ مادته من وقائَع لغويٍة حقيقية وواقعية جتري يف سياق عفوي طبيعي؛   -1
فهو يتعامل مع اللغة يف سياق االستعمال.

يتعامل مع النصوص اللغوية الواقعية كما هي دون تعديالت أو حتويرات   -2
خلدمة األغراض التعليمية؛ فهو يتعامل مع النصوص األصيلة كما يستعملها 
الواقعية  من  عالية  درجة  توفر  النصوص  هذه  أن  والشك  ا،  الناطقون 

والصدقية.
النصوص صاحلة لالستثمار بدءًا من  ال يفاضل بني نص وآخر؛ فجميع   -3

اإلعالن التجاري والطرفة السائرة إىل أرقى النصوص العلمية وأعقدها.
ال يفاضل بني املنطوق واملكتوب من األداء اللغوّي.  -4

كربى  وخصائص  أبنية  إىل  للتوصل  الواقعي  اللغوي  لالستعمال  يؤطر   -5
إطارًا نظريًا  للمتعلمني  فيقدم  اليومية؛  اللغوي  التفاعل  للنصوص وأنواع 
َثمَّ  ِمْن  اإلنتاج،  االقتدار على  إىل  به  ليتوصل  االستقبايل  النصي  للتحليل 

بلوغ الغاية املنشودة: الكفاية اخلطابية.

حتليل اخلطاب وتعليم املفردات

الشك أن املفردات هي النواة األوىل لتعلم اللغة األجنبية؛ ذلك أا العنصر 
الداليل األساسي الذي ميثل االقتدار على التواصل مع الناطقني بتلك اللغة، ولكن 
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الناطقني  الناجح مع  التواصل  املتعلم من  ن  ُتَمكِّ املفردات جمردة ال  معرفة معاين 
بتلك اللغة؛ ألن هذه املفردات إمنا تعرب عن معاٍن ضيقة جدًا تقتصر على املعىن 
املعجمي، وقد تتعدد معاين املفردة الواحدة فال يكون مناٌص من التحديد والتقييد، 
ومن هنا كان االنتقال من تعليم قوائم املفردات إىل تعليمها يف مجل دالة على 
املعىن املقصود واملراد. وهكذا ميكن القول إن تعليم مفردات اللغات األجنبية بدأ 
بقوائم املفردات الثنائية مث األحادية، وانتقل إىل  املعىن السياقي الذي حتدده اجلملة 
أو النص أو املنهج املعجمي الداليل الذي ركز على استثمار العالقات الداللية 
للمفردات والتراكيب املعجمية من حيث إا وحدات أكرب من الكلمة الواحدة، 

مث انتقل بعد ذلك إىل مرحلة حتليل اخلطاب.

وليس مثة شك يف افتراق تعليم املفردات منعزلة أو يف سياق مجل أو نصوص 
تعليمية وتعليمها يف سياق حتليل اخلطاب؛ فتعليم املفردات منعزلة على هيئة قوائَم 
يتميز بالتركيز على معىن املفردة فحسب؛ فهو تعليم للمعىن دون صرف اهتمام 
للمبىن أو أي وظيفة أخرى. أما تعليم املفردة يف سياق مجلة أو نص فإنه يقصد 
إىل تقييد معىن املفردة وإقصاء املعاين  األخرى املحتملة، وقد يعتين بالتراكيب اليت 
ميكن أن تقع فيها املفردة أو بنيتها الصرفية ووظيفتها النحوية، وما يقترن ا من 

املتالزمات، على أا ال تتجاوز ذلك.

عن  كبريًا  اختالفًا  ختتلف  للمفردات  نظرته  فإن  اخلطاب   حتليل  وأما    
املناهج التقليدية لتعليم املفردات وتعلمها؛ أي القائمة واجلمل، ولكن هذا ال يعين 
استغناءه عنهما؛ فمرحلة القوائم واملفردات املنعزلة هي املرحلة األوىل التأسيسية، 
مث تعقبها مرحلة اجلملة أوالنص التعليمي، مث ينبين حتليل اخلطاب عليهما. ولعل 

وجوه االختالف هذه تتمثل يف أن حتليل اخلطاب(2) :

يعتمد على نصوص أصيلة وواقعية تعرب عن التحققات الفعلية للنصوص   -1
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واحلوارات الشفوية االعتيادية، ِمْن َثمَّ فإنه ال حيتاج إىل تكييف أو تعديل ألغراض 
تعليمية حمددة، وهذا يتطلب من املعلم ومعد املادة التعليمية جهدًا وافرًا إلجياد 

النصوص واحلوارات  اخلادمة للهدف.

ر أدوارها ووظائفها الداللية اخلاصة والعامة؛  ُيْعلي من مرتلة املفردات ويقدِّ  -2
تعالقها  وطبيعة  اخلطاب،  سياق  يف  املفردات  تكتسبه  الذي  املعىن  أي 
باملفردات األخرى، وكيفية إسهامها يف إنتاج معىن اخلطاب؛ إنتاِج خطاٍب 

متماسِك املضمون والداللة.
النحوية  الوظائف  باستثمار  يعتين  إنه  حيث  من  التركيبية  وظائفها  حيلل   -3
للمفردات وكيفية إسهام هذه الوظائف يف إنتاج  خطاب متماسك بنيوًيا 

وشكلًيا.
املفردات على  املعىن، كداللة  للمفردات سوى  متعددًة  يستبطن وظائَف   -4
اخللفية الثقافية للنص أو منتجه، أو داللة املفردات على حتيز ما، أو داللتها 

على موقف سياسي أو ديين...إخل.
يركز على مرتلة املفردات يف متثيل جهة اخلطاب من حيث املرسل واملتلقي   -5
وما يرتبط ما من متغريات اجتماعية خمتلفة، كالوظيفة، والعمر، واجلنس..

إخل.
يستثمر املفرداِت للداللة على أنواع اخلطاب وأمناطه وأغراضه املختلفة.  -6

ُيَحلُِّل وظائَف مفرداٍت معينة يف تشكيل بنية اخلطاب وسريورته، فهناك   -7
ألفاظ تدل على البىن اخلطابية الصغرى، وهناك ألفاظ تدل على وظائف 

مقارنة النص بغريه، وهناك مفردات ُتْؤِذُن بانتهاء اخلطاب....إخل.
يستثمر العالقاِت الدالليَة خارج النص لتوظيفها ألغراض خطابية، فالترادف   -8
خارج السياق ال يعين إال الترادف، ولكنه قد يشري يف سياق اخلطاب إىل 
اململ.... التكرار  اهلروب من  أو  السرد،  وظيفة معينة مثل: كسر رتابة 

إخل. 
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 من الكفاية املعجمية إىل الكفاية اخلطابية

لقد كان مصطلح الكفاية اللغوية الذي اجترحه تشومسكي إيذانًا بانفتاح 
واسع على هذا املصطلح من حيث داللته على امتالك اإلنسان نظامًا لغويًا قادرًا 
على التوليد واالبتداع، فانشغل اللسانيون وعلماء النفس واللسانيون التطبيقيون 
ِبَتَبيُِّن طبيعة هذه الكفاية وحتليلها وحماولة تفكيك عناصرها للوصول إىل معايَري 
وعناصَر تصلح أن تكون أداة لقياس هذه الكفاية. ولعل أهم استثمارات مفهوم 
الكفاية ظهر عند اللسانيني التطبيقيني وعلماء املناهج وأساليب التدريس؛ ذلك 
أا صارت تعين، يف كثري من األحيان، املهاراِت اللغويَة واألهداف السلوكية اليت 

ينبغي للمتعلم األجنيب حتقيقها ليقترب من كفاية الناطق األصلي ذه اللغة.

وقد جرَّد اد املوسى هذه الكفاية ،من حيث هي آليات وقوانني لغوية، 
فجعلها يف عناصر ثالثة(3) : 

استدخال قواعد اللغة يف مستوياا الشكلية والوظيفية.  -1
إنتاج ما ال يتناهى من األداءات اللغوية الصحيحة.  -2

مرجع يف متييز اخلطأ من الصواب؛ اكتشاف األخطاء وتصويبها.  -3

والشك أن هذه العناصر الذهنية الثالثة تظهر يف مجيع الكفايات الفرعية 
اليت تنبين منها الكفاية اللغوية؛ فالكفاية اللغوية من حيث هي حتقق لغوي ناجز 

تتألف من:
الكفاية الصوتية؛ وهي جوهر النظام الصويت للغة وما يكتنفه من قوانني.  -

أبنية خمصوصة  وفق  على  الكلم  بقوانني صياغة  وتعتين  الصرفية؛  الكفاية   -
حتمل مدلوالت صرفية حمددة.

الكفاية املعجمية، وتعتين باالقتدار على مفردات اللغة استقباًال وإنتاجًا.  -
الكفاية النحوية، وتتضمن الكفاية اإلعرابية ووظائف الكلم يف اجلملة من   -
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ناحية، والنظام التركييب للغة من ناحية أخرى.
وقد يضاف إليها: الكفايات األسلوبية واألدبية وكفايات رسم الكلم....

إذ  اللغوية؛  الكفاية  من  مهمًا  شطرًا  متثل  املعجمية  الكفاية  أن  والشك 
تعين اقتدار املتعلم على فهم معاين املفردات وعالقاا وطرائق استعماهلا استقباًال 
وإنتاجًا، إضافة إىل جوانب صرفية وحنوية أخرى(4) . وينبغي أن نشري هنا إىل أن 
الكفاية املعجمية يف صورا التقليدية، يف حبوث ما قبل اخلطاب، إمنا كانت تركز 
على معىن املفردات وداللتها، وقد تعرض لعالقتها بغريها من املفردات يف سياق 
ولكنها  الكلمات  متعددة  (تراكيب  معجمية  تراكيب  إنشاء  أو  اللفظي  التالزم 

تعامل معاملة الوحدة الواحدة).

َهْت  ولكنَّ فكرة الكفاية اللغوية مل َتْسَلْم من النقد يف سياق انتقادات ُوجِّ
اللغوية فقد اعترض عليه «ِدْل  التحويلية؛ أما ما تعلق مبفهوم الكفاية  للمدرسة 
هاميز» مستدركًا عليه مبصطلح «الكفاية التواصلية»؛ فقد رأى هاميز أن مفهوم 
تشومسكي منقوص؛ ذلك أن القواعد اللغوية اليت ميتلكها الناطق باللغة ليست كافية 
للتواصل املناسب يف املجتمع، ولذلك فإنه حمتاج إىل  كفاية تتمثل يف اقتداره على 
التواصل السليم املناسب للسياق بعناصره املختلفة؛ فحىت يكون التواصل ناجحًا 
ينبغي أن تكون العبارات واجلمل املستعملة مناسبة للسياق املقامي واملقايل؛ فَـ 
«لكل مقام مقال». وهكذا يكون هذا املصطلح قد ركز على اجلانب االجتماعي 

للغة ودور املمارسة االجتماعية يف استكمال دور املمارسة اللغوية الذهنية(5). 

مصطلح  تأثريات  جتاوزت  بالغًة  تأثرياٍت  املصطلح  هذا  أحدث  لقد 
تشومسكي والسيما يف اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغات األجنبية؛ إذ صارت 
الغاية الرئيسية لتعليم اإلجنليزية من َثمَّ غريها من اللغات بلوغ الكفاية التواصلية، 
ومتثلت هذه الغاية  يف طرق التعليم حيث ظهرت الطريقة التواصلية وما تفرع 
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منها (التعلم املوقفي، وتعليم اللغة ألغراض خاصة)، ويف إعداد املناهج املؤسسة 
عليها. وهكذا يتوسع مفهوم الكفاية املعجمية املنضوي حتت الكفاية التواصلية 
ويعين  املناسب،  التواصلي  السياق  املفردات  يف  استعمال  االقتدار على  ليصري: 

السياق التواصلي:

استعمال املفردات املناسبة للشخص املخاَطب مبا يدل على طبيعة عالقة   -
املرِسل به وخصائصه (العمر، واجلنس، والثقافة.....إخل).

استعمال املفردات املالئمة لقناة التواصل كتابًة أو مشافهًة.  -
استعمال املفردات الدالَّة على غرض  املرِسل.  -

استخدام املفردات الدالَّة على نوع اخلطاب وترتيبه وبنيته.  -
املطروحة.... القضية  من  املرِسل  موقف  على  الدالة  املفردات  استخدام   -

إخل.
وما يزال مفهوم الكفاية يسري ويتوسع مع انبثاق دراسات  حتليل اخلطاب 
واللسانيات النصية، وبدأ السؤال التقليدي يظهر: هل مثة كفاية يف حتليل اخلطاب 

ختتلف عن الكفايات األخرى؟ ومبعىن آخر: هل مثة كفاية خطابية؟ 

اللسانيني حول هذا املوضوع وإن كان أغلبهم جيعلها من  تفاوتت آراء 
ضمن الكفاية التواصلية. فقد أضاف (كاَنل) قسمني فرعيني للكفاية التواصلية مها 
الكفاية اللسانية االجتماعية و الكفاية االستراتيجية، وجعل الكفاية اخلطابية جزءًا 
بالتماسك  اخلطاب خمتصة  قواعد  وقد جعل  االجتماعية.   اللسانية  الكفاية  من 

والترابط النصي(6) .

أما (ياْلِدن) فقد جعلت الكفاية اخلطابية تتمثل يف(7) :

الترابط النصي واإلحالة (حسب رأي هاليداي).  -
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عمليات تطبق على النص (االقتباس، توسيع النص، استخراج معلومات    -
مهمة من النص...إخل).

التنظيم البالغي (الوظائف النصية: التعميم، التصنيف...إخل).  -
حتديد املهارات االنتقالية يف اخلطاب املنطوق (االبتداء، تقدمي املعلومات،    -

اختتام احلديث، تبادل األدوار). 
ويظهر أن تعريف (كاَنل) تعريف قاصر؛ ألنه يقصر الكفاية اخلطابية على 
التماسك الشكلي واملضموين للنص دون أن يتجاوزه إىل ما وراء اخلطاب. وأما 

تعريف (ياْلِدن)  فيمزج بني املنطوق واملكتوب. 

أما كارتر و ْشِمت فقد جعالها جزءًا من الكفاية التواصلية يف معجمهما؛ 
إذ شرحا عناصر الكفاية التواصلية على النحو التايل(8) : 

واملفردات  النحوية  القواعد  معرفة  وتعين  (الشكلية)  القواعدية  الكفاية   -1
والقواعد الصوتية، والداللة.

اللغة  بني  العالقة  معرفة  الثقافية)  (اللسانية  االجتماعية  اللسانية  الكفاية    -2
وسياقها غري اللغوي، معرفة استعمال أفعال الكالم (األحداث الكالمية) 
استعماالت مناسبًة، وكيفية االستجابة لألحداث الكالمية املختلفة، مثل: 

الطلب، االعتذار، الشكر، الدعوات...إخل.
ومعرفة أشكال اخلطاب (الكالم) اليت ينبغي استعماهلا مع اختالف األشخاص 

الذين نتحدث إليهم يف مواقف خمتلفة (املالءمة ، الرباغماتية، األدوار).
الكفاية اخلطابية( أحيانا تعد جزءا من الكفاية اللسانية االجتماعية) معرفة   -3

كيفية بدء احلوار وإائه....
4-  الكفاية االستراتيجية: معرفة استراتيجيات التواصل اليت ميكن أن تعوض 

النقص يف اجلوانب السابقة.
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مرتلة املفردات يف حتليل اخلطاب

ينظر حتليل اخلطاب  إىل املفردات نظرة خمتلفة عن  مناهج دراسة املفردات 
املعىن  أو  املنفرد  املعىن  على  ركزت  اليت  اجلملة  وحنِو  الدالليِة  املناهِج  األخرى؛ 
السياقي واملعىن النحوي، أي وظيفة الكلمة يف اجلملة، دون أن تتجاوز ذلك إىل 
وظيفة الكلمة يف الفقرة أو النص بالنظر إىل  إخلصائص اخلطابية املختلفة: نوع 

النص، وجنسه، وبنيته، وغرضه، ووسيلة إجنازه.

وميكن القول إن مرتلة املفردات يف اخلطاب، وقد أوضحنا ذلك سابقًا، 
تتجاوز الداللة املفردة والوظيفة النحوية البسيطة إىل وظيفة إنتاجية و استقبالية 
تسهم يف بيان مالمح اخلطاب وطرق فهمه واستقباله. وتتمثل مرتلة املفردات يف 
اخلطاب يف أا متثل عنصًرا دالليًا وبنيويًا وتواصليًا يف اخلطاب. ويتناول اخلطاب 

املفرداِت على مستويني مها:

النص  متاسك  يف  املفردات  دالالت  بأثر  يعتين  وهو  الداخلي،  املستوى   -1
متاسكًا دالليًا ينتهي إىل اإلسهام يف إنتاج معىن النص ومضمونه. ويعتين 
حيث  من  للخطاب  الداخلية  البنية  تنظيم  يف  املفردات  أثر  ببيان  كذلك 

املعلومات والعناصر والفقرات واملوضوعات الفرعية.
املستوى اخلارجي ويعتين باستثمار أثِر املفرداِت الُكلِّي يف متييز النص من   -2
سواه من النصوص، ونسبته، على التعيني، إىل إجناز خطايب داّل وقاصد إىل 
غرض حمدد؛ أي حتديد جمال اخلطاب ونوعه ومرسله ومستقبله يف السياق 

التواصلي العام، والسياق النصي اخلاص.
شاعت  فقد  وتقسيمها؛  املفردات  تصنيف  إىل  احلديث  هذا  ويقودنا 
متثيل  إىل  قصدًا  التطبيقية  اللسانية  الدراسات  يف  للمفردات  متعددة  تقسيمات 
هذه األقسام يف مناهج تعليم اللغات للناطقني بغريها، ولعلهم كانوا يرون هذِه 
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التقسيمات:  هذه  أبرز  ومن  املعجمية.  الكفاية  لبلوغ  السبل  أقصَر  التقسيماِت 
االستقبال،  وكلمات  اإلنتاج  وكلمات  الوظيفية،  والكلمات  املحتوى  كلمات 
وكلمات الكتابة وكلمات التحدث،....إخل. وإذا كانت بعض هذه التقسيمات 

قاصرًة ابتداًء فإنه ميكن استثمارها وتعديلها يف حتليل اخلطاب.

وملا كان حتليل اخلطاب يركز على مفهوم النص والعناصر املؤدية إليه كان 
تعتمد على معطيات  زاوية جديدة، وإن كانت  املفردات من  إىل  النظر  طبيعيًا 
لسانيات الداللة واملعجم، ولكن القصد يف حتليل اخلطاب انصرف إىل استثمار 
هذه العالقات الداللية يف إنتاج خطاب متماسك وليس التوقف عند العالقات 

الداللية حسب. 

لقد شغلت املفردات يف الدراسات النصية  وحتليل اخلطاب حيزًا مناسبًا 
من حيث إسهامها يف متاسك النص داخليًا وخارجيًا منذ النماذج املبكرة  لِـ 
من  بعدهم  ومن  ودريسلر  بوغراند  و  ديك  فان  إىل  حسن»  ورقية  «هاليداي 
املنشغلني بقضايا إنتاج اخلطاب واستقباله. فقد شهدت الدراسات املتتابعة جهودًا 
متميزة يف اللسانيات الغربية الستكشاف املفردات ووظائفها الداخلية واخلارجية 
يف إطار بناء النص. فقد جعل (هاليدي وحسن) املفردات إحدى أدوات التماسك 

النصي، ورأيا أنه يتحقق وفق العالقات والعمليات الداللية التالية:

التكرار: إعادة عنصر معجمي ، أو ورود مرادف له أو شبه مرادف أو اسم   -1
عام، أو كلمة شاملة.

التضاّم : توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة  نظرًا الرتباطها بعالقة   -2
ما.

على أن هذه العالقات شهدت مراجعاٍت كثريًة حىت يف النماذج املتأخرة 
لرقية حسن. وقد كان أكثر التركيز  والنقاش موجهًا إىل التماسك الذي ينشأ 
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من التالزم اللفظي؛ إذ شهد مناقشات واستدراكات انتهت يف بعض النماذج إىل 
توسيع مفهوم التالزم ليشمل مجيع العالقات الداللية األخرى ( احلقول الداللية، 

والتضاد،...إخل) 

املوضوع  هذا  تناولوا  من  أكثر  من  واحدًا  يكون  مكارثي  ميشيل  ولعل 
والسيما يف إطار  اللسانيات التطبيقية؛ فقد عرَّف التكرار بأنه « إعادة الكلمة 
العالقات  باستثمار  إعادة معناه  أو  املباشر  بالتكرار  يف جزء الحق من اخلطاب 
الداللية؛ واملقصود بالعالقات الداللية تلك العالقات الداللية الثابتة بني الكلمات 
واملوجودة يف املعاجم  ومعاجم املترادفات أواملتضادات(9)» . وهكذا فإنه يتجاوز 
معىن التكرار عند هاليدي ورقية حسن إىل كل عالقة داللية ثابتة، ِمْن َثمَّ فهو 
يشمل: التضاد (الطباق)، والترادف، واالنضواء (التضمن)، والكلمات العامة....

إخل.

مث إن مكارثي جتاوز عالقات التضام فلم يعدها من عناصر التماسك املعجمي؛ 
ألا ليست عالقات داللية خالصة وإمنا هي عالقة احتمالية حسب(10) . 

ويتخذ مكارثي مفهومي (الكلمات الوظيفية وكلمات املحتوى) مدخًال     
ملناقشة عمل املفردات يف التماسك؛ إذ رغم أمهية هذه التقسيم إال أنه يرى أنه 
الكلمات، والسيما كلمات  من  أن كثريًا  ذلك  النص؛  إطار  منقوصًا يف  يظل 
املحتوى، تؤدي دورًا جديدًا سوى املعىن يف سياق اخلطاب، ومثل هذه املفردات 
تقع يف مرحلة وسطى بينهما؛ فال هي كلمات وظيفية وال هي كلمات حمتوى؛ 
 (Lexicalizationَمْعَجمة) ا كلمات خطابية، ويسمي مكارثي هذه العمليةإ
اللغة  من  أمثلة  ويضرب  السياق(11).  خالل  من  ووظيفة  معىن  إجياد  وتعين: 

اإلجنليزية: 
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- Issue  ( القضية) تفيد أن هناك قضية/مسألة معروفة بني املرسل واملستقبل 
دون معرفة القضية من النص.

- Solution     تفيد معىن احلل عمومًا دون حتديد طبيعته وما هو.
مات اخلطاب ومثل هذه الكلمات تسمى (كلمات تنظيم اخلطاب/ ُمَنظِّ

اخلطاب  تنظيم  هي  الرئيسية  وظيفتها  إن  إذ  Organizers (Discourse)؛ 
النص  كان  فإذا  الكربى(العليا)؛  اخلطابية  بالبنية  الصغرى  اخلطابية  البىن  وربط 
جدليًا (حجاجيًا) دلت مثل هذه املفردات على مقدمة متثل مشكلة ، ووسط يدل 

على أغراض املؤلف وأسبابه، وخامتة تدل على حلول(12) . 

بل  املعجمي  التماسك  مصطلحات  أكثر  يكون  التكرار  مصطلح  ولعل 
النصي كله دورانًا،  إذ ال تكاد جتد دراسة يف حتليل النص ختلو منه، ولعل مرجع 
هذه األمهية املركزية ملفهوم التكرار أنه مصطلح ذو نسب عريق يف الدراسات 
البالغية التقليدية والدراسات األسلوبية احلديثة؛ فهو يقترن يف  البالغة التقليدية 
باجلناس، ويقترن يف األسلوبية وحتليل النص األديب خبصائص أسلوبية لنص بعينه. 
بني  تتراوح  خمتلفة  وظائف  يؤدي  العلمية  الفروع  هذه  التكرار يف  أن  والشك 
خالصة  بوظائف خطابية  يقترن  فهو  اخلطاب  حتليل  أما يف  والتداولية.  اجلمالية 
تتمثل يف متاسك النص وإجناز أفعال تداولية وبنيوية أخرى يف اخلطاب(13)؛ فقد  
دل تكرار مفردات أو مشتقاا على تبادل األدوار يف اخلطاب، ودل  يف إعالن 
هذا  لشراء  مثة ضرورة  أن  االعتقاد  على  ومحله  القارئ   «استثارة  على  جتاري 
املستحضر؛ ألنه يليب حاجة نفسية وجسدية واجتماعية(14)». ودل يف املقامات 

السرقسطية على  التنبيه والتحذير والتأكيد ونوع النص».

وكثريا ما تقرر املفردات أسلوبية النص؛ ذلك أن كثريًا من عناصر البالغة 
التقليدية ترتد إىل العالقات املعجمية: السجع واجلناس والطباق...إخل.
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إىل  انتهت  متعددًة   مقارباٍت  اخلطاب  إطار  يف  املفردات  قوِرَبِت  وقد 
تقسيمات متعددة، منها:

الكلمات املؤطرة للخطاب framing words وهي املفردات اليت تكون   -1
دليًال على بدء اخلطاب أو انتهائه أو االنتقال من جزء إىل آخر؛ فهي يف 
اخلطاب التعليمي الصفي متثل إشارة من املعلم إىل الطلبة إىل االنتقال من 
وظيفة إىل أخرى، أو من مهمة صفية إىل مهمة أخرى، ومنها مثًال: انتهينا 
أمس من درس..... واليوم نتناول....، حسنًا تشري إىل اية عمل والبدء 
بآخر، وعندما يسأل املعلم عدًدا من الطلبة سؤاًال فال يعرفون اإلجابة مث 
يقول ألحدهم: أحسنَت؛ هذا يعين وضع حد ملحاوالت الطالب اآلخرين 

واالنتقال إىل وظيفة جديدة.

مؤشرات اخلطاب(15) .  -2
عرفها كارتر وِشِمت بأا تعبريات  لغوية تربط ربطا منطيًا بني جزءين من 
اخلطاب، و ليس هلا وظيفة حنوية حمددة،   وهي ال تسهم يف معىن أي من اجلزءين، 
     .in fact  والروابط: و/ لكن، واملركب اجلّرّي still ،ومنها الظروف: مهما

أو  تعريفه  أو  املصطلح  على  اللسانيني  بني  صريح  اتفاق  هناك  وليس 
خصائصه؛ فقد استعملت مصطلحات متعددة لتدل على هذا املعىن، ولعل أبرز 

املصطلحات املستعملة هي:

 Discourse  Markers, Discourse Connective, Discourse 
Particle.

ويظهر أن هذه املصطلحات عند مستخدميها تشي بوظيفة هذه العناصر 
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اللغوية؛ فقد تباينت وظائف هذه العناصر على أحناء متباينة جنملها يف ما يلي:

تعمل على إجناز التماسك النصي؛ وذلك بربط عناصر اخلطاب املتتابعة.  -
متثل دليًال واضحًا على تسلسل العالقات وتتابعها يف املنطوقات.  -

متثل عالمة صرحية على الكفاية التداولية للمتحدث.  -

ألفاُظ رأِي املؤلِّف  -3
َأماراٍت معينًة تشري إىل جوانَب خمتلفٍة مرتبطٍة   الشك أن أي نص حيمل 
مبؤلف النص؛ فقد تعرب عن موقفه من القضية اليت يطرحها يف سياق النقاش مثل: 
بالتأكيد،  يف الواقع، ال شك، أرى، أعتقد. وقد تدل هذه املفردات والتراكيب 
املمكن، رمبا، أظن، لست  ما، وذلك مثل: من  تأكده من موضوع  على عدم 

متأكدًا، أفترض.  
ومن ناحية أخرى فقد يكون النص مشحونًا مبفردات خاصة تدل على 
منطلقات الكاتب الفكرية السياسية أو الدينية أو االجتماعية، فيستعمل مفرداٍت 
أخرى  نظر  لوجهة  معارضته  وتظهر  ناحية  من  الصريح  موقفه  لتظهر  حمددًة 
بني   متيز  أن  العريب  السياسي  السياق  يف  السهل جدًا  من  إنه  على حنو صريح. 
يستعملها  اليت  واملصطلحات  االعتدال»  «معسكر  يستعملها  اليت  املصطلحات 
مثل  مصطلحات  يستعملون  من  خلفية  متييز  يسهل  كما  «التطرف»،  معسكر 

(الربا) ومن يستعملون مصطلح (الفائدة). 

مفردات ترتيب اخلطاب:  -4
يستعمل عدد من املفردات والتراكيب املعجمية لتقوم بوظيفة ترتيبية يف بنية 
اخلطاب من ناحية وبنية املعلومات من ناحية ثانية. (األعداد، أوًال، أخريًا، أبدًا، 
القصري  النص  اخلالصة). الحظ  اخلامتة،  املقدمة،  النهاية،  يف  إىل،  نعود  ختامًا، 
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التايل )  (وهو للباحث):

وال يفوته أن يتنبه إىل الرؤى املتفاوتة يف النظر إىل الترمجة بتأثري تيارات العوملة 
اللغوية والثقافية، فيمن عدها مضيعة للوقت واملال، ومن عدها تنوعًا ثقافيَا 

يضارع التعدد البيولوجي. وهذا ما يستنفده القسم األول من البحث.

أما القسم الثاين من البحث فهو خطة مرسومة؛ تدابري إجرائية من شأا أن 
تعيد للترمجة مرتلتها يف بناء جمتمع املعرفة العريب املنشود.

يف  التقصري  جوانب  بعض  بالتوصية  تتناول  عامة  برؤى  البحث  وينتهي 
حركة الترمجة العربية. 

وينتهي) دلت داللة  الثاين،  والقسم  األول،  القسم   ) التراكيب  أن   جتْد 
صرحية على ترتيب عناصر النص. ولو أننا استبدلنا بِـ « الثاين» الرابع أو السابع 
لظهر لنا أن مثة خلًال كبريًا يف ترتيب عناصره. ولو أننا استبدلنا بِـ « الثاين» 

» القسم الثاين. كلمة « مثَّ» لدَّل ذلك داللة صرحية أن املقصود من «ُثمَّ

املفردات وتبادل األدوار يف اخلطاب   -5
قد يدل استدعاء مفرداٍت وتراكيَب معينٍة على طبيعة األدوار اليت يؤديها 
املشتركون يف اخلطاب، وكيفية تبادهلا وانتقاهلا من متحدث إىل آخر، وتبديل دور 
املتحدث إىل مستمع أو عكس ذلك. ويف الوقت نفسه قد تسهم هذِه املفرداُت 
يف الداللة على نوع النص من حيث هو سرد أو جدل أو وصف. ولعل أبرز هذِه 
(قال) ومشتقاته ومرادفاته، ويظهر ذلك واضحًا يف  الفعل  العربية  املفرداِت يف 

النص القرآين واألحاديث النبوية، والقصة واملسرحية والرواية.
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 احلقول الداللية والترابط النصي

متثل نظرية احلقول الداللية إطارًا نظريًا صاحلًا للتناول يف إطار التماسك 
النصي وبناء اخلطاب؛ ذلك أا تنطوي على توسيٍع يستوعب  باإلمجال والتفصيل 

حقوًال و جماميَع دالليًة قد تبدو متباعدة ومتنافرة خارج إطار النص واخلطاب. 
ولقد ذهب كثري من منظري « أثر املفردات يف متاسك النص» إىل َعدِّ احلقول 
الداللية وسيلة مهمة من وسائل متاسك النص داخليًا وخارجيًا.  أما داخليًا فإن 

أي نص، يغلب أن ينطوي على ثالثة أنواع من املفردات: 

بذاا  مستقل  معىن  هلا  اليت  املعجمية  املفردات  وهي  املحتوى:  كلمات   -1

ومتثل، غالبًا، مادة خامًا تصلح للتوليد واالشتقاق، ويغلب أن تؤدي هذه 
املفردات دور املساعد واملساند للنوعني اآلخرين؛ إذ تقترب وظيفتها هنا 

من أدوات الربط، ولكنها تسهم يف توجيه النص وجهة معينة.
2-  الكلمات الوظيفية ( القواعدية): وهي الكلمات اليت ليس هلا معىن مستقل 

بذاا، وإمنا تعمل على ربط العناصر اللغوية فتكتسب قيمتها من  َثمَّ.
الكلمات املتخصصة ( املصطلحات): وهي الكلمات اليت تكتسب داللة   -3
اصطالحية متخصصة يف حقل معريف معني كالرياضيات أو احلاسوب أو 

القانون.
خطاب  إلنتاج  متضافرة  تعمل  الثالثة  األنواع  هذه  أن  واضحًا  ويبدو 
متماسك، ويبدو التماسك ظاهرًا وجليًا يف استعمال املفردات من النوعني األول 
السياقية األخرى.  الداللة على موضوع اخلطاب وغرضه وعناصره  والثالث يف 

الحظ النصني القصريين التاليني(16):   
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األحدْ 12ْ-4  

على  قليل  اخنفاض  يطرأ 
درجات احلرارة، ويكون اجلو غائمًا 
أمطار  سقوط  مع  غائم  إىل  جزئيًا 
الرياح  وتكون  النهار  أثناء  متفرقة 

مشالية غربية معتدلة السرعة.

اليوْم14ْ-6

إىل  جزئيًا  غائمًا  اجلو  يكون 
يف  متفرقة  أمطار  سقوط  مع  غائم 
مشال ووسط اململكة، وتكون الرياح 
إىل  السرعة  معتدلة  غربية   جنوبية 

نشطة السرعة.

لعلك تالحظ أن الكلمات الداكنة اللون متثل  كلماٍت اصطالحيًة متخصصًة 
دلت على طبيعة النص، أما الكلمات األخرى فضمت النوعني اآلخرين، فكلمات 
مثل:  «سقوط، متفرقة، معتدلة، السرعة» فتمثل كلمات مفتوحة الداللة ولكنها 
اجلوية  باحلالة  مرتبطة  دالالت  اكتسبت  املتخصصة  املصطلحات  مع  بالتضافر 
النظر  ولعل  التماسك.  من  مزيدًا  النص  على  فأضفت  فحسب،  النص  وسياق 
التنبؤات اجلوية يظهر أا صارت  إىل هذه املفردات (املفتوحة أصًال) يف سياق 
كلمات مغلقة ثابتة الداللة من ناحية، ومكملة لوظيفة املصطلحات املتخصصة 
من ناحية ثانية. وأما الكلمات (مشال، وسط، جنوبية، غربية) فإا تكاد تكون 
عن    ختتلف  فهي  النحوية؛  الناحية  من  وليس  داللتها  حيث  من  مغلقة  كلمات 
الكلمات النحوية املغلقة( إىل، مع، على، و) اليت مل تتجاوز وظيفتها ربط عناصر 
واحلقل  الطقس)  ( مصطلحات  الرئيسي هو  الداليل  احلقل  فإن  النص. وهكذا 

الفرعي  هو املصطلحات اجلغرافية.
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العالقات الداللية و حمتوى اخلطاب

ال خيلو أي نص لغوي، طال أو قصر، من العالقات الداللية املعروفة يف 
باختالف حجم  ختتلف  وتنوعها  العالقات  هذه  كثافة  أن  على  مجيعًا؛  اللغات 
النص؛ إذ يتناسب تواتر هذه العالقات مع احلجم تناسبًا طرديًا؛ كلما طال النص 
زاد احتمال التكرار. والشك أن هذه العالقات الداللية تسهم إسهامًا كبريًا يف 
حتديد موضوع اخلطاب ونوعه، وبنيته. فقد ينطوي النص على مفردات ترتبط 
حبقل داليل معني، أو بعالقة ترادف، أو بالتضاد...، ما يسهم يف استداللنا على  

بنية النص الداخلية ومضمونه. الحظ النص التايل(17) :

لعل ظاهرة التدخني تكون من أكثر املمارسات اإلنسانية اخلاطئة؛ فعلى 
الرغم من أن الناس يعرفون معرفة صرحية أخطار التدخني ومضاره إال أم يصرون 
على ممارسته. وواضح أن التدخني ليس أمرًا شخصيًا بالكامل؛ ألن آثاره تتعدى 
املدخن نفسه إىل املحيط الذي ميارس التدخني فيه: البيت، واملدرسة، واملصنع، 
والعمل. لذلك جتد أن احلكومات بدأت تصدر تشريعات للحد من التدخني يف 

األماكن العامة ووسائل النقل، وأماكن العمل.

يقفنا على أن هناك مفرداٍت دلت داللة  القصري  النص  النظر يف هذا  إن 
صرحية على طبيعة العالقة الداللية الكربى يف النص، فقد دلت املفردات التالية: 
يطرح  النص  أن  أمرًا شخصيًا) على  ليس  أخطار، مضار،  اخلاطئة،  (التدخني، 
مشكلة ما وهي مشكلة التدخني ومضاره، ومن مث فإن وجود مشكلة يف النص 
غالبًا ما ينبئ بوجود اقتراحات وإسهامات وتدابري حلل هذه املشكلة، وهذا ما 
النص مبفرداته كلها(لذلك جتد أن  النص؛ لذلك جاء اجلزء اآلخر من  كان يف 
احلكومات بدأت تصدر تشريعات للحد من التدخني يف األماكن العامة ووسائل 
النقل، وأماكن العمل) دليًال على اجلزء الثاين من بنية النص وهو احلل، فالنص من 
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نوع: مشكلة وحلها. وقد يكون من أنواع أخرى : سبب ونتيجة، حجاج...
إخل.

املفردات والعالقة بني املتخاطبني

يف  املتخاطبني  عالقة  إىل  دليًال  وتراكيبه  النص  مفردات  تكون  أن  ميكن 
(النص)؛  التواصلي  احلدث  يف  املشاركني  بني  الرابطة  العالقة  طبيعة  أو  النص، 
فقد ظهر واضحًا يف النموذج التطبيقي أن عددًا من املفردات ( األخ، أخوك، 
الصديق، العزيز، الويف) دلت على أن العالقة بني املتخاطبني عالقة ودية وليست 
رمسية، ومن ناحية ثانية دلت على نوع اخلطاب من حيث هو خطاب تراسلي 

غري رمسي بني املرِسل واملستقِبل.  
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الدراسة التطبيقية

التطبيقي بالقول إن تطبيق حتليل اخلطاب  البدء يف السياق  وأحترس منذ 
يف تعليم املفردات  يغلب أْن ميثل مرحلة متقدمة يف تعليم اللغة للناطقني بغريها؛ 
ذلك أنَّ منتهى قصد هذا املنهج أن يتمثل املتعلُم كيفية إسهام املفردات يف إنتاج 
اخلطاب وبيان خصائصه ونوعه، ِمن مثَّ االقتدار على استثمار هذه املعرفة يف إنتاج 
نصوص/خطابات حتاكي أعراف الكتابة وتقاليدها يف اللغة املتعلمة، وليس غاية 
قصد منهج حتليل اخلطاب هنا تعليم معاين املفردات، وإمنا يتجاوز ذلك إىل ما 

ذكرنا.

وتأسيًسا على ذلك؛ فإن االنتفاع بتحليل اخلطاب وعلم حتليل النصوص 
املستوى  أن  يعين  وهذا  اللغوية،  كفايام  يف  املتعلمني  تقدم  مع  راد  باطِّ يزداد 
املتوسط و املتقدم  أحوج من املستوى املبتدئ الستثمار هذا املنهج، على أن هذا 
ال ينفي انعدام إمكانية االنتفاع؛ إذ ميكن استثمار النصوص القصرية لتحقيق هذه 
األغراض والسيما يف  أشكال التعبري امليسرة اليت متثل جزءًا من كفايات املبتدئني؛ 

كما يف حبثنا هذا.

منذ  املتعلم  يواجه  ألنه  تطبيقًيا  منوذًجا  التَّراُسلّي  اخلطاب  اخترت  وقد    
مراحل التعلم األوىل، ويقترن اقتراًنا كبريًا بالكفاية التواصلية.

التطبيق األول: 

اخلطاب  فجوات  ملء  على  املتعلم  قدرة  اختبار  إىل  التطبيق  هذا  يقصد 
باختيار الكلمة املناسبة. ويغلب أْن تكون هذه الكلمات قد مرَّت به يف سياقات 
كثرية سابقة؛ إذ هي مما يكثر توارده حىت يف املستوى املبتدئ، فإْن َوَرَدت مفردات 
جديدة كان ذلك فرصًة مناسبًة لتعلمها يف سياقها املناسب؛ استثمارًا الستراتيجية 
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التخمني من السياق؛ فقد ال يعرف املتعلمون معىن كلمة « السرطان» ألا مل مترَّ 
م سابقًا، ولكنهم قد يهتدون إليها بالنظر يف السياق. ُثمَّ إن بعض هذه الكلمات 
ُتمثِّل متالزماٍت لفظيًة مع ما جياورها من كلمات، وهذه فرصة مناسبة ليتمكنوا 

منها أكثر.

التطبيق: أكمل الفراغ بالكلمة املناسبة من العمود املجاور للنص.

بسم اهللا الرمحن...... 

ديُق الوّيف عبُد العزيِز اَألُخ العزيُز والصَّ
......عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأرجو اهللا تعاىل أْن 

تكون بصحة جيدة وأحسن حال، وبعد؛
امللك  جبائزة  فوزكم  نبأ  غامرٍة  بسعادٍة  تلَّقْيت  فقد 
تقديًرا جلهودكم وأحباثكم  العام،  للطّب هذا  العاملية  فيصل 

إلجياد عالجات شافية ألمراض........
لكم  تكرميًا  ليست  اجلائزة  هذه  إن  الكرمي:  أخي 
وحدكم، إمنا هي تكرمي جلميع العلماء املسلمني وغري املسلمني 
الذين َيْسَعْون خلدمة  البشرية من خالل نتائج أحباثهم الطبية 
لتأمني حياة فضلى للبشر، حياة بعيدة عن اآلالم واملعاناة ،  

بإذن....... 
للبشرية  وهنيًئا  بكم  السعودية  للملكة.......  فهنيًئا 

ُكلِّها، ونتمىن لكم موفور الصحة والعافية والرقي.
 سنكون يف استقبالكم يف اململكة الشهر……. . 

أخوكم / سعيد 

قائمة املفردات
السرطان

اهللا

الرحيم

القادم

العربية

السالم
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التطبيق الثاين: 

يقصد هذا التطبيق إىل اختبار قدرة املتعلم على استعمال املفردات املرادفة 
املالئمة لسياق النص ونوعه وغرضه؛ ويكون ذلك بوضع قائمة املرادفات جوار 

النص ليبدأ املتعلم االختيار من تلك القائمة ووضعها يف املكان املناسب.

 التطبيق: اقرأ النص التايل، مث اختر من الصندوق املجاور الكلمة  املرادفة 
للكلمات اليت حتتها خط.

بسم اهللا الرمحن الرحيم
ديُق الوّيف عبُد العزيِز اَألُخ العزيُز والصَّ

أن  تعاىل  اهللا  وأرجو  وبركاته،  اهللا  ورمحة  عليكم  السالم 
تكون بصحة جيدة وأحسن حال، وبعد؛

فيصل  امللك  جبائزة  فوزكم  نبأ  غامرٍة  بسعادٍة  تلَّقْيت  فقد 
العاملية للطّب هذا العام، تقديًرا جلهودكم وأحباثكم إلجياد عالجات 

شافية ألمراض السرطان.
أخي الكرمي: إن هذه اجلائزة ليست تكرميًا لكم وحدكم، 
إمنا هي تكرمي جلميع العلماء املسلمني وغري املسلمني الذين َيْسَعْون 
خلدمة البشرية من خالل نتائج أحباثهم الطبية لتأمني حياة فضلى 

للبشر، حياة بعيدة عن اآلالم واملعاناة ،  بإذن اهللا. 
العربية السعودية بكم وهنيًئا للبشرية ُكلِّها،  فهنيًئا للملكة 

ونتمىن لكم موفور الصحة والعافية والرقي.
 سنكون يف استقبالكم يف اململكة الشهر القادم . 

أخوكم / سعيد 
2009/5/10

قائمة
 املفردات

االزدهار
دوام

احلبيب
خبري

اكتشاف
األطباء
كبرية

مساعدة
َخَبَر

سعيدة
مباَرٌك
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 التطبيق الثالث: 

يقصد هذا التطبيق إىل اختبار قدرة املتعلم على استعمال الكلماِت الوظيفيِة 
استعماًال صحيحًا ينتهي إىل إنتاج خطاب مستقيم مترابط األجزاء.

التطبيق: اختر الكلمة املناسبة مث ضعها يف الفراغ.

بسم اهللا الرمحن الرحيم
ديُق الوّيف عبُد العزيِز اَألُخ العزيُز والصَّ

اهللا  وأرجو  وبركاته،  اهللا  ورمحة  عليكم  السالم 
تعاىل....... تكون بصحة جيدة وأحسن حال، وبعد؛

فقد تلَّقْيت بسعادٍة غامرٍة نبأ فوزكم جبائزة امللك 
جلهودكم  تقديًرا  العام،   ....... للطّب  العاملية  فيصل 

وأحباثكم إلجياد عالجات شافية ألمراض السرطان.
تكرميًا  ليست  اجلائزة  إن........  الكرمي:  أخي 
املسلمني  العلماء  جلميع  تكرمي  هي  إمنا  وحدكم،  لكم 
وغري املسلمني....... َيْسَعْون خلدمة  البشرية من خالل 
حياة  للبشر،  فضلى  حياة  لتأمني  الطبية  أحباثهم  نتائج 

بعيدة....... اآلالم واملعاناة ، بإذن اهللا. 
فهنيًئا للملكة العربية السعودية بكم وهنيًئا للبشرية 
العافية   ...... الصحة  ........موفور  ونتمىن  ُكلِّها، 

والرقي.
الشهر  اململكة  يف  استقبالكم  سنكون...... 

القادم. 

أخوكم / سعيد 

اختر الكلمة املناسبة 
مث ضعها يف الفراغ

يف

و

أن

هذه

لكم

هذا

الذين

عن
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التطبيق الرابع: 

يقصد هذا التطبيق إىل  استكشاف وظائف املفردات املختلفة يف النص؛ 
ومعلومات  اخلطاب،  وترتيب  المتواِصَلْيَن،  وعالقة  النص،  نوع  على  كداللتها 

اخلطاب......إخل.

1- نوع النص السابق هو:
مقالة        ب-  قصة        ج- شعر             د- رسالة أ - 

2- استخرج املفردات واجلمل اليت تدلك على نوع النص.
3- عالقُة سعيد مبحمد يف النص هي: 

عالقٌة رمسيٌة         ب- عالقُة قرابٍة       ج-  عالقُة َصداقٍة أ - 
4- ما هي املفردات اليت تدل على ذلك؟

5- أكمل اجلدول التايل من النص بالكلمات املرتبطة بكل موضوع.

الطب واألمراضاجلائزةعالقة سعيد بعبد العزيز
عالجاتالفوزاألخ
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6- تكررت بعض الكلمات والتراكيب يف النص، أكمل اجلدول التايل لتدل على 
الكلمات والتراكيب املكررة:

 التكرار الكلمة/ التركيب
 أخوكاَألُخ

جائزة امللك فيصل العاملية
ليست تكرميًا

العلماء املسلمني
حياة فضلى للبشر

هنيًئا
اململكة العربية السعودية

6- حاِوْل معرفة وظائف التكرار يف اجلدول السابق، بالرجوع إىل النص.

التطبيق اخلامس:

يقصد هذا التطبيق إىل حتديد وظائف كلمات حمددة يف بنية النص وترابطه 
وانسجامه.

التطبيق: أعد قراءة النص، مث  تأمل مواقع الكلمات والتراكيب التالية: 

 وَبْعُد،  أخي الكرمي، َنَتَمنَّى، أخوَك سعيٌد.

هل نستطيع تغيري مواقع هذه الكلمات يف النص؟  -
ما الوظيفة املعنوية اليت أدا كل كلمة يف هذا النص؟  -
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التطبيق السادس: 

التراسلي  اخلطاب  نظام  متثل  املتعلم على  تدريب  إىل  التطبيق  يقصد هذا 
الرسالة؛  يف  الفرعية  اخلطابية  البىن  متييز  على  بتدريبه  وذلك  العربية؛  اللغة  يف 
أي أن يعرف كيفية ترتيب عناصر اخلطاب ومعلوماته، وكيف تسهم املفردات 
والتراكيب يف إجناز هذه الوظيفة اخلطابية داخل النص، وليس املقصود هنا ترتيب 

مجل إمنا ترتيب فقرات.

نصًا  ليكون  جديٍد  ِمْن  رتِّْبُه  ُثمَّ  اقرأه  ُمَتماِسٍك،  َغْيُر  نٌص  هذا  التطبيق: 
واضحًا ومفهومًا.
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بسم اهللا الرمحن الرحيم 

• فقد تلَّقْيت بسعادٍة غامرٍة نبأ فوزكم جبائزة امللك فيصل العاملية للطّب هذا 
العام؛ تقديًرا جلهودكم وأحباثكم إلجياد عالجات شافية ألمراض السرطان.

• فهنيًئا للملكة العربية السعودية بكم وهنيًئا للبشرية ُكلِّها، ونتمىن لكم موفور 
الصحة والعافية والرقي. 

ديُق الوّيف عبُد العزيِز • اَألُخ العزيُز والصَّ

أْن تكون بصحة جيدة  تعاىل  اهللا  اهللا وبركاته، وأرجو  السالم عليكم ورمحة 
وأحسن حال، وبعد؛

• سنكون يف استقبالكم يف اململكة الشهر القادم .

تكرمي  إمنا هي  لكم وحدكم،  تكرميًا  ليست  اجلائزة  إن هذه  الكرمي:  أخي   •
جلميع العلماء املسلمني وغري املسلمني الذين َيْسَعْون خلدمة  البشرية من خالل 
نتائج أحباثهم الطبية لتأمني حياة فضلى للبشر، حياة بعيدة عن اآلالم واملعاناة،  

بإذن اهللا.

• أخوكم / سعيد 
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التطبيق السابع: 

يقصد هذا التطبيق إىل االستجابة للنص املقروء السابق بكتابة نص يكون 
ردًّا عليه، متمثًال نوع اخلطاب وأسلوبه ومضمونه. وغاية املقصود من ذلك أن 
يستعمل املتعلم مفرداٍت من احلقول الداللية نفسها اليت استعملها ُمْرِسُل الرسالة، 
واالنضواء  والتضاد  كالترادف  الداللية  العالقات  من  خمتلفة  أنواعًا  مستثمرًا 
العامة واملصطلحات........وصوًال إىل نص منسجم مترابط يكافئ  واملفردات 

النص األصلي. 

وقد ُيْنَجُز هذا الغرض على أحناء متعدد، منها:

والتراكيب  املفردات  استعمال  ميكنك  السابق.  النص  على  ردًّا  اكتب  أ - 
التالية: شكًرا ، مشاعرك الصادقة، احلمد هللا،  اجلهد والتعب، دعم، حنن، 

يف شوق، إن شاء اهللا، اجلائزة.
اكتب ردًّا على النص السابق مستعمًال  اجلمل االفتتاحية واجلمل اخلتامية  ب - 

نفسها.
اكتب نصًا يشبه هذا النص نئ فيه صديقك بالنجاح يف امتحان ُمِهمٍّ يف  ج- 
بلدك. ميكنك االستفادة من املفردات والتراكيب التالية: أنا سعيد، أخبار 

طيِّبة، تفوقَك، النجاح،  خدمة الوطن، اجلامعة، أرجو، أعود، البالد. 

آفاق أرحب

تطبيقي  أمنوذج  على  يقتصر  البحث  هذا  جيعل  تسويغًا ضرورًيا  مثَة  لعلَّ 
واحد؛ ذلك أنَّ اَحليَِّز املكاينَّ هنا ال يسمح بكثري من التطبيقات التعليمية واملنهجية؛ 
ولكنه يسعين هنا أْن َأزيَد القول يف ما ينبغي أْن تكون عليه صورة درس تعليمي 
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يف تطبيقات حتليل اخلطاب يف تعليم املفردات والتراكيب العربية للناطقني بغريها؛ 
ولذلك فإنين سأجعل هذِه الصورَة االفتراضيَة  على شكل مقترحات قابلة للتطبيق 
واإلثراء والتعديل  لتحقيق أهداف يراها املعلم والباحث القارئ أجدى وأنفع. 

ويف ما يلي فضُل بياٍن:

اقتصر هذا البحث على منوذج واحد لنوع خطايب واحد وهو اخلطاب   •
سياق  يف  رمسية  غري  ودية  إخوانية  لرسالة  أمنوذج  وهو  (الرسائلي)،  الّتراُسِلّي 

ع أمناط اخلطاب الّتراُسِلّي لتشمل :  التهنئة. ميكننا أن نوسِّ

مؤسسة حكومية  من  منفعة  إىل حتقيق  فيها شخٌص  َيْقِصُد  رمسيًة  رسالًة   -1
معينة؛ فيكون اخلطاب داًال على عالقات القوة بني املتخاِطَبْين وطبيعتها، 

ومستوى رمسية اخلطاب.
رسالًة رمسيًة على هيئة تعميم إِْلزامّي ُيْصِدُرُه رئيس جامعة أو رئيس قسم   -2
ويوجهه إىل مرؤوسيه لتحقيق وظيفة إرشادية أو توجيهية أو حتذيرية.....

إخل. ومثل هذه الرسالة َتْظَهُر فيها املفرداُت الداّلة على عالقة املتخاِطبني، 
ومستوى رمسية اخلطاب، وغرض الرسالة، ومفردات التأدب....إخل.

رسالًة رمسيًة متثِّل استدعاَء َمْدَرَسٍة ويلَّ أمِر طالٍب  ملناقشة ظروفه الدراسية؛   -3
أو  إرشادي  تربوي  سياق  يف  املستخدمة  املفردات  طبيعة  لبيان  وذلك 
وتسلسلها  القضية  بنية  طبيعة  على  تدل  مفردات  واستخدام  توبيخي، 

وترتيب املعلومات فيها....إخل.
رسالًة ودِّيًَّة من ولد إىل والده، أو من والد إىل ولده، أو من ُأّم إىل ابنها أو   -4
ابنتها......إخل؛ وغاية القصد من ذلك أن يتبَني املتَعلُِّم داللة املفردات على 
املتخاطبني؛  وأصوات  اخلطاب،  ووجهة  املتخاطبني،  بني  الرابطة  العالقة 

أعمارهم  وجنسهم وثقافتهم واجتاهام....إخل.
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سوى  أخرى  خطابية  أنواًعا  ليشمل  التطبيق  يف  ع  نَوسِّ أن  لنا  ميكن   •
اخلطاب الّتراُسِلّي؛ وإمنا اخترنا ذلك ليقتدر املتعلم على متييز اخلطاب الّتراُسِلّي من 
اخلطابات األخرى، يف بنيته الداخلية واخلارجية، وشكله الفين، وعناصره اخلطابية 
البنيوية اليت ال يقوم دوا، كل ذلك يف قالب من املقارنة الواقعية الفعلية أو التمثل 

الالواعي هلذه االفتراقات.

ومن هذه األنواع اخلطابية:

مقالٌة صحافية قصرية ُتباِرك لعاِلٍم َوَطّنّي فوزه جبائزة معينة.  -1
ح جلائزة  يف حقل من حقول املعرفة. إعالٌن رمسّي حكومّي يطلب التَّرشُّ  -2

نص إعالن رمسي لنتائج إحدى اجلوائز؛ إعالن أمساء الفائزين.  -3
هلا،  التقدم  وشروط  أهدافها،  تتضمن  اجلوائز  من  جبائزة  تعريفية  نشرة   -4

وتفاصيل اجلائزة، واآلجال املضروبة للتقدم وإعالن النتائج.
خرب صحايف يف إحدى الصحف أو املجالت يتضمن حديًثا عن الفائزين   -5
باجلائزة وإجراءاا، فيما يكون خطاًبا انتقاديًا أو تشجيعًيا أو توجيهًيا.....

إخل. 
ولعلك الحظَت أنَّ هذِه اخلطاباِت قد عبَّرت  عن املوضوع نفسه، ولعلَّ 
ذلك يكون َأْقَرَب إىل املقارنِة، ولكنَّه ميكن لنا أْن خنتاَر نصوًصا أخرى يف أغراٍض 

متعددٍة لنعقد تلَك املقارناِت.
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هوامش البحث وإحاالته :

1-   مل يقف الباحث على دراسات بالعربية يف توظيف حتليل اخلطاب يف تعليم اللغة العربية  ألبنائها أو 
للناطقني بغريها؛ ولكن وردت إشارات يف اية كتاب إهلام أبو غزالة وعلي خليل محد، مدخل إىل 
علم لغة النص...تطبيقات لنظرية روبرت ديبوغراند و ولفجانج دريسلر. كما وردت إشارات 
ختامية يف كتاب فولفانج هاينه من  و ديتر فيهفيجر، مدخل إىل علم اللغة النصي، ترمجة فاحل 

ابن شبيب العجمي.
مل ترد هذه النقاط يف كتاب حمدد، ولكنها مبثوثة متفرقة يف كتب متعددة مبعناها ال بلفظها، وال    -2 

سيما كتب اللغة اإلجنليزية. انظر تفاصيل إضافية يف:
حممد خطايب، لسانيات النص، ط2، (بريوت ،املركز الثقايف العريب،2006 ).  -

عزة شبل حممد، علم لغة النص...النظرية والتطبيق، ط1، (القاهرة، مكتبة اآلداب، 2007).  -
ج.ب. براون و ج. يول، حتليل اخلطاب، ترمجة حممد الزليطين ومنري التريكي،( الرياض ،النشر   -

العلمي واملطابع، جامعة امللك سعود، ، 1418 هـ/1997).
 ومن املراجع اإلجنليزية:

- Carter, R. (2007). Vocabulary, Applied linguistic Perspectives, 
Routledge ,   London.

- Carter ,R . and McCarthy ,M. (1994). Language As Discourse, 
Longman. Inc New York.

- McCarthy, M. (2005). Discourse Analysis for Language 
teachers, Cambridge University  Press, U.S.A. 

اد املوسى، األساليب يف تعليم اللغة العربية، ط1، (َعّمان،دار الشروق، 2003)، ص123-  -3
 .124

تفاصيل وافية عن معىن «فهم معىن الكلمات يف سياق تعلم اللغة األجنبية» يف حبث وليد العنايت،   -4
مفردات العربية....دراسة لسانية تطبيقية يف تعليمها للناطقني بغريها، حبث خمطوط .

    communicative competence التواصلية   الكفاية  مفهوم  حول  إضافية  لتفاصيل   -5
انظر:

- R. Carter. Longman dictionary of language and applied 
linguistics. 
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- Hadumod Bussmann ,Dictionary of Language and 
Linguistics, translated and edited by Gregory Trauth and 
Kerstin Kazzazi. 

6- Carter ,R . and McCarthy ,M. (1994). Language As Discourse, 
P:174.  

7-  Ibid, P :175 
8-  R. Carter and others . ( 1997). Longman dictionary  of  

language and applied linguistics, PP:90-91. 
9-  McCarthy, M. (2005). Discourse Analysis for Language 

teachers, p:65.
10-  Ibid, p: 65. 
11-  Ibid, p:74.

وقد ترجم حسن غزالة هذا املصطلح بِـ (املَْعَنَنة). انظر قاموس البالغة واألسلوبية، ص59. 
12- Ibid, p:75. 
13- Carter ,R . and McCarthy ,M, p:145.

 ،2002 اإلعالم،  ووسائل  العربية  اللغة   » مؤمتر  وقائع  التجاري،  اإلعالن  لغة  العنايت،  وليد   -14
ص459.

15- R. Carter and others . ( 1997). Longman dictionary  of  
language and applied linguistics, P: 162.

جريدة الغد (األردن)، السبت2009/1/17، اجلزء الثاين.  -16
النص من إنشاء الباحث لغرض هذا البحث.  -17
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هل اعترى مواعيد تساقط األمطار في األردن أي تغيير؟
عمان / حالة دراسّية

د. حامد موسى الخطيب 
كلية اآلداب / جامعة طيبة / السعودية

ملخص

التعرف على مواعيد تساقط األمطار يف األردن.  الدراسة إىل  دف هذه 
استخدمت  اهلدف،  هذا  ولتحقيق  مواعيدها.  يف  تغيري  أي  حصول  من  والتأكد 
بيانات يومية لألمطار ملدينة عمان خالل الفترة 1975 ــ 2005م ، ومت حتديد 
آخر موعد لسقوط األمطار، وحتديد أول يوم لسقوطها، كما مت حتديد طول فصل 
اجلفاف الذي ينحصر بني آخر يوم ممطر وأول يوم ممطر من كل سنة. وقد مت تطبيق 
منوذج االحندار البسيط ملعرفة االجتاه العام لعدد األيام املاطرة، وكمية األمطار يف 
أول يوم وآخر يوم ممطر، وطول موسم اجلفاف فضًال عن االجتاه العام لطول تاريخ 
بداية السنة املطرية وايتها. وقد استخدمت قيم حقيقية، وُأخر لوغريتمية، وقيم 
أسية مرفوعة للقوة (2و3). وقد تبني من خالل التحليل: أن النتائج مل يعترها تغري 
يذكر عندما حورت القيم إىل أرقام لوغريتمية، وعندما رفعت لألس 2 ولألس 3 
إال يف حالة واحدة، هي طول فترة فصل اجلفاف . كما تبني أن هناك زيادة يف 
كميات أمطار آخر يوم ممطر، كما ظهر تناقص يف طول فترة اجلفاف ، وكمية 
أول يوم ممطر . كما أن هناك تزايدًا بعدد األيام املمطرة . وتوصي الدراسة بإجراء 
مزيد من الدراسات يف هذا املجال لبقية مناطق اململكة، ولفترات زمنية أطول، مع 

ضرورة اهتمام اجلهات املعنية ذه املشكلة قبل أن تتفاقم .
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Were rainfall times incurred to any changes?
Amman/ Case study

Dr Hamid Musa Al Khateeb

Abstract

This study aims to identify the rainfall times; and 
make sure whether there happened any changes in them. 
To achieve this aim dada related to daily rainfall in Amman 
during the period between 1975 to 2005 were used . Last 
rainfall time and first raining day were determined ; each 
of those days was given a serial number that corresponds to 
its position in a 365-day series. The dry season, the period 
between the last rainy day and the first rainy day was also 
determined. Then, simple regression was applied to know 
the general tendency of rain amounts falling on Amman, the 
general tendency of the number of raining days in Amman, 
the general tendency of starting and ending dates of the 
rainy season, and the general tendency of the duration of 
the dry season. The real values, along with the logarithmic 
and doubled and trebled values, were used in the analysis. 
The analysis showed that  the results did not change when 
the values were transferred to logarithmic numbers and 
doubled or trebled, except for one case: duration of the dry 
season. Analysis showed that there is a statistically significant 
increase in the amount of rain of the last raining day. There 
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was also a statistically significant decrease in the dry season 
duration and in the first day rainfall amount. And there was 
an increase in the number of raining days.

Associate doctor, Climatic Geography ,College of 
Arts, Taiba University.  
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املقدمة 

متهيد :

يقع األردن يف منطقة انتقالية بني املناخ شبه الرطب املحاذي للبحر املتوسط، 
واملناخ الصحراوي اجلاف، حىت أن حنو %85 من أراضيه تصنف ضمن األراضي 
الصحراوية، كما أنه ميثل منطقة انتقالية بني بالد الشام وشبه اجلزيرة العربية، إذ 
يعد حلقة وصل بني الشمال واجلنوب، وبني الشرق والغرب، وينحصر األردن 
بني درجيت عرضَ 10 29ُ  ـَ 45 33ْ  مشال خط االستواء، وبني خطي طول 
55َ 34ْ  ـ 20َ  ـ 39ْ  شرق غر ينتش، مبساحة تقدر بنحو 90.000 كم 2، 

ويقدر عدد سكان األردن بنحو 5.5 مليون نسمة ( شكل 1 ) . 

وميكن تقسيم األردن فيزيوغرافيًا إىل ثالثة أقاليم، متثل طوليًا من الشمال 
(شامًال  اجلنوب  أقصى  إىل  الشمال  أقصى  من  ميتد  األردن  فغور  اجلنوب.  إىل 
السابق  اليت توازي اإلقليم  امليت وإقليم وادي عربة)، واملرتفعات اجلبلية  البحر 
تعترب العمود الفقري لألردن، مث البادية األردنية إىل الشرق من املرتفعات اجلبلية. 
ونظرًا لبعد هذه األقاليم أوقرا من البحر املتوسط، ومواجهتها للتأثريات البحرية 
والتفاوت يف املنسوب بني إقليم وآخر، فإن األردن يتمثل فيه التباين املناخي خري 

متثيل رغم صغر مساحته. 

البحر، إذ  الغور يف ظل املطر ، وهي تقع دون منسوب سطح  فأراضي 
يتراوح منسوا ما بني ـ 170 إىل ـ 400 متر، أما املرتفعات اجلبلية فيتراوح 
يف  البحر  سطح  فوق  متر،   1500 إىل  الشمال  يف  م   1150 بني  ما  ارتفاعها 
اجلنوب، ( إذا استثنينا بعض القمم املنعزلة يف أقصى اجلنوب اليت يصل ارتفاع 
أقصاها إىل 1854م)، أما البادية األردنية فهي جزء من بادية الشام اليت يغلب 
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عليها الطابع اهلضيب، قليلة التضرس، ويتراوح ارتفاع مناطقها ما بني 600 ــ 
700 متر عن سطح البحر .  وميثل إقليم املرتفعات القلب النابض يف األردن ، إذا 

حيتوي على حنو %80 من املستوطنات البشرية(1). 

شكل (1) خارطة اململكة األردنية اهلامشية

إّال أن التقسيمات املناخية وخباصة فيما يتعلق بنظم التساقط املطري خيتلف 
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عن هذا التقسيم نوعا ما ، فقد قسم (2) األردن إىل أقاليم مطرية عرضية: إقليم 
الشمال ، وتتراوح أمطاره السنوية ما بني 40 ـ 60 ملم، %63 منها تسقط 
الذي  الوسط،  إقليم  اخلريف،  مث  الربيع، و %14 يف فصل  شتاء ، %23 يف 
تتراوح أمطاره السنوية ما بني 250 ـ 300 ملم، متثل األمطار الشتوية 63% 
من املعدل السنوي، بينما متثل أمطار الربيع %24، واخلريف %12. والثالث فهو 
إقليم البادية الذي ميتد إىل أقصى الشرق وإىل أقصى اجلنوب، وتتراوح أمطاره ما 
بني 140ـ  170، %54 منها تسقط شتاء، وحنو %25 يف فصل الربيع، و21% 

تسقط خالل فصل اخلريف . 

النابض،  األردن  قلب  وتعد  الثاين،  املطري  اإلقليم  عمان  مدينة  تتوسط 
فهي العاصمة منذ نشأة الدولة يف الربع األول من القرن املاضي، وتتميز عمان 
ختتلف  أا  إّال  التنظيمية،  اخلطط  يفوق كل  بنمو  العربية  العواصم  من  كغريها 
عن بقية العواصم العربية يف تضرسها، وكثرة شعاا، وبطاحها، كما أا كانت 
ملجأ للعديد من املهاجرين الذين ضاقت م بالدهم سياسيًا بعد حروب متتالية 
يف فلسطني ولبنان والعراق. ولذلك حققت زيادة سكانية عز نظريها يف العامل، 
فابتلعت يف متددها عدة قرى وبلدات كانت جماورة هلا يف اخلمسينيات، فأصبحت 
ضمن أحيائها اآلن، والتحمت بالرصيفة والزرقاء حىت شكلت معها ما يعرف 
بوليتان، ولذلك فإن عدد سكاا مع هذا  بامليجا بولس أكثر من كوا ميترو 

االمتداد يزيد عن 1.5 مليون نسمة . 

تتفاوت  القاهرة،  مدينة  بامتداد  قدر  الذي  الشاسع  االمتداد  هذا  ومع 
كميات األمطار بني مناطقها املختلفة فاملناطق الغربية أكثر أمطارًا من الشرقية، 
واملناطق الشمالية منها أكثر أمطارًا من املناطق اجلنوبية، ولكن هذا التفاوت ال 

يصل إىل حٍد نقسمها إىل أقاليم مطرية أصغرية.
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وتتوفر يف مدينة عمان العديد من املحطات املطرية ، أما املناخية فال يوجد 
إال حمطتان رئيسيتان، األوىل وهي األقدم يف األردن قاطبة، وهي حمطة مطار عمان 
للمحطة األوىل  العام  السنوي  املعدل  املدين ، مث حمطة اجلامعة األردنية ، ويبلغ 
265 ملم ، أما املحطة الثانية فيسقط عليها حبكم ارتفاعها ووقوعها إىل الغرب 

من املحطة األوىل حنو 493 ملم .

مشكلة الدراسة :  

تشري مجيع الدراسات اليت مت اإلطالع عليها بأن األمطار يف منطقة البحر 
القرن  خالل  واضحًا  تناقصًا  تشهد  منه  الشرق  إىل  الواقعة  وخباصة  املتوسط، 
املنطقة  األمطار يف  أن  على  . كما جتمع   (Ben Gai T. et. al.) (3)املاضي
الطول،  متفاوتة  زمنية  دورات  هناك  وأن  واآلخر.  احلني  بني  للتذبذب  تتعرض 
األمطار  تناول  الدراسات  وتتجنب  سنة،  العشرين  ذات  الدورات  عليها  يغلب 
لفترات زمنية طويلة بسبب هذه الدورات، لذلك يلجأ املتخصصون إىل معاجلة 
الفترات الزمنية الطويلة بتجزئتها إىل فترات أقصر ، ويفضل أن تكون بطول 30 

سنة . 

املناخية،  التغريات  الستينيات بقضية  وقد بدأ االهتمام واضحًا منذ بداية 
وخباصة أثر الغازات الدفيئة على درجة احلرارة(4)، وأثر تلك الدرجة على تغري 
النمط العام السائد لتساقط األمطار على املستوى العاملي، وقد تنبه علماء منطقة 
البحر املتوسط خلطر تناقص األمطار يف هذا اإلقليم، فشرعوا يدرسون هذه احلالة 
منذ أن بدأت املخاوف تظهر يف اية الستينيات حول التغريات املناخية، ومن بني 
أكثر العلماء اهتمامًا هلذه القضية هم العلماء اإلسرائيليون ملا حتتله مشكلة املياه يف 
فلسطني من أرق، جتعل مهمة السالم يف املنطقة أكثر تعقيدًا، كما تنبه املختصون 
فتعددت  القضية،  هذه  إىل  األردن  يف  واملناخ  اجلوية  واألرصاد  املياه  جمال  يف 
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املنطقة -وبشكل خاص يف  أن  األحباث وتنوعت، ولكن حمصلتها واحدة، هو 
األردن- ستمر بفترة عصيبة فيما يتعلق باألمطار . 

إّال أن هذه األحباث سواء على الصعيد اإلقليمي، أو على الصعيد املحلي 
قد ركزت جهودها على االجتاه العام لتساقط األمطار، وتباينها الزماين واملكاين، 
وأسباب هذا التباين، إّال أا أغفلت التباين الشهري، وبشكل أدق تغيري مواعيد 
تركز هطول األمطار، أو تغيري مواعيد البدء يف تساقطها، رغم أن بعضهم أملح     
(كما سيذكر الحقًا) بأن أمطار شهر أكتوبر/ تشرين أول أصبحت أغزر وأكثر، 
وتشري إىل تبكري يف املوسم املطري(5). وستحاول هذه الدراسة تاليف بعض هذا 

التقصري، من خالل دراسة مواعيد تساقط األمطار يف مدينة عمان.

أهداف الدراسة : 

دف هذه الدارسة إىل ما يلي : 

التعرف على االجتاه العام ملوعد بداية التساقط املطري يف األردن.   -1
التعرف على االجتاه العام ملوعد آخر تساقط لألمطار يف األردن.   -2

التعرف على االجتاه العام لطول فترة اجلفاف يف األردن.   -3
حتديد االجتاه العام لعدد األيام املمطرة يف األردن.   -4

حتديد االجتاه العام لكمية األمطار السنوية يف األردن.   -5
التعرف على االجتاه العام لكمية األمطار يف أول يوم ممطر.   -6
التعرف على االجتاه العام لكمية األمطار يف آخر يوم ممطر.   -7

الدراسات السابقة (*) : 

سيتم استعراض الدراسات السابقة يف هذا الفصل على النحو التايل :  
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الدراسات األردنية مرتبة زمنيًا.   -1
الدراسات اإلسرائيلية مرتبة زمنيًا.   -2

الدراسات اإلقليمية، اخلاصة بالبحر املتوسط، مرتبة زمنيًا.   -3
الدراسات اليت هلا عالقة بالبحث خارج إقليم البحر املتوسط.    -4

أوًال : الدراسات األردنية :

حاول غامن(6) إجياد عالقة بني كمية التساقط يف شهر تشرين أول / أكتوبر 
السنوية  املعدالت  درس  الغرض  هذا  ولتحقيق  السنوي.  التساقط  كمية  وبني 
والشهرية ألمطار 14 حمطة مناخية يف األردن خالل 45 سنة . وقد تبني للباحث 
أكتوبر وبني  اليت طل يف شهر  األمطار  قوية بني كمية  ليس هناك عالقة  بأنه 
كمية األمطار السنوية إّال إذا زادت كمية األمطار يف هذا الشهر عن احنرافيني 

معياريني أو أكثر . 

يقدر األنصاري وآخرون(7) معدل كمية األمطار اليت تسقط على األردن 
سنويًا بنحو 7.200 مليون متر مكعب، يقل املعدل إىل 6.00 م م3 يف السنة 
اجلافة، ويرتفع إىل 12.000 م م 3 يف السنوات املطرية، وهذه األمطار أمكن 
استخالصها من كميات األمطار املسجلة مبختلف املحطات املنتشرة، حيث قدر 
املعدل يف السنة العادية، بنحو 98 ملم ، ويف املطرية 136 ملم ، ويف السنة اجلافة 
58 ملم ، وأن الركن الشمايل الغريب من اململكة هو األرطب، وال يقل معدل 

التساقط السنوي يف أي حال من األحول عن 300 ملم . 

كما تطرقت الدراسة نفسها لدراسة االجتاه العام لألمطار يف البادية األردنية، 
حيث اختار الباحث األمطار السنوية خلمسة وعشرين حمطة من بني 42 حمطة 
يف هذا اجلزء من األردن خالل الفترة من 1967 ــ 1995م ، وقد استخدم 
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 Power Spectral الباحث عدة أساليب وطرق إحصائية، أمهها التحليل الطيفي
Analysis، والتحليل اهلارموين Harmoni والسالسل الزمنية واالحندار البسيط 

، ومعامل االرتباط، كما استخدام صور األقمار الصناعية (8).

وقد تبني للباحث أن معامل االرتباط بني أمطار حمطات اإلقليم تتراوح ما 
بني 0.27 ــ 0.83 ، مما يدل على التباين املناخي بني مناطق البادية األردنية، 
كما اتضح أنه ميكن استخدام تدرج ألوان صور األقمار الصناعية يف تقدير كمية 
األمطار الساقطة يف املنطقة ، كما تبني أن هناك تشاًا يف نتائج التحليل الطيفي 
واهلارموين، إّال أن األخري كان له مقدرة على متييز دورات زمنية لألمطار، وصلت 
يف بعض املحطات 27 سنة، ودورات قصرية نسبيًا ملحطات أخرى، تراوح طوهلا 
تناقص مستمر،  الدراسة إىل أن األمطار يف  – 14 سنة ، وخلصت  ما بني 4 
وسيستمر هذا التناقص حىت عام 2020م ، إذا بقيت الظروف احلالية على ما هي 
عليه،  وقد توصلت الدراسة املشار إليها آنفًا إىل معادلة خط احندار قدر مبوجبها 

االجتاه العام لألمطار يف املنطقة  :

Y  =  7. 0502 x + 18.7، [ ×  =  السنة ، Y =  األمطار املقدرة / ملم].       

اخلاصة  املطرية  البيانات  ببناء  تتعلق  وآخرون(9)  للدهامشة  دراسة  ويف 
أقل من 200  أمطارًا  تتلقى  األردن  بأن %90 من مساحة  له  اتضح  باألردن، 
ملم، وأن حنو ثالثة أرباع مياه األمطار تستخدم لألغراض الزراعية وحنو 22% 
املائية تعادل ضعفي  املرتلية، و %5 فقط للصناعة، وأن االحتياجات  لألغراض 
املتاح منها ، وقد استخدم الباحث يف دراسته بيانات 13 حمطة موزعة على خمتلف 
من 1953 ــ  املمتدة  للفترة  املطرية  البيانات  التحليل  األردن، ومشل  مناطق 
2003م، وقد تبني للباحث بأنه ال يوجد اجتاه عام لألمطار يف األردن خالل فترة 
الدراسة ال حنو الزيادة، وال حنو النقصان، وتوصي الدراسة بأن تتم دراسة هذا 

االجتاه وفق األشهر، وليس وفق السنة . 
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أما دراسة فريوان (10) فتناولت حتليل بيانات 16 حمطة موزعة على خمتلف 
حتليل  خالل  من  األردن،  ملناخ  العامة  اخلصائص  دراسة  دف  األردن  مناطق 
البيانات املتعلقة بدرجة احلرارة، والرطوبة النسبية، واألمطار، خالل الفترة 1971 
– 2000م، وقد تبني للباحث أن حنو ثلثي أمطار إقليم الشمال والوسط تسقط 
يف فصل الشتاء، أما الثلث اآلخر فيوزع على فصلي الربيع واخلريف بنسبة 2 : 
1، ولكن هذا األمر خيتلف يف اإلقليم الشرقي واجلنويب ( البادية )، حيث يساهم 
فصل الشتاء مبا يعادل نصف األمطار، ويوزع النصف اآلخر على فصلي الربيع 

واخلريف بالتساوي. 

وقد بينت هذه الدارسة إىل أن توزيع األمطار يف كل املحطات هو توزيع 
مائل ميًال موجبًا، وهذا يدل على أن غزارة األمطار قليلة ، أو أن تكرار احلالة 
األمر  هذا  ويؤكد   ، أكثر  فااللتواء  واجلنوب  الشرق  يف  أما  غزارا،  من  أكثر 
ارتفاع معامل التغيري يف املناطق اجلافة ( البادية )، إذ يصل معدل معامل التغيري يف 
املحطات الصحراوية إىل %100، أما املناطق األرطب ، فيتراوح معامل التغيري 
ما بني 66 – %82 ، كما تبني هذه الدراسة بأن املحطات اليت تقع ضمن مسار 
املنخفضات اجلوية أقل تغريًا من املحطات الواقعة يف املناطق الصحراوية. وتوصلت 
الدراسة إىل استنتاج مهم، وهو: أن الفصول املتعارف عليها حاليًا التتوافق مع 
التحليل وفق األشهر، وليس وفق  يتم  أن  فعليًا. ولذلك جيب  املناخية  الفصول 

الفصول أو السنوات، وهذا ما توصلت إليه أيضًا دراسة الدهامشة(11). 

ثانيًا : الدراسات اإلسرائيلية : 

استعرض Goldreichy (12) العديد من الدراسات، اليت تناولت توزيع 
أنه  األمطار يف فلسطني زمانيًا ومكانيًا، وقد تبني من خالل هذا االستعراض، 
أمكن الوصول إىل عدة مناذج إحصائية، وخباصة االحندار البسيط واالحندار املتعدد، 
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نستطيع من خالهلا تقدير كميات األمطار اهلاطلة على املنطقة باالستعانة ببعض 
املتغريات، مثل: البعد عن البحر املتوسط، واالرتفاع، وأثر امتداد السالسل اجلبلية، 
كمية  مبوجبها  تقدر  احندار،  معادلة خط  إىل  التوصل  مت  كما  املواجهة،  ومدى 
التساقط من خالل معرفة املوقع الفلكي للمحطة. وقد اتضح بأن االرتفاع 100 
متر عن سطح البحر يزيد األمطار مبعدل 31 ملم / سنة، واالبتعاد حنو الشمال 1 
كم يزيد األمطار 1.9 ملم / سنة، واالبتعاد عن البحر األبيض املتوسط 1كم يقل 
املعدل 3.1 ملم / سنة، وأن للمدن أثرًا كبريًا على زيادة كمية األمطار، حيث 
قدرت إحدى الدراسات تأثري مدينة تل أبيب على األمطار بزيادة تعادل أثر 165م 

ارتفاعًا. وأثر االبتعاد حنو الشمال مسافة تتراوح ما بني 50 ــ 100 كم . 

أما دراسةBen - Gai T. et. al.(13) اليت تتعلق بنمط األمطار يف جنوب 
فلسطني، فقد استخدم بيانات 30 حمطة مناخية، موزعة ما بني خطي مطر 200 
ـ 1990م ، وقد اتضح من  ــ 500 ملم، خالل الفترة املمتدة ما بني 1961ـ 
خالل هذه الدراسة تزايد لألمطار يف هذا اإلقليم ، وقد عزى هذا األمر إىل اتساع 
الرقعة الزراعية املروية يف اإلقليم، مما ساهم يف تنشيط حاالت عدم االستقرار، 
وخباصة الزيادة امللحوظة خالل شهر أكتوبر / تشرين أول، وبينت الدراسة إىل  
أن زيادة األمطار تعود إىل غزارة األمطار، وليس إىل زيادة عدد األيام املمطرة يف 
هذا الشهر، وعزت الدراسة زيادة كمية األمطار، خالل املوسم املطري يف هذا 
السطحية  املياه  اإلقليم إىل تغريات واضحة عرضية Zonal يف درجات حرارة 

للمحيط األطلسي . 

ويف دراسة أخرى Ben Gai T. et. Al. (14) مشلت 60 حمطة مناخية، 
 Gama امتدت ستني سنة تقريبًا ( 1931 - 1990 ) مستخدمًا توزيع جاما
يف  لألمطار  العام  النمط  على  طرأت  اليت  التغريات  لدراسة   Distribution
فلسطني. وقد بينت هذه الدراسة أن املنحنيات اخلاصة بالتوزيع املطري يف املناطق 
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الصحراوية أقل متاثًال من املناطق شبه الرطبة ، كما أوضحت الدراسة بأنه قد 
طرأ تغري مهم على بداية فصل األمطار وايته ، وأرجع هذا األمر إىل تقلبات قد 

حصلت يف الدورة العامة للغالف اجلوي فوق مشال األطلسي . 

ثالثًا : الدراسات اإلقليمية / اخلاصة بإقليم البحر املتوسط :

الضغط  أخدود  امتداد  أثر  حتديد  إىل   Jacobeit J. (15) دراسة  دف 
األوروبية  القارة  يف  القطبية  وشبه  القطبية  املناطق  من  عادة  ميتد  الذي  اجلوي، 
املتوسط ضمن منظومة ما يدعي موجة املحيط األطلسي. وقد توىل  البحر  إىل 
الباحث دراسة البيانات املطرية ملائة حمطة وحمطة خالل فترة عشر سنوات، متتد 
على  اجلوي  بالغالف  خاصة  بيانات  استخلص  كما   ،(1986 (1976ـ  من 
أن  على  الدراسة  دّلت  وقد  نفسها.  املحطات  من  هكتوباسكال   500 ارتفاع 
فكلما  الطولية،  أو  العرضية  باحلركة  يتأثر  املتوسط  البحر  فوق  األخدود  امتداد 
كانت احلركة عرضية Zonal قّلت فرص امتداد املنخفض / أو األخدود فوق 
املتوسط، وإذا كانت احلركة طولية Meridional كانت فرص سيطرته على 
املتوسط أكرب، كما تبني أن ملوقع موجة األطلسي ، وطوهلا أثر على كمية األمطار 

اليت تسقط على إقليم البحر املتوسط . 

اليت  التغريات  دراسة  منها  اهلدف  فكان   Maheras  P.(16)دراسة أما 
حصلت على النمط العام للتساقط املطري فوق إقليم البحر املتوسط خالل 95 
سنة ( 1891 ـ 1985 )، استخدم هلذا الغرض بيانات 150 حمطة، متثل خمتلف 
أقاليم مطرية،  املنطقة إىل  لتقسيم  العاملي  بالتحليل  مناطق اإلقليم، وقد استعان 
ومن خالل هذه الدراسة تبني أن فترة الدراسة ميكن تقسيمها إىل فترات ممطرة، 
وأخرى جافة، على النحو التايل : الفترات املطرية : 1901 ـ 1921 ، 1930 
ـ 1941 ، 1958 ـ 1963 ،1975 ـ 1979 ، أما الفترات اجلافة : 1922 
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ـ 1929 ، 1942 ـ 1954 ، واألخري من 1980 حىت ذاك احلني، وتعد سنة 
1985 هي األجف خالل الفترة األخرية. 

نشاط  إىل  الدراسة  فترة  خالل  األمطار  سقوط  تذبذب  الباحث  يعزو 
الغربيات Westerly ، وعلى الدورة الطولية والدورة العرضية، فكلما سيطرت 
الدورة العرضية كانت السنة جافة، وإذا سيطرت الدورة الطولية فكانت السنة 
رطبة ، كما توصلت الدراسة إىل أن هناك دورة زمنية قدرها 20 سنة لتساقط 
األمطار، وقد حدد الباحث منطقة بعينها يف املتوسط هلا تأثري مباشر على األمطار 
يف إقليم البحر املتوسط، وهي املنطقة املحصورة ما بني 35ْ  ــ 55ْ  مشاًال وما 

بني 10ْ  ــ 20ْ  شرق غر ينتش . 

وتعد دراسة Reddaway J. M. et. al. (17) دراسة مميزة الستخدامها 
حمطات حبرية وبرية يف حماولة لدراسة االجتاه العام لعناصر الطقس خالل الفترة 
1946 ـ 1987 للمنطقة املمتدة ما بني خطي طول 6ْ  ـ 36ْ  شرقًا، وما بني 
30ْ  ـ 36ْ  مشاًال، ولغايات املقارنة ، قسمت فترة الدراسة إىل ثالث فترات 
هذه  وأوضحت   ،( ، 76 ـ 1987  ، 63 ـ 1975  46 ـ 1962   ) زمنية 
الدراسة إىل تواضع التغريات املناخية اليت حصلت يف فصل الشتاء، فضًال عن نقص 
خفيف حصل يف قوة الدورات السطحية، كما تبني وجود اختالفات واضحة 
بني احلوضني الشرقي والغريب للبحر املتوسط. بسبب اختالف النظم اجلوية اليت 
تؤثر عليهما، حيث يتأثر احلوض الغريب بالدورة العامة فوق األطلسي، أما اجلانب 
وأن  وسيبرييا،  آسيا  أفريقيا وجنوب  مشال  فوق  العامة  بالدورة  فيتأثر  الشرقي، 
كمية األمطار يف إقليم البحر املتوسط تتأثر بدرجة حرارة مياه املحيط األطلسي 

ومياه البحر املتوسط . 

العامة  الدورة  أثر  دراسة  إىل   Kutiel K. et. al.  (18)دراسة ودف 
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للغالف اجلوي على األمطار يف إقليم البحر املتوسط، وقد استخدم هلذا الغرض 
بيانات من الضغط اجلوي عند مستوى سطح البحر، وبيانات مطرية خالل الفترة 
املمتدة من عام 1873 ـ 1991، واعتمدت البيانات اخلاصة باملنطقة املحصورة 
ما بني 20ْ  ـ 40ْ شرقًا، وما بني 30ْ  ـ 55ْ  مشاًال. كما استمدت بيانات عن 
 ،  Merdional Index الطولية،  والقرينة   ،Zonal Index العرضية  القرينة 
ومن أهم نتائج هذه الدراسة: اخنفاض الدورة العرضية يف فصلي الربيع واخلريف، 
يعود إىل ضعف الغربيات، ويعزى هذا األمر إىل نقصان قيم الضغط اجلوي ضمن 
ارتباط  وجود  تبني  كما  الكربى،  الصحراء  فوق  املرتفع  اجلوي  الضغط  حزام 
بني كمية األمطار فوق املتوسط وبني Circulation Indices (*)  فوق 
أقوى  الغربية  املحطات  الدورات وأمطار  ارتباطًا بني هذه  املتوسط، وأن هناك 
منه يف املحطات الشرقية، كما أن هذا االرتباط أقوى يف الشتاء والربيع منه يف 
بقية الفصول، كما أكدت الدراسة بأن الدورات العرضية هي اليت سببت تناقص 

األمطار يف القدس خالل فترة الدراسة. 

وتعّد دراسةHertig E. et. al.  (19) دراسة رائدة يف هذا املجال، حيث 
قامت بتقدير االجتاه العام لإلمطار خالل الفترة 1990ـ  2100، لتقدير أثر تزايد 
الغازات الدفيئة على األمطار، وقد استخدم هلذا الغرض االحندار املتعدد واالرتباط 
ودرجة  النسبية،  الرطوبة  بقيم  مستعينة   Canonical Corrolation القانوين
حرارة مياه سطح البحر، وقيم Geopotentiol Hights مقدرة بالديكاميتر. 
وقد خلصت الدراسة إىل أن هناك فترة رطبة سيشهدها احلوض الشمايل والغريب 
للبحر املتوسط خالل الفترة 2071  ـ  2100، كما تبني بأن احلوضني الشرقي 
واجلنويب للبحر املتوسط سيشهدان فترة جافة بسبب الغازات الدفيئة خالل فترة 

الدراسة . 

الرطوبة  يف  املؤثر  العوامل   Kassomenos  P. et. al.(20) درس  كما 
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اليونان  فوق  العليا  اجلو  طبقات  يف    Precipitable Water لإلمطار  القابلة 
تأثر  الدراسة  الراديوساوند، واتضح من هذه  بيانات  خالل 28 سنة باستخدام 
هذا املتغري بعناصر الطقس على السطح، وأن الرطوبة القابلة لإلمطار تتأثر بشكل 
واضح بنوعية الكتل اهلوائية اليت تدخل البحر املتوسط، ومن مث ما حتدثه من آثار 

على االجتاه العام لألمطار . 

يف  األمطار  ربط  حاولت  اليت    Feidas H. et. al. (21) دراسة  ويف 
اليونان بالدورة العامة للغالف اجلوي خالل الفترة 1955 ـ 2001 باستخدام 
بيانات 22 حمطة مناخية ، فضًال عن بيانات مستمدة من األقمار الصناعية للفترة 
عائد  وهذا  مستمر،  هبوط  اليونان يف  األمطار يف  أن  تبني  1980 ـ 2001، 
إىل تناقص األمطار اعتبارًا من عام 1984، كما اتضح بأن األمطار يف اليونان 
 ،North Atlantic Oscillation Index : ترتبط بثالث قرائن رئيسية، هي
 Medeterranean Oscillation و ،New Medeterranean Index  و

 .Index

رابعًا : الدراسات اليت هلا عالقة بالبحث، وتقع خارج اإلقليم : 

هذه  بني  اإلحصائية  املعاجلة  لتشابه  الغرض  هلذا  واحدة  دراسة  اختريت 
 Guhathakurta P. et. al.(22) الدراسة والدراسة اليت متت بصددها. فقد قام
بتقسيم اهلند إىل 36 إقليمًا، يتوفر فيها 1476 حمطة مناخية ، مستخدمًا بيانات 
العام لألمطار يف  الفترة 1901 ـ  ،2003دف دراسة االجتاه  مطرية خالل 
اهلند باستخدام منوذج االحندار البسيط. وقد مت تقسيم فترة الدراسة إىل فترات 
بأن  الدراسة  فترة فرعية. وقد تبني من خالل هذه  فرعية مبعدل 30 سنة لكل 
اهلند تعرضت لفترة جفاف امتدت من عام 1901 ـ 1930، وفترة رطبة من 
عام 1931 ـ 1960، وفترة أخرى جافة امتدت من عام 1961 ـ 1990، 
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وأخرى رطبة من عام 1991 من املتوقع امتدادها حىت عام 2020، وبشكل عام 
فإنه مل يتضح ظهور اجتاه عام لألمطار يف اهلند خالل فترة الدراسة. حيث كان 
(فمقدار  متدنية  إحصائية  ومبعنوية  األمطار،  وكمية  السنة  بني  ضعيفًا  االرتباط 

التفسري الناجم عن معادلة خط االحندار البسيط = 0.0016 فقط) . 

يتضح مما سبق أن األمطار يف منطقة شرق املتوسط ستشهد تناقصًا واضحًا 
خالل القرن الواحد والعشرين، إذا مل تتخذ قرارات خاصة بالغازات الدفيئة، أما 
املنطقة الشمالية والغربية من البحر املتوسط فتشهد تزايدًا يف األمطار، كما تبني 
أثر درجة حرارة مياه البحر املتوسط واملحيط األطلسي، وأثر الدورات العامة فوق 
املحيط األطلسي ، وشكل موجة املحيط األطلسي وامتدادها، وهل الدورة العامة 
يسيطر عليها النمط الطويل أو العرضي، حيث ارتبطت السنوات اجلافة بالدورات 
العرضية، والسنوات املطرية بالدورات الطولية، كما بينت بعض الدراسات تغريًا 
مل  ولكن   / أول  تشرين  أكتوبر/  األمطار، وخباصة يف شهر  تساقط  مواعيد  يف 
توضح هذه الدراسات االجتاه العام لعدد األيام املاطرة، ومل توضح االجتاه العام 

لطول فترة اجلفاف، وال االجتاه العام لبداية املوسم املطري وايته يف املنطقة . 

منهجية الدراسة : 

أوًال : طرق مجع البيانات واملعلومات : 

اختريت مدينة عمان لتمثل األردن يف هذه الدارسة، لكوا تتوسط األردن 
تقريبًا ، فهي ال تقع يف أقصى الشمال الغريب األكثر مطرًا، وال تقع يف أقصى 
اجلنوب األكثر جفافًا، وال يف أقصى الشرق األبعد عن التأثريات البحرية. وال يف 
منطقة الغور اليت تقع يف ظل املطر، كما أا ال تقع على حافة اهلضبة من الغرب 
للظروف  أرجائه  مجيع  تتعرض  نسبيًا  مساحته  لصغر  األردن  أن  كما  مباشرة، 
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البحر  منخفض  بامتداد  يتأثر  قد  الذي  منه،  اجلنويب  اجلزء  عدا  نفسها،  اجلوية 
األمحر . 

زد على ذلك فإنGuhathakurta P. et. al.(23) قد استخدم يف دراسته 
عن أمطار اهلند 1476 حمطة مطرية، إال أن متوسط متثيل كل حمطة من األرض 

يعادل 91 ألف كم 2. 

كما اعتمدت البيانات املطرية اليومية للفترة املمتدة من عام 1975 حىت 
عام 2005م؛ ألا فترة حديثة، وأن طوهلا مناسب للدراسات املطرية، كما اتضح 
من استعراض الدراسات السابقة، بإن هذه الفترة هي األمثل؛ ألنه تبني أنه ال يوجد 
اجتاه عام سائد لألمطار، وإمنا هناك ذبذبات يتفاوت طوهلا من منطقة ألخرى، إال 
أن األغلب عليها ذات العشرين سنة، ومن بني الدراسات اليت استخدمت ثالثني 

سنة تقريبًا كفترة مثالية للدراسات املطرية (24)،(25)،(26)،(27)،(28)،(29)،(30). 

ثانيًا : طرق املعاجلة اإلحصائية : 

مت استخدام االحندار البسيط ملعرفة االجتاه العام للعديد من املتغريات اليت 
ترتبط مبواعيد سقوط األمطار يف األردن . ويعد هذا النموذج مع السالسل الزمنية 

من بني أنسب الطرق يف تقدير االجتاه العام لألمطار (31)،(32)،(33) . 

الدراسة  املستخدمة يف  املتغريات  بني  أية عالقة  للكشف عن  ويف حماولة 
وبني السنوات، مت استخدام اللوغريتمات والقيم األسية (تربيع، وتكعيب) على 

النحو التايل : 
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Y   =   a  +  b1 X1   ± e   : (1)  عادي / عادي     
Log  Y   =   a  +  b1 1X1   ± e   : (2)  لوغريتم / عادي   

Y   =   a  +  b1 Log X1   ± e   :     (3)  عادي / لوغريتم
Log  Y   =   a  +  b1 Log  X1   ± e   : (4)  لوغريتم / لوغريتم  

Y   =   a  +  b1 X21   ± e   : (5)  عادي / تربيع     
 Y   =   a  +  b1 X3   ± e   : (6)  عادي / تكعيب     

Y2   =   a  +  b1 X21   ± e   : (7)  تربيع / تربيع   
Y3   =   a  +  b1 X31   ± e   : (8)  تكعيب / تكعيب  

Y3   =   a  +  b1 X1   ± e   : (9)  تربيع / عادي  
Y3   =   a  +  b1 X1   ± e   : (10)  تكعيب / عادي  

علمًا بأن :

Y   =   كمية األمطار مقدرة، أو غريها من املتغريات املوضحة تاليًا . 
X   = السنة . 

مقدار التغري يف املتغري التابع بزيادة سنة واحدة . / معامل االحندار .    =    b
a   =   قيمة املتغري التابع عندما تكون قيمة السنوات صفر . / نقطة القطع  . 

مقدار اخلطأ يف التقدير .    =   e

أما املتغري التابع Y، فإنه ميثل أحيانًا كمية األمطار السنوية، أو تاريخ انتهاء 
املوسم املطري أو بدايته، أو عدد األيام املاطرة، أو كمية األمطار يف آخر يوم 
ممطر، أو كمية األمطار يف أول يوم ممطر، مث طول موسم اجلفاف، ( أي الفترة 

املحصورة بني آخر يوم ممطر وأول يوم ممطر ) . 
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نتائج الدراسة ومناقشتها :

أن  وميكن  الدراسة،  ملتغريات  اإلحصائية  اخلصائص  التايل  اجلدول  يبني 
نستنتج من هذا اجلدول ما يلي : 

من خالل املتوسط العام ألمطار مدينة عمان يتضح أا فعًال تقع ضمن   -1
منطقة انتقالية بني املناطق شبه الرطبة واملناطق الصحراوية، ولكنها أقرب 

إىل املناطق شبه الرطبة . 
إن كميات األمطار اليت تسقط اية املوسم أكثر من الكميات اليت تسقط   -2

يف بدايته.
السنوية يؤكد وقوع عمان يف منطقة  التغري لكميات األمطار  إن معامل   -3

هامشية مع ميل واضح حنو املناطق شبه الرطبة. 
إن اية املوسم املطري تدور حول 6 / مايو ــ أيار / من كل سنة .   -4

إن بداية املوسم املطري تدور حول 26 / أكتوبر ــ تشرين أول / من   -5
كل سنة. 

زيادة طول الفترة اجلافة عن طول  فصل الصيف ( 158 يومًا) أي ما يزيد   -6
عن مخسة أشهر. 
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اجلدول (1) اخلصائص اإلحصائية ملتغريات الدراسة (1975 ـ 2005). 

االحنراف املـتوسطاســم الـمـتـغـيـر
الـمعياري

معامل 
التغري 

عدد 
السنوات 

31%257.393.1636.2املعدل السنوي لألمطار / ملم

املعدل السنوي لعدد األيام 
املمطرة 

2.4711.6224.6%31

31%617.4414.0 / 5معدل تاريخ آخر يوم ممطر 

31%2613.734.7 / 10معدل تاريخ أول يوم ممطر

معدل كمية أمطار آخر يوم 
ممطر

21.475.76354.0%31

معدل كمية أمطار أول يوم 
ممطر

2.33.64158.0%31

معدل طول فترة اجلفاف 
السنوي

158.233.721.3%31

   
أخذ كل يوم رقمًا متسلسًال من 1/1/ السنة حىت 12/31/ السنة ، ومن مث أخضع    *

للمعاجلات اإلحصائية .    
املصدر : بيانات غري منشورة ، دائرة األرصاد اجلوية.   * 

على  البسيط  االحندار  سطح  منوذج  تطبيق  لنتائج  استعراض  يلي  وفيما 
متغريات الدراسة:
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أوًال : النتائج اخلاصة بالقيم العادية دون حتوير : 

يوضح اجلدول رقم (2) ملخصًا لنتائج حتليل االحندار البسيط بني السنة 
كمتغري مستقل وبني متغريات الدراسة، اليت ّمت توضيحها يف اجلدول السابق رقم 
(1) . ومن خالل تفحص نتائج هذا التحليل، أمكن التوصل إىل النتائج التالية : 

الثقة %95، هي  عند مستوى  إحصائية  معنوية  هلا  اليت  الوحيدة  النتيجة   -1
يوم ممطر  الساقطة يف آخر  العامة لكمية األمطار  باالجتاه  املتعلقة  النتيجة 
من كل سنة، إذا يشري النموذج اإلحصائي إىل أن هناك عالقة طردية بني 
كمية األمطار يف ذلك اليوم وبني السنة، أي أن األمطار تتجه حنو التزايد يف 
هذا اليوم مبعدل 3.01 ملم / يف السنة، ولعل السبب يعود إىل أن أخدود 
األطلسي  ملوجة  الشرقي  اجلناح  يشكل  الذي  املنخفض  اجلوي  الضغط 
يتمد جنوبًا ، كما أن خطوط الضغط اجلوي اليت كانت باجتاه عرضي 
أصبحت باجتاه طويل، أي أن منطقة البحر املتوسط مازال يسيطر عليها 
ضغط جوي منخفض حىت شهر مايو، مما زاد من كمية األمطار الساقطة 
يف شهر مايو / أيار، وكل هذا األمر مرتبط بالدرجة األوىل بالدورة العامة 

فوق األطلسي(34).
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جدول (2) ملخص نتائج حتليل االحندار البسيط وبني متغريات الدراسة 
مبوجب القيم احلقيقة دون حتوير

املعنوية abfالتفسرياالرتباطالنموذج    ( )

 a + b = كمية األمطار السنوية

( السنة ) + اخلطأ 

ــ 0.0112408.8- 0.106

1.080

0.3270.572

a + b = عدد األيام املمطرة

( السنة ) + اخلطأ 

ــ 0.1050.011+

220.0

0.1340.3230.574

 ) a + b = اليوم األخري املمطر

السنة ) + اخلطأ 

ــ 

0.012

0.000169.10.0230.0040.950

 a + b = اليوم األول املمطر

( السنة ) + اخلطأ 

ــ 0.016+ 0.125

76.6

0.2840.4630.502

كمية األمطار يف اليوم األخري = 

a + b ( السنة ) + اخلطأ 

ــ 0.131+ 0.361

5669.3

3.0104.3540.046

كمية األمطار يف اليوم األول = 

a + b ( السنة ) + اخلطأ 

ــ 

0.256

ــ 0.015205.005

0.102

2.0300.165

  a + b = طول موسم اجلفاف

( السنة ) + اخلطأ 

ــ 

0.233

0.0541877.7460.8641.6680.207

 
ال ينطبق هذا األمر على كمية األمطار يف اليوم األول لتساقط األمطار،   -2
اليوم األول  الذي يصادف يف شهر أكتوبر / تشرين أول، حيث يشهد 
تناقصًا يف كمية األمطار، وذلك أن كمية األمطار يف شهر أكتوبر يف تناقص 
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مستمر. عكس ما أثبتته بعض الدراسات السابقة بأن موسم األمطار قد 
أصبح مبكرًا، وأصبح شهر أكتوبر أكثر أمطارًا. 

تناقص األمطار يف مدينة عمان،  القول بأن هناك اجتاهًا حنو  ال نستطيع   -3
بسبب تواضع التباين املفسر ( 0.011)، إّال إذا اعتربنا أن التحضر يعمل 
أبيب  تل  مبدينة  كما حصل  نقصاا،  وليس  األمطار،  كمية  زيادة  على 
(35)، وهلذا فإن تضخم مدينة عمان، وتوسعها، وتغري استخدام األرض، 
يفرض أوضاعًا بيئية مناسبة لزيادة معدل سقوط األمطار السنوي، ولكن 
املالحظ يف هذا اجلدول حصول تناقص األمطار ( بغض النظر عن املعنوية 
اإلحصائية )، ومن هذا املنطلق نسطتيع التأكيد، وبكل ثقة، بأن األمطار 
تسري حنو التناقص، كما جاء يف معظم الدراسات املحلية واإلقليمية، اليت 

مت استعراضها سابقًا. 
مل ينعكس تزايد عدد األيام املاطرة على ختفيض طول موسم اجلفاف، وعلى   -4
زيادة كمية األمطار السنوية. بعكس ما توصلت إليه بعض الدراسات اليت 
أشارت إىل أن زيادة كمية األمطار يف شهر أكتوبر مل تنجم عن زيادة 

األيام املاطرة، وإمنا بسبب غزارة األمطار يف تلك األيام(36). 
املتغريات والسنة. وهذا  قد تكون هناك عالقات ليست خطية بني هذه   -5

ميكن مالحظته يف الفصول القادمة . 
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ثانيًا : النتائج اخلاصة بالقيم اللوغرمتية : 

جدول (3) ملخص نتائج االحندار البسيط باستخدام القيم اللوغرمتية 
للمتغريات

املعنويةabfالتفسرياالرتباطالنموذج

  a = كمية األمطار السنوية
b + ( لوغ السنة ) + اخلطأ 

ــ 

0.105

ــ 0.01116554.6

2145.5

0.3250.573

a  + b = عدد األيام املمطرة
( لوغ السنة ) + اخلطأ 

ــ 0.011+ 0.106

1991.6

469.80.3260.572

 a + b = اليوم األخري املمطر
( لوغ السنة ) + اخلطأ 

ــ 

0.012

0.0040.950ــ 0.000462.344.5

 a  + b = اليوم األول املمطر
( لوغ السنة ) + اخلطأ 

ــ 0.011+ 0.125

2490.6

366.010.4610.502

كمية األمطار يف اليوم األخري 
= a  + b ( لوغ السنة ) 

+ اخلطأ 

0.361 +0.1314548.02871.64.3380.046

كمية األمطار يف اليوم األول 
=  a  + b ( لوغ السنة) 

+ اخلطأ 

ــ 
0.255

ــ 0.018
203.5

1548.02.0250.165
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 a + = طول موسم اجلفاف
b  ( لوغ السنة ) + اخلطأ 

ــ 
0.233

ــ 0.05413190.6
1715.7

1.6600.208

لوغ كمية األمطار السنوية  
= a  + b  ( لوغ السنة ) 

+ اخلطأ 

ــ 
0.106

ــ 0.011
0.004

14.4290.3280.571

 a  + b  =  لوغ عدد األيام
( لوغ السنة ) + اخلطأ 

 +
0.075

ــ 0.006
0.267

0.0020.1640.688

لوغ اليوم األخري املمطر  =  
a  + b  (السنة ) + اخلطأ 

ــ 
0.022

0.0000000000000000000

لوغ اليوم األول املمطـر  =  
a  + b  (السنة ) + اخلطأ 

 +
0.122

0.0154.4530.0010.4370.514

لوغ كمية األمطار يف اليوم 
األخري  =  a  + b  (السنة 

) + اخلطأ 

 +
0.180

ــ 0.0320.039
78.393

0.9720.332

لوغ كمية األمطار يف اليوم 
األول  =  a  + b  (السنة ) 

+ اخلطأ 

ــ 
0.207

ــ 0.043
0.030

59.3541.3010.263

 a  +  = لوغ موسم اجلفاف
b  (السنة ) + اخلطأ 

ــ 
0.317

0.10123.2480.0093.2440.082
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لوغ كمية األمطار السنوية  
=  a +b  ( لوغ السنة ) 

+ اخلطأ 

ــ 
0.106

ــ 0.01173.342
8.934

0.3270.572

لوغ عدد األيام الـممطرة  
=  a +b  ( لوغ السنة ) 

+ اخلطأ 

 +
0.075

ــ 0.011
27.428

4.1140.1660.687

لوغ اليوم األخري املمطـر  
=  a +b  ( لوغ السنة ) 

+ اخلطأ 

ــ 
0.021

0.0000000000000000000

لوغ اليوم األول املمطـر  
=  a +b  ( لوغ السنة ) 

+ اخلطأ 

 +
0.122

ــ 0.001
0.549

ــ 
3.549

0.4360.514

لوغ كمية األمطار يف اليوم 
األخري  =  a  + b  ( لوغ 

السنة ) + اخلطأ 

 +
0.179

0.032593.42878.1440.9620.335

لوغ كمية األمطار يف اليوم 
األول  =  a  + b  ( لوغ 

السنة ) + اخلطأ 

ــ 
0.207

ــ 0.043450.181
59.265

1.2970.264

 a  +  = لوغ موسم اجلفاف
b  ( لوغ السنة ) + اخلطأ 

ــ 
0.316

ــ 0.100143.079
18.177

3.2280.083

      باستعراض النتائج الواردة يف اجلدول (3) يتضح ما يلي : 
تشابه نتائج النموذج األول الوارد يف اجلدول (2) بنتائج النموذج الثاين   -1

الوارد يف اجلدول الثالث :
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Y   =   a  +  b1 ( Log   X1 )   ± e

العالقة بني  تغري  النموذجني هو  نتائج هذين  الوحيد بني  أن اخلالف  إال 
مع  تتزايد  األمطار  أن  أي  السنة،  وبني  األخري  املمطر  اليوم  يف  األمطار  كمية 
االحتفاظ  مع  التام،  االنقالب  هذا  بسبب  التكهن  الصعب  من  ولكن  السنني، 
بالقيم نفسها ( االرتباط ، والتفسري، واملعنوية اإلحصائية )، إّال أنه ميكن القول 
مبنطقية النتيجة، إذا علمنا بأن آخر يوم للتساقط املطري يتراجع سنويًا حنو فصل 
الشتاء، وهذا أدعى لزيادة التساقط املطري من نقصانه . ( انظر اجلدول (3) . 

النموذج  بنتائج   (2) اجلدول  يف  الوارد  األول  النموذج  نتائج  ومبقارنة   -2
الثالث الوارد يف اجلدول الثالث :

Log   Y   =   a  +  b1 (  X1  )  ±  e

     نالحظ بعض االختالفات، أمهها : 

وبني  املمطرة  األيام  عدد  بني  والتفسري  االرتباط  معامل  قيمة  اخنفاض    - أ   
السنة. 

ب-  ازدياد قيمة معامل االرتباط والتفسري بني تاريخ اليوم األخري املمطر وبني 
السنة. 

ج -  اخنفاض قيمة معامل االرتباط والتفسري بني كمية األمطار يف اليوم األخري 
وبني السنة، مع تراجع واضح يف املعنوية. 

 د -  اخنفاض خفيف يف قيمة معامل االرتباط والتفسري بني كمية األمطار يف 
اليوم األول وبني السنة. 

هـ - ارتفاع واضح يف قيمة معامل االرتباط والتفسري واملعنوية بني طول موسم 
اجلفاف وبني السنة. 
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لقد تبني أن النموذج الثالث الوارد يف البند (2) من هذا الفصل، قد أوضح   -3
عالقة سلبية مرتفعة نسبيًا وفق معايري مثل هذه األحباث ، فقد وصل معامل 
التفسري ( 0.101) أي أن موسم  االرتباط إىل ( ـ 0.317 ) ومقدار 
اجلفاف يتناقص مبعنوية إحصائية قدرها %92. وإذا أخذنا ذه النتيجة، 
فإن فصل اجلفاف البالغ طوله 158 يومًا، سيختفي بعد 182 سنة تقريبًا؛ 

ألن فصل اجلفاف يتناقص سنويًا مبعدل 0.864 يوم . 
إن هذا السيناريو ميكن اعتباره يف غاية اإلزعاج، فاألمطار تقل وفق ما 
توصلت إليه العديد من الدراسات، وأن األيام املمطرة ستوزع على أيام السنة، 
وأن فصل الصيف سيحظى ببعض األيام املمطرة اليت ستكون أمطارها ذات كفاءة 
متدنية بسبب ارتفاع التبخر والنتح الكامن، مما يزيد حاجة األردن إىل املياه، علمًا 
بأنه قد أتى على املتاح منها من اآلن، ولك أن تتصور كيف سينعكس هذا األمر 

على النمط الزراعي . 

ما السبب يف االجتاه ( إن حصل ) ؟  هناك عدة أسباب ميكن أن تؤدي 
إىل هذه النتيجة . 

زادت  كلما  بأنه  املعروف  من  إذ  األرض حول حمورها.  تغري يف سرعة  أ ـ  
سرعة األرض حول حمورها، تزداد فاعلية الدورة العامة للغالف اجلوي، 
وتقدم الغربيات والتيار النفاث وأخدود موجة األطلس حنو اجلنوب، أما 
إذا اخنفضت سرعتها، فإن احلركة العرضية ستتغلب على احلركة الطولية 
يف الغالف اجلوي، ويصبح التفاوت بني املناطق املتجاورة يف درجة احلرارة 
املوجة  أخدود  يتجاوز  أن  ويندر  الشمال،  حنو  الغربيات  وتتجه  قليًال، 
األطلسية البحر املتوسط. وهذا سيجعل الطقس أو املناخ يف منطقة البحر 

املتوسط أشبه ما يكون باألقاليم الصحراوية . 
ب ـ  قد حيصل التغري املناخي إذا ما اعترى الزاوية اليت مييل ا حمور األرض عن 
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مستوى الفلك ( 23.5ْ  ) أي تغيري حىت لو كان بثواٍن معدودة من امليالن، 
وليس بالدقائق. وقد سبق وأن تعرضت األرض ملثل هذه التغريات، اليت 
أدت إىل تغري يف منط التوزيع احلراري لدرجات احلرارة بالبحار املفتوحة 
واملحيطات، ومن مث انعكس هذا األمر على الدورة العامة للغالف اجلوي. 
وقد أشارت بعض الدراسة يف هذا املجال بأن تربيد املياه السطحية للبحر 
املتوسط، وخباصة يف حوضها الشرقي قد سبب يف إضعاف الدورة العامة 

للغالف اجلوي فوق املتوسط، مما انعكس على كمية األمطار(37). 

وعند مقارنة نتائج النموذج األول الوارد يف اجلدول (2) بنتائج النموذج   -4
الرابع الواردة يف اجلدول الثالث : 

Log   Y   =   a  +  b1 (  X1  )  ±  e

يتضح ما يلي : 

اخنفاض قيمة معامل االرتباط والتفسري بني عدد األيام املمطرة وبني السنة،   (1)
ولكنها تشبه النتيجة اخلاصة بالنموذج الثالث . ( + 0.075  بدًال من + 

 .( 0.106

ارتفاع قيمة معامل االرتباط والتفسري بني اليوم األخري املمطر وبني السنة.   (2)
ولكنها تشبه النتيجة اخلاصة بالنموذج الثالث ( ـ 0.021 بدًال من ـ 

 . ( 0.012
اخنفاض قيمة معامل االرتباط والتفسري بني كمية األمطار يف اليوم األخري   (3)
والسنة ، ولكنها تشبه النتيجة اخلاصة بالنموذج الثالث ( 0.179 بدًال من 

 . ( 0.361
ارتفاع قيمة معامل االرتباط والتفسري بني طول موسم اجلفاف والسنة،   (4)
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ولكنها تشبه النتيجة اخلاصة بالنموذج الثالث ( ـ 0.316  بدًال من ـ 
 . ( 0.233

لقد استطاعت النماذج اللوغرمتية الثالث إبراز حقيقة تناقص طول فترة   -4
اجلفاف، كما أكدت االجتاه العام حنو تزايد كمية األمطار يف اليوم األخري 

من املوسم املطري .  

ثالثًا : النتائج اخلاصة بالقيم األسية : 

أ -  النتائج اخلاصة بكمية األمطار السنوية : 

جدول (4) ملخص نتائج االحندار البسيط باستخدام القيمة األسية لكمية 
األمطار السنوية والسنة 

املعنوية abfالتفسرياالرتباطالنموذج    
 ) a + b =2 كمية األمطار السنوية

السنة ) + اخلطأ 

ــ 

0.108

ــ 0.512130502.0

618.6

0.3440.560

كمية األمطار السنوية = a + b ( السنة 

) 2 + اخلطأ 

ــ 

0.106

0.01118817.00.00000.3280.571

 ) a + b =2 كمية األمطار السنوية

السنة ) 2 + اخلطأ 

ــ 

0.109

ــ 0.012692477.0

0.156

0.3460.561

 ) a + b =3 كمية األمطار السنوية

السنة ) + اخلطأ 

ــ 

0.111

ــ 0.01261115393

295152.0

0.3650.551

كمية األمطار السنوية = a + b ( السنة 

) 3 + اخلطأ 

ــ 

0.106

0.011978.40.00000.3300.570

 ) a + b =3 كمية األمطار السنوية

السنة ) 3 + اخلطأ 

ــ 

0.112

ــ 0.013221154150

0.025

0.3710.547
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يبدو من اجلدول (4) أنه ال يوجد تغيري يذكر على قيم معامل االرتباط 
السنوية والسنة  القيم األسية لكل من كمية األمطار  التفسري باستخدام  ومقدار 
. وقد استخدمت القيم األسية الختبار إن كانت هناك دورات منتظمة لسقوط 
األمطار خالل الفترة الزمنية  املعنية بالدارسة (1975 ـ 2005) ، حيث أن 
معامل االرتباط بني السنة وكمية األمطار السنوية دون حتوير هو ( ـ 0.106) 

ومقدار التفسري (0.011) ،( جدول 2 ) . 

جدول (5) ملخص نتائج االحندار البسيط باستخدام القيم األسية لعدد 
األيام املاطرة 

املعنوية abfالتفسرياالرتباطالنموذج    

عدد األيام املاطرة a + b =2 ( السنة ) 

+ اخلطأ 

ــ 0.1270.016

29869.0

16.20.4790.494

عدد األيام املاطرة = a + b ( السنة ) 2 

+ اخلطأ 

0.0000.3210.576ــ 0.1050.01185.7

عدد األيام املاطرة a + b = 2 ( السنة ) 

+2 خلطأ 

ــ 0.1270.016

13689.0

0.0040.4750.496

عدد األيام املاطرة a + b =3 ( السنة ) 

+ اخلطأ 

ــ 0.1430.020

27174.3

1428.00.6060.442

عدد األيام املاطرة = a + b ( السنة ) 3 

+ اخلطأ 

0.000.3180.577ــ 0.1040.01141.0

عدد األيام املاطرة a + b = 3 ( السنة ) 

+3 خلطأ 

ــ 0.1420.020

815964.0

0.000.5970.446
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ب- النتائج اخلاصة بعدد األيام املمطرة:

مبقارنة قيم معامل االرتباط والتفسري الواردة يف اجلدول (2) والقيم نفسها 
الواردة يف اجلدول (5) املتعلق بعدد األيام املاطرة خالل فترة الدراسة جند بأنه 
مل يطرأ أي تغري ذي شأن . فقد وصل أفضل حتسن ملعامل االرتباط عندما كان 
النموذج على النحو التايل : (عدد األيام املاطرة) b   +    a  =   3   ( السنة) 
مبقدار  التفسري  وارتفع   0.038 االرتباط  معامل  مقدار  ارتفع  حيث  اخلطأ.   +
0.009. وال نستطيع القول بأن هذه النتيجة تكشف عن دورة ما لعدد األيام 

املاطرة خالل فترة الدراسة ، وعزز هذا الرأي تدين مستوى الثقة . 

جـ ـ النتائج اخلاصة بتاريخ اليوم األخري املمطر : 

جدول (6) ملخص نتائج االحندار البسيط باستخدام القيم األسية لتاريخ 
اليوم األخري املمطر والسنة 

املعنوية abfالتفسرياالرتباطالنموذج    
تاريخ اليوم األخري املمطر 
a + b =2 ( السنة ) + 

اخلطأ 

ــ 
0.003

0.000000000000000 *

 a =تاريخ اليوم األخري املمطر
b + ( السنة ) 2 + اخلطأ 

ــ 
0.012

0.0000000000000000

تاريخ اليوم األخري املمطر 
a + b =2 ( السنة) +2 

اخلطأ 

ــ 
0.003

0.00000000000000000
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تاريخ اليوم األخري املمطر 
a + b =3 ( السنة ) + 

اخلطأ 

ــ 
0.006

0.00000000000000000

 a =تاريخ اليوم األخري املمطر
b + ( السنة ) 3 + اخلطأ 

ــ 
0.012

0.0000000000000000000

تاريخ اليوم األخري املمطر 
a + b =3 ( السنة) +3 

اخلطأ 

 +
0.005

0.000000000000000000

*  مل تثبت القيم نظرًا النعدام مقدار التفسري .
يالحظ من اجلدول (6) أن قيم معامل االرتباط ومقدار التفسري مل  تتغري 
عما كانت عليه يف اجلدول رقم (2) بصورة تستحق الذكر، إّال أنه من اجلدير 
النماذج على  باملالحظة أن قيم معامل االرتباط بقيت كما هي، عندما كانت 

النحو التايل : 

اليوم األخري املمطر  =   b  +  a   ( السنة )   +  اخلطأ .     ( جدول 2) . 
اليوم األخري املمطر  =   b  +  a   ( السنة )2 +  اخلطأ .     ( جدول 6 ). 
اليوم األخري املمطر  =   b  +  a   ( السنة )3 +  اخلطأ .     ( جدول 6 ). 
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د ـ النتائج اخلاصة باليوم األول املمطر :

جدول (7) خملص نتائج االحندار البسيط باستخدام القيم األسية لتاريخ 
اليوم األول املمطر والسنة

املعنوية abfالتفسرياالرتباطالنموذج    
 a + =2 تاريخ اليوم األول املمطر

b ( السنة ) + اخلطأ 
0.1290.017317116.0159.40.4890.490

 ) a + b =تاريخ اليوم األول املمطر

السنة ) 2 + اخلطأ 
0.1260.016106.40.0000.4640.501

 a + =2 تاريخ اليوم األول املمطر

b ( السنة) +2 اخلطأ 
0.1290.017158561.00.0400.4900.489

 a + =3 تاريخ اليوم األول املمطر

b ( السنة ) + اخلطأ 
0.1320.01714041162.070557.90.5150.479

 ) a + b =تاريخ اليوم األول املمطر

السنة ) 3 + اخلطأ 
0.1260.01616855.00.0400.4900.489

 a + b =3تاريخ اليوم األول املمطر

( السنة) +3اخلطأ 
0.1330.0189128840.00.0060.5180.477

يبدي اجلدول (7) ارتفاعًا ملحوظًا عن النتيجة الواردة يف اجلدول (2) 
هناك  أن  النتائج  هذه  أكدت  السنة، حيث  من  يوم ممطر  أول  بتاريخ  واخلاصة 
ارتباطًا إجيابيًا منخفضًا بني تاريخ موعد اليوم األول لسقوط األمطار يف مدينة 
عمان / والسنة، أي أن موعد سقوط األمطار يتجه صوب شهر نوفمرب / تشرين 
النتيجة خمالفة ملا جاءت به  ثاٍن كل سنة، وبداللة إحصائية متدنية. وتعد هذه 
بعض الدراسات، كما مت توضيح ذلك يف فصل سابق. ولعل سبب هذا االختالف 
كما عزاه باحث إسرائيلي إىل التوسع يف الزراعة املروية يف جنوب فلسطني .(38) 
ويذكر جيل األربعينيات واخلمسينيات من القرن املاضي مقولة مشهورة ( أيلول 
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ذنبه مبلول )، ففي هذه األيام، مل نعد نرى هذا البلل بذيل أيلول. كما نذكر بأن 
مطرة( شتوة) كانت تأيت بشهر أيلول / سبتمرب تدعى مطرة املساطيح، واملساطيح 
هي أماكن جتهيز عمل التني املجفف يف احلقل ( القطني)، حيث كانت هذه املطرة 
تأيت على هذا املساطيح، فلم نعد نرى هذه املطرة يف معظم السنني، وخباصة خالل 
القرن الواحد والعشرين. وهذا يؤكد ما جاءت به نتائج هذا البحث رغم عدم 

معنويتها إحصائيًا. 

هـ النتائج اخلاصة بكمية األمطار يف اليوم األخري املمطر : 

جدول (8) ملخص لنتائج االحندار البسيط باستخدام القيم األسية لكمية 
األمطار بأخر يوم ممطر

املعنوية abfالتفسرياالرتباطالنموذج    
كمية األمطار بأخر يوم ممطر2= 

a + b ( السنة ) + اخلطأ 
0.3670.135878215.0441.34.5150.042

 a = كميةاألمطار بأخر يوم ممطر
b + ( السنة ) 2 + اخلطأ 

0.3620.1311435.00.0004.3710.045

كمية األمطار بأخر يوم ممطر2= 
a +b (السنة)2 + اخلطأ 

0.3680.135439021.00.1114.5320.042

كمية األمطار بأخر يوم ممطر3= 
a +b (السنة) + اخلطأ 

0.3670.135568005773.0286345.04.5260.042

كمية األمطار بآخر يوم ممطر = 
a + b ( السنة ) 3 + اخلطأ 

ــ 0.3620.131
1982.0

0.0004.3870.045

كمية األمطار بآخر يوم ممطر3= 
a +b (السنة)3 + اخلطأ 

0.3690.136188722831.00.0114.5590.041
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يبني اجلدول (8) زيادة بسيطة يف قيم معامل االرتباط بني كمية األمطار يف 
اليوم األخري املمطر والسنة، مع بقاء وجود ثقة إحصائية عند مستوى الداللة 95% 
. ورغم هذا التغري الطفيف بني النتائج الواردة يف هذا اجلدول (8) والنتائج الواردة 
يف اجلدول (2) تبقى احلقيقة الواضحة بأن البيانات املتعلقة يف هذا املتغري وغريها من 
املتغريات يف الدراسة ذات توزيع معتدل، شأا شأن النتائج اليت توصل إليها فريوان 
والتكعيب  التربيع  استخدام  بعد  يذكر  تأثرًا  النتائج  تتأثر  مل  وآخرون(39)، حيث 
الداخلة يف معادلة خط االحندار . كما أنه يثبت مرة أخرى أنه مل تظهر دورات 

ذات داللة إحصائية هلذه املتغريات خالل فترة الدراسة ( 1975 ـ 2005) . 

و ـ النتائج اخلاصة بكمية األمطار يف اليوم األول املمطر : 

جدول (9) ملخص لنتائج االحندار البسيط باستخدام القيم األسية لكمية 
األمطار بآخر يوم ممطر

املعنوية abfالتفسرياالرتباطالنموذج    
كمية األمطار أول يوم ممطر2= 

a +b (السنة ) + اخلطأ 
ــ 0.029ــ 0.171

10163
2332.10.8700.359

كمية األمطار بأول يوم ممطر = 
a + b ( السنة ) 2 + اخلطأ 

0.0660.0000104.22.0350.164ــ 0.256

كمية األمطار بأول يوم ممطر2= 
a +b (السنة)2 + اخلطأ 

0.0170.028267090.00.4900.489ــ 0.129

كمية األمطار بأول يوم ممطر3= 
a +b (السنة) + اخلطأ 

0.01515.0230619.30.4510.507ــ 0.124

كمية األمطار بأول يوم ممطر = 
a + b ( السنة ) 3 + اخلطأ 

0.0660.00070.342.0400.164ــ 0.256

كمية األمطر بأول يوم ممطر3= 
a +b (السنة)3 + اخلطأ 

0.0150.00010416.00.4550.505ــ 0.124
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     عند مقارنة النتائج الواردة يف اجلدول (9) بالنتائج الواردة يف اجلدول (2) 
واملتعلقة بالعالقة ما بني كمية األمطار بأول يوم ممطر يف السنة وبني السنة نالحظ 

تراجع قيم االرتباط والتفسري مجيعها إالّ  يف النموذجني : 
كمية األمطار بأول يوم ممطر   =   b   +   a    ( السنة )2  +  اخلطأ . 
كمية األمطار بأول يوم ممطر   =   b   +   a    ( السنة )3  +  اخلطأ . 

حيث تساوت هذه النتائج اخلاصة ذين النموذجني مع النموذج : 

كمية األمطار بأول يوم ممطر  b   +   a =  ( السنة ) + اخلطأ. وهذا يؤكد 
ما جاء يف التعليق على نتائج كمية األمطار بآخر يوم . ومن اجلدير باملالحظة 
أن نتائج اجلدول (8) ونتائج اجلدول (9) تؤكد وبداللة إحصائية مقبولة عند 
مستوى الثقة %95 للجدول (8)، وحنو %85 للجدول (9) يف النموذجني املشار 
إليهما أعاله، فضًال عن النموذج اخلاص ذا املتغري ضمن اجلدول (2)، تؤكد بأن 
كمية األمطار يف اليوم األول اليت تصادف يف شهر أكتوبر/ تشرين أول تتناقص 
األخري  اليوم  األمطار يف  أن كمية  . كما  قدرها 85%  إحصائية  بداللة  سنويًا 

املمطر تتزايد بشكل ملحوظ سنويًا، وبداللة إحصائية قدرها 95% . 

ز ـ النتائج اخلاصة بطول فترة اجلفاف : 

يبدو من اجلدول (10) أنه مل حيصل حتسن يذكر عن النتائج الواردة يف 
اجلدول   (2) . إال أنه من املالحظ بأن مجيع القيم اخلاصة بالعالقة بني طول فترة 
موسم اجلفاف والسنة قد اخنفضت عن النتائج اخلاصة ذا املتغري عما كانت عليه 

يف اجلدول (2) سوى منوذجني، مها : 

طول فترة موسم اجلفاف   =   b    +    a    ( السنة )2   +  اخلطأ . 
طول فترة موسم اجلفاف   =    b   +    a    ( السنة )3   +  اخلطأ . 
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جدول (10) ملخص نتائج االحندار البسيط باستخدام القيم األسية لطول 
فترة اجلفاف

املعنوية abfالتفسرياالرتباطالنموذج    
 a +b =  2طول فترة اجلفاف

(السنة ) + اخلطأ 
ــ 

0.142
ــ 0.020

155.8
236257.00.5980.446

 a + b =    طول فترة اجلفاف
( السنة ) 2 + اخلطأ 

ــ 
0.234

0.0550.001019.81.6750.806

 a +b =2 طول فترة اجلفاف
(السنة)2 + اخلطأ 

ــ 
0.142

ــ 0.020
0.039

181584.00.6010.444

 a +b =3طول فترة اجلفاف
(السنة) + اخلطأ 

ــ 
0.063

ــ 0.004
16974.0

38227598.00.1150.737

 a + b     = طول فترة اجلفاف
( السنة ) 3 + اخلطأ 

ــ 
0.234

0.0550.000733.91.6830.205

 a +b   =3 طول فترة اجلفاف
(السنة)3 + اخلطأ 

ــ 
0.063

ــ 0.004
0.001

15795077.00.1170.735

التحليل شبه  الداخلة يف  املتغريات  بقيم  اخلاص  التوزيع  بأن  يؤكد  وهذا 
معتدلة ، كما أكدت النتائج الواردة يف اجلدول (10) ما جاء باجلدول (2) اليت 
تؤشر إىل تناقص طول فترة اجلفاف، بداللة إحصائية قدرها %80 . فإذا قبلنا 
ذه النتيجة ( جدًال) فإن موسم اجلفاف سينتهي خالل فترة زمنية تقل عن قرنني 
من الزمان. ولكن إذا دققنا النظر يف النتائج الواردة يف اجلداول السابقة الذكر، 
وخباصة اجلدول (2) جند أن موسم اجلفاف جيب أن يزداد بدًال من أن يتقلص، 
فاليوم األخري املمطر يتجه حنو شهر أبريل / نيسان، واليوم األول املمطر يتجه حنو 
نوفمرب / تشرين ثاين، أي أن موسم املطر يتناقص، وموسم اجلفاف يتزايد. ولكن 
النتيجة اخلاصة بطول فترة اجلفاف تشري عكس ذلك، وبداللة إحصائية 80%. 
ويبدو أن تفسري ذلك يعود إىل تدين مستوى الثقة بالنسبة للنتائج اخلاصة مبوعد 
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تساقط األمطار بأول يوم وآخر يوم. إذًا ال تشري هذه النتائج إىل زيادة أو نقصان 
لتاريخ بدء موسم األمطار وايتة بداللة إحصائية مقبولة . 

يتضح مما سبق أن البيانات اخلاصة باملتغريات املستخدمة يف الدراسة متيل 
إىل االعتدال يف توزيعها، عدا البيانات اخلاصة بطول فترة موسم اجلفاف. إذًا متيل 
بيانات هذا املتغري ميًال طفيفًا حنو اليمني، ويتضح هذا األمر عندما ارتفعت العالقة 
اليت تربط بني السنة وبني طول فترة اجلفاف، عندما استخدمنا القيم اللوغرمتية 

للسنة ولطول فترة اجلفاف. 

كما تبني ثبات االجتاه العام لألمطار بشكل عام باستخدام النماذج املختلفة، 
حيث متيل األمطار حنو التناقص مبعدل يصل إىل 1 ملم سنويًا بداللة إحصائية 
قيمة معامل االرتباط، ومقدار  أن  الدراسات  املؤكد يف مثل هذه  متدنية. ومن 
العام  قليلة، ومن مث فإن معنوياا اإلحصائية متدنية، ألن االجتاه  التفسري تكون 
لو كان بقيم كبرية، فإن ذلك يعين حصول تغيريات دراماتيكية تعكس حصول 
كوارث كونية. ولذلك فإن نتائج هذا الدراسة متثل مؤشرات عامة، تفتح املجال 
أمام دراسات أعمق، ولو سلمنا بأمر تناقص األمطار يف مدينة عمان خالل فترة 
الدراسة، رغم أن هذا األمر ليس اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة، ألن األمر قد 
عوجل من قبل العديد من الدارسات، فإننا نتوقع سبب ذلك يعود يف الدرجة األوىل 
اجلوي، وعلى درجات  للغالف  العامة  الدورة  على  وعاملية  إقليمية  تغريات  إىل 
احلرارة مبياه البحر املتوسط واملحيط األطلسي، وتغري منط مسار الغربيات والتيار 
النفاث ، وامتداد وتغري شكل موجة املحيط األطلسي، وغلبة احلركة األفقية على 
احلركة العمودية، فمن املفروض زيادة األمطار يف مدينة عمان بدًال من نقصاا 

بسبب أثر عامل التحضر على التساقط . 
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ومن بني النتائج الالفتة للنظر يف هذه الدراسة، هو تناقص طول فترة موسم 
اجلفاف يف عمان بداللة إحصائية. رغم أن املؤشرات توحي بضرورة تزايدها، 
ألن هناك تراجعًا (بدون داللة إحصائية) لتاريخ آخر يوم لسقوط األمطار وألول 
يوم لسقوط األمطار بنحو فصل الشتاء. فهل سيختفي فصل اجلفاف يف عمان، 
وبشكل عام يف املنطقة بعد فترة زمنية، مت تقديرها بنحو قرنني من الزمان. وإن 
اختفى فصل اجلفاف، واستمر تراجع كميات األمطار مبعدل 1 ملم يف السنة، فإن 
أمطار مدينة عمان ستعادل أمطار العقبة اليوم بعد قرنني من الزمان موزعة على 
طول السنة. ولكن هذا السيناريو اخلطري قد ال حيدث، حيث تدل مجيع الدراسات 
على أن ما نشهده اليوم، ما هو إّال حالة ميكن أن يطلق عليها تقلبات أكثر من 
كوا تغريات، فاملناخ منذ انتهاء العصر اجلليدي ميرَّ بفترات رطبة وأخرى جافة، 
مبعدل قدرته بعض الدراسات بنحو 20 سنة، ودراسات أخرى، وبشكل خاص 

يف األردن، قدرته بنحو 30 سنة . 

الدراسة  هذه  يف  املطبقة  اإلحصائية  النماذج  مجيع  خالل  من  تبني  كما 
بداللة إحصائية بأن هناك تزايدًا يف أمطار اليوم األخري املمطر من السنة مبعدل 
3 ملم يف السنة. فما سبب هذه الزيادة ؟ هل لكون هذا اليوم يزحف حنو فصل 
أرطب؟ وهل طرأ تغري على درجة حرارة البحر املتوسط؟ وهل حصل تغري على 
موقع التيار النفاث ؟ وهل حصل تغري على امتداد أخدود البحر املتوسط ؟  وهل 

زاد نشاط الغربيات كما أشارت إليه بعض الدراسات السالف ذكرها . 

ولكن، ملاذا تتناقص أمطار أول يوم ممطر يف السنة، بداللة إحصائية مقبولة 
نوعًا ما، رغم أن هذا اليوم يزحف حنو فصل الشتاء (بدون داللة إحصائية)، إن 
أمطار شهر أكتوبر/تشرين أول عادة ما تكون أمطارًا انقالبية نامجة عن حاالت 
عدم استقرار قد تكون حملية، تدعم أحيانًا بامتداد منخفض البحر األمحر الذي 
قد تصل آثاره مدينة عمان خالل فصل اخلريف، وقد شهدت السنوات األخرية 
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تبكريًا ملفتًا للنظر يف سيطرة املرتفع السيبريي على املنطقة، مما حّد من امتداد 
أن  املحلية، رغم  االستقرار  البحر األمحر، وأضعف تطور حاالت عدم  أخدود 
بعض الدراسات اليت أجريت بفلسطني تشري إىل عكس ذلك، وقد نوهنا هلذه 
الدراسات يف وقت سابق من هذه الدارسة، حيث أرجعت أمر تزايد أمطار شهر 
أكتوبر/ تشرين أول إىل اختالف استخدام األرض يف النقب وإىل استزراع الغيوم، 

وهلذا ال ميكن أن ينطبق هذا األمر على األردن . 

هل  هو  عنواا-  من  يبدو  -كما  الدراسة  هلذه  الرئيسي  اهلدف  أن  إال 
حصل تغري على مواعيد تساقط األمطار يف األردن؟ وقد حّدد هذا األمر بتارخيني، 
مها بداية سقوط األمطار، واية سقوط األمطار، ومن مث مت حتديد  فصل اجلفاف. 
وقد أوضحت الدراسة بداللة إحصائية إىل تناقص موسم اجلفاف كما أسلفنا. إّال 
أن تغري مواعيد تساقط األمطارمل تشر إىل اجتاه عام ذي داللة إحصائية مقبولة. 
وقد حيتاج األمر إلثبات ما توصلت إليه هذه الدراسة من تراجع مواعيد تساقط 
األمطار حنو فصل الشتاء إىل حتليالت رياضية غري اليت استخدمت يف هذه الدارسة، 
وال ميكننا الدخول يف تفسري تراجع مواعيد سقوط األمطار يف عمان دون التأكد 
بأن هذا التغري صحيح، وله داللة إحصائية. وإن ثبت ذلك، فإن األمر حيتاج إىل 
أخذ األمر مبنتهى األمهية، ألنه سوف يؤثر مستقبًال على السياسة الزراعية املتبعة 

يف األردن، وخباصة مواعيد الزراعة ملختلف املحاصيل . 

والشيء نفسه ينسحب على عدد األيام املاطرة، إذ أن عدد األيام املاطرة 
يتجه حنو الزيادة بدون داللة إحصائية، مبعدل سنوي يصل على 2.4 ساعة يف 
األمطار، حبيث  مماثلة يف كميات  زيادة  الزيادة ال يصاحبها  السنة، ولكن هذه 
توزع األمطار القليلة على أيام كثرية، وهلذا األمر فوائد ومضار يف الوقت نفسه، 
فإذا كانت األمطار غزيرة بصورة تزيد عن احلد املقبول، فإا تعمل على اجنراف 
التربة، وإحداث انزالقات وايارات أرضية، وخباصة إذا جتاوز التساقط اليومي 
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حتت  األردن  يف  األرضي  اجلريان  أن  الشأن  هذا  يف  عزاءنا  ولكن  ملم.   100
الرئيسية . ولكن  األودية  املقامة على  املائية  السدود  بفعل  اهللا)  السيطرة (حبمد 
اخنفاض غزارة األمطار قد يكون ضرره أكثر من ارتفاعه، إذ أن اخنفاض غزارة 
فالكمية  األمطار،  فاعلية  فتقل  الكامن،  والنتح  التبخر  فرص  من  يزيد  األمطار 
نفسها إذا وزعت على أيام أقل تكون فاعليتها أكرب مما لو وزعت الكمية نفسها 
على أيام أكثر، وكما أشرت سابقًا، فإن هذا األمر قد حيتاج إىل معاجلة رياضية 
الدراسة للكشف عن مدى داللة هذه  اليت استعملت يف هذه  أو إحصائية غري 
النماذج  النتائج إحصائيًا. وقد حاولت هذه الدراسة استخدام أربعة أنواع من 
احلظ يف  حيالفها  ومل  بعضها،  وفقت يف  وقد  احلقيقة،  للكشف عن  اإلحصائية 

البعض اآلخر .  
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أهـم الـنـتـائج والـتـوصـيـات

أوًال  : أهم النتائج : 

لقد تبني من خالل هذه الدراسة احلقائق التالية : 

هناك اجتاه شبه مؤكد لتناقص األمطار يف مدينة عمان خالل فترة الدراسة   -1
مبعدل 1 ملم /  السنة . 

ال يوجد اجتاه ذو داللة إحصائية لتغري مواعيد تساقط األمطار .   -2
هناك دالئل غري موثقة إحصائيًا تشري إىل زحف مواعيد تساقط األمطار   -3

حنو فصل الشتاء . 
هناك تزايد واضح ذو داللة إحصائية لكمية أمطار آخر يوم ممطر مبعدل 3   -4

ملم / السنة . 
يوم  أول  ما ألمطار  نوعًا  متواضعة  بداللة إحصائية  تناقص واضح  هناك   -5

ممطر مبعدل 0.1 ملم / السنة . 
إن فصل اجلفاف مييل للتناقص ، حبيث قد خيتفي الفصل اجلاف يف قرنني   -6

من الزمان، إذا بقي األمر على حاله . 
لقد بلغ طول فصل اجلفاف حنو 158 يومًا .   -7

هناك اجتاه غري موثق إحصائيًا يشري إىل تزايد عدد األيام املاطرة ، بنحو   -8
2.4 ساعة / السنة . 

متيل البيانات اخلاصة ذه الدراسة ألن تكون ذات توزيع معتدل مع ميل   -9
طفيف يف البيانات اخلاصة بفصل اجلفاف . 
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ثانيًا : أهم التوصيات  : 

حاجة نتائج هذه الدارسة إىل مزيد من التعمق ، وخباصة فيما يتعلق بتناقص   -1
فصل اجلفاف، وتغيري مواعيد التساقط املطري . 

اجلفاف،  بفصل  يتعلق  فيما  األردن  مناطق  ملختلف  أمشل  دارسة  إجراء   -2
ومواعيد تساقط األمطار . 

دعم األحباث املستقبلية يف هذا املجال ببيانات خاصة مستمدة من الراديو   -3
ساوند .

على  شهر  األمطار كل  تساقط  مبواعيد  تتعلق  تفصيلية،  دراسات  إجراء   -4
حدة، واالستعانة ببيانات خاصة عن التيار النفاث والغربيات . 

فترة  طول  حيث  من  الدراسة،  هذه  لنتائج  بالدولة  املعنية  اجلهات  انتباه   -5
فصل اجلفاف، وتغري مواعيد تساقط األمطار، ملا هلذه األمور من آثار على 

خمتلف نواحي احلياة باململكة .
ضرورة توعية املواطنني بظاهرة الدفيئة واحترار األرض، وحماولة احلد منها   -6

بقدر املستطاع.
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معايير تشكيل المصطلح وإشكاالته في النقد العربي القديم 

«حازم القرطاجني  نموذجا»

د.نضال محمد فتحي الشماليد.عباس عبد الحليم عباس
جامعة البلقاء التطبيقية / كلية األمرية عالية اجلامعيةاجلامعة العربية املفتوحة /عّمان  

ملخص

انتشل  قد  هـ)   684) القرطاجين  حازمًا  أن  الدراسة  هذه  تفترض 
البالغة والنقد العربيني من مجودمها ورفعهما إىل مستوى النظرية النقدية الشاملة 
املبنية على متثل واع وعميق لتاريخ العرب النقدي، ويف سياق هذا التمّثل فتح 
القرطاجين  للمصطلح طريقا واسعا خّوله ألن يكون رائدا ملن جاء بعده، وقد 
باستعراض حتوالت املصطلح عند  للوصول إىل هذه اخلالصة،  الدراسة  اهتمت 

العرب لغة واصطالحا بدءا من اجلاحظ .

إن احلديث عن معايري تشكيل املصطلح يدخلنا يف دائرة ما يسمى بعلم 
املصطلح وهو علم معقد تشترك فيه مجلة من علوم اللغة واملنطق واملعلوماتية، وقد 
رصدت الدراسة جهودا ملجامع اللغة العربية يف الوطن العريب رسخت أقدامها يف 
هذا املجال، ولكن الظاهر أّن القدماء سبقوا إىل اعتماد أسس مماثلة ومعروفة يف 
صنع املصطلح كالقياس واالشتقاق والترمجة والوضع واملجاز والتوليد والنحت 

والتعريب.



البصائر - مجلة علمية محكمة - المجلد 13 - العدد 2 - ربيع األول 1431هـ / آذار 2010م

-176-

حازم   عند  املصطلح  تشكيل  معايري  رصد  يف  الدراسة  ستعمد  هنا  من 
منابع  رصد  إىل  األدباء»  وسراج  البلغاء  «منهاج  كتابه  من خالل  القرطاجين، 
املصطلح عنده أكانت عربية أم وافدة. وقد اشتملت املنابع العربية على البالغة 
أُتيح للقرطاجين بفضل تأخره  التنوع يف املنابع  والنقد واحلضارة والدين، وهذا 
زمنيا. أما املنابع الوافدة فتأتت له من تواصله مع الفلسفة والنقد اليونانيني، فكان 
تكّونت  القرطاجين  عند  املصطلح  إشكاليات  إّن  ناقل.  متأثرا مستوعبا ال جمرد 
ألسباب موضوعية وأخرى فنية، فاإلشكاليات املوضوعية متثلت بـ : االحتذاء 
والتوفيق والتعديل واالبتكار والتجديد ، واإلشكاليات الفنية متثلت بـ : وضوح 

اللغة وغموضها ، واملنهج واألسلوب، و تعدد املصطلح للمفهوم الواحد .
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Abstract

The study assumes that Hazmi al-Qartajanni (684 
A.D.) has lifted criticism and eloquence from their stagnant 
status to the level where they can form a comprehensive full-
fledged critical theory based on deep and wide understanding 
and appreciation of the history of Arabic Criticism. In this 
context, Hazmi al-Qartajanni has paved the way for the 
<term> to have a pioneering role in Arabic criticism and 
eloquence. The study is concerned with this premise and 
aims at tracking the various stages of the <term> evolution in 
Arab History, in its capacity as both language and expression 
starting from the days of Al-Jahiz

Talking about criteria for the formation of the <term> 
would entail delving deep into the wide world of the science 
of terminology; a rather complex science which involves 
the study of  terms/words and compound words that are 
used in specific contexts, the technical or special terms used 
in special subjects, the  establishing of correspondences 
between terms in the various languages,  logic,  information, 
etc. The study attempts at shedding light on well-known 
scholars and figures in Arab History who have their imprints 
in this domain. However, studies reveal that ancient scholars 
were pioneers in laying down the basis of the <term> as 
derivations, translation, allegories, figurative language, 
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juxtaposition, metaphors, construction, accentuation, 
syllables, arabization, etc.

As a renowned figure in this respect, the study aims at 
identifying the criteria adopted by Hazmi al-Qartajanni in 
forming the so-called <term> through his book <Minhaj 
al-Bulagha wa Siraj al-Udaba.> The study also aims at 
examining the descriptive approach he adopted with a 
view to tracing  all sources of the <term> be they native/
Arabic  or imported from other languages. Arabic sources 
included eloquence, criticism, civilization and religion. 
Foreign sources, on the other hand were a result of his 
contact with Greek criticism and philosophy. Nevertheless, 
his influence with these sources was that of a knowledgeable 
comprehensive person rather than that of a mere imitator. 

Complexities and ambiguities with regard to the 
<term> in his work are due to context reasons (imitation, 
coordination, alterations, innovation and renovations) and 
also to technical reasons (language clarity and ambiguity, 
style and approach, and the multi-interpretations accorded 
to the same term).
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املصطلح واملصطلح النقدي

املصطلح عند العرب لغة واصطالحًا :

كلمة (مصطلح) جذرها (ص ل ح)، ويف اللسان: «الّصالح ضّد الفساد 
... والصلح: تصاُلح القوم بينهم.  والصلح: الّسلم، وقد اصطلحوا، وصاحلوا، 
واّصلحوا، وتصاحلوا، واّصاحلوا، مشّددة الصاد، قلبوا التاء صادا، وأدغموها يف 
الّصاد مبعىن واحد»(1).  وجند بعض معاين هذه املادة اليت يذكرها ابن منظور (ت 
711هـ) يف معجمات سابقة كالّصحاح، للجوهري (ت 400هـ) (2)، ومل 
خيرج الالحقون عن هذه املعاين، كما جند عند الزبيدي (ت 1205هـ) وهو من 

املعجمّيني املتأخرين(3).

الصيغة  وجود  وعدم  الفعلية،  (اصطلح)  صيغة  وجود  من  الرغم  وعلى 
فإّن  قدمية،  معجمات  من  عليه  اّطلعت  فيما  نفسه  للفعل  االمسية  أو  املصدرية، 
الباحث يستطيع أن يستنتج من املعىن اللغوي للفعل (اصطلح)، وهو على وزن 
احلديثة  املعاجم  بعض  يف  ورد  كما  االتفاق،  يفيد  (االصطالح)  أن  (افتعل)، 
كاملعجم الوسيط، ففيه «(اصطلح) القوم: زال ما بينهم من خالف و(اصطلح) 

القوم على األمر: تعاونوا عليه، (واالصطالح) مصدر (اصطلح)» (4).

إن كلمة (مصطلح) من حيث الوزن الصريف اسم مفعول «من (اصطلح 
اصطالحًا) على تقدير متعلق حمذوف مثل (عليه)» (5)، وقد حنّمل هذه الكلمة 

معىن (اصطالح) «فهي مصدر» (6).

حينما  اهلجري  الثاين  القرن  أواخر  منذ  املصطلح،  مفهوم  العرب  عرف 
بدأ بعض الفالسفة يصّنفون رسائلهم يف احلدود والرسوم، والحظ اجلاحظ (ت 
255هـ) هذا فقال عن املتكلمني: «وهم ختّيروا تلك األلفاظ لتلك املعاين، وهم 
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استقوا هلا من كالم العرب تلك األمساء، وهم اصطلحوا على تسمية ما مل يكن له 
يف لغة العرب اسم فصاروا يف ذلك سلفًا لكل خلف وقدوة لكل تابع»(7)، وبذا 
يكون اجلاحظ من أوائل الذين تنّبهوا إىل «التحّول الذي طرأ على األلفاظ بظهور 
اإلسالم» (8)، وهذا بالفعل أول حتول تواجهه اللفظة من معىن معجمي لغوي إىل 
معىن شرعي خاص. وهو الّتحول نفسه الذي دفع أبا حامت الرازي (ت 322هـ) 
إىل تأليف كتاب (الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية) الذي حتّدث عّما «يوجد 
له ذكر يف الشريعة من األمساء، وما يف الفرائض والسنن من األلفاظ النادرة» (9)، 

اليت اّتخذت صبغة مصطلحية خاصة.

إال أن أبا عثمان استخدم كلمة (اصطلح) ليدلل ا على عملية االتفاق بني 
مجاعة من الناس إلنتاج كلمات جديدة، وهذه املصطلحات اليت نفهم وجودها 
عند اجلاحظ ال خترج عن املفهوم احلديث لكلمة االصطالح وهو «اّتفاق طائفة 
أو  (احلّد)  كلمة  نفسه  املفهوم  على  وتدل  شيء»(10)،  وضع  على  خمصوصة 
(الرسم) عند الفالسفة، كجابر بن حيان (11) (ت 200هـ) ، والكندي(12) (ت 
الفالسفة من كلمات أخرى  به  250هـ) ... غري أنين ال أخوض يف ما جاء 
غري كلمة (مصطلح) اليت حنن بصددها، وإن كنت ال أنفي إمكانية االستفادة من 

تراث الفالسفة فيما حنن فيه.

(ت387هـ)  اخلوارزمي  ونرى  اهلجري،  الرابع  القرن  إىل  وننتقل 
صاحب كتاب (مفاتيح العلوم)، يذكر يف املقّدمة أنه ضّمن الكتاب املوضوعات 
واالصطالحات اليت خلت منها أو جّلها الكتب احلاصرة لعلم اللغة(13)، فهو يستخدم 

كلمة (اصطالح) على أا (اسم) وجيمع هذا االسم على (اصطالحات).

أن أول من استخدمها  فيبدو  الشاكلة،  أما كلمة (مصطلح)، على هذه 
هو ابن فارس (ت 390هـ) يف (الصاحيب)، ففي (باب القول على لغة العرب، 
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أتوقيف أم اصطالح؟) يستخدم :

     املصدر : (اصطالحًا) (14)

     الفعل : (اصطلحنا عليه) 

     اسم املفعول : (مصطلحًا عليه) 

     اسم الفاعل : (مصطلحني عليه) 

ويرى عبد الصبور شاهني أن ابن فارس يستخدم هذه الصيغ «دون فرق 
يف االستعمال، فكّلها صور اشتقاقية، استخدمت يف معانيها االشتقاقية «دون أن 
يقصد إىل التعبري عن مثل ما يستفاد من كلمة (15) «(Term)، ولكّنها – يف 
رأينا - قريبة جدًا من معىن هذه الكلمة، وال ننسى أن االستعمال االصطالحي 
للكلمة غري منفصل عن املعىن اللغوي هلا، فضًال عن أن داللة كلمة (اصطالح) 
على لفظ خاص يف ميدان خاص ليست جديدة يف ثقافتنا وهو ما اّتضح عند 

اجلاحظ واخلوارزمي.

وبّين الشريف اجلرجاين (ت 816هـ) معىن أن نصطلح على شيء بقوله: 
بينهما.  وقيل :  اللفظ من معىن لغوي إىل آخر ملناسبة  «االصطالح : إخراج 

االصطالح : اّتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء املعىن ...» (16).

العصور  يف  استمر  واصطالح)  (مصطلح  لكلميت  املفهوم  هذا  أن  ويبدو 
طائفة  اتفاق  «االصطالح:  بقوله:  ذلك  يؤكد  الزبيدي  ذا  هو  فها   ، الالحقة 
احلديثة  املعجمات  يف  التعريف  هذا  وسار   ،(17) أمر خمصوص»  على  خمصوصة 
كالوايف (18)، والوسيط (19)، ومعجم اللغة العربية املعاصرة، بل يف كل الدراسات 
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املصطلحية اليت حتاول أن حتدد مفهوم املصطلح (20).

معايري تشكيل املصطلح (علم املصطلح) :

إن احلديث عن معايري تشكيل املصطلح، وشروط صناعته وأصوهلا يدخلنا 
يف دائرة ما يسمى علم املصطلح (Terminology)، أو املصطلحية، وهو علم 
حديث النشأة، أو: «علم حتت الصنع، رأى النور يف القرن العشرين» (21)، وبدأ 
يأخذ أمهيته ومكانته مع بدء التفّجر املعريف الذي أحدثه العقل البشري يف العصر 
احلديث، مما أوجد عشرات العلوم النظرية والتطبيقية اليت استقل كل منها مبفاهيمه 
جعل  مما  واستيعابه،  لفهمه  أساسي  مدخل  بمنزلة  أصبحت  اليت  ومصطلحاته 
املختّصني – على اختالف ختّصصام – يعنون بتحديد مصطلحام وجدولتها، 

وتصنيفها يف معجمات خاّصة ا.

وال تقتصر أمهية املصطلح على ما أسلفنا؛ ألن «املصطلح أداة للتفكري قبل 
أن يصبح وسيلة للتحليل»(22)، وميكن لنا عرب هذه األداة أن نكشف كثريًا من 
العلوم، وهو يضعنا أمام رؤية واضحة  الفكرية والفلسفية ألي علم من  األبعاد 
ملحتوى هذا العلم وقضاياه اجلزئية والكلية، فضًال عن املسامهة الفّعالة يف إجياد 
النظرية  العلوم  يف  سيما  وال  القضايا  هذه  مع  للتعامل  وميسورة  واضحة  طرق 
واإلنسانية منها على وجه اخلصوص، كل ذلك من أجل أن نتخّلص من أزمة 

الفكر اليت تعزى يف كثري من األحيان إىل أزمة املصطلح بالدرجة األوىل(23).

واعتمادًا على ما لعلم املصطلح من أمهية، أؤكد أن هذا العلم «مبفهومه 
احلديث علم معقد، يشترك فيه مجلة علوم مثل: علم اللغة واملنطق، وعلم الوجود، 
وعلم املعلوماتية، وحقول التخصص العلمي واألديب والفين، كل على حدة أحيانًا، 
وباالشتراك فيما بينها أحيانًا أخرى»(24)، وبسبب صلة علم املصطلح بقدر كبري 
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من العلوم، واشتراكه املباشر بعدد منها أيضًا فقد نعت بـ «علم العلوم» (25).

ويوصف املصطلح وعلمه باخلطورة، أيضًا، ملا حيويه من مفاهيم كلية ختتصر 
وختتزل بكلمة أو كلمات قليلة يشترط فيها أن تفرغ شحنتها يف ذهن سامعها 
والتأطريية،  التكثيفية  القوة  للمصطلح مثل هذه  يتلقاها مسعه، «وإذا كان  حاملا 
فإن االشتغال ذه األداة، وال شك سيربز مدى قوة إدراك املشتغل ا خلطورة 
االستعمال االعتباطي هلا؛ ألن التحكم يف املصطلح هو يف النهاية حتّكم يف املعرفة 

املراد إيصاهلا، والقدرة على ضبط أنساق هذه املعرفة»(26).

إن أمهية املصطلح يف ميادين املعرفة كاّفة، أّدت إىل وجود نظريتني يف علم 
املصطلح عاّمة وخاّصة:

وضع  حتكم  اليت  العاّمة  املبادئ  يف  «تبحث  العلم  هلذا  العامة  فالنظرية 
املصطلحات طبقًا للعالقة القائمة بني املفاهيم العلمية، وتعاجل املشكالت املشتركة 

بني مجيع اللغات ويف حقول املعرفة كافة.

لعلم املصطلح فهي تقتصر على دراسة املشكالت  النظريات اخلاصة  أما 
املتعّلقة مبصطلحات حقل واحد من حقول املعرفة، كمصطلحات الكيمياء، أو 
أو  العربية  بذاا كاللغة  معّينة  لغة  أو غري ذلك، ويف  األديب،  النقد  أو  األحياء، 

الفرنسية»(27).

وال تقتصر عملية تشكيل املصطلح على جهود مجاعية، أو فريقية بالضرورة 
«فاملصطلح ميثل ابتكارًا يف اللغة يقوم به فرد من الناس، أو مجاعة حمددة مؤتلفة 
على أقصى تقدير»(28)، فليس مهمًا السؤال عّمن يضع املصطلح، ولو يف املرحلة 
لطائفة  جتميع  أداة  يكون  أن  هي  املصطلح  يف  األساسية  «الفكرة  إمنا  األوىل، 
هو  داّل  لغوي  حّيز  أصغر  اخلصائص يف  أو  النوعية  الصفات  أو  املعلومات  من 
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اللفظة»(29) يف حالة الصورة البسيطة للمصطلح، وقد يتعداها يف حالة التركيب، 
مث  أصيلة،  لغوية  داللة  هلا  عبارة  أو  لغوية  وحدة  «املصطلح  يبقى  احلالتني  ويف 
أصبحت هذه الوحدة أو العبارة حتمل داللة اصطالحية خاّصة وحمّددة يف جمال 
أو ميدان معّين، لعالقة ما تربط بني الداللة اللغوية األصلية والداللة االصطالحية 
وميدان   ،(Concept) ومفهوم   (Form) مصطلح شكل  ولكل   ... اجلديدة 
(30) » (Ject Field )، وهذه العناصر الثالثة (الشكل، واملفهوم، وامليدان) تؤخذ 

بعني االعتبار عند تشكيل أي مصطلح أريد له أن «ال خيرج منه ما هو فيه، وال 
يدخل فيه ما ليس منه»(31).

وقد اشترط العرب القدماء عّدة شروط ووسائل لصياغة املصطلح، جندها 
املصطلحات،  بعمل  املختّصة  واهليئات  اللغوية  للمجامع  األساسية  املهام  ضمن 
ويذكر يف هذا السياق ما الحظه أمحد مطلوب حني حتدث عن وسائل القدماء 

يف وضع املصطلح، فوجدهم يعتمدون على عدد منها :

والعروضيون  النحويون  فعل  كما  معروفًا  يكن  مل  ملا  األمساء  األوىل:اختراع 
واملتكلمون وغريهم.

التشبيه  سبيل  على  اجلديدة،  املعاين  على  للداللة  القدمية  األلفاظ  الثانية:إطالق 
واملجاز، كما يف األمساء الشرعية والدينية وغريها مما استجد بعد اإلسالم 

من علوم وفنون.
الثالثة:التعريب ، وهو نقل األلفاظ األعجمية إىل العربية بإحدى الوسائل املعروفة 

عند النحاة واللغويني.
وهذه الثالثة، من الوسائل اليت ال يزال العاملون يف اللغة  والعلم والفن يلجأون 
إليها عند وضع املصطلحات العلمية (32)، وهو ما تؤّكده قرارات اللجان املختصة 
بالعمل املصطلحي يف جمامع اللغة العربية يف الوطن العريب، وميكن االستشهاد هنا 

مبا أقّره املجمع العلمي العراقي من قواعد لوضع املصطلح، ومنها(33) :
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ألدىن  واصطالحًا  لغة  اللفظة  مدلويل  بني  املشاركة  أو  املماثلة  مراعاة   .1
مالبسة.

االقتصار على مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد.  .2
جتنب تعّدد الدالالت للمصطلح العلمي الواحد.  .3

التزام ما استعمل أو ما استقر قدميًا من مصطلحات علمية وعربية وهو   .4
صاحل لالستعمال اجلديد.

جتّنب املصطلحات األجنبية. وغري ذلك من قواعد.  .5

املصطلح البالغي والنقدي (نظرة عامة ) :

ما سبق مّثل اجلهود اجلماعية املجمعية يف صياغة املصطلح وتشكيله بعامة ، 
فما هي احلال بالنسبة لصياغة املصطلح النقدي العريب، وما األسس اليت اعتمدت 

يف صياغته ؟ وكيف متت تلك الصياغة؟

ال شك يف أن صياغة املصطلح نظريًا أمر واضح اخلطوات، وعمل سهل 
التناول، غري أن املشكلة تكمن يف مستوى التطبيق(34)؛ ألننا قد نستطيع صياغة 
مصطلح ما يف ميدان النقد أو غريه لكن هذه املرحلة ليست املرحلة األخرية يف 
عملنا املصطلحي، إذ ينبغي هلذا املصطلح أن يثبت قدرته على استيعاب شروط 
املصطلح وصفاته املعروفة ليتداوله الناس، ويقتنعوا به، وأن يثبت ، أيضًا، كفاءته 

العملية، وأداءه الغرض املناسب يف ميدانه.

أّن  توضيح  فينبغي  األديب ومصطلحه،  النقد  مبيدان  يتعّلق  فيما  أّما       
(املصطلح النقدي) يتضمن املصطلح البالغي، والعروضي كذلك، وأن نشري إىل 
أننا «ال نستطيع أن حنّدد بالضبط زمن ظهور أوائل املصطلحات البالغية، إذ ليس 
من السهل أن نؤرخ حياة ظهور فن من الفنون أو علم من العلوم(35)؛ ألن املعرفة 



البصائر - مجلة علمية محكمة - المجلد 13 - العدد 2 - ربيع األول 1431هـ / آذار 2010م

-186-

الكاملة ال تظهر فجأة، إمنا تتكون مبرور األيام، لكن الشيء املهم الذي نستطيع أن 
نقوله هو أن بعض مصطلحات البالغة ظهرت يف كتب التفسري األوىل ككتاب 
القرآن أليب عبيدة (ت 210هـ)،  للفّراء (ت 207هـ)، وجماز  القرآن  معاين 
وكان  آنذاك  نشأا  دور  يف  زالت  ما  البالغة  ألن  حمّددة؛  غري  كانت  ولكنها 
املعىن اللغوي يطغى على معناها االصطالحي الذي تعارف عليه البالغيون فيما 
بعد»(36)، وهذا أمر ال غرابة فيه؛ ألن اللفظة اليت أرادوا هلا معىن اصطالحيًا نبعت 

من حقيقة لغوية أوًال، واستمرت تدور يف فلك هذه احلقيقة مّدة من الزمان.

اللغة  عاديًا، مستمدًا من  لغويًا  تعبريًا  القدمي  النقدي  املصطلح  لقد كان 
املستعملة، وحامًال داللتها الشائعة واملعروفة، ومن هذا القبيل مصطلح (التشبيه)، 
أكثر من شيء  اشتراك  وتعين  (شبه)  مادة  (التشبيه) من  أن  تبّين  اللغة  فمعاجم 

ومتاثلها يف صفة ما، وقولنا: أشبه الشيء: ماثله(37).

ويف القرآن الكرمي تعميق هلذا املعىن، حيث جند «مادة (شبه) ... ال تأيت إال 
مبعىن االشتباه واالختالط والتداخل، وعدم القدرة على التمييز .. واملعىن واضح 

يف املشتقات األخرى للمادة»(38).

هذا أحد احلقول اليت خرج منها املصطلح دون أن يغادر داللته، أي خرج 
منها وبقي مشروطًا ا.

أما احلقل اآلخر فهو احلقل البيئي، وخصوصًا البيئة العربية البدوية، فمما 
يلفت النظر يف جممل مصطلح اخلليل (175هـ) العروضي أنه مستمد من بيت 
عر(39)، كما أن مصطلح األصمعي (ت 216هـ) الفحولة «يعود بنا إىل طريقة  الشَّ
اخلليل أيضًا يف انتخاب األلفاظ الداّلة على الشعر من طبيعة احلياة البدوية»(40)، 
وبسبب عدم وجود صلة بني املعىن االصطالحي واألصل اللغوي مل يتفق على 
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تعريف حمدد هلذا املصطلح، حىت عند املعاصرين من النقاد(41)، وإن كان املراد به 
مفهومًا على وجه العموم. وقس على ذلك مصطلحات ثعلب (ت 291هـ) اليت 
توصف بأا «متمحلة ال عالقة بني معناها االشتقاقي واملعىن االصطالحي»(42)، 
ولكنها على صلة وثيقة ببيئة الرجل، مما يشري إىل أمهية (احلقل البيئي) يف صياغة 

مصطلح النقد العريب القدمي.

املعنيني  بني   – ضئيلة  ولو   – عالقة  وجود  ضرورة  العرب  أدرك  وقد 
اللغوي واالصطالحي للفظة، بدليل استمرار املصطلحات الواقعة يف هذا احلقل، 
منها  البالغية  سيما  وال  النقدية،  املصطلحات  ومعظم  تداوهلا.  مث  واستقرارها، 
األيام حىت  مدى  على  تتطور  أخذت  مث  لغوية،  نشأة  عهدها  أول  يف  «نشأت 
استقرت وحتددت معانيها ومفاهيمها على أيدي السكاكي والقزويين(ت 1228م، 
739هـ)»(43)، بيد أن هذا االستقرار نسّيب إىل حّد ما، الختالف بيئات النقاد 
والبالغيني، وثقافام، فضًال عن أن كثريين منهم غري خمتّصني يف النقد أصًال. ومع 
هذا وذاك اعتمد القدماء معظم األسس املعروفة، إن مل يكن كّلها، يف تشكيل 
املصطلحات ووضعها، كالقياس واالشتقاق، والوضع والترمجة، واملجاز والتوليد، 

والنحت والتعريب.

إشكالية املنهج يف دراسة املصطلح النقدي :

يعتور دراسة مصطلح النقد العريب القدمي كثري من القصور إىل هذا اليوم، 
حىت إننامل منتلك بعد دراسة علمية شاملة هلذا املصطلح، وال أظّن أن هذا ناجم 
فثمة عدد  ذلك،  من  العكس  على  فاألمر  النّية،  غياب  أو  اجلهود،  فقر يف  عن 
من الدراسات يف جمال املصطلح النقدي، لكن كثريًا منها ال يكتسب مشروعية 
الوصف بأنه دراسة، وهي أقرب إىل اجلهود التجميعية اليت ال تعدو كوا جمرد 

تعريفات تعوزها املنهجية واألداة العلمية.
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معيار  مها  العلمي  البحث  أدوات  من  متكنه  ومدى  الدارس  منهجية  إن 
النجاح يف أي دراسة، وموضوع مثل (مصطلح النقد العريب) بعمق تارخيه، وثراء 
مصادره، وتنّوع بيئاته، يفرض على كل من يتصّدى له أن يفّكر مليًا قبل أن يلج 

متاهاته ، ومن هنا نتساءل عن املنهجية اليت ّمتت ا دراسة هذا املصطلح.

يعّرف املنهج بأنه السبيل الذي يسلكه الباحث حنو الغرض الذي يهدف 
إليه من دراسة ما(44)، حبيث حيرص على أن يكون سبيًال يسريًا، ومأمونًا إىل أبعد 
احلدود، وعليه – لضمان هذا – أن يعّين الغرض الذي يريد أن يصل إليه ملا هلذا 
التعيني من دور يف توضيح الرؤية وحتديدها قبل أن يسلك أي سبيل، ومن مث حيّدد 

ما يراه مناسبًا من املناهج للوصول إىل هذا الغرض، وأشهر هذه املناهج :

املنهج التارخيي.  -1

املنهج الوصفي.  -2
املنهج التارخيي الوصفي.  -3

املنهج املقارن.  -4
املنهج الفيلولوجي(45).  -5

غري أن البحث قد يعتمد مناهج فرعية أخرى مل تشتهر بوصفها مناهج 
من  معني  ميدان  يف  وشهرا  استخدامها  اقتصر  إمنا  العلمي خمصوصة،  للبحث 
املناهج  حيّور بعض هذه  منها، وقد  منهج  قد جيمع بني غري  أو  املعرفة،  ميادين 

بطريقة ما حبيث خيدم يف هذا التحوير هدف الدراسة وغايتها.

منهج  على  تقتصر  ال  أن  األمور،  هذه  من  انطالقًا  الدراسة،  وارتأت 
واحد(46)، ومن هنا ستنحو حنوًا تكامليًا، إذ ال ُينكر أن مثة فوائد كثرية ميكن 
التارخيية،  القراءة  من  البد  أنه  أيضًا،  ونؤكد،  األخرى.  املناهج  من  استغالهلا 



-189-

معايري تشكيل املصطلح وإشكاالته يف النقد العريب القدمي                        عباس،الشمايل

والتفكيكية والتأويلية(47) واملقارنة والتشخيصية)(48) واإلحصائية... إخل؛ ألننا ذه 
تنّوعها،  على  املناهج  هذه  تقّدمها  اليت  الطروحات  من  أنفسنا  الطريقة ال حنرم 
«ليس  فاملنهج  بعينها؛  بقواعد  يلزمنا  من حديد  بسوار  أنفسنا  نقّيد  ال  مث  ومن 
بضع (قواعد)، وال مجلة (خطوات) إال يف النصوص اليت تتحدث عن املناهج، 
املمارسة  الواقع، أي يف  أما يف  للمنهجية،  الذي يريد (التنظري)  أي يف اخلطاب 
العملية للبحث، فاملنهج أساسًا، املفاهيم اليت يوظفها الباحث يف معاجلة موضوعه، 
وطريقة توظيفها. وهذه املفاهيم قد جيدها الباحث قائمة يف املجال الذي يتحرك 
أهداف  خلدمة  آخر»(49)  جمال  من  يستعريها  قد  أو  وضعًا،  يضعها  قد  أو  فيه 

الدراسة وغايتها كما أسلفنا.

ال حناول يف دراستنا هذه للمصطلح النقدي عند القرطاجين (ت684هـ) 
أن نكون أحادّيي املنهج لألسباب السابقة، وال نّتبع املنهج التارخيي إال إذا أحوج 
األمر، وحجتنا يف االبتعاد عن هذا املنهج واضحة جلية، ملّخصها: أننا مل نكشف 
بعد عن جوانب تطّور مصطلح النقد العريب كافة، فكثري من املصّنفات النقدية 
والبالغية ما يزال يف ذمة الزمن، ناهيك عن أّن ما عثر عليه منها نائم أكثره يف 
خزائن املخطوطات، مل تصل إليه أيدي املحققني بعد، ومن ّمث تصبح هذه الدراسة 

– ذه الظروف – «ضربًا من العبث»(50).

وكذلك احلال بالنسبة (للمنهج املقارن)، فثمة عالقة وثيقة بينه وبني املنهج 
التارخيي، وبالتايل البد أن يتوفر للباحث كل األدوات والظروف التارخيية، ألن 

هذا املنهج يعّد – يف األساس – «امتدادًا للمنهج التارخيي»(51).

أما املنهج الوصفي فسيكون له شأن يف الدراسة، فقد اّتضح يل أن تطبيقه 
جمٍد يف مثلها، وهو ما تؤّكده شروط هذا املنهج حال تطبيقها يف هذا النوع من 
املصطلح  املختصني يف جمال  أحد  – كما رصدها  والدراسة، وشروطه  البحث 
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النقدي – هي(52):

إحصاء النصوص اليت جند فيها للمصطلح (معىن خاصًا) .  -1
دراسة املواد االصطالحية يف املعاجم اللغوية، فاالصطالحية، دراسة تبتدئ   -2
من أقدم ما اعتمد عليه منها مسجلة أهم ما فيه، وتنتهي بأحدث ما اعتمد 

عليه منها مسجلة أهم ما أضاف .
كل  تصّنف  دراسة  املحصاة،  بالنصوص  املواّد  تلك  مصطلحات  دراسة   -3
مادة حسب املستعمل منها اصطالحيًا، وتتفّهم نصوص كل مصطلح نصًا 
نصًا، تفّهمًا ال يدرس نصًا ما أو استعماًال اصطالحيًا مبعزل عن نظائره.

أن  ينبغي  فيما   – تراعي  دراسة مصطلحية  ذلك يف صورة  نتائج  عرض   -4
تراعي :

ذكر صفات املصطلح اليت تستفاد من جمموع نصوصه، أو بعضها مما يتمّيز   أ- 
ا من سواه، والنعوت أو العيوب اليت ينعت ا أو يعاب، واألحوال اليت 

يرد عليها من إضافة أو إطالق، وامسية أو وصفية وتعريف أو تنكري.
ذكر العالقات اليت تربط املصطلح بسواه، والفروق اليت تفصله عن غريه،   ب- 

وال سيما التضاّد والترادف، والتقابل والتناظر، والعموم واخلصوص.
عرض الضمائم اليت قد تكون هلا هي كذلك صفات وعالقات.  ج- 

منابع املصطلح عند حازم القرطاجين يف (منهاج البلغاء) :

أوًال : املنابع العربية.

ثانيًا : املنابع الوافدة.

وميكن أن نرّد مصطلحات حازم النقدية عمومًا، إىل منبعني كبريين، عريب 
وأجنيب، ولكّل جداول وفروع :
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أوًال : املنابع العربية ، وتشمل :

البالغية، والنقدية، واحلضارية، والدينية.

يف  األديب،  تارخينا  عمق  يف  ضاربة  فهي  والنقدية،  البالغية  املنابع  فأما 
القرن الثاين اهلجري، إذ يعود حازم إىل تعبريات اصطالحية مبّكرة جدًا يف النقد 
والبالغة العربيني، ويأخذ من أعالمهما األوائل، كاخلليل بن أمحد (ت 175هـ) 
الذي نقل عنه يف غري موضع، فاستشهد به ليدّلل على العالقة بني املعىن اللغوي 
كما  (الضرورة)(54)،  مفهوم  عن  احلديث  ويف  (للمطابقة)(53)،  واالصطالحي 

ناقشه يف تسمية (األوتاد واألسباب)(55) يف تفعيالت الشعر.

واجلاحظ (ت 255هـ) هو الذي أمّد حازمًا بنظرية (التحسني والتقبيح)
(56)، اليت تشّكل ماهّية الّشعر من حيث غايته يف التعامل مع أشياء العامل اخلارجي 

تعامًال مبنيًا على أساس عالقة هذه األشياء باملتلقي، فقال حازم : «قال اجلاحظ: 
ليس شيء إال له وجهان وطريقان، فإذا مدحوا ذكروا أحسن الوجهني، وإذا ذّموا 

ذكروا أقبحهما»(57).

وقد كان لقدامة بن جعفر(ت326هـ) نصيب كبري يف مصادر املصطلح 
عند حازم ، فهو – يف نظره– «من الُبصراء ذه الصناعة»(58)، ومع ذلك خالفه 
يف بعض املصطلحات، كاملطابقة، «فقدامة خيالف يف هذه التسمية فيجعل املطابقة 
متاثل املاّدة يف لفظني متغايري املعىن، ويسّمى تضاّد املعنيني تكافؤًا، وال تشاّح 
يف االصطالح»(59)، واستغّل حازم دّقة شواهد قدامة فنقل كثريًا منها، كما يف 
شواهد (املقابلة)(60)، (والتناقض)(61)، وإن يكن حازم أوسع أفقًا منه يف مسائل 
هذا الباب األخري، ملا يفرضه حازم من احتمالية (التأويل)(62) يف العبارة الشعرية 
مستفيدا من جهود ابن سنان كما سيأيت، لينقذها من التناقض الذي قد يصمها.  
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كما ارتوى حازم من هذا املنبع يف مصطلحي (املدح والّذم)(63) وما له عالقة 
ما.

وقد نقل أليب الفرج األصبهاين (ت 356هـ) كالمًا يف (املفاضلة)(64) 
بني الشعراء، متهيدًا لإلدالء بدلوه يف هذه املسألة اليت جّدد فيها حازم، خمالفًا من 

سبق من النقاد القدماء.

وتأيت صلة حازم بابن سنان اخلفاجي (ت752هـ)(65) بعد صلته بقدامة، 
ذلك،  يف  منه  فأفاد  الفصاحة،  بنظرية  تركيزًا  أكثر  اهتمام  من  سنان  البن  ملا 
مثلما أخذ منه يف مصطلحي (املقابلة)(66)، (والتناقض)(67) غري أنه مل يأخذ عنه 
كيفما اّتفق، بل ينافحه ويناقشه أحيانًا، ومن ذلك حديثه عن مصطلحي (املمتنع 
كل  سنان  ابن  نسب  حينما  كذلك،  االعتراض،  هذا  (68).وظهر  واملستحيل) 
سلوك إىل (طبع اإلنسان)(69)، مغفًال أمهية (التعّلم والرياضة)(70)، يف حني يرى 

حازم ضرورما إىل جانب الطبع معًا.

البيت  قراءة  وإمكانية  (التأويل)(71)  مبفهوم  حلازم  سنان  ابن  أوحى  وقد 
الشعري قراءات متعّددة تتنوع فيها أوجه الفهم والتفسري.

والشك أن ظهور حازم املتأّخر أتاح له أن ينّوع منابع مصطلحه، فيمتّد 
ا منذ بدايات احلركة النقدية حىت ظهور منط من النقد األديب، ميكن نعته بأنه 
مناقشته  حازم  عنه  نقل  هـ)الذي   370 (ت  اآلمدي  حيث  متخصص،  نقد 
لقدامة (للمدح والذم، واحلسن والقبح) (72).  وهذا االمتداد احلازمي يف تارخينا 
النقدي – منذ القرن الثاين اهلجري حىت القرن السابع اهلجري – يدّل على سعة 
تارخينا  يف  مصّنفات  من  كتب  ما  معظم  على  ووقوفه  أفقه،  ورحابة  اّطالعه، 
أخرى،  وأغفل  القدماء  العرب  النقاد  بعض  أمساء  فإن هو ذكر  األديب عمومًا، 
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فثمة إحساس بوجود بعض األمساء اليت شّكلت منابع خفية ملصطلحاته، وأرجح 
استفادته من ابن قتيبة (ت276هـ) يف مصطلحي (األسلوب)، (واالستبطاء)، 
والشك يف أن مصطلح (التحجيل) قد استمّده من أيب العباس ثعلب (291هـ)، 
وكذلك (االقتصاص).  وأفاده عبدالقاهر اجلرجاين (ت 471هـ) يف مصطلحي 
ابن  ومن  خاصة(73)،  نظرة  األخري  هذا  إىل  نظر  وإن  (والنظم)،  (اإلحالة)، 
ابن  أّما  (والترجيح)،  (واالستدراج)،  (اإلخوانيانت)،  أخذ  األثري(ت637هـ) 
رشيق القريواين (ت 456هـ) صاحب العمدة فقد ل من منهله (االسترفاد)، 
(واالستعذاب)، (واالشتراك)، (واالّطراد)، (والتعمية)، (والتفريع)، (واخلروج)، 

(واملبدأ)، (واملقّطع).

وأما الفالسفة املسلمون ، فقد كان تأثر حازم م أكرب، وعالقته معهم 
أوثق، إذ شّكلوا له منبعًا (نقديًا وفلسفيًا) مزدوجًا ، فأخذ عنهم مصطلحات 
النقدية اليت ضّمنوها ترمجام وشروحهم، وتلخيصام لكتاب أرسطو  النظرية 

(فن الشعر)، مثلما أخذ عنهم مصطلحات منطقهم، وفلسفتهم من مظاّنها.

آخذًا  (ت339هـ)(74)،  الفارايب  باسم  موضعني  يف  حازم  صّرح  لقد 
منه مصطلحي (األقاويل املخّيلة)(75)، (والتصديق)(76)، ورمبا تعود هذه القلة يف 
املصطلحات املستمّدة من الفارايب إىل صغر حجم كتابه «رسالة يف قوانني صناعة 

الشعراء»(77).

وقد كان الشيخ الرئيس ابن سينا (ت428هـ) رأس الفالسفة ورئيسهم 
عند حازم، كما كان عند غريه، وهذا مسّوغ كاف ليستمد منه ما ينوف على 
أربعة وأربعني مصطلحًا هي: (علم الشعر، وطراغوذيا، وقياس ووجود، ومعىن 
كّلي، وختّيل شعري، وخرافات بسيطة، وقصص خمترعة، وطباع، وأقاويل شعرية، 
صادقة،  ومقّدمات  وختييل،  خمّيلة،  ومقّدمات  مؤتلف،  وقول  كاذبة،  وأقاويل 
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ومقّدمات كاذبة، وهيئة، وتأليف، وحماكاة، وصدق وكذب، وأقاويل برهانية، 
وجدلية، وخطابية، وممكن، وممتنع، ونادر، ومشورّيات، ويقني، وحماكاة حتسني، 
وتقبيح، ووصف الشيء مبا يطابقه، والّصور القبيحة، والتعليم، والتأليف املّتفق، 

والعّلة، والشعرية، وزمان القول، واملسموع، واملفهوم ... (78) .

فإنه  املسلمني،  العرب  الفالسفة  من  استقاه  الذي  الفلسفي  املصطلح  أّما 
يشغل حّيزًا كبريًا جدًا يف كتابه، وهو ما يبدو جليًا يف هذه الدراسة.

إن إميان حازم حبضارته العربية يف جذورها البدوية، شّكل له رافدًا مهمًا 
من روافد املصطلحية، فثمة عدد غري قليل من مصطلحاته يرجعه إىل صور مادّية 
من بيئة األعراب وحيام وصناعام البسيطة مبختلف جوانبها، وقد ورد ذكر 
بعضها لدى عدد من املؤلفني القدماء، ومن هذه املصطلحات: (إذالة، وارجتال، 
وإسباغ، واقتصاص، وحتجيل، وترصيع، وترفيل، وتسهيم، وتسومي، وتصريع، 

وتوشيح، وركن، وروى، وعمود، وفحولة، وكسر، ومصراع، ووتد ...).

أما املنبع الديين فهو غري منفصل عن املنبع احلضاري، بيد أنه امناز عنه مبا 
يّتسم به من العلمية، فحازم يعود – يف هذا املنبع – إىل علوم دينية متنوعة، كالفقه، 
والتفسري، واحلديث الشريف،  وقد شّكلت مصطلحاا مصدرًا واضح املعامل يف 
معجمه، مثلما أسهمت يف تكوين صورة متمّيزة لوجه احلضارة العربية يف عصور 
ازدهارها، فالّدين اإلسالمي، واحلضارة اإلسالمية عمومًا «غرسا يف أعماق اإلنسان 
مفاهيم جديدة يف العقيدة، والعبادات، واملعامالت، واألخالق مما مل يألفه العرب 
يف جاهليتهم، وبذلك بدأت مرحلة جديدة يف تاريخ احلضارة، انعكس أثرها على 

اللغة العربية، إذ هي وعاء الفكر ودليله»(79)، واهلوية اليت متنحه خصوصّيته.

مل يفت هذا املنبع الّثر حازمًا، إذ رجع إىل شّتى فروعه ووّظفها، تاركًا إياها 
كما هي أو حمّورًا هلا بزيادة، أو اشتقاق، أو وصف، أو تفريع، أو عطف.  وقد 
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رفد هذا الّنبع معجم حازم مبا يزيد على عشرين مصطلحًا، بعضها جاء من أصول 
كالمية ومنطقية، ومت توظيفه يف احلقل الديين، مثل: (االحتجاج، واالستدالل، 
واإلسناد، واالعتبار، واألعيان، واإلقناع، والربهان، والتأويل، والتفسري، واجلدل، 
والّرهبة، والصدق، والرقة، والظّن، والفاصلة، والقياس، والكذب، واليقني)(80).

ومثة منابع عربية أخرى للمصطلح عند حازم لكنه مل يعبَّ منها كثريًا، 
كالنحو، والصرف، واملوسيقى، واألصوات، ورمبا ترجع قّلة استفادته من هذه 
النفسية  جوانبها  على  وتركيزه  وفلسفتها،  الّصنعة  بروح  اهتمامه  إىل  املنابع 
واجلمالية، مما يقع ضمن إطار ما أمساه (باملالءمة واملنافرة، والتحسني والتقبيح) 

وما تفّرع عنهما.

ثانيًا : املنابع الوافدة :

ملّا كان حازم أكثر النقاد العرب القدماء إفادة من الفلسفة والنقد اليونانيني، 
كان البد له أن يسترفد املصطلحات اليونانية ليوّظفها يف مشروعه الّنقدي بطريقة 

التأثر واالستيعاب، ال النقل املجّرد، والتقليد املحض.

أجنبية أخرى ذات شأن عنده،  منابع  بوجود  للقول  يدعو  ما  مثة  وليس 
فمصطلح (دوبيت)(81)، الفارسي األصل(82)، أخذه عن العرب، وجعله واحدًا 
الفارسي من بني  األصل  الوحيد ذو  املصطلح  (دبييت)، وهو  وّمساه  أوزام  من 

مصطلحات حازم.

أما مصطلح (أرجل)(83) العروضي، فهو، وإن أشري إىل أنه هندي األصل(84)، 
فأغلب الظّن أّن حازمًا أخذه عن اليونان، الشتراكهم مع اهلنود فيه.

من  كبريًا  عددًا  اليونان  منابع  من  انتقى  حازمًا  أن  يف  إذن،  ال خالف 
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مصطلحات الفلسفة واملنطق ، وكثريًا ما نقل نصوص أشهر أعالم الثقافة اهليلينية، 
اليت ما إن أطّل القرن السادس اهلجري على املغرب العريب حىت ترمجت مجيعها أو 
كادت، كنصوص سقراط(85) (ت 399 ق.م) وأفالطون(86) (ت 347 ق.م)، 

وأرسطو(87) (ت 322 ق.م).

وال جرم أن كل مصطلحات الفلسفة واملنطق تعود يف جذورها إىل هذا 
املنبع ، فهما علمان يونانيان أخذنامها بالنقل والترمجة ، ويف معجم حازم عدد غري 
قليل من املصطلحات اليت استمّدها من الفالسفة املسلمني يف أعماهلم حول (فن 

الشعر) ال خيرج عن هذا اإلطار كما يوضح تتبع املصطلح النقدي عند حازم.

إشكالية املصطلح عند حازم : مظاهرها وأسباا :

أوًال – اإلشكالية املوضوعية (املضمونية).

االحتذاء.  .1
التوفيق والتعديل.  .2

االبتكار والتجديد.  .3

ثانيًا – اإلشكالية الفنية (التقنية).

وضوح اللغة وغموضها.  .1
املنهج واألسلوب.  .2

تعّدد املصطلح للمفهوم الواحد ، أو (الترادف).  .3
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ودقته،  منهاجه،  يف  حازم  أكده  الذي  الذهين  التفّوق  من  الرغم  على 
وإخالصه ملنهجه، ونفاذ بصريته، وحماولته التنظريية الرائدة يف جمال النقد األديب، 
وتأسيسه ملصطلح نقدي يستمد من شّتى أصناف العلوم اليت عرفها عصره، على 
متعّددة  مصطلحية  إشكالية  من  املنهاج  كتاب  عاىن  فقد  كله،  هذا  من  الرغم 
اجلوانب، وهي ما حياول البحث أن يتتّبعها، ويرصد مظاهرها وأسباا لنكشف 
زلنا  ما  الذين  حنن   – ولنفيد  حازم،  عند  املصطلحي  للعمل  اآلخر  الوجه  عن 
نعاين من مشكلة مصطلحية مزمنة يف خمتلف امليادين العلمية – من أسباب هذه 
من  ختلو  مصطلحية  أسس  إرساء  ويف  النقدي  مصطلحنا  دراسة  يف  اإلشكالية 

اخللط، والغموض، والتشويش، والتعقيد.

وملّا كان للمصطلح جانبان (موضوعي وفين) فقد ارتأينا أن نوّزع حديثنا 
عن هذه اإلشكالية وفقًا هلذين اجلانبني :

أوًال : اإلشكالية املوضوعية (املضمونية) :

يبدو أن الدراسات اليت حتّلل املصطلح يف جمال ما، وال سّيما جمال النقد 
األديب، ال تويل مفهومه اهتمامًا واضحًا، أي أا ال تقّيده بقيود أو شروط تشترطها 
يف اجلانب املوضوعي (املضموين) منه، ولعل هذا – يف رأينا – عائد إىل خلل يف 
نصوص النظرية املصطلحية العاّمة، أي النصوص اليت تنّظر لعلم املصطلح(88)، ألا 
غالبًا ما ترّكز على جانبني: املفردة (اللفظة املراد حتويلها إىل مصطلح)، والعالقة 
بينها وبني املفهوم الذي ستعّبر عنه.  ومل النظرية العنصر الثالث، وهو (املفهوم) 
وأمهلت  الواو)،  (بكسر  باملحتوي  اهتّمت  فإّنها  وباجلملة،  نفسه،  املضمون  أو 

املحتوى (بفتح الواو)، وإن أّكدت وجود عالقة بينهما.

فعلى سبيل املثال، ال جيد من يريد اإلفادة من (النظرية العاّمة للمصطلح(89) 
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بكّمها،  وال  ما،  اصطالحي  تعبري  حتت  تدخل  اليت  األلفاظ  مباهية  عناية  كبري 
ومرجعيتها، وغريه مما له بذلك أدىن تعّلق.  فعندما يذكر حازم مصطلح (املشاكلة) 
مثًال، يقول: هي «احتاد يف النوع»(90)، فهذه الطريقة نفسها، وهذا املحتوى ليس 
دقيقًا يف علم املصطلح؛ ألن كلمة (احتاد) ذاا مصطلح، وكذلك كلمة (نوع)، 
وذا فّسرنا مصطلحًا مبصطلحني ال يقالن كثافة وغموضًا. هذا مثال على فهمنا 
إلشكالية املضمون يف املسألة املصطلحية عمومًا، وسوف نكشف مظاهرها يف 

بقية مصطلحات حازم من حيث:

االستمرارية واالحتذاء.  -1
الّتوفيق والّتعديل.  -2

االبتكار والتجديد.  -3

1- االستمرارية واالحتذاء :

ال يستطيع حازم أو غريه أن يتنّصل من تاريخ مصطلحي ضارب يف عمق 
ازدهارها  وحلظات  مراحلها،  وتعاقب  وجوهها،  مبختلف  العريب  الّنقد  حركة 
وانكسارها، وليس صحيحًا «أن حازمًا بدأ حيث انتهى قدامة»(91)، فقد برهنت 
الدراسة التفصيلية ملصطلحاته أنه بدأ قبل ذلك بكثري، أي حيث بدأ النقد العريب 
القدمي يبحث عن مصطلحه، ويؤّسس اللبنات األوىل يف نظريته بأقسامها وتفّرعاا، 

أي منذ حماوالت ثعلب (ت291هـ)، بل اخلليل بن أمحد (ت 175هـ).

الثقافية  البيئات  النقدية تتدّرج يف  وباجلملة، فقد بدأ منذ أن أخذت الظاهرة 
املختلفة، من شعرية، ولغوية حنوية، وبالغية، وكالمية، ودينية، وفلسفية، ونقدية(92).
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مع كل ما حققه القدماء عرب هذا التاريخ مبراحله املتعاقبة من تطوير للنظرية 
النبوي  واحلديث  الكرمي،  القرآن  لدراسات  إال  مثله  يتوفر  مل  واهتمام  النقدية، 
الشريف، فإن هذه النظرية عانت – على صعيد املصطلح – من خلط، وسوء 
النظرية عمومًا،  أّثرت سلبًا يف هيكل  تعقيدات، وتشويهات  فهم، جّرا معهما 
مث ورث حازم – كغريه من السلف – جانبًا من هذا كّله  ميكن رصده وتتّبعه 

بأمثلة نظرية وتطبيقية.

النقاد على املصطلحات اليت ورثها  لعل حازمًا كان أحرص من أسالفه 
عنهم ، ومع ذلك فاإلشكالية ظّلت قائمة، وحسبنا أن نلقي نظرة جمملة على 
مصطلحاته اليت أخذها عن البالغيني والنقاد العرب قبله، مبا فيهم من الفالسفة 

املسلمني، مث نتأمل اجلانب اإلشكايل فيها.

لقد زّج حازم بكثري من املصطلحات يف كتابه دون أن يقّدم هلا مفهومًا 
يف  يورده  فهو  (اإلحالة)،  مصطلح  كما يف  ويوّضحها،  يشرحها  خاصًا  نظريًا 
تعنيه هذه  ما  دقيقة  معرفة  يعرف  أنه  القارئ  يفترض يف  سياقات خمتلفة وكأنه 
الكلمة، فضًال عن أن مصطلح اإلحالة قد يعين غري معىن، أهو أحال من املحال 
أم التحّول ؟ األمر الذي جيعل كل معاين املصطلح تقفز إىل الذهن مباشرة حينما 
يرد يف سياق ما، وال يتم حتديده إال بعد الفراغ من قراءة سياقه كّله.  وبذلك 
املصطلح  فمثًال، ذكر هذا  املصطلح،  يتحكم يف معىن  الذي  السياق هو  يصبح 
(اإلحالة) مبعىن اإلرجاع يف سياقني خمتلفني فاختلفت طبيعة املعىن نفسه، فقوله: 
املستغربة»(93)،  التاريخ  وطرف  املستحسنة  القدمية  األخبار  على  «كاإلحاالت 
مما جيعل لإلحالة اإلرجاعية معىن خاصًا خمتلفًا عن ماهية هذه اإلحالة يف قوله: 
«ومما تأخذه طريقة اهلزل من طريقة اجلّد أيضًا إيراد بعض املعاين العلمية على حنو 
من اإلحالة عليها ببعض معاين اهلزل واملحاكاة ا»(94)، فاألوىل إحالة تارخيية، 
واألخرية إحالة حاضرة ليست تارخيية فضال عن استخدام املصطلح (لذاته) مبفهوم 

آخر خمتلف اختالفا كليا كما سريد الحقا.
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ومصطلح (االحتجاج)، أيضًا، مما افتقر إىل تعريف نظري عنده، وكذلك 
(اإلمحاض)، (واإلخبار)، غري أننا ميكن أن نقبل منه إيراد مصطلح نقدي قدمي 
دون تعريف، أما أن خيترع مصطلحًا جديدًا مث يستعمله دون أن يوضحه، فإن 
هذا مما يؤخذ عليه يف عمله املصطلحي، (فاالسترفاد) من مصطلحاته اخلاّصة اليت 
مل يضع هلا حتديدًا واضحًا، وقد ذكره يف سياق طويل عن أخّساء العامل الذين 
«حتّرفوا باعتفاء الناس ، واسترفاد سواسية الّسوق بكالم صّوروه يف صورة الشعر 
عند  مستخدمًا  نفسه  املصطلح  وملا كان  والقافية خاصة»(95)،  الوزن  من جهة 
ابن رشيق(ت456هـ)(96)، مبفهوم آخر، فقد أصبح وضع حتديد مسبق له أكثر 

ضرورة وإحلاحًا.

ومصطلح (ترتيل الشيء مرتلة ضّده) حيتاج إىل توضيح ما هو (الشيء)، 
وما هو (ضّده)، ومن أي ناحية يكون هذا التضاد، أمن ناحية اللفظ، أم املعىن، أم 
الترتيب، أم غريه ؟  فحازم ال يعّرف هذا املصطلح ويكتفي بأن ميّثل له بالبيت:

وشكّييت فقد السقام ألنه         قد كان ملّا كان يل أعضاء

يعتمد على وجود  املصطلح؛ ألنه  لتوضيح  نفسه غري كاف  املثال  وهذا 
قضيتني إحدامها موجودة يف البيت، واألخرى موجودة خارجه، فالشكوى من 
فقد السقام قضية مذكورة، أما القضية الغائبة فهي الشكوى من السقام، ووجودها 

متضّمن وغري صريح.

أما مصطلح (التنظري) فيكتشف القارئ معناه من خالل مرادفته للمحاكاة 
والتمثيل، ولوال ذلك ملا استطاع املرء أن يتوّصل إىل مفهومه بسهولة، يقول حازم 
عن املعاين الذهنية: «ليس ملقاصد الشعر حوهلا مدار، وإمنا تذكر حبسب التبعية 
للمتعلقة (أي املعاين) بإدراك احلّس لتجعل أمثلة هلا، أو ينظر حكم يف تلك حبكم 
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يف هذه، فيكون التمثيل والتنظري فيهما من قبيل تنظري األشهر باألخفى، وتنظري 
األظهر باألخفى»(97)، وذا كان األوىل به أن يقتصر على مصطلح واحد، وهو 
التمثيل مثًال، ولكن حّبه لالختراع والتجديد جعله يؤّسس مثل هذه املصطلحات 
اليت مل تكن وليدة حاجة، وقد اخترعها دون أن حيّدد مفهومًا خاصًا هلا.  وهذا 
ما صادفنا يف مصطلح (التوّقر) أيضًا، فقد عّرف أواخر األجزاء (التفاعيل) بأا 
«مظاّن اعتمادات وتوّقرات، ومقاطع أنفاس بوقفات خفية، أو بّينة»(98)، ويرد 
هذا املصطلح يف نص آخر دون تعريف أيضًا.  وملّا كان املعىن اللغوي للتوّقر، 
وهو ثقل يف األذن، أو أن يذهب السمع كّله(99)، ال يسعف يف توضيح معناه 
اجلديد عند حازم، فال بّد، إذن، من أن يقّدم لنا، ولو جبملة، فهمه اخلاص له، 
هذه  إىل  فيه  يشري  تطبيقي  مثال  وجود  لعدم  الفهم  هلذا  حاجتنا  ازدادت  وقد 

التوّقرات.

ونالحظ حازمًا، أحيانًا، يستعري (املصطلح ومفهومه) من غريه، غري أنه 
املفهوم  لوجود  إدراكه  من  الرغم  على  آخر،  مفهومًا  نفسه  للمصطلح  خيترع 
القدمي، واملشكل يف هذا األمر أنه يستخدم املفهومني معًا، فبعد أن ذكر مصطلح 
(اإلرداف) باملفهوم الذي أورده قدامة، وهو الكناية(100)، قال: «ومن الشعراء 
القول يف جهة واحدة وال حيسن أن يردف قوله يف جهة بقوله يف  من ُيحسن 
جهة، وأن ينتقل من إحدامها إىل األخرى انتقاًال لطيفًا، ومنهم من حيسن إرداف 
اجلهة باجلهة املناسبة هلا»(101)، والواقع أن إيراد املصطلح مبفهوم معّين ينبغي أن 
يّطرد، وال ندخل عليه مفهومًا آخر إال أن نعّدل يف جسد املصطلح نفسه، أما إن 
بقي كما هو، فعلينا أن حنافظ على مفهوم واحد له، لنتجّنب تداخل املفاهيم، أو 
اختالطها والقضية نفسها تواجهنا يف مصطلح (اإلحالة) املشار إليه سابقا، «فإن 
العلماء بصناعة البالغة مّتفقون على أن ما أّدى إىل اإلحالة قبيح»(102)، فاإلحالة 
يستخدم  حازمًا  لكن  القدماء،  العرب  النقاد  عند  ساد  ما  هو  االستحالة  مبعىن 
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املصطلح باللفظ نفسه ليشري به إىل إرجاع السامع إىل األخبار القدمية املستحسنة 
والصناعية،  العلمية  املعاين  بعض  إىل  وكذلك  املستغربة(103)،  التواريخ  وُطرف 
القبيل مصطلح (اإلخبار)، فقد أورده  كالفقه والنحو وغريمها(104).  ومن هذا 
االمسية، وهو  للجملة  املكّمل  اآلخر  باجلزء  تأيت  أن  النحوي، وهو  مبعناه  حازم 
اخلرب، فتكمل به املبتدأ (105)، مث ذكره مبعناه اللغوي احلقيقي، وهو أن تسرد خربًا 

(قصة) .(106)

اخلطأ  من  فإن  ما،  ميدان  مفهوم مستقر يف  له  إذا كان  فاملصطلح  إذن، 
أن أدخل إليه مفهومًا آخر وأستعملهما له معًا دون إجراء أي تعديل يف صيغة 
إىل  بذاكرته  يعود  أن  القارئ  من  تتطلب  العملية  هذه  ألن  وشكله؛  املصطلح 
نفسه،  الوقت  ذاكرته يف  املفهوم من  وأن ميحو هذا  للمصطلح،  القدمي  املفهوم 
وهي عملية تسبب خلطًا وإرباكًا ال خيفيان. وقس على ما سبق من أمثلة يف هذه 
القضية مصطلح (اإلضمار)، (واألغراض)، (والبديع)، (والتأسيس)، (والتأليف)، 

(والترجيح)، (والتعديل)، (والركن)، (والقبض)، (والتلّطف).

ويترك حازم للقارئ يف كثري من األحيان أن يستنتج املفاهيم وحده، وذلك 
حينما يقّدم تعريفًا غري مباشر  للمصطلح، أو ما ميكن أن نسّميه (شبه تعريف)، 
ورمبا يعود ذلك إىل بعض األسباب اليت أشرنا إليها عن نفسية حازم، وعن استيائه 
التفّرد يف  التأليف، وإىل رغبته يف  النّقاد والبالغيني السابقني، وطرائقهم يف  من 
أسلوبه ولغته ومنهجه، ففي حتديده ملصطلح (اإلام)، يقول: أن تكون العبارة «غري 
واضحة الداللة لضروب من املقاصد»(107)، فالتعريف ما زال غامضًا نوعًا ما؛ 
ألن عدم وضوح الداللة هذا، حيتاج إىل تفصيل وشرح، أيعين داللة اللفظة ذاا، 
أم الداللة املعىن واملقصد الذي يقصده الشاعر ؟ ويف تعريفه (لالحتجاج) يقول: 
«كل كالم حيتمل الصدق والكذب إّما أن يرد على جهة اإلخبار واالقتصاص، 
لالحتجاج  فمعرفتنا  واالستدالل»(108)،  االحتجاج  جهة  على  يرد  أن  وإما 
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نستنتجها من مقابلته باإلخبار واالقتصاص، وربطه باالستدالل، وهي طريقة غري 
يقّدم  (اإلمحاض) جتده  املصطلح. وكذلك يف  مفهوم هذا  إىل  للوصول  مباشرة 
ظالًال ملعناه ، وليس معناه املباشر حني يقول: «جيب على من طريقته اجلّد أن 
يكون ما يلّم به من اإلمحاض يف تفاريق كالمه، والفلتات من أحواله مما ال يعظم 
قدحه يف طريقة اجلّد» (109)، وجند مثل هذه الظالل من املفاهيم، أو املعاين غري 
املباشرة يف (اإلخبار)، (واالستثناء)، (واالستدالل)، (وبناء استعارة على أخرى)، 
(والتناقض)،  (والتماثل)،  (والّتعمية)،  (والترصيع)،  (والتداخل)،  (والتأنيس)، 
(واجلنس)، (واحلّس)، (واخلرافة)، (والدربة)، (والصورة)، (والطبقة)؛  ففي كل 
هذه املصطلحات جاء التعريف بطريقة غري مباشرة ، حبيث مل جند صيغة خاصة 

بكل مصطلح منها توّضحه وتبّينه.

مع أن حازمًا يؤمن بوحدة الغاية واهلدف يف الفنون مجيعًا، وهو إحداث 
نوع من (االنقباض أو االنبساط) ليحّرك النفس حنو سلوك ما، إال أنه ال يهتم 
بالفصل بني الشعر والنثر، بوصفهما فنني متبايين الشكل والغاية والوسيلة، وقد 
خمتلطًا  النثر  نقد  مصطلح  فبدا  األحيان،  بعض  يف  مصطلحه  على  هذا  انعكس 
مبصطلح نقد الشعر.  وحقيقة األمر أن هذا اخللط يعّد إشكالية مستقرة يف تراثنا 
النقدي عمومًا، وما يزال الدارسون حىت يومنا هذا جيهلون أبعادها السلبية على 
فتحديد هذا  والكشف عن أسس صياغته واستخدامه(110)،   ، املصطلح  دراسة 
به  يرتبط  أن  ميكن  مبا  ويوّضحه  املصطلح،  مفهوم  يؤّطر   – جرم  ال   – امليدان 
من مفاهيم ختّص ذلك امليدان أو غريه.  فحازم يستخدم مصطلح (إخوانيات)، 
الذي استخدم يف النثر أيضا (111)، ليحصره يف فن الشعر حسب، دون إشارة إىل 

مرجعيته النثرية.

اهتمامه  بأن  تشي  اليت  املصطلحات  من  عددًا  املنهاج  قارئ  ويصادف 
أو مضمونه مل يكن  للمصطلح ومفهومه  اللغوية  الداللة  الضرورية بني  بالعالقة 
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كافيًا، كما يف (الشق على االسم) وهو «وضع االسم يف القافية (ليكون) أحسن 
موقعًا، وأبلغ يف اشتهار االسم، كقول البحتري :

ولو أنين أعطيت فيهن املىن       لسقيتهّن بكّف إبراهيمـا» (112)

املصطلح، كما عّرفه، ووضحه ذا  أّية عالقة بني مضمون  فليس هناك 
احلقيقة  (تشافع  مصطلح  يف  وكذلك  استخدمها.  اليت  (الشق)  وكلمة  املثال، 
واملجاز) وهو «اقتران الشيء مبا يشبهه (واستعارة) اسم أحدمها لآلخر» (113)، 
وميكن أن منّثل له بالقول: «صادفت حبرا»، فقد اقترن املمدوح بالبحر، واستعري 
أي  يتضمن  يعد  مل  للمصطلح  النهائي  املضمون  أن  للممدوح، غري  البحر  اسم 
نوع من أنواع االقتران؛ ألن استعارة أحد االمسني لآلخر يوجد لدينا امسًا واحدًا 
ال قرين له كما أوضح املثال.  ويصادفنا غياب هذه العالقة بني املعنيني اللغوي 

واالصطالحي ، أيضًا، يف (التحجيل)، (والتسومي)، (واألرجل)، (والفحولة).

أما اجلانب الغائم يف املصطلح النقدي عند حازم ، فقد ورثه عن مرحلة 
النقد قبله ، فثمة تعابري كثرية يف نقدنا القدمي ميكن وصفها بأا غائمة، أو ضبابية 
– إن جاز التعبري – استطاعت أن تتسلل إىل معجم املنهاج عند حازم، مما تطلب 
منا – وحنن اليوم يف عصر املصطلح – أن خنلص معجمنا النقدي منها، وقد حلظ 
غريها  عن  املصطلحات  هذه  مثل  اختالف  (ت471هـ)  اجلرجاين  عبدالقاهر 
فقال: «فإذا رأيت البصري جبواهر الكالم يستحسن شعرًا، أو يستجيد نثرًا، مث 
جيعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول: حلو رشيق، وحسن أنيق، وعذب سائغ، 
وخلوب رائع، فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إىل أجراس احلروف، وإىل 
ظاهر الوضع اللغوي، بل إىل أمر يقع من املرء يف فؤاده، وفضل يقتدحه العقل 

من زناده» (114) .
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إن هذه املصطلحات ذوقية ، انطباعية ، ليست علمية موضوعية؛ ألا ال 
تصف النص األديب من واقعه، بل من واقع أثره يف النفس، وهذا األثر، بالطبع، 
(استعذاب)،  عند حازم:  املصطلحات  آخر. ومن هذه  إىل  خيتلف من شخص 
(استلطاف)، (وانفعال)، (وجزالة)، (وطالوة)، (ورصانة)، (ورشاقة)، (ومتانة)، 
علمية،  غري  مصطلحات  فهي  الّديباجة).  (وأنيق  الرواء)،  (وقسيم  (وحالوة)، 
الشعر  من  بيتًا  أمسع  فقد  السامع،  أو  القارئ،  ذوق  على  أسلفنا  وتعتمد، كما 
وأستعذبه أو أصفه بالعذوبة دون أن أبرر وصفي هذا، وقد يسمعه غريي فال جيد 
فيه العذوبة اليت وجدت. كما قد أصف قصيدة رثاء بأن يف أبياا حالوة، وميكنين 
الطرفني. وال شك  أن أصدر احلكم نفسه على قصيدة غزل مثًال، وشّتان بني 
أن هذه التعابري غري العلمية، وغري املوضوعية سهلة الوضع واالرجتال، وهي – 
لذوقيتها – غري ثابتة وغري ملموسة أو مشاهدة، وما يزال مصطلحنا يزخر بأمثاهلا 
اإلحساس)،  فنجد (صدق  التعليمية،  املراحل  احلديث، وخصوصًا يف  نقدنا  يف 
(واملشاعر الصادقة)، (وحرارة العاطفة) مثًال، من املصطلحات املتداولة على ألسنة 

املعّلمني والطالب. 

2- التوفيق والتعديل :

مثة مصطلحات ورثها حازم عن أسالفه النقاد والفالسفة، لكنه عّدل فيها 
وحّور، وأحدث هذا التعديل، ولو أنه حيسب له، نوعًا من الفوضى املصطلحية؛ 
ألن معظم هذه املصطلحات ميّثل مفاهيم معينة راسخة يف ثقافتنا، مما جيعل لزامًا 
على كل من يرغب يف أن يعّدل فيها أن ينبه على هذا التعديل، ولو كنا نتعامل 
مع ناقد معاصر لطالبناه، أيضًا، بأن يكشف عن دواعيه، ومربراته، وفلسفته، وأن 
يقدم مفهومه املعّدل بطريقة خاصة ومستقلة توضح جهده مميزًا عن جهد أقرانه، 
غري أن إدراكنا للفرق بني الناقد القدمي والناقد املعاصر يدعونا إىل االقتصاد فيما 

نطلب.
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لقد حلظنا أن تعديالت حازم مل تأت لتبني اجلانب الذي يريد أن يعدله يف 
املفهوم القدمي، أو يطوره، أو يغريه، إمنا جاءت التعديالت، ضمن الوجوه الثالثة 

التالية :

حنو:  جديدًا،  مفهومًا  ومنحه  نفسه  باللفظ  القدمي  املصطلح  استعمال  أ- 
(اطراد)، و(حتجيل)، و(رجاء)، و(رجل)، و(طبع)، و(طبقة).

فاالطراد يف البالغة: «أن تطرد األمساء من غري كلفة، وال حشو فارغ، 
فإا إذا اّطردت، دلت على قوة طبع الشاعر، وقلة كلفته ومباالته بالشعر كقول 

األعشى :

أقيَس بَن مسعوِد بن قيِس بِن خالٍد        وأنَت امرؤ ترجو شباَبَك وائل» (115)

أخذ حازم هذا املصطلح، مث وضعه مبفهومه السابق يف سياق، واستخدم 
وامليدان،  املعىن  يف  ذاك  مفهومه  عن  كليًا  خمتلف  آخر،  مبفهوم  نفسه  املصطلح 
(فحسن االطراد)، هو أن يكون توزيع السواكن إىل املتحركات بنسبة حسنة، 

كما يف البحر الكامل (116).

و(التحجيل) عند ثعلب هو أن يتضمن البيت من الشعر تشبيهًا ضمنيًا أو 
ما أشبه ، وقد مثل له بقول مهلهل :

هتكْت به بيوُت بين عباٍد           وبعُض القتِل أشفى للصدوِر (117)

احلكمية  باألبيات  الفصول  أعقاب  «حتلية  فهو   ، حازم  عند  أما 
فصل يف  خيتم كل  أن  بل  تشبيها،  يشترط كوا  أن  دون  واالستداللية»(118)، 
القصيدة – والقصيدة تتكون عنده من فصول – حبكمة، وعلى الرغم من اختالف 
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هذا املفهوم عما قدمه ثعلب، إال أن حازمًا استمد لفظ هذا املصطلح منه.

استعمال مصطلح جديد ملفهوم قدمي، فبعد أن كان خيترع مفهومًا جديدًا  ب- 
ملصطلح قدمي، أخذ خيترع مصطلحًا جديدًا ملفهوم قدمي، واجلدول التايل 
يرصد املصطلحات اجلديدة اليت اخترعها، واملفاهيم اجلاهزة اليت عرب عنها 

حازم مبا اخترعه من أمساء :

املفهوم القدمياملصطلح اجلديد

مطلع القصيدة، أو املفتتح.أبيات أوائل

أغراضه، كاملديح، واهلجاء، والفخر أحوال الشعر 
...

الوقوف على الطلل وختيل وجود اختالق
صاحبني.

جماز املجاز (119)بناء استعارة على أخرى

الرجاء واالعتذار (كاعتذاريات استلطاف
النابغة).

التجنيس ، وإسناد كلمتني متشاتني إعمال الشيء يف مثله
لبعضهما.

تقابل املعاين واألشياء.إيراد املتشاات بلفظ التماثل

اتفاقها وإيرادها بطريقة تأليفية حسنة (120)تأنيس املعاين



البصائر - مجلة علمية محكمة - المجلد 13 - العدد 2 - ربيع األول 1431هـ / آذار 2010م

-208-

االهتمام مبطلع القصيدة.تسومي

إجياد عالقة بني شيئني واستعارة أحدمها تشافع احلقيقة واملجاز
لآلخر.

رثاء امليت والبكاء يف املصيبة.تفجيع

كل تشبيه ال أداة فيه (كالبليغ).تكميل

جعل الشيء أو الفكرة ذات منظر تنظري
وصورة (تصوير).

جزء من القصيدة وهو البيت الشعري.ركن

أغراضه ومضامينه املفرحة واملحزنة.طرق الشعر

التشبيه بغري حرف (كالتشبيه البليغ).قول بسيط

التشبيه الذي يطابق الوصف فيه قول حق
املوصوف (اإلصابة يف الوصف).

كل ما عرب عن طبع اإلنسان.متصورات أصلية

التشبيه بأنواعه.املحاكاة

املقاربة يف التشبيه.حماكاة إىل جنس الشيء األقرب

ألبسها حازم ملفاهيم نقدية مستقرة يف  إذن، هذه املصطلحات اجلديدة، 
تراث املشارقة النقدي، وأغلبها قد عبّـر عنه القدماء مبصطلحات نقدية معروفة، 
كان ميكن حلازم أن يكتفي ا، دون أن يرهق نفسه بوضع مسميات جديدة ال 

حاجة إليها.
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استعمال املصطلح القدمي لفظًا ومفهومًا، وإجياد مفهوم آخر، أو أكثر له،  جـ- 
مث استخدام هذه املفاهيم (للمصطلح الواحد) فيصبح له داللة مزدوجة، 
وهو ما نواجهه يف املصطلحات التالية: (تضاد) و(استحقاق)، و(إرداف)، 
و(أغراض)،  و(اطراد)،  و(إضمار)،  و(اشتراك)،  و(إخبار)،  و(إحالة)، 
و(تالؤم)،  و(تضمني)،  و(ترجيح)،  و(تأليف)،  و(تأسيس)،  و(بديع)، 

و(تنافر)، و (جزء)، و(حشو)، و(ركن)، و(قبض)، و(قطر).
(فالتضاد)، مثًال، «أن يصف الشاعر شيئًا أو يذمه ويتكلم فيه، أي معىن 

كان، فيأيت مبعنيني متكافئني (متقابلني) ... مثل قول أيب الشعب العبسّي :

حلُو الشمائِل وهو مرٌّ باسٌل          حيمي الذماَر صبيحَة األرهاِن» (121)

أو هو من  باملعاين،  إذن، خاص  فالتضاد،  فقد ضاد بني (حلو) و(مر). 
املفهوم كما هو، وأورده يف غري  قدامة، وقد أخذ حازم هذا  قال  عيوا كما 
إىل  املعاين  ميدان  من  نقله  آخر،  مفهومًا  نفسه  للمصطلح  سياق(122)، مث جعل 
ميدان العروض ، وقال: اجلزء املضاد «هو الذي يكون وضعه خمالفًا لوضعه، حنو: 
مستفعلن، ومفاعيلن، فإن الوتد يف أحدمها مقّدم على السببني، ويف اآلخر مؤخر 

عنهما»(123).

أما مصطلح (االستحقاق) فقد أورده حازم بلفظه ومفهومه القدميني، وهو 
أن يزيد املتأخر من الشعراء يف معىن ملتقدم مما يوجب «للمتأخر استحقاق معىن 

املتقدم»(124).

ومل يطرد هذا املعىن عند حازم، إمنا جاء – إىل جانبه – مبعىن آخر، وجعل 
(االستحقاق) يعين: أن يستحق الشاعر اإلنصاف(125). وقد جتاوزت مسألة التعدد 
يف مفهوم املصطلح الثنائية يف املفهوم لنجد للمصطلح الواحد ثالثة مفاهيم أحيانًا، 
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فمصطلح (تضمني) يرد مبعناه العروضي املعروف حني تكون الكلمة الواقعة يف 
أبيات  عدة  أو  بيت شعري  أخذ  مبعىن  ويرد  بعدها(126).  ما  إىل  مفتقرة  القافية 

وصرفها عن قصد قائلها، «ومن هذا النوع تضمني بعضهم قول مهلهل :

فلوال الريُح أمسَع مْن بنجٍد         صليَل البيِض ُتقرُع بالذكوِر

أبيات هجاء ، فصرف البيت إىل غري مقصد مهلهل، حيث وجد األلفاظ 
املشتركة صاحلة ألن يدل ا على ذلك»(127)، ويف سياق آخر جند املصطلح يعين: 

أن يضمن الشاعر البيت قصة أو تارخيًا(128).

أما مصطلح (اغراض)، فقد وردت له معان أربعة :

أوهلـا: األغراض الشعرية املعروفة، وقد ذكر حازم ستة منها «املدح واهلجاء، 
والنسيب، والرثاء ، والتشبيه والوصف»(129).

إىل  املتكلم  املوجه «من  اخلطاب  يعين:  الشعر  أنواع  نوع خاص من  وثانيهما: 
السامع مما شأنه أن يطلب، ويسمى إذا مل يعلم رأيه فيه، غرضا»(130).

وثالثها: البواعث على قول الشعر، وذلك حينما يقترن املصطلح بصفة (اُألول)، 
فيصبح (األغراض اُألول)(131)، أي: بواعث الشعر وحمركاته يف نفس الشاعر.

وآخرها: األغراض اإلنسانية اليت ترتع إليها النفس أو رب منها(132).

ولقد كان املصطلح عنده يتضمن، أحيانًا، غري مفهوم، وبعض هذه املفاهيم 
معروف يف النقد وغري النقد وبعضها جديد خمترع، األمر الذي جيعلنا حباجة دائمة 

إىل معرفة النّص الذي ورد فيه، لنعرف ماذا يعين به حتديدًا.
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(3) التجديد واالبتكار :

تضمن املنهاج عددًا من املصطلحات اليت ابتكرها حازم للتعبري عن فكرة 
ما ختّص النص األديب، أو مبدعه، أو متلقيه، وهذه املصطلحات هي: (ارتياح، 
وارمتاض ، واستعطاف، واستعفاء، واستلطاف، والشق على االسم، وإطماعيات، 
وإعتاب، واعتياض، وأحناء، وجود املعاين، وإيراد املتشاات بلفظ التماثل، وتأدية، 
وتأسف، وتأسي، وتأنيس، وتبديل، وتداخل، وترهيب، وتسومي، وتشافع احلقيقة 
مرتلة  الشيء  وترتيل  ومتاثل،  وتكميل،  وتفجيع،  وتعديل،  وتضارع،  واملجاز، 
ضده، وتنظري، وتوقر، ودخيل، ورسم، وطرق الشعر، وقدح، وقطر، (والقوى 
مستقصى،  وقول  وقول صدق،  وقول حق،  بسيط،  وقول  وملحقاا)،  العشر 
وكسر، والحق، ومتصورات، ومتوسطات، (وأغلب أنواع املحاكاة)، ومطابق 
حمضة، ومعاتبة، (وأنواع املعاين)، (وبعض أنواع املقابلة)، ومقصرات، ومنحى، 
ومرتع، ومنصوف، ومنهاج، ومهيئات، ومهيع، (وبعض أنواع الوزن)، (وبعض 

أنواع الوصف).

فيها  املشكلة  أن  لتبني  ومفاهيمها  بألفاظها  املصطلحات  هذه  تتبعنا  ولو 
أخف حدة منها يف ما ليس من ابتكاره من مصطلحات، ألا ترتد يف معظمها إىل 
عدد قليل من املحاور أو املصطلحات الكربى، فضًال عن أن حازمًا  قدم تعريفاته 
التعريفات  يف  املبالغة  أن  غري  املصطلحات،  من  الضرب  هذا  وحتديداته ألغلب 
فقد  واختراعه،  املصطلح  ابتكار  يف  اخلاصة  جهوده  إىل  أساءت  والتقسيمات 
جتاوز، أحيانًا، حد املعقول. وحسبنا أن نلفت االنتباه إىل مصطلحي (املحاكاة)، 

(واملعاين) وما تفّرع عنهما.

هي:  فرعًا  (أربعني)  حنو  إىل  وتفّرع  انقسم  مثًال،  املحاكاة،  فمصطلح 
املحاكاة التشبيهية، واملحسوسة، وحماكاة املحسوس بغري املحسوس، واملحاكاة 
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اليت يقصد ا وضوح الشبه، واملنصرفة إىل جنس الشيء األقرب، واملنصرفة إىل 
اجلنس األبعد، واملحاكاة مما يلي اجلنس األقرب، واملستقلة، واملحاكاة التامة يف 
معاين  تتضمن  قصة  وحماكاة  التاريخ،  يف  والتامة  احلكمة،  يف  والتامة  الوصف، 
بقصة تتضمن معاين، وحماكاة الشيء يف نفسه، واملباِشرة، واملحاكاة بغري واسطة، 
وحماكاة الشيء يف غريه، وحماكاة بواسطة، وحماكاة الشيء بغريه على غري ما ألف 
وحماكاة  املحاكاة،  مراتب  وأدىن  مبتدعة،  وطارئة  قدمية،  مترددة  وحماكاة  فيه، 
مبوجود،  موجود  مزدوجة، وحماكاة  مّتحدة، وحماكاة  بالشيء، وحماكاة  الشيء 
وموجود مبفروض الوجود، وحماكاة شيء مبا هو من جنسه، أو مبا هو ليس من 
جنسه، وحماكاة غري املحسوس باملحسوس، وحماكاة مطابقة، وحماكاة مقتصد فيها، 
وحماكاة معتاد مبعتاد، ومستغرب مبستغرب، ومستغرب مبعتاد، ومعتاد مبستغرب، 

وحماكاة حالة معتادة، وحالة مستغربة، وأخريًا حماكاة حتسني وتقبيح. 

التفريعية ويف  أمام قدرة حازم  املتأمل هلذه املصطلحات حيار  والشك أن 
الوقت نفسه، ال خيفى ما تسببه التقسيمات من إرهاق ذهين لكل من يتعامل معها، 
أو ينظر فيها، فهو إما أن جيهد ذهنه فيفهم بعد عناء، وإما أن ينقلب إليه فهمه وهو 
حسري. وال بأس أن أذكر أن عددًا من هذه املصطلحات اليت أجهد حازم ذهنه يف 
تفريعها وتشقيقها، ال جديد فيه غري التسمية، وإن منها ما يرادف بعضه بعضًا، 
وما يتفّرع بعضه من بعض يف الوقت نفسه، مما أحدث خلطًا واضحًا بني القدمي 
واجلديد، حىت بني أقسام اجلديد نفسه، ولعّل أساس هذا كّله يعود إىل فهم حازم 
للمصطلح اجلذر، أو األم، وهو مصطلح (املحاكاة) نفسه، إذ مل يفّرق بني املحاكاة 
والتمثيل والتشبيه يف كثري من السياقات(133)، ومل يفّرق بينها وبني الوصف (134)، 
كما راوح بني مصطلحي املحاكاة والتخييل حينما عقد «معلمًا داًال على طرق 
 «... إىل  املحاكاة  يقول: «وتنقسم  فكان  املحاكاة»(135)،  إليه  تنقسم  مبا  العلم 

تارة، «وينقسم التخييل» طورًا، وذلك حتت املعلم نفسه.
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شاملة  كلية  نظرة  إليها  والنظر  واألقسام،  الفروع  بني  الربط  أن  كما 
يكشف، مثًال، أن (املحاكاة التشبيهية) هي التشبيه نفسه يف البالغة العربية، وأن 
هلذه املحاكاة تسمية أخرى هي (املحاكاة املزدوجة)، وهذه نفسها، (التشبيهية، 
أو املزدوجة) تنقسم بدورها إىل حماكاة املحسوس باملحسوس (وتسّمى املحاكاة 
التجديد،  املحسوسة)، وحماكاة املحسوس بغري املحسوس. وحنسب أن هلاجس 
وللرغبة يف مغايرة النقاد اآلخرين أثرًا كبريًا فيما يقوم به حازم، فضًال عّما لرغبته 

يف اجلمع بني الثقافتني العربية واليونانية وتردده بينهما من أثر مشابه.

الريادية  الصفة  هو  بالذات  اجلانب  هذا  يف  حلازم  يغفر  ما  فإن  وأخريًا، 
له  أردنا  إذا  سهًال،  عمًال  ليس  وابتكاره  املصطلح  وضع  أن  سيما  وال  لعمله، 

الرسوخ والنجاح، فهي مغامرة قد حيالفها النجاح، أو قد يواريها الفشل.

ثانيًا : اإلشكالية الفنية (التقنية) :

الفنية يف صناعة املصطلح عند حازم، واستخدامه،  إن دراسة اإلشكالية 
الفصل  يكن  ومل  املضمونية،  باإلشكالية  وأصوهلا  جوانبها  من  كثري  يف  مّتصلة 
بينهما إال لغرض الدراسة حسب، وللوقوف على تفّرعات هذه اإلشكالية نتناول 

عّدة نقاط هي خالصة القضية :

وضوح اللغة وغموضها.  -1
املنهج واألسلوب.  -2

تعّدد املصطلح للمفهوم الواحد (الترادف املصطلحي).  -3
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1) وضوح اللغة وغموضها :

جعل  مما  «املنهاج»  لغة  ا  انفردت  اليت  الصعوبة  إىل  املقّدمة  يف  أشرنا 
إحسان عباس يعترف بأنه اضطر للتدخل يف عرض آراء حازم – وقلما فعل ذلك 
القارئ املعاصر»(136)،  النقاد – إذ إّن «عبارته تستغلق حىت على  مع غريه من 
وتتضح خطورة هذا الغموض بأجلى صورها إذا كانت يف سياق احلديث عن 
قضية مصطلحية، فاملصطلح وضع أساسًا للشرح، والتبيني، والتوضيح، وغايته 
األخرية إحداث نوع من التواصل واالنسجام بني اللغة (يف أي علم) وقارئها، 
لكن املشكلة عند حازم، أن لغته نفسها صعبة القياد، ال تسلم نفسها بسهولة، 

فكثريًا ما كّنا نقرأ الفقرة مرات عديدة، ويبقى يف النفس شيء من «حىت».

إذا كانت املصطلحات هي مفاتيح العلوم كّلها، والسبيل إىل فهم لغتها 
املصطلح،  فهم  يف  صعوبة  املرء  جيد  أن  الطبيعي  من  فليس  ذاا،  العلوم  لفهم 
ومضمونه املوضوعي بسبب غموض اللغة اليت حتمل ذلك كّله، وهذا – لألسف 
املصطلح  صياغة  يف  الداخلة  سواء  كلماته،  فتجد  املنهاج،  دارس  يعانيه  ما   –
وتكوينه، ويف صياغة مفهومه ومضمونه، تشّكل طبقة خاصة، فضًال عن عباراته 
العاّمة اليت ُيفترض أن تكون شارحة ومفّسرة للمصطلح، ولكّنها تأيت حباجة إىل ما 
يفّسرها مثل : دلسة(137) (ظلمة)، سدر (تيه)، صغوى (ميل)، اعتقاب (تداول)، 

تقاذف (سرعة االستعمال)، مناقل (طريق خمتصر).

الفلسفة  علوم  وتبّحره يف  غريه،  عن  ومتّيزه  بتفّوقه  حازم  إحساس  ولعل 
واملنطق من األسباب املباشرة لصعوبة لغته، فضًال عن إدراكه جلّدة املنهج الذي 

يسلك، والعمل الذي يقّدم.

أما فيما خيّص االصطالحات حتديدًا، فثمة عدد منها ينايف شروط املصطلح 
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بعض  فنجد  مثًال،  والتكثيف  كاالختصار  (الفنية)،  والشكلية  اللغوية  ومعايريه 
لتزيد يف تركيبها اخلارجي عن ست كلمات، مثل: (القوة  املصطلحات تطول 
على  (والقوة  جهاا)(138)،  مجيع  من  واجتالا  ا  والشعور  املعاين  ختّيل  على 
بينها)،  النسب  تلك  وإيقاع  املعاين  بني  التناسب  يقع  ا  اليت  الوجود  مالحظة 
(والقوة على التَحّيل يف تسيري العبارات متزنة وبناء مباديها على اياا واياا 
على مباديها)، فكل من هذه اجلمل الثالث مصطلح مستقل بذاته، يدل على قوة 
من قوى النفس الشاعرة، والتحليل الدقيق هلا يكشف – فضًال عن طوهلا املفرط 
– أا مصطلحات على درجة عالية من التعقيد. ألن جزئيات املصطلح الواحد، 
تسيري  يف  التحيل  على  (القوة  فمصطلح  املصطلحات،  من  سلسلة  أيضًا،  هي 
من  يتركب  مباديها)،  على  واياا  اياا،  على  مباديها  وبناء  متزنة  العبارات 
(واملبادئ)،  (والبناء)،  (واالتزان)،  (والتحّيـل)،  (القوة)،  التالية:  املصطلحات 
(والنهايات)، (مثل هذا التركيب جنده يف مصطلح (القوة على حتسني وصل بعض 
الفصول ببعض، واألبيات بعضها ببعض، وإلصاق بعض الكالم ببعض على الوجوه 
اليت ال جتد النفوس عنها نبوة)(139)، ويف (القول املستقصى املقترن)، (واملحاكاة 
اليت يقصد ا وضوح الشبه)، (واملحاكاة املنصرفة إىل جنس الشيء األقرب)، 
وتضاعفها)،  املعاين  (وتركيب  األبعد)،  الشيء  جنس  إىل  املنصرفة  (واملحاكاة 

(وإيراد املتشاات بلفظ التماثل).

إذن، هذا التركيب املفرط ساهم يف تعقيد املصطلح عند حازم، يف حني 
الشرح  أثناء  بإمكانه أن يوجز يف تسمية املصطلح، مث يفّصل ما يشاء يف  كان 
والتفسري، فبدًال من أن يقول: «القوة على حتسني وصل بعض الفصول ببعض، 
واألبيات بعضها ببعض، وإلصاق بعض الكالم ببعض على الوجوه اليت ال جتد 
النفوس عنها نبوة»(140)، كان بإمكانه أن يقول (قوة الوصل)، (أو قوة حتسني 

الوصل)، مث يشرح هذا يف تعريف املصطلح ال يف تسميته.
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وجند، على الرغم من هذه املصطلحات املركبة، كثريًا من املصطلحات 
البسيطة، مما يوحي بغياب النسقية، بسبب جتاور املصطلحات الكثرية املتعددة املنابع 
وامليادين، واملصطلحات القدمية املستقرة مع املصطلحات اجلديدة املخترعة، اليت 
خضع بعضها لشروط صياغة املصطلح، وشّذ بعضها اآلخر عن هذه الشروط. 

وينسحب غياب النسقّية على الصيغ اليت ترد فيها املصطلحات، فهي بصيغة 
املفرد (من حيث عدد الكلمات) تارة، كاإلبداع، واإلبدال، واإلام، واالتباع، 
واالحتاد، واالثنينية، واإلحالة، واالحتجاج، واإلمحاض، واإلخبار، واالختصار، 
واالختالق، واإلذالة، واالرجتال، واالرتياح، واالرمتاض ، واإلرداف، واإلسباغ، 

واالستبطاء، واالستثناء، واالستحالة، واالستحقاق، واالستدالل.

وبصيغة اجلمع طورًا، مثل: اإلبداعات، واألبيات، واألحوال، واإلخوانيات، 
واألغراض،  واإلطماعيات،  واألمساط،  واالستدراجات،  واألذهان،  واألدوات، 

واألحناء.

 ونشري، يف سياق احلديث عن إشكالية املصطلح اللغوية، إىل املصطلحات 
القائمة اليت تناولناها يف حديثنا عن املصطلح املوروث املحتذى؛ ألن مشكلتها 
ل أن نسميها مصطلحات؛ ألا غري واضحة  لغوية أساسًا، فهي كلمات وال نَفضِّ
الديباجة)  (فأنيق  ثانيًا،  ضبابية  وغائمة  أوًال،  املعىن  حمسوسة  وغري  الدالالت، 
يف اللغة، وصف يعين حسن الوجه، أو حسن الثوب(141)، وقد استخدم حازم 
يتحرز  أن  «وينبغي  فقال:  (القسمة)  سياق حديثه عن مصطلح  التعبري يف  هذا 
يف القسمة من وقوع النقص فيها أو الّتداخل، أو وقوع األمرين فيها معًا. فإن 
ذلك مما يعيب املعاين ويسلب جتها، ويزيل طالوا، كما أن القسمة إذا متت 
وسلمت من اخللل الداخل فيها من حيث ُذكر، وطابَق حسُن تركيب العبارة فيها 
حسَن ترتيب املعاين كان الكالم بذلك أنيق الديباجة(142)، فحازم، إذن، يدّلل ذا 
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التعبري على (مطابقة حسن تركيب العبارة حسن ترتيب املعاين)، غري أننا ال جند 
يف (أنيق الديباجة) ما يتعلق ذا املفهوم الذي قّدمه، مث مباذا تتعلق هذه األناقة، 
أبالتركيب والعبارة أم بالترتيب واملعاين؟ ... وما هذه الديباجة؟ وقد ينسحب 
مثل هذا القول على (الرشاقة)، و(املتانة)، و(احلالوة)، وما شابه من األلفاظ اليت 
إن كان ال بد من تسميتها مصطلحات، فهي مصطلحات ذوقية، ذات مفاهيم 

نسبية ال ترقى إىل أن تعد مصطلحات موضوعية علمية.

2) املنهج واألسلوب :

ال ينكر أن صاحب املنهاج، على ما يف لغة كتابه من صعوبة وتعّقد، قد 
متّيز بعقلية جمددة، انعكست على منهج منظم، جيمل القضايا إمجاًال، مث يأخذ يف 
بني  رابطًا،  و(إضاءات)  و(تنويرات)  و(مآم)،  (معامل)،  إىل  وتفريعها  تقسيمها 
الفينة والفينة، ما أّخر مبا قّدم، وحياول – جاهدًا – أن يساوي بني قسم وقسم، 
ومعلم وآخر، ليعطي كل قضية حقها، ومينح كل مسألة نصيبها، متوخيًا يف هذا 

كله التوّسط دون التطّرف، والعموم ال اخلصوص، واألصول دون الفروع.

غري أنه ال خيفى أن ما زاد عن حده حتول إىل ضده، وقد صار بنا حازم، 
يف تقسيماته وتفريعاته إىل درجة مضجرة، أحيانًا، مثلما جعلتنا حدة هذا املنهج 

نقف حائرين بني صفحة وأخرى من كتابه.

وفلسفي،  وأديب  وذوقي،  علمي  بني  وتراوحها  مناهجه،  تعدد  أن  كما 
ومنطقي وتعليمي ... كان له وجه سليب، مثلما كان له وجهه اإلجيايب، فالسلبّية 
مّثلها تداخل مّطرد بني املصطلحات، فأصبح (املقدم والتايل) جنبًا إىل جنب مع 
(االستعذاب واالرتياح)، ومع (التخيل والتخييل) ... وغري ذلك من مصطلحات 
خيص كل منها حقًال خمتلفًا، أو منهجًا خاصًا من مناهج النظرية النقدية، وقد وّلد 
هذا التعدد مشكلة أخرى تضاف إىل مشكلة املصطلح السابقة، وتتعلق باألسس 
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اليت ميكن أن يعتمد عليها املرء يف عّد بعض الكلمات تعابري اصطالحية، وبعضها 
اآلخر غري ذلك.

ومن وجوه اإلشكال املنهجية أيضًا، نقل مصطلحات اآلخرين وحشرها 
يف الكتاب دون أن يقف منها موقفًا واضحًا، قبوًال، أو ردًا، أو تعديًال، وقد 
حّيرت هذه املصطلحات الباحث، هل يدرجها يف مصطلحات حازم ألنه ذكرها 
يف منهاجه؟ وهل يعّد جمرد الذكر مسّوغًا كافيًا لذلك، أم يستبعدها ألا غريبة 
قوله:  ابن سينا  ينقل عن  مثًال،  فحازم،  األساس؟  النقدية يف  الرجل  نظرية  عن 
«املجانسة اّتحاد يف الكم، واملوازاة اّتحاد يف الوضع، واملطابقة اّتحاد يف األطراف، 
واهلوهو اّتحاد يف شيء من اثنني جيعل اثنني يف الوضع تصري به اثنينيتهما اّتحادًا 
بنوع من االّتحادات بني اثنني مما قل»(143)، ولكنه ال يفسر هذه املصطلحات، أو 

يشرحها، أو يطّبقها على أمثلة من عند صاحبها، أو من عنده.

(التنظري  بني  امللحوظ  التفاوت  هي  املنهج  إشكالية  يف  األخرية  والنقطة 
والتطبيق)، فالبحث املصطلحي املعاصر يؤكد أن االستغراق يف التحاليل النظرية 

البحتة، وتغليبها على اجلانب العملي جيعل من الصعب االستفادة منها(144).

و«املنهاج يعج بالتنظريات اجلافة أحيانًا، مما يفتقر إىل أمثلة عملية تطبيقية، 
من  حيشد  ما  إزاء  األمثلة  ضآلة  هي  حازم  عند  لألسف  تدعو  اليت  واحلقيقة 
نفسه  املرء  جيهد  معتمة،  غامضة  مصطلحاته  جعل  مما  وتسميات،  مصطلحات 
اية  يف  خاطئ  فهم  إىل  يصل  أن  يأمن  وال  احلقيقية،  مقاصدها  إىل  للوصول 
األمر، والقائمة التالية تتضمن كل املصطلحات اليت ذكرها حازم دون تطبيقات 
توضحها، وكثرة عددها يبّين اجلهد والعناء الكبريين اللذين على قارئ املنهاج أن 

يبذهلما لفهم معانيها واملراد ا، وهي :
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إبداع، إبدال، إام، أبيات أوائل، اتباع، اّتحاد، اثنينية، إخبار، اختصار، 
استعطاف،  استدراجات،  استبطاء،  إخوانيات،  اختالق،  إمحاض،  احتجاج، 
استعفاء، استغالق، أصيل، أطماعيات، إعتاب، اعتبار، اعتياض، إغراب، إغماض، 
إفراط، اقتران، اقتصاد، اقتضاء، اكتراث، إلغاز، إمكان، انبهام، تأدية، تأنيس، 
تتميم، جتميع، جتنيس، حتجيل، حتسني، ترديد، ترصيع، ترفيع، ترفيل، تركيب، 
ترهيب، تسهيم، تشافع، تشوقيات، تصديق، تصريح، تصّورات، تضاد املعىن، 
تعجيب، تعديل، تعزية، تعمية، تفجيع، تفسري، تكافؤ، تكلف، تالؤم، تلّطف، 
متويه، اين، تواطؤ، توشيح، توّقرات، جّد وهزل، جدل، جزالة، جوهر، حّد 
أوسط، حذذ، حشو، حكمة، محاسة، خروج، رجاء، رهبة، شرطيات، جمانسة، 

خمالفة، مشاكلة، مشوريات، مصّوتة، معاتبة، مقابلة، مقايسة، موازاة، نسبة.

3) تعدد املصطلح للمفهوم الواحد (الترادف) :

برهنت هذه اإلشكالية على مقدار اخللط والتداخل عند حازم يف املصطلح، 
وأكدت أن جهده يف هذا املجال مل يتجاوز، يف كثري من جوانبه، مرحلة زئبقية 
تتأرجح بني النضج والفجاجة، األمر الذي جنم عنه عدم استقرار يف مصطلحاته، 
وهذا ما دّل عليه ترادف كثري منها، ورمبا كان هذا سببا كافيا لئال ينال املنهاج 
على أمهيته يف تاريخ النقد العريب القدمي – ما حظيت به مؤلفات نقدية أخرى 
التالية تقّدم صورة واضحة يف هذا  كالدالئل وغريه من ذيوع وشهرة والقائمة 

السياق:
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مرادفاتهاملصطلح

انبهام، وإغماض، وإغالق، واستغالق، إام
وإلغاز، وكناية، وغموض.

اقتصاد، وإجياز.اختصار

إسباغ.إذالة

كناية.إرداف

مرادفاتهاملصطلح

احتجاج.استدالل

استقالة ، وترضي.استعفاء 

إغراب ، وتعجيب.استغراب

انبهام ، وغموض.استغالق

مطلع.استهالل

إشكال ، وغموض.اشتكال

جتنيس.إعمال الشيء يف مثله

استغراب، وتعجيب، وغرابة.إغراب

تقارن، وتناظر، وتناصر، ومثول الشيء اقتران
إزاء ضده.

اختصار، واقتصاد.إجياز
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متويه.إيهام

تبيني.بيان

ارمتاض، وتندم.تأسف

ارمتاض، وتسّلي.تأسي

تشابه، ومتثيل، ومشاة، وحماكاة.تشبيه

مطابقة، وخمالفة، وتكافؤ، وطباق.تضاّد

إعجاب، واستغراب، وإغراب، تعجيب
وتعّجب، وغرابة.

قسمة وتقطيع.تقسيم

إرداف، وكناية.تلويح

تالؤم.تناسب

متثيل، ومناظرة.تظري

صنعة.صناعة

مطابقة، ومقابلة.طباق

أغراض الشعر.طرق الشعر

إفراط.غلو

تشبيه، ومتثيل، ووصف.حماكاة

طباق ومقابلة.مطابقة
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مصراع، ومفتتح.مطلع

غرض.منحى

أسلوب.مرتع
    

مثل:  املصطلحات،  بني  الشديد  التقارب  الترادف،  ذا  عالقة  له  ومما 
وتشابه،  (تشبيه،  وختييل)،  (ختيل،  وتأسي)،  (تأسف،  وأرداف)،  (إرداف، 
ونسبة،  ونسب،  (تناسب،  ومثل)،  (متثيل،  وقسمة)،  (تقسيم،  ومشاة)، 
(صنعة،  وتصديق)،  (صدق،  وتذكرات)،  (ذكريات،  وانتساب)،  ومناسبة، 
ومقدمة)،  (مقدم  وطباق)،  (مطابقة،  ومقاييس)،  ومقايسة،  (قياس،  وصناعة)، 

(ونظم، ونظام).

فأغلب هذه املصطلحات املتقاربة لفظًا ومعىن ال عالقة لواحدها باآلخر، 
إليه  الذي يرجع  منها يرجع إىل حقل خمتلف عن احلقل  ورمبا كان كل واحد 
فهو  (اإلرداف)  أما  عروضي(145)،  مصطلح  (ردف)  مجع  (فاألرداف)  شبيهه، 
الكناية(146). و(الصدق): أن يصف الشاعر الشيء مبا فيه، وأن يوافق حقيقته، 
والشعر «ليس يعد شعرًا من حيث هو صدق وال من حيث هو كذب، بل من 
حيث هو كالم خميل»(147)، أما (التصديق) فمصطلح منطقي يعين العلم الناتج 

عن حجة ودليل.

خارج  املشاهدة  للمادة  الذهين  الوجود  إىل  يشري  (الصورة)  ومصطلح 
األصيلة)  (املتصورات  أما مصطلح  الذهن(148)،  الوجود يف  هذا  الذهن، وحتقق 
والشجو(149)،  والترح،  كالفرح،  العادية  ومعتقداا  النفوس  نظرة  اليت يف  فهي 

وهو ما نعرب عنه (بالطبع).
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ومثة وجه آخر ملشكلة (الترادف املصطلحي) وهي تعدد املفاهيم للمصطلح 
الواحد، على اختالف احلقول وامليادين اليت تنتمي إليها هذه املفاهيم، واحلقيقة أن 
املشكلتني (الترادف، وتعدد املفاهيم) وجهان لعملة واحدة، فبعض املصطلحات 
اليت يشري الواحد منها إىل غري مفهوم، تدل، إما على نسيان املؤلف أنه قد أورد 
هلذا املصطلح مفهومًا آخر يف سياق آخر، وإما على عدم مقدرته على اختراع 

مصطلح جديد ملا استجد من مفاهيم.

فمصطلح (التالؤم) يشري إىل عالقة نفسية بني النص ومتلّقيه ، و(املالئم) 
هو الذي يبسط النفس ويناسبها فيستميلها، كما يشري إىل تالؤم األلفاظ بعضها 

مع بعض، وكذلك تالؤم األوزان املوسيقية ونسبها(150).

والشيء نفسه يقال يف مصطلح (التنافر)، ومن هذا الضرب من املصطلحات، 
و(االشتراك)،  و(االستحقاق)،  و(اإلرداف)،  و(األحوال)،  (اإلحالة)،  أيضًا، 

و(اإلضمار) ، و(البديع).

موقع حازم املصطلحي يف التراث النقدي :

على الرغم من أن الصفة الريادية اليت يتصف ا عمل حازم يف منهاجه، 
ومن أن رغبته امللحة يف االبتكار والتجديد، ومغايرة أسالفه من البالغيني والنقاد، 
وغريها من العوامل اليت سببت له مشكلة مصطلحية متعددة الوجوه واجلوانب، 
يعود جانب كبري منها إىل صعوبة العمل الذي جتّشمه، وخطورة املغامرة اليت قام 
ا، على الرغم من ذلك كله، فإننا ال ننكر أن لعمل حازم هذا وجهًا إجيابيًا، 

وجانبًا مهمًا مينحانه موقعًا متميزًا يف تراثنا النقدي عرب مراحله املتعاقبة.
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النقدية  متّيز شخصيته  على  الربهنة  بذل حازم جهدًا كبريًا وواضحًا يف 
من خالل املصطلح النقدي الذي ساهم يف إرسائه، أو انفرد باختراعه وصياغته، 
وقد تلخص هذا بعمله املستمر على توليد بعض املصطلحات اليت استقاها من 
منابع تراثية، أو أجنبية للتعبري عن املفاهيم النقدية اليت أبدعها أو تعديلها وحتويرها 

أحيانا.

أو  الذايت،  املنبع  ضمن  فُعّدت  حازم،  فيها  عّدل  اليت  املصطلحات  فمن 
وأسلوب،  واستغالق،  وإفراطي،  وامتناعي،  مكاين،  اختالق  له:  الشخصي 
واعتالل، وإعمال الشيء يف مثله، وغرض، واقتران، وبديع، وبالغة، وبواعث، 
وتضمني،  وتضاد،  وتشوقيات،  وتشبيه،  وتسومي،  وختييل،  وحتجيل،  وتأسيس، 
وتفسري، وتقسيم، وتالؤم، وتلطف، وجهة، وخبب، ورجاء، ورجل، وصدق، 
وكذب،  ومائزة،  وقوة،  وقصيدة،  وغرابة،  وطالوة،  وطبقة،  وطبع،  وصورة، 
ومبدأ، وتشافع احلقيقة واملجاز، وحماكاة، ومدح، ومصوتة، ومطوالت، ومفاضلة 

، ومقطع ، ونظم ، وهيئة ، ووتد.

فمصطلح (اختالق إمكاين) مثًال، يتركب من كلمتني (اختالق، وإمكان)، 
وقد صاغه بأن استعار من الفلسفة مصطلح (اإلمكان)، وجاء بكلمة (اختالق) 
ليصفها باإلمكان فخرج مبصطلح فلسفي معدل، وهو، بالنهاية، مصطلح جديد.  
ومصطلح (طالوة) استعاره من مصطلحات النقد العريب، لكنه حاول أن يعطيه 
صقيلة،  حروف  من  (تأليفه)  الكلم  «ائتالف  بأنه  فعرفه  حمددًا  نظريًا  مفهومًا 
وتشاكل يقع يف التأليف رمبا خفي سببه وقصرت العبارة عنه»(151) فهذا التحديد 
مل يسبق إليه حازم، ورمبا كان أول من يضع هلذا املصطلح حتديدًا واضحًا ينقله 
من شكله املجرد، الالحمسوس إىل وضع معاين وحمسوس حني حدد (الطالوة) 

بأا صفة يف اللفظ، وحروفه، وتأليفها عمومًا.
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وإذا كانت املصطلحات السابقة قد أعمل حازم فيها جهده لتعديلها، أو 
اإلضافة عليها وحتويرها ليكسبها صفة جديدة، فثمة مصطلحات يعود الفضل إليه 

يف صياغتها ووضعها من األساس مثل :

إبداع، وإمحاض، وارتياح، وارمتاض، واستبطاء، واستعذاب، واستعطاف، 
واعتياض،  واعتبار،  وإعتاب،  وإطماعيات،  االسم،  على  والشق  واستعفاء، 
وإغماض، وأحناء وجود املعاين، وإيراد املتشاات بلفظ التماثل، وإيعاد، وتأدية، 
وتضارع،  وترهيب،  وتركيب،  وتداخل،  وتبديل،  وتأنيس،  وتأّسي،  وتأّسف، 
وتعديل، وتغيري، وتفجيع، وتكميل، ومتاثل، ومتويه، وترتيل الشيء مرتلة ضده، 
وعقم،  وطّي،  الشعر،  وطرق  ورسم،  ودخيل،  وحقيقة،  وتوقّـر،  وتنظري، 
وعمدة، وفصول، وقدح، وقسم، ونظر، (والقوى العشر وملحقاا)، وقول حق، 
ومتصورات،  والحق،  وكسر،  بسيط،  وقول  مستقصى،  وقول  صدق،  وقول 
ومتوسطات، و(أغلب أنواع املحاكاة)، وحمركات، (وأنواع املطابقة)، ومعاتبة، 
(وأنواع املعاين)، (وبعض أنواع املقابلة)، ومقصرات، ومنحى، ومرتع، ومنصوف، 

ومنهاج، ومهيع، (وأنواع الوزن)، (وأنواع الوصف).

وقد ملسنا عنده معظم الطرق اليت تتبناها املجامع اللغوية احلديثة يف صياغة 
املصطلح، من اشتقاق، مثل: (غرابة، إغراب، غريب، استغراب..)، وجماز، مثل 
(ترفيل)، (وإسباغ)، (وإذالة)، وتوليد وابتكار. وهو يراعي يف كثري من مصطلحاته 
االلتفات إىل املصدر اللغوي، ليحدد طبيعة العالقة، بني املصطلح وجذره، كما يف 
(املطابقة)، (واالستدالل)، (والالحق)، (واالسترفاد)، (والتقسيم). ففي حديثه عن 
املطابقة يقول: «ولفظ املطابقة مشتق إما من قولك: هذا هلذا طبق، أي مقدار ال 
يزيد عليه وال ينقص، وإذا كان حقيقة الطباق مقابلة الشيء مبا هو على قدر، ومن 
وفقه مسي املتضادان إذا تقابال والءم أحدمها يف الوضع اآلخر متطابقني، قال اخلليل: 

«يقال طابقت بني الشيئني إذا مجعتهما على حّد واحد وألصقتهما»(152).
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وربط بني عدد من املصطلحات ربطًا متأّتيًا من انسجام نظريته وتوافق 
معاجلة  وسائل  من  وسيلة  أنه  إىل  مشريًا  (االعتياض)  مثًال،  نذكر  عناصرها، 
التخلص  وسائل  إحدى  أيضًا،  (والكناية)،  املعىن،  يفسد  قد  الذي  (الغموض) 
املادية  من (التكرار).  فضًال عن ذلك فهو يهتم باألصل احلضاري، واملرجعية 
للمصطلح عمومًا، (فالتحجيل) للفرس، (والتسهيم) للربود، (والترصيع) لألواين، 
(بفقه  يسمى  ما  ضمن  يقع  كله  وهذا  عر،  الشَّ لبيت  (واألوتاد)  (والكسور)، 

املصطلح).

وقد بدا حازم ، أيضًا ناقدًا نزيهًا، ال يتعصب لرأيه، أو يسخر من آراء 
اآلخرين يف اجلهود املصطلحية، بل يعترف جبهودهم، ويعترف حبقهم يف وضع 
يف  تشاحَّ  «وال  بقوله  القضية  هذه  وخيتصر  املصطلحات،  من  مناسبًا  يرونه  ما 

االصطالح» (153).

ومل يفت حازمًا أن يضيف إىل عدد من مصطلحاته وصفًا قيميًا، فيذكر 
املصطلح موضحًا، أحيانًا، أنه من عيوب الوزن، أو املعىن، أو اللفظ، كاإللغاز، 

واالشتكال، وأدىن مراتب املحاكاة.

القدمي،  العريب  النقد  يف  النفسي  املصطلح  وّظف  من  خري  حازمًا  ولعل 
فأدرج يف كتابه عددًا من املصطلحات ذات البعد النفسي، كالقبض، والبسط، 
والتالؤم، والتنافر، والشجو، واالرتياح، واإلعتاب، واإلام، والتأنيس، والترهيب، 
والتفجيع، والرهبة، واالستعداد، واالنفعال، فعلى سبيل املثال، (املالئم) من املعاين 

هو الذي يبسط النفس ويناسبها فيستميلها(154).

والشعر  عمومًا،  للفن  النفسي  البعد  أمهية  تكشف  املصطلحات  فهذه 
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خصوصًا، وليس ببعيد أن يكون لشاعرية حازم دور يف هذا اإلحساس.

وقد رفد هذه املصطلحات بأخرى تتسم ببعدها اجلمايل األديب، كالتخّيل 
والتخييل، والتعّجب، واخليال، والذكريات، والشعرّية، والصورة، وغري هذا من 
مصطلحات تؤكد ضرورة الناحيتني النفسية، واجلمالية، فضًال عن الناحية العلمية 
واملوضوعية يف املصطلح وهي اليت استقاها من علوم اللغة، والفلسفة، واملنطق، 

والعروض.

ببنيته  القدمي،  العريب  للنقد  بالنسبة  كان  الَقرطاجين  حازمًا  فإن  وأخريًا، 
املوضوعية، وأداته املصطلحية، اليد اليت ُمّدت لغريق، فانتشل النقد والبالغة من 
مجودمها، وحتوهلما إىل ألقاب جافة، ال حياة فيها ليضعهما يف مستوى النظرية 
النقدية الشاملة اليت تكشف عن متثله لتارخيه النقدي، وحماولته املخلصة إلنقاذ هذا 

التاريخ من مجود حمتم.

العقول  بعض  أمام  واسعًا  طريقًا   – للمصطلح  بالنسبة   – فتح  أنه  كما 
الفّذة، اليت استفادت من جتربته الريادّية ، لتصل إىل وعي مصطلحي مل تشهده 
الثقافة العربية اإلسالمية من قبل ، فكان رائدًا ملن جاء بعده من النقاد الذين جعلوا 
السجلماسي  بيئة   يف  ، وخصوصًا  النقدية  لنظريتهم  علميًا  أساسًا  (املصطلح) 
«الذي يقف وحده مع أحدث اللغويني يف وضع املصطلحات» (155)، وقد عاصر 
حازمًا «معاصرة الشيخ للتلميذ» (156)، فاستطاع أن يتابع أستاذه ويقوم بعمل 
نقدي منهجي أّسس به ما يعرف اليوم (بعلم املصطلح)، كل ذلك بفضل الطريق 

املمهدة اليت هيأها حازم لكل ناقد ميتلك الفكرة الفّذة، والنية املخلصة. 
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أمحد مطلوب ، حبوث لغوية، ط1،(عّمان: دار الفكر،1987)، ص 176.    (8)

فيض  بن  حسني  حتقيق  ،ط2،  العربية  اإلسالمية  األلفاظ  يف  الزينة  كتاب  الرازي،  أبوحامت   (9)
اهلمداين،(القاهرة: د.ن، 1957)، 1 ص56.

 1 (اصطلح)  مادة  األمريكانية،1927)،  املطبعة   : بريوت   )، البستان   ، البستاين  عبداهللا   (10)
ص1349.

انظر : رسالة احلدود جلابر بن حيان ، ضمن : عبداألمري األعسم ، املصطلح الفلسفي عند العرب   (11)
،ط1 ، (بغداد : مكتبة الفكر العريب،1985)، ص 165.

نفسه، 189.  (12)
الكتاب  األبياري،(بريوت:دار  ابراهيم  حتقيق  ،ط1،  العلوم  مفاتيح  اخلوارزمي،  أمحد  بن  حممد   (13)

العريب،1984) ، ص 15-14. 
ابن فارس، الصاحيب، حتقيق السيد أمحد صقر،(القاهرة: مطبعة احلليب،د.ت)، ص 7 ، 8.  (14)

عبدالصبور شاهني،العربية لغة العلوم والتقنية، ص 120.   (15)
الشريف اجلرجاين، التعريفات، تقدمي أمحد مطلوب ،( بغداد ، وزارة الثقافة واإلعالم،1986)،ص   (16)

.22
تاج العروس ، مادة صلح.   (17)
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عبداهللا البستاين، الوايف، (بريوت:مكتبة لبنان،1980)، مادة (اصطلح).   (18)
املعجم الوسيط ، مادة (اصطلح).   (19)

الفكر ، م19، ع4 ،  العلمي ، إشكالية املنهج»، جملة عامل  الّسارة، «تعريب املصطلح  قاسم   (20)
1989 ، ص83.

والنشر، د.ت)،ص6.   الثقافية  الشؤون  دار   ، ،(بغداد  املصطلح  مقدمة يف علم   ، القامسي  علي   (21)
الكتاب  دار  املعاصر، ط2،(بريوت:  االنتقادي  األدب  مصطلح   ، طّحان  وديرت  رميون   : وانظر 

اللبناين،1984)،ص 33.
 وأيضًا : أمحد بوحسن ، «مدخل إىل علم املصطلح» ، جملة الفكر العريب املعاصر ، ك 2م1989، 

ص84. 
هذا العدد ، بقلم : التحرير ، جملة فصول ، م7 ، ع3+4 ، 1987 ، ص5.  ويرى بعضهم أن   (22)
املصطلح أداة لصناعة املنهج (انظر : اعطين اصطالحًا أعطك منهجًا) سعيد علوش ، جملة األقالم 
، أيلول ، 1986 ، ص50. و «النقد العريب : آفاقه وممكناته» ، يوسف اليوسف ، جملة الوحدة 

س5 ، ع49 ، 1988، ص17.
الشعر  قضايا  مع  وحوار  الشمعة 49.  ، خلدون  واملصطلح  املنهج   : األزمة  هذه  بشأن  انظر   (23)

املعاصر، سعد دعبيس 11. 
تعريب املصطلح العلمي ، قاسم الّسارة ، جملة عامل الفكر ، ص83.   (24)

النظرية العامة والنظرية اخلاصة يف علم املصطلح ، علي القامسي ، جملة اللسان العريب ، ع29 ،   (25)
1987 ، ص27.

أمحد بوحسن ، مدخل إىل علم املصطلح ، جملة الفكر العريب املعاصر ، ص84.  (26)
علي القامسي، النظرية العامة والنظرية اخلاصة يف علم املصطلح ، جملة اللسان العريب، ص128-   (27)

.129
أما قبل ، رئيس التحرير ، جملة فصول ، م7 ، ع3+4 ، 1987 ، ص4.  وانظر : عبدالرمحن    (28)

بدوي، خريف الفكر اليوناين، ط5، (الكويت : وكالة املطبوعات، 1979) ، ص 155
نفسه.    (29)

عبدالرحيم حممد عبدالرحيم ، «أزمة املصطلح يف النقد القصصي» ، جملة فصول، م7 ، ع4+3،    (30)
1987 ، ص98.

رسالة احلدود جلابر بن حّيان،سابق، ص 165   (31)
حبوث لغوية 168 ، وانظر أيضًا : حركة التعريب يف العراق ص57.  (32)
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معجم النقد العريب 15-14/1.  (33)
تعريب املصطلح العلمي ، قاسم السارة، جملة عامل الفكر ، ص83.  (34)

يف البحث عن أّولية املصطلح يف احلضارة اإلسالمية يرى د. أمحد مطلوب أن «أول املصطلحات    (35)
ما جاء يف القرآن الكرمي « (حركة التعريب يف العراق ، ص57) وهذا الكالم – على صحته – ال 
يدخل مباشرة فيما حنن فيه ، ألننا نتحدث عما يضعه وخيترعه اإلنسان من املصطلحات.  وانظر : 

وقائع ندوة إسهام التونسيني يف إثراء املعجم العريب ، ص100. 
النهضة، 1964)، ص294.   مكتبة   : (بغداد  السكاكي، ط1،  عند  البالغة   ، مطلوب  أمحد   (36)
وانظر: فتحي فريد ، «رأي يف تطوير املنهج البالغي القدمي» ، جملة كلية اللغة العربية ، جامعة 

اإلمام حممد بن سعود ، ع9 ، 1979 ، ص417. 
لسان العرب ، مادة شبه.  (37)

نصر حامد أبو زيد، االجتاه العقلي يف التفسري دراسة يف قضية املجاز عند املعتزلة، ط2، (بريوت:   (38)
دار التنوير، 1983)، ص93.

إحسان عباس، تاريخ النقد االديب عند العرب، (عّمان: دار الشروق، 1986)، ص 47.   (39)
نفسه، 51.    (40)

انظر : أدونيس، الثابت واملتحول، ط5، (بريوت: دار الفكر، 1986)، 2 ص40. و سليمان    (41)
الشطي ، «قراءة يف مقدمة طبقات فحول الشعراء» ، جملة عامل الفكر ، م18 ، ع1 ، 1987 

، ص161. 
يف النقد األديب (سلسلة : حصاد الفكر العريب) ، ط1، تقدمي : عبداللطيف شرارة ،(مؤسسة ناصر    (42)

للثقافة ، 1981)، ص133.
أمحد مطلوب، القزويين وشروح التلخيص، ط1، (بغداد:مكتبة النهضة، 1967)، ص666.   (43)

ماجد فخري ، «إشكالية املنهج» ، جملة الفكر العريب ، ع42 ، س7 ، 1986 ، ص10.  (44)
املنهج الفيلولوجي معناه : الدراسة القاموسية للكلمة يف الوقت الذي كتبت فيه . انظر: عبداهللا    (45)
 ،(1986 توبقال،  البيضاء:دار  (الدار  ط1،  اإلنسانية،  والعلوم  األدب  يف  املنهجية  العروي، 

ص11. 
أشري هنا إىل ما ذهب أليه أحد املفكرين العرب املعاصرين من «أن طبيعة املوضوع ونوع اهلدف    (46)
 . جديد»  منهج  اختراع  أو  مناهج  بعدة  أو   ، معني  مبنهج  األخذ  يفرضان  اللذان  مها  املطلوب 
 ،(1988 الطليعة،  دار  (بريوت:  ط3،  املعاصر،  العريب  اخلطاب  اجلابري،  عابد  انظر:حممد 

ص11.
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هاتان القراءتان أشار إليهما أمحد بوحسن ، انظر : «مدخل إىل علم املصطلح»، جملة الفكر العريب    (47)
املعاصر ، كانون الثاين، 1989، ص90.

يريد حممد اجلابري ذه القراءة : تلك اليت تشّخص العيوب يف موضوع ما .انظر : اخلطاب العريب    (48)

املعاصر، ص١٠.
نفسه، 12.   (49)

، ط1، (بريوت: دار  البيان والتبّين  نقدية وبالغية يف كتاب  مصطلحات  البوشيخي،  الشاهد   (50)
اآلفاق اجلديدة، 1982)، ص10.

فندريس، اللغة، تعريب عبداحلميد الدواخلي وحممد القّصاص، ( القاهرة: مكتبة االجنلومصرية،    (51)
1950)، ص375.  وانظر : رمضان عبدالتواب، املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، 

ط2، (القاهرة: مكتبة اخلاجني، 1985)، ص198. 
الشاهد البوشيخي، «مشكلة املنهج يف دراسة مصطلح النقد العريب القدمي»، جملة كلية اآلداب   (52)

والعلوم اإلنسانية بفاس ، جامعة سيدي حممد بن عبداهللا ، عدد 4 ، 1988 ، ص26-25.
ابن  احلبيب  حممد  وحتقيق  تقدمي  ط2،  األدباء،  وسراج  البلغاء  منهاج  القرطاجين،  حازم    (53)

اخلوجة،(بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1981)، ص48.
نفسه، 143.   (54)
نفسه، 252.   (55)

نفسه، 74.   (56)
نفسه، 138،47.   (57)

نفسه، 25.   (58)

نفسه، 48.   (59)

نفسه، 52.   (60)
نفسه، 142-140.   (61)

نفسه، 143.   (63)

نفسه، 168.   (64)
نفسه، 377 ، وانظر مصطلح (مفاضلة).    (65)

سنان  البن  الفصاحة  سّر  واألدب يف  النقد  قضايا  عمر،  بن  بلملياين   : الصلة  هلذه  فّصل  وقد    (66)
اخلفاجي، (مكتبة اجلامعة األردنية : رسالة ماجستري، 1988)، ص240-239. 

حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص53.  (67)
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نفسه، 140.  (68)
نفسه، 146-145.  (69)
نفسه، 169-168.  (70)

نفسه، 182.  (71)
نفسه، 143-140 ، 157.  (72)

نفسه، 168.    (73)
انظر مصطلح (نظم).  (74)

مع أن املعجم أوضح لنا التقاءه معه يف غري هذين املوضعني.   (75)
حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص86.  (76)

نفسه، 86    (77)
فهو مل يتجاوز يف ترمجة بدوي عشر صفحات (158-149).   (78)

ال خيفى أن مثة عددًا من بني هذه املصطلحات استقاها حازم من غري منبع ، فهي من املشترك.   (79)
حممد رّواس قلعه جي، وحامد قنييب، معجم لغة الفقهاء، ط2،(بريوت: دار النفائس،1988)،    (80)

ص26.
يف هذه املصطلحات ، أيضًا ، قدر مشترك بني منبعني أو ثالثة.   (81)
حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص 241.  (82)

كامل الشييب، ديوان الدوبيت، (بريوت: دار الثقافة، 1972)، ص17.   (83)
حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص253.  (84)

للدراسات  العربية  املؤسسة  العريب،(بريوت:  األدب  يف  يونانية  مالمح  عباس،  إحسان    (85)
والنشر،1977)، ص27.

حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص330، 334   (86)
نفسه ، 119.   (87)

نفسه ، 68 69-.   (88)
الثقافية  الشؤون  مقدمة يف علم املصطلح، (بغداد: دار  القامسي،  النصوص يف : علي  انظر هذه    (89)

للنشر، د.ت)، ص 18-17. 
علي القامسي، «النظرية العامة والنظرية اخلاصة يف علم املصطلح»، جملة اللسان العريب ، ع29 ،   (90)

1987م ، ص127. 
حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص 74.  (91)
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جابر عصفور، مفهوم الّشعر: دراسة يف التراث النقدي، ط2،(بريوت: دار التنوير، 1982)،    (92)
ص17

هند حسني طه، النظرية النقدية عند العرب حىت اية القرن الرابع اهلجري،(بغداد: وزارة الثقافة   (93)
واإلعالم،1981)، ص134-104.

حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص 29.   (94)
نفسه، 334.   (95)

نفسه، 125.    (96)
ابن رشيق القريواين، العمـــدة، ط5، حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد،(بريوت: دار اجليل:    (97)

1981)، ص77.
حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص 30-29.  (98)

نفسه، 234.   (99)
(100)  لسان العرب ، مادة (وقر).

قدامة بن جعفر، نقد الشعر، حتقيق حممد عبداملنعم خفاجي، (بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت)،    (101)
ص 157.

حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص 219.  (102)
نفسه، 134-133.   (103)

نفسه، 29.   (104)
نفسه، 334.   (105)

نفسه، 15.   (106)

نفسه، 62.   (107)
نفسه، 172.    (108)

نفسه، 62.   (109)
نفسه، 333.   (110)

آية ذلك غياب معجم ملصطلحات النقد العريب القدمي يستقل مبصطلح نقد الشعر ، وثان مبصطلح   (111)
نقد النثر ، وآخر باملصطلحات املشتركة بينهما ، ولو ّمت هذا لقطعنا شوطًا جيدًا يف طريق تصنيف 

مصطلحاتنا ، ومنهج دراستها.
مشس  حسني  حممد  عليه  وعلق  شرحه  ط1،  اإلنشا،  صناعة  يف  األعشى  صبح  القلقشندي،    (112)
العريب  النقد  أمحد مطلوب، معجم  الفكر،1987)، 9 ص5 وما بعدها . وانظر :  الدين،(دار 
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القدمي،(بغداد: وزارة الثقافة واإلعالم،1989)، 1 ص120.
حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص 318.  (113)

نفسه ، 15.   (114)
عبدالقاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، علق عليه حممد رشيد رضا،(بريوت: دار املعرفة، 1982)،    (115)

ص3. 
ابن رشيق القريواين، العمـــدة،  2 ص82.   (116)

حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص 269.  (117)
ثعلب، قواعد الشعر، ط1، حتقيق حممد عبداملنعم خفاجي،(مصر: مصطفى البايب احلليب، 1948)،    (118)

ص73.
العلمي  املجمع  مطبعة  (بغداد:  وتطورها،  البالغية  املصطلحات  معجم  مطلوب،  أمحد    (119)

العراقي،1983-1987)، 3 ص217.
نفسه.   (120)

عبدالقاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص 19.  (121)
قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 148-147.  (122)

حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص 48، 137.  (123)
نفسه 247 .    (124)

ابن أيب اإلصبع املصري، حترير التحبرييف صناعة الشعر والنثر، حتقيق حفين حممد شرف،(القاهرة:    (125)
د.ن،1963)، ص475.

حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص 162.  (126)
نفسه ، 276.    (127)

نفسه، 331.   (128)
نفسه، 28، 38، 39.   (129)

نفسه ،336.   (130)
نفسه ،34.   (131)
نفسه، 11.   (132)
نفسه، 77.   (133)

نفسه، 14.    (134)
نفسه، 92.   (135)
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عبداألمري األعسم، املصطلح الفلسفي عند العرب ، ص 189.   (136)
إحسان عباس، تاريخ النقد االديب عند العرب ، ص 10.   (137)

حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص 72 ، 43 ،77 ،85 ،359 ،122 ،34   (138)
.109،

نفسه، 200.   (139)
نفسه، 200 ، 213 ، 112 ، 32 ، 45.    (140)

نفسه، 200.    (141)
لسان العرب، مادة  (أنق ، ودبج ).    (142)

حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص56.  (143)
نفسه، 74.    (144)

حافظ الربيين، «املصطلحات العربية بني النظرية والتطبيق» ، جملة احلياة الثقافية، تونس ، ع53   (145)
، 1989 ، ص12. 

حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص273.   (146)
نفسه، 87 ، 173.    (147)

نفسه ، 70 .   (148)
نفسه،  10.   (149)
نفسه،  22.   (150)

نفسه، 62 ،81.    (151)
حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء،  225.   (152)

نفسه، 48.    (153)
نفسه، 48.   (154)
نفسه، 81.   (155)
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تقييم نظام الموازنة التخطيطية في أمانة عمان الكبرى
 دراسة ميدانية 

د. عبد الحكيم مصطفى جودة
 د. جمال عبد الرحمن أبو سردانة

جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة 

امللخص: 

عمان  أمانة  يف  التخطيطية  املوازنة  نظام  تقييم  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
الكربى. ولتحقيق أهداف الدراسة صممت استبانة تشمل أسئلتها خمتلف اجلوانب 
املتعلقة باملوازنة التخطيطية. حيث وزعت االستبانة على األفراد الذين هلم عالقة 

بإعداد املوازنة يف أمانة عمان الكربى.

وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها؛ أنه يتم تفعيل وظيفة 
التخطيط، والرقابة، وتقييم األداء، واختاذ القرارات اإلدارية، والتنسيق، واالتصال 
ذلك  من  الرغم  وعلى  املوازنة.  إجناح  يف  كافة  اإلدارية  املستويات  ومشاركة 
توجد بعض املعوقات واملشاكل اليت تواجه إعداد املوازنة وتطبيقها يف أمانة عمان 
الكربى، أمهها: عدم توافر التعاون بني األفراد املعنيني بإعداد املوازنة، وعدم توافر 
اإلدراك والوعي بأمهية املوازنة، وأن جلنة املوازنة غري مؤهلة بشكل كاٍف إلعداد 
التنفيذ بشكل كامل،  موازنة فعالة وشاملة، إضافة إىل عدم تطبيق املوازنة عند 
وعدم دقة التنبؤ باإليرادات والنفقات، كما أن نظام املعلومات املستخدم ال يسهل 
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عملية إعداد املوازنة وتطبيقها، وأنه ال يتم استخدام األساليب العلمية احلديثة يف 
التنبؤ والتحليل يف جمال املوازنة، وعدم توافر الكفاءات العلمية، وعدم مشاركة 
مستويات اإلدارة املختلفة يف إعداد املوازنة، وعدم توافر احلوافز املعنوية واملادية، 
املختلفة يف  اإلدارية  املستويات  تقدمها  اليت  لألفكار  عناية كافية  تعطى  وأنه ال 

إعداد املوازنة.

أمانة  املوازنة يف  دور  تفعيل  بوجوب  الباحثان  أوصى  النتائج  على  وبناًء 
عمان الكربى، ألن ذلك يؤدي إىل تفعيل كل من وظائف التخطيط والتنسيق 
واالتصال والرقابة وتقييم األداء واختاذ القرارات اإلدارية وزيادة وعي املستويات 
بالعمل على تأهيل جلنة املوازنة  الباحثان أيضًا  اإلدارية ألمهية املوازنة. وأوصى 
املوازنة،  وترمجة  بتحليل  اإلملام  من  عالية  درجة  على  تكون  وأن  جيد،  بشكل 
وإعطاء العناية الكافية لألفكار اليت تقدمها املستويات اإلدارية املختلفة يف إعداد 
املوازنة، وأن تتاح هلم الفرصة للمشاركة يف إعدادها، والعمل اجلاد على مشاركة 
واملادية  املعنوية  احلوافز  وتوفري  املوازنة  إعداد  يف  املختلفة  اإلدارة  مستويات 
للمستويات اإلدارية املختلفة والعمل على توفري نظام للمعلومات يسهل عملية 
كامل،  بشكل  التنفيذ  عند  املوازنة  تطبيق  على  والعمل  املوازنة  وتطبيق  إعداد 

والعمل على زيادة اإلدراك والوعي بأمهية املوازنة.

الكلمات الدالة: 

وتقييم  الرقابة،  والتخطيط،  الكربى،  عمان  وأمانة  التخطيطية،  املوازنة 
األداء، واختاذ القرارات، والتنسيق، واالتصال.    
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Evaluating the Planning Budget System in 
Greater Amman Municipality

A Fieldwork Study

Abstract:

 This study aimed at evaluating the planning budget 
system in the municipality of Greater Amman. To achieve 
the objectives of the study, a questionnaire that included the 
various aspects of the planning budget was designed. It was 
then distributed to individuals associated with the preparation 
of the budget in the municipality of Greater Amman. The 
study revealed some important results mainly:

The function of planning, control, performance 
evaluation, managerial decision-making, coordination, 
communication and the participation of all levels of 
management to make the budget successful have been 
activated.

In spite of that, the organization and application of 
the budget in the Municipality of Greater Amman faces 
some obstacles and problems. Most important is the lack 
of cooperation between individuals who are assigned with 
the preparation of the budget and the lack of awareness 
and knowledge of its importance.  Moreover, the budget 
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committee lacks the adequate qualification for preparing 
a comprehensive and effective budget. The prediction of 
the income and expenditure is inadequate and the budget is 
not entirely implemented when put into action. Finally, the 
information system which is used does not make the process 
of preparation and application of budget easier.

Based on the results, the researchers recommended that 
the focus should be on the budget in the Greater Amman 
Municipality, because it leads to the activation of each of the 
functions of planning, coordination, communication, control 
and performance evaluation and administrative decision-
making and to increase the awareness and knowledge of 
the administrative levels to the importance of the budget. 
It is also recommended that a budget committee should be 
qualified efficiently and a careful attention must be given to 
the ideas of the various administrative levels and should be 
given the opportunity to participate in the preparation of 
the budget and provide an adequate information system that 
makes the process of preparation and application of budget 
easier.
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مقدمة:

تنبع أمهية املوازنة التخطيطية من الدور الذي تلعبه يف الوظائف اإلدارية 
املختلفة سواء كانت التخطيط أو التنسيق أو التحفيز أو الرقابة أو تقييم األداء. 
ويعد نظام املوازنة التخطيطية مزجيًا من تدفق املعلومات واإلجراءات والعمليات 
اإلدارية، وتعد يف الوقت نفسه جزًء من التخطيط ونظامًا للرقابة على خمتلف أوجه 
النشاط يف املشروع، وما يرتبط بذلك من اعتبارات سواًء مبفردها، أو مع غريها، 
تتحدد مبوجبها  التنفيذ حيث  املسؤولون عند  به  يلتزم  لتقييم األداء  وهي معيار 
املحاسبية،  واملساءلة  التصحيحية،  القرارات  الختاذ  أساسًا  تعد  اليت  االحنرافات 
وتقييم األداء (1). وميكن استخدام املوازنة التخطيطية بنجاح يف عمليات التخطيط 
والرقابة والتنسيق واالتصال، حيث يتمثل الدور التخطيطي للموازنة يف استخدامها 
يتمثل  حني  يف  املستقبلية،  االقتصادية  وباألحداث  املنشأة  بأنشطة  للتنبؤ  أداًة 
الدور الرقايب للموازنة يف استخدام تنبؤات املوازنة أساسًا لقياس األداء وتقييمه، 
الدور  أما  املالئمة.  التصحيحية  اإلجراءات  االحنرافات متهيدًا الختاذ  واكتشاف 
التنسيقي الذي يستهدف حتقيق وحدة العمل فإنه يتحقق من خالل الربط بني 
أجزاء املوازنة للمنشأة، مبا يكفل توجيه مجيع قطاعات النشاط حنو هدف واحد. 
األفكار  تبادل  يتبلور من خالل عملية  املوازنة  فإن دور  االتصال  وأما يف جمال 
واملعلومات اخلاصة بإعداد املوازنة وتنفيذها (2). ولقد مرت املوازنة التخطيطية 
يف مراحل عدة على النحو اآليت: املرحلة األوىل، كانت فيها املوزانة عبارة عن 
جداول لتجميع املوارد املطلوبة لتنفيذ برنامج معني، واملرحلة الثانية طورت فيها 
الثالثة  واملرحلة  الربنامج،  تنفيذ  لتوقيت  تتضمن جدوًال  أصبحت  املوازنة حبيث 
أصبحت فيها املوازنة تستخدم مع التكاليف املعيارية، واملرحلة الرابعة أصبحت 
بني  والتنسيق  والرقابة  اإلداري،  للتخطيط  فعالة  كوسيلة  تستخدم  املوازنة  فيها 
يف  املنشآت  جناح  مظاهر  من  مظهرًا  أصبحت  حبيث  املختلفة،  املنشأة  أنشطة 
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الوقت احلاضر (3). وميكن حتديد أركان املوازنة التخطيطية مبا يأيت: إا تقديرات 
إىل  االقتصادية  الوحدة  أهداف  تترجم  إا  أي  وأنشطة،  لربامج  وقيمية  كمية 
متطلبات  على  ترتكز  منسقة  شاملة  خطة  التخطيطية  املوازنة  ومتثل  مالية  قيم 
وظروف الوحدة االقتصادية وترتبط مبدة زمنية مستقبلية، غالبًا ما تكون سنة، 
وتتطلب املوازنة التخطيطية موافقة ومشاركة كافة املستويات اإلدارية املسؤولة 
النهاية  املناسبة، ودف يف  القرارات  تنفيذها، وأا متكن اإلدارة من اختاذ  عن 
إىل حتقيق الكفاية القصوى (4). واملوازنة التخطيطية مثلها مثل أدوات املحاسبة 
اإلدارية كّلها، ليست دواًء لكل داء، وذلك لوجود بعض املحدِّدات اليت ميكن أن 

تؤثر عكسيًا على الفائدة منها.

يتعلق  فيما  اخلاطىء  التصور  لديهم  الناس  من  العديد  فإن  احلقيقة  ويف 
غري  قيود  أو  واقعية،  غري  بأهداف  حيملوا  إم  حيث  التخطيطية،  باملوازنة 
موضوعية، وتضمينها قرارات مفروضة وضغط أكرب مما جيب، ونقص يف الرقابة 
والكثري من العمل غري املخطط. حيث إن هذه املحددات تعيق استخدام املوازنة 
التخطيطية يف جماالت التخطيط والرقابة املالية (5). كما تتأثر املفاهيم األساسية 
للموازنة التخطيطية بالتقديرات غري الدقيقة املبنية على املعلومات غري الصحيحة، 
التنفيذ ليست يف صاحل حتقيق اهلدف، وقد  أثناء  مما يؤدي إىل ظهور احنرافات 
بأن  االعتقاد  اآلتية:    األسباب  من  أكثر  أو  واحد  إىل  التقديرات  يرجع سوء 
تقديرات اإليرادات أكثر من النفقات عند إعداد املوازنة يعطي داللة على حسن 
لتاليف  مربراته  له  املتوقع  من  بأكثر  النفقات  تقدير  وبأن  العاملني،  لدى  األداء 
النفقات الطارئة اليت قد حتدث أثناء فترة تنفيذ املوازنة واالعتقاد بأن املوازنة، أداة 
التقييم، وأن اإلدارة تستطيع زيادة النفقات أثناء فترة املوازنة يف  غري إجيابية يف 

حال احلاجة إليها (6). 

تتميز أمانة عمان الكربى حبجم ونوعية وجودة ما تقدمها من خدمات 
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حيوية ملواطينها، من خالل خطة استراتيجية واضحة املعامل. من هنا، فإن أمانة 
على  للمحافظة  والتطور  احلضارة  ركب  ملواكبة  دائمًا  تسعى  الكربى  عمان 
مستوى ما تقدمه للمواطنني من خدمات. وتتنوع خدمات األمانة اليت تقدمها 
جلميع شرائح املجتمع بقطاعاته املختلفة وأفراده، إضافة إىل الوزارات واملؤسسات 
الرمسية، والشركات العامة واخلاصة ضمن حدودها، تلك اخلدمات تتنوع لتشمل 
مجيع مناحي احلياة وعلى مدار الساعة. ونظرًا التساع األنشطة اليت متارسها أمانة 
عمان الكربى، فقد فرض عليها ضرورة إعداد املوازنة التخطيطية وتطبيقها، وذلك 
لتحقيق مؤشرات الكفاءة والفاعلية واالقتصاد يف النفقات، مبا حيقق االستخدام 
األمثل لإليرادات السنوية، وتقدمي قدٍر أكرب وأفضل من اخلدمات للمواطنني (7). 

أمهية الدراسة:

مدينة  ملواطين  اخلدمات  تقدمي  يف  الكربى  عمان  أمانة  دور  ألمهية  نظرًا 
عمان واملحافظة على القيم الثقافية والبيئة واملعمارية والسياحية للمدينة لتبقى آمنة 
ومرحية، وحتقق الرضا والرفاء ملتلقي اخلدمة، وحتقيق التنمية املستدامة باالستخدام 
أمهية  تكمن  املعرفة،  وإدارة  والتقنية  والبشرية  املالية  للموارد  والتطوير  األمثل 
الدراسة لكوا دراسة متعمقة ومتفردة بدراسة املوازنة التخطيطية يف أمانة عمان 
األداء  وتقييم  والرقابة،  التخطيط  التخطيطية يف  املوازنة  دور  تبني  اليت  الكربى، 
والتنسيق واالتصال، وتوفري البيانات الالزمة الختاذ القرارات الرشيدة املبنية على 
أداء  وإيراداا، وتقييم  الكربى  أمانة عمان  بإمكانات  الكاملة  والدراية  الدراسة 
الفاعل  بالشكل  واستخدامها  مواردها  توجيه  يف  وكفاءا  الكربى  عمان  أمانة 
املجدي. وتربز أيضًا أمهية هذه الدراسة من مساندا للمستويات اإلدارية املختلفة 
القائمة على تطبيق نظام املوازنة التخطيطية يف توجيههم إىل االهتمام بشكل أكرب 
بتلك املوازنة، والتوجه إىل تطبيق نظام املشاركة يف إعداد املوازنة التخطيطية، ملا 
املوازنة،  إعداد  للمشاركني يف  املعنوية  الروح  تنعكس على  إجيابيات  لذلك من 

وبالتايل زيادة إنتاجيتهم يف العمل.        
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مشكلة الدراسة:

تعد املوازنة التخطيطية عصب النظام املايل يف املنشأة، حيث إا تضع إدارة 
املنشأة على طريق مرسوم بدًال من أن تكون تصرفاا جمرد ردود أفعال لألحداث، 
هلذا، فإن حسن إعدادها وتطبيقها بصورة صحيحة أداة للتخطيط والرقابة، يساهم 
مسامهة فعالة يف حتقيق أهداف املنشأة، ويرى الباحثان أن املشكلة ميكن التعرف 

على أبعادها من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

وظيفة  لتفعيل  الكربى  عمان  ألمانة  التخطيطية  املوازنة  تستخدم  هل   -1
التخطيط؟

الرقابة، وتقييم  الكربى يف  التخطيطية ألمانة عمان  املوازنة  هل تستخدم   -2
األداء؟

القرارات  اختاذ  الكربى يف  التخطيطية ألمانة عمان  املوازنة  هل تستخدم   -3
اإلدارية ؟

إعداد  يف  الكربى  عمان  أمانة  يف  كافة  اإلدارية  املستويات  تشارك  هل   -4
املوازنة التخطيطية من أجل إجناحها؟

هل يؤدي استخدام املوازنة التخطيطية يف أمانة عمان الكربى إىل تفعيل   -5
وظيفيت التنسيق واالتصال؟ 

هل توجد معوقات ومشاكل تواجه إعداد املوازنات التخطيطية، وتطبيقها   -6
يف أمانة عمان الكربى؟

أهداف الدراسة:

دف الدراسة إىل تقييم نظام املوازنة التخطيطية، ودورها يف حتقيق فاعلية 
إدارة أمانة عمان الكربى، وميكن حتقيق ذلك من خالل االستراتيجيات اآلتية:
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التخطيطية وأمهيتها يف جناح أمانة عمان  املوازنة  الدور الذي حتققه  بيان   -1
الكربى. 

التخطيط  عمليات  التخطيطية يف  املوازنة  استخدام  اجلدية يف  مدى  بيان   -2
والرقابة، وتقييم األداء، واختاذ القرارات، والتنسيق، واالتصال.

التعرف إىل مدى مشاركة املستويات اإلدارية املختلفة يف إعداد املوازنة   -3
التخطيطية، واإلفادة من ذلك يف حتفيز املشاركني، ورفع روحهم املعنوية 

أثناء التنفيذ.  
املوازنة  استخدام  تعترض  قد  اليت  واملشاكل  املعوقات  على  التعرف   -4

التخطيطية، اليت حتد من فاعليتها.
أمانة  التخطيطية يف  املوازنة  العمل بنظم  لتطوير  الالزمة  التوصيات  وضع   -5

عمان الكربى.

فرضيات الدراسة:

اليت  اآلتية،  الفرضيات  صياغة  متت  وأهدافها  الدراسة  مشكلة  ضوء  يف 
سيجري اختبارها، واستخالص النتائج والتوصيات منها:

الفرضية األوىل: ال يؤدي استخدام املوازنة التخطيطية إىل تفعيل وظيفة التخطيط 
يف أمانة عمان الكربى.

الفرضية الثانية: ال تستخدم املوازنة التخطيطية وسيلًة رقابية، ووسيلة لتقييم األداء 
يف أمانة عمان الكربى.

الفرضية الثالثة: ال يعتمد على املوازنة التخطيطية يف اختاذ القرارات اإلدارية يف 
أمانة عمان الكربى. 

املوازنة  إعداد  يف  كافة  اإلدارية  املستويات  مشاركة  تؤدي  ال  الرابعة:  الفرضية 
التخطيطية إىل إجناح املوازنات التخطيطية يف أمانة عمان الكربى.
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الفرضية اخلامسة: ال يؤدي استخدام املوازنة التخطيطية إىل تفعيل وظيفيت التنسيق 
واالتصال يف أمانة عمان الكربى.

الفرضية السادسة: ال توجد معوقات ومشاكل تواجه إعداد املوازنة التخطيطية، 
وتطبيقها يف أمانة عمان الكربى.

جمتمع الدراسة:

لقد وقع اختيار أمانة عمان الكربى عينًة للدراسة، وذلك لدورها الكبري 
يف تقدمي اخلدمات يف خمتلف املجاالت واحلقول يف مدينة عمان. وقد اقتصرت 
الدراسة على جلنة التخطيط املايل إلعداد املوازنة التخطيطية يف أمانة عمان الكربى، 
وممثلي املناطق اإلدارية هلا، الذين هلم عالقة بإعداد املوازنة التخطيطية، حيث بلغ 

عددهم 33 شخصًا. 

طرق مجع البيانات، وأساليب حتليلها، والربامج املستخدمة لذلك:

مت مجع البيانات األولية والثانوية باألدوات اآلتية:

الكتب والدوريات والرسائل اجلامعية واملجالت العلمية واملنشورات اليت  أ- 
مت احلصول عليها من أمانة عمان الكربى، وذلك دف بناء اإلطار النظري 

للدراسة.
املناسبة  الفرضيات  واختبار  البيانات،  جلمع  إعدادها  مت  اليت  االستبانة  ب- 

ألغراض الدراسة.
املوثقة  غري  البيانات  بعض  على  احلصول  دف  الشخصية،  املقابالت  ج- 

كتابًة.
بالربنامج  باالستعانة  التحليل،  اإلحصائية يف  األساليب  بعض  استخدمت  د- 

 .(SPSS) اإلحصائي
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منهجية الدراسة:

ففي  عملي.  وجانب  نظري،  جانب  جانبني،  من  الدراسة  هذه  تتألف 
اجلانب النظري جرى التطرق إىل مفهوم املوازنات التخطيطية، وأمهيتها، وأنواعها، 
والتعرف إىل إجراءات تطبيق املوازنة التخطيطية يف أمانة عمان الكربى، أما يف 
الدراسة  الذي دف  التحليلي  الوصفي  املنهج  اعتمد على  فقد  العملي  اجلانب 
من خالله إىل تقييم نظم املوازنة التخطيطية، ودورها يف فعالية إدارة أمانة عمان 
بواسطة  األولية  البيانات  مجع  خالل  من  امليداين،  األسلوب  باستخدام  الكربى 
املعلومات  مجع  دف  االستقراء،  منهج  اتبع  كما  خصيصًا،  أعدت  استبانة، 

وحتليلها، واختبار الفرضيات.  

ما ميّيز هذه الدراسة:

تعُد هذه الدراسة األوىل اليت تتطرق إىل تقييم نظام املوازنة التخطيطية يف 
أمانة عمان الكربى يف األردن.

الدراسات السابقة:

حظي موضوع استخدام املوازنات التخطيطية باهتمام العديد من الباحثني 
الذين أمجعوا على أمهية املوازنات التخطيطية أداًة للتخطيط والرقابة، وفيما يأيت 

عرض لبعض هذه الدراسات:

املوازنات  إعداد  «مشاكل  بعنوان   :(2006 زعرب،  (محدي  دراسة   -1
وتنفيذها يف قطاع غزة».

تواجه  اليت  املشاكل  على  الضوء  إلقاء  حماولة  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
الباحث  قام  ذلك  وإلجناز  وتنفيذها،  املوازنات  إعداد  عند  غزة  قطاع  بلديات 
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بإجراء دراسة ميدانية، مستخدمًا يف ذلك قائمة ُمعّدة هلذا الغرض، وزعت على 
القائمني على إعداد املوازنات التخطيطية يف البلديات، قد أسفرت الدراسة عن 
قبول الفرضيات األربعة األوىل، ورفض الفرضية اخلامسة، حيث أشارت نتائج 
عند  غزة  قطاع  بلديات  تواجه  اليت  املشاكل  من  جمموعة  وجود  إىل  الدراسة 
إعداد املوازنات وتنفيذها، منها ما هو راجع إىل نقص الوعي بأمهية املوازنات 
التخطيطية، والبعض اآلخر راجع إىل نقص اخلربة وعدم توافر املهارات، ومنها ما 

هو راجع إىل النواحي الفنية والسلوكية (8). 

موازنات  يف  االجتماعية  «األبعاد  بعنوان   :(2004 لبد،  (عماد  دراسة   -2
السلطة الوطنية الفلسطينية».

تناول الباحث األبعاد االجتماعية يف موازنات السلطة الوطنية الفلسطينية، 
مع التركيز على الصعوبات واملشاكل املختلفة اليت تؤثر سلبيًا يف حتقيق األهداف 
املتعارف عليها عند إعداد املوازنات التخطيطية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، 
السياسات  متتلك  ال  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  أن  إىل  الباحث  توصل  وقد 
واألهداف االقتصادية، واملالية، واالجتماعية اليت تطمح إىل حتقيقها عرب املوازنات 

التخطيطية العامة (9).  

«أثر  بعنوان   :(Hema wijewardena, et al, 2004) دراسة   -3
التخطيط والرقابة املعقد على أداء الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم يف 

سريالنكا».   
ركزت هذه الدراسة على تقييم تأثري التخطيط والرقابة املتطورة من خالل 
املوازنات على األداء يف الشركات الصناعية الصغرية واملتوسطة احلجم من خالل 
168 شركة صناعية يف منطقة كولومبو يف سريالنكا. قام الباحثون من خالل 
الدراسة بتقسيم جمتمع الدراسة إىل ثالثة أقسام: القسم األول، ال يقوم بتطبيق 
نظام املوازنات، القسم الثاين، يقوم بتطبيق نظام املوازنات بشكل بسيط، القسم 
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الثالث، يقوم بتطبيق نظام املوازنات بشكل مفصل، وذلك لدراسة تأثري التخطيط 
من خالل تطبيق نظام املوازنات على األداء (10). 

«العوامل  بعنوان   :(2002 الفضل،  ومؤيد  نور،  الناصر  (عبد  دراسة   -4
العمل  عن  والرضى  املوازنات،  إعداد  يف  املشاركة  بني  للعالقة  املحددة 
الصناعية  العامة  املسامهة  الشركات  مقارنة بني  واملنظمة، دراسة حماسبية 

العراقية واألردنية».
كان اهلدف من هذه الدراسة فحص مدى تأثري العالقة بني املشاركة يف 
إعداد املوازنات، والرضى عن العمل واملنظمة يف كل من مركز حتكم الشخصية، 
من  اإلنتاج يف كل  تكنولوجيا  ونوع  البيئي  التأكد  وعدم  الوظيفة،  وخصائص 
العراق واألردن من جهة، ومدى التباين من جهة أخرى، ولقد أسفرت الدراسة 
يف  املدروسة  العالقة  على  الشخصية  مركز حتكم  تأثري  عدم  اآلتية:  النتائج  عن 
القرارات، وتأثريه على تلك العالقة يف األردن، وأن خصائص الوظيفة تؤثر على 
العالقة بني املشاركة يف إعداد املوازنات، والرضى عن العمل، وأن ذلك األثر ال 
خيتلف من بلد إىل آخر، ويعد متغري عدم التأكد البيئي حمددًا قويًا لآلثار اإلجيابية 

للموازنات، وكذلك احلال مع متغري تكنولوجيا اإلنتاج (11).  

يف  التخطيطية  املوازنات  «دور  بعنوان   :(2001 الزعيب،  (ناجح  دراسة   -5
ختطيط ورقابة وتقييم أداء املجالس البلدية يف األردن».

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور املوازنات التخطيطية يف املجالس 
البلدية يف عملية ختطيط ورقابة وتقييم أدائها. واعتمد الباحث يف دراسته على 
عرض  بغرض  اإلحصائية  باألساليب  باالستعانة  والتحليلي،  الرياضي  املنهجني: 
املجالس  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  الفرضيات.  واختبار  وحتليلها،  البيانات 
البلدية يف األردن تعاين من قصور يف قدرا على استغالل املوارد املتوافرة لديها، 
الدراسة  أظهرت  كما  التخطيطية.  املوازنات  أهداف  حتقيق  يف  فشلها  وبالتايل 
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عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني حجم النفقات يف البلديات وحجم 
اإليرادات املختلفة، وأن دور املوازنات التخطيطية يف ختطيط نشاطات املجالس 

البلدية والرقابة والتقييم معدوم (12).

اجليل  املوازنة  «ختطيط  بعنوان   (Rick Whiting 2000): دراسة   -6
القادم».

أشارت الدراسة إىل ضرورة مشاركة مجيع األطراف يف إعداد املوازنات 
إعداد  عند  املسؤولني  املاليني  واملديرين  املسؤولني  تزويد  خالل  من  التخطيطية 
الدوائر واألقسام كافة، حىت  مباشر مبعلومات من  التخطيطية بشكل  املوازنات 
يتم حتديد ما حتتاجه املؤسسة من أجل حتقيق أهدافها. وأشار إىل ضرورة تطوير 
املوازنات التخطيطية من خالل أمور عدة: إجياد عنصر السرعة والدقة يف إعداد 
املختلفة  التطورات  ملواكبة  مرنة  التخطيطية  املوازنات  تكون  أن  أي  املوازنات. 
اليت حتدث داخل املؤسسة، ومشاركة أكرب عدد من العاملني واملوظفني يف إعداد 

املوازنات التخطيطية (13).  

اإلطار النظري

ملحة تارخيية عن املوازنات التخطيطية:

إعداد  طريق  عن  املصروفات  على  الرقابة  نظام  املتحدة  اململكة  عرفت 
املوازنات منذ مائيت عام تقريبًا، والتزمت به، وقامت بتطبيقه أجهزة احلكم املختلفة 
حينما رأت أنه من الضروري أن تتالءم إيردات اململكة مع مصروفاا، كما يدلنا 
التاريخ احلديث على أن مصر قد عرفت نظام املوازنات التخطيطية، وذلك حينما 
الذي مت تأسيسه يف عصر اخلديوي إمساعيل مع  القوانني  اختلف جملس شورى 
أول  أنه يف  (14). غري  الدولة  مالية  مراقبة  املجلس يف  أحقية  النظام حول  جملس 
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مراحل استخدام املوازنات التخطيطية كانت هذه املوازنات عبارة عن كشوف 
تقديرية ملا هو مطلوب من املوارد لتنفيذ خطة إنتاجية معينة، وكانت تعد على 
 Degazeux أساس اخلربة السابقة، والنتائج املتحققة يف الفترات املاضية، ويعد
أدرج عام 1825 يف كتابه  التخطيطية حيث  املوازنات  لفظ  استخدم  أول من 
فصًال كامًال عن املوازنات التخطيطية، وكانت املوازنات التخطيطية كما وصفها 
عبارة عن جداول باالحتياجات من املوارد مع توقيت هذه االحتياجات، ولكن 
استخدام املوازنات التخطيطية نظامًا للرقابة يرجع إىل عام 1912 (15). ويشري 
التاريخ إىل أن أسلوب املوازنات التخطيطية أسلوب قدمي، حيث كانت تستخدم 
معظم احلضارات القدمية أسلوب ختزين املحاصيل يف فترات الرخاء لتستهلكها يف 
وقت الشدة، وما ورد يف سورة يوسف (اآليات 47-49) خري دليل على ذلك. 
وأسلوب املوازنات التخطيطية أخذ يتطور على مر العصور، حيث امتدت فكرا 
ليست  (16). ومنذ مدة  النظر عن طبيعة عملها  املنشأة كافة، بغض  أنشطة  إىل 
بالقصرية واملوازنات التخطيطية تعد من املستلزمات األساسية للتخطيط والرقابة. 
ومنذ عام 1952 إىل وقتنا هذا هناك جمموعة كبرية من البحوث والدراسات يف 

موضوع املوازنات التخطيطية، ومدى تأثريها على حتقيق أهداف املنظمة.

مفهوم املوازنات التخطيطية وتعريفها:

يف  العلمية  لإلدارة  احلديث  باملفهوم  التخطيطية  املوازنات  مفهوم  يرتبط 
الضرورية  الوسائل  أهم  من  التخطيطية  املوازنات  وتعد  االقتصادية  املشروعات 
ملمارسة وظيفيت التخطيط والرقابة، وبذلك تشكل أحد األركان الرئيسية للمحاسبة 
اإلدارية. وكلمة موازنة تعين التوازن بني شيئني، فاإلنسان يوازن بني ما ينفقه وبني 
ما ميكن احلصول عليه (17). ويرجع أصل مصطلح Budget إىل الكلمة الفرنسية 
Baguette، وتعين حقيبة؛ ففي املراحل األوىل الستخدام املوازنات يف احلكومة 
كان وزير املالية االجنليزي يعد تقديرات املوازنات التخطيطية، ويقدمها إىل جملس 
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العموم الربيطاين يف حقيبة جلدية، وعلى هذا أصبحت هذه التقديرات معروفة 
وبزيادة  إداراا،  مشاكل  وبتعقد  املشروعات  حجم  وبزيادة   ،Budget باسم 
تطورها التكنولوجي وارتفاع درجة املخاطرة وعدم التأكد، اضطر املسؤولون عن 
الشركات إىل استخدام املوازنات التخطيطية للرقابة على أوجه النشاط املختلفة 

يف مشروعام (18). 

وهناك تعاريف متعددة للموازنة التخطيطية، يركز كل تعريف منها على 
ناحية معينة ختتلف باختالف الُكّتاب واجتاهام الفكرية والعلمية، وتدور غالبية 
ومن  التصحيحية.  اإلجراءات  واختاذ  والرقابة،  التخطيط  حول  التعاريف  هذه 
بني هذه التعاريف: «املوازنات التخطيطية هي: تعبري كمي خلطة عمل، ووسيلة 

للتنسيق والتطبيق تتلخص مبوجبها أهداف األقسام املختلفة يف املنشأة» (19).

وهي كذلك «خطة مالية حتدد مقدمًا املوارد الالزمة لتنفيذ األنشطة املختلفة 
«خطة  هي  وأيضًا  قادمة»(20).  زمنية  فترة  خالل  املطلوبة  األهداف  ولتحقيق 
مالية مستقبلية تستخدم كأداة ختطيط ورقابة حتدد من خالهلا مصادر اإليرادات 
والتمويل املتوقع احلصول عليه وأوجه اإلنفاق املتوقعة»(21). من التعريفات السابقه 
ميكن القول أن املوازنات التخطيطية عبارة عن تعبري كمي ومايل تفصيلي خلطة 
معينة تغطي نواحي النشاط كّلها يف الوحدة االقتصادية لفترة حمددة مقبلة، دف 
التنسيق والرقابة على أنشطتها وعملياا، وبالتايل حتقيق أهداف الوحدة  حتقيق 

االقتصادية باستخدام أفضل الوسائل واألساليب املتاحة.

وقد وردت تعاريف كثرية ومتعددة للموازنات التخطيطية إال أا مجيعًا 
تلتقي يف النقاط اجلوهرية اآلتية:

املوازنات التخطيطية أرقام تقديرية وليست فعلية.  -1
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املوازنات التخطيطية ختمن النفقات واإليرادات لفترة قادمة.  -2
أداة  أداة ختطيطية، بل كوا  تقتصر على كوا  التخطيطية ال  املوازنات   -3

رقابية وتنسيقية، وأداة من أدوات االتصال.
املوازنات التخطيطية أداة من أدوات التخطيط املايل واالقتصادي، وليست   -4

أداة تقليدية لتقدير حجم اإلنفاق واإليراد فقط (22).

أمهية املوازنات التخطيطية:

تنبع أمهية املوازنات التخطيطية من الدور الذي تلعبه يف الوظائف اإلدارية 
تقييم  أو  الرقابة  أو  التحفيز  أو  التنسيق  أو  للتخطيط  ذلك  أكان  املختلفة سواء 
األداء. ويعد نظام املوازنات التخطيطية مزجيًا من تدفق املعلومات، واإلجراءات 
والعمليات اإلدارية، ويعد يف الوقت نفسه جزًء من التخطيط ونظامًا للرقابة على 
خمتلف أوجه النشاط يف املشروع، وما يرتبط بذلك من اعتبارات سواًء أكانت 
مبفردها، أم مع غريها، وهو معيار لتقييم األداء يلتزم به املسؤولون عند التنفيذ 
التصحيحية،  القرارات  أساسًا الختاذ  تعد  اليت  االحنرافات  مبوجبه  تتحدد  حيث 
واملساءلة املحاسبية وتقييم األداء (23). وميكن استخدام املوازنات بنجاح يف عمليات 
التخطيط والرقابة والتنسيق واالتصال، حيث يتمثل الدور التخطيطي للموازنة يف 
استخدامها أداًة للتنبؤ بأنشطة املنشأة وباألحداث االقتصادية املستقبلية، يف حني 
أساسًا  التخطيطية  املوازنات  تنبؤات  استخدام  للموازنة يف  الرقايب  الدور  يتمثل 
لقياس األداء وتقييمه، واكتشاف االحنرافات متهيدًا الختاذ اإلجراءات التصحيحية 
املالئمة. أما الدور التنسيقي الذي يستهدف حتقيق وحدة العمل فإنه يتحقق من 
مجيع  توجيه  يكفل  مبا  للمنشأة،  التخطيطية  املوازنات  أجزاء  بني  الربط  خالل 
املوازنات  دور  فإن  االتصال  وأما يف جمال  واحد.  النشاط حنو هدف  قطاعات 
بإعداد  اخلاصة  واملعلومات  األفكار  تبادل  عملية  خالل  من  يتبلور  التخطيطية 

املوازنات التخطيطية وتنفيذها(24). 
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أهداف املوازنات التخطيطية:

ميكن التعرف إىل أهداف املوازنات التخطيطية من خالل بيان دورها يف 
جمال التخطيط والرقابة، حيث أصبح التخطيط والرقابة عملني أساسيني ألي إدارة 
والفعالية. غري  الكفاءة  قدر ممكن من  بأكرب  أهدافها  تود حتقيق  معاصرة  علمية 
أن دور املوازنات ال يقتصر على التخطيط والرقابة، بل تعد أداة هامة يف التنبؤ 
أداة  التخطيطية  املوازنات  تعد  الصالحيات،  لتفويض  نظامًا  تقدم  إذ  والتنسيق، 

حتفيزية هامة، وأداة لتقييم األداء، وتوفري أساس مهم الختاذ القرارت.

إن األهداف الرئيسية من وراء إعداد املوازنات التخطيطية تتمثل بالنقاط اآلتية: 
التخطيط والرقابة على األرباح، وتقييم األداء، ومنح احلوافز، وتسهيل االتصال، 

والتنسيق بني األقسام، وتوزيع املصادر املتاحة على األقسام املختلفة (25).

أنواع املوازنات التخطيطية:

هو  التخطيطية  املوازنات  استخدام  من  الرئيسي  اهلدف  حتقيق  كان  ملا 
مساعدة اإلدارة يف ختطيط أنشطة املشروع والرقابة عليها. ونتيجة ألن املوازنات 
التخطيطية هي نتاج خطط فرعية وسياسات تفصيلية تغطي خمتلف أوجه النشاط 
يف املشروع، وترمي إىل حتقيق غايات وأهداف مستقبلية يف ضوء املتاح واملتوقع 
للمشروع من إمكانيات استثمارية وموارد إنتاجية، وتدفقات نقدية خمتلفة، لذلك 
طبقًا  تصنيفها  اليت مت  املوازنات  هذه  أنواع  بعض  إىل  يأيت  فيما  نتعرف  سوف 

لبعض املتغريات والعوامل املرتبطة باألهداف، وهذه التصنيفات هي (26): 

املوازنات التخطيطية قصرية األجل، واملوازنات التخطيطية طويلة األجل.  -1
املوازنات االستراتيجية والتكتيكية، والتشغيلية.  -2

املوازنات الشاملة، واملوازنات الوظيفية.  -3
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املوازنات التقليدية، واملوازنات الصفرية.  -4

أساليب إعداد املوازنات التخطيطية:

وميكن التمييز بني أسلوبني من أساليب إعداد املوازنات التخطيطية: أسلوب 
املوازنات  املشاركة. مبوجب أسلوب  املفروضة، وأسلوب  التخطيطية  املوازنات 
املوازنات  إعداد  عن  املسؤولة  هي  العليا  اإلدارة  تكون  املفروضة  التخطيطية 
التخطيطية، حيث تتدفق املعلومات يف اجتاه واحد فقط من أعلى إىل أسفل (27). 
أما مبوجب أسلوب املوازنات التخطيطية املشاركة فال بد من مشاركة املستويات 
اإلدارية كافة يف إعداد املوازنات التخطيطية، ويعد إعداد املوازنات التخطيطية 
عملية تعاونية تشترك فيها مجيع املستويات من إدارات وأقسام ومراكز مسؤولية، 
حيث يقوم كل منها باملشاركة يف رسم خططه وسياساته التفصيلية ويف ترمجة 

تلك اخلطط والسياسات إىل معايري نوعية (28).  

منهجيات (إجراءات) تطبيق املوازنة التخطيطية يف أمانة عمان الكربى: 

تستخدم أمانة عمان الكربى بعض اإلجراءات عند تطبيق املوازنة التخطيطية 
وهي: (29). 

أوًال: منهجيـة إعداد اخلطط املالية.

املالية لألمانة.  إعداد مجيع اخلطط  املنهجية إىل حتديد عملية  دف هذه 
لتحديد  الدوائر  ومديري  املساعدين  إىل  عمان  أمني  من  تعميم  إصدار  يتم  إذ 
احتياجام املالية وفقًا خلطة األمانة االستراتيجية، واألولويات املحددة املتفق عليها 
سابقًا، وإصدار تعميم من أمني عمان إىل الدوائر التحصيلية لتحديد اإليرادات 
املتوقع حتصيلها حسب منهجية حتديد طرق التنبؤ وأساليبه، وذلك باالحتياجات 
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الدوائر وجلان  مديرو  يقوم  والنفقات.  اإليرادات  تقدير  آليات  ومنهجية  املالية، 
التخطيط الفرعية بدوائرهم بإرسال مناذج حتديد االحتياجات اخلاصة بدوائرهم 
املايل  التخطيط  وجلنة  األمانة  وكيلي  إىل  لرفعها  املالية  الشؤون  دائرة  مدير  إىل 
ملناقشة مشروع اخلطة املالية. مث يعقد اجتماع برئاسة أمني عمان مع أعضاء اللجنة 
لبحث  املالية  الشؤون  دائرة  ومدير  األمانة  ووكيلي  األمني  نائب  املالية حبضور 
وحتديد  املشاريع  لتنفيذ  النسبية  واألمهية  إعدادها،  مت  اليت  املالية  اخلطة  مشروع 
مصادر التمويل املتعلقة يف تغطية العجز املتوقع يف مشروع املوازنات التخطيطية، 
وإبداء املالحظات والتوصيات متهيدًا لرفع مشروع املوازنات التخطيطية ملجلس 
ملناقشتها  األمانة  إىل جملس  التخطيطية  املوازنات  يرفع مشروع  وبعدها  األمانة. 
وإقرارها متهيدًا لرفعها إىل دولة رئيس الوزراء للمصادقة عليها ومبا تضمنته من 
توصيات. يقوم وكيال األمانة وجلنة التخطيط بعقد اجتماع لوضع أولويات تنفيذ 

املشاريع يف ضوء اعتماد دولة رئيس الوزراء ملشروع املوازنات التخطيطية. 

ثانيًا: منهجية ضبط النفقات، وزيادة اإليرادات.

دف هذه املنهجية إىل توضيح الطرق والوسائل اليت يتم اتباعها لزيادة 
اإليرادات وضبط النفقات مبا يضمن االستخدام األمثل للموارد املالية يف مجيع دوائر 
أمانة عمان الكربى. تقوم كل دائرة بدراسة الفرص اليت ميكن لألمانة من خالهلا 
زيادة إيراداا أو ضبط نفقاا قبل البدء بإعداد املوازنات التخطيطية، باإلضافة إىل 
النتائج والتوصيات اخلاصة بأي مشاريع سبق تنفيذها ذا اخلصوص. تقوم كل 
دائرة برفع مذكرة داخلية إىل دائرة الشؤون املالية حتدد املجاالت املقترحة لزيادة 
اإليرادات وضبط النفقات. تقوم دائرة الشؤون املالية باالطالع على املقترحات،  
مث مناقشتها مع مدير الدائرة املعنية. بعد االنتهاء من دراسة مجيع املقترحات لزيادة 
اإليرادات، أو ضبط النفقات مع الدوائر املعنية، يتم رفع التوصيات لإلدارة العليا 
للموافقة. بعد اختاذ القرار، تقوم دائرة الشؤون املالية بالتنسيق مع الدوائر املعنية 
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الزمين، مث  تتضمن اإلجراءات واملسؤوليات واإلطار  بإعداد خطة عمل مفصلة 
البدء بالتنفيذ مباشرة. مث تقيم الربامج بشكل دوري، وقياس أثرها مبوجب منوذج 
ُمعّد لذلك. يتم إعداد مؤشرات األداء املايل ومراجعة اخلطة واختاذ اإلجراءات 
التصحيحية إن لزم األمر، مث رفع التقارير الدورية لإلدارة العليا عن نتائج التطبيق. 
مسؤولية  لألمانة  املالية  واخلطط  املوازنات  إلعداد  املايل  التخطيط  جلنة  وتتوىل 

إجازة هذه املنهجية.

واإليرادات  املالية  باالحتياجات  التنبؤ  وأساليب  طرق  حتديد  منهجية  ثالثًا: 
املتوقعة.

دف هذه املنهجية إىل حتديد طرق التنبؤ وأساليبه، وذلك باالحتياجات 
املالية واإليرادات املتوقعة. تتوىل جلنة التخطيط املايل يف مجيع دوائر أمانة عمان 
الكربى التنبؤ باالحتياجات املالية واإليرادات املتوقعة لألمانة. وتتوىل دائرة الشؤون 
املالية متابعة تنفيذ هذا اإلجراء، وإجراء التعديالت الواردة إليهم من جلنة التخطيط 
املايل، وتقييم فاعلية هذا اإلجراء بعد تطبيقه من خالل االستبانات واملالحظات 

الواردة إليهم.

رابعًا: منهجية تقدير اإليرادات والنفقات.

دف هذه املنهجية إىل حتديد كيفية العمل على تفريغ االحتياجات املالية 
على منوذج حتديد االحتياجات املالية واإليرادات املتوقعة باستخدام منوذج اإليرادات 
املتوقعة. تقوم جلان ختطيط املوازنات التخطيطية للدوائر بتفريغ االحتياجات املالية 
منوذج  على  املتوقعة  اإليرادات  وتفريغ  املالية،  االحتياجات  حتديد  منوذج  على 
مدير  يقوم  النقص.  أو  للزيادة  واملربرات  األسباب  بيان  مع  املتوقعة  اإليرادات 
الدوائر ذات االختصاص وجلان التخطيط الفرعية بدوائرهم بتعبئة مناذج حتديد 
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االحتياجات املالية اخلاصة بدوائرهم بعد استالمها من دوائر ومناطق األمانة كافة 
معبأة على النماذج اخلاصة بذلك. يتم إرسال النماذج املعبأة باالحتياجات املالية 
الشؤون  الفرعية إىل دائرة  الدوائر واللجان  املتوقعة من قبل مديري  واإليرادات 
املالية الستكمال اإلجراءات حسب منهجية إعداد موازنة أمانة عمان الكربى. 
وتتوىل جلنة التخطيط املايل إلعداد املوازنات مسؤولية إجازة هذا اإلجراء، ومتابعة 
تنفيذه وإجراء التعديالت الواردة إليهم من جلنة التخطيط املايل، وتقييم فاعلية هذا 

اإلجراء بعد تطبيقه من خالل االستبانات واملالحظات الواردة هلم.

خامسًا: منهجية الرقابة. 

املايل  النظام  لتطبيق  تتبع  اليت  األسس  توضيح  إىل  املنهجية  هذه  دف 
والرقابة على التقارير املالية واالحنرافات اإلجيابية والسلبية اليت تساهم يف معاجلة 
هذه االحنرافات، ومتكني الوحدات اإلدارية من اختاذ القرارات اإلدارية السليمة، 
ووضع توصيات واضحة وحمددة. ويتم تطبيق هذه املنهجية على خمرجات النظام 
وتتوىل  التوصيات.  ورفع  املخططة  بالتقارير  ومطابقتها  مالية  تقارير  من  املايل 
جلنة التخطيط املايل إلعداد املوازنات حتليل أسباب ومربرات االحنرافات اإلجيابية 
إجراء  املالية  الشؤون  دائرة  وتتوىل  املنهجية.  هذه  إجازة  ومسؤولية  والسلبية، 
باختاذ  العليا  اإلدارة  وتلتزم  املايل.  التخطيط  جلنة  من  إليها  الواردة  التعديالت 
إعداد  ويتم  املايل.  التخطيط  جلنة  من  هلا  الواردة  التوصيات  القرارات يف ضوء 
تقارير مؤشرات األداء املايل اليت تربز احنراف القيم الفعلية عن املتوقعة لتساعد 
هذه  حتتويه  ملا  السليمة  املالية  القرارات  واختاذ  املالية  اخلطط  وضع  يف  اإلدارة 
التقارير  إعداد  ويتم  علمية.  أسس  على  مبين  وواضح  حتليل شامل  من  التقارير 
الدورية، وهي التقارير اليت يتم إعدادها بصورة شاملة وواضحة ومفهومة تظهر 
االحنرافات اإلجيابية والسلبية، والتقارير غري الدورية، وهي التقارير اليت تطلب عند 
احلاجة، حبيث تكون هذه التقارير واضحة ومفهومة. ويتم إعداد تقارير توصيات 
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النتائج، وأسباب  التقارير وحتليل  مراجعة  املايل يف ضوء  التحليل  بنتائج  مرتبطة 
االحنرافات، وذلك بالتنسيق بني دائرة الشؤون املالية والوحدات اإلدارية واملناطق 
املعنية من جهة، وبني دائرة الشؤون املالية وجلنة التخطيط املايل واإلدارة العليا من 

جهة أخرى.

سادسًا: منهجية املقارنة املعيارية. 

دف هذه املنهجية إىل بيان اآللية املتبعة يف إعداد املقارنة املعيارية، وبيان 
منهجية اختيار املرجعيات املعيارية اليت ستستخدم للمقارنة، وبيان معايري قياس 
األداء اليت سيتم االعتماد عليها، وتقييم النتائج واختاذ اخلطوات الصحيحة الالزمة. 
ويتم تشكيل ثالث جلان لتطبيق هذه املنهجية. ومتر املنهجية بأربع مراحل هي: 
ومرحلة  والتعميم،  التفسري  ومرحلة  البيانات،  مجع  ومرحلة  التخطيط،  مرحلة 

التفعيل.

اجلانب العملي:

نبذة تارخيية عن أمانة عمان الكربى:

أنشئ أول جملس بلدي يف مدينة عمان عام 1909 وغدت مركزًا ملديرية 
 (2000  -  1500) من  عائلة   300 حوايل  سكاا  وكان   1914 عام  ناحية 
نسمة. أدت الظروف القاهرة االستثنائية اليت مرت يف العقود األربعة املاضية إىل 
نشوء أبنية ال ختضع ألي قواعد معمارية، ألا سبقت ختطيط املهندسني يف مدينة 
عمان. ومع تزايد عدد السكان وعدد األبنية عشرات املرات خالل فترة وجيزة، 
ارتفع عدد سكاا إىل 2.2 مليون نسمة لغاية عام 2004 ، وهذا يعين أا كانت 
السكان  زيادة يف  بعد كل  احلقول  اخلدمات يف خمتلف  إىل مضاعفة  يف حاجة 
وعامل  ومستخدم  موظف  حاليًا 18000  الكربى  عمان  أمانة  وتضم  واملباين. 
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خلدمة مساحة سكنية تقدر حبوايل 1400 كيلو مربع. يبلغ عدد املناطق اإلدارية 
يف أمانة عمان 27 منطقة موزعة جغرافيًا يف مدينة عمان الكربى. أما من الناحية 
اإلدارية هناك جملس أمانة عمان الكربى الذي يضم 47 عضوًا، واملجلس مقسم 
اليت تقدمها جلميع  أربع عشرة جلنة خمتلفة. وتتنوع خدمات األمانة  بدوره إىل 
شرائح املجتمع بقطاعاته املختلفة لتشمل مجيع مناحي احلياة وعلى مدار الساعة. 
ومن أهم أهداف أمانة عمان الكربى احلفاظ على البيئة وتوفري احلماية الصحية 
والسالمة العامة للمواطن وحتقيق التنمية االقتصادية الشاملة والتطوير النوعي للبىن 
التحتية والتنمية االجتماعية والثقافية والسياحية والرياضية وتطوير ورفع كفاءة 

وفاعلية أداء القطاع العام (30). 

خيصص هذا اجلزء ملعاجلة موضوع الدراسة من الناحية التطبيقية، حيث مت 
عرض بيانات الدراسة وحتليلها، وذلك من خالل األساليب اإلحصائية املستخدمة، 
وعرض أداة الدراسة وصدق األداة وثباا، مث حتليل البيانات، واختبار فرضيات 
الدراسة، وأخريًا عرض النتائج والتوصيات. ولقد مت الرجوع واإلفادة من تصميم 
أسئلة االستبانة، إىل استبانات سابقة (31) (32) تبحث يف هذا املجال باإلضافة إىل 
الرجوع إىل زمالئنا األكادمييني يف اجلامعة، وكذلك الرجوع إىل جلنة التخطيط 
أو  االستبانة،  أسئلة  تصميم  يف  الكربى  عمان  أمانة  يف  املوازنات  إلعداد  املايل 

التعديل على منوذج الدراسة مبا يتناسب والغاية منها.

وقد مت استخدام مقياس ليكرت (Likert Scale) لتصنيف اإلجابات، 
ومت إعطاء األوزان اآلتية للفقرات:

بدرجة كبرية جدًا، أعطيت 5 درجات، ومتثل (%100-%81) كنسبة   -1
تطبيق.

بدرجة كبرية، أعطيت 4 درجات، ومتثل (%80-%61) كنسبة تطبيق.  -2



-261-

تقييم نظام املوازنة التخطيطية يف أمانة عمان الكربى          جودة،أبوسردانة

3- بدرجة متوسطة، أعطيت 3 درجات، ومتثل (%60-%41) كنسبة تطبيق.
بدرجة قليلة، أعطيت درجتان، ومتثل (%40-%21) كنسبة تطبيق.  -4

كنسبة   (0%-20%) ومتثل  واحدة،  درجة  أعطيت  جدًا،  قليلة  بدرجة   -5
تطبيق

ومت اختبار فرضيات الدراسة، واستخالص النتائج من البيانات اليت مت مجعها 
 ،SPSS اإلحصائي الربنامج  باستخدام  املناسبة  اإلحصائية  األساليب  باستخدام 
ومن خالله استخدمت أساليب اإلحصاء الوصفي، وأساليب اإلحصاء التحليلي 
األساليب  أهم  يأيت  وفيما  النتائج.  واستخالص  الفرضيات،  الختبار  املناسبة 

اإلحصائية اليت مت استخدامها:

عينة  املئوية لوصف  والنسب  التكرارات  استخدام  الوصفي: مت  اإلحصاء   -1
الدراسة، باإلضافة إىل الوسط احلسايب واالحنراف املعياري.

ملقارنة  االختبار  هذا  استخدام  مت   (One Sample T-test): اختبار   -2
املتوسطات احلسابية الفعلية لكل متغري من املتغريات املستقلة مع املتوسط 
احلسايب الفرضي، ملعرفة فيما إذا كان الفرق بني املتوسط احلسايب الفعلي 
الفرضي ذا داللة إحصائية عند مستوى ثقة إحصائية  واملتوسط احلسايب 

.(5%)
التأثري  درجة  ملقارنة   ،(One Sample T-test) اختبار  استخدام  ومت   -3
املحسوبة بالوسط احلسايب االفتراضي لدرجة التأثري املقبولة والبالغة (3)، 
وهذا الرقم عبارة عن جمموع بدائل إجابات أفراد عينة الدراسة يف االستبانة 

.5/(5+4+3+2+1)
الفا  كرونباخ  املوثوقية  اختبار  استخدام  مت  لقد  ألفا:  كرونباخ  اختبار   -4
(Cronbach Alpha) لبيان تناسق األسئلة، ولقياس مدى صدق وثبات 
كوا  ممتازة،  نسبة  وهي   (98.50%) القيمة  بلغت  القياس، حيث  أداة 

أعلى من النسبة املقبولة 60% (33).
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لقد مت اعتماد الفرضية العدمية والفرضية البديلة الختبار الفرضيات. ويتم 
الفرضية  تقبل  وهي:  القرار،  قاعدة  حسب  رفضها  أو  العدمية  الفرضية  قبول 
يتم  اليت  اجلدولية  القيمة  من  أقل   (t) لـ  املحسوبة  القيمة  كانت  إذا  العدمية 
استخراجها من اجلداول اإلحصائية أو إذا كانت قيمة (ألفا) (Sig.) أكرب من 
إذا  رفضها  ويتم  اإلنسانية،  الدراسات  يف  املعتمدة  القيمة  وهي   (0.05) القيمة 
 (.Sig) (ألفا) كانت القيمة املحسوبة أكرب من القيمة اجلدولية، أو إذا كانت قيمة

أقل من القيمة (0.05).

أوًال: وصف خصائص عينة الدراسة.

عدد االستبانات املوزعة، واملستردة والصاحلة للتحليل، ونسبة االستجابة:  -1

جدول رقم (1)

عدد االستبانات املوزعة، واملستردة الصاحلة للتحليل، ونسبة االستجابة

عدد االستبانات املستردة عدد االستبانات املوزعة
الصاحلة للتحليل

نسبة االستجابة

503366%

يتضح من اجلدول أعاله أن عدد االستبانات املستردة والصاحلة للتحليل 
بلغت 33 استبانة، بنسبة %66 من إمجايل االستبانات املوزعة، وهي نسبة جيدة 

للتحليل. 
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر:  -2

جدول رقم (2)

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر

النسبة املئويةالتكرارالفئة

--أقل من 25 سنة

%2164من 25 – أقل من 35 سنة

%927من 35 – أقل من 45 سنة

%39من 45 – أقل من 55 سنة

--55 سنة فأكثر

%33100املجموع

نالحظ أن مجيع أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم بني 25–55 سنة، 
وهذا مؤشر جيد على مدى إدراك املجيبني للمهام املكلفني ا. حيث نالحظ أن 
نسبة %64 من العينة تقع أعمارهم بني 25-35 سنة، و %27 تتراوح أعمارهم 

بني 25–35 سنة، و %9 تتراوح أعمارهم بني 45–55 سنة. 
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي:  -3

جدول رقم (3)

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي

النسبة املئويةالتكراراملؤهل العلمي األعلى
--ثانوية عامة

%2164بكالوريوس

%721دبلوم عايل

%515ماجستري

--دكتوراه

--أخرى

%33100املجموع

الشهادة  حيملون  الدراسة  عينة  أفراد  من  األكرب  النسبة  أن  النتائج  تدل 
املاجستري  العايل %21، ونسبة  الدبلوم  اجلامعية األوىل بنسبة %64، وأن نسبة 
%15. وهذا مؤشر جيد على أن أفراد عينة الدراسة على قدر جيد من التأهيل 

العلمي، يؤهلهم لإلجابة عن أسئلة االستبانة. 
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي:  -4

جدول رقم (4)

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي

النسبة املئويةالتكرارالتخصص
%2267حماسبة

%618إدارة أعمال

%39مالية

%26اقتصاد

--أخرى

%33100املجموع

تشري النتائج الواردة يف اجلدول السابق إىل أن %67 أفراد عينة الدراسة 
متخصصون يف املحاسبة، ويعود ذلك إىل أن اآلليات واخلطوات اليت متر ا عملية 
إعداد املوازنات التخطيطية تتطلب أفرادًا متخصصني يف املحاسبة. كما أن بقية 
األفراد هم من املتخصصني يف جماالت هلا عالقة ذه العملية مثل إدارة األعمال 

%18، واإلدارة املالية واملصرفية %9، واالقتصاد 6%. 
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املركز الوظيفي:  -5

جدول رقم (5)
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املركز الوظيفي

النسبة املئويةالتكراراملركز الوظيفي
%13مدير مايل

%39مساعد مدير مايل

%2473حماسب

%26مدقق داخلي

%39أخرى

%33100املجموع

تدل النتائج الواردة يف اجلدول السابق على أن توزيع األفراد املجيبني عن 
أسئلة االستبانة وفقًا للمسمى الوظيفي يتناسب والتوزيع اإلداري اهلرمي للكادر 
يعملون بوظيفة  العينة  النسبة األكرب من  أن  أيضًا  الوظيفي. كما أظهر اجلدول 

حماسب 73%. 
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6- توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة يف الوظيفة احلالية:

جدول رقم (6)
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة يف الوظيفة احلالية

النسبة املئويةالتكرارالفئة
%721أقل من 5 سنوات

%51236 – أقل من 10 سنوات

%10618 – أقل من 15 سنة

%15618 – أقل من 20 سنة

%2027 – أقل من 25 سنة

--25 سنة فأكثر

%33100املجموع
يشري اجلدول السابق إىل أن ما نسبته %72 من أفراد العينة خربام تتراوح 
من 5-20 سنة. هذا يدل على أن اخلربة العملية تعد جيدة بنسبة كبرية من أفراد 
العينة، مما يشري إىل أن هذا العدد من سنوات اخلربة يأيت مناسبًا لطبيعة األعمال 
واملهام املوكلة إليهم. وكذلك يشري اجلدول إىل أن ما نسبته %21 من أفراد العينة 
خربام أقل من 5 سنوات، وأن %7 من العينة خربام من 20 – أقل من 25 

سنة.

ثانيًا: عرض البيانات واختبار الفرضيات.

الفرضية األوىل: ال يؤدي استخدام املوازنة التخطيطية إىل تفعيل وظيفة التخطيط 
يف أمانة عمان الكربى.
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جدول رقم (7)

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالفرضية األوىل

املتوسط السؤالالرقم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

يؤخذ بعني االعتبار التوسع يف النشاطات، 1
وتنوعها من سنة ألخرى عند إعداد املوازنة.

3.790.85

يتم االسترشاد باملوازنات لسنوات سابقة عند 2
إعداد موازنة جديدة. 

3.720.87

تساهم املوازنة يف تنسيق األعمال املطلوب 3
حتقيقها. 

3.750.81

يتم األخذ بعني االعتبار األمهية النسبية 4
لألهداف املتنوعة عند إعداد املوازنة.

3.520.68

حتدد األهداف الرئيسية يف ضوء املوارد املتاحة 5
هلا. 

3.500.79

يتم جتميع البيانات الالزمة للتأكد من دقة 6
املوازنة عند إعدادها. 

3.590.81
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تشمل املوازنة مجيع اإليرادات والنفقات 7
املتوقعة. 

4.020.71

يتم إعداد موازنة مستقلة لكل إدارة تتميز 8
باالستقاللية. 

3.850.73

3.72إمجايل الفقرات
74%

0.61

يالحظ من النتائج الواردة يف اجلدول السابق ما يأيت:
أغراض  عام-  -بشكل  الكربى،  عمان  ألمانة  التخطيطية  املوازنة  ختدم   -1
وأن   ،(3.72) هلا  العام  احلسايب  املتوسط  بلغ  إذ  األمانة،  أنشطة  ختطيط 
يؤكد  وهذا  احلسايب،  املتوسط  جتاوزت  الفقرات  جلميع  التطبيق  درجة 
أيضًا أن استخدام املوازنة التخطيطية يف أمانة عمان الكربى ُيفّعل وظيفة 

التخطيط. 
املتوقعة،  والنفقات  اإليرادات،  مجيع  باالعتبار  يؤخذ  املوازنة  إعداد  عند   -2
إعداد  يتم  وكذلك  ألخرى،  سنة  من  وتنوعها  النشاطات  يف  والتوسع 

موازنة مستقلة لكل إدارة مستقلة من إدارات األمانة.
إن االخنفاض النسيب لالحنراف املعياري يشري إىل وجود اتفاق وانسجام يف   -3

آراء األفراد حول فقرات هذا املجال. 
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جدول رقم (8)

نتائج اختبار (One Sample T-test) للفرضية األوىل

نتيجة الفرضية Sig.  (ألفا)T اجلدوليةT املحسوبة
العدمية

رفض6.232.010.00

جند من مطالعتنا لنتائج احلاسوب يف اجلدول السابق أن قيمة (T) املحسوبة 
أكرب من قيمتها اجلدولية، وكذلك قيمة (الفا) أقل من (0.05). ومبا أن قاعدة 
القرار هي قبول الفرضية العدمية (Ho) إذا كانت القيمة املحسوبة أقل من القيمة 
اجلدولية، وترفض الفرضية العدمية (Ho) إذا كانت القيمة املحسوبة أكرب من 
البديلة  الفرضية  ونقبل  العدمية،  الفرضية  نرفض  فإننا  وبالتايل  اجلدولية،  القيمة 
يف  التخطيط  وظيفة  تفعيل  إىل  يؤدي  املوازنة  استخدام  أن  يعين  وهذا   .(Ha)

األمانة. 

لتقييم  ووسيلة  رقابية،  التخطيطية كوسيلة  املوازنة  تستخدم  ال  الثانية:  الفرضية 
األداء يف أمانة عمان الكربى.
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جدول رقم (9)
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالفرضية الثانية

املتوسط السؤالالرقم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

يعتمد على املوازنة أساسًا للرقابة وتقييم 9
األداء. 

4.130.92

تعد املوازنة أداة رقابية على كل مستوى من 10
مستويات اإلدارة واملسؤولني. 

3.350.98

3.810.78يقوم املسؤولون مبتابعة بنود املوازنة. 11

3.540.75تستخدم املوازنة يف حتليل االحنرافات. 12

تعد املوازنة بعد اعتمادها مبثابة معيار للحكم 13
ولقياس األداء. 

3.910.77

هناك تقارير دورية خالل فترة تنفيذ املوازنة 14
ملقارنة الفعلي باملقدر. 

3.490.83

ترتكز املوازنة على إمكانية تقدمي املعلومات 15
الالزمة إلجراء التحسينات، وليس فقط جمرد 

حتديد األخطاء. 

3.91930.

3.75إمجايل الفقرات
75%

0.65

استنادًا إىل النتائج الواردة يف اجلدول السابق يتبني لنا:
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أنه يتم استخدام املوازنة التخطيطية كوسيلة رقابية، ووسيلة لتقييم األداء   -1
يف أمانة عمان الكربى بشكل ملحوظ، إذ بلغ املتوسط احلسايب إلمجايل 

الفقرات (3.75).
على الرغم من ارتفاع املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات، إال أن املوازنة   -2
اإلدارة  رقابية بشكل كبري على كل مستوى من مستويات  أداة  تعد  ال 

واملسؤولني يف أمانة عمان الكربى.
هناك عدم رضى كاٍف عن استخدام املوازنة يف حتليل االحنرافات، وإعداد   -3

التقارير الدورية خالل فترة تنفيذ املوازنة ملقارنة الفعلي باملقدر.
إن االخنفاض النسيب لالحنراف املعياري يشري إىل وجود اتفاق وانسجام يف   -4

آراء األفراد حول فقرات هذا املجال. 

جدول رقم (10)

نتائج اختبار (One Sample T-test) للفرضية الثانية

نتيجة الفرضية Sig.  (الفا)T اجلدوليةT املحسوبة
العدمية

رفض4.772.010.00

يظهر هذا اجلدول أن قيمة (T) املحسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية وكذلك 
أن قيمة (الفا) أقل من (0.05). ومبا أن قاعدة القرار هي قبول الفرضية العدمية 
الفرضية  وترفض  اجلدولية،  القيمة  من  أقل  املحسوبة  القيمة  كانت  إذا   (Ho)
وبالتايل  اجلدولية،  القيمة  من  أكرب  املحسوبة  القيمة  كانت  إذا   (Ho) العدمية
فإننا نرفض الفرضية العدمية، ونقبل الفرضية البديلة (Ha). وهذا يعين أنه يتم 

استخدام املوازنة كوسيلة رقابية، ووسيلة لتقييم األداء يف األمانة.
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الفرضية الثالثة: ال يعتمد على املوازنة التخطيطية يف اختاذ القرارات اإلدارية يف 
أمانة عمان الكربى. 

جدول رقم (11)

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالفرضية الثالثة

املتوسط السؤالالرقم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

تعد بيانات املوازنة مالئمة لتطوير املعلومات 16
اليت تساعد يف اختاذ القرارات اإلدارية. 

3.68580.

يؤدي استخدام املوازنة إىل حتسني كفاءة اإلدارة 17
يف اختاذ القرارات اإلدارية. 

3.53780.

يؤدي استخدام املوازنة إىل اختاذ القرارات من 18
قبل اإلدارة يف الوقت املناسب. 

3.837.60

تستخدم املوازنة ألغراض اختاذ القرارات 19
اإلدارية قصرية األجل.

3.560.66

تستخدم املوازنة ألغراض اختاذ القرارات 20
اإلدارية طويلة األجل.

3.060.73
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تعتمد معظم القرارات اإلدارية الصادرة عن 21
اإلدارة يف املستويات العليا على املوازنة. 

3.530.71

متخذو القرارات اإلدارية على درجة عالية من 22
اإلملام بتحليل املوازنة. 

3.970.66

3.57 إمجايل الفقرات
71%

0.69

تكشف بيانات اجلدول (11) ما يأيت:

أن نسبة املتوسط احلسايب لتطبيق املقومة الثالثة اليت تعتمد على املوازنة يف   -1
اختاذ القرارات اإلدارية متثل (3.57). 

يف  اإلدارية  القرارات  اختاذ  يف  التخطيطية  املوازنة  أمهية  من  الرغم  على   -2
أمانة عمان الكربى إال أن هناك ضعفًا يف استخدام املوازنة ألغراض اختاذ 

القرارات اإلدارية، وخاصة طويلة األجل. 
إن متوسط نتيجة اإلجابات لكل سؤال على حدة متقارب، وليس هناك   -3
احنراف معياري كبري، حيث بلغ باملتوسط (0.69) عن املتوسط احلسايب، 

وهذا يدل على تقارب اإلجابات.

جدول رقم (12)
نتائج اختبار (One Sample T-test) للفرضية الثالثة

نتيجة الفرضية Sig.  (ألفا)T اجلدوليةT املحسوبة
العدمية

رفض5.822.010.00
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جند من مطالعتنا لنتائج اجلدول السابق أن قيمة (T) املحسوبة أكرب من 
قيمتها اجلدولية، وكذلك قيمة (ألفا) أقل من (0.05). ومبا أن قاعدة القرار هي 
قبول الفرضية العدمية (Ho) إذا كانت القيمة املحسوبة أقل من القيمة اجلدولية، 
القيمة  من  أكرب  املحسوبة  القيمة  كانت  إذا   (Ho) العدمية  الفرضية  وترفض 
 .(Ha) البديلة الفرضية  العدمية، ونقبل  الفرضية  فإننا نرفض  اجلدولية، وبالتايل 

وهذا يعين أنه يتم االعتماد على املوازنة يف اختاذ القرارات اإلدارية يف األمانة.

املوازنة  إعداد  يف  كافة  اإلدارية  املستويات  مشاركة  تؤدي  ال  الرابعة:  الفرضية 
التخطيطية إىل إجناح املوازنة يف أمانة عمان الكربى.

جدول رقم (13)
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالفرضية الرابعة

املتوسط السؤالالرقم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

ُيعّبر إعداد املوازنة عن التعاون املتبادل 23
بني مجيع اإلدارات. 

3.200.73

تؤدي املشاركة يف إعداد املوازنة إىل 24
زيادة اإلتقان يف إعدادها.

3.820.83

تتاح الفرصة للمستويات اإلدارية املختلفة 25
للمشاركة يف إعداد املوازنة.

2.910.90
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تعطى عناية كافية لألفكار اليت تقدمها 26
املستويات اإلدارية املختلفة يف إعداد 

املوازنة. 

2.790.60

تؤدي مشاركة املنفذين للموازنة يف 27
عملية إعدادها إىل إجناح املوازنة.

3.640.65

تؤدي املشاركة يف إعداد املوازنة إىل 28
رفع الروح املعنوية للمستويات اإلدارية 

املختلفة.

3.980.93

يؤدي حتديد املهام من خالل إعداد 29
املوازنة إىل حتفيز املستويات اإلدارية 

املختلفة.

3.710.84

3.44إمجايل الفقرات
69%

0.83

استنادًا إىل النتائج الواردة يف اجلدول السابق يتبني لنا:

إعداد  اإلدارية كافة يف  املستويات  تباينًا واختالفًا يف مشاركة  هناك  أن   -1
املوازنة التخطيطية يؤدي إىل إجناح املوازنة. 

على الرغم من التباين واالختالف بلغ املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات   -2
إعداد  يف  كافة  اإلدارية  املستويات  مشاركة  أن  على  يدل  مما   (3.44)

املوازنة التخطيطية يؤدي إىل إجناح املوازنة.
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أن املشاركة يف إعداد املوازنة تؤدي إىل رفع الروح املعنوية للمستويات   -3
اإلدارية املختلفة، وزيادة اإلتقان يف إعدادها، وأن حتديد املهام من خالل 

إعداد املوازنة يؤدي إىل حتفيز املستويات اإلدارية املختلفة.
تعاين املوازنة يف هذا املجال خلًال من ناحيتني مها: ال تعطى عناية كافية   -4
لألفكار اليت تقدمها املستويات اإلدارية املختلفة يف إعداد املوازنة، وال تتاح 

الفرصة للمستويات اإلدارية املختلفة للمشاركة يف إعداد املوازنة.
إن االخنفاض النسيب لالحنرافات املعيارية يشري إىل وجود تناغم، أي عدم   -5
اختالف يف آراء أفراد عينة الدراسة حول العناصر املطروحة يف اجلدول. 

جدول رقم (14)

نتائج اختبار (One Sample T-test) للفرضية الرابعة

نتيجة الفرضية Sig.  (ألفا)T اجلدوليةT املحسوبة
العدمية

رفض6.622.010.00

نالحظ أن قيمة (T) املحسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية، وكذلك قيمة 
(الفا) أقل من (0.05). ومبا أن قاعدة القرار هي قبول الفرضية العدمية (Ho) إذا 
 (Ho) كانت القيمة املحسوبة أقل من القيمة اجلدولية، وترفض الفرضية العدمية
إذا كانت القيمة املحسوبة أكرب من القيمة اجلدولية، وبالتايل فإننا نرفض الفرضية 
العدمية، ونقبل الفرضية البديلة (Ha). وهذا يعين أن مشاركة املستويات اإلدارية 

كافة يف إعداد املوازنة يؤدي إىل حتفيزهم حنو إجناح املوازنة يف األمانة.

الفرضية اخلامسة: ال يؤدي استخدام املوازنة التخطيطية إىل تفعيل وظيفيت التنسيق 
واالتصال يف أمانة عمان الكربى.



البصائر - مجلة علمية محكمة - المجلد 13 - العدد 2 - ربيع األول 1431هـ / آذار 2010م

-278-

جدول رقم (15)

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالفرضية اخلامسة

املتوسط السؤالالرقم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

يؤدي استخدام املوازنة إىل تفعيل التنسيق بني 30
اإلدارات. 

3.480.93

يؤدي التنسيق إىل تضافر اجلهود بني اإلدارات 31
لتحقيق األهداف.

3.820.84

تستمر وظيفتا التنسيق واالتصال قبل تنفيذ 32
املوازنة، وأثناءها وبعدها 

3.210.90

يتم اعتماد املوازنة بعد إعدادها على 33
املستويات اإلدارية كافة. 

3.210.60

يؤدي االتصال بني اإلدارات عند إعداد 34
املوازنة إىل خلق مواقف إجيابية لدى املنفذين.

3.740.65

يتم تنظيم دورات تدريبية حول أمهية املوازنة 35
واملشاركة يف إعدادها. 

3.170.73
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يتم تنظيم ندوات ولقاءات للمسؤولني حلل 36
املشاكل اليت تواجه عملية تنفيذ املوازنة. 

3.240.83

3.41 إمجايل الفقرات
68%

0.85

يالحظ من النتائج الواردة يف اجلدول السابق ما يأيت:

إن استخدام املوازنة التخطيطية يؤدي إىل تفعيل وظيفيت التنسيق واالتصال   -1
يف أمانة عمان الكربى، إذ بلغ املتوسط احلسايب العام هلا (3.41).

ألغلب  تكرارًا  اإلجابات  أكثر  هي   (61%-80%) التطبيق  درجة  أن   -2
األسئلة، وهذا يؤكد أيضًا أن استخدام املوازنة التخطيطية يف أمانة عمان 

الكربى ُيفّعل وظيفيت التنسيق واالتصال بني اإلدارات. 
أن التنسيق يؤدي إىل تضافر اجلهود بني اإلدارات لتحقيق األهداف، وأن   -3
االتصال بني اإلدارات عند إعداد املوازنة يؤدي إىل خلق مواقف إجيابية 

لدى املنفذين. 
قبل  استمرارمها  أن  إال  واالتصال  التنسيق  وظيفيت  أمهية  من  الرغم  على   -4

التنفيذ وأثناءه وبعده ضعيفة، أي فوق املتوسط بقليل.
هناك ضعف يف تنظيم دورات تدريبية حول أمهية املوازنة، واملشاركة يف   -5
تواجه  اليت  املشاكل  للمسؤولني حلل  ولقاءات  ندوات  وتنظيم  إعدادها، 

عملية تنفيذ املوازنة.
إن االخنفاض النسيب لالحنراف املعياري يشري إىل وجود اتفاق وانسجام يف   -6

آراء األفراد حول فقرات هذا املجال. 
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جدول رقم (16)

نتائج اختبار (One Sample T-test) للفرضية اخلامسة

نتيجة الفرضية Sig.  (الفا)T اجلدوليةT املحسوبة
العدمية

رفض6.952.010.00

يشري اجلدول أن قيمة (T) املحسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية وكذلك 
العدمية  الفرضية  قبول  القرار هي  قاعدة  أن  أقل من (0.05). ومبا  (الفا)  قيمة 
الفرضية  وترفض  اجلدولية،  القيمة  من  أقل  املحسوبة  القيمة  كانت  إذا   (Ho)
العدمية (Ho) إذا كانت القيمة املحسوبة أكرب من القيمة اجلدولية، وبالتايل فإننا 
نرفض الفرضية العدمية، ونقبل الفرضية البديلة (Ha). وهذا يعين أن استخدام 

املوازنة يؤدي إىل تفعيل وظيفيت التنسيق واالتصال يف أمانة عمان الكربى.

املوازنة  وتطبيق  إعداد  تواجه  ومشاكل  معوقات  توجد  ال  السادسة:  الفرضية 
التخطيطية يف أمانة عمان الكربى.
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جدول رقم (17)

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالفرضية السادسة

املتوسط السؤالالرقم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

3.890.91عدم توافر اإلدراك والوعي بأمهية املوازنة. 37

عدم توافر التعاون بني األفراد املعنيني 38
بإعداد املوازنة. 

4.131.03

3.400.90عدم تطبيق املوازنة عند التنفيذ بشكل كامل.39

3.490.93عدم دقة التنبؤ باإليرادات والنفقات. 40

نظام املعلومات املستخدم ال يسهل عملية 41
إعداد املوازنة وتطبيقها. 

3.360.89

جلنة املوازنة غري مؤهلة بشكل كاٍف 42
إلعداد موازنة فعالة وشاملة. 

3.650.99

3.65 إمجايل الفقرات
73%

0.77

استنادًا إىل النتائج الواردة يف اجلدول السابق يتبني لنا:
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أن هناك معوقات ومشاكل تواجه إعداد وتطبيق املوازنة التخطيطية يف أمانة   -1
عمان الكربى. حيث بلغ املتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات (3.65)، مما 
يدل على أن املعوقات واملشاكل اليت ذكرت سابقًا تسهم يف جمملها يف 

إعاقة إعداد وتطبيق املوازنة التخطيطية يف أمانة عمان الكربى.
أهم وأبرز املعوقات واملشاكل اليت تواجه إعداد وتطبيق املوازنة التخطيطية   -2
يف أمانة عمان الكربى هي: عدم توافر التعاون بني األفراد املعنيني بإعداد 
املوازنة  جلنة  وأن  املوازنة،  بأمهية  والوعي  اإلدراك  توافر  وعدم  املوازنة، 
غري مؤهلة بشكل كاٍف إلعداد موازنة فعالة وشاملة. إضافة إىل أن نظام 
التخطيطية يف أمانة عمان  املعلومات املستخدم يف إعداد وتطبيق املوازنة 

الكربى هو األقل بني املعوقات واملشاكل. 
أن متوسط نتيجة اإلجابات لكل سؤال على حدة متقاربة، وليس هناك   -3
احنراف معياري كبري، حيث بلغ باملتوسط (0.77) عن املتوسط احلسايب، 

وهذا يدل على تقارب اإلجابات.

جدول رقم (18)

نتائج اختبار (One Sample T-test) للفرضية السادسة

نتيجة الفرضية Sig.  (ألفا)T اجلدوليةT املحسوبة
العدمية

رفض3.392.010.00

اجلدولية،  قيمتها  من  أكرب  املحسوبة   (T) قيمة  أن  اجلدول  هذا  يظهر 
وكذلك أن قيمة (ألفا) أقل من (0.05). ومبا أن قاعدة القرار هي قبول الفرضية 
وترفض  اجلدولية،  القيمة  من  أقل  املحسوبة  القيمة  كانت  إذا   (Ho) العدمية 
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اجلدولية،  القيمة  من  أكرب  املحسوبة  القيمة  كانت  إذا   (Ho) العدمية  الفرضية 
وبالتايل فإننا نرفض الفرضية العدمية، ونقبل الفرضية البديلة (Ha). وهذا يعين 
أمانة  التخطيطية يف  املوازانة  وتطبيق  إعداد  تواجه  معوقات ومشاكل  توجد  أنه 

عمان الكربى.

النتائج:

استنادًا إىل بيانات الدراسة، واختبار فرضياا مت التوصل إىل النتائج اآلتية:

يتم تفعيل وظيفة التخطيط يف أمانة عمان الكربى نتيجة تطبيق نظام املوازنة   -1
التخطيطية من خالل وضع االستراتيجيات اليت تبىن عليها املوازنة، وصياغة 

األهداف بصورة كمية.
األداء، واالعتماد عليها  للرقابة وتقييم  أساسًا  املوازنة  االعتماد على  يتم   -2

مبثابة معيار للحكم ولقياس األداء.
يتم االعتماد على املوازنة يف اختاذ القرارات اإلدارية، حيث يؤدي ذلك   -3
إىل رفع كفاءة اإلدارة يف اختاذ القرارات يف الوقت املناسب، إال أنه ال يتم 

التركيز على املوازنة طويلة األجل بشكل كبري يف اختاذ القرارات.
للمستويات  املعنوية  الروح  رفع  إىل  املوازنة  إعداد  يف  املشاركة  تؤدي   -4
تقدمها  اليت  لألفكار  كافية  عناية  ُتعطى  ال  أنه  إال  املختلفة،  اإلدارية 
بشكل  الفرصة  تتاح  وال  املوازنة،  إعداد  يف  املختلفة  اإلدارية  املستويات 

كبري للمستويات اإلدارية املختلفة للمشاركة يف إعداد املوازنة.
يلعب نظام املوازنة دورًا كبريًا يف تفعيل وظيفيت التنسيق واالتصال، وأن   -5
على  األهداف،  لتحقيق  اإلدارات  بني  اجلهود  تضافر  إىل  يؤدي  التنسيق 
الرغم من الضعف يف تنظيم دورات تدريبية حول أمهية املوازنة واملشاركة 
يف إعدادها، والضعف يف تنظيم ندوات ولقاءات للمسؤولني حلل املشاكل 
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اليت تكتنف عملية تنفيذ املوازنة. 
عمان  أمانة  يف  وتطبيقها  املوازنة  إعداد  تواجه  ومشاكل  معوقات  يوجد   -6
الكربى، من أمهها: عدم توافر التعاون بني األفراد املعنيني بإعداد املوازنة، 
وعدم توافر اإلدراك والوعي بأمهية املوازنة، وأن جلنة املوازنة غري مؤهلة 

بشكل كاٍف إلعداد موازنة فعالة وشاملة. 

التوصيات:

النتائج اليت مت التوصل إليها، فإنه ميكن اخلروج مبجموعة من  من خالل 
التوصيات اآلتية:

العمل على تأهيل جلنة املوازنة بشكل جيد إلعداد موازنة فعالة وشاملة،   -1
وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية خاصة م، أو توظيف أشخاص 
مؤهلني ذوي خربات عالية، أو إمكانية االستعانة خبرباء من خارج األمانة 

متخصصني بإعداد املوازنات.
االعتماد على املوازنة بوصفها أساسًا للرقابة وتقييم األداء، والعمل على   -2
املستويات  منها مجيع  تفيد  للموازنة خبطة حوافز  الرقايب  األسلوب  ربط 

اإلدارية.
زيادة دقة التنبؤ باإليرادات والنفقات والعمل على حتليل ومعاجلة االحنرافات،   -3

والتركيز على اخلطوات الواجب اتباعها ملعاجلة االحنرافات. 
جيب على متخذي القرارات اإلدارية أن يكونوا على درجة عالية من اإلملام   -4

بتحليل املوازنة وترمجتها.
التركيز على إعداد املوازنة طويلة األجل بدرجة التركيز نفسها على إعداد   -5
املوازنة قصرية األجل، ملا لكال النوعني من أمهية كبرية، وجعل كل منهما 

مكّملًة لألخرى.
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جيب أن تعطى عناية كافية لألفكار اليت تقدمها املستويات اإلدارية املختلفة   -6
يف إعداد املوازنة، وأن تتاح هلم الفرصة للمشاركة يف إعدادها، واإلفادة 
أهداف  لزيادة حتفيزهم حنو حتقيق  بالثقة  الشعور  ومنحهم  من خربام، 

املوازنة اليت شاركوا يف وضعها. 
املوازنة،  إعداد  املختلفة يف  اإلدارة  اجلاد على مشاركة مستويات  العمل   -7

وتوفري احلوافز املعنوية واملادية للمستويات اإلدارية املختلفة.
ضرورة توزيع املوازنة على املستويات اإلدارية املعنية كافة، ليتمكنوا من   -8
الرجوع إليها واإلفادة منها وقت احلاجة، ومن أجل تفعيل وظيفيت التنسيق 

واالتصال وزيادة التعاون بينهم.
العمل على توفري نظام للمعلومات يسهل عملية إعداد املوازنة، وتطبيقها   -9
والعمل على تطبيق املوازنة عند التنفيذ بشكل كامل، والعمل على زيادة 

اإلدراك والوعي بأمهية املوازنة. 
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

استبانة

السيد/ .............................................. املحترم.

حتية طيبة وبعد،

يقوم الباحثان بإجراء دراسة حول تقييم نظام املوازنة التخطيطية يف أمانة 
عمان الكربى ملا متثله أمانة عمان الكربى من أمهية يف تطوير مدينة عمان الكربى 
الطلب على  السكان، وزيادة  العمران، وزيادة عدد  الكبري يف  التطور  ومواكبة 

اخلدمات.

 (P) لذا نرجو التكرم باإلجابة عن أسئلة االستبانة بعناية مع وضع إشارة
أمام اإلجابة اليت تتوافق مع أرائكم الكرمية، مع إبداء أي مالحظات تروا مناسبة. 
علمًا أن البيانات اليت ستوفرها االستبانة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، 

وستعامل بسرية تامة، وستكون موضع ثقة.

الباحثان
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أا ضرورية وهلا عالقة مبحاسبة  تعتقد  معلومات  أية  لديك  إذا كانت   
املسؤولني يرجى ذكرها: 

.........................................................................

.........................................................................
.........................................................................
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مدى تضمُّن كتب التربية االجتماعية والوطنية لمفاهيم حقوق 
المرأة في المرحلة األساسية في األردن

د.علي عبد الكريم محمد الكساب
كلية العلوم التربوية واآلداب / األونروا – األردن

أستاذ مساعد في مناهج وأساليب الدراسات االجتماعية

امللخص

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى تضمُّن كتب التربية االجتماعية 
املرحلة األساسية يف األردن. ولتحقيق هدف  املرأة يف  والوطنية ملفاهيم حقوق 
الدراسة مت حتليل كتب التربية االجتماعية والوطنية للصفوف (السادس والثامن 
والعاشر)، حيث مت رصد كل املفاهيم اليت تناولت حقوق املرأة الواردة يف تلك 
عملية  يف  حتليل  وحدة  باعتبارها  الفقرة  على  بتحليلها  الباحث  اعتمد  الكتب. 
واختبار  املئوية  والنسب  التكرارات  استخدام  ومت  للتحليل.  كوحدات  التحليل 
وأبرزت  متتالية  جاءت  احلقوق  هذه  أن  النتائج  أظهرت  والس.  كروسكال- 
احلقوق االجتماعية يف املرتبة األوىل مث احلقوق الدينية واحلقوق النفسية واحلقوق 
السياسية، وذلك نظرًا لتوجيه واهتمام املختصني يف تأليف مناهج وكتب التربية 
يف  دورها  وإثبات  املرأة  حبقوق  التربوية  الفلسفة  وتوجيه  والوطنية،  االجتماعية 
املجتمع. أوصت الدراسة بفتح املزيد من مراكز رصد حقوق اإلنسان يف خمتلف 
حمافظات اململكة ملعرفة أمكانية تطبيق هذه احلقوق يف املدارس، وزيادة التوسع يف 

نشرها، وتدريب األفراد على ممارستها.

حقوق  والوطنية،  االجتماعية  التربية  كتب  حتليل  املفتاحية:  الكلمات 
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اإلنسان، حقوق املرأة، املرحلة األساسية.

 The Extent of Implying Woman Right 
Concepts in Primary Social and Patriotic Education 

Textbooks in Jordan

Dr. Ali Abdelkarim Mohammad AL-Kassab

Faculty of Educational Sciences & Arts/UNRAWA-
Jordan

Assistant Professor of Curriculum & Social Studies 
Teaching Methods

Abstract

The purpose of the present study is to identify the 
extent to which woman right concepts are introduced in the 
primary Social & Patriotic Education Textbooks in Jordan. 
To achieve the study goal, content analysis was performed 
for Social & Patriotic Textbooks (6th, 8th, and 10th grades). 
Related woman right concepts were screened and tabulated 
in the sample textbooks taking the paragraph as analysis unit. 
Frequencies, and percentages were used to analysis results and 
answering questions one, two, and four. However, Kruskal-
Wallis test was used for answering question three. Results 
from this study showed sequential rights with social rights 
being ranked first, next the religionist, psychological, and 
political rights. This result reflects the orientation of authors 
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of Social and Patriotic Education textbooks and curriculum 
developers and the educational philosophy, in general, to 
take into focus woman rights and role in community. This 
study recommends Social & patriotic Textbook authors and 
developers in the Ministry of Education to establish direct 
communication channels with Human Rights centers in 
support of insertion of such concepts in textbooks, and 
to encourage establishing more human rights centers in 
different governorates in Jordan to identify applicability 
and promote using of such concepts, and providing related 
training to individuals on how to put them into practice.             

Keywords: Human Rights, Woman rights, Content 
Analysis of Social &Patriotic Education Textbooks, Primary 
School Level 
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املقدمة: 

ظهرت يف العقود املاضية جمموعة من املشكالت اليت جعلت من مسؤوليات 
مواد التربية االجتماعية والوطنية التصدي هلا، أو التخفيف من حدا، حيث متثلت 
هذه املشكالت حبقوق املرأة والطفل، والتلوث البيئي، مما أدى إىل بروز االجتاهات 
التربية االجتماعية والوطنية والتصدي هلا، وزاد االهتمام  احلديثة يف موضوعات 
العاملي بقضية حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق املرأة بشكل خاص يف السنوات 
األخرية ألا مل تعد قضية فردية أو وطنية أو إقليمية تعاجل يف نطاق القوانني واألنظمة 
الدولية، ألن  الداخلية(1)، بل أصبحت قضية عاملية تعىن ا املنظمات، واملحافل 
حقوق الفرد تقاس مبا تؤمنه الدولة من ضمانات لإلنسان، ومبا تنص عليه دساتريها 
من التزامات حلماية األفراد، وبدأت الدول تنادي حبماية حقوق اإلنسان، ووضع 

القوانني اليت حتافظ على حقه يف البقاء والعيش الكرمي(2). 

ومبا أن حقوق اإلنسان من أبرز ما يشغل بال املجتمع الدويل يف الوقت 
احلاضر من خالل انعقاد العديد من املؤمترات واالتفاقات، أبرزها اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان الذي أقرت بنوده اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف العاشر من شهر 
كانون األول /ديسمرب( 1948)، حيث نص على أن لكل إنسان حق التمتع جبميع 
احلقوق واحلريات دون متييز مبا يف ذلك اجلنس(3)، ومن مث تواىل انعقاد االتفاقات 
الدولية حول حقوق املرأة الكاملة، ومصدرها من حقوق اإلنسان اليت متلي على 
باعتبارها شريكًا  واتفاقياته  ومؤمتراته  وإعالناته  ومواثيقه  الدويل  املجتمع  ضمري 
فعاًال، ومسامهًا يف التنمية املجتمعية واليت تسهم يف إعداد األجيال، واليت فعلتها 
الصكوك الدولية وقننتها التشريعات األردنية لتتالءم وطبيعتها (4). واعتربت سنة 
(1975) هي السنة العاملية للمرأة واليت كان هدفها تشجيع مشاركة املرأة بشكل 
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حقيقي كامل يف احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وأصبح هذا املوضوع 
مناهجها  تضمن  ال  اليت  والدول  العاملية،  اجلامعات  من  كثري  دراسيًا يف  مقررًا 
حبقوق اإلنسان هي دول خملة بالقواعد واألعراف الدولية، واحترام املواثيق الدولية واليت 

تنص على تضمني حقوق املرأة يف الكتب املدرسية واملساقات اجلامعية(5) (6). 

حقوق  ختص  اليت  املفاهيم  من  العديد  احلديثة  التربوية  املناهج  وتتضمن 
اإلنسان، خاصة حقوق املرأة، لتحقيق كفايات خمتلفة لدى الناشئة، لتتعّرف على 
حقوق اإلنسان األساسية واحتياجاته الضرورية، وحيدد وظائف األسرة، واحلقوق 
املتبادلة بني أفراد األسرة، ويف جمال االجتاهات والقيم تسعى املناهج التربوية إىل 
حتقيق كفايات متثل القيم السليمة، وااللتزام بالسلوك السليم، وتقدير قيمة اآلخرين 
واحترام حقوقهم بعيدًا عن التعصب وحتقيق الوعي الكامل جتاه الوالدين واإلخوة، 
القدرة على توظيف هذه  الطلبة  املناهج إىل إكساب  ويف جمال املهارات تسعى 
احلقوق يف جماالت احلياة املختلفة، واحترام وتقبل أراء اآلخرين، والتعاون معهم، 
املختلفة،  وقدرام  ومواهبهم،  الطلبة،  استعدادات  تنمية  على  املنهاج  ويساعد 
إلعدادهم اإلعداد الصاحل ملمارسة حقوقهم وواجبام، وّتحمل مسؤوليام حنو 
املنشود يف  التغيري  أنفسهم وأسرهم، وجمتمعام، وأمتهم، وهو األداة إلحداث 

عادات املجتمع ومعتقداته واجتاهاته، ونظمه، وأساليب حياته (7).

وقد جاءت أمهية حتليل كتب الدراسات االجتماعية يف مرحلة التعليم األساسي 
كمحاولة للكشف عن درجة تضمينها حلقوق املرأة، والفجوة القائمة بني توافر احلقوق 
والتمتع الفعلي ا(8)، ويؤكد ذلك باولو فريري بعدم وجود تعليم حمايد، فإما أْن يكون 
حقوق  حلماية  ملكية  جلنة  األردن  يف  وتشكلت  للحرية.  أداة  أو  للقهر  أداة  التعليم 
اإلنسان هدفت إىل تعزيز الفهم الوطين هلذه حلقوق، ورفع مستوى الوعي ا وتعديل 
الدولية، ومن  املعايري  يتماشى مع  القوانني األردنية اخلاصة حبقوق اإلنسان على حنو 
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املوضوعات اليت تتضمنها التربية الدميقراطية اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 
ضد املرأة، ودور املنظمات غري احلكومية يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايته ( 9) (10). 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تفتقر  واليت  املرأة،  حلقوق  املتكاملة  الوثيقة  من  الدراسة  مشكلة  برزت 
اللبنة  باعتبارها  األساسية  املدارس  يف  الطلبة  يدرسها  واليت  التربوية،  مناهجنا 
الرئيسية، حيث دف إىل صقل شخصية الطالب، واحترام ذاته، ويئته ملعرفة 
األساسية  املرحلة  يف  الدراسة)  (موضوع  املرأة  اإلنسان، خاصة حقوق  حقوق 
الدنيا، واملتوسطة، والعليا، لتهيئ جيل قادر على احترام اآلخرين، وتّعرفهم بتلك 
احلقوق اليت دعت إليها كل الديانات السماوية. ومتثلت حبق املرياث، والتعليم، 
وظيفيًا  توجيها  وتوجيههن  التعليم،  جمال  يف  املرأة  ضد  التمييز  على  والقضاء 
ومهنيًا على مجيع املستويات، واالستفادة من املنح التعليمية وذلك للحصول على 
معلومات تربوية حمددة لضمان صحة األسرة ورفاهيتها، واحترام الذات، وحق 
الزوجني يف تنظيم فترات اإلجناب، واحلق يف املوافقة على الزواج إلجناب أبناء 
صاحلني، ويتعلم األبناء من األبوين القيم النبيلة واملبادئ احلسنة والسامية، والعمل 
على رعايتهم ليشبوا أبناء صاحلني وقادرين على بناء الوطن، وتعزيز األمن والسلم 
الدراسة إىل حتليل  املرأة. هلذا سعت هذه  االنتهاكات ضد  والقضاء على كافة 
للصفوف  األساسية  للمرحلة  املقررة  والوطنية  االجتماعية  التربية  كتب  حمتوى 
السادس، والثامن، والعاشر األساسي يف األردن، للتعرف على حقوق املرأة من 

خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

ما مدى تضمني كتب التربية االجتماعية والوطنية املقررة للمرحلة األساسية   -1
للصفوف السادس، والثامن، والعاشر األساسي يف األردن، مبادَئ حقوق 

املرأة، وما داللة اختالف تكراراا تبعًا للصف الدراسي؟
كيف تتوزع حقوق املرأة يف كتب التربية االجتماعية والوطنية املقررة للمرحلة   -2
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األساسية للصفوف السادس، والثامن، والعاشر األساسي يف األردن، للتعرف 
على حقوق اإلنسان؟

لصفوف  والوطنية  االجتماعية  التربية  املرأة يف كتب  تنمو حقوق  كيف   -3
املرحلة األساسية؟

أمهية الدراسة:

الدراسي ( 2004/ 2005 ) إىل  العام  التربية والتعليم من  سعت وزارة 
إدخال مفاهيم عاملية حديثة وخاصة حقوق املرأة والطفل، واملساواة، واالحترام 
جاء  ما  مع  يتفق  مبا  احلقوق،  تلك  تضمن  اليت  األخالقية  القيم  وبناء  املتبادل، 
بإعداد  اليونسكو) وذلك  والثقافة(  والعلوم  للتربية  العاملية  املنظمة  توصيات  من 
املشتركة، حيث  العاملية  السالم، والقيم  وثيقة مشروع حقوق اإلنسان، وثقافة 
دعت إىل إعداد جيل يستطيع العيش يف عامل متداخل، أو متبادل التبعية، ومتعدد 
الترابط اإلنساين، وحقوق  األديان والثقافات، لتكوين منظور عاملي يركز على 
اإلنسان، والتفاهم، والتعاون بني الشعوب، وبدخوهلا مليادين العمل غري املألوف، 
واالقتصادية  االجتماعية  للظروف  نتيجة  احلاضر  الوقت  يف  مألوفًا  األمر  جعل 
واإلجازات  األجور  بتساوي  محايتها وخاصة  على  والعمل  والعائلية،  والصحية 
وحتديد ساعات العمل، واألجازات السنوية، ليتناسب ذلك مع كوا سيدة البيت 
واألسرة وراعية لألبناء وتأمني الراحة هلم، واحلاجة إىل رعاية طبيعتها األنثوية، 

وبدخوهلا إىل سوق العمل تطلب إجياد تشريعات جديدة تعلقت حبمايتها. 

أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إىل إبراز مفاهيم حقوق املرأة يف مناهج الدراسات 
االجتماعية يف مرحلة التعليم األساسي، ليدرك الطلبة مدى االهتمام اليت تواجهه 
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املؤسسة التربوية يف األردن من تضمني لتلك املفاهيم اإلنسانية، وقد هدفت هذه 
الدراسة إىل:

للمرحلة  املقررة  والوطنية  االجتماعية  التربية  كتب  تضمني  مدى  حتديد   -
األساسية للصفوف السادس والثامن والعاشر األساسي يف األردن حلقوق 
املجتمع  مع حاجة  يتوافق  مبا  تطويرات  إجراء  إىل  احلاجة  ومدى  املرأة، 

األردين إىل ترسيخ مبادئ حقوق املرأة.
معرفة مدى متثل جماالت حقوق املرأة يف كتب التربية االجتماعية والوطنية   -
يف األردن، لتساعد القائمني على هذه الكتب يف حتسني فلسفة األهداف 
العامة للمناهج التعليمية واخلطوط العريضة اليت روعيت يف وضع مناهج 

التربية االجتماعية والوطنية.

حمددات الدراسة:

ميكن تعميم نتائج هذا الدراسة يف ضوء املحددات اآلتية:  
اقتصرت هذه الدراسة على حتليل كتب التربية االجتماعية والوطنية املقررة   -
للمرحلة األساسية للصفوف السادس والثامن والعاشر األساسي يف األردن 

للعام الدراسي(2005 / 2006 - 2008/2007م).
للمرحلة  والوطنية  االجتماعية  التربية  كتب  حتليل  وهي  الدراسة  أداة   - 
األساسية، لذا فإن تفسري النتائج يعتمد على مدى تواجدها يف الوحدات 

الدراسية اليت تتضمنها تلك الكتب. 

التعريفات اإلجرائية: مت اعتماد التعريفات اإلجرائية واملصطلحات اآلتية: 

املرأة  عليها  اليت حصلت  واالمتيازات  املبادئ  املرأة: جمموعة من  حقوق 
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يف الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية والعربية واألردنية املتعلقة حبقوق املرأة 
باملجاالت  تتعلق  اليت  األردن  يف  والوطنية  االجتماعية  التربية  وكتب  مناهج  يف 

اإلنسانية، واالجتماعية، واملادية، واملدنية، والسياسية.

كتب التربية االجتماعية والوطنية( تاريخ، جغرافيا، التربية الوطنية واملدنية): 
هي الكتب املقررة واليت أعدا وزارة التربية والتعليم لتدريس طلبة مرحلة التعليم 
األساسي يف اململكة األردنية اهلامشية لالعوام الدراسية (2006،2007،2008) 

واليت تتضمن مفاهيم حقوق اإلنسان واملرأة والطفل والبيئة والتعليم.

بداية  تبدأ يف  اليت  األوىل  الدراسية  املرحلة  األساسي: هي  التعليم  مرحلة 
العاشر  الصف  األول حىت  الصفوف  على  وتشتمل  األردن،  التعليمي يف  السلم 
األساسي، ومدا عشر سنوات، ابتداًء من الصف األول األساسي حىت الصف 

العاشر األساسي.

مدى تضمني مفاهيم حقوق املرأة يف كتب التربية االجتماعية والوطنية: 
املفاهيم اليت سوف تسفر عنها عملية حتليل املحتوى،  هي معرفة نسبة تضمني 
والتقدير الذي يعطيه الباحث واملحللني عن األداة املتعلقة بتوافر تلك املفاهيم يف 

الكتب املدرسية.  

الدراسات السابقة: 

نتيجة للتحري والبحث عن األحباث والدراسات اليت أجريت عن حقوق 
اإلنسان واملرأة، فقد مت حصر العديد من هذه األحباث، والدراسات، فقد أجرت 
(Nash،1981) دراسة هدفت إىل تطبيق فهم خاص يتعلق حبقوق اإلنسان على 
طلبة املدارس الثانوية بوالية ميتشغان بالواليات املتحدة األمريكية، والذي يقوم 
على سلسلة من األنشطة اليت ميارسها الطلبة داخل الغرفة الصفية وخارجها، ومت 
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بناء كل درس حول واحد من عشرة أهداف رئيسية حمددة يف املنهج ومزودة 
باملوضوعات، واألنشطة، واملصادر، واألدوات الالزمة اليت تسعى إىل حتقيقها، 
باملساواة  الطلبة  وتعريف  الشعوب  استقاللية  لفهم  األنشطة  بعض  تصميم  ومت 
العاملية  االتفاقية  أسئلة حول نصوص  من عدة  يتكون  اختبار  تطبيق  العرقية. مت 
حلقوق اإلنسان اخلاصة باألمم املتحدة حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أن أكثر 
النفس،  الناس واحترام  الطلبة هي اليت ترتبط باحترام  احلقوق اليت استجاب هلا 

واملساواة بني الرجل واملرأة( 11 ).

وأجرى (Turney )،2001  دراسة بعنوان: «املعرفة املدنية وااللتزام عند 
سن (14) يف (28) دولة»، وتوصلت إىل أن املدارس بإمكاا عمل اختالفات 
هامة يف التعليم املدين لدى الشباب، وبإمكام مساعدة الطلبة الكتساب معارف 
ذات  املعلومات  تفسري  يف  األساسية،  الدميقراطية  واملهارات  بالعمليات،  تتعلق 
العالقة باحلياة املدنية. كذلك من خالل خلق فرص لفتح نقاشات لتبادل الرأي يف 
الغرف الصفية، وتوصلت الدراسة كذلك إىل أن املعلمني بإمكام حتضري طلبتهم 

لاللتزام الفعال واملسؤول بالدميقراطية( 12).

اجتاهات،  املدنية،  «املعرفة  بعنوان:  دراسة   (  Hahn،  (2001 وأجرى 
وخربات طلبة الصف التاسع يف الواليات املتحدة»، حيث توصلت الدراسة إىل 
مقارنتهم  عند  أداؤهم جيدًا  املتحدة كان  الواليات  التاسع يف  الصف  طلبة  أن 
الواليات  يف  التاسع  الصف  طلبة  أصبح  كذلك  األخرى،  الدول  يف  بزمالئهم 
املتحدة على معرفة، وأبدوا اهتمامًا والتزامًا بالدميقراطية. وأشارت الدراسة إىل 
أنه رغم ذلك، فإن الصورة ليست مجيعها إجيابية عند مجيع الطلبة، ألن الطلبة 
الذين أتوا من أسر دخلها منخفض وجمتمعات ذات أصول إفريقية، كان أداؤهم 

على هذه األبعاد أقل من زمالئهم البيض (13 ).
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وأجرى ( العزام، 1991) دراسة بعنوان اجتاهات عينة خمتارة من املجتمع 
األردين حنو املشاركة السياسية، كدراسة ميدانية، تناولت املشاركة السياسية يف 
التعليم، ومكان  اجلنس، ومستوى  العمر،   ) املتغريات:  ببعض  األردن وعالقتها 
اإلقامة، والدخل والوظيفة، وحجم األسرة) واستخدم فيها استبانه تكونت من 
(21) فقرة اشتملت على قسمني رئيسيني، األول تناول املتغريات، وأما القسم 
الثاين فقد اشتمل على جمموعتني من األسئلة، األوىل تناولت اجتاهات أفراد العينة 
يف  السياسية  املشاركة  حنو  اجتاهام  تناولت  والثانية  املدينة،  اخلدمة  جهاز  حنو 
مهمة  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  هذه  نتائج  أظهرت  األردن، 
وأكدت  اجلنس،  باستثناء  املستخدمة  املتغريات  ومجيع  السياسية،  املشاركة  بني 
نتائج الدراسة نظرة املجتمع إىل املشاركة السياسية كوسيلة لتحسني األوضاع 

االجتماعية، واالقتصادية، وليست هدفًا حبد ذاا( 14 ).

وأجرى ( عبد اهللا، 1994) دراسة هدفت إىل الكشف عن مدى توافر 
مصر،  يف  األساسية  للمرحلة  االجتماعية  الدراسات  مناهج  يف  اإلنسان  حقوق 
االجتماعية  بالدراسات  املرتبطة  األنشطة  يف  للربنامج  مقترح  تصوير  ووضع 
لتنمية حقوق اإلنسان، وقام الباحث برصد احلقوق اليت ينبغي توافرها يف مناهج 
يتعلق  فيما  واضح  قصور  عن  الدراسة  كشفت  حيث  االجتماعية،  الدراسات 
حبقوق اإلنسان، وخاصة بأهداف الدراسات االجتماعية، ووجود قصور واضح 
فيما يتعلق مبحتوى منهاج الدراسات االجتماعية، وقد توصل الباحث إىل تصور 
مقترح لربنامج يف األنشطة املرتبطة بالدراسات االجتماعية لدعم مبادئ حقوق 
الدراسات  مناهج  وضع  عند  باألنشطة  باالهتمام  الباحث  وأوصى  اإلنسان، 

االجتماعية( 15 ).

احتواء  مدى  على  التعرف  إىل  هدفت  دراسة  (مبارك،1994)  وأجرى 
مصر  يف  األديب  الثانوي  الثالث  للصف  واملعاصر  احلديث  العريب  التاريخ  منهج 
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اإلنسان، وباقي  توازن موضوع حقوق  اإلنسان، ومدى  على موضوع حقوق 
املوضوعات يف أهداف املنهج، وقد توصلت الدراسة إىل أن عددًا قليًال  من مجل 
حمتوى منهج تاريخ العرب احلديث واملعاصر خصص جلميع حماور موضوع حقوق 
اإلنسان، وعدم وجود توازن يف توزيع مجل املحتوى بني كل من موضوعات هذا 
املنهج، وموضوع حقوق اإلنسان، وأن هناك ضعفًا يف املحتوى اخلاص مبحاور 

حقوق اإلنسان يف املنهج( 16).

وأجرى ( عمايرة، 2001) دراسة هدفت إىل التعرف على مدى اهتمام 
مببادئ حقوق  األردن  األساسية يف  للمرحلة  والوطنية  االجتماعية  التربية  كتب 
اإلنسان، ومدى معرفة املعلمني هلذه املبادئ، وذلك بتوزيع استبانه على املعلمني 
يف مديرية التربية والتعليم يف إربد األوىل، حيث قام الباحث بتحليل حمتوى كتب 
التربية االجتماعية والوطنية للمرحلة نفسها، حيث أبرزت نتائج الدراسة أن كتب 
التربية الوطنية قد احتلت املرتبة األوىل يف مدى اهتمامها مببادئ حقوق اإلنسان، 
املجاالت  حيث  من  أما  اجلغرافيا،  كتب  األخرية  املرتبة  ويف  التاريخ،  ُكتب  مث 
الثقايف املرتبة األوىل، يليه املجال السياسي، مث املجال املدين،  فقد احتل املجال 
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى معرفة املعلمني 

مببادئ حقوق اإلنسان يف املرحلة األساسية تعزى للجنس(17). 

وأجرت (خصاونة، 2001 ) دراسة هدفت إىل التعرف على دور املرأة 
يف املجتمع كما تضمنته كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا يف 
للمرحلة  االجتماعية  الدراسات  الدراسة من مجيع كتب  عينة  تكونت  األردن، 
الدراسة  نتائج  أظهرت  العاشر.  الصف  السابع حىت  الصف  العليا من  األساسية 
حمدودية األدوار األنثوية، بل أن هناك غيابًا واضحًا للعديد من األدوار األنثوية 
اليت دخلت جماهلا املرأة األردنية، وأن أغلب أدوار املرأة يتعلق باجلانب االجتماعي 
كوا زوجة، وأن الذكور يستأثرون باألدوار االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
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أكثر من اإلناث(18).

وأجرى ( مشاقبة والصبح، 2003 ) دراسة هدفت إىل الكشف عن منط 
ثقافة حقوق اإلنسان يف املجتمع األردين، وبلغت عينة الدراسة (260) مواطنًا من 
جمتمع حمافظة إربد اختريت بالطريقة العشوائية. وتكونت أداة الدراسة من ثالثة 
الوطنية  اآلليات والضمانات  ثقافة حقوق اإلنسان والثاين  حماور األول مرجعية 
إجابات  اإلنسان، ومت رصد  أولويات حقوق  والثالث  اإلنسان،  حلماية حقوق 
العمر،  مستقلة هي:  متغريات  ستة  الدراسة  وتناولت  املحاور،  هذه  على  العينة 
وأبرزت  السياسي.  االجتاه  الديانة،  اإلقامة،  مكان  التعليمي،  املستوى  اجلنس، 
حقوق  مرجعية  حنو  األردين  املجتمع  توجهات  يف  توافق  وجود  الدراسة  نتائج 
اإلنسان وآلياا وضماناا وأولوياا، على الرغم من وجود بعض التفاوت يف 
أولوية  التوجهات حنو أمهية  توافق يف  أعلى درجة  التوافق هذه، وكانت  درجة 
حقوق اإلنسان، مث حنو آليات وضمانات حقوق اإلنسان، وأخريًا مرجعية ثقافة 
الستة فروق ذات  املتغريات  اثنني من  حقوق اإلنسان، وترتب على متوسطات 
جمايل  يف  اإلناث  لصاحل  امليل  كان  حيث  اجلنس،  متغري  ومها  إحصائية،  داللة 
مرجعية ثقافة حقوق اإلنسان، وأولويات أمهية حقوق اإلنسان، واملتغري اآلخر 
متغري مكان اإلقامة حيث كان امليل لصاحل املقيمني يف املجتمع يف جمال أولوية أمهية 
املستوى  العمر،  الستة وهي  املتغريات  أربعة متغريات من  حقوق اإلنسان، وإن 
التعليمي، الديانة، االجتاه السياسي مل يترتب على متوسطاا أية فروق ذات داللة 

إحصائية(19).

وأجرى ( املركز الوطين حلقوق اإلنسان، 2004 )  دراسة بعنوان: وعي 
الدراسة  الواقع والتطلعات، بلغت عينة  طالب اجلامعة األردنية حبقوق اإلنسان 
(109) طالبًا وطالبة يشكلون ما نسبته %0.4 من إمجايل طالب اجلامعة األردنية، 
منهم %73 من اإلناث و%27 من الذكور، وتناولت الدراسة متغريات العمر، 
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أسئلة  على  حتتوي  استبانه  فيها  واستخدم  والكلية،  السكن،  ومكان  واجلنس، 
اإلنسان،  الطالب مبواضيع ومفاهيم ومنظمات حقوق  معرفة  استكشافية ملدى 
والقسم الثاين متعلق بوعي الطالب بالقوانني والتشريعات األردنية، والقسم الثالث 
والقسم  والطفل،  املرأة  املتداولة حول حقوق  واملفاهيم  املعرفة  استقصاء حجم 
الرابع اشتمل على أسئلة استكشافية حول معرفة الطالب حبقوقهم وواجبام حنو 
اجلامعة. وتوصلت الدراسة يف سياق اإلجابة عن السؤال املتعلق بوعي الطالب 
أجابوا   44% بنعم،  أجابوا   56% أن  إىل  اإلنسان،  حقوق  ومفاهيم  مبواضيع 
مبعرفة  املتعلق  السؤال  عن  اإلجابة  خبصوص  أما  جنسهم.  عن  النظر  بغض  ال 
الطالب باتفاقيات أو معاهدات حقوق اإلنسان، فقد أجاب %36 بنعم و64% 
ال وأجاب %58.6 من الذكور بنعم مقابل %27.5 من اإلناث، وحول املعرفة 
باتفاقيات حقوق اإلنسان فقد كانت %23.5 من جمموع اإلجابات عن فقرات 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إجابة صحيحة و%38.4 من اإلجابات املذكورة 

كانت خاطئة( 20).

مستوى  عن  الكشف  إىل  هدفت  دراسة   ( املساعيد، 2005   ) وأجرى 
الرضا االجتماعي عن مفهومي التنمية السياسية وحقوق اإلنسان، وبلغ عدد أفراد 
عينة الدراسة (317) فردًا من أفراد جمتمع اململكة األردنية اهلامشية منهم (160 
متغريات  الدراسة  وتناولت  عشوائية  بطريقة  اختيارهم  مت  إناث)  و157  ذكور 
اجلنس، واملؤهل، ومستوى الدخل، واستخدم فيها استبانه مكونة من مخسني فقرة 
موزعة على ثالثة جماالت، هي: دور التنمية السياسية وحقوق اإلنسان يف احلياة 
نتائج  وأظهرت  االقتصادية.  احلياة  والسياسية، ويف  احلزبية  واحلياة  االجتماعية، 
الدراسة أن أفراد عينة الدراسة لديهم اجتاهات سلبية جتاه التنمية السياسية وحقوق 
اإلنسان يف جمال احلياة احلزبية والسياسية، وجاءت مجيعها بدرجة متوسطة، كما 
أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس، وللمؤهل 
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العلمي، ومستوى الدخل على جمال احلياة االجتماعية، واحلياة احلزبية والسياسية 
واحلياة االقتصادية، وعلى األداة ككل(21).

يظهر من خالل الدراسات السابقة أن هذه الدراسات جاءت متشاة يف 
أهدافها فمنها هدفت إىل التعرف على مدى تضمني الكتب املدرسية وخاصة كتب 
التربية االجتماعية والوطنية ملفاهيم حقوق اإلنسان، وتوصلت بعض الدراسات 
إىل أن حقوق اإلنسان ليست مشكلة بالقدر الكايف وبالعمق املناسب وذلك أن 
األهداف تتضمن نسبة ضعيفة من حقوق اإلنسان مثل دراسة(تورين،1982). 
بعضا  تتضمن  االجتماعية  الدراسات  كتب  أن  إىل  الدراسات  بعض  وأشارت 
ودراسة(عمايرة،2001)،  دراسة(مبارك،1994)،  مثل:  اإلنسان،  حقوق  من 
وأشارت نتائج بعض الدراسات إىل أن الكتب املدرسية كانت تركز على مفاهيم 
حقوق اإلنسان، وبعض الدراسات أظهرت عدم املعرفة الكافية عند الطلبة ببعض 
املفاهيم اليت تتعلق باإلنسان، واملرأة، وظهر ذلك يف الدراسة اليت أجراها املركز 

الوطين حلقوق اإلنسان(2004).     

الطريقة واإلجراءات:

 تضمن هذا اجلزء عرضًا ملجتمع الدراسة وعينتها، وأدواا وطرق التحقق 
اليت  اإلحصائية  واملعاجلات  ومتغرياا،  الدراسة،  وإجراءات  وثباا،  من صدقها 

استخدمها الباحث للتوصل إىل النتائج.

منهجية الدراسة :

هذه  وطبيعة  يتناسب  الذي  التحليلي  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم 
الدراسة وذلك من خالل رصد وحتليل املشكلة البحثية. 
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 جمتمع الدراسة وعينتها:

تكونت عينة الدراسة من كتب التربية االجتماعية والوطنية للصف العاشر 
األساسي، واليت أقرا وزارة التربية والتعليم يف اململكة األردنية اهلامشية مبوجب 
قرار جملس التربية والتعليم رقم (43 / 2005) بتاريخ (4 / 5/ 2005 م) ابتداًء 
من العام الدراسي (2005 / 2006 م) الطبعة األوىل، وللصف الثامن اليت أقرا 
وزارة التربية والتعليم يف اململكة األردنية اهلامشية مبوجب قرار جملس التربية والتعليم 
رقم (88 / 2006) بتاريخ (1 / 6/ 2006 م) ابتداًء  من العام الدراسي (2006 
/ 2007 م)   الطبعة األوىل، وللصف السادس واليت أقرا وزارة التربية والتعليم 
يف اململكة األردنية اهلامشية مبوجب قرار جملس التربية والتعليم رقم (95 / 2007) 
بتاريخ (14 / 8/ 2007 م) ابتداًء  من العام الدراسي (2007 / 2008 م) الطبعة 

األوىل. 

أداة الدراسة :

حيث  األساسية،  للمرحلة  الدراسة)  (عينة  الكتب  بتحليل  الباحث  قام 
الكتب، وعددها ثالثة  الواردة يف تلك  املفاهيم  الباحث على رصد كل  اعتمد 

كتب.

طريقة التحليل ووحداته:

 اتبع الباحث اخلطوات اآلتية يف حتليل كتب التربية االجتماعية والوطنية 
ملرحلة التعليم األساسي:

األساسية  للمرحلة  والوطنية  االجتماعية  التربية  كتب  بتحليل  الباحث  قام    -
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للصفوف السادس والثامن والعاشر األساسي يف األردن (موضوع الدراسة) 
بعد االطالع ومراجعة األحباث والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع 
بشكل  والوطنية  االجتماعية  التربية  ومفاهيم  عام،  بشكل  املفاهيم  حتليل 
خاص، ومفاهيم حقوق اإلنسان (املرأة)، حيث استفاد الباحث من ذلك 

يف التعرف على منهجية واليات التحليل.
-  اعتمد الباحث الفقرة كوحدة حتليل يف حتليل وحدات كتب التربية االجتماعية 

والوطنية عينة الدراسة. 

صدق التحليل:

للتأكد من صدق التحليل، مت عرض منوذج التحليل على جلنة من املحكمني 
تكونت من أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة، وكلية 
العلوم التربوية اجلامعية يف وكالة الغوث الدولية، وجمموعة من املشرفني التربويني 
املتخصصني  املعلمني  والوطنية، وجمموعة من  االجتماعية  التربية  املتخصصني يف 
بنفس التخصص ممن هلم اخلربة يف التدريس باإلضافة حلصوهلم على درجة املاجستري 
مبناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدرسيها, وقد طلب منهم إبداء أرائهم 
يف فقرات منوذج التحليل، واسترشد الباحث باملراجع والدراسات واألحباث اليت 
تناولت حتليل كتب التربية االجتماعية والوطنية للمرحلة األساسية، واليت ختص 
إبداء مالحظام حول  املحكمني  ، وطلب من  واملرأة  اإلنسان  مفاهيم حقوق 

املفاهيم ومشوليتها وانتماء كل مفهوم ملوضوع الدراسة. 

 ثبات األداة:

القيام  التحليل من خالل  بإجراء  الباحث  قام  التحليل  ثبات  من  للتحقق 
اختريت عشوائيًا،  كتاب  من كل  عبارة عن وحدة  الدروس  من  عينة  باختيار 
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درجة  حيملون  ممن  أخرين،  باحثني  إىل  باالضافة  الباحث،  قبل  من  حتليلها  مث 
الدكتوراه يف املناهج وأساليب تدريس الدراسات االجتماعية، وممن لديهم اخلربة 
يف عملية التحليل، ومت التحقق من ثبات التحليل باستخدام معادلة هولسيت (22) 

على النحو التايل:

عدد مرات االتفاق بني حتليل الباحث وحتليل املحلل الثاين× 100% معامل االتفاق = 
عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف

الباحثني  وحتليل  الباحث  حتليل  بني  االتفاق  معامالت  تراوحت  حيث 
االخرين (معامل الثبات ) للعينة املختارة من الدروس بني (0.86 – 0.93)  كما 

هو مبني يف اجلدول رقم (1): 

جدول (1)
توزيع نسب املفاهيم اليت ختص حقوق املرأة يف كتب التربية االجتماعية 

والوطنية

املحلل الثايناملحلل األولالباحثاملحللني

0.860.89الباحث

0.93املحلل األول
تصميم الدراسة: 

تقع هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية اليت اعتمدت على استخدام 
االجتماعية  التربية  لكتب  النوعي  التحليل  يف  املتمثل  التحليلي  الوصفي  املنهج 
والوطنية للصفوف السادس والثامن والعاشر األساسي (موضوع الدراسة) بغرض 



-311-

مدى تضمُّن كتب التربية االجتماعية والوطنية ملفاهيم حقوق املرأة يف املرحلة األساسية يف األردن          الكساب

الوقوف على مدى توافر مفاهيم حقوق املرأة  للصفوف السادس والثامن والعاشر 
األساسي.

املعاجلات اإلحصائية:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة، مت استخدام التكرارات، والنسب املئوية لإلجابة 
عن االسئلة األول والثاين والثالث، كما مت استخدام اختبار كروسكال-والس 

(Kruskal-Wallis Test ) لإلجابة عن السؤال األول أيضًا.

النتائج ومناقشتها:

الباحث جبمع  قام  إليها، بعد أن  التوصل  اليت مت  للنتائج  فيما يلي عرٌض 
التعليم  ملرحلة  واملدنية  الوطنية  التربية  لكتب  التحليل  أداة  خالل  من  البيانات 

األساسي، وقام بعرضها وفقًا ألسئلة الدراسة.

لإلجابة عن السؤال األول وهو: «ما مدى تضمني كتب التربية االجتماعية 
والوطنية املقررة للمرحلة األساسية للصفوف السادس والثامن والعاشر األساسي يف 
األردن ملبادئ حقوق املرأة، وما داللة اختالف تكراراا تبعًا للصف الدراسي؟» 
مت حساب التكرارات والنسب املئوية لتكرار مبادئ حقوق املرأة يف كتب التربية 
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االجتماعية والوطنية املقررة للمرحلة األساسية للصفوف السادس والثامن والعاشر 
األساسي يف األردن، حيث كانت كما هي موضحة يف اجلدول ( 2 )

جدول ( 2 )

التكرارات والنسب املئوية ملبادئ حقوق املرأة يف كتب التربية 
االجتماعية والوطنية املقررة للمرحلة األساسية للصفوف السادس والثامن 

والعاشر األساسي يف األردن
النسبة املئويةالتكراراتالصف الدراسي

%2622.22السادس

%3731.62الثامن

%5446.16العاشر

%117100.00املجموع
    يبني اجلدول ( 2 ) أن تكرار مبادئ حقوق املرأة يف الصف السادس بلغت 
(26) تكرارًا بنسبة مئوية بلغت (%22.22)، أما يف الصف الثامن بلغت (37) 
تكرارًا بنسبة مئوية بلغت (%31.62)، وقد بلغت يف كتب التربية االجتماعية 
والوطنية للصف العاشر (54) تكرارًا بنسبة مئوية بلغت (%46.16)، بلغ جمموع 
التكرارات ملبادئ حقوق املرأة يف الصفوف الثالث (117) تكرارًا. يظهر من 
خالل التحليل الذي أجري لكتب التربية االجتماعية والوطنية للمرحلة االساسية 
أا مل ختُل من هذه املفاهيم واليت ختص حقوق املرأة يف خمتلف املجاالت واليت 
نصت عليها معظم الدساتري والقوانني الدولية، حيث برزت بالتتايل يف الصفوف 
السادس والثامن والعاشر، وجاءت هذه املفاهيم بنسب قليلة باعتبارها منظومة 
حقوقية تنصف املرأة، وتسهم يف رفع سويتها يف املجتمع، حيث برزت من خالل 
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التكرارات والنسب املئوية لتلك املفاهيم بعد التحليل واتفقت هذه الدراسة مع 
دراسة العمايرة(2001). ولتحديد مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق، مت 

استخدام اختبار كروسكال- والس، كما هو مبني يف اجلدول (3). 

0.001*61156.738السالبة

114املوجبة
.(α  ≤ 0.05 ) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

يبين الجدول (3) أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
( α  ≤ 0.05) بني تكرارات مبادئ حقوق املرأة يف الصفوف الدراسية (السادس، 
والثامن، والعاشر)، وذلك لصاحل تكرارات الصف العاشر، ويربز ذلك من خالل 
استخدام اختبار كروسكال-والس حيث جاءت لصاحل الصف العاشر االساسي 
ومدى تضمني هذه الكتب هلذه احلقوق واليت ختص املرأة يف العديد من احلقوق، 
وذلك النتشار هذه احلقوق يف هذه املرحلة بطريقة تكاد تنسجم والفئة العمرية 
عملية  أن  الدراسة  هذه  أبرزت  لقد  لذلك.  املختصني  وتوجيه  الطلبة،  هلؤالء 
التحليل قد أظهرت هذه احلقوق بالترتيب، وأبرزت هذه الدراسة املفاهيم األقل 
اليت حتتويها هذه الصفوف مث تزايد استخداماا يف الصفوف العليا، وانتشارها يف 
املراحل األساسية األخرى، نظرًا للفئة العمرية اليت ختاطب طلبة الصف الدراسي 
املناهج  لتأليف  املخططني  وتوجيه  ا،  واالهتمام  احلقوق  هذه  تطبيق  وإمكانية 

جدول (  3  )
اختبار كروسكال-والس للفروق بني تكرارات مبادئ حقوق املرأة يف 

الصفوف الدراسية السادس، والثامن، والعاشر
درجات جمموع الرتبالرتب

احلرية
مستوى قيمة «ت»

الداللة
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التطبيقي  التربية االجتماعية والوطنية يف املرحلة األساسية، ودورها  التعليمية يف 
هلا عالقة  واليت  املفاهيم  استخدام هذه  االختالف يف  وزاد  املحلي،  املجتمع  يف 
لبناء هذه األجيال، واتفقت  التوجيهي  باحلياة االسرية واألسرة والدور  مباشرة 

هذه النتيجة مع نتائج دراسة العمايرة(2001). 

لإلجابة عن السؤال الثاين وهو: كيف تتوزع حقوق املرأة يف كتب التربية 
االجتماعية والوطنية املقررة للمرحلة األساسية للصفوف السادس والثامن والعاشر 
األساسي يف األردن للتعرف على حقوق اإلنسان؟ مت حساب التكرارات والنسب 
املئوية ملبادئ حقوق املرأة يف كتب التربية االجتماعية والوطنية املقررة للمرحلة 
األساسية للصفوف السادس والثامن والعاشر األساسي يف األردن، حسب جماالت 

حقوق اإلنسان، حيث كانت كما هي موضحة يف اجلدول ( 4 )

جدول ( 4  )
التكرارات والنسب املئوية ملبادئ حقوق املرأة يف كتب التربية االجتماعية 

والوطنية املقررة للمرحلة األساسية للصفوف السادس والثامن والعاشر األساسي 
يف األردن حسب جماالت حقوق االنسان

الصف 
الدراسي

جمموع جماالت حقوق االنسان
التكرارات سياسيةدينيةاجتماعيةنفسية

3   (2.56)السادس
 14

(11.97)
(5.98)  7(1.71)  2

  26
(22.22)

7   (5.98)الثامن
 17

(14.53)
(7.69)  9(3.42)  4

  37
(31.62)
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10  (8.55)العاشر
 22

(18.80)
 13

(11.11)
(7.69)  9

  54
(46.15)

20 املجموع
(17.09)

 53
(45.30)

 29
(24.79)

 15
(12.82)

 117
(100.00)

يبني اجلدول (  4 ) أن أعلى تكرار كان جمال احلقوق االجتماعية للصف 
العاشر، حيث بلغ (22) تكرارًا وبنسبة مئوية (%18.80) وأدىن تكرار كان جمال 
احلقوق السياسة (2) تكرار وبنسبة مئوية (%1.71).وجاءت احلقوق االجتماعية 
يف املرتبة األوىل يف الصفوف املتتالية من السادس والثامن والعاشر، تلتها احلقوق 
الدينية مث احلقوق النفسية وجاءت احلقوق السياسية يف املرتبة األخرية، وذلك نظرًا 
الهتمام املختصني يف تأليف املناهج يف التربية االجتماعية والوطنية، واالعتماد على 
الفلسفة التربوية اليت ترتبط بالسياسية العليا اليت تسهم يف إنصاف املرأة، محاية 
حقوقها احلياتية، واليت توجه باستمرار حنو إمكانية االهتمام بدور املرأة وإنصافها 
جمتمعية  أسر  تأسيس  يف  ودورها  وتكوينها،  األسرية،  للحياة  املعيشي  بالنمط 
مث  والدينية،  والنفسية،  والتعليمية،  واالقتصادية،  السياسية  احلقوق  هلا  مترابطة، 
تأيت احلقوق األخرى من حيث االهتمام بدور املرأة يف املجتمع، وأغفلت املناهج 
احلقوق اليت تربز دور املرأة يف املجتمع واليت نادت ا الديانات السماوية دون 
املساس حبرية املرأة املسلمة، وحمدودية دورها األنثوي، بل إن هناك غيابا واضحا 
أغلب  وأن  األردنية،  املرأة  خالهلا  من  دخلت  اليت  األنثوية  األدوار  من  للعديد 
أدورها يتعلق باجلانب االجتماعي كوا زوجة، وأن الذكور يستأثرون باألدوار 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية أكثر من اإلناث. واتفقت نتائج الدراسة مع 

دراسة  املركز الوطين حلقوق اإلنسان (2004)، ودراسة خصاونة(2001) .

لإلجابة عن السؤال الثالث وهو:كيف تنمو حقوق املرأة يف كتب التربية 
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االجتماعية والوطنية لصفوف املرحلة األساسية؟  مت حساب التكرارات والنسب 
املقررة  التربية االجتماعية والوطنية  املرأة يف كتب  مبادئ حقوق  لتكرار  املئوية 
األردن  يف  األساسي  والعاشر  والثامن  السادس  للصفوف  األساسية  للمرحلة 

والفروق بينها، حيث كانت كما هي موضحة يف اجلدول ( 5 ).

جدول (  5  )
التكرارات والنسب املئوية لتكرار مبادئ حقوق املرأة يف كتب التربية 

االجتماعية والوطنية املقررة للمرحلة األساسية للصفوف السادس والثامن 
والعاشر األساسي يف األردن الفروق بينها

منو حقوق املرأة يف كتب التربية الصف الدراسي
االجتماعية والوطنية

النسبة املئويةالتكراراتالنسبة املئويةالتكرارات

==%2622.22السادس

%119.40%3731.62الثامن

%1714.53%5446.16العاشر

%2823.93%117100.00املجموع

يبني اجلدول (  5 ) أن الفروق بني تكرار حقوق املرأة يف كتب التربية االجتماعية 
والوطنية بني الصفني السادس والثامن قد بلغ (11) تكرارًا، وبني الصفني الثامن 
والعاشر قد بلغ (17) تكرارًا ، وبلغ جمموع التكرارات املضافة ملبادئ حقوق 
املرأة يف الصفوف الثالث (28) تكرارًا بنسبة مئوية (%23.93). ويظهر ذلك من 
العالقة بني املتخصصني يف املناهج ومراكز رصد حقوق اإلنسان يف األردن وذلك 
يشبون  اليت جتعلهم  احلقوقية  بالثقافة  األساسي  التعليم  مراحل  الطلبة يف  لتزويد 
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على احترام احلرية، والدفاع عن حقوقهم، وغرس بعض السمات االجتماعية، 
فقضية تعليم حقوق اإلنسان( حقوق املرأة والطفل) ال تقتصر على نقل املعرفة 
وإجياد العالقات املفتوحة بني الطالب واملعلم والكتاب املدرسي، وتدريبهم على 
التعامل مع هذه احلقوق وإمكانية تطبيقها يف املدرسة والبيت، فقد برزت أمهية 
حتليل كتب التربية االجتماعية والوطنية يف مرحلة التعليم األساسي للكشف عن 
درجة تضمينها حلقوق املرأة، والفجوة القائمة بني توافر احلقوق والتمتع الفعلي ا 
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وهي ناشئة عن عدم التزام احلكومات بتعزيز تلك احلقوق ومحايتها، وعدم قيامها 
التعليم ذا املجال  بتوعية كل من املرأة والرجل حبقوقهما، ولتعمل على توفري 
وذلك لتعزيز فهم هذه احلقوق ومعرفة آليات انتهاكات هذه احلقوق. واتفقت 

. Tourney (1982) هذه الدراسة مع دراسة
التوصيات:

يف ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث مبا يلي:

ضرورة التركيز على املراحل االساسية يف التعليم يف األردن بتوسيع قاعدة   -
تدريب الطلبة على أحترام حقوق االنسان وخاصة حقوق املرأة يف صفوف 

املرحلة األساسية.
العمل على إمكانية فتح املزيد من مراكز رصد حقوق االنسان يف خمتلف   -
حمافظات اململكة لرصد ومعرفة أمكانية تطبيق هذه احلقوق يف املدارس، 
أفراد  بني  مألوفة  لتصبح  احلقوق  هذه  ممارسة  على  األفراد  وتدريب 
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مدى تضمُّن كتب التربية االجتماعية والوطنية ملفاهيم حقوق املرأة يف املرحلة األساسية يف األردن          الكساب

املجتمع.
العمل على زيادة التوسع يف نشر وتوزيع هذه احلقوق واليت ختص حقوق   -
التربية االجتماعية والوطنية يف  املرحلة األساسية يف مواد  املرأة يف كتب 

األردن.
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األسماء الماليزية ودالاللتها: دراسة تأصيلية
 

د . عاصم شحادة علي
الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

التأثريات احلضارية يف األمساء

قضية األمساء يف أي جمتمع تأخذ أمهية كربى من حيث اختيار االسم للفرد 
ومعىن هذا االسم ومناسبته له، وارتباط االسم بأبعاد اجتماعية أو ثقافية أو فكرية 
تناولوا  إذ  املاليزيني،  لدى  حسنا  مسارا  القضية  هذه  أخذت  وقد  سياسية.  أو 
أمساءهم  واختاروا  عقدي،  منطلق  من  ألبنائهم  اختاروها  اليت  األمساء  دالالت 
اهللا عليهم، إال أن ذلك مل مينع من  الصحابة رضوان  الكرمي وأمساء  القرآن  من 
اختيارات غري صحيحة لألمساء من حيث املعىن والداللة والتركيب واالستعمال، 
أمساء  اختيار  إىل  املاليزيني  تدعو  اليت  مباليزيا  الكتب  تأليف  برزت ظاهرة  فمثال 
أبنائهم منها، وقد بلغت هذه الكتب شأوا حبيث أصبحت متداولة لدى األكثرية 
ألا كتبت باللغة املاليوية أوال، وألا تتناول األمساء اإلسالمية اليت وردت يف 
القرآن الكرمي، وميكننا تتبع منهجية هذه الكتب لنرى مدى احلاجة أو املقبولية اليت 
يرنو إليها املاليويون يف اختيار أمساء إسالمية تتوافق مع التوجه العام يف ماليزيا. 
ومن هذه الكتب املتداولة حناول أن ندرس منهجية هذه الكتب لبيان مدى اخلطأ 
الذي وقعت فيه، وبيان الفهم غري السليم لدالالت األمساء املختارة، أو االختيار 
السليم لألمساء من القرآن الكرمي، وميكن أن حنصر بعض هذه األخطاء يف هذه 

الكتب املتداولة مباليزيا كما يـأيت(1): 
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عند تدقيق النظر إىل الطريقة اليت مت فيها تناول األمساء من القرآن الكرمي 
واختيارها، جند أن هذه االختيارات قد متت وفق تفكري خاطئ، أو فهم غري سليم 
الكرمي. وهذه  القرآن  اختيار سليم لألمساء من  أو  املختارة،  الكلمات  لدالالت 
تصنيفها  مث  فيها،  املختارة  األمساء  ومجعنا  تناولناها،  اليت  الكتب  من  املجموعة 
حسب احلرف األول من كل كلمة سواء أكانت امسا أم فعال أم غري ذلك، ميكننا 

أن نتبني خطأها وفق التقسيمات اآلتية:

هذه  وردت  املعىن:  بسبب  االختيار  يف  خطأ  فيها  اليت  الكلمات  أوال: 
الكلمات بشكل بارز، إذ جند أمساء حتمل معاين قبيحة ال ميكن قبوهلا يف الثقافة 

اإلسالمية العربية، مثل الكلمات:

    
Nafkhah

وهي من النفخ؛ أي نفخ الريح يف الشيء.نفخة

وقد يكون اختيار هذه األمساء بسبب اجلرس الصويت الذي حتمله الكلمة دون 
أن يدرك املعىن احلقيقي هلا.

األمساء  هذه  يف  يالحظ  بأنواعه:  اجلمع  بصيغة  جاءت  اليت  الكلمات  ثانيا: 
املختارة، أا تدور حول أمساء جاءت بصيغة مجع التكسري تارة، مثل:

Absharمجع بصر، وتعين رؤية الشيء بالعني.أبصار
Aslihahمجع سالح، وهي اآللة املستخدمة يف احلرب.أسلحة
‘Asyyaمجع شيء، ويعين املوجود، أو يصلح أن يعلم أشياء

وخيرب عنه.
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Burujanمفرد برج؛ داللة على الكوكب يف السماء.بروجا

Bashai’rوقد بصائر بصرية،  تعين  مفردها  كون  قبوهلا  ميكن 
تدل  بصائر  وكلمة  واملذكر،  للمؤنث  تكون 
على املعىن نفسه، وهو معىن معنوي يشري إىل 

القلب.  

Hash-
Hash

مجع حصة، وهي القطعة من اجلملة، وتستعمل حصص
مبعىن النصيب.

Khazai’nمجع خزانة، وهو معىن داللته تدل على شيء خزائن
حيام  يف  الناس  يستخدمه  يعقل،  ال  جامد 

باستمرار ودائما
Rusulمجع رسول، وهو املبعوث إىل الناس، أو الذي رسل

حيمل رسالة ما.
Ujab,هذا اسم صفة ال يصلح إطالقه على اسم إنسان عجاب

كوا حتمل معىن العجب، وهي صفة مذمومة، 
هلا أثر على شعور اإلنسان عندما  يتعجب.

Ghilmanال غلمان خادم،  أو  وهو شاب صغري  غالم،  مفرده 
يصلح هذا امسا إلنسان.

Kunuzمجع كرت، فال يصلح إال إذا كان مضافا إىل كنوز
شيء آخر مفيد ككرت العلم.
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وهذه األمساء مجع تكسري منها ما حيمل معىن ال يستساغ تسمية البشر 
به. وردت يف هذه الكتب صيغ مجع أخرى، كجمع املذكر السامل سواء أكان 
مرفوعا بالواو، أم منصوبا بالياء. وهذه األمساء وردت يف معاٍن حسنة بذاا، أو 

يف معىن سيء لكنها ال تتناسب أن تطلق على إنسان، مثل:
Hasibinمجع حاسب، وهي من حسب مبعىن استعمال حاسبني

فيجازى  الشخص  عليه  حياسب  ما  أو  العدد 
حبسبه.

Hafizhunمفردها حافظ، وهي من حفظ، أي ما يستعمل حافظون
يف كّل تفقد وتعهد ورعاية.

Dakhirunمفردها داخر مبعىن ذليل.داخرون

Dzakirinا هيئة ذاكرين مفردها ذاكر، وهي من الذكر ويراد
للنفس ميكن لإلنسان أن ما حيفظ ما يقتنيه من 

املعرفة وهو كاحلفظ.
Sajidunهللا ساجدون والتذلل  التطامن  من  وهو  ساجد،  مفرد 

وعبادته.
Syaribunمفردها شارب، وهو من الشرب مبعىن شاربني

تناول كل مائع ماء كان أو غريه.

Shabirinمفردها صابر، وهو من الصرب مبعىن اإلمساك صابرين
يف ضيق.
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Alamin,مفردها عامل، وهو من علم أي إدراك الشيء عاملني
حبقيقته، أو الذي ال خيفى عليه شيء.

Abidun,مبعىن عابدون الشرع  عبد يف  من  وهو  عابد،  مفردها 
اإلنسان يصح بيعه، و يكون ايضا مبعىن العبادة 

واخلدمة .
مفردها فائز، وهو من فاز مبعىن ظفر باخلري مع فائزون

حصول السالمة.
ثالثا: األمساء اليت وردت بصيغ األفعال سواء أكانت جمردة أم مزيدة أم مضارعا 

أم ماضيا أم أمرا. منها:

Tad,uأو حّث على تدع أو سأل،  من دعا، مبعىن ّمسى، 
قصد شيء.

Tardhaمن رضي، من رضا العبد عن اهللا تعاىل بأن ال ترضى
يكره ما جيري به قضاؤه، أو رضا اهللا تعاىل عن 

العبد بأن يراه مؤمترا بأمره ومنتهيا عن يه.

من رفع أعلى األجسام عن مقرها، أو يف البناء ترفع
إذا طّولته، أو يف املرتلة إذا شّرفتها.

Tas,aمن سعى، مبعىن املشي الّسريع.تسعى
Ta,budمن عبد.تعبد
Najjniمن جىن، مبعىن تناول الثمرة من شجرها، أو ما جنين

يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقاب.
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Sirranمبعىن أخفى.ِسرا
من اجلري مبعىن املّر الّسريع.أجري

رابعا: األمساء املفردة اليت حتمل معىن قبيحا ال حيبذ تسمية الناس املسلم ا، 
منها:

مبعىن اخلمول والكسلخامدة    
مبعىن املخيفة، أو املفزعة. رهيبة

Hasyaمبعىن بعدا من الشيء.حاش
Sahiqinعلى سحيق داللة  فيه  الواطئ،  املنخفض  املكان 

العذاب.
املجنونة.سفيهة

Sanaالغفلة.ِسنة
Ashifah,الريح الشديد احلارة.عاصفة

خامسا: األمساء اليت وردت على صيغة الفعل املاضي، مثل:
األمساء 
املاليزية

صورها 
العربية

املالحظات

Aslama    الشرع أسلم ويف  فالن،  إىل  الشيء  أخرج  مبعىن 
االعتراف باللسان وهو دون اإلميان، أو اعتقاد 
يف  تعاىل  هللا  واستسالم  بالفعل  ووفاء  بالقلب 

مجيع ما قضى وقّدر.
Aghnatقلة أغنت أو   ، تعاىل  هللا  وهو  احلاجات  عدم  مبعىن 

ضروب  حبسب  القنيات  كثرة  أو  احلاجات 
الناس.
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Aflahمبعىن ظفر وأدرك البغية، وهو الظفر بالسعادات أفلح
البقاء  وهو  الدنيا  احلياة  ا  تطيب  اليت 

والغىن(2). 

وهكذا جند أن األمساء اليت اختريت يف هذه الكتب ال تقبل يف العربية وال 
ميكن أن نسمي ا إنسانا ما يف زماننا املعاصر، ولذلك أخذ املاليويون خيتارون 
أمساء أبنائهم من املناسبات الدينية اليت حيتفلون ا طوال السنة كمولد الرسول 
اهللا عليه وسلم) ، ومناسبة طهور الولد عندما يبلغ من العمر اثين عشر  (صلى 
باألناشيد  املناسبة  ذه  حيتفلوا  كي  الصغر  منذ  الولد  يطهرون  ال  حيث  عاما، 
الدينية والطعام وهي عادات ما زالت مستمرة إىل يومنا هذا، ولذلك قامت هذه 
الدراسة بتتبع األمساء الصحيحة اليت ينبغي على املاليويني أن يفهموا معناها وأن 
يعرفوا حقيقة األمساء اليت اختاروها ألبنائهم ومدى صحة االسم من حيث املعىن 
أصحيح أم قبيح، وإن كان لفظا من القرآن الكرمي. قام الباحث بأخذ نسبة مئوية 
من كل سنة بلغت عشرة باملائة من عدد سكان ماليزيا الذي يبلغ تقريبا (11) 
مليون نسمة حسب تقديرات دائرة األحوال املدنّية مباليزيا، وكانت السنوات اليت 
اختريت منها عينات األمساء من قبل استقالل ماليزيا بعقد من الزمان وحىت سنة 
1990م، أي من 1940 إىل 1990م، مع مالحظة أن تسجيل الولد أو البنت يف 
دائرة األحوال املدنية مباليزيا يتم عند بلوغ الواحد منهم السنة الثانية عشرة من 

العمر لذا اقتضي التنويه إىل ذلك. 

اللفظ واملعىن جندنا  أو  يف ضوء ما ذكرناه عن داللة األمساء واملسميات 
متناولني موضوع التأثريات احلضارية يف األمساء من جوانب شىت، وهي تتمثل يف 

ما يأيت:

َد، أمساء   أوًال: البعد الديين، إذ سنتناول األمساء اليت تتضمن عبارة: ما ُعبَِّد وُحمِّ
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األنبياء، أمساء الصحابة، ألفاظ العبادة، أعالم ذات داللة إسالمية (مساجد). 

ثانيًا: البعد البيئي، عامل النبات: أمساء النباتات يف ماليزيا، وعامل احليوان: أمساء 
احليوانات يف ماليزيا، والنسبة إىل املدن، فسوف نبحث عنه إن وجد بكثرة، أما 

إن كان نادرا فسوف نشري إليه إشارة عابرة. 

ثالثًا: البعد االجتماعي، كاألمساء املركبة وداللتها يف ماليزيا: كتأثري بيئة القرية، 
وتأثري بيئة املدينة، وقد ورد بشكل حمدود جدًا.

رابعًا: البعد األعجمي، كالفارسي، والتركي، والصيين، وأرخبيل املاليو، وغريها 
املستعمرة  بالدول  أو  املجاورة،  بالدول  ماليزيا  وذلك حبكم صلة  األقطار.  من 

تارخييًا، ووروده مل يكن بنسبة عالية.

األسرة،  يف  مكررًا  الواحد  لالسم  التسمية  بعدم  وذلك  الثقايف،  خامسًا:البعد 
أو االبتداء باحلرف الواحد يف العائلة الواحدة، وهو شائع يف ُمّدة من الزمن مث 

خيبت.

سادسًا: البعد اللغوي، كالظواهر اللغوية يف األمساء من حيث: األمساء املركبة، 
والتصغري، واألصوات الغائبة يف اللغة املاليوية،(كالظاء، ....)، واألصوات املاليزية 
الغائبة عن العربية (الباء املشددة، ...)، وأمساء الفاعل، أمساء التفضيل، املختوم 

بألف ونون، ما كان على وزن فعيل.

 التاثريات احلضارية يف األمساء: 

لدى  األمساء  اختيار  يف  الديين)  (التأثري  الديين  البعد  يتمثل  الديين:  البعد 
َد، ونقصد  املاليويني يف ماليزيا باختيار تلك األمساء اليت تتضمن عبارة ما ُعبِّد وُحمِّ
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ذه العبارة األمساء اليت تبدأ باسم عبد أو عبد اهللا أو عبد يليها أي اسم من أمساء 
اهللا احلسىن، فمثًال عند النظر يف اإلحصائية(3) اليت حصلنا عليها من دائرة األحوال 
املدنية (مباليزيا) اليت تتضمن هذه العينة من األمساء املاليزية، حيث طلبنا أن يذكر 
التكرار يف االسم دون حتديد النسبة املئوية وذلك ألن هناك حاالت كثرية جدا 
ّمت فيها تغيري االسم من عقد إىل عقد، لذا لن جند أي حتديد للنسبة املئوية وإمنا 
لعدد تكرار االسم ليس غري. جند أن اليت تبدأ بعبد أو بعبد اهللا أو بعبد يليها اسم 
من أمساء اهللا احلسىن قد بلغ عددها (44697) امسًا، ويف الوقت نفسه كان عدد 
األمساء اليت بدأت باللفظ ABDUL مبعىن عبد (123873) امسًا. أما اسم عبد 
وميثل  امسًا   (24884) املستخدمة  األمساء  عدد  بلغ  فقد   ABDULLAH اهللا
نسبة عالية قياسًا لألمساء (عبد، وعبدول)... إخل. أما األمساء اليت تبدأ باسم عبد 
يليه اسم من أمساء اهللا احلسىن، وهي أمساء شائعة، فكما يأيت: عبد الرمحن وعدد 
األمساء (5809) أمساء، عبد الرزاق (7296) امسًا، عبد احلليم (7441) امسًا، 
عبد احلميد (4297) امسًا، عبد العزيز (8949) امسًا، عبد الغين (2745) امسًا، 
 (1928) اللطيف  عبد  امسًا،   (1630) امللك  عبد  امسًا،   (3345) الرشيد  عبد 
إذ  الشيوع؛  اليت أخذت نسبة عالية من حيث  الشائعة  امسًا. وهذه هي األمساء 
األمساء  هذه  أن  يرون  ماليزيا  يف  املاليويني  أن  إىل  الشيوع  ذلك  توجيه  ميكننا 
حتمل معىن التربك بأمساء اهللا احلسىن، أو تعد نوعًا من أنواع اخللفية الدينية اليت 
تتملك املسلمني املاليويني يف خضم الطائفية اليت حتتدم يف املجتمع، فهي تعطي 
مناعة وقوة للماليوي املسلم، وجتعله يشعر بالتميز عن غريه من أبناء الطوائف 
التوجيه اآلخر فيمكننا رده إىل تفضيل  األخرى على أساس ديين عقدي، وأما 
املاليوي املسلم، ولو كان غري ملتزم بأحكام اإلسالم يف سلوكه، لألمساء ذات 
الداللة الدينية املرتبطة باهللا سبحانه وتعاىل، وذلك لشعوره النفسي أنه خيتلف عن 

الطوائف األخرى من حيث اختيار االسم ذي العالقة باخلالق سبحانه وتعاىل.
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وعند النظر يف النسبة يف اختيار األمساء اليت تبدأ مبا عبد جند أن النسبة كبرية 
منها، وهذا يدل على التأثري الديين اخلالص لدى املاليويني يف ماليزيا.

أما األمساء اليت تدخل يف معىن ما ّمحد، ونقصد ا األمساء اليت ختتار اسم 
املبارك  االسم  هذا  اختيار  نسبة  كانت  فقد  وسلم،  عليه  اهللا  صلى  حممد  النيب 
نسبة عالية جدًا مقارنة مع األمساء األخرى، وميكننا تأويل ذلك من خالل املعىن 
الديين أو التأثري الديين لشخصية النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ويؤكد هذا 
التفسري الختيار االسم لدى املاليويني أنه يف تاريخ مولده (صلى اهللا عليه وسلم) 
  maulidul rasul ذا اليوم املبارك باللغة املاليوية ويطلق عليه باملاليزية حيتفلون
تتأثر  أن  أوىل  باب  فمن  النيب)،   (مولد   maulud nabi أو  الرسول)،  (مولد 
األجيال السابقة والالحقة باختياره لكونه اسم هذا الرسول الكرمي ( صلى اهللا 
عليه وسلم)، وميكننا أيضًا تأويل ذلك االختيار السم (حممد) كونه ميثل – أي 
االسم- رمزًا لإلسالم يتربك به ليحفظ حامل االسم من الشر ومن السوء، وقد 
ورد اسم النيب حممد (صلى اهللا عليه وسلم ) بصيغ كتابية خمتلفة، لكنها حتمل 
اآلتية  بالصيغة  االسم  يكتب  فمثًال  وسلم)،  عليه  اهللا  صلى   ) النيب  اسم  معىن 
أخرى  بصيغة  ويكتب   ،  MUHAMMAD لالسم اختصار  وهي   (MD)
(MOHD)، أو (MOHEMED) أو (MAT) اختصار لالسم أثناء النطق 
به، أو (MOHAMMAD) كما ينطق يف العربية حيث الشّدة فوق حرف 
امليم، فيتطلب ذلك حرفني، ومها: (MM) يف اللغة اإلجنليزية، تعبريا عن الشدة 

يف العربية.

ومثة مالحظة، إذ جند بعض املاليويني يضيفون إىل اسم النيب ( حممد صلى 
اهللا عليه وسلم) امسًا آخر وذلك حىت ال يكون االسم (حممد) بدون االسم اآلخر 
تشبيها بالنيب (صلى اهللا عليه وسلم)، أو بسبب مكانة النيب عليه الصالة والسالم، 
إضافة  إىل  ويلجأ  مفردًا،  (حممد)  باسم  أبنائه  تسمية  أحيانا  املاليوي  فيتجنب 
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اسم آخر بعده، وميكننا تتبع ذلك من خالل األمساء اليت أخذت نسبة عالية من 
 (Mohd. Nor) الشيوع، تتمثل باسم حممد يليه اسم آخر كما يأيت: حممد نور
حممد يوسف (Mohd. Yusof) حممد ناصر (Mohd. Nasir) حممد عزمي 
 (Mohd. Ali) حممد علي (Mohd. Faizal) حممد فيصل (Mohd. Azmi)
(Mohd. Fauzi). واملالحظ  نظام (Mohd. Nizam) حممد فوزي  حممد 
يف هذه األمساء املركبة اختيار أمساء إسالمية تلي اسم النيب (حممد صلى اهللا عليه 
وسلم) مثل : يوسف (وهو اسم لنيب)، وناصر (ميثل امسا دينيا رمبا اختصار لناصر 
الدين)، وزين (صفة للنيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا)، وداود (اسم نيب)، وهاشم 
(اخلليفة  وعلي  وسلم)،  عليه  اهللا  (صلى  الرسول  نسب  إىل  إشارة  النيب،  جد 
الرابع)، وعيسى (اسم نيب)، وغزايل (داللة السم عامل من علماء املسلمني وهو 
اإلمام أبو حامد الغزايل)، وفوزي و(رمبا اختيار مثل هذا االسم ميثل طموحا إىل 
الفوز، أو لسهولة النطق به ليس إال، أو لتكملة االسم بعد اسم النيب حممد (صلى 

اهللا عليه وسلم ) بشكل عشوائي دون ربطه بداللة معينة).

وقد كانت النسبة الكربى لشيوع األمساء لدى املاليويني تتمثل باسم النيب 
حممد (صلى اهللا عليه وسلم) وهي نسبة تعد عالية مقارنة مع األمساء األخرى، 
وهذا الشيوع يشابه إىل حد ما، ما ورد يف سجل أمساء العرب يف أن أكثر األمساء 
شيوعا يف البالد العربية اليت اعتمدت بوصفها عينة من عينات األمساء هو اسم النيب 
حممد (صلى اهللا عليه وسلم)، وقد ورد اسم النيب حممد (صلى اهللا عليه وسلم) 

مفردا دون إضافة اسم الحق أو سابق له.

العاطفي  االنفعال  أنواع  من  نوعا  املبارك  االسم  هذا  اختيار  يكون  وقد 
ملعىن االسم الديين وداللته، وميكننا رد املعىن الديين للنيب حممد ( صلى اهللا عليه 
االسم  هذا  وقيمة  املبارك،  االسم  هذا  خيتار  عندما  املاليوي  قصد  إىل   ( وسلم 
هذا  على  يسقط  الذي  املدلول  مث  املختلفة،  الطوائف  ذي  املاليزي  املجتمع  يف 
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االسم. أولالنفعال العاطفي للماليوي عندما يشرع يف اختيار اسم يناسب عقيدته 
الشهرة حبيث جيعل كّل مسلم  وشعوره وتفكريه، وأخريا كان هذا االسم من 
ماليوي خيتاره البنه خصوصا، كونه امسا له انتشار واسع بني املسلمني كافة، وال 
سّيما خارج ماليزيا. وهذه العناصر األربعة اليت أشرنا إليها متثل العناصر املهمة 

اليت يرتد اليها املعىن.

وعند النظر يف املعىن اللغوي لكلمة (حممد) جندها مأخوذة من مادة (ح م 
د) مبعىن املشكور املثىن عليه، ومن قضيت حقه، وَحِمدُت رضيت عنه وارحتت 

اليه(4).     

أما العنصر الثالث ذو الداللة الدينية من األمساء فهو أمساء األنبياء عليهم 
السالم مجيعًا.

وعند النظر يف قائمة األمساء ذات الشيوع اليت تتضمن أمساء األنبياء عليهم 
السالم جندها تنحصر باألمساء اآلتية:

 (ISYHAK) إسحاق (ZAKARIA) زكريا (IBRAHIM) إبراهيم
يوسف   (ELIAS) إلياس   (YAHYA) حيىي   (ZULKIFLI) الكفل  ذو 
 ESAAH,) (5)عيسى ( MUSA) موسى (IDRIS) إدريس ( YOUSEF)

 . (ESHAH

–كما  وذلك  الشيوع  من  عالية  نسبة  املباركة  األمساء  هذه  أخذت  وقد 
ذكرنا آنفًا- ألن هذه األمساء املباركة حتمل يف معانيها الداللة الدينية اليت ترتبط 

بشخص األنبياء عليهم السالم. 

أمساء  تتناول  اليت  املباركة  األمساء  هذه  الكرمي  قصص  القرآن  أورد  فقد 
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األنبياء املشهورة، مثل قصة إبراهيم وإسحاق ويوسف وموسى (عليهم السالم)، 
وهي جتد اقباال غري يسري من املاليويني يف اختيار أمساء أبنائهم.

إذ  املاليويني،  لدى  التربوي  األساس  اىل  النظر  نفسه  الوقت  يف  وميكننا 
الدينية لألجيال الصاعدة ويف املرحلة االبتدائية أمساء االنبياء  يدرس يف املدارس 
(عليهم السالم) كلهم وبالترتيب، والسيما أن األناشيد اإلسالمية اليت يطلق عليها 
باملاليوية كلمة nasyid تتضمن أمساء اهللا احلسىن، حيث حيفظها معظم املاليويني 
األنبياء  أمساء  أحد  املاليوي  اختار  فرمبا  ونسائهم.  رجاهلم  وصغريهم،  كبريهم 
لسماعه أو حلفظه املتواصل هلذه األمساء املباركة. فالتأثري الديين يف اختيار أمساء 

االنبياء (عليهم السالم) يأخذ شأوًا عظيمًا، ويتضمن داللة دينية لديهم.

أفراده  معظم  اجته  الدين  حنو  ما  جمتمع  توجه  كلما  أنه  البديهيات  ومن 
فنجد  اإلسالم،  به  ونقصد  الدين،  ذا  الوثيقة  العالقة  ذات  األمساء  اختيار  اىل 
يطلق  حيث  عليهم)  اهللا  (رضوان  الصحابة  مجاعة  اىل  يتوجه  املاليويني  بعض 
على الصحابة باملاليوية كلمة صحابات (SEHABAT)، ويقصد به الصحايب 

(رضوان اهللا عليه).

وعند التدقيق يف األمساء ذات الشيوع اليت حتمل امسًا من أمساء الصحابة جند 
أن عددا كبريًا من  املاليويني قد اختاروا أمساء اخللفاء األربعة (رضوان اهللا عليهم) 
فمثًال كان تكرار ورود اسم اخلليفة األول أيب بكر الصديق (رضي اهللا عنه) عاليًا، 
وقد بلغ عدد األمساء اليت اختريت من هذه العينة كررت كل سنة كما هو مذكور 
يف امللحق رقم (2) اخلاص بالذكور وبلغ العدد املكرر (1516)،  العدد احلقيقي 
الباء  (بفتح  بكر  أيب  اسم  ينطق  واملاليو  أمساء،   (11807) األربعة  العقود  عرب 
والكاف وتسكني الراء أبو َبَكْر) ABU BAKAR مث يليه اسم عثمان (رضي 
اهللا عنه) ذي النورين وهو اخلليفة الثالث، وقد كان تكرار اختيار االسم عاليًا، 
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وبلغ عدد األمساء املختارة (6647) امسًا وذلك بالتلفظ األيت: OSMAN (إذ 
أبدل حرف العني بالواو، وقلبت الثاء اىل سني) فأصبح االسم هكذا (أومسان ) 

وهو كتابة صوتية لكلمة عثمان.

الكتابية األخرى فهي (أومثان) OTHMAN، وأما عدد   الصيغة  وأما 
اهللا  الرابع علي كرم  األمساء فهو (12424) امسًا، وورد بعد ذلك اسم اخلليفة 
وجهه، وقد بلغ شيوعه عددا عاليا، وكان عدد ترددات امسه (10533)، ويلي 
هذه األمساء اسم (حسن)  HASSAN فقد بلغ عدد تكراره يف العينة (7692) 
امسًا، وحسن هو اسم حفيد النيب (صلى اهللا عليه وسلم)، مث كان شيوع آخر 
عليه  اهللا  النيب (صلى  عنه) HAMZAH عم  اهللا  محزة  (رضي  السم سيدنا 
وسلم) وقد كان عدد تكرار شيوعه وعدد األمساء الواردة يف القائمة من حيث 
الشيوع (2177)، يليه االسم (جعفر) JAFAAR إذ إن الكتابة الصوتية هلذا 
االسم تأخذ الشكل الكتايب اآليت: JAFAAR (جافر) فقلبت العني ألفًا وذلك 
لعدم وجود حرف العني يف اللغة اإلنكليزية عند كتابته بالالتينية. أما عند كتابة 
األمساء باجلاوية فان حرف العني يكتب. وجعفر هو جعفر الطيار بن أيب طالب 
ابن عم النيب حممد (صلى اهللا عليه وسلم). هذه األمساء املذكورة آنفا للصحابة 
الكرام هي اليت أخذت نسبة يف الشيوع، وتؤكد أمهية التأثري الديين يف املاليويني 
أو  (ذكرا  وأعمارهم  وفئام  طبقام  اختالف  على  أبنائهم  أمساء  اختيار  عند 
أنثى). ومثة أمساء لصحابة آخرين وردت لدى املاليويني مثل عمر (رضي اهللا عنه) 
ولكنها يف الغالب أقل شيوعا، وميكن تأويل ذلك رمبا إىل الصوت ونظام النرب، 
إذ إن وزن ُفَعل ال يوافق يف جرسه األذن  لدى املجتمع املاليوي، ورمبا ألسباب 
شخصية كان اختيار األمساء األخرى لتوافق مثًال أمساء األبناء يف األسرة الواحدة 
ألن كلمة عمر عند كتابتها بالالتينية تبدأ باحلرف ( U ) أو ( O ) مع اهلمز، 

ورمبا لقلة األمساء اليت تبدأ باحلرف ( O ) مع اهلمز.
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وقد خيتار املاليوي يف بعض األحيان  أمساء ذات داللة بالعبادة وما يتعلق 
ا من ألفاظ، وعند التدقيق يف القائمة اليت تضمنت األمساء الشائعة مل يرد أي 
اسم ذي عالقة بألفاظ عبادة، ومن جهة أخرى مثة أمساء غري شائعة أخذت نسبة 
ضئيلة جدا من حيث الشيوع وهي األمساء اآلتية:  أنيتا، وفائزة، وسنية، وصافية، 
وتيما، وحيايت، ومستورة، ورسن. وهي أمساء لذكور وإناث مل تأخذ نسبة عالية 

من الشيوع، ومل تذكر يف قائمة األمساء لقلتها. 

وقلة  بالعبادة،  العالقة  ذات  األمساء  اختيار  يف  آنفًا  ذكر  ما  على  وبناء 
شيوعها، فإن األمساء اليت تتضمن دالالت إسالمية غامضة –أيضًا- نادرة الشيوع، 
وذلك رمبا ألن املاليويني مل يعرفوا معاين هذه الدالالت، ومن مث يكون االنفعال 
العاطفي الختيار هذا االسم يرتبط ذه الدالالت، ويسقط عليه االختيار ليناسب 
ما تستوعبه ذاكرته وخلفيته الدينية لشيوع األمساء ذات التاثري الديين اإلسالمي.

األلفاظ  االعتبار  يف  ياخذون  أبنائهم  ألمساء  اختيارهم  عند  فاملاليويون 
والكلمات الدينية ذات التاثري يف احلياة الفكرية واالجتماعية، وال سيما يف جمال 
العبادات، فثمة ارتباط وثيق بالقرآن الكرمي وبعض ألفاظه، وباهللا سبحانه وتعاىل 
اهللا  (رضوان  وبالصحابة  عليه وسلم)،  اهللا  وبالنيب حممد (صلى  احلسىن  وأمسائه 

عليهم) وغري ذلك من األلفاظ الدينية املتعّلقة بالعبادات أو باملساجد.

األبعاد اللغوية يف دراسة األمساء

اجتماعية  ظاهرة  دراسة  يعين  املجتمعات  من  جمتمع  يف  األمساء  دراسة 
وحضارية، ألن األمساء والتسمية لدى أي جمتمع يرتبطان باملجتمع كما ترتبط 

حبضارته ذات األبعاد الواسعة واجلذور العميقة.
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ولذلك وجدنا عناية كثري من الباحثني ذه الظاهرة، واتضح لدينا اهتمامهم 
ذا النوع من الدراسة على مستويات خمتلفة؛ على املستوى اللغوي والصويت، 
واملستوى الديين والتراثي واحلضاري؛ إذ حتدثوا عن املستوى العقدي، واعتمدوا 
على ما جاء من شواهد القرآن الكرمي واحلديث النبوي، وأقوال الصحابة، ودعوا 
إىل ضرورة التمييز بني االسم الصحيح من غري الصحيح، مالحظني مدى ارتباط 

هذه األمساء بتراث األمة وحضاراا.

وبقي املسلمون حريصني على اختيار التسمية املناسبة ألبنائهم يف املجال 
النظري، والتأليف والتصنيف، ويف الناحية العملية على أرض الواقع كما ورد يف 

املؤلفات اليت تناولت األمساء ومعانيها ودالاللتها(6). 

البدائية اعتقاد أن اإلنسان يتكون من الروح  وقد كان عند بعض األمم 
واجلسد واالسم،(7) وال تزال هذه العقيدة ماثلة من خالل أمهية االسم وإحياءاته 
الّداللية املستمرة، حىت أصبح جائزا للفرد يف معظم الدول أن يغري امسه على ضوء 

احلال اليت هو فيها.

اللفظي، وهو  املشترك  الدراسات احلديثة مبحث األمساء يف باب  وجتعل 
أكثر  أو  واحدًا  األعالم  أو  األمساء  معاين  تعدد  يكون  ويكاد  أنواع(8)،   أربعة 
اليت ترّد أصوهلا إىل أصول عربية، فإن  من هذه احلاالت، وال سيما يف األمساء 
معظم ما طرأ عليها من تغيري هو بسبب النطق، وهو أقرب ما يكون يف النوع 
الرابع.  وبذلك يرى كاردنر (Gardiner) أن كل كلمة مرياث من املاضي! وقد 
اشتقت معناها من التطبيق أو االستعمال بني عدد ال ائي من الناس خيتلفون فيما 
بينهم قليال أو كثريًا، وحينما أنطق كلمة كهذه فأنا أصّب يف عقل السامع،كل 

الرواسب واملقدرات املوروثة الستعماالا السابقة(9). 
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ولكن كيف وضعت األعالم؟ يفسر لنا هذه الظاهرة ابن جين (392هـ) 
تفسريا منطقيا يف قوله:(10) «إمنا وضعت األعالم لضرب من االختصار، وتنكب 
يطول  ما  تأدية  بنفسه  يؤدي  قد  األعالم  الواحد من  االسم  أن  اإلكثار، وذلك 
لفظه، وميل استماعه. أال ترى أنك إذا قلت: كلمت جعفرا فقد استغنيت جبعفر 
هذا عن أن تقول: الطويل، البزاز، الذي يرتل مكان كذا وكذا، ويدعى أخوه 
كذا، ويدعى ولده كذا، ومبلغ جتارته كذا، ويلبس من الثياب كذا، ويتعاطى 
من كذا وكذا، إىل ما يطول ذكره مث ال يستويف ألنه ال ميكنك من التفصيل أن 
تذكر مجيع أحواله اليت ختصه، ولعلك أنت أيضا إمنا تعرف القليل منها، فكان 
ذلك يكون مؤديًا إىل اإلطالة، ورمبا مل تستوف الغرض والبغية، فلما رأوا ذلك 
كذلك أنابوا عن مجيعه امسا واحدا علما يغين عن اإلطالة واملاللة، وقصور املعىن 

مع حسور املّنة».

ويوضح لنا ابن جين يف دراسته ألمساء األعالم، أن ما يرد يف األعالم قد يقع 
فيه اخلالف، ولذلك يطلب أن نوليه نظرنا، وال نرده أو نطعن فيه، فإذا صحت 
سبب  ويفسر  هذا!  منهاج  فهذا  فكرة،  كان  لو  أنسك  فوق  به  أنست  روايته 
احتمال اخلالف «ألن العلم ملا كثر استعماله َلِحَقُه التغيري(11)»  ويفصل أنواع 

التغيري إىل نوعني؛ نفسه وإعرابه، ويسوق على ذلك األمثلة.

ابن  العلم  أو  االسم  إشكاليات  بعض  تشخيص  إىل  جين  ابن  سبق  وقد 
قتيبة، يقول ابن قتيبة (276هـ) يف اسم النجاشي ( أصحمي ) أن معناه عطية مث 

يعقب: «ولست أدري أبالعربية هو أم وفاق وقع بني العربية وغريها(12).»

ويعلق ابن جين على علمني مها: ( مرمي ) و ( مدين )، وقياسهما: مرام 
أين  و مدان بقوله: «فإن قلت فإن هذين امسان أعجميان وليسا عربيني، فمن 
أوجبت ما فيهما للعريب؟ قيل: هذا موضع يتساوى فيه القبيالن مجيعا، كما محلوا 
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موسى على ذلك، فلم خيالفوا بينهما، وحكموا أيضا يف حنو: إبراهيم وإمساعيل؛ 
من حيث   ( العربية  اللغة  أي   ) العريب  أحكام  على  محال  أصالن  بأن مهزتيهما 
كانت الزيادة ال تلحق أوائل بنات األربعة ( املؤلفة من أربعة حروف ) يف األمساء 
اجلارية على أفعاهلا حنو: مدحرج و مرهف، ومل يفصلوا بني القبيلني، بل تالقيا فيه 
عندهم(13)» وهذه احلقيقة تفسر لنا تعدد التفسريات لألمساء املاليوية اليت سنعرض 
لدراستها، إذ ترد إىل أصول عربية تارة وأخرى سنسكريتية، وال نستطيع أن جنزم 

إىل أيهما هي أقرب.

العريب  االسم  بني  التفرقة  ابن جين يف  اليت وضعها  اللغوية  القوانني  ومن 
والدخيل قوله: 

اليت هي: (  الذلق  الرباعي أو اخلماسي من أحد حروف  ال خيلو االسم 
ر ل ن ف ب م ) وغري هذه احلروف الستة مسيت املصمتة، أي صمت عنها 
أن تبىن كلمة رباعية أو مخاسية معّراة من حروف الذالقة(14)، قال:  ويف هذه 
احلروف الستة سر ظريف ينتفع به يف اللغة، وذلك أنه مىت رأيت امسا رباعيا أو 
مخاسيا غري ذي زوائد، فال بد فيه من حرف من هذه احلروف الستة أو حرفني 
ورمبا كان ثالثة، حنو جعفر و سفرجل و فرزدق، فمىت وجدت كلمة رباعية أو 
مخاسية معراة من بعض هذه األحرف الستة، فاقِض بأنه دخيل يف كالم العرب 

وليس فيه.

أو  اإلسالمية  املاليزية  لألمساء  دراستنا  اليت جندها يف  اللغوية  الظواهر  من 
املاليوية، ظاهرة قلب احلروف أو األصوات، وهذه الظاهرة هلا جذورها يف العربية 
التجويد، وكذلك كتب  أحكام  اللغوي يف كتب  الدرس  تناوهلا  وقد  كذلك، 
القراءات، وهي تتصل بظاهرة اإلدغام بني احلروف، بسبب التشابه بينها، وقد 
قسم اإلدغام اىل أنواع،  وهي: أوال: املتماثالن، كالباء عند الباء يف قوله تعاىل: 
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« اذهب بكتايب»  النمل/28، وتقرأ « اذهبِّكتايب» . وكالفاء عند الفاء، والكاف 
احلرفان  يتفق  عندما  ويكون  املتجانس:  ثانيا:  الواو؛  عند  والواو  الكاف،  عند 
خمرجا وخيتلفان صفة، ويكون يف االحرف اآلتية: ب ، ت ، د ، ذ .ومن ذلك 
أحكام التاء الساكنة، يف قوله تعاىل:  «أثقلت دعوا» األعراف/189؛ إذ تدغم 

َعوا»(15).    التاء الساكنة بال غنة يف هذا املوضع، وتقرأ:  «أثَقلدَّ

ومما يتصل بالقلب أن احلرف يقلب إىل حرف آخر إذا اقترض من كلمة 
يغيب يف اللغة املقترضة صوته مثل ثريا، فإا يف االسم املاليوي: Suraya بسبب 

غياب الثاء فيها.

والغالب أن يكون رافيشة Raifesha من رافيدة، و Samat من صمد، 
وزيادة بعض احلروف مطردة يف عدد من األمساء، ومنها روح  بن زنباع، فإن  

زنباع فعالل، والنون زائدة.

وبسبب غياب صوت احلاء نشأ التحريف يف اسم حممد فقد وجدنا صورا 
له بعضها ميثل اختصارا خمال، واآلخر خطأ يف الصوت، فمن االختصار  كثرية 
املخل أنه يكتب على النحو التايل: Mon, Mamat, Mat ، ويف بعض دول 
إفريقية ومنها ساحل العاج حتول االسم إىل: أمدو، و ممادو، و مادو، و مماده، 

ورمبا عدلوا عن االسم احتراما.

املتشاة واملتقاربة واملتجانسة إىل حروف  ابن جين من احلروف  وينتقل 
أخرى جيد النسب فيما بينها على قاعدة تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين، يقول: 
«املعنيان متقاربان واللفظان متراسالن قالوا: ( غدر و ختل )، فالغني أخت اخلاء، 
والدال أخت التاء، والراء أخت الالم. وقالوا: ( أفل و غرب )، فاهلمزة أخت الغني، 

والفاء أخت الباء، والالم أخت الراء»(16). 
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وإذا كان احلكم اللغوي عند ابن جين يوثق الصلة بني األلفاظ واملعاين، 
ويوائم ويعاشق بينهما على حنو ما رأينا يف: تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين، فإن 
األمر مباين وخمالف لدى عدد من اللغويني املعاصرين، ومنهم فندريس إذ يقول: 
«إنه من احلمق احلكم بوجود عالقة ضرورية بني أصوات الكلمة وداللتها»(17) ، 

وكذلك ما رأته عزيزة حامد فيمن خيتار االسم، ألنه صوت مجيل(18) .

ومما ينشأ من حتريف يف األمساء بسبب تقارب املخارج، يف اسم مصطفى 
هي:  غري صحيحة  و   ،  Mustafa هي:  واحدة  بطريقة صحيحة  تكتب  فإا 
Mustapha ، فالتاء حتولت إىل باء، ومثل هذا يف العلم Safiya الذي يكتب 
اللغة  ألن  والباء،  الفاء  احلرفني:  خمرجي  تقارب  من  ناشئ  واخلطأ   ،  Saphia

املاليزية ال تقارب بني الفاء والباء يف الكالم(19). 

ظاهرة تصحيح األمساء، وحتديد اجتاهاا

ميكننا تصنيف األمساء اليت مت تعديلها، أو تغيريها إىل أربعة أنواع:

من صواب إىل خاطئ يف معناه.  .1
من صحيح إىل صحيح.  .2

من معىن خاطئ إىل اسم صحيح يف معناه.  .3
من معىن خاطئ إىل معىن خاطئ أيضا.  .4

ويف حتليلنا هلذه األمساء، سوف حندد االجتاهات اليت تبني لنا، كيف وملاذا 
يلجأ املالويون إىل تبديل أو تغيري أمسائهم، إىل أمساء أخرى، قد تكون خمتصرة، 
أو أمساء متشاة من التصنيف نفسه لألمساء املختارة، مثًال: أمساء األنبياء، أو أمساء 
إليها صاحب االسم، مثل األصل  يعود  اليت  تعود إىل األصول  أمساء  أو  غربية، 

الصيين أو اهلندي، أو غري ذلك.
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أما منهجنا يف حتليل هذه الظاهرة، فيعتمد على معيارية أن االسم الذي 
اإلسالمية  العقيدة  خيالف  وال  مقبوال  أو  حسنا  معىن  حتمل  العربية  يف  داللة  له 
يعد امسا صحيحا، أما االسم الذي يتلفظ به بلغة األعاجم وإن كان حيمل معىن 
صحيحا فيعد امسا قبيحا ألن املاليوي يرى أن األمساء العربية اليت تنتمي إىل لغة 
حيمل  قرآنيًا  لفظا  إليهم، وإن كانت  بالنسبة  تعد أمساء صحيحة  الكرمي  القرآن 
معىن قبيحا، مثال اسم زانية ويطلق على البنت وهو لفظ قرآين، لكن معناه ال 
يقبل يف أن يطلق امسا لبنت، وأما االسم املاليوي الذي له معىن حسن يف املاليوية 
فيعد امسا صحيحا، وكذلك االسم الذي حيمل معىن حسنا معجميا أو تارخييا أو 
ثقافيا فيعد امسا صحيحا، يف ضوء ما ذكرنا سوف تكون منهجيتنا يف حتليل هذه 

الظاهرة كما يأيت:

أوًال: االسم الصحيح-إىل اسم خاطئ:

مثة ظاهرة جتلت لنا، عند قراءة قوائم األمساء اليت حصلنا عليها من دائرة 
األحوال املدنية، قسم املواليد يف كواالملبور، ألمساء املاليويني يف ماليزيا منذ عام 
1940 إىل عام 1990، إذ وجدنا أمساء صحيحة يف املعىن، وحتمل دالالت معينة 
ميكننا أن نعدها من ناحية املعىن يف العربية أمساء حسنة أو صحيحة. وهذه األمساء 
مت تعديلها لدى بعض املاليزيني إىل أمساء خاطئة يف املعىن، حتمل معىن قبيحًا تارة، 
أو خطأ يف صياغة االسم، وقد ال تكون مثة عالقة بني (االسم واالسم القدمي). 
ونضرب أمثلة على ذلك لنستبني التوجهات اليت التجأ إليها املاليزيون عند تعديل 

أمسائهم، أو أمساء أبنائهم أو بنام.

ومن ذلك جند أن الفتيات قد قمن بتغيري أمسائهن، وبعض الرجال غريوا 
أمساءهم، أو األمساء اآلتية الصحيحة يف دالالا ومعانيها يف اللغة العربية، واخلاطئة 
اليت ال حتمل معىن يف الدالالت العربية لألمساء وميكننا تصنيف ذلك بالترتيب على 
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النحو اآليت:

جدول (1)

أمساء أجنبيةبعد التعديلاألمساء الصحيحة
CHE LIN

MA
يكتب  والذي  عائشة، 
باحلرف الالتيين بالصيغ:

CHE GAVA
SEOU

CHRISTINA

Aishah, Aisah

مما سبق يف اجلدول رقم (1) جند أن التعديل لالسم الصحيح (عائشة) قد أدى 
باملقطع (che) وإما امسًا أجنبيًا وهو  يبدأ  إما امسًا  إىل اختالف املعىن، فأصبح 
(كريستينا) وهو اسم أوريب مما يعين أن التعديل كان من معىن صحيح يف العربية 
اخلاطئ ألن  باالسم  بدأنا  أننا  العربية. مع مالحظة  حيمل داللة يف  إىل معىن ال 

التحليل يدور حوله.

ولتأكيد هذا التوجه، فإن نظرة عميقة إىل األمساء الصحيحة اليت استبدلت 
ا أمساء غري صحيحة، مبعىن ال حيمل داللة يف العربية، وتعد يف نظر اللغة العربية 
أمساء خاطئة يف معناها. ونورد األمساء الصحيحة اليت مت حتويرها إىل خاطئة كما 

يأيت:

جدول رقم (2)

أمساء خاطئةأمساء صحيحة
Ching Ah Choiقمر الدين
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Yoon, Mek, Pisahعثمان

Nilam, Amoiهارون

Laing, Dg, Epokعائدة

Ang, Chongأمينة

Angela, Anikعارف

Angitra, Anjahأنس

Ann . Agustinaآسية

I, Dangalحممد عارفني

Voon, Agustinaحممد علي

Ampok, Hendraفاطمة

Chai, Ang Siewحممد

Swan, Akعبد العزيز

فعند تدقيق النظر يف اجلدول رقم (2) آنفًا، جند أن األمساء الصحيحة إما 
مركبة أو مذكرة أو مؤنثة، وحتمل دالالت عربية، وأمساء إسالمية كأمساء األنبياء، 
َد، وأمساء عربية أصيلة يف املعىن، وعند حتديد الظاهرة اليت برزت  وما ُعبَِّد وُحمِّ
عند وصف األمساء اليت ُغّيرت، جند أا أمساء ال حتمل أي داللة يف املعىن يف اللغة 
العربية، وإمنا هي أمساء قد تكون صينية مثل Ching Ah Choi أو أمساء صيغت 
على شكل حرف أو حرفني بالالتينية مثل: (I, Ak) وأمساء أوربية أو هندية مثل

Augstina  َو Henpea. وهي من مث ال حتمل أي معىن لدى املاليوي املسلم، 
فتعد  بذلك من األمساء اخلاطئة.

مع مالحظة أن ترتيب األمساء عشوائي، والقصد من ذكرها هو وصف الظاهرة.
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ثانيًا: االسم الصحيح-إىل اسم صحيح:

أما الطريقة األخرى اليت تصنف فيها األمساء، كما وردت يف القوائم، فهي 
األمساء الصحيحة يف معناها، استبدلت أو ُعِدَل عنها إىل أمساء صحيحة –أيضًا- 

يف معناها الداليل يف اللغة العربية، وال ضري من هذا التغيري فقد يكون هذا التغيري 
خاضعًا لغرض ذوقي على مستوى الفرد أو مستوى األسرة أو اجلماعة اليت ينتمي 
إليها ذلك الفرد، أو قد يكون سببه دافعا نفسيا لذلك الشخص. وأكثر ما يلمحه 
األفراد يف اختيار االسم هو اجلرس املوسيقي. ويكون التغيري لالسم عادة بتقدمي 
طلب إىل دائرة األحوال املدينة مباليزيا. وأمثلة ذلك كما ورد يف قوائم األمساء 

كما يأيت:

إليهاملعدول عنه
(Aisa) عائشة(Aisah) عائشة

عبد الغفارحممد
(Mat) عبد الصمدحممد

جاللحممد
قادرحممد

(Mahmod) عبد الغينحممود
(Abdul) عبد الكرميعبد اهللا

مع مالحظة أن نسبة تكرار هذه الظاهرة كما وردت يف اجلدول رقم (3) كانت 
قليلة جدًا، مقارنة مع غريها من الظواهر.

ثالثًا: االسم اخلاطئ-إىل اسم صحيح:

اليت حتمل معاين أجنبية (أوربية/ الظاهرة يف تغيري األمساء،  وتتجلى هذه 
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غربية) إىل أمساء ذات دالالت واضحة يف العربية، واألمثلة على ذلك كثرية كما 
يف اجلدول اآليت:

جدول رقم (4)

أمساء خاطئة أمساء صحيحة

Aksar أقصر أقصى
Akmat أكمات إمساعيل
Alfunsu الفونسو عبد الرشيد

Batiah بتية خدجية
Benny بين حممد رضوان

Anchai أنشاي فاطمة
Andi أندي عبد العزيز
Awa أَوى صربية
Ayu أيو ُسحيمي
Bassal سحيمي
Anson بلقيس
Baskis حممد

Benyamin

ويالحظ يف اجلدول (4) أن األمساء اخلاطئة، قد استبدلت ا أمساء حتمل معاين 
بارزة كثريًا، ,قد يكون سبب  إسالمية، ومعاين واضحة، وكانت هذه ظاهرة 
ذلك الوعي الديين، أو الذوق اجلماعي يف املجتمع اإلسالمي، أو شعور صاحب 
االسم،  اجتماعية خاصة بصاحب  أو ألسباب  بعدم وجود معىن المسه،  االسم 
كأن يكون املجتمع الصغري الذي حييط به ال يتقبل امسه بتفاؤل. فمثًال (الفونسو) 
أصبح (عبد الرشيد) فالفونسو داللة حتمل معىن تارخييًا لشخصية يف إسبانيا، فقد 
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يكون صاحب االسم فهم داللته، فحول امسه إىل معىن يقوده إىل الرشد فأصبح 
(عبد الرشيد).

رابعًا: االسم اخلاطئ-إىل اسم خاطئ:

ميكننا مالحظة أن تغيري األمساء كان من معىن خاطئ، إىل آخر خاطئ، وقد 
يكون اخلطأ لالسم اجلديد اخلاطئ، يف الصياغة (الكتابة الصوتية)، أو يف حتوير 
االسم بوساطة االختصار، واستخدام احلروف بدل األمساء، وقد يكون اخلطأ يف 
االسم اجلديد، نتيجة لعدم الفهم الدقيق ملعىن االسم اخلاطئ الذي اختاره. ويعد 
ذلك من األبعاد االجتماعية اليت تسود جمتمعًا ما، على مستوى وسائل اإلعالم، 
والكتاب، وحركة التأليف، وأثر ذلك يف الوعي أو عدم الوعي. (ويؤكد ذلك، 
أن دائرة األحوال املدنية يف ماليزيا، قد عممت يف كتاب يوزع على كل مراجع 
من املواطنني، لتسجيل والدة أبنائهم، تبني فيه كيفية كتابة االسم املبارك (حممد) 
الذي  العام  الوعي  على  يدل  وهذا  واحدة،  بصيغة  أو  بطريقة  الالتينية  باللغة 
حتاول فيه اجلهات املسؤولة، توعية املواطن باختيار االسم املناسب الصحيح كتابًة 

ومعًىن.

تتمثل  اليت  القوائم  الظاهرة كثرية، كما ورد يف  اليت تؤكد هذه  وأمثلتنا 
باألمساء اخلاطئة قبل التعديل وبعده. وميكننا مالحظة ذلك يف اجلدول اآليت:

جدول رقم (5)

املعدول عنه املعدول إليه
Awang أوانج Awangua أَواْنجوا
Senat سينات Chin Ah
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Non Seme
Jusoh Desa
Boo Thong
Botak Bolot
Allen Kau
Edmeet Ang
Apun Arpi
Apf Amnah

Angelf /Tina
Siau/

Melah/

القدمي اخلاطئ، كلها خاطئة  اختيرت امسا بديال لالسم  اليت  أن األمساء  يالحظ 
اختيارنا  أن  مالحظة  مع  وسياقًا.  وجذرًا  داللة  العربية  بقياس  نقيسها  عندما 
لألمساء كان عشوائيًا، ومل يكن ّمث ترتيب لالسم اخلاطئ، مث االسم املقابل له ألننا 
نريد فقط دراسة الظاهرة اليت يظهر فيها أن األمساء املختارة قد جندها خاطئة يف 
املعىن مثل (seme)، أو خاطئة يف الصيغة مثل (Amnah) وقد يقصد به االسم 
(Aminah)، أو خاطئة يف الداللة كلمة (Apa) وهي تعين يف املاليوية (ماذا) 

يف العربية.

اخلامتة: 

يف ضوء ما تناولناه يف حتليل األمساء املاليوية، وجدنا أن الشعب املاليزي 
مييل إىل األمساء ذات الدالالت الدينية، وال سيما ما ُعبِّد وما ُحّمد منها، وأن 
هناك بعضا من األمساء قد تغريت ألسباب عقدية تعود إىل حالة االرتداد عن الدين 
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تبدلت من اسم صحيح إىل اسم خاطئ، كانت  اليت  إذ إن األمساء  اإلسالمي، 
بسبب تغيري الدين من اإلسالم إىل ديانة أخرى كالبوذية خصوصا. ويالحظ أيضا 
يف األمساء املاليوية أا مركبة من امسني، وهي ظاهرة بارزة مباليزيا. ووجد البحث 
أن بعضا من املاليزيني  يسمون أبناءهم بألفاظ قرآنية قد يكون معناها قبيحا، مثال 
كلمة زانية، وغريها. وكانت النسبة يف اختيار هذه األمساء القبيحة يف املعىن قليلة، 

ولذا مل يتناوهلا البحث. 

املالحق اإلحصائية:

امللحق رقم 1

املائة األوىل من الذكور واإلناث 

Name Frequency
MAZLAN 1063
ZARINA 1056
ZALEHA 1033

NORIZAN 1027
ASIAH 1022

ABDUL AZIZ 1018
RAHIMAH 1015

RAZALI 1003
ALI 989

ANUAR 970
AISHAH 936
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NORIAH 922
ASMAH 916
AZLINA 908

ROSLINA 907
ABDUL RAHIM 891

ROZITA 882
NORDIN 880
ZAMRI 879

HASMAH 868
MOHD FAIZAL 865

OSMAN 855
SAMSIAH 855
ESAH 852

MINAH 851
ABDUL RAZAK 849

AZHAR 848
HAMZAH 844
ROHAYA 840
HABIBAH 837
ROSNANI 836

MOHAMED 832
NORLIZA 812

ABDUL HALIM 795
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ZAINAL 771
ZURAIDAH 763

ABD RAHMAN 760
ALIAS 755

MOHD NAZRI 754
YUSOF 747

KHADIJAH 739
JOHARI 732

KHATIJAH 732
MOHD FAUZI 729

HABSAH 728
SUHANA 726

KAMARUDIN 718
ZAINAL ABIDIN 714

ADNAN 699
AZIZ 699

FATIMAH 4955
ISMAIL 4450

AHMAD 3146
AZIZAH 3102

ABDULLAH 2736
ROHANI 2664
ZAINAB 2607
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IBRAHIM 2338
ROKIAH 2278
HASNAH 2194
RAMLAH 2125
NORAINI 2121
FARIDAH 2114
HALIMAH 2042

NORHAYATI 2038
HAMIDAH 1927

ROSLI 1916
AZMAN 1882

MOHAMAD 1852
AMINAH 1830
ROHANA 1814
SALMAH 1813
ZAKARIA 1812
JAMILAH 1796
OTHMAN 1662
ROSLAN 1649

KAMARIAH 1646
ZULKIFLI 1626
ZAITON 1605
RAMLI 1570
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AZMI 1552
ABU BAKAR 1516

ABDUL 
RAHMAN

1487

NORMAH 1448
MAIMUNAH 1369

FAUZIAH 1329
RAHMAH 1252
MARIAM 1236

ZAHARAH 1227
SITI FATIMAH 1158

HASSAN 1152
SABARIAH 1147
JAMALIAH 1134
ROSNAH 1133

ISHAK 1089
SUHAIMI 1081

SULAIMAN 1081
HASHIM 1079

MAZNAH 1070
OMAR 1065
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امللحق رقم 2                       أول مائة من الذكور

Name Frequency Name Frequency

ISMAIL 4450 IDRIS 648

AHMAD 3146 SAMSUDIN 647

ABDULLAH 2736 HARUN 644

IBRAHIM 2338 MOHD 
NASIR

636

ROSLI 1916 MOHD 
YUSOF

612

AZMAN 1882 SALLEH 593

MOHAMAD 1852 ABDUL 
HAMID

590

ZAKARIA 1812 HAMDAN 589

OTHMAN 1662 MOHD NOR 587

ROSLAN 1649 MANSOR 585

ZULKIFLI 1626 AZLAN 579

RAMLI 1570 KAMARUDDIN 570

AZMI 1552 YAHYA 567

ABU BAKAR 1516 MOHAMMAD 562

ABDUL 
RAHMAN

            1487 ZAINUDDIN 545

HASSAN 1152 ZAIDI 541
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ISHAK 1089 MUHAMAD 536

SUHAIMI 1081 MOHD 
NIZAM

534

SULAIMAN 1081 MOHD 
RIZAL

532

HASHIM 1079 JAAFAR 523

OMAR 1065 MUHAMMAD 516

MAZLAN 1063 ZAINUDIN 504

ABDUL AZIZ 1018 GHAZALI 501

RAZALI 1003 AZIZAN 490

ALI 989 HUSSIN 484

ANUAR 970 HASAN 478

ABDUL 
RAHIM

891 DAUD 472

NORDIN 880 ABDUL 
WAHAB

471

ZAMRI 879 MOHD ZAKI 467
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MOHD 
FAIZAL

865 ABD RAZAK 461

OSMAN 855 MOHD ALI 456

ABDUL 
RAZAK

849 ABD AZIZ 455

AZHAR 848 MOHD 
ZAMRI

453

HAMZAH 844 MOKHTAR 453

MOHAMED 832 NAZRI 452

ABDUL 
HALIM

795 MUSTAFA 449

ZAINAL 771 AWANG 440

ABD 
RAHMAN

760 ZAHARI 431

ALIAS 755 JAMALUDDIN 426

MOHD 
NAZRI

754 YUSOFF 426

YUSOF 747 HAMID 418
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JOHARI 732 AMIR 412

MOHD 
FAUZI

729 ABD RAHIM 406

KAMARUDIN 718 SHAMSUDIN 403

ZAINAL 
ABIDIN

714 ZULKEFLI 398

ADNAN 699 MOHD AZMI 397

AZIZ 699 RAHIM 396

MOHD 
NOOR

695 JAMIL 395

AMRAN 676 RAHMAT 390

MUSA 662

JAMALUDIN 661
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امللحق رقم 3                                أول مائة من اإلناث

NameFrequencyNameFrequency
FATIMAH4955HABSAH728
AZIZAH3102SUHANA726
ROHANI2664LATIFAH691
ZAINAB2607 SITI

AMINAH
665

ROKIAH2278PATIMAH662
HASNAH2194SALMIAH659
RAMLAH2125SALBIAH657
NORAINI2121ROBIAH654
FARIDAH2114ZAINON651
HALIMAH2042ROSMAWATI650

NORHAYATI2038JUNAIDAH647
HAMIDAH1927SALINA647
AMINAH1830SITI AISHAH625
ROHANA1814MAHANI616
SALMAH1813MERIAM595
JAMILAH1796SARIMAH589

KAMARIAH1646SHARIFAH577
ZAITON1605ZALINA573

NORMAH1448NORSIAH564
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MAIMUNAH1369SITI HAJAR562

FAUZIAH1329NORMA560
RAHMAH1252JULIANA555
MARIAM1236RAFIDAH552

ZAHARAH1227MARIAH536
 SITI

FATIMAH
1158HALIJAH683

SABARIAH1147SAUDAH535
JAMALIAH1134ZAINUN526
ROSNAH1133SAADIAH517
MAZNAH1070ZURAIDA516
ZARINA1056NORMALA515
ZALEHA1033SUZANA504

NORIZAN1027SARINA502
ASIAH1022ZAKIAH502

RAHIMAH1015ROSNI500
AISHAH936 SITI

ROHANI
496

NORIAH922MASTURA495
ASMAH916NORAZLINA493
AZLINA908HASLINA490

ROSLINA907HAYATI488
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ROZITA882ZUBAIDAH480
HASMAH868 SITI

MARIAM
470

SAMSIAH855RABIAH469
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الكتب اليت اخترناها تنحصر فيما يأيت:   -1

Dr. Miftah Faridi1996, Nama Nama Muslim, Thinkers Library 
Malaysia; Maulana Ahamad Muhammad,1996, Nama Yang Baik 
Bagi Kanak Kanak Islam, Jahebrsa, Johor Bahru; Abdul Fatah Hj 
Yacob, Nama- Nama Islam Yang Indah Dan Menarik,Minerva, 
Publication Seremba, Malaysia; Mohammad Ainul Sofwa, Koleksi 
Nma-Nama Untuk Si Manja, Al-Hidayah, Malaysia; Jaafar Al-
Mathari AbdulRahman, Nama-Nma Indah Dalam Islam, Jasmine 
Enterprise, Kuala Lumpur; Saidin Ar-Rusdi, Nama- Nama Putra 
&Putri Anda Dengan Nama-NNama Ialam Yang Terbaik, Nurulhas, 
Kuala Lumpur.

وغريها من الكتب اليت الفت بعدها ومل خترج عما جاء به هذه الكتب. 
وهي: الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ط1، بريوت، لبنان، دار املعرفة، 1998م؛   -2
وابن منظور، لسان العرب.  استفدنا من مصادر عدة يف شرحنا ملعاين األمساء اليت وردت يف هذه 

الدراسة

انظر: املالحق رقم ( 1 ).    (16)
انظر: حممد بن أبو بكر الرازي، خمتار الصحاح، ط1 ( بريوت: دار الكتاب العريب، 1979م)،   (17)

مادة « محد» . 
إبراهيم يف العربية «أفراهام» ومعناه يف التوراة: «أبو الشعب» أو «أبو اجلماهري» (تكوين 17:6)،    (18)
ويف العربية «روهام» مبعىن: العدد الكبري. ويرجع االستخدام احلايل لالسم إىل النيب إبراهيم عليه 
السالم الذي كان يسمى أوًال «أَبرام»، ومع انتقال االسم إىل العربية قلبت فتحة اهلمزة كسرة 
والفاء (األسنانية الشفوية املجهورة الرخوة) باًء (شفوية جمهورة شديدة). أما إسحاق فاسم علم 
مذكر مأخوذ عن االسم العربي «ِيْصَحاق» مبعىن: يضحك. وهو يدل على َضحك سارة زوجة 
َرْت مبولده وهي غري مصدقة لكرب سنها.  إبراهيم وأم إسحق – الذي أصبح نيب اهللا – حينما ُبشِّ
ويدل اسم العلم إسحاق أيضا على «بين إسرائيل» ألن إسحاق هو أصلهم كما أن إمساعيل أخاه 
من أبيه هو أصل العرب. وعند انتقال االسم يصحاق إىل العربية قلبت الياء األوىل مهزة، والصاد 
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العربية سينا اسم علم مذكر، يف العربي «ِيْشَماع يل» وهو اسم مركب من املضارع «َيْشَمْع» 
واسم اإلله «إيل» ومعناه احلريف «يسمع الرب» أو من «يسمعه الرب» وصيغة االسم مشتقة من 
مادة سامية مشتركة داللتها األساسية « مسع» وهي يف األشورية «شيموع» ويف الفينقية «مشاع» 
ويف العربية «شامع» ويف اآلرامية «ْمشع» ويف احلبشية «َسِمع ويف العربية «َسِمع». وأما إْلَياس فهو 
االسم القرآين للنيب «إيليا» أحد أنبياء بين إسرائيل، وله صيغة قرآنية أخرى هي إلياسني وقد وردت 
يف قوله تعاىل: «سالم على إلياسني» (سورة الصافات: اآلية 130) ومن صوره األخرى: إيلي، 
وإىل. وأما زكريا فهو اسم علم مذكر عن اسم العلم العربي (ْزَخْرَيا) أو(ْزَخْر َياُهو) مبعىن: ِذْكر 
واسم اإلله (يهوه). ويرجع االستخدام احلايل لالسم إىل زكريا النيب أيب حيي، ويف القرآن الكرمي: 
(هنالك دعا زكريا ربه) (سورة آل عمران: اآلية 38)، و(ذكر رمحت ربك عبده زكريا) (سورة 
مرمي: اآلية 2)، وهناك أيضا: زكريا: أحد أنبياء بين إسرائيل، له سفر حيمل امسه من بني أسفار 
بالساكن،  االبتداء  لصعوبة  بالفتحة  الزاي  العربية شكلت  إىل  االسم  انتقال  وعند  القدمي،  العهد 
وشكلت الراء بالكسرة بدال من السكون، كما شددت الياء، وله يف العربية صورة أخرى هي: 
اجلامعة،  ( مسقط: مطبعة  قابوس  السلطان  موسوعة  قابوس،  السلطان  انظر:  جامعة  َزَكريَّاء. 

1991م)، ج1، ص72، ص77، ص100، ص728. 

من املصادر القدمية واحلديثة اليت تناولت األمساء ومعانيها من وجهات نظر خمتلفة ما يأيت : الدراسة   (19)
اللغوية املعجمية: وتتمثل يف: ( األصمعي(216هـ) اشتقاق األمساء،  وابن قتيبة (276هـ) 
املشهورة:  األعالم  كتب  من  األمساء  دراسة  االشتقاق.  (321هـ)  دريد  وابن  الكاتب،  أدب 
مثل: (  ابن جين (392هـ) يف املبهج، وابن اجلوزي (597هـ) كشف النقاب عن الكىن 
فقه  يف  الدراسات  معجمية.  دراسة  األمساء:  يف  (املرصع  (606هـ)  األثري  وابن  واألنساب، 
التسمية ، مثل: ( ابن قيم اجلوزية (751هـ) حتفة املودود،  وابن قيم اجلوزية (751هـ) زاد 

املعاد، وبدر الدين العيين (855هـ) كشف القناع املرىن عن مهمات األمساء والكىن).
وأما املراجع احلديثة فأبرزها: موسوعة السلطان قابوس، وإلبراهيم السامرائي، األعالم العربية، 
وناصر حىت حّنا، قاموس األمساء العربية،  وحسني خريوش التسمية ماهيتها وفلسفتها وخصائصها 

الداللية، وكوركيس عواد،  أشتات عربية، وبكر عبد اهللا أبو زيد- تسمية املولود، وغريهم.
إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، ط4 ( القاهرة: األجنلو املصربة، 1988م) ، ص78.  (20) 
أمحد خمتار عمر،  علم الداللة،  ط3 ( بريوت: عامل الكتب، 1992م)، ص163.  (21)

انظر:  املرجع السابق، ص165.    (22)
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انظر: أبو الفتح بن عثمان بن جين،  املبهج يف تفسري أمساء شعراء ديوان احلماسة، ط1 (بريوت:   (23)
دار اهلجرة، 1998م) ص-31 32.

(24)   املرجع نفسه 24.
مطبعة  (القاهرة:   ط4  احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  حتقيق  الكاتب،  أدب  قتيبة،   ابن  انظر:   (25)

السعادة، القاهة ، 1963م).
انظر: ابن جين،  املبهج، ص20.  (26)

انظر: ابن جين، سر صناعة اإلعراب، حتقيق حسن هنداوي، ط1( دمشق: دار القلم، 1985م)،   (27)
ج1، 64 وما بعدها. ( بتصرف بسيط)

1401هـ)،  املنار،  مكتبة  الزرقاء،  األردن،  ط3(  التالوة،  حق  عثمان،  شيخ  حسين  انظر:   (28)
ص108 وما بعدها. ( باب إدغام املتجانسني، وباب إدغام املتماثلني )

انظر: ابن جين،  املبهج، ص45 .   (29)
انظر: إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، ص78.  (30)

 .The book of Muslim name p:1, London 1986  :انظر  (31)
 Haji Abdul Razak Abddul Hamid , Haji Mokhtar انظر:   (32)
 Mohmd . Dom.1992. Learn Jawi. Fajar Bakti sdn. Bhd. Kuala

Lumpur.p.82.


