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  ـورةـالدكتــ

  ـــورةـالدكت

ـــه    ـــي طــــ عزمـــ

                           محمــــــد الــــــدروبي

ــة ــي محافظــــ               علــــ

ــاش   ــالمة طنــــ ســــ

محمـــــود الســـــرطاوي                      

ــعافين             ــراهيم الســـ إبـــ

ــة                  ــفيق عالونــــ شــــ

ــومني                ــاض المـــ ريـــ

  آلـــــــــــــن أودن

رشــــــا حمـــــــادة         

ــدة  ــراهيم ميــــ           إبــــ

                     محمــــــود الــــــوادي

                       ســــــيف المريخــــــي

                    أحمــــد أبــــو اللّســــين

ــعبان  ــم شــــ                       قاســــ

ــاني  ــازن الرمضـــ           مـــ

ــدوي ــد النــــ           محمــــ

ــن الملــــــخ       حســــ

ــديري ــد الســــ       هنــــ
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ــة  ــرجامعــــ ــر                          /قطــــ قطــــ

ــا  ــات العليـ ــة الدراسـ ــا            /أكاديميـ ليبيـ

لبنـــــان                / األمريكيـــــةجامعـــــة ال

 العــــراق  / جـــــامعة النهريــــن
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  اإلنسانية مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات

  تعليمات النشر
، تنشـر  متخصصة في العلوم اإلنسانية مجلّة علمية محكّمة نصف سنوية "اإلنسانية مجلّة الزرقاء للبحوث والدراسات"

 ،واإلحاطـة  ،األصـالة  :ها شروط البحـث مـن حيـث   التي تتوافر في ،باللغتين العربية واإلنجليزية ،البحوث العلمية
  .وخطواته ،وأسلوب البحث العلمي ،واالستقصاء

  

  : إجراءات تقديم البحث ومواصفاته
 .(research@zu.edu.jo )اإللكتروني إلى يقدم البحث مطبوعاً باستخدام مايكروسوفت وورد، عبر البريد  •
 .اية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والرسم واألشكاليجب أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة، مع العن •

 .يجب أن يكون البحث غير منشور سابقاً، ولم يقدم للنشر لجهة أخرى، وأن يرفق الباحث إقراراً خطّياً بذلك •

 .يتم تقويم البحث من ثالثة محكّمين، وقد يطلب من الباحث مراجعة بحثه إلجراء تعديالت عليه •

 .وله للنشر على قرص مضغوط أو بالبريد اإللكترونيالبحث بعد قب يقدم  •
 

  : كيفية إعداد البحث للنشر

  :يتّبع الباحث الخطوات اآلتية في إعداد بحثه  

  :البحث      .1
الملخّـص،  وعنوان الباحث، و، )الباحثين(اسم الباحث ويطبع الباحث بحثه المكون من عنوان البحث، 

مستخدماً فراغاً مزدوجـاً وحواشـي   ،  (A4)قة قياساحية، على جانب واحد من الورتالكلمات المفو
  .)من كّل جانب سم 1.5و ،األعلىسم من 2.2(واسعـة 

  : ترتيب المحتوى      .2
  :يطلب من الباحث أن يتقيد بالترتيب اآلتي في كتابة بحثه

والمناقشـة،   ،النتـائج ووطرائقـه،   ،مـواد البحـث  ومشكلة البحث، والمقدمة، (طبع محتوى البحث 
على النحو وحجمه الخط حيث يكون نوع ، (A4) على جانبين من الورقة قياس) المراجعو، المالحقو

 :يتاآل
 .Simplified Arabic:نوع الخط -
  .لباقي النص 11للعناوين الرئيسة، و 12: حجم الخط -

  : عنوان البحث      .3
  .ويجب أن يكون العنوان دقيقاً ومعبراً عن محتوى البحث، 23حجم ال

  : حجم البحث      .4

  .كلمة) 8000(أو  ،صفحة من صفحات المجلة) 15(أال يزيد عدد صفحات البحث على 
  : الباحث وعنوانه      .5

يذكر اسم الباحث وعنوانه بوضوح، وينص العنوان على اسم الجامعة أو المؤسسة التي يعمل فيها، 

  .والقسم الذي يعمل فيه، ورتبته األكاديمية، وبريده اإللكتروني
  :الملخص      .6

 العربيـة أو (كلمة باللغة التي كتب بها، وآخر باللغة الثانية ) 200(لبحث ملخص ال يزيد على يرفق با

  . التي تعنى بها المجلة )اإلنجليزية
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  يةاإلنسان مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات

7.  

  
  :الكلمات المفتاحية

خاصة به، وتكون باللغتين العربيـة  ) دالة(كلمات مفتاحية ) 6( علىيرفق بالبحث ما ال يزيد  ،9حجم 

  .واإلنجليزية

  
 :األشكال والجداول  .8

، وتزود بعناوين بحجم 8ترقّم كّل من األشكال والجداول على التوالي حسب ورودها في البحث بحجم 
  .كّل منها في متن البحث بأرقامها ، ويشار إلى9
  

9.  

  
  :الهوامش

معلومة واردة في متن  ةمالحظة، أو لتوضيح أي ةتستخدم هوامش الصفحات السفلية لذكر أي ،9حجم 
  . (*)البحث، ويستخدم لذلك إشارة مميزة مرتفعة عن النص مثل

  
 :المراجع  .10

بحث، ويذكر الرقم والمرجع المتعلق به في تستخدم األرقام المرتفعة عن النص للتوثيق في متن ال -
 .قائمة المراجع

ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائياً في  -
   :القائمة حسب اسم المؤلف وفقاً لآلتي

.أ    :إذا كان المرجع بحثاً في دورية .أ 
رقم ف، )بخط مائل(اسم الدورية ف” عنوان البحث،ف“ة، بدءاً باسم العائل) الباحثين(اسم الباحث 

  .سنة النشرفأرقام الصفحات، فرقم العدد، فالمجلد، 

.ب    :إذا كان المرجع كتاباً 
سـنة  فاسم الناشر، ف، )بخط مائل(عنوان الكتاب فبدءاً باسم العائلة، ) المؤلفين(اسم المؤلف 

  .النشر
.جـ    :دكتوراهإذا كان المرجع رسالة ماجستير أو  

يذكر رسالة ماجستير أو (” عنوان الرسالة،ف“يكتب اسم صاحب الرسالة بدءاً باسم العائلة، 
  .السنةفاسم الجامعة، ف، )دكتوراة بخط مائل

  

.د   :إذا كــان المرجــع نشــرة أو إحصــائية صــادرة عــن جهــة رســمية        

  .سنة النشرفت، أرقام الصفحافالمدينة، ف، )بخط مائل(عنوان التقرير فيكتب اسم الجهة، 

  

.     ه  

    

  

 :المستالت

اسم ف، )بخط مائل(عنوان البحث فبدءاً باسم العائلة، ) الباحثين(اسم الباحث : وقائع المؤتمر
  .سنة النشرفأرقام الصفحات، فرقم المجلد، فالمؤتمر، 

  
ى يزود الباحث الرئيس للبحث المنشور بنسختين من العدد الذي نشر فيه بحثه، إضافة إل

  .مستـلة من بحثه) 20(عشرين 
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مجلة علمية محكمة مفهرسـة  " مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية"
العلوم اإلنسانية، تنشر على صفحاتها نتاج أعمال بحثيـة مختلفـة،   متخصصة في 

تمتاز باألصالة، وتضيف إلى المعرفة اإلنسانية ما يستفيد منه الباحثون فـي شـتى   
  .فروع العلوم اإلنسانية

م، وتخصصت في العلوم اإلنسانية عـام  1999بدأت المجلة في الصدور عام 
  .لمجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانيةم، ليكون المجلد التاسع انطالقة 2009

: تستقبل المجلة البحوث العلمية الواردة من شتى بلدان العالم، بإحدى اللغتـين 
العربية واإلنجليزية، في أحد التخصصات اإلنسانية المختلفة، ويتم تحكيم األبحـاث  

  .من محكمين متخصصين
يران، والثاني في شهر األول في شهر حز: يصدر من المجلة عددان في السنة

  .كانون األول
  
  

  رئيـس التحـريـر    

  يوسف أبو العدوس. د.أ
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Abstract: This study aims at recognizing the degree of Zarqa University students' awareness of the national 

unity concepts. The population consists of all zarqa university students estimated by 5400 from all the levels 

of study. A sample of 7oo students from both genders was randomly selected. The questionnaire consists of 

two parts: the first part is general information and the second part is composed of 43 items covering the 

following fields: (the concept of the national unity, the constituents of the national unity and the 

consolidations of the national unity.). The study showed that the degree of zarqa students' awareness of the 

national unity as a whole was great. The study also showed that there are no statistically significant 

differences between the responses according to the gender and the study year variables in all the fields of 

study. In the light of the results, the researcher offered some recommendations. 
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 األردنيةدرجة وعي طلبة جامعة الزرقاء بمفهوم الوحدة الوطنية 

 

  محمد سلمان الخزاعلةالدكتور 
 

  السعودية، جامعة الملك فيصل، كلية التربية
  

تكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة  وقددرجة وعي طلبة جامعة الزرقاء بمفهوم الوحدة الوطنية،  معرفةهدفت هذه الدراسة  :ملخصال
طالب وطالبة،كما ) 700(طالب وطالبة، تم اختيار عينة عشوائية منهم بلغت  )5400(وعددهم  ،لهاك في المستويات الدراسية جميعهم الزرقاء

 مفهوم الوحدة الوطنية،( :فقرة غطت المجاالت اآلتية) 43(األول معلومات عامة، والثاني يتكون من  :تم تطوير استبانه تكونت من قسمين
وعي طلبة جامعة الزرقاء بمفهوم الوحدة الوطنية درجة وأظهرت نتائج الدراسة أن  .)معززات الوحدة الوطنيةومقومات الوحدة الوطنية، و

في درجة وعي طلبة جامعة  ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية علىالمجاالت قيد الدراسة جاءت كبيرة، كما دلت نتائج الدراسة  في
النتائج أوصى وفي ضوء . ميعهاج مجاالت الدراسة فيتعزى لمتغيري الجنس والسنة الدراسية للطالب،  ،الزرقاء بمفهوم الوحدة الوطنية

  .الباحث بعدة توصيات
  
  .، مفهوم الوحدة الوطنيةدرجة وعي الطلبة، جامعة الزرقاء :مفتاحيةالكلمات ال
 

  18/8/2011، وتاريخ قبول البحث 24/3/2011تاريخ استالم البحث 
 

 

 :ةــالمقدم

 التي تقوم عليها الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن اللحمة تشكل
 حاضرها األوطان، والنسيج الذي يحفظ لها كيانها، ويضمن

اؤم والتو وتحقق التوافق ،والرفعة التي تعزز األداء العام ومستقبلها،
في تناغم  ويكامل جهودهم ،بين أفراد المجتمع بما يوحد صفوفهم

تحرص كل  ز النماء واالستقرار، لذاويعز ،فيبنى الوطن وانسجام؛
الوطنية المقدسة  ها من الثوابت، وتعددولة على وحدتها الوطنية

خطار بها؛ لما في ذلك من أ العبثفيها أو التهاون  التي ال يمكن
 كبيرة ومضار ،واالجتماعي السياسي واالقتصادي دولةعلى امن ال

  . على رفاهية الشعب واستقراره
منهاج  األمم بتربية أجيالها الناشئة وفقتقوم كل أمة من  اذل

أهداف تلك األمة، وسواء  ، يتوافق معأخالقي في شتى ميادين الحياة
تربية األساسي هو  هدفه فإن ا المنهاج وضعياً أوسماوياً،هذ كان
من  ،في النظام السياسي دوره واطن وإعداده ليتمكن من تأديةالم

 اًمنتمي اًالتي تجعل منه إنسان ،والقيم والمعارف خالل إكسابه المفاهيم
ويتمتع بكامل الحقوق، ضمن دستور  ،يحمل هويته وجنسيته، لوطنه

 تحدد إطار الحقوق والواجبات، ويشعر من أعماق قلبهوقوانين 
 تاق إليه ويعملشعليه وي حرصيحبه ويو ،باالنتماء لهذا الوطن

المواطنة الحقيقية  نطلقوذلك من م على حمايته ورعايته وعمرانه،
صيغة من العيش المشترك، وتجمع أبناء الوطن الواحد  التي تؤكد
ضمن معادلة ثابتة من  يوحد الجميعسليم وإطار متينة، برابطة 

جميعهم،  المواطنينمة في الحقوق والواجبات بين المساواة التا
�(اللغةالنظر عن اختالف الدين أو العرق أو  بغض �(.  

)8(نتائج دراسة الشناقوقد أكدت 
أن لمنهاج التربية الوطنية  

في تدعيم الوالء الوطني، من حيث المحافظة على اً رئيساً دور
وتنمية القيم األخالقية عند  ،على البيئة، والممتلكات العامة للوطن

  .  األفراد
ذا بأنه إ ك قول المفكر اليوناني هنري جيروذل كما ويؤكد

ستكتمل صورة المواطن بنموذج  ،نائهاعلى تنشئة أب ركزت األمة
وسنصل إلى الوطنية  وبشكل سياسي وسلوكي ورؤيوي، ،عقالني

 ،قطعة معينة من األرضط الفرد أو الجماعة بالتي تدل على ارتبا
والحنين إليها عند االغتراب  ،وحب أهلها وأصحابها ،والتعلق بها

  .)17(تهددهاخطار التي الستعداد للدفاع عن كيانها ضد األوا ،عنها
أن تربية األمة ألجيالها بصورة أما هربرت سبنسر فيؤكد 

عند أفرادها، فتنتج وحدة  ةواعية تؤدي إلى الوطنية والمواطنة الحق
اً سليماً مع ويتكيف تكيف ،وطنية تعد اإلنسان ليعيش في مجتمع معين

وقواعده وقوانينه، بتقديم واجباته المجتمع الذي يعيش فيه نظم 
  .)13(هخذ حقوقه من داخل الوطن وخارجأنحوه، و

الوطنية في الدول الحديثة  إلى أن الوحدة )11(وقد أشار عبيدات
ينبذ  ،شعباً واحداًكلهم الدولة  ومواطني التركيز على أن يكون ه

 أو ،سواء كان أساسها العرقومظاهرها كلها  التفرقة بينهم لعوام
 ق، مشيراً إلى أنأو أي عامل مفر ،أو األصل ،أو اللغة ،الدين
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مفهوم الوحدة الوطنية قد تولد في وقت مبكر من تاريخ الدولة 
ومن أصول عربية  ،األردنية، فأهل األردن تكونوا من فئات مختلفة

وفلسطين والحجاز  ومن مناطق مختلفة من الشام وغير عربية،
 ،ير عبداهللابتماسكهم والتفافهم حول األم وهؤالء كلهم،... والعراق 

وهذه الحالة من التماسك هي ما  ،استطاعوا تأسيس الدولة األردنية
 ،وكيانه ، وهي التي ستصون األردن ومصالحهحفظ األردن سابقاً

وهي نقطة االنطالق لألردن للتعامل مع المتغيرات والمعطيات 
  .واألحداث

أن الدولة األردنية قد ركزت على األسرة  )1(ويؤكد التل
في إنتاج  وذلك ألهمية هذه المؤسسات والجامعة، والمدرسة

فاألسرة هي  ،وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية لديه ،المواطن الصالح
فدورها  ،األكثر فاعلية في غرس القيم واالتجاهات الديمقراطية

 التنشئة على الوالء للوطن، إرساء الوحدة يؤدي إلىيجابي في اإل

واإلحساس  ه وشرائحه المختلفة،والمجتمع بفئات والسلطة السياسية،
والمدرسة تعد من أهم وسائط  .بالمساواة إلنتاج المواطنة الصالحة

أهم سنوات تكوين  مرحلة الدراسة هيالتربية الوطنية ألن 
بدور المدرسة حيث تقوم  والقناعات الوطنية لهذا الناشئ، االتجاهات

وإزالة أسباب  ،التماسك بين المواطنينو مهم في تحقيق الوحدة
ية أو اإلقليمية أو قالفرقة التي قد تتطور نتيجة  الفروق العر

المجتمع إلعداد األفراد للمواطنة  فالمدرسة هي أداة الطائفية،
أما الجامعة فهي إحدى المحطات الرئيسة في مسيرة  .الصالحة

وخبراتها وتجاربها  عبر أحداثها التي تترك،الفرد الحياتية 
شخصية اإلنسان  أعمق البصمات في بنيان ،تربويةوتفاعالتها ال

 ،التعلم والتعليم فهي تمثل مجتمعاً تربوياً يحدث فيه، االجتماعية
 ،وأبعادها ،ومفاهيمها ،ويتعلم الطالب فيه معنى المواطنة

 ،وسياسة ،وفكر ،وتعليم ،مالحياة تعلّ، ووالتزاماتها ،ومتطلباتها
والجامعة  وتراث حاضر ومستقبل، ،وثقافة ،واقتصاد ،واجتماع

  .تحقق هذا كله للطالب
 ،وبما أن الدولة األردنية طرحت مفهوم الوحدة الوطنية

جل  ةمولي ،جميعها وركزت على ذلك من خالل مؤسسات الدولة
لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لتنشئة جيل مسلح  اهتمامها

فأصبحت المدارس ، يعي معنى المواطنة الحقة بالمعرفة،
لتمكين ذلك  والجامعات تركز على تدريس مساقات التربية الوطنية،

الطالب األردني هو حصيلة الواقع االجتماعي  وبما أن لدى الطالب،
في مجملها إلى  تعودن األحكام التي تطلق عليه أو والتربوي السائد،

 ومنها النظام االجتماعي، ،واألنظمة العامة الفرعية المؤسسات
والتراث  ،والثقافي واإلعالمي ،واالقتصادي ،والتربوي ،والتعليمي

 الكيان االجتماعي والشخصي لهذا، الذي أنتج والقومي الوطني

طلبة  درجة وعيف رأى الباحث ضرورة تعر لذلك كله الطالب،
الزرقاء بمفهوم الوحدة الوطنية، وكان الباحث قد عمل في جامعة 

  .التربية الوطنية فيها فترة من الزمنهذه الجامعة، ودرس مادة 
   

  : مشكلة الدراسة
إن الوحدة الوطنية من أهم الموضوعات التي يجب دراستها 

كونها قوة الدولة ورمز حضارتها، وهي صمام ل ،والتركيز عليها
ويمتلك  بها تتقدم الدول وتنمو،واألمان للوطن ومصالحه العليا، 

وال يصح أن تكون  .تحقيقهاالشعب إرادة التعايش والقدرة على 
التي نهتم بها من فترة  من الموضوعات مسألة الوحدة الوطنية

 حسب األحوال والظروف، عندما تطفو المشكلة أو فقط، ألخرى
نسب الفترات لدراسة أتثور، بل على العكس فإن فترات الهدوء هي 

ولتوجه وزارتي التربية  ،، وبناء على ما سبقومناقشته الموضوع
 اً دراسياًمادة التربية الوطنية متطلب جعلتعليم والتعليم العالي في وال

ومهاراتها واتجاهاتها يكسب الطالب مفاهيم المواطنة الصالحة 
كاحترام سيادة الدستور، وإطاعة القانون وتنفيذه، والوعي وقيمها 
للوطن، والوالء له،  وااللتزام بالواجبات، واالنتماء ،بالحقوق

 ،والشعور باالندماج الوطني ،ونظاماً أرضاً وشعباً واالعتزاز به،
الموحدة لفئات المجتمع المختلفة، والتمسك  تحقيقاً للهوية الوطنية

 ،والشعور بالمسؤولية ،والتسامح ،كالتضامن ،بالقيم االجتماعية
والمحافظة على  والخدمة العامة، ،خراآل وتقبل ،والعدل ،والمساواة

  .ومقدراتها العامةممتلكات الدولة 
والهتمام الباحث بهذا الموضوع المهم ، ولزيادة الحاجة الماسة  

تصبح صالحة لوضبط المفاهيم  ،بدقة معنى المواطنةإلعادة تثبيت 
لالستخدام العلمي والتفكير المنظم الواعي، ويصبح من الممكن 

اق ضبطه واتس وزيادة ،واستخدامها لتقويم الفكر ذاته ،االستفادة منها
فقد صيغت مشكلة الدراسة، بدرجة  وعي طلبة كله ذا هل ،معارفه

  .جامعة الزرقاء بمفهوم الوحدة الوطنية
  

  :أسئلة الدراسة
  :حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين

ة الزرقاء بمفهوم الوحدة ما درجة وعي طلبة جامع: األول السؤال
  ؟الوطنية

طلبة جامعة الزرقاء بمفهوم  هل تختلف درجة وعي: السؤال الثاني
 السنة الدراسيةو، الجنس(الوحدة الوطنية باختالف متغيري 

  ؟)للطالب
   

  :أهداف الدراسة
بمفهوم  درجة وعي طلبة جامعة الزرقاء معرفةهدفت الدراسة 

 الرابعة، ممثالً في طلبة السنة األولى حتى السنة الوحدة الوطنية،
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الوعي  وتتطلع هذه الدراسة إلى الخروج بصورة حقيقية عن درجة
في  يجابيات، تستطيع من خاللها تعزيز اإلبمفهوم الوحدة الوطنية

 درجة الوعي، وتحديد الشبهات والغموض في ذهنية الطلبة
  .وتجاوزها

 : أهمية  الدراسة

 ،تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية مفهوم الوحدة الوطنية
أعضاء  الظاهرة االجتماعية التي تتجسد في تفاعل الحالة أو صفتهاب

من أجل تحقيق أهداف مشتركة  ً،وتواصلهم جميعاالجماعة الوطنية 
لما له من  ،وتعميق هذا المفهوم عند الشباب تخدم مصالحهم جميعاً،

، كما تأتي أهمية وصيانتها وحماية قوميتها ر في تقدم األمةدو
ن وذوي يالدراسة من نتائجها التي قد تكون عوناً للمسؤولين التربوي

في مجال التربية والتربية الوطنية في التعليم العام  االختصاص
المناسبة  تزويد المعارفو ،من حيث وضع المنهاج ،والتعليم العالي

الملتزم بمبادئ المواطنة  ،صالح المنتمي للوطنإليجاد المواطن ال
يم دور الجامعة وفي تقكذلك أهمية هذه الدراسة  وتظهر .الصالحة

معنى  ويقدر ،ويلتزم بواجباته ،حقوقه في إعداد المواطن الذي يعي
في تحمل مسؤولياته  هواألنظمة، ويقوم بدور االلتزام بالقوانين

  . وخدمة الصالح الوطني العام ،االجتماعية
  

  : مصطلحات الدراسة
 بصورة ،هو المجموع الكلي للعمليات الذهنية التي تسهم: الوعي *

  .)3(في إدراك الطالب للعالم الموضوعي ولذاته ،نشطة
       هو الصورة الذهنية الشاملة التي تتعلق بالوحدة الوطنية: المفهوم *

 و وسبل صونها ،والمقومات التي تقوم عليها ،من حيث معناها
  .)6(ترسيخها

 توجه عام لتحقيق التماسك واالندماج الوطني: الوحدة الوطنية *
وفق معطيات ثقافية وطنية موحدة،   ،بين فئات الشعب المختلفة

  .)7(ودعمها تصب في تشكيل الهوية الوطنية األردنية
  

  :حدود الدراسة
  . طبقت هذه الدراسة في جامعة الزرقاء: الحدود المكانية *
 هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي إجراءتم : الحدود الزمانية *

  .2009/2010الثاني من العام الجامعي 
   مجتمع الدراسة وعينته على طلبة جامعة اقتصر: الحدود البشرية *

  . لهاك مستوياتهم الدراسيةبالزرقاء 
 دقة إجابات أفرادبتتحدد نتائج هذه الدراسة : الحدود المنهجية* 

 مجاالت الوحدة الوطنية، والتي حددت لخدمة أغراضعن  العينة
 مقومات الوحدة الوطنية،و ،مفهوم الوحدة الوطنية: الدراسة وهي

 األداة كما تتحدد نتائج الدراسة بدالالت .ومعززات الوحدة الوطنية

التي واإلجراءات  ،ثباتهاو ،من حيث صدقها المعدة لهذه الدراسة،
 .استخدمت فيها

 

  :الدراسات السابقة
والوطنية  مجاالته التربوية واالجتماعيةب ،نال النظام التربوي

وقد  اهتماماً كبيراً من الباحثين، ،واالنفعالية والثقافية والسياسية
ومن  وتعددت مجاالته، ،تعددت الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع

التي  )2(دراسة الخطيب بحثت في هذا الموضوع،الدراسات التي 
المرحلتين  هدفت معرفة مستوى تطور المفاهيم الوطنية عند طلبة

 )575( تكونت عينة الدراسة منواالبتدائية واإلعدادية في األردن، 
ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة أن هذه المفاهيم  طالباً وطالبة،

والحفظ  يتم عن طريق التلقينوأن تعلمها  منخفضة عند الطالب،
  .فقط

طلبة  مدى تمثل" تعرفبدراسة هدفت  )11(اللطيف وقام عبد
المرحلة اإلعدادية بدولة البحرين للمفاهيم التي يتضمنها منهاج 

 طالباً وطالبة،) 1080(تكونت عينة الدراسة من  ."التربية الوطنية
 ار منياالختواستخدم الباحث مقياساً خاصاً لهذه الدراسة من نوع 

 وبينت نتائج الدراسة أن تمثل طلبة المرحلة اإلعدادية بدولة متعدد،
  .قد جاءت بدرجة متوسطة البحرين للمفاهيم الوطنية

"  للطالب؟ ماذا تعني المواطنة الجيدة":بعنوان)16(ودراسة دونسون
وزعها  ،فقرة) 56(ولمعرفة ذلك استخدم الباحث استبانه تكونت من 

 وقد تكونت عينة الدراسة ركنساس،أ مدارس في والية على أربع
 طالباً وطالبة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أهم) 450(من 

 ،قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات :خصائص المواطنة هي
 واالهتمام برفاهية اآلخرين، كما أشارت النتائج إلى أن أهم

الحة هي مساقات لصالمساقات التي تفيد الطالب في تعلم المواطنة ا
 . التاريخ األمريكي

برامج  الذي تقدمة الدور"ف تعر )5(وهدفت دراسة السليمان
كليات المعلمين في تعميق الوالء الوطني لدى طالبها في المملكة 

 وقد طالباً،) 852(تكونت عينة الدراسة من و ،"العربية السعودية
 كان بدرجةأشارت نتائج الدراسة إلى أن الوالء نحو الوطن 

  .متوسطة
 علم التربية الوطنية والمبادئ" بدراسة بعنوان )20(وقام وانغ

األخالقية وسط األفراد اللذين تتراوح أعمارهم بين السنة الثالثة 
استخدم الباحث تحليل المحتوى لمعرفة " ،عشرة والخامسة عشرة

 ،في كتب التربية الوطنية فرة في المبادئ األخالقيةاالقيم المتو
ومن النتائج التي توصلت  طالباً، )756(تكونت عينة الدراسة من و

يجابية إلأن مقرر التربية الوطنية يغذي المواقف ا إليها الدراسة،
  .للطالب نحو بلدهم
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هدفت  وقد ،"تعليم المواطنة" بعنوان )14(وجاءت دراسة سجناتلي
 فيإيجابي معرفة ما إذا كان لمنهج التربية الوطنية المقرر تأثير 

حول المواطنة الصالحة في وآرائهم الطالب زيادة فاعلية مواقف 
تلك الوالية األمريكية الوحيدة التي تجعل  والية ميرالندا األمريكية،

اجتياز مادة نظام الحكم األمريكي والتربية الوطنية شرطاً أساسيا 
المرحلة الثانوية، وقد تكونت عينة الدراسة من  فيوالزماً للتخرج 

وتوصلت الدراسة إلى أن الطالب قد زادت  طالباً وطالبة،) 282(
معرفتهم بمفاهيم المواطنة بعد دراستهم لمادة التربية الوطنية 

  .واجتيازهم لها، مما يؤكد أهمية المادة وأثرها عليهم
المدارس  درجة فهم طالب" تعرف )18(وهدفت دراسة ليفسكي

وقد ، )"الكندية( وكوبك) البريطانية(الثانوية للمواطنة في كولومبيا 
عشر في  والحادي أجريت الدراسة على طالب الصفين العاشر

طالباً ) 520(، حيث تكونت عينة الدراسة من هاتين المقاطعتين
وقد وتوصلت الدراسة إلى استنتاجات حول  وطالبة من كل مقاطعة،

تاريخ وهي أن مناهج الممارسات تعليمها وتعلم المواطنة 
 ،الكثير من المفاهيم الوطنية والدراسات االجتماعية توفر

والمذاهب  الرغم من التشعبية، على والتعددية ،والديمقراطية
ضرورة تحضير  ، فقد تعرف المعلمون في كال الموقعينالتدريسية
، كما وافق الطالب في كال لممارسات المواطنة الديمقراطية الطالب

الموقعين على أهمية مفاهيم المواطنة المقدمة في حصص التاريخ 
  . والدراسات االجتماعية

 المفاهيم السياسية" تعرفدراسة هدفت  )9(وأجرى طربية
 ومدى مراعاة ،المتضمنة في مقررات المرحلة الثانوية في األردن

 "ودرجة تمثلهم لها ،هيموعي طلبة السنة الجامعية األولى بهذه المفا
هناك وعي لهذه  وقد حاولت هذه الدراسة الكشف عما إذا كان

 المفاهيم السياسية وتمثلها بين الطالب باختالف متغيري الجنس أو
 طالب وطالبة تم) 710(تكونت عينة الدراسة من وموقع الجامعة، 

ومن النتائج التي توصلت  .اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى  :الدراسة إليها

، في معرفة المفاهيم األساسية لى موقع الجامعةإلجنس، و متغير
نة في مقررات المرحلة الثانوية في األردنالمضم.  

 تربية المواطنة في بريطانيا") 15(وتناولت دراسة ستاركي
كل  المواطنة فيف تربية وهي دراسة مقارنة هدفت تعر" وفرنسا

كل  وقد اختار الباحث عشر مدار مدارس من ،من بريطانيا وفرنسا
أشارت  وقد .وطالبة بطال) 1800(العينة من حيث تكونت ،دولة

وبدرجة عالية  ،الدولتين تهتم بالتركيز تانتائج الدراسة إلى أن كل
بينت ، كما واإلخالص للوطن ،واالنتماء ،مواطنةعلى تربية ال ،جداً
مجتمع متنوع  راسة أن نظام التعليم اإلنجليزي كان يهتم بخلقالد

التعليم  ن نظاممتوحد في وطنيته ووالئه، في حين أولكنه  ،الثقافات
  . الفرنسي يؤكد االلتزام بنبذ العنصرية والمناداة بحقوق اإلنسان

 التربية والمواطنة في ثمان"دراسة بعنوان  )19(وأجرى تورني
وقد استخدم الباحث استبانه لتقويم معارف الطالب  ،"وعشرين دولة

 ، ومنالمجتمع ومشاركاتهم في حول التربية الوطنية واتجاهاتها،
 ن لدى معظم التالميذ في الدولأ :النتائج التي توصلت إليها الدراسة

الدستورية   بالقيم الديمقراطية األساسية والمؤسسات اًالمشاركة فهم
 كبر فيأتالميذ المرحلة الثانوية مستوى ، واتضح أن لدى الرئيسة

التالميذ األصغر  مما هو لدىالمعرفة المتعلقة بالتربية الوطنية أكثر 
بلدانهم نفسها، وأن الذكور يفوقون اإلناث في التحصيل  سناً في

  . خاصة في تحصيل المعارف والمفاهيم الوطنية
 طلبة درجة تمثل" تعرفبدراسة هدفت  )7(وقامت الشويحات

وقد تكونت عينة " الجامعات األردنية لمفاهيم المواطنة الصالحة
تم  المختلفة األردنية الجامعاتطالباً وطالبة من ) 1866(دراسة منال

ن النسبة أاختيارها بصورة طبقية عنقودية، وقد أظهرت النتائج 
الدراسة  الكلية لتمثل أفراد عينة الدراسة لمفاهيم المواطنة قيد

 الدراسة، يجابي الذي حددتهجاءت دون مستوى التمثل اإل ،مجتمعة
الدراسة  دالة إحصائياً في درجة تمثل أفراد عينة اًوأن هناك فروق
الطلبة الذكور، كما  تبعاً لمتغيرات الدراسة لصالح ،لمفاهيم المواطنة

لمفاهيم المواطنة  ن الفروق في درجة تمثل الطلبةأبينت النتائج 
  .ة من السنة الدراسية الثانيةكانت لصالح الطلب

الوطنية  بناء أنموذج لمفهوم الوحدة )6(وهدفت دراسة الشرعة
الدراسة من  تكون مجتمعوفي ضوء وعي طلبة الجامعة األردنية، 

 ،الحكومية في األردن الجامعات طلبة مرحلة البكالوريوس في
  .طالباً وطالبة )170988(والبالغ عددهم 

 طالبا وطالبة من) 1762(التي بلغت وتم اختيار عينة الدراسة 
 ، ومن النتائج التي أظهرتهااألولى وحتى نهاية السنة الثانيةالسنة 

كانت  ن النسبة المئوية لوعي الطلبة بالمجاالت قيد الدراسةأ الدراسة
بينت الدراسة  كما يجابي الذي حددته هذه الدراسة،دون الوعي اإل
الوطنية تبعا  ذات داللة إحصائية في مفهوم الوحدةوجود فروق 

لصالح طلبة  لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وتبعا للسنة الدراسية
  .السنة الثانية

 درجة تمثل معلمي المرحلة"دراسة بعنوان  )4(وأجرى الرشيدي
" الثانوية للمفاهيم الوطنية واتجاهات الطلبة نحوها في دولة الكويت

 تخص منها) 42( ،فقرة) 84(استخدم الباحث استبانه تكونت من وقد
 تكونت عينة الدراسة من، وقد المعلمين تخص) 42(و الطالب

ومن النتائج التي  طالباً وطالبة،) 1424(و ،ومعلمة اًمعلم) 451(
 لدرجة تمثل معلمي توصلت إليها الدراسة أن المتوسط الحسابي
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 قيد الدراسة كان المرحلة الثانوية للمفاهيم الوطنية بالمجاالت
 ، كما أظهرت النتائج أن المتوسطتمثل عالية وهي درجة) 4،09(

في طنية الحسابي التجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو المفاهيم الو
 نحو عالية أيضا وهي اتجاهات) 4,49(المجاالت قيد الدراسة كان

وتدل على معرفة الطالب بمجتمعه  ،المفاهيم الوطنية المرغوب فيها
  . وحقوقه على حد سواء

 نها ركزت علىأيالحظ من خالل استعراض الدراسات العربية 
 وعلى المواطنة الصالحة، ،وعلى الوالء الوطني ،التربية الوطنية

 في درجة تمثل الطلبة اًحيث بينت بعض نتائجها أن هناك انخفاض
وبين بعضها أن درجة التمثل  ،)2(كدراسة الخطيب ،للمفاهيم الوطنية

ودراسة  ،)10(كدراسة عبداللطيف ،للمفاهيم الوطنية جاءت متوسطة
لمفاهيم عضها أن درجة تمثل أفراد العينة بين بكما  )5(السليمان

 كدراسة ،يجابيلحة قد جاءت دون مستوى التمثل اإلالمواطنة الصا
وأن درجة وعي طلبة الجامعات األردنية بمفهوم ، )7(شويحات

كدراسة  ،قد جاء دون درجة الوعي االيجابي الوحدة الوطنية،
فاهيم الوطنية في وأن درجة تمثل المعلمين والطالب للم )6(الشرعة

   .)4(كدراسة الرشيدي ،دولة الكويت جاءت عالية
معنى  أهمية تعميقدراسات األجنبية فقد أكدت جميعها أما ال

كبير  دور مان مادة التربية الوطنية والتاريخ لهالمواطنة لطالبها، وأ
وأن هناك وعياً لدى الطلبة  ،لطالبدى افي تأصيل معنى المواطنة ل

  .لتربية الوطنيةفيما يتعلق با

 أما هذه الدراسة فإنها تتميز عن غيرها من الدراسات بأنها
 جاءت لقياس درجة وعي طلبة جامعة الزرقاء بمفهوم الوحدة

 ضمن ، وجعلهاالوطنية، وذلك بعد تدريس ماده التربية الوطنية
 ألنها تحمل في محاورها كلهم، المقررات اإلجبارية لطلبة الجامعة

 ولذا .المواطنة الصالحة واالنتماء الحقيقي للوطن معاني تركز على
درجة لتعرف تعد هذه الدراسة األولى من نوعها في هذه الجامعة 

  .وعي الطلبة بمفهوم الوحدة الوطنية
  

  :منهجية الدراسة وإجراءاتها
  

  :منهج الدراسة

لمناسبته  ؛استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
  .لطبيعة الدراسة وأهدافها

 

  :مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدارسة من طلبة جامعة الزرقاء للعام الجامعي  
  .طالب وطالبة) 5400(بالغ عددهم وال 2009/2010

   

  :عينة الدراسة

 طالب وطالبة من جامعة) 700(تكونت عينة الدراسة من  
) 308(العشوائية البسيطة، منهمالطريقة تم اختيارهم ب ،الزرقاء
يبين التفصيالت المتعلقة ) 1( والجدول رقم، طالبة) 392(و طالب
  .بذلك

 
  

  .يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيراتها) 1( جدول
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :أداة الدراسة
 قام الباحث بتطوير استبانة لجمع ،تحقيق أهداف الدراسةمن أجل 

 مفهوم الوحدة الوطنية ومقوماتها(ـ البيانات الالزمة والمتعلقة ب
  :تكونت االستبانة من األجزاء اآلتيةو ،)ومعززاتها

 .المعلومات العامة :الجزء األول* 

 حيث اشتمل هذا مجاالت االستبانة وفقراتها، :الجزء الثاني* 
مفهوم  : موزعة على ثالثة مجاالت وهي ،فقرة )43(الجزء على

معززات الوحدة ومقومات الوحدة الوطنية، و، الوطنيةالوحدة 
 على مقياسجميعها الوطنية، وقد صيغت فقرات هذه االستبانة 

كبيرة، و  و كبيرة جداً، بدرجات الخماسي،) Likert Scale(ليكرت
  ).جداً ةقليل ، ومتوسطة، و قليلة

 جامعة الزرقاء

 النسبة العدد مستوى المتغير المتغير

 الجنس
 %44 308 ذكر

 %56 392 أنثى

 700 المجموع

 السنة الدراسية للطالب

 %33 231 السنة األولى

 %25 175 السنة الثانية

 %21 147 السنة الثالثة

 %21 147 السنة الرابعة

 %100 700 المجموع
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وأدنى تدرج  ،كما أعطي أعلى تدرج في الموافقة خمس درجات
 ترتيباً تنازلياً رتبت الدرجاتفي الموافقة درجة واحدة، و

1،2،3،4،5.  
  :    هذا وقد تم اعتماد المعيار اآلتي ألغراض تحليل النتائج

   .قليلة جداً 1.8 -1من 
   .قليلة 2.6 – 1.81من 
  .متوسطة 3.4 – 2.61من 
   .كبيرة 4.2 -  3.41من 
  .  جداً ةكبير 5 – 4.21من 

  

  :صدق األداة وثباتها
 تحقق الباحث من صدق أداة الدراسة بعد عرضها على

 بلغ عددهم عشرة مجموعة من المحكمين في مجال االختصاص،
 ثم وضعت المؤشرات المناسبة لقياس درجة مناسبة محكمين،

 ناسبتها لقياسالفقرات من حيث التركيب والصياغة اللغوية، ومدى م
ومدى  درجة وعي طلبة جامعة الزرقاء بمفهوم الوحدة الوطنية،

 وقد استقرت الفقرات ومدى مالءمتها للمجال، انتمائها لمجاالتها،
 فقرة موزعة على مجاالت الدراسة) 43(بصورتها النهائية على 

  . الثالث
 تم التحقق من ثبات األداة المستخدمة لخدمة أغراض الدراسة،

 –Test(من خالل استخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار وذلك

Retest(،  وذلك بتوزيعها على عينة مكونة من)طالباً وطالبة) 24 

و ق األول بفارق أسبوعين بين التطبي ،من خارج عينة الدراسة
 استخراج معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسونتم  ،الثاني

)person(لثبات لمجال مفهوم الوحدة الوطنية، حيث بلغ معامل ا 
 ومجال معززات 0.83 ومجال مقومات الوحدة الوطنية ،0.87

وهذه ) 0.85(لها وبلغ معامل الثبات لألداة ك 0.85الوحدة الوطنية 
  .كافية إلعطاء األداة صفة الثبات ،وفق طريقة بيرسون ،النسبة تعد

  

  :المعالجة اإلحصائية
باحث المعلومات الخام في دخل الألإلجابة عن أسئلة الدراسة 

 واالنحرافات ،استخراج المتوسطات الحسابية ، وتمالحاسوب
 كما تم .SPSSباستخدام الرزمة اإلحصائية  ،والرتب ،المعيارية
؛ للتحقق من الفرق بين )T-Test( االختبار اإلحصائياستخدام 

 One - way(وتحليل التباين األحادي  متوسطات الذكور واإلناث،

ANOVA( ؛ للتحقق من الفرق بين متوسطات تقديرات عينة
  .الدراسة

  

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها
 ؟رقاء بمفهوم الوحدة الوطنيةجامعة الز وعي طلبةدرجة ما 

 لإلجابة عنه، فقد حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات
د مجتمع الدراسة لكل مجال من مجاالت المعيارية الستجابة أفرا

  ).2(كما هو موضح في الجدول رقم ،الدراسة

  

  .مجاالت الدراسة الثالثةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على  )2(جدول 
  

 الترتيب درجة الوعي بالوحدة الوطنية
االنحراف 

 المعياري
 المجال المتوسط الحسابي

 رقم

 المجال

 .1 مفهوم الوحدة الوطنية 3.64 0.91 1 كبيرة

 .2 مقومات الوحدة الوطنية 3.44 0.51 3 كبيرة

 .3 وحدة الوطنيةالمعززات  3.51 0.80 2 كبيرة

 األداة ككل 3.53 0.50 كبيرة

  
أن مجاالت الدراسة كانت على درجة ) 2(يتبين من الجدول 

حيث كان متوسطها الحسابي ضمن المستوى  ،من األهمية كبيرة
كما تشير النتائج أن مفهوم الوحدة الوطنية قد  ،)3.44-3.64(

يعكس درجة ) 3.64( وبمتوسط حسابي ،المرتبة األولى حصل على
 وبمتوسط ،بالمرتبة الثانية معززات الوحدة الوطنية ، يليهكبيرة

وجاء في المرتبة األخيرة مجال مقومات الوحدة  ،)3.51(حسابي 
وبشكل عام جاءت استجابات ). 3.44(حسابي  وبمتوسط ،الوطنية

و بمتوسط حسابي  األداة ككل بدرجة كبيرة، أفراد الدراسة عن
 فإن مثل هذه النتيجة تدعونا للقول إن أداء وعلية ،)3.53( مقداره

تجاه مجاالت مفهوم الوحدة الوطنية  ومواقفهم أفراد عينة الدراسة
اكتساب طلبة جامعة الزرقاء لمفهوم الوحدة الوطنية  مؤشر على قوة

  .دون استثناء )المدنية والوطنية واالجتماعية( ومقوماته ومعززاته
طرح الوحدة لالنتيجة منطقية في ظل توجه الدولة  وتعد هذه
وذلك جميعهم، المواطنين ته عند يجب تنمي اًومفهوم اًالوطنية شعار

من خالل دور الجامعات األردنية السياسي والثقافي واالجتماعي 
 كبير، حيث واالقتصادي، والذي كان لجامعة الزرقاء فيه دور

دراسي  ة وكل موضوعالربط بين محتوى كل ماد عامل ركزت على
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يتناوله الطلبة بعنصر أو عدة عناصر من االنتماء أو االعتزاز أو 
 .االنضباط

 )2006(وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة الشرعة 

طلبة  ، وحيث بينت كل منهما أن درجة تمثل)2003(والشويحات 
بمفاهيم المواطنة الصالحة ومفاهيم ووعيهم الجامعات األردنية 

 ودراسة الخطيب يجابي،، جاءت دون المستوى اإلالوطنية الوحدة

التي أشارت إلى أن مفاهيم الوحدة الوطنية كانت منخفضة ) 1995(
 تتفق مع نتائج دراسة الرشيدي الدراسة هذه ، إال أنعند الطالب

ة المرحلة الثانوية نحو أن اتجاهات طلبالتي أشارت إلى  )2006(
 ، جاءتبالمجاالت قيد الدراسة ،ويتالوطنية في دولة الك المفاهيم

 نويدل اتفاق هذه الدراسة مع دراسة الرشيدي على أ عالية،

وعلى  ،التدريس الجامعي الذي يركز على المواطنة الصالحة
قد تطور وعزز في المراحل التعليمية السابقة  ،الوطني االنتماء

 .لمرحلة التعليم الجامعي

مجاالت الدراسة، فقد استخرجت كل مجال من أما فيما يتعلق ب 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

  :مجتمع الدراسة على فقرات كل مجال كما يأتي
يظهر  :النتائج المتعلقة بمجال مفهوم الوحدة الوطنية .1

تحليل مجال مفهوم الوحدة الوطنية بالنسبة للفقرات ) 3(الجدول 
 .الواردة في االستبانة

 

 .كلهاالمتوسطات واالنحرافات والرتب لتقديرات عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات مجال الوحدة الوطنية، والمجال  )3(جدول

  

 الرقم مفهوم الوحدة الوطنية: فقرات مجال المتوسط الحسابي المعيارياالنحراف  الرتبة

 .1 .تجاه قضايا وطنيوحدتي الوطنية هي وحدة مشاعري  3.98 1.26 5

 .2 .وحدتي الوطنية تمثل قوميتي العربية 3.80 1.21 6

 .3 .كلّها حترم من خاللها الخصوصيات لشرائح المجتمعأوحدتي الوطنية  3.80 1.37 7

 .4 .جميعهم وحدتي الوطنية تهدف إلى إيجاد هوية مشتركة للمواطنين 3.20 1.13 14

 .5 .وحدتي الوطنية تشير لكل إنسان يتمتع بالجنسية األردنية 3.40 1.54 10

 .6 .صليأوحدتي الوطنية ال تتعارض مع منبتي و 3.54 1.09 9

 .7 .األردنية واالفتخار بهاوحدتي الوطنية تشجعني على إظهار الرموز  4.00 1.21 4

 .8 .وحدتي الوطنية تنسجم مع انتمائي لعرقي وقبيلتي 4.13 1.34 3

 .9 .أبناء وطني بين وحدتي الوطنية حالة من التفاعل والتالحم بيني و 3.23 1.14 11

 .10 .وحدتي الوطنية ال تعارض وجود ثقافات فرعية في المجتمع 4.21 1.46 1

 .11 .وحدتي الوطنية تتحقق بمجرد وجود عوامل التشابه في الدين واللغة 3.16 1.38 15

 .12 وحدتي الوطنية ال تقتصر على العالقة بين األردنيين 3.21 1.24 12

 .13 .وحدتي الوطنية تنسجم مع الوحدة اإلسالمية 3.60 1.35 8

 .14 .جميعهم لمواطنينلوحدتي الوطنية تهدف إلى تحقيق المصالح  3.21 1.30 13

 .15 .كلّها وحدتي الوطنية أقدم من خاللها والئي لوطني على الوالءات األخرى 4.15 0.98 2

 المجال ككل 3.64 0.91
 

حصول فقرة واحد على درجة كبيرة ) 3(يبين الجدول رقم 
وحدتي الوطنية ال تعارض وجود "التي تنص على جداً، وهي الفقرة 

 ".ثقافات فرعية في المجتمع

 ، وهي الفقرات التيفقرات على درجة كبيرة) 9(وحصول 

  :تنص على
  .تجاه قضايا وطنيوحدتي الوطنية هي وحدة مشاعري  *
  .وحدتي الوطنية تمثل قوميتي العربية* 
 لشرائح المجتمعحترم من خاللها الخصوصيات أوحدتي الوطنية * 

  .كلها
  .صليأوحدتي الوطنية ال تتعارض مع منبتي و* 

 وحدتي الوطنية تشجعني على إظهار الرموز األردنية واالفتخار* 
 .بها

  .وحدتي الوطنية تنسجم مع انتمائي لعرقي وقبيلتي* 
  .وحدتي الوطنية ال تعارض وجود ثقافات فرعية في المجتمع* 
  .لوحدة اإلسالميةوحدتي الوطنية تنسجم مع ا* 
وحدتي الوطنية أقدم من خاللها والئي لوطني على الوالءات * 

  .كلّها األخرى
 فقرات على درجة متوسطة، وهي الفقرات التي) 5(وحصول

  :تنص على
 وحدتي الوطنية تهدف إلى إيجاد هوية مشتركة للمواطنين *

  .جميعهم
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  .األردنيةوحدتي الوطنية تشير لكل إنسان يتمتع بالجنسية * 
وحدتي الوطنية تتحقق بمجرد وجود عوامل التشابه في الدين * 

 .واللغة

  .وحدتي الوطنية ال تقتصر على العالقة بين األردنيين* 
  .جميعهم لمواطنينلوحدتي الوطنية تهدف إلى تحقيق المصالح * 

  

 حصول أعلى متوسط حسابي) 3( كما يتبين من الجدول
وحدتي ) "10(وكان من نصيب الفقرة رقم  ،)4.21(للفقرات على 

 وحصول ،"ض وجود ثقافات فرعية في المجتمعالوطنية ال تعار
 وكان من نصيب الفقرة) 3.16( أدنى متوسط حسابي للفقرات على

وحدتي الوطنية تتحقق بمجرد وجود عوامل التشابه في ) "15(رقم 
  ".الدين واللغة

 وعي طلبةدرجة ل  وبشكل عام جاءت تقديرات عينة الدراسة
الوحدة  مجال مفهوم في جامعة الزرقاء بمفهوم الوحدة الوطنية

وربما  ،)3.64(الوطنية بدرجة كبيرة، حيث بلغ متوسط استجاباتهم 

تعود هذه النتيجة الكبيرة إلى وعي طلبة جامعة الزرقاء بأهمية 
 والتحديات التي ،في ظل الظروف الراهنة ال سيماالوحدة الوطنية 

ن إها األردن على الصعيد الوطني والعربي والعالمي، حيث يعيش
إلى  ،على أعلى نسبة مئوية يعكس ةحصول مفهوم الوحدة الوطني

والتعايش  اً،مبدأ قبول الطالب وفئات المجتمع بعضه بعض ،حد ما
، واالبتعاد عن الرأي والرأي اآلخر مواحترا ،بإخاء وتسامح ومحبة

) جنوب ،شمال(وعن التحيز اإلقليمي  ،عاليةالمت األنا الفردية
وليس للروابط والتركيز على أن االنتماء يكون للوطن فقط 

الوحدة ل ذلك شأن كبير في تدعيم ولك، الشخصانية والدموية
  . الوطنية

  

 يظهر :النتائج المتعلقة بمجال مقومات الوحدة الوطنية .2
فقرات تحليل مجال مفهوم الوحدة الوطنية بالنسبة لل) 4(الجدول 

 .الواردة في االستبانة

 
                                                                                       

  والمجال كله كل فقرة من فقرات مجال مقومات الوحدة الوطنية،ل المعيارية والرتب لتقديرات عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  )4(جدول
  

 الرتبة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 الرقم مقومات الوحدة الوطنية :فقرات مجال

 .16 المتوسط الذي هو سر تآلف سكانه همقومات الوحدة الوطنية في بلدي موقع 3.45 1.17 7

 .17 .مقومات الوحدة الوطنية في بلدي قبولهم للمسلمين من كل حدبٍ وصوب 4.23 1.37 1

 .18 .ن بالشعور القومي األصيلياتسام األردنيمقومات الوحدة الوطنية في بلدي  3.34 1.22 10

 .19 .نضال وبناء األردنالرحلة في  ،مسيحيين سواء أكانوا مسلمين أم ،نياألردنيمقومات الوحدة الوطنية في بلدي مشاركة  3.55 1.09 4

 .20 .دستوره الذي يحفظ حقوق المواطنة للجميعمقومات الوحدة الوطنية في بلدي  3.50 1.04 6

 .21 .تتساوى فيه القوانين واألنظمة بين فئات الشعبمقومات الوحدة الوطنية في بلدي  2.87 1.36 13

 .22 .تميز القيادة الهاشمية بشرعيتها الدينية والتاريخية والسياسيةمقومات الوحدة الوطنية في بلدي  3.38 1.29 9

 .23 .أن الوحدة الوطنية تمثل هدفا رئيسا للقيادة الهاشميةمقومات الوحدة الوطنية في بلدي  3.53 1.33 5

 .24 .واألصول خالل ملحمة النضال والبناء التي خاضها األردنيون من شتى المنابت تعمقت منمقومات الوحدة الوطنية في بلدي  3.40 1.12 8

 .25 .بمستقبل الشعب الفلسطيني هارتباط مستقبلمقومات الوحدة الوطنية في بلدي  3.21 1.44 11

 .26 .جميعها التداخل االجتماعي بين أطيافهمقومات الوحدة الوطنية في بلدي  3.59 1.07 2

 .27 .عالقات المصاهرة بين فئات  الشعب األردنيمقومات الوحدة الوطنية في بلدي  3.57 1.13 3

 .28 .ن الوحدة واجب شرعي ووطنيأاإليمان بمقومات الوحدة الوطنية في بلدي  3.09 1.40 12

 

0.51  
 

 

3.44 

 

 

 المجال ككل

  

جداً،  حصول فقرة واحد على درجة كبيرة) 4(يبين الجدول رقم
مقومات الوحدة الوطنية في بلدي "وهي الفقرة التي تنص على 

فقرات على ) 6(وحصول" .قبولهم للمسلمين من كل حدبٍ وصوب
  :درجة كبيرة وهي الفقرات التي تنص على

 سرمقومات الوحدة الوطنية في بلدي موقعه المتوسط الذي هو  *
  .تآلف سكانه

 سواء أكانوا نيمقومات الوحدة الوطنية في بلدي مشاركة األردني* 
 .نضال وبناء األردنالرحلة في مسيحيين  ممسلمين أ

 دستوره الذي يحفظ حقوقمقومات الوحدة الوطنية في بلدي * 
  .المواطنة للجميع

 أن الوحدة الوطنية تمثل هدفامقومات الوحدة الوطنية في بلدي * 
  .رئيسا للقيادة الهاشمية

 التداخل االجتماعي بين أطيافهمقومات الوحدة الوطنية في بلدي * 
  .جميعها

 عالقات المصاهرة بين فئاتمقومات الوحدة الوطنية في بلدي * 
 .الشعب األردني
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فقرات على درجة متوسطة وهي الفقرات التي تنص ) 6(وحصول
  :على

 ن بالشعورياتسام األردنيمقومات الوحدة الوطنية في بلدي  *
  .القومي األصيل

 تتساوى فيه القوانين واألنظمةمقومات الوحدة الوطنية في بلدي * 
  .بين فئات الشعب

تميز القيادة الهاشمية بشرعيتها مقومات الوحدة الوطنية في بلدي * 
  .الدينية والتاريخية والسياسية

لحمة تعمقت من خالل ممقومات الوحدة الوطنية في بلدي * 
  .النضال والبناء التي خاضها األردنيون من شتى المنابت واألصول

بمستقبل الشعب  هارتباط مستقبلمقومات الوحدة الوطنية في بلدي * 
  .الفلسطيني

ن الوحدة واجب أاإليمان بمقومات الوحدة الوطنية في بلدي * 
  .شرعي ووطني

ت للفقرا حصول أعلى متوسط حسابي) 4(كما يتبين من الجدول
مقومات الوحدة ) "17(وكان من نصيب الفقرة رقم  ،)4.23( على

وحصول ". الوطنية في بلدي قبولهم للمسلمين من كل حدب وصوب

نصيب الفقرة  وكان من ،)2.87( أدنى متوسط حسابي للفقرات على
تتساوى فيه القوانين مقومات الوحدة الوطنية في بلدي ) "21(رقم 

  ."واألنظمة بين فئات الشعب
 وعي طلبةدرجة  عن وبشكل عام جاءت تقديرات عينة الدراسة

مقومات الوحدة  مجال في الوحدة الوطنية جامعة الزرقاء بمفهوم
  ). 3.44(حيث بلغ متوسط استجاباتهم  ،الوطنية كبيرة

 ،وجود نوع من الوعي لدى الطلبة علىوتدل هذه النتيجة 
نية، المتمثلة في وتمثلهم للمفاهيم المتعلقة بمقومات الوحدة الوط

واالستمرار في بناء الدولة األردنية، وذلك  ،والصمود ،اإلصرار
من خالل اإليمان الراسخ بأن وحدة األردن هي واجب شرعي 

  .  وديني
يظهر  :النتائج المتعلقة بمجال مقومات الوحدة الوطنية .3

تحليل مجال مفهوم الوحدة الوطنية بالنسبة للفقرات ) 5(الجدول 
 .في االستبانةالواردة 

  
  

  
  الوحدة الوطنية، والمجال كلّه ززاتمعكل فقرة من فقرات مجال ل المتوسطات واالنحرافات والرتب لتقديرات عينة الدراسة) 5(جدول 

  

 الرتبة
 االنحراف

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 الرقم معززات الوحدة الوطنية: فقرات مجال

 .29 .اللحمة الوطنية في بلدي قوية لتجرده من االنحياز والمحاباة ألي شخص 3.28 1.34 12

 .30 . ما يعزز وحدة الشعب في بلدي توفير الدولة القدر الكافي من فرص الحراك االجتماعي 3.88 1.24 4

 .31 . ما يصون الوحدة الوطنية في بلدي هو عدم السماح لفئة أو جماعة أن تكون سلطة على حساب الدولة 3.79 1.21 6

 .32 . ما يعزز الجبهة الداخلية في بلدي منعها لألحزاب ذات االرتباط الخارجي المشاركة في الدولة 3.45 1.36 9

 .33 . ما يعزز الوحدة الوطنية في بلدي منعها ألي حزب يقوم على أسس طائفية أو إقليمية 3.40 1.29 10

 .34 .مؤسسات مشتركة ذات طابع وطنيما يعزز الوحدة الوطنية في بلدي تشجيع الدولة على تكوين  3.46 1.39 8

 .35 .ما يقلل فرص الخالف في بلدي تركيزه على تنمية ثقافة االنفتاح والحوار 3.07 1.55 14

 .36 .ما يعزز الوحدة الوطنية في بلدي تركيز الدولة على الرموز والشعارات الوطنية التي توفر قواسم مشتركة  بين  المواطنين 3.98 1.33 2

 .37 .جميعها ما يعزز الوحدة الوطنية في بلدي توحيد نوعية التعليم في أرجاء الدولة 3.31 1.64 11

 .38 .كلّهم ما يرسخ الوحدة الوطنية في بلدي تركيز الدولة على المشاركة السياسية ألفراد المجتمع 3.95 1.32 3

 .39 .على توازن التنمية بين العاصمة والمحافظات األخرىما يحفظ وحدة الوطن في بلدي ويعززها تركيز الدولة  3.50 1.18 7

 .40 . ما يحفظ وحدة الوطن في بلدي ويعززها تركيز الدولة على نشر مبادئ الوسطية واالعتدال التي يقوم عليها اإلسالم 3.13 1.38 13

 .41 .الكفاءةما يقوي االرتباط بين المواطنين في بلدي تركيز اإلدارة على مبدأ  2.92 1.60 15

 .42 .ما يعزز وحدتي الوطنية في بلدي عدالة توزيع الثروات بين  المواطنين  3.80 1.20 5

 .43 . ما يعزز وحدتي الوطنية ويرسخ األمن االجتماعي في بلدي وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم 4.03 1.19 1

 المجال ككل 3.53 0.80

  

درجة  عدم حصول أي من الفقرات على) 5( يبين الجدول رقم
  .كبيرة جداً

فقرات على درجة كبيرة وهي الفقرات التي ) 9(وحصول  
  :تنص على
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 ما يعزز وحدة الشعب في بلدي توفير الدولة القدر الكافي من *
  .فرص الحراك االجتماعي

الوطنية في بلدي هو عدم السماح لفئة أو ما يصون الوحدة * 
  .جماعة أن تكون سلطة على حساب الدولة

ما يعزز الجبهة الداخلية في بلدي منعها لألحزاب ذات االرتباط * 
  .الخارجي المشاركة في الدولة

ما يعزز الوحدة الوطنية في بلدي تشجيع الدولة على تكوين * 
  .مؤسسات مشتركة ذات طابع وطني

يعزز الوحدة الوطنية في بلدي تركيز الدولة على الرموز ما * 
  .والشعارات الوطنية التي توفر قواسم مشتركة  بين  المواطنين

ما يرسخ الوحدة الوطنية في بلدي تركيز الدولة على المشاركة * 
  .كلهم السياسية ألفراد المجتمع

ما يحفظ وحدة الوطن في بلدي ويعززها تركيز الدولة على * 
  .زن التنمية بين العاصمة والمحافظات األخرىتوا
ما يعزز وحدتي الوطنية في بلدي عدالة توزيع الثروات بين * 

  .المواطنين
ما يعزز وحدتي الوطنية ويرسخ األمن االجتماعي في بلدي * 

  .وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم
فقرات على درجة متوسطة وهي الفقرات التي ) 6(وحصول

  :تنص على
للحمة الوطنية في بلدي قوية لتجرده من االنحياز والمحاباة ألي ا *

  .شخص
ما يعزز الوحدة الوطنية في بلدي منعها ألي حزب يقوم على * 

  .أسس طائفية أو إقليمية
ما يقلل فرص الخالف في بلدي تركيزه على تنمية ثقافة االنفتاح * 

  .والحوار
رجاء أية التعليم في ما يعزز الوحدة الوطنية في بلدي توحيد نوع* 

  .جميعها الدولة
ما يحفظ وحدة الوطن في بلدي ويعززها تركيز الدولة على نشر * 

  .مبادئ الوسطية واالعتدال التي يقوم عليها اإلسالم
ما يقوي االرتباط بين المواطنين في بلدي تركيز اإلدارة على * 

  .مبدأ الكفاءة
 حسابي للفقراتحصول أعلى متوسط ) 5(كما يتبين من الجدول

ما يعزز وحدتي ) "43(وكان من نصيب الفقرة رقم  ،)4.03(على
الوطنية ويرسخ األمن االجتماعي في بلدي وعي المواطنين بحقوقهم 

 ،)2.92(وحصول أدنى متوسط حسابي للفقرات على ،."وواجباتهم
ما يقوي االرتباط بين المواطنين ) "41(كان من نصيب الفقرة رقم 

 ".ز اإلدارة على مبدأ الكفاءةتركيفي بلدي 

 وعي طلبةدرجة ل وبشكل عام جاءت تقديرات عينة الدراسة
معززات الوحدة  مجال في الوحدة الوطنية جامعة الزرقاء بمفهوم

وقد  ،)3.53(بدرجة كبيرة، حيث بلغ متوسط استجاباتهم  الوطنية،
التي  ،الباحث هذه النتيجة الكبيرة إلى أن مادة التربية الوطنية ويعز

 اتالخبر ستكشافالت أهمية كبرى ولأ ،درست في الجامعات
 طلبة علىحفزت ال اًثارآ، التي تركت الجامعية لطلبة جامعة الزرقاء
تخطت جدران غرفة الصف وسياج  ،المشاركة في أعمال وطنية

ماكن السياحية في األردن، والتمسك باللهجة ، كالترويج لألالجامعة
إضافة إلى  ،لرموز المرتبطة باالنتماء لألردنأحد اونها األردنية ك

إن استجابات أفراد العينة عن هذا المجال جاءت من خالل الواقع 
التي يتساوى فيها المجتمع في الحقوق ، العملي للدولة األردنية

فالحراك االجتماعي الرأسي واألفقي متروك ومهيأ  ،والواجبات
السياسية،  لمشاركةفا ، يتصرف كٌل حسب قدرته وكفاءته،للجميع

الدولة في توزيع الثروات تشمل الجميع، و والعدالة ،والتنمية الشاملة
خالل شعور الطالب  فمن ،األردنية تحفظ وحدة الوطن والمواطن

، وعدم االنحياز ألي مواطن ن الدولة تحقق له األمن االجتماعيبأ
ظهور إلى ى أد ، كل ذلكأمام القانون ، وتساوي الناسخردون اآل

  .لدى الطلبة فهوم الوحدة الوطنية بدرجة كبيرةم

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

) α=0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ة الوطنية تُعزى في درجة وعي طلبة جامعة الزرقاء بمفهوم الوحد

  ؟إلى متغير الجنس
 ىإحصائياً عند مستوق دالة ولبيان ما إذا كان هناك فر

)0.05=α ( درجة وعي طلبة جامعة الزرقاء بمفهوم الوحدة في
فقد  ، يعزى إلى متغير الجنس في المجاالت واألداة بأكملها،الوطنية

واالنحرافات المعيارية، واالختبار  ،تم حساب المتوسطات الحسابية
؛ للتحقق من الفرق بين متوسطات الذكور )T-Test( اإلحصائي

 ).6(جدول رقم الكما في  ،واإلناث
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  بأكملهامحاور الدراسة واألداة  فيللفروق بين متوسطات الذكور واإلناث  ) T-Test(نتائج اختبار  )6(جدول 
  

 مستوى الداللة ت  قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس محورال الرقم

 مفهوم الوحدة الوطنية .1
 0.90 3.74 ذكور

0.787 0.377 
 0.89 3.36 إناث

 مقومات الوحدة الوطنية .2
 0.54 3.56 ذكور

2.389 0.125 
 0.46 3.32 إناث

 معززات الوحدة الوطنية .3
 0.87 3.25 ذكور

2.457 0.120 
 0.72 3.69 إناث

 بأكملهااألداة 
 0.54 3.59 ذكور

1.615 0.207 
 0.45 3.39 إناث

    

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 6(جدول رقم اليتضح من  
درجة وعي طلبة جامعة الزرقاء في ) α=0.05(عند مستوى الداللة 

تعزى إلى متغير الجنس على المحاور  ،بمفهوم الوحدة الوطنية
ززات معومقومات الوحدة الوطنية، ومفهوم الوحدة الوطنية، (

بمعنى أن وعي طلبة جامعة  بأكملها،واألداة ) الوحدة الوطنية
الوعي بمفهوم الوحدة الوطنية،  في ال يختلف ،ذكوراً وإناثاً ،الزرقاء

ن الدولة األردنية هي ، ومعززاتها، وقد يعزى ذالك إلى أومقوماتها
وتشرك الجميع في  ،في األساس تطبق المساواة بين الرجل والمرأة

ع للسياسة التربوية ويتعرض الجمي ،تحمل المسؤولية الوطنية
تربية والسياسة اإلعالمية، ففي الجامعة، يدرس الجميع مادة ال

 ،والمساواة ،االنتماء، والمفاهيم الوطنية الوطنية، والجميع تعرف
 والتعليم ،والواجبات، فالدولة للجميع ،والحقوق ،والنظام ،والمشاركة
فالسمو  ليه،ية تركز على الوطن واالنتماء إالتنشئة األسرللجميع، و

واالرتقاء ليس مقصوراً على الذكور دون اإلناث، فالكل أمام 
تة يكون وفق قدرات الشخص وكفاء السمووإنما القانون سواسية، 

تنطلق من خاللها  سةووالئه للوطن، هذه المفاهيم التي تعد سيا
   .وترتقي وتتقدم ،ولالد

التي  ،)2002( ههذا وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة طربي
 بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير الجنس في

للمفاهيم الوطنية في وتمثلهم وعي طلبة السنة الجامعية األولى 
ن نتائج هذه الدراسة أمقررات المرحلة الثانوية في األردن، إال 

 نأالتي بينت )  Tourney،2001(تورني تختلف مع نتائج دراسة 
في تحصيل  ، خصوصاًاإلناث في التحصيلالذكور يفوقون 

 التي) 2006(مع دراسة الشرعة و ،والمفاهيم الوطنية ،المعارف
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الوحدةأشارت إلى 

  .اإلناث لصالح، تبعا لمتغير الجنس الوطنية

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

)0.05=α ( درجة وعي طلبة جامعة الزرقاء بمفهوم الوحدة في
  ؟تُعزى إلى متغير السنة الدراسية ،الوطنية

 

ولمعرفة فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند 
درجة وعي طلبة جامعة الزرقاء في ) α=0.05(مستوى الداللة 

 فيلدراسية تُعزى إلى متغير السنة ا ،بمفهوم الوحدة الوطنية
 - One(، فقد تم  إجراء تحليل التباين األحادي لّهاالمحاور واألداة ك

way ANOVA( ؛ للتحقق من الفرق بين متوسطات تقديرات عينة
  .)7(الدراسة، على النحو المبين في الجدول رقم 
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  لّهامحاور الدراسة واألداة ك فينتائج تحليل التباين األحادي حسب متغير السنة الدراسية ) 7( جدول
  

 المحاور مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الداللة

0.211 27.637 

مفهوم الوحدة  بين المجموعات 3.206 3 1.069
 الوطنية

 
 داخل المجموعات 83.194 696 0.119

0.095 20.676 

مقومات الوحدة  المجموعاتبين  0.765 3 0.255
 الوطنية

 
 داخل المجموعات 26.361 696 0.0378

0.089 56.593 

معززات الوحدة  بين المجموعات 4.867 3 1.622
 الوطنية

 
 داخل المجموعات 62.067 696 0.0891

0.121 23.486 

 بين المجموعات 0.822 3 0.274

 لهااألداة ك
 المجموعاتداخل  25.067 696 0.036

  

 One - wayنتائج تحليل التباين األحادي ) 7(يوضح الجدول رقم 

ANOVA (عن درجة وعيهم إلجابات طلبة جامعة الزرقاء ،
التحليل عدم جود فروق مفهوم الوحدة الوطنية، حيث أظهرت نتائج ب

 ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير السنة الدراسية لمجاالت الدراسة
 ن الطالبأالباحث ذلك إلى  و، وقد يعزبأكملهاواألداة  جميعها
 ابتداء من قد درسوا مادة التربية الوطنية في المدارس جميعاً

راسة الصفوف األساسية العليا إلى الثانوية العامة، وأكملوا ذلك بد
لطلبة  اًإجباري اًكونه متطلب ،مساق التربية الوطنية في الجامعة

ولهذا فقد تشرب الطالب هذه المفاهيم الوطنية من كلهم، الجامعة 
وأسقطوها في الواقع العملي من خالل ممارستهم  ،خالل الدراسة

وغيرها من االنتخابات التي  ،حق التصويت في االنتخابات النيابية
معنى الوطن والمواطنة ملكة، فأصبح لديهم وعي بجري في المت

ومعنى الوالء واالنتماء واإلخالص والتسامح والتكافل  ،الحقيقة
   .االجتماعي

 Segnatelli،1997( سجناتليتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة و

المفاهيم الوطنية والعمل السياسي قد بن معرفة الطالب التي بينت أ) 
ن أإال  .ة التربية الوطنية واجتيازهم لهالمادارتفعت بعد دراستهم 

التي أظهرت ) 2006(هذه الدراسة تختلف مع نتائج دراسة الشرعة 
الجامعات األردنية  ن الفروق اإلحصائية في درجة وعي طلبةأ

  .بمفاهيم الوحدة الوطنية كانت لصالح طلبة السنة الثانية
      

  :التوصيات
  : احث باآلتي في ضوء نتائج الدراسة يوصي الب

تدريس مادة التربية الوطنية في المدارس األردنية منذ المراحل  .1
 .حتى تنمو قيم المواطنة عند التالميذ صغارا ،األولى

تدريس مادة التربية الوطنية في الجامعات األردنية ضمن  .2
بدالً من تدريسها حسب فلسفة كلها محاور محددة للجامعات 

  الجامعة 
اإلعالم التركيز على إعداد تنفيذ برامج تتعلق يجب على وسائل  .3

بالمفاهيم الوطنية والسياسية واالجتماعية ألن تربية المواطن 
  . كافة هي مسؤولية أجهزة الدولة

  

  :عـــالمراج

الدولة األردنية وفلسفة اإلصالح ). 2005( .سعيد التل، ]1[
  .آب ،12754جريدة الرأي،  عمان، ع . والتحديث

تطور مستوى المفاهيم عند طلبة ). 1995(  .حمدأالخطيب،  ]2[
رسالة ماجستير . المرحلتين األساسية  واإلعدادية في األردن

  .ربد، األردنإجامعة اليرموك  غير منشورة،
ظاهرة  التعصب ومظاهرها  ) . 2003( .عبير نعيم ديرانيه، ]3[

لدى  طالب الجامعات األردنية الرسمية  وعالقتها  بالعوامل 
رسالة  دكتوراه  . واالجتماعية  واألكاديميةواالقتصادية  

  .غير  منشورة، الجامعة  األردنية، عمان، األردن
درجة  تمثل  معلمي  ). 2006. (الرشيدي، براك صنت ]4[

المرحلة  الثانوية للمفاهيم  الوطنية واتجاهات  الطلبة  نحوها 
الجامعة   رسالة  دكتوراه  غير  منشورة،. في دولة  الكويت

  .األردن عمان، ة،األردني
دور كليات المعلمين في  ).1998.(السليمان،سليمان سعد ]5[

. تدعيم الوالء الوطني لدى طالبها بالمملكة العربية السعودية
رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، 

  .األردن
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بناء أنموذج لمفهوم الوحدة  ).2006( .الشرعة، ناصر ]6[
رسالة  .الوطنية في ضوء وعي طلبة الجامعة األردنية

  .عمان، األردن دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية،
مدى تضمن البعد البيئي في ). 2000( .الشناق، فرحان ]7[

محتوى التربية االجتماعية والوطنية في مرحلة التعليم 
ير غير منشورة، الجامعة رسالة ماجست. األساسي في األردن

  . األردنية  عمان، األردن
درجة تمثل طلبة  الجامعات  ).2003( .شويحات، صفاء ]8[

رسالة  دكتوراه غير  . األردنية لمفاهيم المواطنة الصالحة
  .الجامعة  األردنية، عمان، األردنمنشورة، 

المفاهيم  السياسية   ).2002". (محمد  عصام"، هطربي ]9[
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Levels of Probability Thinking of Students at the upper Basic Stage in Jordan  
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Abstract: This study aimed to investigate the levels of probability thinking of students in grades 7, 8, 9 and 
10. It also investigated the differences in these levels due to grade level and gender. Subjects of the study 

consisted of (1571) students in grades 7, 8, 9 and 10 chosen from six schools in Amman. To achieve the 

objectives of the study, a test in probability thinking was developed. The test consisted of 31 items with five 

choices. The validity and reliability were guaranteed by using suitable methods. Results of the study showed 

that most of the students were in the second level of probability thinking and this ability is being developed by 

the level and that curriculum has main roles in developing these levels. It also showed that ratio of males was 

greater than females on probability thinking at grades 9 & 10. The results also revealed the existence of 

significant differences in the probability thinking following the different grades for the benefit of grade 10. 
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  في األردنالعليا  ةاألساسيالمرحلة لدى طلبة  التفكير االحتماليمستويات 
  

 1إيمان رسمي عبد الدكتورة

 2فريد كامل أبو زينةالدكتور 

  

  1، األردن)األونروا(كلية العلوم التربوية واآلداب، األمم المتحدة 

2، األردنكلية العلوم التربوية، جامعة عمان العربية
 

  

كما استقصت االختالف  ،لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن التفكير االحتمالياستقصاء مستويات الدراسة  هذه هدفت :ملخصال
 على موزعينطالباً وطالبة ) 1571(بلغ عدد أفراد الدراسة . المستوى الدراسي والنوع االجتماعيباختالف  التفكير االحتماليفي مستويات 

ولتحقيق . انيةثالتابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الفي المدارس الحكومية ) العاشروالتاسع، وثامن، الوالسابع، ( صفوف ةأربع
 وتم التحقق من صدق ،فقرة من نوع االختيار من متعدد من خمس بدائل) 31(التفكير االحتمالي مكون من ر اختبار في أهداف الدراسة، طو

 )االنتقالي( الثانيالمستوى في الصفين السابع والثامن وصلوا إلى أن غالبية الطلبة  كشفت نتائج الدراسة. اسبةاالختبار وثباته بالطرق المن
في حين أن طلبة الصف العاشر قد صنفوا في المستوى  ،المستوى الثالث فيطلبة الصف التاسع وصنف  ،التفكير االحتماليمن مستويات 

الرابع و يين الثالثأعلى من اإلناث في المستو كانتالطلبة الذكور نسبة ، كما أن الدراسي المستوىتقدم امع ، وأن هذه المستويات تنمو الرابع
التفكير في مستويات  وجود فروق ذات داللة إحصائية النتائج أيضاً تأظهرقد والعاشر، و ين التاسعالصفمن مستويات التفكير االحتمالي في 

وتقود هذه النتائج إلى دور بارز للمنهاج في تطوير التفكير . ولصالح الصف العاشر األساسي ،لدراسيةتبعاً الختالف الصفوف ا ،االحتمالي
 .االحتمالي لدى الطلبة

  
  .، الرياضياتاالحتمال، التفكير االحتمالي :الكلمات المفتاحية 
 

  29/8/2011 ، وتاريخ قبول البحث14/7/2010تاريخ استالم البحث 
  

  

  :ةـــمقدمال
ضوع االحتماالت أحد معايير المحتوى التي أوصى بها يعد مو

المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية 
(National Council of Teachers of Mathematics NCTM) 

 الدراسية المراحلتوزيعه على ، حيث يتم لتنمية التفكير االحتمالي
حيث هاية المرحلة الثانوية، ل وحتى نبدءاً من رياض األطفا كلّها

من فهم واستخدام المفاهيم جميعهم تمكن البرامج التعليمية الطلبة 
ومع أن االحتمال  .)20(وتطبيقها واستخدامها األساسية في االحتماالت

إال أنه يرتبط بمواضيع رياضية أخرى  ،موضوع قائم بذاته
اس في جمع االحتماالت األس دكما تع ؛والهندسةوالجبر  كاألعداد

  .البيانات، ووصفها، وتحليلها، وتفسيرها
دور  )NCTM(ويؤكد المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات 

الرياضيات في إثارة فكر المتعلم، وتنمية قدرته على التفكير وحل 
  .)20(المشكالت، وتوسيع فهمه ومدركاته للرياضيات الوظيفية

 ير العمليات التيمن أهم معاي بشكٍل عام، معيار التفكيرإذ يعد 
 وإذا. نصت عليها وثيقة المباديء والمعايير للرياضيات المدرسية

ما ارتبط التفكير بالعمليات العقلية التي يقوم بها الفرد عند مواجهته 
فإن التفكير في هذه  ،لمواقف تتطلب مفاهيم وقوانين في االحتماالت

لذي يتناول النسبة الحالة هو التفكير االحتمالي، مثلما يسمى التفكير ا
  .)3(والتناسب بالتفكير التناسبي

 إذ عن بقية أنماط التفكير الرياضي، ويختلف التفكير االحتمالي
 ابشكل أكثر وضوحاً مم ،الحدس دوراً محورياً في االحتمالية يؤدي

 أنماط التفكير األخرى فيأو  ،يقوم به في المجاالت األخرى
 والذي يبدأ في ،س االحتماليالرياضيات، وهو ما يعبر عنه بالحد

 إلى أن يتطور إلى الحدس الكمي في مراحل عمرية ،)8(سن مبكرة
  .)16(الحقة، وهكذا حتى يصل إلى ما يطلق عليه المستوى العددي
فهل : وهناك موقفان متباينان في تطور التفكير االحتمالي

 فجأة قدرة تظهرأنه  والتفكير االحتمالي ينمو تدريجياً بتقدم العمر؟ أ
أحد هذين الموقفين والذي بياجيه  لفي مرحلة عمرية معينة؟ ويمث

أن التفكير االحتمالي يتطور من خالل التطور المعرفي يتمثل في 
 إذ؛ ، فهو محدد بمراحل بياجيه للتطور المعرفي في التفكيرللفرد
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يمر التفكير االحتمالي بمراحل بشكل مطابق لبناء العمليات العقلية 
  .)8(هبياجي عند

لقد درس بياجيه التفكير االحتمالي عند األطفال من خالل عملية 
الخلط العشوائي والسحب العشوائي لمجموعة كرات في صندوق 

ومن . مقسم إلى نصفين، وكل نصف به لون معين من الكرات
خالل األلعاب التي يدخل فيها عامل الحظ واالحتمال، وجد بياجيه 

ى، ما بين سن الرابعة والسابعة، ال أن األطفال في المرحلة األول
يدركون عملية الخلط العشوائي، كما ال يدركون دور الحظ 

أطفال أما . ومبارياتها هذه واالحتمال في ألعاب الحظ واالحتمال
بعة وحتى الحادية عشرة، حيث يبدأ المرحلة الثانية من سن السا

ألعاب  فيرفضون فكرة أن نتائج ،الحس والحدس باالحتمال بالتطور
. الحظ تعطي النتيجة نفسها، ويتكون لديهم حس شامل باالحتمال

من الحدس  بعدهناك أالثة، بعد سن الحادية عشرة، وفي المرحلة الث
  .)9(أو الحس الشمولي باالحتمال، وهي بداية للتقدير والقياس الكمي

يخالف  الذي) Fischbein(يمثله فيشبن ف اآلخرأما الموقف 
 اننبثقيال  ومفهومه لدى األطفال أن فكرة االحتمال عتقدفي ،بياجيه

ز بين الحدس فهو يمي .إال عند الوصول لمرحلة العمليات المجردة
فاالحتمال الحسي أو . المجرد العددي االحتمالواألولي لالحتمال 

ما قبل العمليات،  ة، حتى في مرحليظهر في سن مبكرة الحدسي
والخبرات التي  األطفالتجارب خالل يوماً بعد يوم من  ويبنى

وحساب احتمال  ،بشكل واضح أما مفهوم االحتمال .يمرون بها
  .)16(في مرحلة الحقة انث فيأتيدوالحواعناصر الفضاء العيني 

فيشبن مع بياجيه في تطور التفكير االحتمالي لدى  ويتفق
ضرورة توفير الخبرات والبيئة المالئمة  ثنانكما يؤكد االاألطفال، 
تفكير االحتمالي، وتضمين المناهج الدراسية مفاهيم لتطور ال

ألن  ؛لتطوير التفكير االحتمالي لدى المتعلمينوقوانينها االحتماالت 
  .ذلك لن يحرزه الطالب تلقائياً

في هذا السياق يبين المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في 
 أن نمط التفكير المستخدم في )NCTM( الواليات المتحدة

حتى لو لم يكن في المنهاج،  ،ت قد يطوره الطفل بداهةاالحتماال
 ومع ذلك فإن تضمين المناهج الدراسية لمفاهيم االحتماالت وقوانينها

، إذ جميعها أمر ال بد منه، وبشكٍل منظم ومتسلسل عبر الصفوف
أن االحتماالت ترتبط بمواضيع متعددة في الرياضيات منها األعداد، 

كما تساعد االحتماالت في تحليل . والنسبة واإلحصاء والجبر
  .)20(واختبار الفرضيات ،وتفسيرها ،البيانات

وقد جاء موضوع االحتماالت مندمجاً مع اإلحصاء تحت مسمى 
 ،)Data Analysis & Probability(معيار تحليل البيانات واالحتماالت

في حين أوردت وثيقة المنهاج الصادرة عن المجلس الوطني 

 موضوع االحتماالت منفصالً عن 1989األمريكي عام 
ويمر التفكير االحتمالي في أربعة مستويات هرمية،  .)19(اإلحصاء

من خالل توفير  ،يتم االنتقال من مستوى إلى آخر بالتدريجو
  . )14(الخبرات واألنشطة الضرورية 

  

  :والمستويات األربعة هي

            )                        Subjective(المستوى الذاتي  •

بناء على رأيهم  ،األطفال في هذا المستوى يصدرون أحكاماً ذاتية
ونظرتهم لألشياء، وبمعنى آخر فإن فهمهم لالحتمالية الشخصي 

يكون معدوماً تقريباً، فمثال عند سؤال الطفل عن النواتج الممكنة 
 لسحب كرة من صندوق يحتوي على كرة حمراء وكرة صفراء

يجيب الطفل بأن الكرة الحمراء هي الناتج وأخرى زرقاء، فقد 
النجاح  د، فمحبة الطفل للون األحمر مثالً تجعله يعالمطلوب

   .حصوله على هذا اللون

 ) Transitional(المستوى االنتقالي  •

في المواقف  ةاالحتمالي االنتقال لفهمهذا المستوى هو مرحلة 
يتم في هذه  إال أن ربط االحتمال بالتكرار النسبي ال ،البسيطة

المرحلة، إذ يستطيع األطفال في هذا المستوى ذكر عناصر الفضاء 
كرمي حجر نرد لكنهم ال يستطيعون فعل  ،العيني في موقف بسيط

 ).مسائل تتضمن أكثر من مرحلة ( ذلك في مواقف أكثر تعقيداً 

 الكمي غير الرسمي/المستوى شبه الكمي •

)Informal Quantitative( 

في هذا المستوى بإصدار أحكام كمية عند التعامل مع  يبدأ األطفال
مع ربط االحتماالت،  هذه والمقارنة بين ،مهمات في االحتماالت

إذ يتحول األطفال الستعمال استراتيجيات . االحتمال بالتكرار النسبي
أكثر عمومية في  تعداد عناصر الفضاء العيني لتجربة مكونة من 

ق تفكيرهم في الفضاء العيني ويبدأ األطفال بتنسي. مرحلتين
 ويدرك األطفال أن احتماالت .واالحتماالت بأسلوب منظومي

كما يتجه األطفال إلى . الحوادث تتغير في تجارب عدم اإلرجاع
 .الترميز في هذا المستوى من التفكير

   )Numerical(المستوى العددي  •
والمهمات في هذا المستوى تحليل المواقف يستطيع األطفال 

واستخدام القوانين، ومعرفة نواتج مسائل االحتماالت  ،حتماليةاال
 .وتطبيقاتها

لقد نبهت الوثيقتان الصادرتان عن المجلس الوطني في الواليات 
1989،2000المتحدة عامي 

الباحثين إلى تناول التفكير  )19،20(
االحتمالي لدى األطفال بالدراسة والبحث؛ فقد أجرى كونولد 

استناداً  ،ة تناولت التناقضات في استدالالت الطلبةدراس )18(وزمالؤه
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 ،لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية والجامعية ،إلى االحتماالت
تركزت حول االحتمال الناتج في الحوادث المستقلة عند تكرار 

في ": لى وجود تناقض في استخدام مصطلحيحدوثها، حيث دلت ع
وأنه ال  ،)least likely(األقل حدوثاً  ،)most likely(الغالب 

توجد رؤية محددة وواضحة الستدالالت الطلبة المبنية على 
 لىجامعية لم يصلوا إلأي أن طلبة المرحلة الثانوية وا ،االحتماالت

  . المستوى العددي
استقصاء أثر المعرفة غير  )26(وهدفت دراسة وليامز وآمر

 ،سنة 12أو 11لدى األطفال الذين أعمارهم ،ماالتالرسمية لالحت
) 38(وذلك من خالل مقابلة  ،لى االحتمالاالستدالل المبني ع في

استبانة توضح تجاربهم وقصصهم بحيث ) 238(طفالً وتوزيع 
وتبين لدى الباحثين أن فهم األطفال . تركز فيها على لغة االحتمال

لالحتمال مبني على الحدس واالكتشاف التلقائي والمعتقدات التي ال 
وهذا يشير إلى أن األطفال ، االستدالل لديهم بشكل سليمتوجه عملية 

في هذا العمر ال يزالون في المستوى الذاتي من مستويات التفكير 
  .االحتمالي

بوضع إطار عام للتفكير االحتمالي  )14(ناوقام جونز وآخر
لألطفال من الصف األول وحتى الثالث، استناداً إلى مالحظة 

بعوا ذلك بوضع إطار عام للتفكير ت، وأاألطفال في هذا العمر
   .)16(االحتمالي لألطفال في الصف الثامن

الفضاء العيني، : رئيسة هي ةوتناول اإلطار موضوعات أربع
. مقارنة االحتماالت، واالحتمال المشروطوالحوادث واالحتمال، و

وعند استخدام هذا اإلطار مع الطلبة في الصفوف الدنيا تبين 
موداً في التفكير االحتمالي لدى األطفال، في للباحثين أن هناك ج

 حين أن مستوى التفكير االحتمالي لألطفال في الصف الثامن يتوافق
  .المستوى االنتقاليمع 

إطاراً للتفكير االحتمالي لألطفال من  )15(كما وضع جونز وتار
الصف الرابع وحتى الصف الثامن في مجالي استقالل الحوادث، 

وأظهرت الدراسة أن مستويات التفكير . واالحتمال المشروط
وفي دراسة قام بها بيك . االحتمالي لألطفال كانت ثابتة ومستقرة

للتحقق من اعتماد األطفال من سن ثالث سنوات إلى  )7(وزمالؤه
أو  ،نتيجة تجربة ،خمس سنوات على مفهوم االحتمال في معرفتهم

 فال صعوبة فيأو محاولة سابقة، وجد األط ،محاولة تالية لتجربة
توقع نتيجة التجربة التالية، بشكل مستقل عن نتيجة المحاولة 

  .األولى
ونتائج الدراسات حول  ،)20(يبدو أن وثيقة المباديء والمعايير

دعت إلى الحاجة إلى تدريس  ،التفكير االحتمالي لألطفال والراشدين
موضوعات في االحتماالت للمعلمين قبل الخدمة، وللطلبة على حد 

 أن )21(قام بها جودينو وآخران دراسة قد أظهرت نتائجف. سواء
بتدائية قبل الخدمة، من خالل تدريس االحتماالت لمعلمي المرحلة اال

مالية الخاطئة على تعديل المفاهيم االحتقد عمل  أسلوب المحاكاة، 
وتعزيز مقدرة المشاركين في التمييز بين معلماً، ) 122(لدى

  .حتمال التجريبياالحتمال النظري واال
أن لجلسات التعلم أثراً  )17(كويراال نتائج دراسة قام بها بينتكما 

معلمي المرحلة الثانوية قبل  في تطور التفكير االحتمالي لدى
، إال أن الحاجة تدعو إلى زيادة الوقت المخصص لتعلم الخدمة

استخدمت األلعاب في تدريس وقد  .مفاهيم وقوانين االحتماالت
، وخلصت هذه الدراسة )6(يم االحتمالية لطلبة الصف التاسعالمفاه

إلى تأثير األلعاب والمهمات االحتمالية في بناء لغة احتمالية لدى 
عند تبادلهم للمعلومات المرتبطة بالفضاء العيني  ،الطلبة

  .واالحتماالت
هدفت دراسة  )4(أجرت مقيبلأما في المنطقة العربية، فقد 

في ة الصف الحادي عشر في سلطنة عمان طلبمعرفة أثر تدريب 
على تنمية التفكير  باستخدام محاكاة الحاسوب ،موضوع االحتماالت

 إذ أظهرت أن مستوى التفكير ،، وكانت نتائجها إيجابيةاالحتمالي
  .االحتمالي للطلبة الذين درسوا باستخدام الحاسوب كان األعلى

قصاء أثر استهدفت دراسة  )1(أحمد وأبو زينة وعبد ىأجرو
نمو القدرة على التفكير االحتمالي لدى  فيتدريس االحتماالت 

ونوع الجنس بنمو هذه  ،باإلضافة إلى عالقة مسار الدراسة ،الطلبة
اختيروا  ،وطالبة طالب) 1603(بلغ عدد أفراد الدراسة  وقد. القدرة

كشفت نتائج . الصفوف التاسع وحتى الحادي عشرمن طلبة 
بين متوسط عالمات طلبة  ذات داللة إحصائية الدراسة وجود فروق

اشر ومتوسط عالمات طلبة الصف الع ،الصف التاسع األساسي
لصالح  ،الصف األول الثانويومتوسط عالمات طلبة  ،األساسي

كما  .التفكير االحتمالياختبار على  ،طلبة الصف العاشر األساسي
 عالمات وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطأظهرت النتائج 

ومتوسط كل من عالمات طلبة  ،طلبة المسار العلمي من جهة
، وأظهرت المسار األدبي وطلبة المسار المهني من جهة أخرى

وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط عالمات الطلبة أيضاً 
  .الذكور ومتوسط عالمات اإلناث لصالح اإلناث

حتماالت في إن االهتمام بتوجيه االنتباه إلدخال موضوع اال
المناهج الدراسية هو حديث العهد، مع أنه نال اهتماماً في البرامج 

 ،)25(التدريبية؛ ومن هذه الدراسات ما قام به واطسون ومورتز

  .)22(ودراسة قام بها بوالكي
مناهج الرياضيات االحتماالت أما في األردن، فقد تناولت 

واستمرت كذلك  بدءاً بالصف الثالث، ،واإلحصاء بشكٍل مبسط جداً
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تماالت واإلحصاء بشكل حتى الصف العاشر، حيث قدم المنهاج االح
تناول قوانين االحتماالت، والحوادث المستقلة أكثر عمقاً؛ إذ 

والمشروطة، إال أنه توقف عن إضافة شيء في االحتماالت في 
إدارة المناهج والكتب (الصفين الحادي عشر والثاني عشر 

التقدم باقتراح  )2(د حاولت دراسة الطيطيوق). 2005الدراسية، 
جميعها بما  لتوزيع محتوى اإلحصاء واالحتماالت على الصفوف

  .)20(ء والمعايير األمريكيةينسجم مع وثيقة المبادى
بدو من المراجعة السابقة للدراسات التي تناولت التفكير ي

الستخدام طرائق تلقائية حدسية في حل  ،تجاه األطفال االحتمالي
أن وصاً في المرحلة المتدنية من العمر، مسائل االحتماالت خص

 ،الحظ ثر لديهم باالعتقادات الشخصية عنالتفكير االحتمالي يتأ
والرغبة الشخصية بنتيجة ما، كما يمكن تحديد التفكير  ،والقدر

: وهي ،االحتمالي بإطار مرتبط بموضوعات االحتماالت األساسية
االحتمال ومقارنة االحتماالت، وحادث، احتمال الوالفضاء العيني، 

  .ويتأثر التفكير االحتمالي بالتدريس. المشروط
  

  :مشكلة الدراسة
االحتماالت إحدى معايير المحتوى لدى المجلس القومي  تعد

د هذا المجلس توقعاته في هذااألمريكي لمعلمي الرياضيات، وقد حد 
رياضيات في وبالنظر إلى منهاج ال. المجال لدى طلبة المدارس

جد أنه يفتقد للكثير من هذه ن ،ومناهج الدول األخرى األردن
، وهذا بدوره يدعو للبحث عن مستوى طلبة المدارس )2(التوقعات
الدراسي والنوع القته بالمستوى في االحتماالت وعوغيرها األردنية 

  .االجتماعي
لدى التفكير االحتمالي تحديد مستويات هدفت هذه الدراسة وقد 

مستويات  بة المرحلة األساسية العليا في األردن، واالختالف فيطل
. المستوى الدراسي والنوع االجتماعيباختالف التفكير االحتمالي 

  :اآلتيةاألسئلة الحالية حاولت اإلجابة عن  وتحديداً فإن الدراسة
في  طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن كيف يتوزع .1

على مستويات  والتاسع، والعاشر سابع، والثامن،الصفوف ال
 ؟التفكير االحتمالي

 

توزيع طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن ختلف هل ي .2
المستوى الدراسي باختالف التفكير االحتمالي مستويات  حسب

 ؟والنوع االجتماعي

طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن على  ما مستوى أداء .3
 ؟ياختبار التفكير االحتمال

هل يختلف آداء طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن على  .4
المستوى الدراسي والنوع اختبار التفكير االحتمالي باختالف 

 ؟االجتماعي

على المستوى الدراسي والنوع االجتماعي هل هناك تفاعل بين  .5
داء طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن على مستوى أ

  مالي؟اختبار التفكير االحت
 

  :التعريفات اإلجرائية
مجموعة العمليات العقلية التي يقوم بها  :التفكير االحتمالي

الطالب من خالل استجابته لمواقف تحتوي على مجاالت التفكير 
  :اآلتيةاالحتمالي 

الفضاء العيني لتجربة عشوائية ما؛ والذي يشمل ذكر مجموعة  .1
 اء العيني،وإيجاد عدد عناصر الفض ،عناصر الفضاء العيني

 .لتجربة عشوائية من مرحلة أو مرحلتين

الحادث، وهو مجموعة جزئية من الفضاء العيني، ويشمل إيجاد  .2
عدد عناصر حادث  ما في تجربة عشوائية مكونة من مرحلة 

 :نواعهابأوذكر هذه العناصر، وتمييز الحوادث  ،أو مرحلتين
 تؤكداً إذا كانالحادث م دعإذ ي. والمحتملة ،والمستحيلة ،األكيدة

وفي هذه الحالة يكون  ،عناصره مساوية لعناصر الفضاء العيني
، بينما يكون الحادث مستحيالً إذا كان )1(احتمال الحادث المؤكد

وفي هذه الحالة يكون احتمال الحادث المستحيل  ،مجموعة خالية
 .وغير ذلك يكون الحادث محتمالً). اًصفر(

 قيمة عددية تتراوح بين صفر وهيالقيمة العددية لالحتمال؛  .3
سواء أكان االحتمال  ،وقوع حادث ما) فرصة(الحتمال  ،وواحد

 ،التجريبي، كما يتضمن االحتمال المشروطاالحتمال النظري أم 
 .وقوانين االحتماالت ،واحتمال اتحاد حادثين أو تقاطعهما

تطبيقات؛ وتشمل مسائل من الحياة على مجاالت التفكير  .4
  . بقةاالحتمالي السا

وفي كل مجال من المجاالت السابقة تتوزع فقرات االختبار بين 
شبه واالنتقالي، و، الذاتي: مستويات التفكير االحتمالي األربعة

  .العدديو، الكمي
صل عليها الطالب في التي يح التفكير االحتمالي بالدرجةويقاس 

 التي هي اختبار في التفكير االحتمالي من إعدادأداة القياس 
وسوف يتم تحديد المستوى االحتمالي للطالب اعتماداً على  .ينباحثال

وحصوله على نتائج محددة  ،أدائه على اختبار التفكير االحتمالي
  .تتفق مع ذلك المستوى

 ،والثامن ،وهم طلبة الصفوف السابع :طلبة المرحلة األساسية
 تتراوح أعمارهم بين ، والعاشر األساسي في األردن الذينوالتاسع

  .سنة) 16 -13(
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  :أهمية الدراسة
، تأتي أهمية الدراسة نطالقاً من أهمية موضوع االحتمالا

نها تنظر في إالحالية من طبيعة الموضوع الذي تبحثه، حيث 
إذ . مستويات التفكير االحتمالي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا

 ية العلياالمرحلة األساسإن معرفة مستويات التفكير االحتمالي لطلبة 
أن  والمهارات التي يمكن ،والمعارف ،لتحديد الخبرات ممهشرط 

ن تحديد مستويات أ، كما مالياالحتيلزم تقديمها لتنمية التفكير 
الممارسات الخاطئة  معرفةاالحتمالي خطوة أساسية لمحاولة  التفكير

وتعديلها  معالجتها فيالمقدمة في تدريسها، ومحاولة مساعدة الطلبة 
  .وء ما هو متوقعفي ض

كذلك تأتي أهمية هذه الدراسة من اهتمامها بمحاولة بناء أدوات 
تسهم في تحديد مستويات التفكير االحتمالي والكشف عنها، كما 

والعربية ندرة األبحاث المحلية  فيتبرز أهمية الدراسة الحالية أيضاً 
قة المنط إذ إنها ستفتح المجال أمام الباحثين في ،في هذا المجال

لتناول هذا الموضوع بما يستحقه من اهتمام وعناية؛ العربية، 
ن اإلجابة عنها دافعاً ولتجيب عن عدد من األسئلة التي ربما تكو

بتنمية القدرة على التفكير االحتمالي لدى طلبة المرحلة لالهتمام 
  .األساسية

  

  :محددات الدراسة
  :تيةاآلفي ضوء المحددات وتعميمها يمكن تفسير النتائج و
 ،والثامن ،اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الصفوف السابع •

والعاشر األساسي في المدارس التابعة لمديرية التربية  ،والتاسع
م ن الثانية في محافظة العاصمة للعاوالتعليم في منطقة عما

 .م 2008/2009الدراسي 

االختبار المستخدم في الكشف عن مستويات التفكير االحتمالي  •
داد الباحثين، لذا فإن نتائج هذه الدراسة مرتبطة بمدى من إع

 .ه اختباراً مقنناًعدصالحية االختبار وصدقه وثباته، إذ ال يمكن 
  

  الطريقة واإلجراءات
الدراسة من طلبة  تكون مجتمع :مجتمع الدراسة وعينتها

والحادي عشر في المدارس الحكومية  ،والعاشر ،الصفوف التاسع
 ي الجامعة ووادي السير منءة عمان الثانية في لواالتابعة لمديري

م، والبالغ عددهم  2008/2009محافظة العاصمة للعام الدراسي 
   .طالباً وطالبة) 15060(

: تم اختيار عينة عنقودية من عدد من مدارس لواء الجامعة
والمهلب بن أبي  ،وابن العباس ،وضاحية الرشيد ،اسكان الجامعة

وأم حبيبة  ،يبة األساسيةأم حب: دي السيرصفرة، ومن لواء وا
طالباً ) 1571(بلغ عدد أفراد الدراسة ، إذ ومحمد الشريقي ،الثانوية
تمثل مجموعات الدراسة،  ،ربعة صفوففي أ ، موزعينوطالبة

الدراسية  المستوياتتوزيع أفراد الدراسة حسب ) 1( ويبين الجدول
  .والنوع االجتماعي

  المستوى الدراسي والنوع االجتماعيدراسة حسب توزيع أفراد ال )1(جدول 
               

النوع 

 االجتماعي

 المستوى الدراسي
 المجموع

  العاشر التاسع الثامن  السابع

 749  224 140 196 189 ذكر

 822  236 168 220 198 أنثى

 1571  460 308 416 387 المجموع

  :أدوات الدراسة
التفكير ة للكشف عن مستويات استخدم اختبار في الدراسة الحالي

 فقرة من نوع )31( في صورته النهائية من، تكون االحتمالي
توزعت على المستويات  ،بدائل ةاالختيار من متعدد من خمس

فقرات، ) 8(المستوى االنتقالي و ،فقرات) 8(المستوى الذاتي : اآلتية
 فقرات،) 7(المستوى العددي وفقرات، ) 8(المستوى شبه الكمي و

  .اختبار التفكير االحتمالي) 1(ويبين الملحق 
 

 : إعداد االختبار وتطبيقه

ن في تكوو ،فريق البحث اختبار التفكير االحتمالي من إعداد تم
جرى تطويرها في ضوء خصائص  ،فقرة) 37(صورته األولية من 

، وللتحقق من صدق كل مستوى من مستويات التفكير االحتمالي
من ) 7(وعددهم  ،على محكمين االختبار تفقراعرض االختبار تم 

على  للحكم ،ذوي االختصاص والخبرة في الرياضيات وتربوياتها
 وقد تم ،التفكير االحتمالي، وقدرتها على قياس الفقراتمالءمة 

كما تم . التعديل في ضوء مالحظات هؤالء المحكمين وآرائهم
د من على متخصصين في اللغة العربية للتأك الفقراتعرض هذه 

 وتم إجراء التعديالت على. ، وسالمة صياغتهاالفقراتمقروئية 
  .االختبار تبعاً للتغذية الراجعة
على عينة استطالعية مكونة من  االختباروبعد ذلك، تم تجريب 

والعاشر  ،السابع، والثامن، والتاسع:وطالبة في الصفوف طالب 100
والرسوم، في مدرستين أخريين، وذلك للتأكد من وضوح النصوص 

. ثباتهوتقدير  االختبار، ولتحديد الوقت الالزم لحل الفقرةومدى فهم 
  .باستخدام معادلة كرونباخ ألفا )0,94( لالختباربلغت قيمة الثبات 

، كما )0,87–0,35(تراوحت قيمة صعوبة الفقرات بين 
 وقد تم تطبيق ).0,84 -0,23(تراوحت القوة التمييزية للفقرات بين

وذلك للكشف عن  ،في شكلها النهائي الفقراتد وضع االختبار بع
فقرة من ) 31(من االختبار ن حيث تكوي، لمستويات التفكير االحتما

  .بدائل ةنوع االختيار من متعدد من خمس
فقرات  فيولتحديد مستوى الطالب تم حساب مجموع عالماته 

 واعتمدت، كنسبة مئوية مستوىعالمته في كل و جميعها، االختبار
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لتصنيف الطلبة في  ،صيغة متفق عليها من مجموعة المحكمين
  :على النحو اآلتي المستويات األربعة

 ات المستوىفقرمن % 75 نإذا أجاب ع :المستوى األول •
  .الذاتي

من فقرات المستوى % 75 نإذا أجاب ع :المستوى الثاني •
  .من فقرات المستوى االنتقالي% 60و  ،الذاتي

من فقرات المستوى % 75 نأجاب عإذا : المستوى الثالث •
من % 60و ،من فقرات المستوى االنتقالي% 75و ،الذاتي

  .فقرات المستوى شبه الكمي
من فقرات المستوى % 75 نإذا أجاب ع :المستوى الرابع •

من % 60و ،من فقرات المستوى االنتقالي% 75و ،الذاتي
من فقرات المستوى % 50و ،فقرات المستوى شبه الكمي

  .العددي

إذ لم  جميعهم، صنف االختبار الطلبةواعتماداً على هذه الصيغة 
أي طالب لم يتم تصنيفه، وقد كانت األوساط الحسابية للصفوف  قَبي

  .المستوى الدراسي وفقمتدرجة 
  :نتائج الدراسة

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً
  :لإلجابة عن السؤال األول في الدراسة

في رحلة األساسية العليا في األردن كيف يتوزع طلبة الم ∗
والعاشر على  ،والتاسع ،والثامن ،السابع الصفوف

  ؟التفكيراالحتماليستويات م

ويبين الجدول ، المئوية ب عدد التكرارات واستخراج النسبتم حسا
   .هذه النتائج) 2(

  االحتماليالتفكير الطلبة على مستويات  والنسب المئوية لتوزيععدد التكرارات  )2(جدول 
    

  المستوى الدراسي               
  

 التفكير االحتمالي مستوى

  المجموع العاشر التاسع الثامن السابع

 )%100(  1571 )%100(   460 )%100( 308 )%100( 416 )%100(  387 )الذاتي(    األول  المستوى

  )%84,4( 1326 )%94,1(  433 )%86(  265 )%84,4( 351 )%71,6( 277 )االنتقالي(    الثانيالمستوى 

  )%47,8( 751 )%78,5(  361 )%72,7(224 )%22,6( 94 )%18,6(   72 )شبه الكمي(    الثالث المستوى

  )%22,5( 354 )%60,2( 277 )%15,9(  49 )%4,1(  17 )%2,8(    11 )العددي(    الرابع المستوى
  

 المستوى أن عدد الطلبة يزيد مع تقدم) 2(يظهر من الجدول 
لصف العاشر في المستوى الرابع ابلغ عدد طلبة  فقد ،الدراسي

يليه عدد الطلبة في   ،وهو األعلى ،%60,2أي ما نسبته  ،)277(
ثم يليه عدد الطلبة في  ،%15,9أي ما نسبته ) 49(الصف التاسع 
في حين أن عدد الطلبة %. 4,1أي ما نسبته  ،)17(الصف الثامن 

ويالحظ %. 2,8أي ما نسبته  ،)11(األقل   في الصف السابع كان
المستوى الرابع من  للطلبة فيأن هنالك قفزة في النسبة المئوية 

  .مالي بين الصفين التاسع والعاشرمستويات التفكير االحت
أيضاً أن عدد الطلبة في المستوى ) 2(كما يظهر من الجدول 

لصف ابة إذ بلغ عدد طل ،الدراسي المستوىالثالث يزيد مع تقدم 
وهو  ،%78,5أي ما نسبته  ،)361(العاشر في المستوى الثالث 

أي ما نسبته  ،)224(يليه عدد الطلبة في الصف التاسع  ،األعلى
أي ما نسبته  ،)94(ثم يليه عدد الطلبة في الصف الثامن  ،72,7%
في حين أن عدد الطلبة في الصف السابع كان  األقل %. 22,6

ويالحظ أن هنالك قفزة في النسبة  .%18,6أي ما نسبته ) 72(
المئوية لتوزيع الطلبة على المستوى الثالث من مستويات التفكير 

  .االحتمالي بين الصفين الثامن والتاسع

 ا في المستوياتتوزعوقد  الطلبةأن ) 2(يظهر من الجدول و
لكن أكبر نسبة  ،وتجاوزوه وأنهم قد وصلوا المستوى األول كلها،

إذ بلغ عدد الطلبة الذين وصلوا  ،المستوى الثاني منهم جاءت في
  %.84,4أي ما نسبته  ،)1326(المستوى الثاني 

النسب المئوية للطلبة الذين وصلوا لكل ) 1الشكل(ويبين 
  .من مستويات التفكير االحتمالي مستوى
  نسبة الطلبة المئوية لكل مستوى من مستويات التفكير االحتمالي) 1(شكل 

  

  
  

 

 

 

 

 

 
 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: نياًثا
  : لإلجابة عن السؤال الثاني

، هل يختلف توزيع طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن ∗

 باختالف المستوى ،ويات التفكير االحتماليحسب مست

  ؟والنوع االجتماعيالدراسي 
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  المستوى الدراسيحسب     .أ
χعتمد اختبار كاي تربيع اُ

 ،صفوف السابعفي الللتكرارات  2
على المستويات األربعة، ويمثل  ،والعاشر ،والتاسع ،والثامن

التكرارات المشاهدة والمتوقعة في كل مستوى من ) 3(الجدول 
  .مستويات التفكير االحتمالي لكل صف

  

على المستويات الطلبة توزيع المشاهدة والمتوقعة لتكرارات الجدول  )3(جدول 

  المستوى الدراسيحسب األربعة للتفكير االحتمالي 
  

مستوى التفكير        
 االحتمالي

 

 

     المستوى الدراسي

 

 

  الرابع  الثالث  الثاني  األول

عدد 

الطلبة 

في 
  الصف

  السابع
387  

)387(  
277  

)327(  
72  

)185(  
11  

)87(  387  

  الثامن
416  

)416(  
351  

)352(  
94  

)199(  
17  

)94(  416  

  التاسع
308  

)308(  
265  

)260(  
224  

)147(  
49  

)69(  308  

  العاشر
460  

)460(  
433  

)388(  
361  

)220(  
277  

)104(  460  

  1571  354  751  1326  1571  المجموع
  

  .تمثل األعداد بين األقواس القيم المتوقعة*: 
) 16,919(أعلى من  هيو) 691,129(كاي تربيع  ت قيمةبلغ

مما يدل على وجود فروق ذات  ؛)α=0,05(عند مستوى 
تبعاً  ،ن الطلبة على مستويات التفكير االحتماليداللةإحصائية بي

باستثناء  ،أي أن توزيع الطلبة على المستويات ؛الدراسي للمستوى
، فقد بلغ عدد المستوى الدراسييختلف باختالف ، المستوى األول

أي  ؛)416(الذين وصلوا المستوى األول من الصف الثامن  الطلبة
وصلوا هذا المستوى من  عدد الطلبة الذينو ،)%100(ما نسبته 

، وكان عدد طلبة )%100(أي ما نسبته  ؛)387(الصف السابع كان 
 ،)%84,4(أي ما نسبته  ؛)351(الصف الثامن في المستوى الثاني 

، وكان عدد )%71,6(أي ما نسبته  ،)277(وفي الصف السابع 
أي ما نسبته  ؛)94(طلبة الصف الثامن في المستوى الثالث 

أي ما نسبته  ؛)72(ا كان عددهم في الصف السابع بينم ،)22,6%(
في حين أن عدد طلبة الصف الثامن في المستوى  ،)18,6%(

بينما كان عددهم في  ،)%4,1(أي ما نسبته  ؛)17(الرابع كان 
 .)%2,8(أي بنسبة  ؛)11(الصف السابع 

كما بلغ عدد الطلبة الذين وصلوا المستوى األول من الصف 
وعدد الطلبة الذين وصلوا  ،)%100(ما نسبته  أي ؛)308(التاسع 

أي ما نسبته  ؛)460(هذا المستوى من الصف العاشر كان 
الثاني ، وكان عدد طلبة الصف التاسع في المستوى )100%(
أي ما  ؛)433(وفي الصف العاشر  ،)%86(أي ما نسبته  ؛)265(

، وكان عدد طلبة الصف التاسع في المستوى )%94,1(نسبته 
بينما كان عددهم في  ،)%72,7(أي ما نسبته  ؛)224(ث الثال

، في حين أن عدد )%78,5(أي ما نسبته  ؛)361(الصف العاشر 
أي ما نسبته  ؛)49(طلبة الصف التاسع في المستوى الرابع كان 

أي بنسبة  ؛)277(بينما كان عددهم في الصف العاشر  ،)15,9%(
)60,2.%(  

  

  النوع االجتماعيحسب     .ب
تكرارات المشاهدة والمتوقعة للذكور واإلناث في ال تم حساب

وذلك على كل  ،والعاشر ،والتاسع ،والثامن ،الصفوف السابع
ب، 4و،أ4(ول امستوى من مستويات التفكير االحتمالي، وتبين الجد

 .هذه النتائج) ه4و، د4و، 47و
  

في كل مستوى من مستويات  المشاهدة والمتوقعة تكراراتالجدول  )أ4(جدول 
 للنوع االجتماعيتفكير االحتمالي للصف السابع تبعاً لا

  

  المستوى              
 

 

  النوع االجتماعي

  الرابع  الثالث  الثاني  األول

  ذكر
184  

)185(  
135  

)135(  
40  

)35(  
7  
)9(  

  أنثى
203  

)202(  
142  

)142(  
32  

)37(  
8  
)6(  

 

  .تمثل األعداد بين األقواس القيم المتوقعة*:  
عند ) 9,488(من  وهي أقل ،)2,5(اي تربيع ك ت قيمةبلغ

وجود فروق ذات داللة عدم مما يدل على  ؛)α=0,05(مستوى 
على مستويات التفكير االحتمالي  ،إحصائية بين طلبة الصف السابع

أي أن توزيع طلبة الصف السابع على  ،للنوع االجتماعيتبعاً 
النوع الف المستويات األربعة للتفكير االحتمالي ال يختلف باخت

 .االجتماعي

جدول التكرارات المشاهدة والمتوقعة في كل مستوى من مستويات  )ب4(جدول 

  للنوع االجتماعيالتفكير االحتمالي للصف الثامن تبعاً 
  

  المستوى          
 

 

 

  النوع االجتماعي

  الرابع  الثالث  الثاني  األول

  ذكر
198  

)198(  
171  

)165(  
52  

)44(  
11  

)8(  

  أنثى
218  

)218(  
180  

)186(  
42  

)50(  
6  
)9(  

  تمثل األعداد بين األقواس القيم المتوقعة*: 
عند ) 9,488(من  وهي أقل ،)5,27(كاي تربيع  ت قيمةبلغ

وجود فروق ذات داللة عدم مما يدل على  ،)α=0,05(مستوى 
على مستويات التفكير االحتمالي  ،الثامنإحصائية بين طلبة الصف 
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أي أن توزيع الذكور واإلناث ال يختلف على  ،يللنوع االجتماعتبعاً 
  .مستويات التفكير االحتمالي في الصف الثامن

  

جدول التكرارات المشاهدة والمتوقعة في كل مستوى من مستويات  )%4(جدول 
  للنوع االجتماعيالتفكير االحتمالي للصف التاسع تبعاً 

  

  المستوى       
 

 

 

  النوع االجتماعي

  الرابع  الثالث  الثاني  األول

  147  ذكر

)147(  

129  

)120(  

123  

)102(  

32  

)22(  

  161  أنثى

)161(  

136  

)145(  

101  

)122(  

17  

)27(  
  

  .تمثل األعداد بين األقواس القيم المتوقعة*:   
عند ) 9,488(من  أعلىوهي  ،)17,42(كاي تربيع  ت قيمةبلغ

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية  ؛)α=0,05(مستوى 
تبعاً  ،على مستويات التفكير االحتمالي ،ين طلبة الصف التاسعب

أي أن توزيع الطلبة في الصف  ؛ولصالح الذكور ،للنوع االجتماعي
  .النوع االجتماعيالتاسع يختلف باختالف 

  

جدول التكرارات المشاهدة والمتوقعة في كل مستوى من مستويات  )د4(جدول 
  للنوع االجتماعياً التفكير االحتمالي للصف العاشر تبع

  

  المستوى
 

 

 

  النوع االجتماعي

  الرابع  الثالث  الثاني  األول

  220  ذكر
)219(  

211  
)211(  

199  
)176(  

183  
)135(  

  240  أنثى
)241(  

222  
)222(  

162  
)185(  

94  
)142(  

  .تمثل األعداد بين األقواس القيم المتوقعة*: 
عند ) 9,488(من  وهي أعلى) 39,17(كاي تربيع  ت قيمةبلغ

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية  ؛)α=0,05(مستوى 

تبعاً  ،على مستويات التفكير االحتمالي ،بين طلبة الصف العاشر
أي أن نسبة الطلبة الذكور أعلى  ؛ولصالح الذكور ،للنوع االجتماعي

   .من اإلناث على اختبار التفكير االحتمالي في الصف العاشر

  

لتوزيع الطلبة على المستويات لتكرارات المشاهدة والمتوقعة جدول ا )ه4(جدول 
  حسب النوع االجتماعيلتفكير االحتمالي ل األربعة

  

  المستوى        
 

 

 

  النوع االجتماعي

  
  

  الرابع  الثالث  الثاني  األول

  ذكر
749  

)749(  
646  

)632(  
414  

)358(  
233  

)169(  

  أنثى
822  

)822(  
680  

)694(  
337  

)392(  
121  

)185(  
  

  تمثل األعداد بين األقواس القيم المتوقعة*: 
عند ) 9,488(وهي أعلى من  ،)63,45(بلغت قيمة كاي تربيع 

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية  ؛)α=0,05(مستوى 
تبعاً للنوع  ،على مستويات التفكير االحتمالي ،بين الطلبة
الذكور أعلى من أي أن نسبة الطلبة  ؛ولصالح الذكور ،االجتماعي

  .اإلناث على اختبار التفكير االحتمالي
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثاً
  : لإلجابة عن السؤال الثالث

ما مستوى أداء  طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن  ∗
األوساط الحسابية تم حساب  اختبار التفكير االحتمالي؟ في

ات أفراد الدراسة حسب واالنحرافات المعيارية إلجاب
  .هذه النتائج) 5(الجدول  ويبين، الدراسية المستويات

  

  

  المستوى الدراسي والنوع االجتماعيحسب  التفكير االحتمالي اختبار فياألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج الطلبة  )5(جدول 
    

المستوى 
 الدراسي

 عيارياالنحراف الم الوسط الحسابي عدد الطلبة

  معاً  أنثى  ذكر  معاً  أنثى  ذكر  معاً  أنثى  ذكر

 3,92 3,92 3,91 13,78 14,08 13,47 387 198 189 السابع

 3,79 3,88 3,69 15,37 15,54 15,18 416 220 196 الثامن

 3,84 3,75 3,94 18,38 18,16 18,64 308 168 140 التاسع

  5,57  4,45  2,92  23,24  19,25  27,43  460  236  224  العاشر

 5,81 4,53 6,76 17,87 16,79 19,06 1571 822 749  الكلي
 

أن الوسط الحسابي لعالمات الطلبة في ) 5(يظهر من الجدول
يليه الوسط الحسابي  ،األقلوهو  ،)13,78(كان السابعالصف 

ثم يليه الوسط الحسابي   ،)15,37(الثامنلعالمات الطلبة في الصف 

في حين أن الوسط  ،)18,38( تاسعاللعالمات الطلبة في الصف 
 ،)23,24( األعلىكان  العاشرالحسابي لعالمات الطلبة في الصف 
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اختبار التفكير  فيفي األوساط الحسابية  كما يالحظ وجود تباين 
  .بين الذكور واإلناث في الصف العاشراالحتمالي 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعاً
  : بعلإلجابة عن السؤال الرا

 فيهل يختلف أداء  طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن  ∗
المستوى الدراسي والنوع اختبار التفكير االحتمالي باختالف 

أجري تحليل التباين الثتائي على نتائج الطلبة في  ؟االجتماعي
والتي نصت  ،الختبار الفرضية الصفرية األولى ،الصفوف

في مستويات ) α=0,05(ال توجد فروق جوهرية "على أنه 
 ،"الدراسية المختلفة المستوياتبين طلبة  التفكير االحتمالي

  .هذه النتائج) 6(الجدول يبين و

  

  )والتفاعل بينهما النوع االجتماعي والمستوى الدراسيمتغيري (حسب  التفكير االحتمالي اختبار فيلنتائج الطلبة  تحليل التباين الثنائينتائج  )6(جدول 
    

 قيمة ف المحسوبة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات التباينمصدر 
مستوى 

 الداللة

 0,000 97,14 1423,36 1 1423,36 النوع االجتماعي

 0,000 522,36 7653,72 3 22961,15 المستوى الدراسي

 0,000 131,50 1926,78  3  5780,35  المستوى الدراسي ×××× النوع االجتماعي

   14,65  1563  22901,23  الخطأ

     1570  53073,28  الكلي

  

 وجود فروق ذات داللة إحصائية) 6(يظهر من الجدول 
)α=0,05 ( تعزى  ،التفكير االحتماليمستويات  فيبين نتائج الطلبة

) 6(كما يظهر من الجدول  .ولصالح الذكور ،للنوع االجتماعي
ئج الطلبة بين نتا )α=0,05( وجود فروق ذات داللة إحصائية أيضاً

  . للمستوى الدراسيتعزى  ،التفكير االحتماليمستويات  في
للمقارنة بين نتائج  ،وفي ضوء ذلك تم استخدام طريقة توكي

بين الصفوف الدراسية  ،مستويات التفكير االحتمالي فيالطلبة 
  .نتائج المقارنات) 7(المختلفة، ويبين الجدول 

  

للفروق بين األوساط الحسابية لنتائج ) يتوك( نتائج المقارنات البعدية )7(جدول 

 الدراسية المختلفة المستوياتاختبارالتفكير االحتمالي في  فيالطلبة 
  

المستوى 

 الدراسي

الوسط 

 الحسابي
 السابع الثامن التاسع  العاشر

  *9,46  *7,87 *4,86 ─ 23,24  العاشر

 *4,60 *3,01 ─   18,38 التاسع

 *1,59 ─    15,37 الثامن

 ─      13,78 السابع
 

    .)α=0,05(ذات داللة إحصائية *
= α(ن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية أ) 7(الجدول من يظهر 

مستويات التفكير االحتمالي بين طلبة الصف العاشر  في) 0,05
ولصالح طلبة ، والسابع ،والثامن ،وطلبة الصفوف التاسع ،األساسي

 في) α=0,05(ئية ، وأن هناك فرقاً ذا داللة إحصاالصف العاشر
مستويات التفكير االحتمالي بين طلبة الصف التاسع األساسي 
والثامن األساسي من جهة، وبين طلبة الصف التاسع األساسي 

 ،ولصالح طلبة الصف التاسع ،والسابع األساسي من جهة أخرى
 مستويات التفكير في) α =0,05(وأن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية 

 ،بة الصف الثامن األساسي والسابع األساسياالحتمالي بين طل
  .ولصالح طلبة الصف الثامن

كما يالحظ أن أقل فرق كان بين الصفين السابع والثامن 
في حين أن الفرق الثاني كان بين الصفين الثامن والتاسع  ،)1,59(
  ).9,46(بع أعلى فرق بين الصفين العاشر والسا، وكان )3,01(

  

  :قة بالسؤال الخامسالنتائج المتعل: خامساً
  : لإلجابة عن السؤال الخامس

 النوع االجتماعي والمستوى الدراسيهل هناك تفاعل بين  ∗

على مستوى أداء  طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن 
  ؟اختبار التفكير االحتمالي في

النوع بالنسبة للتفاعل بين  ،أيضاً) 6(يظهر من نتائج الجدول 
المحسوبة ) ف(أن قيمة  ،ى الدراسياالجتماعي والمستو

وهذا يدل على وجود فروق ذات ) 0,00(وأن احتمالها  ،)131,50(
النوع االجتماعي تعزى إلى التفاعل بين  ،)α=0,05(داللة إحصائية 

 )2(اختبار التفكير االحتمالي، ويبين الشكل  فيوالمستوى الدراسي 
اختبار التفكير  في النوع االجتماعي والمستوى الدراسيالتفاعل بين 

 .االحتمالي
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اختبار  النوع االجتماعي والمستوى الدراسي فيالتفاعل بين  )2(شكل

  التفكير االحتمالي
  

 

  تاســـــع

3 0  

2 0  

1 0  

  

  عاشــــــر  ســـــابع  ثــــامن

  

  
 وففي الصفوالذكور  اإلناثأن نتائج ) 2(يظهر من الشكل 

في  ذكورالنتائج  أنفي حين ، متقاربة والتاسع ،والثامن ،السابع
مما جعل التفاعل أمراً  ،من اإلناثأعلى جاءت الصف العاشر 

   .حاصالً
  

  :       جـــمناقشة النتائ
نسبة الطلبة الذين كانوا في  أنلقد أبرزت الدراسة الحالية 

نسبة الطلبة الذين كانوا في المستوى و ،%)22,5(المستوى الرابع 
ن كانوا في المستوى بلغت نسبة الطلبة الذيكما  ،%)47,8(الثالث 
في حين بلغت نسبة الطلبة الذين كانوا في  ،%)84,4(الثاني 

 الطلبة قد جاءوا فيوهذا يشير إلى أن  ؛%)100(المستوى األول 
إذ إن  ؛وتجاوزوه ،ووصلوا جميعاً المستوى األول كلّها، المستويات

كما أظهرت الدراسة أن  ،الثانيمستوى أكبر نسبة منهم جاءت في ال
الرابع من الك قفزة في النسبة المئوية للطلبة في المستوى هن

وكذلك في  ،الي بين الصفين التاسع والعاشرمستويات التفكير االحتم
المستوى الثالث من مستويات التفكير االحتمالي بين الصفين الثامن 

المنهاج الذي يتناول مفهوم يعود  ذلك إلى  وربما ؛والتاسع
 ،تطبيق مفاهيمه األساسية في الصف السابعوالقدرة على  ،االحتمال

بتطوير بسيط في هذا المفهوم من تنتقل هذه الخبرة كما هي و
الصف العاشر  في حين أن المنهاج فيالصف التاسع،  في المنهاج

مما يسهم في  ؛األساسي يتناول موضوعات مختلفة في االحتماالت
ألي اج ال يتطرق إال أن المنه ،ير التفكير االحتمالي لدى الطلبةتطو

  .ي الصف الثامنمن موضوعات االحتمال ف
وأداة  ،مكون رئيس للتفكير التحليلي أن التفكير االحتمالي معو

إال أنه ال يعطى االهتمام الكافي  ،مهمة لحل مدى واسع من المسائل
من أهداف تدريس المرحلة األساسية، وهذا يشير إلى عاملين ض
يلعبان دوراً مهماً يتضح في ، و)التدريس(النضج والخبرة  :هما

في مرحلة العمليات المجردة التي  فالطلبة ؛المستوى الدراسيمتغير 
الثالثة عشرة وتمتد إلى سنوات الحقة، وتسمى بمرحلة  من سن تبدأ

 اً فينمو ، يظهرونالتفكير المنطقي أو مرحلة ،العمليات الشكلية
وس أو نطاق سواء كانت في نطاق المحس ،المفاهيم والمبادئ

يحدث على العمليات ليس كمياً  كما أن التغيير الذي. المجرد
أن كانت  بعد ،بل هو نوعي أيضاً، إذ تتحول عملية التفكير ،فحسب

د، كما لتصبح عملية داخلية خاصة بالفر ،ترتبط بالعالم الخارجي
والبحث في األسباب المحتملة  ،المنظم تنمو القدرة لديه على التفكير

ويظهر الفرد في هذه المرحلة التفكير   .ظاهرة مالحدوث 
 ،نفسها احتمالية حيث يعرف حقيقة أن الظواهر الطبيعية ،االحتمالي

 يجب أن ،أو أي صيغة تفسيرية ،مجمالت يتم التوصل إليها ن أيأو

  .احتمالية تتضمن اعتبارات
الطلبة  أداة لتطوير قدرة ن موضوع االحتماالت يمثلإحيث و

 من مصممي المناهج فإن ذلك يتطلب ير االحتمالي،على التفك
وفي سياقات حياتية  ،مراعاة االستمرارية في تناول االحتمال

الفرصة  بإتاحة ،مختلفة، كما يتطلب األمر تنويع طرق التدريس
 ،والتجريب ،من خالل االستقصاء ،للطالب لتعلم التفكير االحتمالي
  .باستخدام المواد الفيزيائية حوله

والتي تتيح له  ،ينبغي االهتمام باألسئلة التي توجه للطالبكما 
في التفكير تطوير قدرته  فيمما يساعده  ؛أن يتصور ويقارن

وتتفق . كثيرةوحل مسائل في تطبيقات حياتية  ،والتحليل ،االحتمالي
التي أظهرت أن لجلسات التعلم  ،)17(رااليكوهذه النتيجة مع دراسة 

االحتمالي لدى المعلمين، وتتفق أيضاً مع أثراً في تطور التفكير 
أن تدريس االحتماالت  التي أظهرت ،)12(نيدراسة جودينو وآخر
عمل على  ،من خالل أسلوب المحاكاة ،بتدائيةلمعلمي المرحلة اال

تعديل المفاهيم االحتمالية الخاطئة، وتعزيز مقدرة المشاركين في 
  .جريبيالتمييز بين االحتمال النظري واالحتمال الت
التفكير  فيمستوى األداء وقد تبين من النتائج أيضاً اختالف 

إذ أظهرت  ؛المختلفة المستويات الدراسيةباختالف  ،االحتمالي
نمو مع االختبار ي فيالمتوسط الحسابي ألداء الطلبة الدراسة أن 

العاشر كان  طلبة الصفإذ إن مستوى  ؛الدراسي المستوىتقدم 
مستوى  أنفي حين  ،ثم الصف الثامن ،تاسعالصف ال تاله ،علىاأل

ويرجع ذلك إلى تدريس طلبة  ؛األقل كان السابعالصف  طلبة
ج اهالصف العاشر األساسي موضوع االحتماالت في من

وقوانين  ،والتي تشتمل على مفهوم االحتمال ،الرياضيات
بعكس طلبة  ،واستقالل الحوادث ،واالحتمال المشروط ،االحتماالت
سع األساسي الذين لم يتلقوا إال مفاهيم أساسية في الصف التا
في حين أن طلبة  ،)ط والمركباحتمال الحادث البسي( االحتماالت

قد تعرضوا فقط إلى مفهوم احتمال الحادث  األساسيالسابع  الصف
وهذا يدل على تأثير تعليم االحتماالت في نمو  )التجريبي النظري(

وتتفق  .وتسريع هذا النمو ،ى الطلبةالقدرة على التفكير االحتمالي لد
التي  ،)25(وموريتزدراسة واطسون إليه  تهذه النتيجة مع ما توصل
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أظهرت أن هناك تحسناً في تمثيل االحتماالت عددياً مع المستوى 
كما وافقت نتيجة هذه الدراسة نتيجة دراسة . نتيجة التدريس ،الصفي

 ،لطلبة في الرياضياتالتي أظهرت تحسن تفكير ا، )21(بتنام ورينيك
اعالً مع المحتوى نتيجة تعرضهم لبرنامج تدريسي يتضمن تف

التي  ،)1(نيالرياضي، وتتفق أيضاً مع نتائج دراسة أحمد وآخر
أظهرت تحسن مستوى قدرة الطلبة في الصف العاشر على التفكير 

نتيجة تدريس موضوع االحتماالت في المنهاج لهذا  ،االحتمالي
 .الصف

 الطلبة اإلناث نتائجت نتائج الدراسة الحالية أن كما أظهر
 ،والثامن ،السابع ينالصففي  ،اختبار التفكير االحتمالي فيوالذكور 

اختبار التفكير  في الذكورأداء الطلبة  جاءفي حين جاءت متقاربة، 
 ،أعلى من أداء الطلبة اإلناث العاشرالصفين التاسع واالحتمالي في 

جة مع نتيجة االختبار الدولي في الرياضيات هذه النتي قد اختلفتو
إذ أظهرت نتائج االختبار تفوق الطلبة  ؛األساسيلطلبة الثامن 

من خالل تأديتهم لالختبار  ،اإلناث على الطلبة الذكور في األردن
ولعل ذلك يتضح من النتائج التي حصل عليها  ؛الدولي للرياضيات

1999،2003عوام لألالدولي  األردن في االمتحان الطلبة في
)23 ،

اختبار التفكير  فيأداء الطلبة الذكور  وربما يعود السبب في أن .)24
أعلى من أداء الطلبة جاء  ،العاشرو ين التاسعالصففي  ،االحتمالي

اإلناث إلى أن الطلبة الذكور يبدؤون االهتمام بالموضوعات التي 
ن ي حين أف ،واالستقصاء ،واالستنباط ،رتحتاج إلى إمعان التفكي

ر اإلناث ينصب اهتمامهن على الموضوعات التي تحتاج التذك
وهذه النتيجة تتفق مع عدد من الدراسات التي أظهرت  ،)11(والحفظ

ن الكثير من إوحيث  ،)13(تفوق الذكور على اإلناث في الرياضيات
، منها توقع )5،10(الباحثين عزى هذا االختالف إلى عوامل اجتماعية

ي المتدني لإلناث، فإنه يمكن تفسير النتيجة بأن األداء الرياض
تأثرن بالتوقعات االجتماعية، كما تتفق هذه النتائج مع قد اإلناث 

التي تظهر تفوق الذكور في التفكير  ،نظرية الذكاءات المتعددة
 .)11(المنطقي والحسابات

كما أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 
اختبار التفكير  ، فيعالمات طلبة عينة الدراسةبين متوسطات 

النوع االجتماعي والمستوى يعزى للتفاعل بين متغيري  ،االحتمالي
إلى  يملن، ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن اإلناث الدراسي

، ومن المعروف أن الفرد يبدع )11(أنماط تفكير تطبيقية أقل تعقيداً
 لذلك كان أداء الطلبة ؛ميولهعندما يؤدي مهام تتفق وتوجهاته و
ونه في التفكير االحتمالي ك ،الذكور أعلى من أداء الطلبة اإلناث

واختلفت هذه النتيجة مع . من أنماط التفكير في الرياضيات اًنمط
التي  ،في دراستها )1(نتيجة التي حصلت عليها سميرة وآخراالن

هذا  فوق اإلناث في التفكير االحتمالي، وربما يعودأظهرت ت
 ،إلى جدية الطلبة الذكور في اإلجابة عن أسئلة االختبار االختالف

إضافة إلى استفساراتهم  ،حيث ظهر االلتزام أثناء تطبيق االختبار
والتي  ،عن إجابات الفقرات ومناقشتها بعد االنتهاء من االختبار

 .في اإلجابة عن فقراته تظهر اهتمامهم وحماسهم

، فإن الحاجة تبدو ملحة إلى ةوفي ضوء نتائج هذه الدراس
وفي  ،لدى الطلبة التفكير االحتماليضرورة االهتمام  بتنمية 

 ،االحتمالوذلك من خالل تزويدهم بخبرات في  ،صفوف مختلفة
وربطها بمواقف عملية في أماكن مختلفة من المنهاج، كما يتطلب 

ية دوراً أساسياً في تنم ؤديذلك أيضاً التركيز على الطرق التي ت
 .الطلبةلدى وتوجيهه االحتمالي تفكير ال

لكثير من  اًأما من الناحية البحثية، فإن هذه الدراسة تصلح أساس
التفكير التي يمكن أن تدرس مستويات  ،الدراسات الالحقة

ومظاهر التفكير  ،التفكير التناسبيبمستويات  اوعالقته ،االحتمالي
نوعية التعليم  دراسة باإلضافة إلى ذلك فإنها تدعو إلى. الرياضي

  . تنمية مستوياته المختلفة في وأثره ،االحتماالتفي مجال 
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Abstract: This study aims at recognizing the importance of defense mechanisms and psychological 

significance at public exams of the peoples suffering from visual disabilities. The sample consisted of (85) 

persons. The researchers used the interview as the main tool and despractive analytical approach. The results 

are as follows: the public exams contain many of defensive mechanisms such as: rationalization, 

compensation, projection, withdrawal, aggression, repression, symbolism, fantasy & day- dreaming, 

introversion, denial, regression, sublimation, and displacement. And the study recommended to improve the 

general conditions of the people suffering from visual disabilities, respect their  desires, give them the 

opportunity to express them, encourage a positive outlook, respect their different abilities, and not to ignore 

them. 
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  محافظات غزة ودالالتها النفسية في ميكانزمات الدفاع السائدة في األمثال الشعبية لدى المعاقين بصريا 
 

  الدكتور محمد إبراهيم عسلية

  الدكتور أنـور حمودة البنـا
  

 ، فلسطينجامعة األقصىكلية التربية، نفس، العلم  قسم
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  :ةــمقدمال

من ألوان األدب والفنون،  اًتعد الحكم واألمثال الشعبية لون 
شأنها شأن القصيدة والقصة، والناظر في اإلنتاج األدبي المتداول، 

على سيالحظ بال شك الكثير من الدالالت النفسية في هذا اإلنتاج 
 مواء أكانت قصيدة، أهذا اإلنتاج سن مادة إاختالف أنواعه، حتى 

مثال شعبيا، تقتصر على اإلنسان بصراعاته، واضطرابه،  مقصة، أ
  .واغترابه، وحتى مرضه
دورا  ؤديت المتراكمة في حياة اإلنسان توال شك أن الخبرا

في تكوين شخصيته، وفي طرق تعامله مع الواقع الخارجي  هماًم
)28: 3(. 

تعامل اإلنسان مع ويعد أسلوب التعامل الرمزي من أبرز طرق 
الواقع الخارجي، حيث يعد اإلنسان الكائن الحي الوحيد الذي يتميز 

هذه تتطور بقدرته على التعبير الرمزي، والتعامل بصورة رمزية، و
القدرة بفضل ما يتلقاه من خبرات، فشخصية اإلنسان ما هي إال 

وى تمارس فعاليتها وقدراتها حيال الق ،نتاج لقوى داخلية ال شعورية
الخارجية الواقعية، فاإلنسان يرى العالم من خالل عالمه الداخلي 

وقد وجد المثل سبيله إلى البالغة العربية،  )1:3( وعقله اإلنساني
فيما عرف باسم المجاز واالستعارة التمثيلية، حيث يوحي بإجراء 

الحالة الراهنة التي يستعير فيها القول المتمثل : تشبيه بين حالتين
حالة التي صدر عنها ذلك القول، ويكون المثل إشارة موحية به، وال

ن المجاز إتقوم عليها خبرة حياتية سابقة، وفي واقع األمر 

واالستعارة ما هما إال ترجمة محسوسة لفكرة ما يصعب التعبير 
عنها ببساطة، ومن ثم فإن التعبير الرمزي يستخدم في األعمال 

القصة أو ،أوالقصيدة ،ل الشعبين المثإاألدبية بصورها المختلفة، و
التي تكتب تعد المخرج الحقيقي السليم للطاقة العظيمة الناتجة عن 

وحيرة، ويولّد عنه  الصراع الذي يثور في النفس، ويملؤها تساؤال
القوى الدافعة، التي تظهر في صورة إنتاج وإبداع، أو تشتت في 

 ها،غير نظام، وتضغط بغير توجيه، فتحطم الشخصية وتشوه
لكن اإلنسان يميل بطبعه إلى أن  ،)53:16(ويظهر المرض 

يتصرف بطريقة تحقق له سعادته، وتبعده عن مصادر األلم، ومن 
أجل تحقيق هذا الهدف يحاول اإلنسان الوصول إلى حالة من 
التوازن والتوافق الطبيعي، كلما واجهه عائق يحول دون إشباع 

وتحقيقه ألهدافه ال  ،لحاجاتهدوافعه وحاجاته، إال أن إرضاء الفرد 
يتم بصورة مطلقة، وإنما يكون محكوما في الغالب بعوامل ذاتية 
خاصة به، كقدراته، وخصائصه، والظروف التي تحيط به، 
واألسلوب الناجح في حل األزمات هو الذي يؤدي إلى إشباع 

بصورة  ،والتخلص من حاالت اإلحباط والتوتر والقلق ،الدوافع
وال تتعارض مع المجتمع ومعاييره، وال تضر ترضي الفرد، 

، وإذا لم ينجح الفرد في تحقيق توافقه مع هذه السبل، آلخرينبا
وفشلت الطرق المباشرة في التغلب على اإلحباط، فإن حالة القلق 
والتوتر الناشئة عن اإلحباط تستمر مدة طويلة، فتسبب للفرد الكثير 

قد تؤدي  ،اليب غير مباشرةيلجأ إلى أس من ثممن الضيق واأللم، و
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بطريقة سلبية إلى تخفيف حدة التوتر النفسي، وآثاره، بصورة 
مؤقتة، وهذه األساليب هي التي يطلق عليها ميكانزمات الدفاع، أو 

  .الحيل الدفاعية
أول من أدخل  ،صاحب مدرسة التحليل النفسي ،ويعد فرويد

ا على اختالف مفهوم ميكانزمات الدفاع التي يستخدمها الناس جميع
ن هذه إأعمارهم، أصحاء كانوا أم مضطربين نفسيا، حيث 

الميكانزمات تستخدم أصال للتخفيف من حدة القلق أو التوتر، 
واالختالف بين الناس يكون في درجة استخدامهم لها، فقد تستخدم 
للتخفيف من شدة الضغوط واإلحباط، والصراعات، ومشاعر الذنب 

التنفيس عن مشاعرهم في كذلك التي قد يتعرضون لها، و
د تظهر هذه وانفعاالتهم، والحفاظ على صورة الذات، وبذلك فق

واألمثال  ،القصصمثل ، وأفعالهم الناس الميكانزمات في أقوال
، من هنا فإن بأشكالها المختلفةواإلنتاج الفني واألدبي  ،الشعبية

فكار التحليل النفسي يجد في األمثال الشعبية بالغة القلق، واأل
االستحواذية، واللذة، وانعدام اللذة، والقمع، والتذكر، وهذه تشبه 
البالغة شبها كبيرا من حيث قدرتها على الربط بين األفكار أو 

  .الفصل بينها
 ومن ثم ،من هنا تكمن قيمة البالغة في األمثال والتحليل النفسي
القة بين يمكن استغالل القوة التعبيرية في األمثال الشعبية إلقامة ع

ية قد مثال، ذلك أن اللغة النفسالتحليل النفسي وبين دراسات األ
استوعبت بعض مفاهيم التحليل النفسي، مثل األنا، والتسامي، 

الخ، وأفضل ما يمكن تصوره عن العالقة بين ..وزالت اللسان
، والتحليل النفسي، هو - بما في ذلك األمثال الشعبية -نتاج األدبي لا

نتاج األدبي، للتطبيق على الغة يستعيد دوره من جديد أن علم البال
هو في النهاية نظرية في التحليل النفسي تتناسب معه في التفسير و

  .)89:19(والتعقيد 
من هنا فإن العالقة بين األمثال الشعبية وعلم النفس ال تحتاج و

إلى إثبات، ألنه ليس هناك من ينكرها، لكن كل ما هنالك هو 
عالقة ذاتها وشرح عناصرها، فعلم النفس يدرس توضيح هذه ال
، وكذلك األمثال ة، وهي التي تصنع األمثال واألدبالنفس اإلنساني

واألدب يصنعان النفس، فالنفس تجمع أطراف الحياة، لكي تصنع 
حقائق الحياة لتضيء  انرتاديألمثال واألدب فامنها األمثال واألدب، 

طرفاها إال لكي يلتقيا، واإلنسان جوانب النفس، إنها دائرة ال يفترق 
  .)10 :5(ال يعرف نفسه إال حين يعرف للحياة معنى 

من العلماء والباحثين واألدباء بالبحث في كثير ولقد اهتم ال
موضوع العالقة بين علم النفس واألمثال، فمنذ القدم قال أرسطو 
كأن األمثال مخلفات قديمة أدركها الخراب، فسلمت هي من بين تلك 

بتدوين األمثال ) ابن عبدربه(لحكم لمتانتها وجزالة ألفاظها، وقد قام ا

حيث ) مجمع األمثال( العربية الفصحى والعامية في كتابه المسمى 
أمثال ) نعوم شقير(جمع فيه ما يزيد على ستة آالف مثل، وكتاب 

بتدوين ) سليم المبيض(، وقام 1894العوام في مصر والسودان 
لفلسطينية في كتابه الجغرافية الفلكلورية لألمثال األمثال الشعبية ا

حكمة البشر منذ أول الخليقة على مألتها التي  ..1986الشعبية 
في جدران أقدم تجمع سكاني في تاريخ البشر، وهو مدينة أريحا 

بشكل كبير الحياة في الفلسطينية فلسطين، وتلخص األمثال الشعبية 
 ،الزواجو ،إلى الزراعة ،خالقمن األ ،فلسطين وممارساتها اليومية

 الفلسطيني والمثل تعبير صادق عن مفاهيم) 7:45( ...الكرم و
التي ضربت طالع على مجموعة من األمثال ، فمن خالل االوحياته

، يالحظ أن منها ما يدعو إلى العزلة، واالبتعاد في مناسبات متعددة 
قت بالشعب لهزائم التي لحإلى اعن الجماعة، وربما يعود سبب ذلك 

ه دالفلسطيني، وللتراجع المستمر في معيشته وأوضاعه، نتيجة افتقا
الديمقراطية والحرية، ونتيجة عوامل أخرى توجد بعض األمثال 

على أبناء هذا سلبا التي تدعو إلى الروح السلبية، والتي قد تنعكس 
المجتمع على اختالفهم،  من هنا فقد تكون الدراسة الحالية إضافة 

لدراسات الفلسطينية التي تناولت هذا الفلكلور الشعبي، كونها إلى ا
لدى شريحة من أبناء المجتمع  ،تركز على األمثال الشعبية

وهي شريحة  ،الفلسطيني لم تتناولها دراسات سابقة في هذا الميدان
  .المعاقين بصريا

  

  :مشكلة الدراسة

وهناك، أمثاال شعبية من هنا  ،أو يسمع ،كثيرا ما يقرأ اإلنسان
 على اختالف أعمارهم، وأنواعهم،-وكثيرا ما يردد الناس

أمثاال حسب المناسبات التي يعيشونها، أو التي  - ومستوياتهم الثقافية
في األمثال على اختالفها، أنها  انيعيشها مجتمعهم، وقد الحظ الباحث

على -ن محتوى هذه األمثال أمليئة بالمفاهيم والمعاني النفسية، و
يظهر على وجوه القائلين، أو القراء، أو المستمعين، من  -اختالفه

 ،وقد سمع الباحثانمع محتوى هذه األمثال، خالل تعبيرات تتفق 
ومن  ،المتعددة لمراكز ذوي الحاجات الخاصة امن خالل زياراتهم

من األمثال الشعبية التي تتردد  كثيرال ،بينهم فئة المعاقين بصريا
 تعرف رغبة في نيالباحث لدىأثار األمر الذي على ألسنتهم، 

الدالالت النفسية لألمثال الشعبية لدى المعاقين بصريا، ومن ثم 
  :ينتياآل لسؤالينا نلتجيب ع ،جاءت هذه الدراسة

ميكانزمات الدفاع السائدة في األمثال الشعبية لدى المعاقين  ما .1
 محافظات غزة؟في بصريا 

السائدة في األمثال  ما الدالالت النفسية لميكانزمات الدفاع .2
 محافظات غزة؟في الشعبية لدى المعاقين بصريا 
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  :أهداف الدراسة

ميكانزمات الدفاع السائدة في  تعرفتهدف الدراسة الحالية 
  .نفسيةها المحافظات غزة، ودالالتفي األمثال لدى المعاقين بصريا 

  :أهمية الدراسة

صدى تظهر أهمية الدراسة الحالية في الموضوع الذي تت
نها تتناول العالقة بين األمثال الشعبية لدى المعاقين إلدراسته، حيث 

وما لها من دالالت نفسية،  ،بصريا وميكانزمات الدفاع السائدة فيها
ذلك أن األمثال جزء من النتاج األدبي، واألدب وعلم النفس منهجان 
متوازيان وليسا متداخلين، ومن ثم تظهر أهمية الدراسة في أنها 

ضح أن األمثال واألدب ميدان صحيح يمكن أن تستغل فيه نتائج تو
 كما تكمن أهمية هذه الدراسة في سعيها إلى ،الدراسات النفسية

توضيح مدى تأثير األمثال في المعاقين بصريا، وأن األمثال محاولة 
  .لإلفصاح عن العواطف المكبوتة في أعماق النفس البشرية

ي أنها دعوة إلى محاولة كما تظهر أهمية هذه الدراسة ف
ية نفسال ةذلك ألن الرؤي ؛االستفادة من النتائج التي تتوصل إليها

لدراسة األمثال تزيد من قدرة التفاعل مع المشاعر والتعبير عنها، 
مما يجعل لألمثال قيمة عملية في أنها قد تستخدم فعال وسيلة 

على  التطهير االنفعالي لدى فئات المعاقين فيعالجية، تساعد 
ن هذه الدراسة دعوة لدارسي علم النفس إلى إاختالفهم، وبالمثل ف

األمثال الشعبية وبالغتها، لما في هذه المعرفة من معرفة ضرورة 
أهمية بالغة، قد يستطيع المتمكن منها أن يكون على وعي بالدالالت 
النفسية واالجتماعية لأللفاظ، فالمعرفة بالبناء الفني للمثل الشعبي، 

اسة عباراته، وصوره، وموسيقاه، وأفكاره، وتركيباته اللغوية، ودر
، وربطه بالظروف المحيطة، ال ذلك ببعضهوالعواطف، وعالقة 

في نه يساعد األخصائي النفسي، والمهتم بالعالج النفسي في أشك 
الكشف عما يعانيه األفراد من صراعات، والكشف عن كثير من 

منها، ونظرا  لما تمثله األمثال األعراض المرضية التي قد يعانون 
الشعبية من أهمية بالغة، وما تتضمنه من قيم تربوية ومضامين 

للوقوف  ،اجتماعية ونفسية، تبرز أهمية البحث في األمثال الشعبية
وما تضمنته من مضامين تربوية  ،تلك األمثال من قيم حوتهعلى ما 

  .واجتماعية ونفسية
  :مصطلحات الدراسة

جملة : المثل الشعبي بأنه )عسلية والبنا(يعرف  :المثل الشعبي
مفيدة موجزة متوارثة من جيل إلى جيل، تعبر عن تجربة محددة، 
شاع استعمالها في مواقف مماثلة، أو تجارب مشابهة للتجربة 

  .األصلية
ميكانزمات الدفاع  )عسلية والبنا(يعرف  :ميكانزمات الدفاع

مل على إخفاء الحقيقة تع ،بأنها عبارة عن أساليب الشعورية

وتزييفها أو إنكارها، وهي ليست واقعية وتعتمد على الحيل 
الشعور بالراحة و ،والخداع، وتساعد الفرد في التغاضي عن القلق

، وهي عبارة عن حل وسط للمشكالت التي يعجز والسعادة الوقتية
  .الفرد عن حلها

اره ق بصريا هو كل من تبلغ حدة إبصاالمع :قون بصريااالمع
في العين األقوى بعد التصحيح باستخدام النظارات أو العدسات 

 6نى أنه يرى من مسافة عبم(فأقل  20/200أي  6/60الالصقة 
مترا، أو هو من تضيق  60أمتار ما يراه الفرد العادي على مسافة 

درجة، ويعرف المكفوفون أيضا  20زاوية إبصاره بحيث ال تتعدى 
إعاقتهم البصرية إلى الدرجة التي يتحتم بأنهم األفراد الذين تصل 

  .)1: 40(عليهم معها القراءة باستخدام طريقة برايل 
وهو ميكانزمات : لحد الموضوعيباتتحدد  :حدود الدراسة

  .الدفاع السائدة في األمثال الشعبية ودالالتها النفسية

 ، محافظات غزة: الحد المكاني، ون بصرياوالمعاق: الحد البشريو
  .2009/2010: لزمانيوالحد ا

  

  :اإلطار النظري

من األفراد بالقدرة على اإلبصار بشكل  %98.5 قرابةيتمتع 
قدرة يمتلكون من األفراد ال % 1.5- %0.5 قرابةعادي، ولكن 

اإلبصار العادي، وهو ما يطلق عليه اإلعاقة البصرية، التي قد تأخذ 
ويقدر مركز المعلومات الوطني  ،)150:18(مظاهر شتى 

فردا، أي  6727 قرابةعدد المعاقين بصريا ب) 2004(فلسطيني ال
من مجموع المعاقين في فلسطين، وتمثل حاسة % 14.6ما نسبته 

التفاعل  فينها تساعده إالبصر أهمية خاصة في حياة اإلنسان، حيث 
ثلثي  إن اجتماعية، إذ مسواء أكانت طبيعية أ ،الواقعي مع بيئته
 عن طريق حاسة العالم المحيط به عنتقريباً معلومات الفرد 

أن الجزء الخاص باإلبصار يحتل أقل من  على الرغم منالبصر، 
  ).201:22(من مساحة المخ % 15

وعليه فإن ضعف اإلبصار هو من أهم أسباب اإلعاقة، وتهتم 
ن هذه إن، حيث وقين ومن بينهم المكفوفاالدول المتقدمة بتربية المع
في الحياة العامة، وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفئة لم تأخذ حقها كامال 

لطاقات اتوفير لالرغم من ارتفاع كلفة رعايتهم، وذلك على الفرص 
يفيد منها المجتمع، وتحقق قدرا من النمو للمكفوف، التي نتاجية اإل

وتجعله يحيا حياة كريمة في المجتمع بعد انتهاء تعليمه وتأهيله 
كثيرة لإلشارة إلى الفرد وقد استخدمت مصطلحات  .)231 :24(

أكمه، وضرير، والذي فقد القدرة على اإلبصار، منها أعمى، 
ق بصريا، ويرجع التغيير في امعوكفيف، وفاقد البصر، وعاجز، و

هذه المصطلحات إلى تغيير النظرة إلى المعوقين بصريا، فقديما 
استخدمت مصطلحات الكفيف لتعبر عن اتجاهات الشفقة والعطف 
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اتخذت هذه اإلعاقة وسيلة لالرتزاق  من ثمء األفراد، وعلى هؤال
هؤالء األفراد بإمكاناتهم، حيث إلى والكسب، ثم تغيرت النظرة 
ليعبر عن وجود أوجه قصور لدى  ،ظهر مصطلح اإلعاقة البصرية

الفرد في جانب معين، ووجود مواطن قوة لديه في جوانب أخرى، 
استثمار  فيتي تساعد ومن ثم وجوب توفير الظروف المالئمة ال

لهم حق  بصفتهم بشراًطاقات هؤالء األفراد، التي تشعرهم بأهميتهم 
الحياة، إال أن هذا المصطلح لم يصحب بتغيرات أو تطور في 

التطور الكبير الذي  من رغمال علىأساليب رعاية هؤالء األفراد، 
طرأ على هذا المجال في الدول المتقدمة، إال أنه ظهر مصطلح 

تربية الخاصة بدال من فراد ذوي الحاجات الخاصة في مجال الاأل
على تلك الفئة اسم ) 1994(قين، وقد أطلق الشخصامصطلح المع

  .)184ص(األفراد ذوي الحاجات البصرية الخاصة 
ق بصريا بأنه كل فرد يعاني قصورا أو عجزا في اويعرف المع
رص تفاعله مع ق أداءه التعليمي أو المهني أو فويع ،قدرته البصرية

: 32(ويحد من قدرته على االنتقال  ،المثيرات البيئية واالجتماعية
وعند الحديث عن اإلعاقة البصرية يجب اإلشارة إلى مفهومي ) 17

ضعيف البصر، والمكفوف، وقد عرف ضعيف البصر بعدة 
  :تعريفات منها

في  3/60و  6/60أنه كل فرد تتراوح حدة إبصاره ما بين 
كما ) 340: 12(ن بعد استخدام المصححات البصرية أقوى العيني

ووصلت درجة  ،من إبصاره اًيعرف بأنه الشخص الذي فقد جزء
: 22(بعد مرحلة العالج  70 – 20القدرة البصرية لديه حوالي 

ضعيف البصر بأنه الشخص ) 1998الحديدي ( كما تعرف) 61
ستطيع الذي يعاني صعوبات كبيرة في الرؤية البعيدة والذي ال ي

بعد أمتار قليلة منه، كما عرفت  لىرؤية األشياء عندما تكون ع
المكفوف بأنه الشخص الذي فقد قدرته البصرية بالكامل أو الذي 

) 1978أحمد( ويعرف ،)43ص(يستطيع إدراك الضوء فقط 
المكفوف بأنه الشخص الذي يفقد القدرة على اإلبصار كليا 

أنه الشخص الذي ال المكفوف ب) 1990أيوب (ويعرف  ،)24ص(
في  6/60يمكنه القيام باألعمال اليومية العادية إذا قل نظره عن 

درجة في أحسن العينين  20نظره عن  دىقل م أوأحسن العينين، 
وعامله بثالث  ،هذا وقد نظر المجتمع إلى المعاق بصريا. )68ص(

قاصر تحت أنه ولية عليه، وؤعبء ومسبأنه : طرق متباينة
ثير الناتج التأ) 1997صبحي(عضو فيه، وقد أوضح  أنهوصايته، و

سلوك الطفل الكفيف، فقد يخلق موقف اآلباء  في عن اتجاه الوالدين
ذا حاولوا إ ال سيمانحو طفلهم الكفيف الشعور بالنقص والذنب، 

، أو إظهار شعورهم بالشفقة مخجالً ونها شيئاًإخفاء حقيقة إعاقته ك
الطفل الكفيف ال يكون من الوالدين نحوه، والواقع أن التأثير على 

ذه المواقف تتراوح بين فقط، بل من األقرباء والمحيطين به، وه
ق أو رفضه ثم شفقة اآلخرين عليه، وغالبا ما ينعكس كل اتقبل المع

هذا على نفسية الكفيف، حيث تعكس في نفسه الشعور بالخزي أو 
لمجتمع النقص، وفي بعض األحيان يبدي عدم رضاه من الناس وا

يتعرض في  ،ه واختاللهيتفي سو ،، ومن المعروف أن الفردلهك
، وذلك عندما تتجاذبه كثيرةه اليومية إلى مواقف صراعية حيات

احتياجات ورغبات مختلفة متساوية في القوة، وعندما تتعارض تلك 
الرغبات مع ما يفرضه المجتمع والعالم الخارجي من قيود 

غير مقبولة أو محرمة اجتماعيا، وضوابط، فتبدو تلك الرغبات 
هذه المواقف اإلحباطية التي يتعرض لها الفرد تمثل بالنسبة له و

مصادر تهديد، لذا فإنها تولّد لديه حالة من القلق والتوتر 
ويواجه اإلحباط وما يسببه له من شعور بالقلق المؤلم  ،)129:27(

وقف الذي إما بالدفاع، أو بالسلوك العدواني، أو بالهرب من الم
من هنا فإن معرفة أحوال النفس في صحتها ويسببه اإلحباط ، 

تعطي للنفس األمان واالرتياح  ،ومرضها هي معرفة ضرورية
يمكن أن تتيح  من ثموسط أزمات الحياة ومصائبها، وضغوطها، و

لألفكار حرية أكثر عندما تجد االستراتيجيات المالئمة المعروفة 
معالجة الصراعات  فيالتي قد تساعد  غالبا بميكانزمات الدفاع،

  .وغيرها من الضغوط األخرى واإلحباطات
ويعد فرويد أول من أدخل مفهوم ميكانزمات الدفاع والتحليل 

ون لحماية أنفسهم باستخدامهم ؤالنفسي، حيث يرى أن الناس يلج
أساليب عقلية الشعورية لتشويه الخبرات واألفكار والصراعات التي 

دا، هذه المالحظات والمعلومات التي قد تواجه تمثل لهم تهدي
وخصوصا المتعلقة بميكانزمات الدفاع، تم الحصول عليها  بعضهم،

بعض بطرق صعبة من خالل الجلسات النفسية، أو من خالل معاناة 
دون إدراكها في حياتهم اليومية، ويتم استنتاج تلك  المعاقين

: 44(اس من سلوك المعلومات والحقائق من خالل ما يصدر عن الن
مما سبق أن اإلنسان في سعيه للتكيف يبذل كل لنا يتبين و .)153

مستخدما في المختلفة، الطرق واألساليب بجهده لكي يدافع عن نفسه 
  .ذلك ما يسمى بميكانزمات الدفاع

  :ميكانزمات الدفاع رفتع
نها أساليب دفاعية أو هروبية ال تستهدف حل األزمة النفسية، أب

والوصول  ،ترمي إلى الخالص من مشاعر التوتر والقلق بقدر ما
إلى قدر من الراحة الوقتية، وهي حيل الشعورية، بمعنى أنها غير 
مقصودة تصدر عن الفرد بشكل تلقائي، دون أن يسبقها تفكير أو 

  .)65: 33( روية
فيرى أن ميكانزمات الدفاع أو الحيل الدفاعية ) عوض(أما 

يحمي بها الفرد نفسه مما يهدد  ،ريةعبارة عن محاوالت الشعو
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تكامل األنا لديه، كذلك هي أسلوب للتخفيف من التوتر والقلق وما 
الناس  ا وسائلنهإينجم عن اإلحباطات والصراعات التي لم تحل، 

  .)213: 31( كبارهم وصغارهم
 ،ميكانزمات الدفاع بأنها استعدادات استجابية ثابتة نسبيا وتُعرف

الواقع حينما تكون موارد الشخص ومهاراته أو تحريف  فيتساعد 
دافعيته غير كافية لحل الصراعات الداخلية أو السيطرة على 

  .)5: 54(التهديدات الخارجية لسالمته أو سعادته 
أن ميكانزمات الدفاع عبارة عن أساليب  انويرى الباحث

تعمل على إخفاء الحقيقة وتزييفها أو إنكارها، وهي  ،الشعورية
وتعتمد على الحيل والخداع، وتساعد الفرد في  ،واقعيةليست 

والشعور بالراحة والسعادة الوقتية، وهي عبارة  ،التغاضي عن القلق
    .عن حل وسط للمشكالت التي يعجز الفرد عن حلها

ميكانزمات الدفاع من التصرفات التي قد يلجأ إليها بعض  تعدو
، أو زقروج من مألتخلص من موقف، أو الخا فياألفراد لتساعدهم 

تجنبا آلالم، أو محافظة على الوقار واالحترام، أو عندما يرى 
ضغط الجماعة فال يملك إزاءه إال أن يتذرع بهذه الميكانزمات، أو 
الحيل الدفاعية في حدود المعقول، وما قد يتطلبه الموقف، وقد تكون 

ية، تجاوز حدودها المنطقتميكانزمات الدفاع مفيدة لصاحبها إذا لم 
وال  ،أو تخرج عن السائد المألوف، أو تجعل صاحبها يجافي الواقع

من هنا يبدو أن  .)96:25(يتعامل مع الحقائق بدقة وموضوعية 
 فيأنها تساعد الفرد : التي تتمثل في يمتهالميكانزمات الدفاع ق

خفض القلق  فيتساعد الفرد كما أنها االحتفاظ بثقته في نفسه، 
والتخفيف من  ،تسمح للفرد بالتنفيس عن نفسه، وهوالتوتر الذي يعاني

الضغوط الواقعة عليه، كما أنها تتيح للفرد شكال من أشكال اإلشباع 
على االحتفاظ أيضاً تعمل و ،)291:29(لبعض دوافعه المحبطة 

التغلب  فيتساعد ، كما أنها لعاطفة في إطار حدود يمكن تحملهابا
أو التي  ،اتخاذ قرار بشأنهاعلى الصراعات الشخصية التي لم يتم 

  .)107: 55(لم يتمكن الفرد من حلها 
تعد الميكانزمات الدفاعية في نظرية التحليل النفسي بمثابة كما 

دورا مزدوجا،  تؤديمبادئ لتفسير السلوك، وفهم دينامياته، حيث 
، جنسية(التي تتكفل باإلبقاء على المواد المحظورة  فهي القوى

حبيسة الالشعور، ) وأفكار مخجلة ،مؤلمةوذكريات  ،وعدوانية
تجنبا  ،وتمنعها من التسلل إلى مسرح الشعور، والتعبير عن نفسها

ن ناحية أخرى لما تسببه من ألم وقلق، كما تتيح هذه الميكانزمات م
المكبوتة قدرا من التعبير عن نفسها بأسلوب غير  لتلك المواد

ة للهو والمتطلبات مباشر، توفق من خالله بين النزعات الغريزي
ولقد وصف فرويد  )143: 41(االجتماعية واألخالقية لألنا األعلى 

أنها األساليب التي تستغلها األنا في ب 1926ميكانزمات الدفاع عام 

الصراعات التي تؤدي إلى االضطراب العصبي، وهناك ميكانزمات 
 النكوص، والكبت، والعزلة،: دفاعية لخصها فرويد في البداية وهي

واإلبطال، واإلسقاط، والتكوين العكسي، واالحتواء، والتحول، 
إلى هذه الميكانزمات ) أنا فرويد(والتحول العكسي، وأضافت 

  .)46: 38(التسامي، والنقل، واإلنكار، والتقمص
أما أصحاب النظريات السلوكية فقد ذهبوا إلى أن ميكانزمات 

متعلمة، تعلمها أساليب سلوكية والدفاع هي منظم ألفعال البشر، 
عن المواقف اإلحباطية  ينالفرد للتخلص من التوتر والقلق الناجم

المواقف التي تنطوي على مثيرات يدرك الفرد  هي والصراعية، أو
أن القلق يكون عالمة على الخطر، لذلك ا بمأنها مهددة لذاته، و

يطلب الدفاعات التي تهدف إلى توفير األمن والحماية للشخص من 
خطر، وذلك بإبعاد المثيرات المهددة له، والتقليل من تأثيرها هذا ال

 ، وعندما تنجح بعض الميكانزمات الدفاعية في منع القلقفيهالمؤلم 
، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز هذه الميكانزمات، أو خفضه

وتحويلها إلى عادات سلوكية دائمة عند الفرد، يلجأ إليها كلما 
 لكن ما يعتمل في نفس) 361:43(و خطر تعرض لموقف مهدد أ

ن تجد لها المخرج أالشخص الكفيف من صراعات نفسية البد 
السليم، وقد يلجأ الشخص الكفيف للتعبير عن صراعاته إلى 

أو أكثر  باستخدام واحد ،مدى معاناته مناالنطواء، أو إلى التخفيف 
القصيدة  مالفكاهة أ مفي الحكمة أأكان سواء  ،من ميكانزمات الدفاع

 اناألمثال الشعبية، وفي هذه الدراسة يتناول الباحث مالقصة أ مأ
ألمثال الشعبية المتداولة بين المعاقين اميكانزمات الدفاع السائدة في 

بصريا، لمعرفة دالالتها النفسية من منظور التحليل النفسي، ومدى 
يعرض الباحثان هذه و .معاناتهم فيف منإسهامها في التخ

 :فيما يأتي نزماتالميكا

التبرير عبارة عن تعليل السلوك بأسباب تبدو  :ميكانزم التبرير
منطقية، ولكنها انفعالية في حقيقتها، أو هو انتحال أسباب تبدو 
معقولة لما يصدر عن الفرد من سلوك خاطئ، والتبرير خداع للذات 

حالة من االرتياح عن في المقام األول، ووظيفته إيصال الذات إلى 
التخفيف من  فيوالتبرير وسيلة دفاع أولية تساعد طريق خداعها، 

أن االتجاهات  هال شك فيومما  ،)159:17(شدة تأثير اإلحباط 
دورا أساسيا في تقبله لإلعاقة أو  ؤديتجاه المعاق بصريا ت ةالوالدي

رفضه لها، ومن ثم في تكيفه النفسي واالجتماعي، فهناك تصرفات 
منها القبول والرفض،  ،ل المعاق بصريامن اآلباء تجاه الطف

إنكار وجود اإلعاقة بصفة عامة، وهذا والتدليل والحماية الزائدة، و
كرة عن ذاته، المعاق وفي تكوين ف ا في نفسكله يترك أثرا عميق

، ويظهر هذا األثر في سلوك المعاق بصورة أو اتهوقدراته، وإمكان
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اري، أو سلوك بأخرى على نحو سلوك تعويضي، أو سلوك إنك
  ).241: 23(دفاعي من تبرير، وإسقاط، أو الميل إلى االنطواء 

يعبر التعويض عن مجموعة ردود فعل  :ميكانزم التعويض
 أخرىبغية تغطية صفة  ،يكون القصد منها الظهور بصفة ما

فالتعويض ميكانزم دفاعي يلجأ إليه الشخص عندما يشعر أن هناك 
مظاهر نموه، فيقوى في جانب نقصا في جانب معين من جوانب 

ظهر حينما يشعر الفرد يآخر للتغلب على هذا النقص، أو قد 
فيفرط في نوع آخر من  ،بالحرمان من نوع معين من اإلشباع

  .)160:17( لكي يتم التعويض باللذة المتاحة ،اإلشباع
يعد االنسحاب حيلة  :ميكانزمات االنسحاب واالنطواء واإلنكار

 ينإزالة التوتر، أو تخفيف التوتر واأللم الناتجهروبية تهدف إلى 
عن طريق االبتعاد واالنسحاب  ،عن عائق يحول دون إشباع الفرد

عن موضوعها وغرضها، وتجنب المواقف التي تسبب الفشل، 
واالنسحاب حيلة تلجأ  )252: 33(والتي تؤدي إلى النقد أو العقاب 

الصراع والقلق وما إليها األنا عندما تشعر بأنها لم تعد تحتمل 
يترتب عليهما من استصغار وتحقير للذات،  وأنه لم يعد لديها جهد 
وال طاقة لمواجهة الضغوط والتهديدات التي ينذر بها هذا الصراع، 

وهي  ،وتعفيها من بذل الجهد ،وعندئذ تلجأ إلى حيلة تريح بها نفسها
اقف االنسحاب، أو الهرب الالشعوري عن مسرح األحداث، أو المو

: 41(تجنبا لتحمل المسئولية أو الفشل  ،التي يحتمل أن تثير قلقها
ميكانزم االنطواء فهو يعني الهرب ماديا ومعنويا  كذلك )157

) ...العمل،واألحداث، و الناس،(واعتزال العالم الخارجي
واالنصراف إلى العالم الداخلي الذي ليس فيه أي احتكاك بالعالم 

  .)158: 41(الواقعي الخارجي 
فإنه يتعلق بإنكار الحوافز غير المقبولة وما  :أما ميكانزم اإلنكار

يرتبط بها، حيث يرفض الفرد تصديق أن لديه مثل تلك الدوافع أو 
الحوافز، فبعض الناس ال يستطيع أن يبدي مظاهر الغضب تجاه 
والديه أو زوجته مثال، مما يجعله يعمل على إنكار وجودها، 

سلوك بسيط يمكن تفسيره على أنه عالمة من وتحاشي القيام بأي 
عالمات الغضب تجاههم، ويحدث هذا األمر في الحياة اليومية حيث 
ينكر الموظف في بعض المواقف شعوره بالتعب واإلرهاق، ويدعي 
النشاط والقوة والصحة، ألن الشكوى من اإلرهاق والتعب قد 

نحة أو تعرضه لفقدان تلك الوظيفة بالذات، أو الحرمان من م
عالوة، وهو ما يسبب الضيق واأللم، لذلك فهو ينكر مشاعره حتى 

  .)88: 8(شعر بالراحة ي
هو عملية الشعورية يقوم الفرد بمقتضاها  :ميكانزم اإلسقاط

وسمات  ،وعيوبه ،ورغباته الكريهة ،بإلصاق نزعاته المستهجنة
 فيللتخلص منها والتخف ،شخصيته غير المرغوبة باألفراد اآلخرين

) عودة ومرسي(ويشير ) 162: 17(من مشاعر القلق المرتبطة بها 
إلى أن إسقاط المشاعر الدنيئة والصفات الذميمة واألخطاء على 

حيث ينكر الفرد في : اآلخرين يتم الشعوريا على ثالث مراحل
المرحلة األولى وجود هذه المواد المؤلمة ويتبرأ منها، وفي المرحلة 

أو يسقطها على اآلخرين، وفي المرحلة الثالثة الثانية يلصقها بغيره 
ينمي في نفسه صورة سيئة عنهم، ويصفهم بصفات ذميمة، 

ويجعل من نفسه ويهاجمهم، ويسخط عليهم، ويفضحهم ويسبهم، 
واإلسقاط عند فرويد عبارة عن  )157: 30(مصلحا ومعاقبا لهم 

إلى أحاسيسه حيلة دفاعية يعزو بها الفرد دوافعه ومشاعره و
بمثابة عملية دفاعية تتخلص  دويع ،اآلخرين، أو إلى العالم الخارجي

بها األنا من الظواهر النفسية غير المرغوب فيها والتي سببت لها 
  .)49: 50(اآلالم 

يرى فرويد أن الكبت أهم الميكانزمات الدفاعية  :ميكانزم الكبت
ثر في لألنا، وأساس كل الحيل األخرى، ذلك أن المواد المكبوتة تؤ

سلوك الفرد، وتظل واحدة من أهم موجهاته بشكل غير مباشر، 
وينشأ الكبت في البداية لحماية األنا، وخفض مستوى توترها، 

: 17( المختلفة أعمارهم وأحوالهم النفسية تخدمه األفراد فيويس
تلجأ إليها األنا لطرد  ،والكبت عبارة عن حيلة هروبية) 147

ر الشعورية المؤلمة والمخزية، وإكراهها الدوافع والذكريات واألفكا
حيث يحاول الفرد التحفظ  ،)237: 33(على التراجع إلى الالشعور 

على دوافع مثيرة للقلق، ويرفض ببساطة االعتراف بوجودها، 
 ،ويحقق ميكانزم الكبت وظائف أساسية في الحياة النفسية للفرد

يؤلمه، أو ال يتفق أنه وظيفة وقائية تقي الفرد مما يؤذيه أو : ومنها
مع فكرته عن نفسه، أو ال يتفق مع مثله االجتماعية والجمالية 
والخلقية، ووظيفة دفاعية تمنع الدوافع الجنسية والعدوانية من أن 
تفلت من زمام الفرد، وان تتحقق بالفعل بصورة ظاهرة مباشرة، 

مصالح الفرد في الجماعة على ون خطرا على الفرد نفسه، أو فتك
)8 :84(.  

العدوان عبارة عن توجيه األذى إلى الذات  :ميكانزم العدوان
نفسها، أو إلى اآلخرين، ويحدث لخفض التوتر نتيجة لتأزم شديد، 

 أو نتيجة إلعاقة بالغة، وتظهر الميول العدوانية لدى المعاق بصريا
سواء في السلوك العدواني الظاهر، أو اللفظي، ويؤيد ذلك دراسة 

حيث أظهرتا حاجة العميان إلى ) الطيب(و ) رفاعي( كل من
  .)47: 17(ة والعدوان، خاصة العدوان الظاهر السيطر

هي حيلة الشعورية يلجأ إليها الناس  :ميكانزم أحالم اليقظة
جميعا، وفيها يتخيل الفرد إشباع دوافعه ورغباته التي عجز عن 

 تحقيقها في عالم الواقع، وتتم عن طريق الشرود الذهني، وهي
تخيل وهمي لتحقيق رغبات دفينة، وتكون رموزا ألشياء تعكس 
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فهي حيلة تساعد  من ثمحقيقة ما في الالشعور من أمور مكبوتة، و
تصريف الطاقة، وإشباع الدوافع غير المشبعة، بتجنب الواقع  في
  .)237: 33(االكتفاء بالرمز الذي يقوم مقامه و

ن ذميمتان تعوذ العجز والكسل خصلتا :ميكانزم العجز والكسل
تعودان إلى قلة الحيلة و، )صلى اهللا عليه وسلم(منهما المصطفى 

  .وندب الحظ، ومن ثم يسيطر اإلحباط على الفرد
اإلزاحة عبارة عن توجيه الطاقة من هدف  :ميكانزم اإلزاحة

لتوضيح قدرة الفرد على تغيير هدف نشاطه من  ،إلى هدف آخر
يير هذه عندما يكون الهدف موضوع إلى آخر، وتتم عملية التغ

الجديد غير كاف إلزالة التوتر، ولذا فإن الفرد يظل يبحث عن 
يفسر تنوع أشكال السلوك األفضل، لتخفيف ذلك التوتر لديه، وهذا 

  .)54: 16( اإلنساني
إذا اصطدم الفرد بعائق يعوق إشباع دافع : النكوص ميكانزم

ن الخيبة واإلحباط، لديه، ويصعب التغلب عليه، فإنه يمر بحالة م
وفي هذه الحالة قد يرجع إلى أسلوب قديم كان اعتاد أن يحصل به 

فالنكوص إذن عبارة عن عودة إلى السلوك  .على بعض الطمأنينة
الذي كان مناسبا لمرحلة مبكرة من النمو، ويحدث النكوص إن 
واجه الفرد موقفا عصيبا، فإذا بالفرد يتراجع إلى ممارسة أساليب 

في مرحلة سابقة من حياته ال تتناسب مع مرحلة نموه  سلوكية
الحالية ليجنب ذاته الشعور بالعجز والفشل أو المخاوف والحرمان، 

: 17(وهذه العملية تجنب الفرد الشعور بالقلق لكنها تعيق نموه 
161(.  

يتعذر على الفرد أحيانا تصريف طاقته  :ميكانزم التسامي
الهدف قد تكون غير أخالقية أو  النفسية بشكل مباشر، ألن طبيعة

غير اجتماعية، وفي هذه الحالة يمكن إعالؤها عن طريق توجيهها 
إلى هدف آخر يكون مقبوال اجتماعيا، ويستخدم المعاق بصريا 

على قد (أمثاال شعبية تتضمن في فحواها ميكانزم التسامي كالمثل 
إشباع والتسامي من نواتج اإلزاحة، ويعمل على ) لحافك مد رجليك

حاجات المعاق بصريا، بحيث يتخذ لنفسه طريقا ثقافيا أو إنسانيا أو 
ويتصرف بناء على ما  ،أو يدرك قدر نفسه، وقدراته ،حضاريا

  .)148: 41(ملكه من هذه القدرات واإلمكانات ي
وهو عبارة عن حيلة دفاعية  :وأخيرا يأتي ميكانزم التكفير

و شعور يرتبط بالخجل، أو يستخدمها الفرد عندما يشعر بالذنب، وه
من و )115 :8(عندما يشعر الفرد بأن األقدار جارت عليه 

المعروف أنه لكل أمة ولكل شعب مأثورات شعبية، أو عادات 
وتقاليد تؤثر وتتأثر بالنواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
وغيرها، ولقد ضرب اهللا األمثال في القرآن الكريم في أكثر من 

وتلك ": كقوله تعالى ،وضعا، وذلك ألخذ العبرة والتفكرعشرين م

وقوله ) 21آية : الحشر(لعلهم يتفكرون  ساألمثال نضربها للنا
آية : إبراهيم( "ويضرب اهللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون: تعالى
وكانت األمثال في القرآن الكريم من البيئة، ومن واقع الحياة ) 25

لمجتمع المكي، ويعد المثل الشعبي أحد االجتماعية والثقافية في ا
مة، والتراث هو تاريخ الشعب، فال شعب بال مهعناصر التراث ال

تراث، وال تراث بال شعب، والمثل الشعبي في معظم الحاالت 
وحكمة،  تعبير عن نتاج تجربة شعبية طويلة تخلص إلى عبرة

من  وتؤسس على هذه الخبرة للحض على سلوك معين، أو للتنبيه
ية الشعبية التي تقص قصة اسلوك معين، واألمثال أشبه بالرو

فتسهم في تكوين وجدان الفرد حين تلقِّنه أركان الحكمة  ،موجزة
-الشعبية، ومعارج السلوك المستحبة، ومجموعة األمثال الشعبية 

 تكون مالمح فكر شعبي -تنافر بعضها في كثير من الحاالت على
 ،فهي إذن جزء مهم من مالمح الشعبذي سمات ومعايير خاصة، 

ومعاييره األخالقية، واألمثال  ،ومعتقداته ،وأسلوب عيشه ،وقسماته
لتجارب اإلنسانية، عن ا أدبي وتعبير ،الشعبية نتاج للبيئة الطبيعية

وتتأثر األمثال الشعبية والعادات بالبيئة الطبيعية واإلنسانية في كل 
 ،ن تجربة خاضها اإلنسانمجتمع، وتعد تعبيرا أدبيا ناجما ع

وانفعاالت معينة من خالل الممارسات اليومية للحياة، وهي ليست 
شيئا عشوائيا يأتي وال ندري كيف أتى، وإنما هي ذات ارتباط وثيق 
بالبيئة الطبيعية واإلنسانية، التي تنشئها وتطورها، وهي تولد للتعبير 

  .)2: 48(عن حاجة وموقف، وتتطور وفق تطورهما 
مدقق في األمثال الشعبية في المجتمعات البدائية يجد أنها لم وال

كانت إنتاجا جماعيا، ال تكاد تظهر بل كن في البدء إنتاجا فرديا ت
فيها فردية الشخص، وكأن المجتمع بأسره هو قائلها ، يزيد عليها، 

 ويعدل فيها، وينقحها جيال بعد جيل، وينقلها عن طريق التراث
من  كثيروللمثل الشعبي  )94: 2(.آخرالشفوي من عصر إلى 

  :منها ،التعريفات
. المثل جملة مفيدة موجزة متوارثة شفاهةً من جيٍل إلى جيل -

بليغة العبارة، شائعة االستعمال عند  ،وهو جملةٌ محكَمة البناء
: 6( ويدعو المثُل الناس إلى التزام أحكامه .مختلف الطبقات

تجربة  عبيراً عنجاءت ت ،جملة قصيرة بليغة وهو) 201
وشاع استعمالها بمناسبة وقوع تجارب أو مواقف مماثلة  محددة،

 .)3: 48( للتجربة األصلية
هو ما ترضاه العامة والخاصة في لفظه : الفارابيعند المثل  -

وقنعوا به في السراء والضراء،  ،حتى ابتذلوه فيما بينهم ،ومعناه
لحكمة ألن الناس ووصلوا به إلى المطالب القصية، وهو أبلغ ا

ال يجتمعون على ناقص، ولذا فالمثل قيمة خلقية مصطلح على 
في غربال  ،قبل اعتماده وشيوعه ،وهو يمر. قبولها في شعبها



  محافظات غزة ودالالتها النفسية في ميكانزمات الدفاع السائدة في األمثال الشعبية لدى المعاقين بصريا 
 

36 

معايير هذا الشعب، وينم صراحةً أو ضمناً عن هذه المعايير 
وفي كل حال يتعاقب عليها اإلنسان في حياته  ،على كل صعيد

)48 :2(.  
ثل الشعبي كما لو كان محصلة لتراكمات ماليين ويبدو الم

، وهدفه المثيرات األولية عبر األجيال، فهو يعبر عن قصد اإلنسان
 ،والعادات ،ارتباطا وثيقا بالصفات اإلنسانية نفسه ويرتبط في الوقت

والتقاليد االجتماعية، فهو الدافع المتميز الذي يدفع اإلنسان ويحفزه 
، ويظهر ذلك عند تحليل األمثال، حيث لهاك صورهبللخلق واإلبداع 

يتضح أنها تكمن داخل الحياة النفسية ذات الجذور العميقة المتوارثة 
عبر األجيال، وبما أن عالم األمثال هو ذلك العالم الدافع والمحرك 
الذي يميز حياة اإلنسان بصفة عامة، فهو إذن أساس الفاعلية 

وتعد األمثال  .)23: 3(سواء االجتماعية الجمعية والفردية على حد 
النفس، فمن  أنماذج الحكمة لما غاب عن األسماع واألبصار، لتهد

تدبير اهللا لعباده أن ضرب لهم األمثال من أنفسهم لحاجتهم إليها، 
وليعقلوا بها، ويدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعهم، وتتميز 

التشبيه، : األمثال بوجه عام من ناحية البالغة بعدة مميزات أهمها
واإليجاز، واالستعارة، والكناية، والسجع على أنواعه، واألمثال 
حكم وتجارب تعكس بصدق فضائل المجتمع ونقائضه، وال عجب 
إن تناقضت بعض األمثال مع بعضها اآلخر، ألن األهواء والنزوات 
والطباع تتناقض باختالف األوضاع والظروف االجتماعية 

  .)3: 46(واالقتصادية 
أن كل مثل شعبي محكوم بمساقاته الداللية  مما ال شك فيهو

الداخلية، فهو ينطوي على تشكيالت بالغية ما، وينبني أيضا على 
أسس وعي ما، إال أن هذه التشكيالت البالغية تتأسس بدورها على 
خبرة معرفية صارمة في فن القول واإلبداع، على أساس استجابة 

لعام، ويمكن النظر إلى دالالت مرتبطة بوعي الفرد الشمولي وا
المثل وتشابكاتها مع الواقع والحلم، باعتبار أنهما وجهان لعملة 
واحدة بينهما عالقة جدلية بين ما هو مؤسس على التشكيل البالغي 
المعرفي، وبين ما هو موجود من وعي فردي ينخرط في الوعي 

اإلطار  الجمعي، ولهذا فإن الدال في المثل يتأتى من المفهوم، أو
وعملية فهم المثل وداللته الرمزية  )78:  39(المعرفي لهذا المثل 

الكامنة بداخله تكمن في االنطالق من فهم الذات التي تشكله وتكونه، 
ومن تأويل ما يحتويه من الرموز، التي تستوجب التعمق في محاولة 
التفسير والتأويل، ومن هنا تأتي أهمية التحليل النفسي للمثل 

ما بي، وفهم الرمزية بمعناها العام، أو في المثل الشعبي، الشع
نفسية أو غير  تها، وما هو كامن خلفها من معانٍيساعد في فهم دالال

  .ذلك من المعاني

أن اإلنسان وحده يتميز بقدرته على العمل  ) Jungيونج(ويرى 
في الحياة مستخدما الرموز، وأن كثيرا مما يقوم به اإلنسان يمكن 

من خالل الصور واألحالم والكلمات  ،جه إلى مستوى رمزيأن يو
والموسيقى والفن، فاإلنسان وحده الذي يتواصل مع غيره من الناس 
عن طريق اللغة والكالم المفصل، وهو وحده الذي يستخدم األحجبة 

 ،ويصوغ القوانين ،والتعاويذ والطالسم، ويعترف بالذنوب والخطايا
ة وأصول اللياقة، وهو وحده الذي ويراعي قواعد السلوك العام

يفسر أحالمه ويراعي شعائر وطقوسا معينة في حالة الوالدة 
والزواج والطالق والوفاة، فالرمز هو الذي يحول اإلنسان من 

  .)17: 14( مجرد حيوان فحسب إلى حيوان آدمي
وترى المدرسة الرمزية أن العالم ليس سوى مجموعة من 

خيلة الجبارة، ال المالحظة العابرة، ولذلك الطالسم، ودنيا تخلقها الم
على الغوص في أعماق النفس اإلنسانية، ومعالجة  يونعكف الرمز

الحياة الباطنية لإلنسان عن طريق المخيلة، وقد اهتموا بالرمزية 
التي تقوم بتسجيل المشاعر والتأمالت الفردية، فالمثل الشعبي 

وال يأبه للعقل  ،ةوالشعر الرمزي كالحلم الخفي يخاطب العاطف
مطلقا، ولذلك كان السر في جمال المثل الشعبي والشعر الرمزي 
هو طابع الغموض الذي يالبسه، ومن ثم فقد اهتم الرمزيون بالنفس 
أكثر من اهتمامهم بالطابع اإلنساني، واألدب الرمزي محاولة من 

 األديب لإلفصاح عن العواطف المكبوتة في أعماق النفس البشرية
)15: 166(.  

وماهية الرمز تتلخص إذن في إدراك أن شيئا ما يقف بديال عن 
 حيث تكون العالقة بين االثنين ،شيء آخر ويحل محله، أو يمثله

عالقة الخاص بالعام، وذلك على اعتبار أن الرمز هو شيء له 
ولكنه يرمز إلى  -له وجود في الواقع  -وجود حقيقي مشخص

مثال يرمز إلى العدالة، والحمامة فكرة أو معنى مجرد، فالميزان 
ترمز إلى السالم، كذلك قد تستخدم بعض األمثال واألفعال 

صحيح ال (، فالمثل الشعبي القائل اًوالحركات واإلشارات رموز
على  الحماةيرمز إلى مدى سيطرة ) تقسمي، ومقسوم ال تأكلي

كنتها، وإلى درجة طاعة من هم في نطاق األسرة الفلسطينية ألولي 
  .)3: 47(األمر

 ،من هنا يبدو أن المثل الشعبي لغة رمزية سهلة التداول
الحتوائه التوافق اللفظي والحكمة، واستخدامه اإليجاز واإلبداع 

وهو بألفاظ دارجة ولغة محكية،  ،والصراحة مرات ،واإليحاء مرة
صورة عن المجتمع بشكل عام، وصورة مصغرة عن قائله،  عدي

والتقاليد والمثُل، ومعبراً عن آراء الناس بصورة متفقاً مع العادات 
ثل قوة كقوة لها بالغتها ودالالتها، كل ذلك أعطى الم ،رمزية

 ،نتاج اجتماعي شأنها شأن أيالقانون والعرف، واألمثال الشعبية 
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يعيش عملية متواصلة من التطور والتغيير، بما في ذلك ذبول أمثال 
ظهور أمثال جديدة، أما وتيرة بل  ،وازدهار أمثال أخرى ،وموتها

وتبعاً للزمان  ،ثل ودورهالحركة والتطور، فتتفاوت تبعاً لطبيعة الم
  .والمكان

والمثل الشعبي الفلسطيني معبر أصدق تعبير عن حياة 
ومن الصحراء  ،الفلسطيني فوق أرضه الممتدة من البحر إلى النهر

، فهناك إلى الجليل، وسط بيئات مختلفة حسب الوضع الجغرافي
الجبلية، والصحراوية، لذلك فإن والداخلية، والبيئات، البحرية، 
لمكان والتطور التاريخي، مما يؤدي اجغرافيا  االتعدد والتنوع نتاج

المفاهيم من منطقة إلى أخرى، وال في  في بعض األحيان إلى تباين
يلغي هذا االختالف البسيط وحدة المفاهيم التي قام عليها المثل 

: 49(ما حولها ألنه المرآة التي ترى ما بداخلها وتكشف  ،يالشعب
1(.  

األمثال الشعبية تخفيفا لما يعانيه  عدأنه  يمكن  انويرى الباحث
من  ،اإلنسان من صراعات وأعراض مرضية في العصر الحاضر

منظور التحليل النفسي، ذلك أن مادة المثل الشعبي تكون في 
حب، والتفاؤل، والدهشة، العواطف المكبوتة، والحزن، وال

 ، فعنفي حياتنا النفسيةمترسبة عواطف  وهي ،والحرمان، والخيبة
طريق المثل الشعبي يمكن أن ينفس الفرد عن رغباته المكبوتة، 

من اإلبداع في المثل  كثيرالتطهير االنفعالي، و يقوم بعملية هوكأن
ار الشعبي، كما هو الحال في الفن واألدب، إنما يعبر عن انفج

يحدث في الحياة الالشعورية لرغبات مكبوتة لم ينجح الرقيب في 
ن ميول الموجود البشري ورغباته الدفينة، وطاقته إكبتها، حيث 

الجنسية غير المشبعة البد لها من مخرج، ولما كان من الصعب 
التعبير عنها في الواقع، فإنها تخضع لقوانين كتلك التي تتحكم في 

تكثيف واإلبداع والنكوص وغيرها من وهي ال ،آليات الحلم
  .الميكانزمات الدفاعية

أو » حادثة«ما تفرزه  :ولألمثال الشعبية صور عدة منها
في عبارة أو تعليق  اًأو موقف ،، حيث تلخص خبرة حياتية»حكاية«

ما استمد من حكاية أو ومنها ما استمد من حادثة واقعية، وموجز، 
لفصحى بنصه أو بشيء من ما اقتبس عن اومنها نكتة شعبية، 

المستمد  ما استمد من التراث األدبي الشعبيومنها التغيير الطفيف، 
من األغاني الشعبية،  ومن األمثال ما هو عصارة مالحظة الطبيعة 
والمعرفة الجغرافية المناخية والزراعية، وهناك أمثال تحمل 

لذي بصمات معتقدات قديمة جداً، مما يشير إلى قدم هذا التراث ا
وصلنا، وأمثال تحمل مالحظة دقيقة ألعماق النفس البشرية، أو 
التجربة اإلنسانية العامة،  ومما يلحق باألمثال تعابير أعجب الناس 

الشك أن هناك وبجماليتها، بالصورة الكاريكاتيرية الساخرة فيها، 

أمثاالً مستمدة من خالل التعامل مع شعوب وثقافات أخرى، ومنها 
ت الثالثة، ومصادر أخرى، وتعدد مصادر الحصول كتب الديانا

على األمثال الشعبية يعني تعدد مجاالت استخدامها، فقد تستخدم هذه 
األعمال األدبية واألديان، واألمثال في األعمال الفنية، األساطير، 

  .)14: 31( ..األعراض المرضية وبصورها المختلفة، 
لق من مبدأ أن كل منهج في التفسير ينط) باشالر(ويرى 

 من ثمن اللغة وأ ،اًوباطن اًظاهر :وهو أن للكالم معنيين ،أساسي
وللرمز مستويان  ،وظيفة تعبيرية ووظيفة رمزية :ذات وظيفتين هما
داللة لشيء آخر أو داللة لما هو خفي وكامن، : فهو داللة وأثر

 ،عنصر محسوس مرئي: فإن الرمز يتألف من عنصرين  من ثمو
  .)254: 42(وغير مرئي  وآخر غير محسوس

والواقع أن للمثل الشعبي شأنا كبيرا في األعمال العقلية، وفي 
الحياة العملية نفسها، فهو خطوة أرقى من اإلدراك الحسي، ومن 

استغالل الماضي  فيمجرد التذكر نفسه، فالمثل يساعد اإلنسان 
ألصبحت حياة  -انكما يتصور الباحث–للمستقبل، ولوال المثل 

ان فقيرة كل الفقر، ولكانت حياته النفسية ضئيلة محدودة، فهو اإلنس
األصل في تكوين المثل العليا، وفي اختيار الطرق التي يؤدي إلى 

  .فهم الحقائق وغيرهافي بلوغها، وهو الذي يساعد 
  

  :فوائد األمثال

يؤدي أحد  هوف ابتكارهتم  مإن المثل سواء كان معروفا سلفا، أ
  :بعضهاتية أو األغراض اآل

تقريب الفكرة إلى أذهان الناس، وذلك بوضع محددات رمزية  ∗
  .عامة للتصور، وربط األشياء، واألمور بعالقات واضحة

تلخيص الخبرات اإلنسانية المتفق عليها، وكلما كان المثل أكثر  ∗
ه، كان أكثر استعماال شموال ألجزاء من خبرات اإلنسان وقيم

الرفض لألشياء، واألعمال، تشكيل معايير القبول وة، كما وقيم
 .ووسائل قياس األعمال واإلنجازات

إعمال العقل ، والنفس فيلمناسبة للتأثير القوي إثارة االنفعاالت ا ∗
 .كالتفكر والتدبر والتذكر

: 6(تسهيل تذكر المعلومات والخبرات الجديدة المرتبطة بها  ∗
203(. 

-  

  :الدراسات السابقة
على أي دراسة تناولت  -امفي حدود معرفته- انلم يقع الباحث

من  اًمثل هذا الموضوع بشكل أساسي، ولكن لما كانت األمثال جزء
ببعض هذه  امفي دراسته انفقد استدل الباحث ،اإلنتاج األدبي

  :ومنها ،الدراسات التي تناولت التحليل النفسي وعالقته باألدب
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وتناول  ،بعنوان التحليل النفسي لألدب) 1982فرج (دراسة  -
فرج (دراسة لمحتوى قصة ليلى والذئب، وأيضا دراسة  فيها

بهي (بعنوان التحليل النفسي والقصة القصيرة، ودراسة ) 1982
بعنوان االتجاه النفسي في دراسة األدب ونقده، ودراسة ) 1991

بعنوان الدراسة النفسية لإلبداع الفني، منهج ) 1982حنورة (
الدراسات األولى من تعد هذه الدراسة  فإن من ثموتطبيق، و

التي تتناول بشكل صريح الدالالت النفسية للمثل الشعبي لدى 
 .المعاقين بصريا من منظور التحليل النفسي

  

  :المنهج المستخدم في الدراسة الحالية

الواقع أن المثل هو نقطة البداية، منه وإليه ومن خالله يتم  
لهذه الدراسة، التعامل، ولذلك كان اختيار المنهج الوصفي التحليلي 

وبتحديد أكثر منهج التحليل النفسي، الذي من خالله يمكن قدر 
 عناإلمكان تحديد الدالالت النفسية في المثل الشعبي، واإلجابة 

 .أسئلة الدراسة
  :وعينتها مجتمع الدراسة

يتألف مجتمع الدراسة من األمثال الشعبية الدارجة لدى المعاقين 
تحديد هذا  اعيلم يستط نين الباحثبصريا بمحافظات غزة، علما أ

 ت دقيقة في المراكز المعنية،ءاالمجتمع بدقة، نظرا لعدم توفر إحصا
، وبذلك اكتفى جميعهم وكذلك لصعوبة الوصول إلى أفراد هذه الفئة

عليها من األفراد الذين تم الوصول  باألمثال التي حصال انالباحث
من مركز النور  )23( بصريا، منهم اًمعاق) 85( إليهم، وعددهم

للمكفوفين، والباقي من العائالت التي يوجد فيها شخص معاق 
بجمع األمثال الشعبية المتداولة لديهم، وقد  انبصريا، وقد قام الباحث

مثال شعبيا، وهي التي تكونت ) 60(وبلغت ،تم اختيار أكثرها شيوعا
  .عينة الدراسةمنها 
  

  :أدوات الدراسة
بجمع األمثال السائدة لدى المعاقين  لما كانت الدراسة تتعلق

باالعتماد على المقابلة أداة رئيسة ووحيدة  انبصريا، فقد قام الباحث
على تكوين انطباعات  نيفي هذه الدراسة، األمر الذي ساعد الباحث

عدة من خالل مشاهدة تعبيرات الوجه، والحركات التي كان يقوم 
كذلك  انثم اعتمد الباحثند روايته للمثل، ومن المعاق بصريا عبها 

  .على فنية التحليل النفسي لهذه األمثال
  

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

  :يأتيالسؤال األول وينص على ما  ننتائج اإلجابة ع: أوال

المعاقين  ما ميكانزمات الدفاع السائدة في األمثال الشعبية لدى
 انهذا التساؤل قام الباحث نلإلجابة ع بصريا بمحافظات غزة؟

بحساب التكرارات والنسب المئوية لألمثال الشعبية التي تم الحصول 
مثال شعبيا كانت هي األكثر شيوعا بين أفراد ) 60(عليها، وهي 

وت ميكانزمات دفاعية حوالتي  ،عينة الدراسة من المعاقين بصريا
   :يتكما في الجدول اآل

  اقين بصريا حسب الترتيبميكانزمات الدفاع في األمثال الشعبية لدى المع )1(جدول 
  

  %  األمثال. ع  الميكانزم  م  %  األمثال. ع  الميكانزم  م

  0.07  4  الرمزية  7  0.12  7  التبرير  1
  0.05  3  اليقظة  8  0.10  6  التعويض  2
  0.05  3  االنطواء  9  0.13  8  سقاطاإل  3
  0.05  3  العجز  10  0.8  5  االنسحاب  4
  0.05  3  اإلنكار  11  0.12  7  العدوان  5
  0.07  4  أخرى  12  0.10  6  تالكب  6

  0.35  20    المجموع  0.65  40    المجموع
  %100  60  المجموع الكلي

  

   :يأتيتضح من الجدول السابق ما ي

 ،0.12 ن ميكانزم التبرير جاء في الترتيب األول بنسبةإ* 
  :هي التبرير الدالة على واألمثال

 لصدورالعلم في ا ،مى كلهالع نص العمى وال ،عمى أعمى القلباأل
 ،ص بتقول األرض عوجهاللي ما بتعرف ترق ،مش في السطور

فقد البصر  ،يا أعرج قله قصر األكمامإيش حاشك عن الرقص 
  .من شاف بلوة غيره هانت عليه بلوته ،أهون من فقد البصيرة

، 0.10وجاء ميكانزم التعويض في الترتيب الثاني بنسبة * 
  :هي التعويضواألمثال الدالة على 

ربك يقطع  ،ةخليك نغش ةيا وحش ،عيب الراجل جيبه ،نزهيأقرع و
الميه تكذب  ،كل ذي عاهة جبار ،من هان ويوصل من هان

    .الغطاس

 ،0.13 أما ميكانزم اإلسقاط فقد جاء في الترتيب الثالث بنسبة* 
  :هي اإلسقاطواألمثال الدالة على 
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 ،هكل إناء ينضح بما في ،ةحالاالوأنت على ه ةمن يومك يا خال
من  ةيح ،ةوقعنا في الجور ةعشانك يا عور ،زاني ما يأمن لمراته

عايرت  ةالطنجر ،نعيب زماننا والعيب فينا ،فتح يا أعمى ،تحت تبن
  .ةيا مقلحف ايا سود :المغرفة قالت لها

واألمثال  ،0.8 وجاء ميكانزم االنسحاب في الترتيب الرابع بنسبة* 
      :هي االنسحابالدالة على 

ر أبعد عن الش ،داري على شمعتك تنور ،مت لمين يا أهبلهي دا
باب إن جار عليك جارك حول  ،ةالهروب نص الشطار ،ني لهغو

        .دارك
 ،0.12 جاء ميكانزم العدوان في الترتيب الخامس بنسبةو* 

  :هي العدوانواألمثال الدالة على 
بوا ما لقوش عيش يتعشوا بيه جا ،ةالداير ال بد له من لط الحجر

دارت الدورة  ،ةهذي قلوب مليان ةهذي مش دبان ،عبد يلطشوا فيه
 ،الفاجر بياكل مال التاجر ،العطشان يكسر الحوض ،ةعليك يا عور
  .ولو بعد حين يمن عاير ابتل

واألمثال  ،0.10وميكانزم الكبت في الترتيب السادس بنسبة * 
  :هيالكبت الدالة على 

على ما  ،في المشمش ،ه شقيه القلم ويكتب نفسيدإحد يبقى في 
عمشة يكون السوق على ما تتكحل ال ،عد المنحوس يفرغ عمرهيس

  .عمر الرايب ما يرجعشي حليب ،س في الجنةعشم إبلي ،خرب
، 0.07أما ميكانزم الرمزية فقد احتل المركز السابع بنسبة * 

  :هي الرمزيةواألمثال الدالة على 
كذاب اللي  ،ال من المحالدوام الح ،لما وقع الجمل كثر دباحينه

      .العشرة ما تهون إال على قليل األصل ،يقول الدهر دام لي
أحالم اليقظة واالنطواء و العجز والكسل وتأتي ميكانزمات * 

لكل  0.05وبنسبة  ،إلى الحادي عشرالترتيب الثامن من  واإلنكار
   :واألمثال الدالة عليها هي ،منها

أيش  ،الجعان يحلم بسوق العيش :لةالدا اليقظة واألمثال أحالم .1
 .خاطر األعمى قفة عيون ،ه األعمى جوز عيونبد

كل واحد  ،مقداره اللي يخرج من داره ينقل :االنطواء واألمثال .2
 .ةالوحدة عباد ،نام على الجنب اللي يريحهب

ام مش زي دخول الحم :األمثال الدالة على العجز والكسل .3
 ،قال يعني من حبي فيهاقالوا لألعمى زوق عصايتك  ،خروجه

عمر إبن شهر ما يبقى  ،ةقليل البخت يالقي العظم في الكرش
 .ابن شهرين

زي  ،ن وودن من عجينودن من طي :على اإلنكار هيالدالة و .4
واحد شايل دقنه والثاني تعبان  ،النعامة تدفن رأسها في الرمل

   .ليه

ر الثاني عشوأخيرا جاءت الميكانزمات األخرى في الترتيب * 
 :وهذه الميكانزمات واألمثال الدالة عليها هي كما يلي ،0.07 بنسبة

  .العرق يمد لسابع جد: النكوص
          .ما قدرش على الحمار تشطر على البردعه: إلزاحةا
  .ى قد لحافك مد رجليكعل: لتساميا
    .إحنا راضيين بالهم والهم مش راضي بينا: لتكفيرا

       

  :يأتالسؤال الثاني وينص على ما ي نع اإلجابةنتائج : ثانيا

ما الدالالت النفسية لميكانزمات الدفاع السائدة في األمثال  -
  الشعبية لدى المعاقين بصريا بمحافظات غزة ؟

منهج التحليل النفسي،  انهذا التساؤل استخدم الباحث نلإلجابة ع
، أن يكشف عن الوجه الخفي لإلنسان حيث استطاع التحليل النفسي

للغة التي يعلن بها هذا الوجه عن نفسه من خلف أقنعة وعن ا
اإلنكار والنفي والتزييف، كشف عن لغة الالشعور، مما جعل 

يعرف التحليل النفسي ) جان الكان(المحلل النفسي الفرنسي األشهر 
خر، وعلى هذا بأنه علم الالشعور، ويعرف الالشعور بأنه لغة اآل

كونه العلم الذي يتصدى  المطاف النفسي ال يعدو في نهاية فالتحليل
جوهر  ،بواسطتها ومن خاللها ،لدراسة تلك اللغة التي يتشكل

خر، ال سبيل إلى الوجود اإلنساني من حيث هو حوار بين األنا واآل
 .)26: 36(فهمه إال بفهم لغته 

واللغة في التحليل النفسي ببساطة هي لغة الرغبة، هي لغة 
في تفسيره  )فرويد(شف عنها اإلنسان بما هو راغب، التي ك

لألحالم، في مقابل لغة اإلنسان بما هو عارف، التي كشف عنها 
هو كشف لغوي،  )فرويد(في منطقه، وهكذا فإن كشف  )أرسطو(

كشف لبالغة اللغة ومفرداتها، ولغة الرغبة هي لغة الالشعور، لغة 
العمليات األولية، حيث الرموز والعمليات الدفاعية، إنها لغة 

صورة بدائية في مقابل لغة الواقع والشعور الواعي والمنطق، م
شأنها في ذلك  ،وميكانزمات الدفاع إذن لغة، لغة الالشعور، ولكنها

 خر والعالقة ذات المعنىشأن اللغة وكل لغة، حوار يقتضي اآل
والحقيقة أن اللغة تعد أصال لكل تجربة بشرية،  .)15-17: 38(

في كتابه ) هيجل(ولة، وقد أوضح ذلك فاإلدراك مقول، والرغبة مق
من ذلك أنه ما من تجربة  )فرويد(ظاهراتية الروح، واستخلص 

انفعالية مكتومة بشدة، أو مخبأة، أو ملتوية، إال ويمكن نقلها إلى 
بفضل وصول الرغبة  ،وضوح اللغة والكشف عن معناها الخاص

ال يعتمد  إلى منطقة اللغة، والتحليل النفسي بوصفه عالجا بالكالم
وار األساسي بين الرغبة والكالم، وبما حعلى فرضية مغايرة لهذا ال

أن الكالم يكون مفهوما عند المتكلم قبل التلفظ به، فإن أقصر سبيل 
   .)22: 19(خربين الذات وذاتها هو كالم اآل
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ال شك أن فهم المثل الشعبي وتفسيره سواء في داللته، أو في و
والتحليل النفسي  ،عامةب، يجد في علم النفس العملية اإلبداعية ذاتها

ويرى  ،الوسيلة المناسبة لهذا الفهم على أساس صحيح ،خاصةب
األمثال الشعبية تخفيفا لما يعانيه اإلنسان من  عدأنه يمكن  انالباحث

صراعات وأعراض مرضية في العصر الحاضر من منظور 
ي العواطف ذلك أن مادة المثل الشعبي تكون ف ؛التحليل النفسي

المكبوتة، والحزن، والحب، والتفاؤل، والدهشة، والحرمان، والخيبة 
  .في حياتنا النفسيةمترسبة وهي عواطف 

مما ال شك فيه أن التحليل النفسي يسعى إلى الفهم الكامل و
والصادق لحقيقة الرغبة اإلنسانية، بل لحقيقة الوجود اإلنساني من 

لرغبة والرهبة، ذلك أن قوامه الصراع بين ا ،حيث هو وجود
اإلنسان في أعمق أعماقه يرغب فيما يرهبه، ويرهب ما يرغب 
فيه، هذه الوحدة الجدلية التي تجمع في ثناياها بين النقيضين هي 

من خالل مقولة التحليل في  يتضح ذلكجوهر الوجود اإلنساني، و
صورتها المباشرة والبسيطة وهي الحلم تحقيق رغبة، هذه المقولة 

الجعان يحلم (ي يقول باشرة ال تختلف عن المثل الشعبي الذالم
شعوب العالم له  والشعب الفلسطيني كبقية )11:20) (بسوق العيش

اًن هذا التراث نتاجتراثه الشعبي، الذي يميزه ويمتاز به، تكو 
وظل  ،ة في القدم، قد تمتد إلى آالف السنينحيقتاريخية س لتجربة

   .الشعب ثقافته وأصالته وعراقته صامداً مقاوماً يحفظ لهذا
يتبين أنهم  ،وبالنظر إلى فئة المعاقين بصريا ،من هنا

ئف من األمثال الشعبية التي تؤدي وظا كثيريستخدمون في حياتهم ال
مثال غنية بالميكانزمات الدفاعية أللهم، فتبدو هذه ا كثيرةنفسية 

  :يأتويتضح ذلك من خالل ما ي
أن المعاق بصريا يلجأ إلى  اند الباحثيعتق: ميكانزم التبرير* 

التبرير لتقديم أسباب غير حقيقية لسلوكه أو ميوله أو دوافعه، 
أن يحتفظ بثقته بنفسه، وتقديره  فيويساعد التبرير المعاق بصريا 

رفع من قيمته في نظر نفسه، فالتبرير ميكانزم دفاعي يلكفايته، و
ألنه ال يريد أن  يلجأ إليه الفرد في مواقف الضعف أو الحرج،

يظهر أمام اآلخرين بهذا المنظر، فيلجأ للتحايل على الذات إليجاد 
مبررات منطقية تقبلها األنا، ويستخدم المعاق بصريا أمثاال شعبية 

كغيره من أبناء مجتمعه الذي يعيش فيه، ويعد ميكانزم  كثيرة
دى التبرير من أكثر ميكانزمات الدفاع شيوعا في األمثال الشعبية ل

المعاقين بصريا، فعندما يردد المعاق بصريا أمثاال شعبية 
، إنما يستخدمها من األمثال هغيرو) األعمى أعمى القلب(مثل

الذي هو عليه، وهذا يحقق الراحة النفسية  ءلتحسين الوضع السي
  .لديه، ويعطيه اإلحساس بأنه أفضل من أولئك الذين ال يعانون مثله

أن استخدام المعاق بصريا  انالباحثيرى  :ميكانزم التعويض* 
أمثاال شعبية مليئة بميكانزم التعويض أمر طبيعي، لما يعانيه من 
قصور وحرمان، ويبدو أن المعاق بصريا يلجأ إلى أسلوب المبالغة 
الذي يبدو عليه سلوكه، مما يدفعه إلى أساليب سلوكية غير متكاملة، 

، فالمعاق بصريا يسعى مبالغ فيها قد تؤدي إلى اضطرابات انفعالية
ليعوض بذلك  ؛وراء القوة وأشكال اإلنجاز في جهة يستطيعها
وأبسط أنواع ، النقص الذي يعانيه في الجهة التي بها اإلعاقة

يا وحشة كوني : (التعويض لدى المعاق بصريا تظهر في األمثلة
أي كوني خفيفة الظل، وهذا يتضح كثيرا لدى المعاقين ) ةنغش

كل ذي عاهة (دو لديهم خفة الدم في تصرفاتهم، حيث تب ،بصريا
من أعضاء جسمه، فيقوم  اًيظهر كثيرا فيمن فقد عضو) جبار

   ....... آخر من أعضاء الجسم اًقوي لديه عضوبأنشطة أخرى ت
أن االنسحاب ميكانزم يستخدم  انيرى الباحث :ميكانزم االنسحاب* 

ي قد يخيل إليه أنها لدى المعاقين بصريا وسيلة هروبية من بيئته الت
تنبذه، أو على األقل ال تقبله بالقدر الذي يرضي به نفسه، فالمعاق 

 من ثمبصريا قد يقبل عجزه، إال أنه يرفض نظرة اآلخرين إليه، و
يرفض مساعدتهم، مما يؤدي إلى نمو الشخصية االنسحابية لديه، 
والرغبة في العزلة عن المجتمع، وفي هذا إشارة إلى عدم تكيف 

مثال من األ كثيرالمعاق بصريا، ويظهر ميكانزم االنسحاب في ال
إن جار عليك : (ومنها ،الشعبية المتداولة لدى المعاقين بصريا

داري على (و ) الهروب نص الشطارة(و ) ل باب داركوجارك ح
  .الخ )...شمعتك تنور

أن استخدام المعاق بصريا لهذه األمثال الشعبية  انالباحث عتقدوي
والهروب  ،وهي تجاهل الصراع ،له وظيفة أساسية يحقق

  .الالشعوري الذي يهدف إلى احترام الذات
أن المعاقين بصريا  انيرى الباحث :اإلنكارو االنطواء اتميكانزم* 

 االنطواءتتضمن في فحواها ميكانزم  كثيرةيستخدمون أمثاال شعبية 
لمعاق ، حيث يرتبط هذا الميكانزم بالواقع الخارجي لواإلنكار

بصريا، فالمعاق بصريا يشعر أنه يعيش في واقع محبط ، وبيئة 
غير صديقة له، ومن ثم فإنه يلجأ إلى إنكار وجود مثل هذا الواقع 
 بشكل كلي أحيانا، وبشكل جزئي في أحيان أخرى، ولما كان أساس

هذا الميكانزم هو مبدأ اللذة والواقع، فإن المعاق بصريا عندما ينكر 
ما يواجهه في الواقع  لعدم تحمله ؛ب على إعاقتهبعض ما يترت

يضخم  من ثمنه بذلك ال يرى العيوب في نفسه، وإالخارجي، ف
و ) زي النعامة تدفن رأسها في الرمل(عيوب اآلخرين كالمثل 

العشرة ما تهنش إال على قليل (و ) ودن من طين وودن من عجين(
  .)األصل
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لمعاقين بصريا كثيرا ما أن ا انيرى الباحث :ميكانزم اإلسقاط* 
وهذا ما يبدو في  ،يستخدمون ميكانزم اإلسقاط في حياتهم اليومية

من يومك يا خالة : (ومنها ،األمثال الشعبية التي تتردد على ألسنتهم
الطنجرة عايرت المغرفة قالت لها يا سوده (و  ،)حالةاالوأنت على ه

مية من (و  ،)العيب من أهل العيب ما هوش عيب(و  ،)يا مقلحفة
  .)نعيب زماننا والعيب فينا(و  ،)تحت تبن

أن المعاق بصريا يلجأ إلى  انيعتقد الباحث :ميكانزم الكبت* 
ميكانزم الكبت وسيلة دفاعية تجنبه االستهجان واالستنكار، فيضحي 
ببعض رغباته من أجل الفوز بتقبل اآلخرين، ذلك أنه توجد لدى 

لكنه يتعرض إلحباطات  ،من الرغبات كثيرالمعاق بصريا ال
وتوترات باستمرار، حيث ال تتاح له الفرصة للتعبير عن ذاته 
واقعيا، ولذلك يلجأ إلى التعبير عن ذاته بشكل خيالي أو رمزي، 
ويتفاعل مع الموقف كما لو كان موجودا في الواقع، ومن هنا كانت 

ية الداللة النفسية لما يوجد لديه من مواد مكبوتة في األمثال الشعب
و  ،)حد يبقى في إيده القلم ويكتب نفسه شقي( :ومنها ،التي يقولها

) عشم إبليس في الجنة(و  ،)على ما يسعد المنحوس يفرغ عمره(
هذه األمثال وغيرها تبين إلى حد كبير أن هناك رغبات دفينة 
ومكبوتة لدى المعاق بصريا، وأهمها الرغبة الدفينة في أن يكون 

من الناس، لكنه يدرك أن رغباته وأحالمه  سليما غير معاق كغيره
فإنه يجد في األمثال التي يقولها ما يخفف  من ثمبعيدة المنال، و

  .معاناته

قد يوجه المعاق بصريا يعتقد الباحثان أن  :ميكانزم العدوان* 
أو  ،)العطشان يكسر الحوض(كالمثل الشعبي  ،عدوانه نحو الجماد

 ،ال عالقة لها بمصدر ما هو فيهقد يوجه عدوانه إلى أشياء تافهة 
وقد يتخذ  ،)ةهذي قلوب مليان ةهذي مش دبان(كالمثل الشعبي 

كالمثل  ،العدوان لدى المعاق بصريا صورة الكيد أو التشهير
سهل على ت ه األمثال ذهو ،)ةالحجر الداير ال بد له من لطم(الشعبي

يقول لمن المعاق كثيرا مما يعانيه، فمن خالل هذه األمثال يريد أن 
ن كل إنسان معرض ألن يحدث له ما إ :منه أيعترض عليه أو يهز

  .حدث لي من إعاقة

أن المعاق بصريا يستخدم  انالباحثعتقد ي :ميكانزم أحالم اليقظة* 
وما يترتب عليها  ،هذا الميكانزم وسيلة للهروب من قسوة اإلعاقة

وحرمان، ويعد هذا الميكانزم  ،وصعوبات ،من متاعب نفسية
استجابة بديلة يلجأ إليها المعاق بصريا لما يواجهه من صعوبات 
بيئية، ولعجزه عن مواجهتها، ويرجع هذا الميكانزم إلى شعور الفرد 
بالنقص نتيجة لعجزه، ونتيجة لفكرة غير صحيحة عن قدراته، ومن 

 الجعان يحلم بسوق(األمثال الشعبية التي يبدو فيها هذا الميكانزم 

أيش بده العمى جوز (و ،)األعمى قفة عيون خاطر(و ،)العيش
  .)عيون

أن المعاق بصريا في كثير  انالباحثيرى  :ميكانزم العجز والكسل* 
من األوقات يسيطر عليه اإلحباط ، ويستسلم للظروف، مما يبين ما 

بشكل  ،يعانيه من قلة الحيلة والعجز عن ممارسة حياته اليومية
عاقين بصريا، ومن األمثال ال يقل عن غيره من غير الم يجعله

دخول الحمام مش زي (الشعبية التي يبدو فيها هذا الميكانزم 
 ،)قالوا لألعمى زوق عصايتك قال يعني من حبي فيها(و ،)خروجه

   .)قليل البخت يالقي العظم في الكرشة(و

كثيرا ما يلجأ المعاق بصريا إلى استخدام  :ميكانزم اإلزاحة* 
ى إلذلك في إرجاع ما يقع فيه من أخطاء  ميكانزم اإلزاحة، ويبدو

ها سبب وقوعه في مثل هذه دوالظروف واإلعاقة التي يع القدر
ما قدرش على (األخطاء، وهذا ما يبدو في المثل الشعبي المتداول 

  .)الحمار تشطر على البردعة
أيضا أن بعض المعاقين بصريا  انيرى الباحث :النكوص مميكانز* 

اطئة بفعل إعاقتهم، مما يجعلهم يشعرون قد يسلكون بطريقة خ
يجدون في المثل الشعبي مخرجا لهم بطريقة فبالعجز وقلة الحيلة، 

  .)العرق يمد لسابع جد(كالمثل الشعبي  ،تخفف عنهم القلق والتوتر
أمثاال يستخدم المعاق بصريا يعتقد الباحثان أن : ميكانزم التسامي* 

على قد لحافك (امي كالمثل شعبية تتضمن في فحواها ميكانزم التس
والتسامي من نواتج اإلزاحة، ويعمل على إشباع ) مد رجليك

حاجات المعاق بصريا، حيث يتخذ لنفسه طريقا ثقافيا أو إنسانيا أو 
أو يدرك قدر نفسه، وقدراته ويتصرف بناء على ما يملكه  ،حضاريا

  .من هذه القدرات واإلمكانات
 ةوهو عبارة عن حيلة دفاعي :وأخيرا يأتي ميكانزم التكفير* 

عندما يشعر بالذنب، وهو شعور يرتبط  معاق بصريايستخدمها ال
كأن يقول  ،بالخجل، أو عندما يشعر الفرد بأن األقدار جارت عليه

  .)إحنا رضينا بالهم والهم ما رضي بينا(
  

  :يأتتوصي الدراسة الحالية بما ي :التوصيات

يا، واحترام رغباتهم العمل على تحسين أوضاع المعاقين بصر -
 .ذواتهم ونحققيوإعطائهم الفرصة للتعبير عنها بشكل يجعلهم 

تشجيع النظرة اإليجابية لهم وعدم تجاهلهم واحترام قدراتهم  -
 .المختلفة

إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول الحياة النفسية للمعاقين  -
 .بصريا

متغيرات  القيام بدراسات مقارنة عن المعاقين بصريا تتناول -
  ......مثل الجنس والعمر 
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The Differences in the Critical Thinking among the Students of the Scientific Section 

and the Students of the Literature Section in the Secondary School  

(A field Study on a Sample of the Public Schools’ Students in the City of Jabla) 
 

 Lina Eiz Aldeen Ali 

  
Faculty of Education, Damoscus University, Syria 

 

Abstract: The purpose of this research is to identify the differences in the critical thinking among the students 

of the scientific section and the students of the literature section in the secondary school in the city of Gabla in 

Latakia. Their number was (2433) students. The sample of the study, which had been randomly selected, 

included (332) students from both the scientific and the literature sections equally. The research was 

conducted during the second semester of the school year 2008/2009. The researcher used Watson & Glasser 

Critical Thinking Test. The results of the research showed that there were differences, statistically significant, 

at the significance level of (0.05) in the critical thinking and in the following skills (Inference, Assumption, 

Interpretation). These differences were in favor of the scientific educational specialization. There were also 

differences, statistically significant,(at level 0.05) in the critical thinking and in the following skills (Argument 

Evaluation, Interpretation, Deduction). These differences were in favor of the second secondary scientific 

class.  
 

Keywords: The critical thinking, The scientific section, The literature section, The secondary school. 
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على عينة دراسة ميدانية ( المرحلة الثانوية في العلمي واألدبي ينالفرع طالب بين التفكير الناقد فيلفروق ا
  )من طالب المدارس الثانوية الرسمية في مدينة جبلة

  

  عليلينا عزالدين 
 

  سوريا، دمشقجامعة كلية التربية، 
  

محافظة في  جبلة بمدينة في المرحلة الثانوية الفرع العلمي واألدبيبين طالب  التفكير الناقدالفروق في تعرف  هدف هذا البحث    :ملخصال

بالتساوي  دبيالفرعين العلمي واألفي  اًطالب )332( شملتالتي تم سحبها عشوائياً فقد  عينة البحث أما، اًطالب )2433(عددهم  يبلغو ،الالذقية
واطسن وجالسر للتفكير مقياس  ةالباحث تمواستخد .2008/2009الفصل الثاني من العام الدراسي  خاللتطبيق البحث  جرىو، ما بينهمافي

عرفة مواالستنتاج، (وفي مهارات التفكير الناقد،  في) 0.05(عند مستوى داللة د فروق ذات داللة إحصائية ووج :بينت نتائج البحثو .الناقد
التفكير في  )0.05(عند مستوى داللة فروق ذات داللة إحصائية ، كما بينت وجود العلمي الدراسي الفرعلصالح  )التفسيرواالفتراضات، 

   .العلميالثاني الثانوي  لصفلصالح ا) االستنباطوالتفسير، و، تقويم الحجج( وفي مهارات  الناقد
  

   . ع العلمي، الفرع األدبي، المرحلة الثانويةالتفكير الناقد، الفر: الكلمات المفتاحية
  

   19/9/2011، وتاريخ قبول البحث 8/12/2010تاريخ استالم البحث 
  

  

  :ةـــالمقدم
 ،التفكير من أهم العوامل التي ساعدت على تقدم البشرية عدي

والوصول بها إلى ما حققته من إنجازات رفيعة المستوى على 
 .وسواها ،وعمرانياً ،وصناعياً ،اًتكنولوجي: المختلفة األصعدة

في تنمية المجتمعات  وفاعل وللتفكير بأنواعه المختلفة دور كبير
من أهم العوامل التي تجعل  نإحيث يمكن القول  ،ورقي الشعوب

 ،الشعوب تتمايز فيما بينها في الميادين والمجاالت االقتصادية
 ،بتنمية التفكير هو مدى اهتمامها المختلفة، والثقافية ،واالجتماعية

حيث يرتقي ، لتنميته لدى أبنائهاواستخدامها الطرق المختلفة 
تفكيرهم إلى المستويات التي تمكنهم من ممارسته على النحو 

وعليه  ؛)2002جروان، (الصحيح الذي يحقق الهدف المنشود منه 
فقد اتجهت النظم التربوية في معظم بلدان العالم إلى العمل على 

 ،ير بأنواعه المتعددة لدى الطلبة، والسعي إلى إظهارهرعاية التفك
و السيما مهارات التفكير الناقد  ،وتطوير مهاراته المختلفة ،وتنميته

عصر االنفجار  ،الذي بات مطلباً ضرورياً في عصرنا الراهن
المعرفي وتكنولوجيا المعلومات، وذلك حتى يستطيع الطلبة مواجهة 

، وليتمكنوا من اجههم بشكل خالقالمشكالت والتحديات التي تو
صحة المعلومات التي يتعرضون  ويم، وتقتدعاءافحص صحة اال

 .)2003دجاني، (فعالية القرارات التي يتخذونها  ، مما يؤثر فيلها
مة التي تشكل العمود مهويصنف التفكير الناقد ضمن المهارات ال

ولذلك  ؛هنيةالفقري لنجاح الطالب في الدراسة األكاديمية والحياة الم
مة مهمكونات التدريس مهارات التفكير الناقد وتقويمها أحد ال ديع

فامتالك  ؛(Williams et al, 2004)لتعلمية ا ـ للعملية التعليمية
يم األفكار والطالب لمهارات التفكير الناقد يعني قدرته على تق

 ،حيث يتمكن من كشف جوانب القوة والقصور فيها، والمعلومات
الحصول على أفكار  من ثمو ،إلى تجويدها وتحسينهاوالسعي 

  .ومعلومات عالية القيمة والجودة
   

  :مشكلة البحث
خالل السنوات  التفكير الناقد عنإن تزايد األبحاث والدراسات 

ا ذإلعطاء ه ،األخيرة، واالهتمام المستمر به في وقتنا الحاضر
هميته النظرية نظراً أل ،الموضوع ما يستحقه من الرعاية واالهتمام

هذا البحث ضمن الجهود  تقدمألن  ةدفع الباحث هذا كله .والتطبيقية
واختباره على  هذا النوع من التفكيربغية تعميق دراسة  ،المبذولة

 ه بمهاراته األساسية التي ينبغيمن قما يتعل السيماأرض الواقع، 
استكماالً ولتحقيق نتائج أفضل أكاديمياً واجتماعياً،  ،امتالكها للطلبة

 لهذه األبحاث والدراسات يأتي البحث الحالي في محاولة للكشف عن
 في العلمي واألدبي الفرعينبين طالب  التفكير الناقدالفروق في 

تساعد تدريبية يتيح الفرصة إلعداد برامج  قد ما ،المرحلة الثانوية
 .مهارات التفكير الناقد لدى هؤالء الطالبعلى تنمية 
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الفرعين في قياس الفروق بين طالب  بحثالوتكمن مشكلة 
واطسن وجالسر في المرحلة الثانوية على مقياس  العلمي واألدبي

  :األسئلة اآلتيةالمشكلة في  إبرازويمكن ، للتفكير الناقد

 الصف الثانيبين طالب  التفكير الناقدفروق في  يوجدهل  .1
 يالفرعين العلمي واألدبفي  الثانوي الصف الثالثو الثانوي

 ؟تعزى لمتغير الصف
 بين طالب الصف الثاني التفكير الناقدفروق في  يوجدهل  .2

 الفرعين العلمي واألدبي في الثانوي الثالثالصف و الثانوي
  ؟الفرع الدراسيتعزى لمتغير 

  

  :أهمية البحث
  :فيما يأتيتكمن أهمية هذا البحث 

 في تقديم دليل عمل في التفكير الناقد قد يسهم تعرف الفروق  .1
 ،الصف والتخصص وفق ،مرحلة التعليم الثانويفي  للمدرسين

في  ،وتالفي نقاط الضعف ،من خالل االستفادة من نقاط القوة
 .ضوء ما يمتلكه الطالب من مهارات التفكير الناقد

في إعداد  قد يسهمبين الطالب  التفكير الناقدتعرف الفروق في  .2
لدى  الناقد مهارات التفكيرلتنمية  وتصميمها، برامج خاصة

 .الصف والتخصص والمرحلة التعليمية ، وفقالطالب
على  ،التربوية انسجام البحث مع توصيات المؤتمرات والندوات .3

مهارات أهمية تنمية ، التي أكدت المستويين المحلي والعربي
خطوة  يعد البحث قد من ثملدى الطالب، و التفكير الناقد

 .ات في هذا الجانباستكمالية لما سبقه من البحوث والدراس
التي  – ةفي حدود علم الباحث – المحلية قلة البحوث والدراسات .4

الصف والتخصص  وفق ،في التفكير الناقدتناولت الفروق 
  .والمرحلة التعليمية

  

   :أهداف البحث
بين طالب  ،التفكير الناقدتعرف الفروق في هدف البحث الحالي 
 جبلةبمدينة  الرسمية نويةالثامدارس الفي  الفرعين العلمي واألدبي

  :يما يأتويتفرع عن هذا الهدف  ،محافظة الالذقيةفي 
الدرجة الكلية، ودرجات ( التفكير الناقدتعرف الفروق في  .1

العلمي، (الدراسي  الفرعمتغير  وفق )المهارات الفرعية
 ).األدبيو

ودرجات الدرجة الكلية، ( التفكير الناقدتعرف الفروق في  .2
 الثالثوالثاني، (تبعاً لمتغير الصف الدراسي ) ةالمهارات الفرعي

 ).الثانوي

 

 

 

 :فرضيات البحث

%) 5(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1
 العلميبين طالب الصف الثاني الثانوي  التفكير الناقدفي 

 .األدبيوطالب الصف الثاني الثانوي 

%) 5(لة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال .2
 العلميبين طالب الصف الثالث الثانوي  التفكير الناقدفي 

 .األدبيوطالب الصف الثالث الثانوي 

%) 5(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .3
 العلميبين طالب الصف الثاني الثانوي  التفكير الناقدفي 

 .العلميوطالب الصف الثالث الثانوي 

%) 5(لة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات دال .4
 األدبيبين طالب الصف الثاني الثانوي  التفكير الناقدفي 

 .األدبيوطالب الصف الثالث الثانوي 

%) 5(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .5
بين طالب المرحلة مهارة من مهارات التفكير الناقد في كل 
 .الفرع األدبيلمرحلة الثانوية وطالب ا الفرع العلميالثانوية 

%) 5(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .6
بين طالب الصف  مهارة من مهارات التفكير الناقدفي كل 

وطالب الصف الثالث  بفرعيه العلمي واألدبيالثاني الثانوي 
 .بفرعيه العلمي واألدبيالثانوي 

  

  :التعريفات النظرية واإلجرائية
التعريفات اإلجرائية للمصطلحات التي استخدمت في  أتييفيما 
  : الدراسة

محاولة الختبار "عرفه واطسن وجالسر بأنه  :التفكير الناقد ∗
بدالً من القفز إلى  ،ندهااآلراء والحقائق في ضوء األدلة التي تس

، ويتضمن معرفة طرق البحث المنطقي التي تساعد في النتائج
واختبار صحة  ،ل إلى نتائج سليمةوالوصو ،تحديد قيمة األدلة

ماعيل، إس( ."وتقديم المناقشات بطريقة موضوعية ،النتائج
ويعرف إجرائياً بأنه مجموع درجات الطالب على ) 46، 2007

 .مقياس واطسن وجالسر للتفكير الناقد
هي المهارات الفرعية الالزمة إلنجاز  :مهارات التفكير الناقد ∗

د وبدونها ال يقوى الفر، ها وتنميتهاالتفكير الناقد، ويمكن تعلم
وتعرف ) 30 ،2006، السليتي(على تحقيق هذا النشاط الذهني 

التي يقيسها مقياس واطسن  ،إجرائياً بأنها مهارات التفكير الناقد
، االستنباطو، التفسيرو، االستنتاج: وجالسر للتفكير الناقد وهي

 .تقويم الحججو، معرفة االفتراضاتو
يتم بوساطتها التوصل إلى  ،عملية فكرية :تاجمهارة االستن ∗

بناء على حقائق  ،الدقةبدرجات متفاوتة من  ،استنتاجات معينة
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جة وتعرف إجرائياً بأنها در ،)131، 2003 سعادة،(معطاة 
 .)االستنتاج(الطالب على االختبار الفرعي 

يتم بوساطتها التوصل إلى  ،عملية فكرية :مهارة التفسير ∗
 ،والمترتبة منطقياً على معلومات متوافرة ،لمقترحةاالستنتاجات ا

، 2009 فتح اهللا،(على افتراض أن هذه المعلومات صحيحة 
وتعرف إجرائياً بأنها درجة الطالب على االختبار الفرعي  ،)76

 .)التفسير(
الوصول إلى نتيجة  بوساطتهايتم  ،عملية فكرية :مهارة االستنباط ∗

، 2007 العتوم وآخرون،(طقيتينبناء على وجود مقدمتين من ،ما
الطالب على االختبار  وتعرف إجرائياً بأنها درجة ،)78

 .)االستنباط(الفرعي
يتم بوساطتها صياغة  ،عملية فكرية :مهارة معرفة االفتراضات ∗

المرجع (استنتاجات مبدئية ومتضمنة في مواقف وقضايا معطاة 
ختبار لى االوتعرف إجرائياً بأنها درجة الطالب ع ،)78السابق، 
 .)معرفة االفتراضات( الفرعي

عملية فكرية يتم بوساطتها تقديم إجابات  :مهارة تقويم الحجج ∗
بناء على أهميتها وعالقتها بالسؤال المطروح ) نعم أو ال(قوية 

وتعرف إجرائياً بأنها درجة ) 78، 2007العتوم وآخرون، (
  .)تقويم الحجج( لى االختبار الفرعيالطالب ع

  

   :بحثلحدود ا
  :يتحدد البحث بما يأتي

طبقت الدراسة على طالب المرحلة الثانوية : الحدود المكانية ∗
 .جبلة في محافظة الالذقيةبمدينة 

تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني  :الحدود الزمانية ∗
 .2008/2009لعام 

طالب الصف عينة من طبقت الدراسة على  :الحدود البشرية ∗
 في الفرعين العلمي ،ثانويالالثالث الصف و ،الثانوي الثاني

   .طالباً )332(، وبلغ عددهم األدبيو
  

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
  :مفهوم التفكير الناقد

رغم مركزية دور التفكير الناقد في التربية وعلم النفس، وتعدد 
 في حد ذاته لم" التفكير الناقد"إال أن مفهوم  ،أدوات قياسه وتقويمه

توصلت الجمعية  1990ففي عام  ،يحقق اإلجماع بين التربويين
التفكير الناقد هو الحكم : "التعريف اآلتي الفلسفية األمريكية إلى

الهادف والمنضبط ذاتياً، الذي ينجم عنه التفسير، والتحليل، 
والتقويم، واالستنتاجات، وشرح االعتبارات اإلثباتية، والمفاهيمية 

 American)"ارية التي يبنى على أساسها الحكموالمنهجية، والمعي

Philosophical Association,1990,3)  ومع أن هذا التصنيف
أكثر تعريفات  دإال أنه اليزال حتى اليوم يع ،ليس حديثاً نسبياً

إذ يحظى بقبول واسع في األوساط األكاديمية  ،التفكير الناقد شموالًً
إن مراجعة متعمقة و. )Edman et al, 2004,4( والتربوية

تشير إلى  ،لتعريفات التفكير الناقد الواردة في ثنايا األدب التربوي
والتي  ،توافر زخم كبير من التعريفات لهذا النوع من التفكير

وفي هذا المجال  ،بدورها غطت جوانب متعددة من مهاراته المختلفة
تعريف دانيل  :يمكن عرض التعريفين اآلتيين للتفكير الناقد

)Daniel,2004 :( التفكير الناقد استخدام المهارات المعرفية أو
ستراتيجيات التي تزيد من احتمالية النتيجة المرغوبة ،وهو اال

يستخدم لوصف التفكير الهادف والمعقول، وهو تفكير ذاتي يتم 
كيل ويعمل على تش ،استخدامه في حل المشكالت التي تواجه الفرد

عملية  هكما عرف التفكير الناقد بأن تاالستنتاجات واتخاذ القرارا
عقلية تعتمد على استخدام قواعد االستدالل المنطقي، تهدف إلى 

، واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء األدلة إصدار األحكام السليمة
  .)29، 2009، علي( والحجج المقدمة

   
  : مهارات التفكير الناقد

يمكن عرض  ،الناقد توجد عدة تصنيفات لمهارات التفكير
  : بعضها كما يأتي

اشتمل على مجموعة من : ) (Ennis,1989تصنيف إنيس
الحكم على مدى الغموض و، ، ومنها اكتشاف معنى العبارةالمهارات

الحكم على مدى ارتباط النتائج بالمقدمات، والموجود في العبارة، 
على دقة العبارة الحكم والحكم على خلو الفكرة من التناقض، 

 .)1999،لحارثيا(وصحتها 
رات فقد تضمن عشر مها :)Beyer,1999(وأما تصنيف باير 

تحديد الدقة وتحديد مصداقية المعلومات، :ومنها ،للتفكير الناقد
 تعرف االدعاءات أو البراهين والحجج الغامضة،والحقيقية للخبر، 

تحديد درجة قوة و، التحيز، تعرف المغالطات المنطقيةتحري و
  .ءدعاالبرهان أو اال

 & Udall(في حين اشتمل تصنيف أدول ودانيالز 

Daniels,1991( هي  ،لمهارات التفكير الناقد على ثالث فئات
التفكير االستقرائي، ومهارات التفكير االستنباطي،  مهارات

 .مهارات التفكير التقويميو
 & Watson(تضمن تصنيف واطسن وجالسر  كما

Glaser,1991( ،الذي يعخمس مهارات  ،نيفاتأشهر هذه التص د
، التفسيرو ،اتالتعرف على االفتراض :وهي ،للتفكير الناقد

 .)2007 ،العتوم وآخرون(تقويم الحجج و، االستنتاجو، االستنباطو
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) واطسن وجالسر(وقد ركزت الدراسة الحالية على قائمة 
 ،اسهاوالتي تتميز بوضوح مفاهيمها وسهولة قي ،السابقة الذكر

  .ئم األخرىمقارنةً مع القوا
  

  :تعليم التفكير الناقد
من التطورات  كثيراًشهد النصف الثاني من القرن الماضي 

السريعة والمهمة التي أفرزتها حركة النشاط التعليمي في جوانب 
، وللمحافظة على نتاجات هذه التطورات العملية التعلمية ـ التعليمية

تعليم ( ه اسمأطلق علي ،وتعزيزها ظهر اتجاه تعليمي يبدو مثيراً
 ،استثمار أقصى ما يمكن من طاقات البشر ، ويهدف)التفكير

ويحفظ تراثهم العلمي والحضاري  ،وتسخيرها لما يفيد حياتهم
المقدادي، (وتحرص على ديمومته  ،لتبني عليه ،لألجيال القادمة

 الذيبوصفه أحد أنواع التفكير  ،التفكير الناقدتعليم  يعدو) 2000
يرات راته األساسية مطلباً ملحاً في ظل التغيبات امتالك مها

هدفاً أساسياً يجب السعي والتطورات المتسارعة في مجاالت الحياة، 
وذلك لمساعدة الطلبة على معالجة  ؛تحقيقيه في الوقت الحاضرإلى 

وتنمية قدراتهم على االستكشاف  ،القضايا والمواقف التي تواجههم
النتباه إلى أن التفكير الناقد ال ولكن يجب ا .وحل المشكالت وغيرها

أو من  ،أو التدريب الذاتي ،يمكن تعلمه ذاتياً من القراءة والمطالعة
حيث ال بد  ،خالل االنخراط في أنشطة األسرة أو جماعات الرفاق

من توافر برامج خاصة على يد مدربين مهرة يتقنون مهارات 
طط منظمة وفق خ ،وقادرين على تدريب الطلبة ،التفكير الناقد

تفكير الناقد بعدة طرق من ويمكن تعليم ال .)2007العتوم،( وهادفة
 :أهمها

وينادي أصحاب : د من خالل المنهاج الدراسيتعليم التفكير الناق .1
 ،هذا االتجاه بدمج مهارات التفكير الناقد في المنهاج الدراسي

حيث يركز المدرس على تعليم التفكير الناقد من خالل المادة 
 كثيرةويمكن تعليم التفكير الناقد من خالل أشكال  ،سيةالدرا

 الواجباتو، المختبراتومنها المحاضرات،  ،منهاجللداعمة 
. التمارين الحسابية والعلميةو، البحوث والتقاريروالبيتية، 

)Schafersm, 1991( 
يشير هذا : تعليم التفكير الناقد مادة مستقلة عن المنهاج الدراسي .2

كانية تعليم التفكير الناقد في صورة مهارات االتجاه إلى إم
وتحتوي هذه الطريقة  ،مستقلة عن المحتوى المعرفي للمواد

 ،أو بيئية ،أو سياسية ،على أمثلة متعلقة بحل مشكالت اجتماعية
الطريقة نفسها ال هذه إال أن  ،أو اهتمامات خاصة بالطلبة
طالب ألن الهدف هو تعليم ال ؛تشترط محتوى معرفياً بذاته

ويتحقق ذلك  ،التفكير الناقد من خالل مواد تعليمية غير مدرسية
 )Ennis,1985. (العتماد على وحدات تدريبية معينةبا

وهو أسلوب يجمع بين : التفكير الناقد وفق أسلوب الدمج تعليم .3
حيث يعتمد على االنصهار  ،األسلوبين المذكورين سابقاً

ي مجاالت المحتوى مع الطبيعي للمعلومات التي يتم تدريسها ف
وبذلك تجمع هذه الطريقة بين  ،أشكال متعددة لمهارات التفكير
  )Swartz & Parks, 1994( .استيعاب الدرس وإتقان المهارة

  

 :أهمية التفكير الناقد

إن من العوامل التي ساعدت على حدوث النهضة الفكرية 
ر الناقد لتفكياوالثقافية في بداية العصور الحديثة تعليم األفراد 

فقد ارتبطت ممارسة الناس لهذا اللون من التفكير وممارسته، 
التقدم وكان تأخر ممارستهم له من العوامل التي ناهضت  ،بالنهضة

وإنه من الصعوبة أن نتخيل أن ) 2005 ،الكندري(العلمي والثقافي 
فنحن دائماً  ،حياتنا اليومية ال نحتاج فيها لممارسة التفكير الناقد

وتحليل  ،هتمام الطالب إلى ضرورة اتخاذ القرارات الصائبةنلفت ا
 ,Halbern(دون أن نعلمهم كيفية ذلك  ،وحل المشكالت ،المناقشات

أن التفكير الناقد يزود ) Elder, 1997(ويرى إيلدر  )1996
فهو وسيلة من الوسائل  ،الشخص بالربط القوي بين الذكاء والعاطفة

حين يخضع المشاعر للمحكمة  التي يحقق بها الذكاء العاطفي
 ،مما يمكنه من صياغة معتقدات راسخة وفق أحكام قوية ،الذهنية

يؤسس حياة عقالنية ذهنية ل ،وهذا ما يدعمه باألساس القوي الراسخ
إلى أن االهتمام بتنمية  )1993عبد الحميد، ( ويشير. وعاطفية

ا ينبغي أن يرجع إلى االعتقاد المتزايد بأنن ،التفكير الناقد للطلبة
وذلك بسبب التحديات  ،ننشئ أجياالً من القادرين على التفكير الناقد

والبيئية  ،ديةوالمشكالت المنبثقة من البيئة العلمية السياسية واالقتصا
في توضيحه ألهمية ) 2004 ،غانم(ويذكر  .التربوية والوطنية

التفكير الناقد بأنه يكسب الطلبة تفسيرات صحيحة ومقبولة 
 ،اضيع المطروحة على مدى واسع من مشكالت الحياة اليوميةللمو

كما أنه يؤدي إلى مالحظة  ،ويعمل على تقليل التعليالت الخاطئة
تكون أفكارهم أكثر دقة وأكثر  من ثمو ،الطلبة لتفكيرهم وضبطه

 ،اتخاذ القرارات في حياتهم اليومية علىمما يساعدهم  ،صحة
 السرور،( كما تؤكد. تطرف بالرأيعاطفي والويبعدهم عن االنقياد ال

أن تعليم التفكير الناقد جزء مهم من عملية تعليم التفكير في ) 2005
حصول الطالب على تفكير عالي ، والذي يهدف المواقف التعليمية

وتفسير  ،وحل الصراعات ،مثل تطوير المفاهيم ،المستوى
امج كما أن الطلبة المعرضين لبرن ،وتطبيق التعميم ،المعلومات

تدريبي على التفكير الناقد لديهم القدرة على تحديد أفكار الدرس 
أذهانهم من والتعبير عن هذه األفكار وخاصةً تلك التي تدور في 

خالل إجراءات التفكير، كما تكمن أهمية مهارات التفكير الناقد في 
  :)2001الزغول، (أنها تساعد األفراد على 
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مواقف المختلفة تخلق لتلفة، فاالتكيف مع المواقف الجديدة والمخ .1
ومعالجتها ، لدى األفراد تحديات جديدة تتطلب منهم مواجهتها

 .والتكيف معها
فهم أعمق للمشكالت والتحديات، وربط الخبرات بعضها مع  .2

األمر الذي يساعدهم على إصدار األحكام الصحيحة،  ،بعض
 .واتخاذ القرارات المناسبة التي تلبي حاجاتهم

هم على التمييز بين الرأي والحقيقة، والتأكد من زيادة قدرات .3
 .صدق مصادر المعلومات

التصدي لألفكار والعادات غير الصحيحة، واالبتعاد عن  .4
  . التعصب والتطرف في اآلراء واألحكام

يتضح من اآلراء التي سبق عرضها أن أصحابها عملوا على 
نجاز الطلبة إما في مجال تأثيره على إ ،إظهار أهمية التفكير الناقد

ومما ال شك  .أو في مجال الحياة بشكل عام ،بما يخص عملية التعلم
يسهم في  -مجاالت حياة اإلنسانأهم بوصفه أحد  - التعلّم فيه أن

على الحياة بالضرورة سينعكس  وهذا ،تحسينه وإغنائه التفكير الناقد
ااالجتماعية عموم .  

   
  :الدراسات السابقة

سات السابقة العربية واألجنبية التي يوجد الكثير من الدرا
وقد تركزت غالبية هذه الدراسات  ،تناولت موضوع التفكير الناقد

التفكير الناقد في زيادة التحصيل في  ةأولهما فاعلي :حول محورين
مواد دراسية مختلفة، وثانيهما فاعلية البرامج التدريبية المقدمة 

تنمية مهارات التفكير باستخدام استراتيجيات تدريسية مختلفة في 
  :يأتي ومن هذه الدراسات ما، الناقد

هدفت  :Butkowski et al (1994) بوتكوسكيدراسة  .1
معرفة فاعلية برنامج في تنمية مهارات التفكير الناقد في 

طالباً في الصفوف  71وتكونت عينة الدراسة من  ،الرياضيات
ج قائم وتم تطبيق برنام ،االبتدائي الثالث والخامس والسادس

 ،ستراتيجيات مختلفةإباستخدام ثالث  ،على األلغاز الرياضية
وتعديل المنهج  ،وحل المشكلة الرياضية ،التعلم التعاوني :وهي

برنامج مساعد في حل المشكالت الرياضية وتوصلت  بإضافة
 ،الدراسة إلى فاعلية برنامج في تنمية ثقة الطالب بأنفسهم

ياضية التي تتطلب مهارات وتحسين التحصيل في المسائل الر
  )2007العسعوسي،عن (.في التفكير اعلي

التي  )Melancon, et al (1997 "ميالنكون وآخرون"دراسة  .2
داخل  ،أنشطة التفكير الناقدعليم المعلمين أثر تمعرفة هدفت 

 تنمية التفكير الناقد لدى عينات في ،المواد التعليمية المختلفة
من  طالبا) 20( ما قبل االبتدائية، من مرحلةطالبا ) 44( مختلفة

 ،من طلبة التعليم الجامعي طالباً) 24(و المرحلة الثانوية،

، وأكدت واستخدمت الدراسة اختبار كورنيل للتفكير الناقد
مثل  ،وامليه عدة عفأن تنمية التفكير الناقد يؤثر النتائج 

ها وأن ،، والبرامج والمعاهد المختلفةيموأدوات التقو المعلمين،
البد أن تتكامل بشكل فاعل ونشط لتعلم التفكير الناقد عبر 

 .المنهج
معرفة اتجاهات هدفت : )Shepherd (1998 شبرددراسة  .3

وتنمية مهارات التفكير  ،وحل المشكالت ،الطلبة نحو التعليم
حيث تم استخدام اختبار التفكير الناقد ضمن برنامج  ،الناقد
س الخاصة للطالب الرابع والخامس في المدار ينللصف

 ،ضمن البرنامج ، وقد وضعت مشكالت كثيرةالموهوبين
تم تقسيمهم إلى ، طالباً) 35(وتكونت عينة الدراسة من 

ومجموعة ضابطة لم  ،مجموعة تجريبية تعرضت للبرنامج
وأكدت النتائج أن طالب المجموعة التجريبية  ،تتعرض له

ثبتت النتائج ، كما أأصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم لحل المشكالت
وتنمية مهارات لية البرنامج في تحسين اتجاهاتهم نحو التعلم فاع

 .التفكير الناقد
 هدفت: et al (2001) Ernest "إرنست وآخرون"دراسة  .4

معرفة أثر االنخراط في معاهد متنوعة الخبرات في تنمية 
وطبقت هذه الدراسة على المرحلة ما بعد الثانوية  ،التفكير الناقد

طالباً ) 3840(وتكونت عينة الدراسة من  ،هد وجامعاتمن معا
 ،وجالسر نلواطسووتم استخدام مقياس التفكير الناقد  ،وطالبةً

عن طريق  ،إضافةً إلى تقارير ذاتية يكتبها الطالب عن أنفسهم
وقد أكدت النتائج أن  ،مقياس يقيس خبرات الطالب في الكلية

 .ية التفكير الناقدفي تنم اًثرألتنوع الخبرات أو التجارب 
الكشف عن مدى فاعلية هدفت  :)2002(دراسة التميمي  .5

وفي  ،برنامج تدريبي في زيادة كفاءة عملية التفكير الناقد عموماً
 ،تنمية المهارات الرئيسة التي يقوم عليها هذا النوع من التفكير

من طالبات الصف الثاني ) 117(وذلك على عينة قوامها 
تجريبية  :وقد قسمت إلى مجموعتين ،كويتالثانوي في دولة ال

لية البرنامج التدريبي في زيادة عوأظهرت النتائج فا ،وضابطة
التي يقوم  المختلفة كفاءة عملية التفكير الناقد عموماً والمهارات

 .عليها هذا النوع من التفكير
هدفت معرفة أثر توظيف األحداث  ):2002(دراسة الخوالدة  .6

اريخ في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة الجارية في مبحث الت
ومدى فاعلية استخدام هذه األحداث في تنمية  ،الصف العاشر
 ،طالباً وطالبةً) 224(تكونت عينة الدراسة من  .التفكير الناقد

تجريبية درست باستخدام األحداث  :قسموا إلى مجموعتين
ةالجاري ثوضابطة لم تستخدم األحدا ،الجارية أثناء التدريس



  )في مدينة جبلة دراسة ميدانية على عينة من طالب المدارس الثانوية الرسمية( في المرحلة الثانوية الفروق في التفكير الناقد بين طالب الفرعين العلمي واألدبي
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وتم استخدام مقياس واطسون وجالسر للتفكير  ،أثناء التدريس
وأظهرت النتائج وجود فروق بين المجموعتين في كل  ،الناقد

مهارات التفكير الناقد  ، وفيمهارة من مهارات التفكير الناقد
وكذلك وجود فروق في  ،لصالح المجموعة التجريبية ،مجتمعة

 ،االجارية وعدم استخدامهدرجة الفعالية بين استخدام األحداث 
 .لصالح استخدام األحداث الجارية

التحقق من فاعلية برنامج هدفت  ):2004(دراسة العازمي  .7
أنماط التفكير والتعلم لدى  ، وأثره فيتدريبي لتعليم التفكير الناقد

تكونت عينة الدراسة من  .اضياتالطلبة المتميزين في مادة الري
تجريبية تعرضت للبرنامج  :عتينوقسموا إلى مجم، طالباً) 38(

وأظهرت النتائج وجود  ،وضابطة لم تتعرض له ،التدريبي
لصالح المجموعة  ،فروق في أنماط التفكير بين المجموعتين

 .التجريبية

هدفت الكشف عن فاعلية تطبيق  :)2005( الكندري دراسة .8
 ،برنامج إثرائي لتنمية مهارات التفكير الناقد ضمن منهج العلوم

وتحسين مستوى  ،تنمية مهارات التفكير الناقد فيه وأثر
 ،طالباً) 62(الدراسة من  قد تكونت عينةو :التحصيل الدراسي

 ،تجريبية تعرضت للبرنامج اإلثرائي :قسمت إلى مجموعتين
استخدم اختبار كورنيل للتفكير  وقد ،وضابطة لم تتعرض له

تائج عن وكشفت الن ،واختبار تحصيلي في مادة العلوم ،الناقد
وجود فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 

لصالح المجموعة  ،مهارات التفكير الناقد والتحصيل الدراسي
 .التجريبية

هدفت الكشف عن فاعلية تطبيق  :)2007(دراسة العسعوسي  .9
لبات الدى الطوحدة إثرائية لتنمية مهارات التفكير الناقد 

وأثرها في تنمية مهارات  ،اضياتالمتفوقات ضمن منهج الري
تكونت عينة الدراسة من مجموعتين  لديهن،التفكير الناقد 

وتم تطبيق الوحدة اإلثرائية  ،طالبة) 56(ا متجريبيتين قوامه
تطبق لم  ،طالبة) 56(ا مين قوامهتومجموعتين ضابطعليها 

وتم استخدام اختبار واطسن وجالسر  ،اإلثرائية ةعليها الوحد
وقد كشفت النتائج عن وجود فروق بين  ،الناقدللتفكير 

في مهارات  المجموعتين التجريبيتين والمجموعتين الضابطتين
  .ولصالح المجموعتين التجريبيتين ،التفكير الناقد

  

  :الدراسات السابقةتعليق على 
أظهرت الدراسات السابقة فاعلية التدريب في إكساب مهارات  .1

بدءاً من رياض  المختلفة، التعليميةالتفكير الناقد لطلبة المراحل 
 .األطفال وحتى المرحلة الجامعية

فاعلية البرامج التدريبية  على إظهار الدراسات السابقة ركزت .2
وزيادة التحصيل الدراسي في ، في تنمية مهارات التفكير الناقد

 .اتوالتاريخ، والرياضي، كالعلوم كثيرةمواد دراسية 
 .ة على المنهج التجريبياعتمدت معظم الدراسات السابق .3
استخدمت الدراسات السابقة مقاييس عالمية لقياس مهارات  .4

  .كمقياس واطسن وجالسر، ومقياس كورنيل ،التفكير الناقد
  

 : منهج البحث

رصد  هدفيكونه  ،الوصفية األبحاثمن  بحثال اعد هذي
في  الفرعين العلمي واألدبي بين طالب  التفكير الناقدالفروق في 

البحث منهج  ةالباحث تفقد استخدم من ثمو ،ة الثانويةالمرحل
 ،للدراسات الوصفية مالءمةكونه المنهج األكثر  ،الوصفي التحليلي

للحصول على معلومات وبيانات  ،جهداً علمياً منظماً صفتهوب
 وصفيويعرف منهج البحث ال    ،الظاهرة موضوع البحث لوصف

موجودة في حاالتها المنهج الذي يدرس المتغيرات كما هي " بأنه
" لتحديد العالقات التي يمكن أن تحدث بين هذه المتغيرات، الطبيعية

)wiersma, 1998, p.15.( 
  

  واطسن وجالسر للتفكير الناقدمقياس : أداة الدراسة :ثانياً
الذي ، الناقد للتفكير) واطسن وجالسر( مقياساستخدمت الباحثة 

ر الناقد حيث تم استخدامه في يعد األكثر انتشاراً بين مقاييس التفكي
 .العالم فين الدراسات واألبحاث المئات م

ويعود تفوق هذا المقياس على المقاييس األخرى إلى تعدد 
، وكذلك توافر بيانات للجودة التقنية، الصيغ المتوافرة للمقياس

وعلى المستوى العربي  ،)Jacobs, 1999, 211( ومعايير للمقياس
، واألردن، ومصر، بيئات متعددة في سورية فقد تم إعداده ليناسب

حيث تمتع بمعامالت صدق وثبات  ،والبحرين وغيرها ،والسعودية
وقد ، أهلته الستخدامه في الكثير من الدراسات العربية ،مقبولة

) واطسن وجالسر(اعتمدت الباحثة على الصورة العربية لمقياس 
ف في دراسته كونه استهد ،في األردن) 2003، بشارة(التي أعدها 

وتحديداً هي العينة المستهدفة في  ،عينة من طلبة المرحلة الثانوية
وتم اعتماد هذه الصورة للمقياس بعد أن أجرت ، البحث الحالي

في طالباً ) 60( له على عينة مكونة من أوليةالباحثة دراسة 
طلبة المرحلة ل مدى مالءمتهبغية التأكد من  ،المرحلة الثانوية

معرفة  هو األوليةوالهدف من التجربة  ،البيئة السورية يالثانوية ف
نظرة  ةوإعطاء الباحث ،والمعاني غير المفهومة ،نقاط الضعف

  .وسيذكر ذلك بعد وصف موجز للمقياس ،مستقبلية لتطبيق المقياس
  

) 5(موزعة على  ،فقرة) 75(يتكون المقياس من  :وصف المقياس
من مهارات التفكير الناقد  يقيس كل منها واحدة ،اختبارات فرعية

معرفة االفتراضات، واالستنباط، والتفسير، واالستنتاج، : التالية
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 وغةفقرة مص) 15(ويتكون كل اختبار فرعي من  .تقويم الحججو
 وتفسيرات يمارسها الفرد في ،وحجج ،وعبارات ،بشكل مشكالت

ن هذه الفقرات بطريقة االختيار م وتتم اإلجابة عن، حياته العملية
 ،وتصحح كل فقرة بإعطاء درجة واحدة لكل إجابة صحيحة، متعدد

تكون الدرجة الصغرى لكل ، ومن ثم لإلجابة الخاطئة) 0(ودرجة 
وتكون  ،)15(والدرجة العظمى له هي  ،)0(ي اختبار فرعي ه

والدرجة العظمى له هي  ،)0(ي ه الدرجة الصغرى للمقياس كله
)75.( 

  

  :ات ألداة البحثثالثاً إجراءات الصدق والثب
الصدق : تم التحقق من صدق المقياس بطريقتي: صدق المقياس

  .واالتساق الداخلي ،الظاهري
 بعد إعادة صياغة المقياس ،الباحثة قامتحيث  :صدق المحتوى .1

بإجراء تعديالت ليتناسب مع  ،التطبيق األولي اعتماداً على
على مجموعة من السادة  تهمن ثم عرض، والبيئة السورية

للتأكد من صدق المقياس وسالمة ) 1 ملحق رقم(المحكمين 
المقياس على عدد من المختصين في علم  عرض حيثمفرداته، 

إلبداء مالحظاتهم حول  ،النفس في جامعة دمشق وغيرها
المقياس من ناحية مدى مالءمته للمستوى المعرفي لعينة 

رونها واقتراح أية تعديالت ي، وسالمة صياغته اللغوية، الدراسة
وكانت المالحظات ، اممن حذف أو تعديل أو غيره ،مناسبة

  :المقدمة من المحكمين تتمحور حول نقطتين اثنتين وهما

مدارس المدن والبأسماء بدال أسماء مدن ومدارس سورية است ∗
 .األردنية الواردة في المقياس سوريةال
بعض المصطلحات المستخدمة في البيئة األردنية  تغيير ∗

مرادفاتها في البيئة إلى ...) نهاية الدرجة العظمى،و، الفصل(
ولم تتم اإلشارة إلى ...) العالمة التامة،و، الصف(السورية 

وبذلك بقي المقياس مكوناً من  ،حذف أو دمج أي من فقراته
  .فقرة) 75(
قامت الباحثة بإجراء التجربة  ،في ضوء تعديالت المحكمينو

 ،نة من طالب المرحلة الثانويةاالستطالعية األولى للمقياس على عي
بالل و، أبي العالء المعري(طالب من مدرستي  )100( مؤلفة من

وتعليمات  ،وضوح المعاني: يبهدف التأكد مما يأت ،الثانويتين) مكية
صدق و الزمن الالزم لتطبيق المقياس،والمقياس بعد التعديل، 

  . حساب معامل ثبات المقياسو المقياس،
بين ، االرتباطات العالية" يشير إلى أن :االتساق الداخلي .2

واألبعاد الفرعية التي تقيس ، لالختبار ةالكلي ةمجموع الدرج
صدق  التحقق منحين يتم  ،تدعم الصدق وتؤكده، نفسها السمة

كون االختبار ، ويفترض هذا الصدق، االختبار بطرق أخرى
 ,Gronuld, 1981) سةيمنطقيا ومتجانسا في قياس السمة المق

p.12) المجموع الكليبين  رتباط اال بإجراء ةالباحث تحيث قام 
  :اآلتي) 1(رقم كما يظهر في الجدول  ،األبعاد الفرعية و

  
    التفكير الناقدس الفرعية لمقيا واألبعاداالرتباطات بين المجموع الكلي يبين  )1111(جدول 

  

Correlations 

    تقويم الحجج    اضاتمعرفة االفتر    االستنباط    التفسير    االستنتاج    الكلي  

    الكلي
 **892. **820. **694. **694. **828. 1 بيرسون

N 100 100 100 100 100 100 

    االستنتاج
 **770. **636. **595. **543. 1 **828. بيرسون

N 100 100 100 100 100 100 

    التفسير
 **553. **581. **535. 1 **543. **694. بيرسون

N 100 100 100 100 100 100 

  االستنباط
 **581. **591. 1 **535. **595. **694. بيرسون

N 100 100 100 100 100 100 

معرفة 
    االفتراضات

 **684. 1 **591. **581. **636. **820. بيرسون

N 100 100 100 100 100 100 

    تقويم الحجج
 1 **684. **581. **553. **770. **892. بيرسون

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

دالة عند مستوى  جميعها االرتباطات أن )1( الحظ من الجدولي
 بين تراوحيو تباط المجموع الكلي واألبعاد جيد،وار ،%99الثقة 

 تتراوح ما بين االرتباطات بين األبعاد وكانت، )0.89و 0.69(
  .%99دالة عند مستوى الثقة وجميعها  ،)0.77و 0.53(
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 ،بعدة طرق ثبات المقياس حسابب ةالباحث تقام :ثبات المقياس
 ،)، وسيبرمان، وجوتمان، واإلعادةا كرونباخمعامل ثبات ألف(

وقد تراوحت  كلّها، لمهاراتقيم الثبات جيدة بالنسبة ل وكانت

 ؛)2( كما يبين الجدول رقم ،)0.90و 0.71(معامالت الثبات بين 
 .مما يؤكد صالحية المقياس لالستخدام في هذا البحث

 

 معامالت الثبات لمقياس التفكير الناقد يبين )2(جدول 
  

  المهارة
  الطريقة

  اإلعادة  جو تمان  سبيرمان بروان  كرونباخ الفا

  0.841  0.861  0.861  0.888  االستنتاج

  0.786  0.854  0.855  0.885  تقويم الحجج

  0.752  0.793  0.801  0.823  التفسير

  0.798  0.860  0.860  0.898  معرفة االفتراضات

  0.807  0.716  0.716  0.900  االستنباط

  0.874  0.920  0.921  0.976  الكلي

 

من خالل تحديد ه تحديد جرىو :حساب زمن تطبيق المقياس ∗
حساب ثم  ،وانتهاء آخر طالب، زمن انتهاء أول طالب

 جرىدقيقة، و) 45(لمقياس بلغ زمن تطبيق اوقد  ،متوسطهما
 دقائق لقراءة التعليمات، أي أن الزمن الكلي )5(إضافة 

 .دقيقة ونخمس
سبة لتعليمات المقياس بالن :ومعانيه المقياسوضوح تعليمات  ∗

، ولم يجد الطالب صعوبة في فهم المطلوب كانت واضحة
 .األسئلة عنمنهم لإلجابة 

  .)2(م ملحق رق يبينها: لمقياسلالصورة النهائية  ∗
  

  : جتمع األصلي وعينة البحثالم

 ين،الثاني والثالث الثانوي ينطالب الصفمجتمع الدراسة شمل 
في المرحلة الثانوية بمدارس التعليم  ،الفرعين العلمي واألدبيفي 
. 2008/2009في الفصل الدراسي الثاني لعام  ،جبلةبمدينة  العام

لمعلومات مركز طبقاً  ،يبين أعداد الطالب) 1(والجدول رقم 
  .مديرية التربية في محافظة الالذقيةالحاسب اآللي في 

  

  جبلةالعلمي واألدبي بمدينة  ينالفرعيبين أعداد طالب ) 3(جدول 
  

  األدبي  العلمي  الفرع

  المجموع
  الصف

ثاني ال

  ثانويال

ثالث ال

  ثانويال

ثاني ال

  ثانويال

ثالث ال

  ثانويال

  2433  467  442  695  829  العدد

  %100  %19.19  %18.17  %28.57  %34.07  ةالنسب
  

       :عينة الدراسة
 من %)10(وبنسبة سحب تقدر  ،تم سحب عينة بالطريقة العشوائية
  . عدد أفراد عينة الدراسة )4( المجتمع األصلي، ويوضح الجدول

 

 

 

 

 

 

  حسب متغيري الصف والفرع الدراسيعينة البحث  يبين توزع ) 4(جدول 
  

  المجموع  العلمي  األدبي  )سبةالعدد والن(الصف 

  الثانوي الثاني
  192  122  71  العدد

%  36.5%  63.5%    

  الثانوي الثالث
  140  62  78  العدد

%  55.7  44.30    

  المجموع
  332  184  148  العدد

%  44.6  55.4    
  

  :نتائج البحث ومناقشتها
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية األولى

في التفكير الناقد بين طالب الصف الثاني الثانوي %) 5(داللة 
 .العلمي وطالب الصف الثاني الثانوي األدبي

  

  يبين الفروق في التفكير الناقد تبعاً لمتغير الفرع الدراسي )5(جدول 
  

  العدد  
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

) ت(قيمة 
  الجدولية

مستوى 
الداللة 
0.05  

الصف 
الثاني 
الثانوي 
  العلمي

122  48.29  14.58  

  دال  1.960  11.82
الصف 

 ني الثا
الثانوي 
  األدبي

71  24.16  11.73  

  

والتي بلغت  ،المحسوبة )ت(نجد أن قيمة ) 5(من الجدول رقم 
المجدولة عند مستوى داللة ) ت(هي أكبر من  )،11.82() ت(
ألن  ،العلميالثانوي وكانت الفروق لصالح الصف الثاني  ،)0.05(

   .نرفض الفرضية األولى من ثمو ،المتوسط الحسابي أكبر
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الثانية
في التفكير الناقد بين طالب الصف الثالث الثانوي %) 5(داللة 

  .العلمي وطالب الصف الثالث الثانوي األدبي
  

 لتفكير الناقد تبعاً لمتغير الفرع الدراسييبين الفروق في ا  )6(جدول 
  

  العدد  
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

قيمة 
) ت(

  الجدولية

مستوى 
الداللة 
0.05  

الصف 
الثالث 
الثانوي 
  العلمي

62  25.72  16.43  

1.605  1.960  
غير 
الصف   دال

الثالث 
الثانوي 
  األدبي

78  21.85  12.40  

  

والتي بلغت  ،المحسوبة )ت(نجد أن قيمة ) 6(ول رقم من الجد
المجدولة عند مستوى داللة ) ت(من  غرصهي أ ،)1.605) (ت(
نقبل الفرضية ف ؛إحصائياًال يوجد فروق دالة ، ومن ثم )0.05(

 .الثانية
 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الثالثة
ين طالب الصف الثاني الثانوي في التفكير الناقد ب%) 5(داللة 

 .العلمي وطالب الصف الثالث الثانوي العلمي
 

 يبين الفروق في التفكير الناقد تبعاً لمتغير الصف الدراسي )7(جدول 
 

  العدد  
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

قيمة 
) ت(

  الجدولية

مستوى 
الداللة 
0.05  

الصف 
الثاني  
الثانوي 
  العلمي

122  48.29  14.58  

  غير دال  1.960  12.23
الصف 
الثالث 
الثانوي 
  األدبي

62  25.72  16.43  

 

والتي بلغت  ،المحسوبة )ت(نجد أن قيمة ) 7(من الجدول رقم 
المجدولة عند مستوى داللة ) ت(هي أكبر من  ،)12.23( )ت(
ألن  ؛العلميني الثانوي وكانت الفروق لصالح الصف الثا ،)0.05(

  .نرفض الفرضية الثالثة من ثمو ،رالحسابي أكب المتوسط

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : الفرضية الرابعة
في التفكير الناقد بين طالب الصف الثاني %) 5(مستوى داللة 

  .الثانوي األدبي وطالب الصف الثالث الثانوي األدبي
 

 التفكير الناقد تبعاً لمتغير الصف الدراسييبين الفروق في ) 8(جدول 
 

  العدد  
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

قيمة 
) ت(

  الجدولية

مستوى 
الداللة 
0.05  

الصف 
الثاني  
الثانوي 
  األدبي

71  24.16  11.73  

  غير دال  1.960  0.66
الصف 
الثالث 
الثانوي 
  األدبي

78  21.85  12.40  

 

والتي بلغت  ،المحسوبة) ت(نجد أن قيمة ) 8(ول رقم من الجد
المجدولة عند مستوى داللة ) ت(هي أصغر من  ،)0.66) (ت(
نقبل الفرضية  ، ومن ثمال يوجد فروق دالة إحصائياًف) 0.05(

 .الرابعة
 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الخامسةالفرضية 
التفكير الناقد بين طالب  في كل مهارة من مهارات%) 5(داللة 

ب المرحلة الثانوية الفرع المرحلة الثانوية الفرع العلمي وطال
 .ياألدب
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  الفرع الدراسيحسب متغير  في مهارات التفكير الناقد يبين الفروق )9(جدول 
                    

    القرار    لداللةمستوى ا    دح    ت    االنحراف المعياري    المتوسط    العدد    القسم 

    االستنتاج
 0.01دالة عند  0.000 330 4.885 11.581 59.28 184 علمي

     12.879 52.71 148 أدبي

    تقويم الحجج
 غير دالة 0.726 330 0.351 11.883 50.06 184 علمي

     14.738 49.55 148 أدبي

    معرفة االفتراضات
 0.01د دالة عن 0.004 330 2.900 12.407 68.04 184 علمي

     13.130 63.97 148 أدبي

    االستنباط
 غير دالة 0.355 330 0.927- 15.067 79.92 184 علمي

     22.907 81.86 148 أدبي

    التفسير
 0.01دالة عند  0.009 330 2.609 6.676 25.10 184 علمي

     7.670 23.05 148 أدبي

    الكلي
 0.05الة عند د 0.015 330 2.443 71.852 419.68 184 علمي

     84.314 398.74 148 أدبي

 

 المهارات  يظهر الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً في
  :ةتياآل
وهي  ،)4.885(المحسوبة ) ت(حيث بلغت  :مهارة االستنتاج .1

وكانت  ،)0.000(المجدولة عند مستوى داللة  )ت(أكبر من 
 للفرع لحسابين المتوسط اإذ إ ،الفرع العلميالفروق لصالح 

 .للفرع األدبيأكبر من المتوسط الحسابي  العلمي
المحسوبة ) ت(حيث بلغت  :مهارة معرفة االفتراضات .2

المجدولة عند مستوى داللة ) ت(وهي أكبر من  ،)2.900(
ن المتوسط ، إذ إالفرع العلميوتعود الفروق لصالح  ،)0.004(

لفرع لمن المتوسط الحسابي  رالعلمي أكبللفرع الحسابي 
 .األدبي

  
  

وهي  ،)2.609(المحسوبة ) ت(حيث بلغت  :مهارة التفسير .3
وتعود  ،)0.009(المجدولة عند مستوى داللة ) ت(أكبر من 

للفرع ن المتوسط الحسابي ، إذ إالفرع العلميالفروق لصالح 
 .للفرع األدبيأكبر من المتوسط الحسابي  العلمي

 ،)2.443(حسوبة الم) ت(حيث بلغت  :التفكير الناقد عموماً .4
 ،)0.015(المجدولة عند مستوى داللة ) ت(وهي أكبر من 

ن المتوسط الحسابي د الفروق لصالح الفرع العلمي إذ إوتعو
 .للفرع العلمي أكبر من المتوسط الحسابي للفرع األدبي

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :سادسةالفرضية ال
طالب  هارات التفكير الناقد بينفي كل مهارة من م%) 5(داللة 

الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي واألدبي وطالب الصف الثالث 
  .الثانوي بفرعيه العلمي واألدبي

 

  حسب متغير الصف الدراسي مهارات التفكير الناقد فيلفروق يبين ا )10(جدول         
  

    القرار    مستوى الداللة    دح    ت    االنحراف المعياري    المتوسط    العدد    الصف 

    االستنتاج
 0.01دالة عند  0.000 330 4.629- 13.046 52.71 140 الثالث

     11.580 59.00 192 الثاني

    تقويم الحجج
 0.05دالة عند  0.024 330 2.263- 14.055 47.92 140 الثالث

     12.418 51.22 192 الثاني

    معرفة االفتراضات
 غير دالة 0.382 330 0.875 11.790 66.95 140 الثالث

     13.619 65.70 192 الثاني

    االستنباط
 0.01دالة عند  0.000 330 4.412- 19.925 75.56 140 الثالث

     17.302 84.60 192 الثاني

    التفسير
 0.01دالة عند  0.000 330 4.615- 7.346 22.11 140 الثالث

     6.714 25.70 192 الثاني

    الكلي
 0.01دالة عند  0.005 330 2.804- 83.752 396.39 140 الثالث

     72.487 420.53 192 الثاني
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 ينبين الصف إحصائياً يظهر الجدول السابق وجود فروق دالة
، تقويم الحجج(: تيةاآلالمهارات في  ينالثانوي والثالث الثاني

كما يظهر ، الثانويلصالح الصف الثاني ، )التفسيرو، االستنباطو
معرفة ( مهارتيفي  إحصائياً غير دالةفروق وجود الجدول 

  .)االستنتاجو، االفتراضات
  

  :مناقشة النتائج
اقد تبعاً لمتغير النتائج المتعلقة بالفروق في مهارات التفكير الن ∗

  :)أدبي، علمي( الفرع الدراسي
 التفكير في الفرع األدبيعلى طالب  الفرع العلميتفوق طالب 

ومعرفة ، االستنتاج اراتمهمن  في كلو ،الناقد عموماً
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العطاري . التفسيرو ،االفتراضات

الدسوقي وعبد (و ) 2003قوشحة، (كل من  ، ودراسة)1999(
التي أظهرت تفوق طالب التخصص العلمي في ) 2003السالم، 

الرياضي الذي يتضمن القدرة على تحليل  الذكاء المنطقي
حل العمليات الرياضية، والتعامل مع و اإلشكاليات المنطقية،

وهو ما يمثل بعض جوانب التفكير  ،الموضوعات بشكل منطقي
  .الناقد

االختالف في طبيعة المقررات الدراسية وقد يعزى ذلك إلى 
حيث يتلقى طلبة  ،العلمي واألدبي الموجهة إلى كل من الفرعين

 ،العلومو ،والكيمياء ،والفيزياء ،الفرع العلمي مواد الرياضيات
عمليات حل التمارين د الطالب وتتسم هذه المواد بأنها تعو

وتحليل المعلومات المعطاة  ،وإثبات صحة الفرضيات ،والتدريبات
وغير ذلك من  ،بغية الوصول إلى حلول للمسائل المطروحة ،بدقة

ا بينت كم ،تدخل في صلب مهارات التفكير الناقد العمليات التي
، 2005 والكندري، ،2004العازمي، ( السابقة بعض الدراسات

 والعلوم تكالرياضيا ،فاعلية بعض هذه المواد) 2007والعسعوسي،
  . في تنمية مهارات التفكير الناقد

  

ناقد تبعاً لمتغير النتائج المتعلقة بالفروق في مهارات التفكير ال ∗

 :)ثانويالثالث وال الثانوي ثانيال( الصف الدراسي

التفكير الناقد  في العلمي الثانوي الصف الثاني تفوق طالب
، االستنباط، و تقويم الحجج( مهارات وفي كل من ،عموماً

لم على طالب الصف الثالث الثانوي العلمي، في حين  )التفسيرو
  .)االستنتاجومعرفة االفتراضات، (توجد فروق بينهما في مهارتي 

ماك جرو (و ،)1991لومبكن (جة مع دراسات تختلف هذه النتي
الناقد تعزى التي أظهرت عدم وجود فروق في التفكير ) 1997

، كما تختلف هذه النتيجة مع الدراسات التي لمتغير الصف الدراسي
بينت وجود فروق في التفكير الناقد تعزى لمتغير الصف الدراسي 

ألعلى مثل دراسة صالح الصفوف الإذ بينت هذه النتائج أن الفروق 
التفكير يعد قدرة نمائية تتطور مع التقدم أن علماً ، )2003الجنادي (

هو ، من التفكير اًواحد اًإال أن النتيجة الحالية تخص نوع ،في العمر
وقد ال تعد هذه النتيجة مستغربة إذا أخذ بالحسبان أن  ،التفكير الناقد

إلى تنمية مهارات  يؤديانوالممارسة التعليمية  ،التدريب بصفة عامة
صفوفهم الدراسية  بغض النظر عن ،لطلبةالتفكير الناقد لدى ا

)Lawson,1993(، فإنه من الممكن أن يكون طالب  من ثمو
بداية (وبحكم أن المرحلة انتقالية  ،الصف الثاني الثانوي

 ،المواد العلمية التي يتلقونها في يتلقون تدريباً أكبر ،)التخصص
طالب في حين أن  ،والتي من شأنها تنمية مهارات التفكير الناقد

ولكن بشكل مكثف  ،الصف الثالث الثانوي يتلقون مثل هذا التدريب
تحت ضغط أهمية الوقت واإلسراع في تقديم الدروس  ،ومختصر

الذي يكون  ،وضرورة تغطية المنهاج كامالً قبل نهاية العام الدراسي
حيث يأخذ  ،بطبيعة الحال أقصر لدى طالب الصف الثالث الثانوي

  .قبل التقدم لالمتحان النهائيالطالب فترة انقطاع 
 

  :اتــالتوصي

بما توصي الباحثة  ،في ضوء النتائج التي تمخض عنها البحث
  :ييأت
إجراء مزيد من الدراسات التي تتناول التفكير الناقد لدى شرائح  .1

 .المختلفة مختلفة من الطلبة وفي المراحل التعليمية
من خالل سواء  ،تدريب الطلبة على مهارات التفكير الناقد .2

 .أو البرامج التدريبية المعدة لهذا الغرض ،المنهاج المدرسي
تدريب المدرسين على استخدام طرائق تدريسية حديثة أثبتت  .3

 ،كالتعلم التعاوني ،فعاليتها في مجال تنمية مهارات التفكير الناقد
 .اموالعصف الذهني وغيره

دخال وإ ،تدريب المدرسين على ممارسة مهارات التفكير الناقد .4
بما  ،مقررات في التفكير الناقد إلى برامج إعداد المدرسين

 . ونقلهم إياها للطلبة مستقبالً ،هايضمن إتقانهم ل
  

  :عـــالمراج 
أثر برنامج تدريبي لمهارات التفكير ): 2003(بشارة، موفق  ]1[

 عالي الرتبة في تنمية التفكير الناقد واإلبداعي لدى طلبة
اه غير منشورة، جامعة اليرموك، الصف العاشر، رسالة دكتور

 .إربد، األردن
دراسة تجريبية : تنمية التفكير الناقد): 2002( التميمي، مريم ]2[

على عينة من طالبات المرحلة الثانوية بدولة الكويت، رسالة 
 ماجستير غير منشورة، جامعة الخليج العربي، المنامة،

  .البحرين
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وتطبيقات، دار  تعليم التفكير مفاهيم): 2002(جروان، فتحي ]3[
  . الفكر للطباعة والنشر، عمان، األردن

التفكير الناقد وعالقته بعدد من ): 2003(لينة ، الجنادي ]4[
كلية ، رسالة دكتوراه غير منشورة، المتغيرات الدراسية

  .جامعة دمشق، التربية
تعليم التفكير، مكتبة الشقري للنشر ): 1999(الحارثي، إبراهيم  ]5[

  .سعوديةوالتوزيع، الرياض، ال
أثر توظيف األحداث الجارية في ): 2002(الخوالدة، محمد  ]6[

تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي 
في مبحث التاريخ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

  .الخليج العربي، المنامة، البحرين
رعاية تعليم التفكير لألطفال، مركز ): 2003(دجاني، دعاء  ]7[

  .طان للبحث والتطوير، القدس، فلسطينالق
: )2003( السيد عبد الدايم، وعبد السالم عصام، الدسوقي ]8[

: البناء العاملي للذكاءات المتعددة وعالقتها ببعض المتغيرات
، 116العدد ، مجلة كلية التربية. اختبار لصدق نظرية جاردنر

 .مصر، القاهرة، جامعة األزهر
مبادئ علم النفس ): 2001(عماد عبد الرحيم ، الزغول ]9[
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  :الحقــالم
  )1(ملحق رقم 

  البحثبأسماء المحكمين ألداة قائمة 
  

  مكان العمل  االختصاص  اسم المحكم

  قـامعة دمشــــج  علم النفس المعرفي  ي منصورــد عل. أ

  قـامعة دمشــــج  علم النفس التجريبي  دــل األحمـد أم. أ

  قـامعة دمشــــج  علم النفس المعرفي  ورـان منصـغس. د

  رةـامعة البصـــج  يعلم نفس التربو  عبد السجاد البدران. د

  قــرواـ دمشـاألون  اهجــــــمن  وــعد الفلـــأس. د

  وزارة التربية السورية  موجه اختصاصي  الــاسم مثقــج . أ

  وريةوزارة التربية الس  موجه اختصاصي  دــام محمــإله . أ
  

  )2(ملحق رقم 
  مقياس واطسن وجالسر للتفكير الناقد

  :تعليمات االختبار

 .على خمسة اختبارات فرعية لكل منها تعليمات خاصة عليك قراءتها بعناية قبل البدء باإلجابةتحتوي هذه الكراسة  .1
 .ال تقلب هذه الصفحة حتى يطلب منك ذلك .2

 .سجل إجاباتك على ورقة اإلجابة المرفقة حسب التعليمات المذكورة لكراسة،ال تضع أية إشارة على هذه ا .3

   .لكي تتمكن من محو إجابتك إذا تبين لك أنها بحاجة إلى تعديل، ةيفضل استخدام قلم رصاص وممحاة في اإلجاب .4
  

  االستنتاج: االختبار األول ∗

  :تعليمات

يستنتج أن  على سبيل المثال إذا كان هناك ضوء في منزل ما فإن شخصاً ما قد، هو حكم يستخلصه الشخص من حقائق مشاهدة أو مفترضة: االستنتاج
  .االستنتاج قد يكون صحيحاً أو قد ال يكون صحيحاً فمن الممكن أن أهل المنزل لم يطفئوا الضوء قبل خروجهم من المنزل لكن هذا، هناك أحداً في المنزل

 .فقرة ستجد عدداً من االستنتاجات وبعد كل، ها صحيحةدعليك أن تع، يبدأ كل تمرين في هذا االختبار بفقرة تشمل بعض الوقائع •

يوجد أعالها الخيارات  ،وستجد في ورقة اإلجابة أمام رقم كل استنتاج خمسة مربعات ،درجته من الصحة أو الخطأ وقدر ،اختبر كل استنتاج على حدة •
 :ةتيالخمسة اآل

  .خاطئ تماماً /محتمل الخطأ  / البيانات ناقصة/ محتمل الصحة / صحيح تماماً       

  .ي يوضح كيفية ملء المربعات في ورقة اإلجابةآلتالمثال ا •
  : مثال

 عنواختار التالميذ في هذا االجتماع موضوعات ، حضر ألف من تالميذ الصف الثامن األساسي اجتماعاً اختيارياً في نهاية األسبوع في إحدى المدن
 .ألنهم شعروا بأنها من أكثر الموضوعات أهمية في الوقت الحاضر، ارتفاع درجة حرارة األرض والكوارث البيئية المحتملة جراء ذلك

  

  نتاجات مقترحةاست
صحيح 

  تماماً
  محتمل الصحة

البيانات 

  ناقصة

محتمل 

  الخطأ

خاطئ 

  تماماً

    ×        سنة 19ـ 17يتراوح سن هؤالء التالميذ بين     .1

      ×      .جميعها جاء هؤالء التالميذ من أنحاء العالم    .2

  ×          .ناقش التالميذ مشكالت تتصل بالعالقات بين العمال فقط    .3

مناقشة موضوع ارتفاع درجة حرارة األرض شعر هؤالء التالميذ أن     .4
  وما يترتب عليها من كوارث عمل هام ومفيد

×          

التالميذ الذين حضروا االجتماع لديهم اهتمام أشد بالنواحي البيئية من     .5
  معظم تالميذ الصف الثامن األساسي

    ×      
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  :العبارة

بينما حصل التالميذ اآلخرون على  ،وكانت النتيجة أن نال شريف أغلبية األصوات، ليأقيمت مسابقة بين مجموعة من التالميذ الختيار التلميذ المثا

  .عدد أقل من األصوات
  

  :استنتاجات مقترحة

 .التالميذ اآلخرون غير صالحين للقيادة الطالبية .1
 .شريف هو أحسن التالميذ من الناحية العلمية .2
 .شريف هو أكثر التالميذ احتراماً لزمالئه .3
 .ع أفراد أسرته ويبادلونه الحبشريف يحب جمي .4
  .وغير متفوقين اجتماعياً، قون علمياًالتالميذ اآلخرون متفو .5

  

  :العبارة

  .ألننا بذلك نحميهم من تسوس األسنان ؛ينصح أطباء األسنان األطفال باإلقالل من أكل الحلوى قبل النوم
  

  :استنتاجات مقترحة

 .رهاإلقالل من أكل الحلوى قبل النوم له أيضاً مضا .6
 .اإلقالل من أكل الحلوى قبل النوم عالج كاف لمرض تسوس األسنان .7
 .يكفي تماماً لوقاية األطفال من مرض تسوس األسنان أن تمنعهم من أكل الحلوى .8
 .ليس هناك مسببات أخرى لمرض تسوس األسنان سوى اإلكثار من أكل الحلوى قبل النوم .9

 . األسنانن بمرض تسوس وتوجد نسبة كبيرة من األطفال مصاب .10
  

  :العبارة

  :وأال يهبطوا بعلمهم إلى الناس لسببين، واجب العلماء أن يرفعوا الناس إلى علمهم

  إن مستوى الناس يجب أن يرتفع دائماً: األول

  .وال يهبط بمستواه، إن العلم يجب أن يحتفظ بحقائقه: الثاني
  

  :استنتاجات مقترحة

 .ضاً على األدب والفلسفة والفنما ينطبق على العلم في هذه الفقرة ينطبق أي .11
 .أحد أهداف العلم الرئيسة هي رفع مستوى الناس .12
 .الهبوط بالعلم يؤدي إلى هبوط مستوى الناس أنفسهم .13
 .احتفاظ العلم بحقائقه أهم من فهم الناس له .14
 .ارتفاع مستوى الناس ينتج من ارتفاع مستوى العلم .15
  التفسير: االختبار الثاني ∗

  :تعليمات

  . ال ووالتقرير فيما إذا كانت النتائج المبنية على معلومات معينة مقبولة أ، سيرات المنطقيةالتف معرفة هو: التفسير

 .ي يتكون من عبارة قصيرة تتبعها عدة نتائج مقترحةيأتكل تمرين فيما  •

رتب على المعلومات الواردة في العبارة والمطلوب منك أن تحكم فيما إذا كانت كل نتيجة مقترحة تت،  افترض أن كل شيء وارد في العبارة صادق •
 .ال ومنطقياً أ

فامأل المربع الذي أمام رقم النتيجة في ورقة اإلجابة تحت خيار  ،إذا كنت تعتقد أن النتيجة المقترحة تترتب على العبارة بدرجة معقولة من اليقين •
 ..)النتيجة مترتبة(

النتيجة (فامأل المربع الذي أمام رقمها في ورقة اإلجابة تحت خيار  ،لعبارة بدرجة معقولة من اليقينوإذا كنت تعتقد أن النتيجة المقترحة ال تترتب على ا •
   .)غير مترتبة

 

 :مثال

 .حصل أمين على الدرجة الكاملة في امتحان مادة الرياضيات للصف الثامن األساسي

  .وقد درس أمين في مدرسة الشريف الرضي في مدينة دمشق
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  نتائج مقترحة
  النتيجة

  غير مترتبة  مترتبة

  ×    .حصلوا على الدرجة الكاملة في مادة الرياضياتجميعهم تالميذ هذه المرحلة  .1

  ×    .كلّها الموادحتمل أن يكون أمين متفوقاً في من الم .2

    ×  .أمين يحب مادة الرياضيات .3

  ×    .كلّهم زمالئه أمين تلميذ محبوب من .4
  

  :العبارة

 .ألنها الوسيلة الوحيدة لدراسة ثقافة الشعوب التي نتعلم لغتها؛ يم في مدارسنا بتدريس اللغة اإلنكليزيةيهتم المسؤولون عن التعل

  

  :نتائج مقترحة

 .ندرسها جميعاً على قدم المساواةبل  ،يجب أال توجه عناية خاصة لدراسة اللغة اإلنكليزية دون اللغات األخرى .16

 .يزيةال يمكن أن نستغني عن دراسة اللغة اإلنكل .17

  .يجب أن يتعلم األجانب اللغة العربية في مدارسهم مقابل أن نتعلم اللغة اإلنكليزية في مدارسنا .18
  

  : العبارة

  .بينما يتفوق الذكور على اإلناث في القدرة الحسابية، بينت إحدى الدراسات أن األطفال اإلناث يتفوقن على األطفال الذكور في القدرة اللغوية
  

  : نتائج مقترحة

 .أفضل من الذكور في قواعد اللغةكلّهن إلناث ا .19

 .أقل في القدرة اللغوية من اإلناثكلّهم الذكور  .20

  .هناك عالقة بين جنس الطفل وكل من قدرته اللغوية و قدرته الحسابية .21
  

  : العبارة

  : فيه اآلباء بتقاليدنا وعاداتنا وأخالقنا العربيةفي الوقت الذي يتمسك وعاداته، أدت الحضارة الغربية الحديثة إلى اكتساب بعض شبابنا تقاليد الغرب 
  

  : نتائج مقترحة

 .عاداتنا أفضل من عادات الغربيين .22

 .ألنهم ال يسايرون الحضارة الغربية الحديثة ،اآلباء مخطئون تماماً .23

  . ولنا عاداتنا وتقاليدنا ،للغرب عاداته وتقاليده .24
 

  :العبارة

مما أدى إلى زيادة أعداد الشباب  ؛طي المخدرات بين فئة الشباب خالل العقد األخير من القرن الماضيتشير اإلحصاءات الدولية إلى انتشار تعا

  . الذين يقدمون على االنتحار
  

  :نتائج مقترحة

 .اهتمام الشباب بالمطالعة أقل مما كان عليه قبل انتشار المخدرات .25

 .من المؤكد أن تجارة المخدرات تدر أرباحاً طائلة .26

  .يجب القضاء على تجارة المخدرات، نتحار بين الشباب لخفض نسب اال .27
 

  : العبارة

) 40(في حين حصلت زميلتها أمل على ، درجة) 60(درجة من أصل ) 50(حصلت هدى في امتحان نهاية الفصل الدراسي في مقرر الفيزياء على 

  .ريس هذا المقرردرجة، وكانت الطالبتان قد درستا عند مدرسين يستخدمان طريقتين مختلفتين في تد
  

  : نتائج مقترحة

 .كان مدرس هدى أفضل تأهيالً من مدرس أمل .28

 .كانت هدى أكثر ذكاء من أمل، ولذلك حققت نتيجة أفضل منها .29

  . كانت طريقة التدريس التي اتبعها مدرس هدى أفضل من مثيلتها التي استخدمها مدرس أمل .30
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  االستنباط: االختبار الثالث

  :تعليمات

  . هو القدرة على تحديد بعض النتائج المترتبة على مقدمات أو معلومات سابقة لها :االستنباط
 .يتكون كل تمرين في هذا االختبار من عبارتين يأتي بعدهما نتائج مقترحة •

رقم النتيجة في ورقة اإلجابة    امأل المربع الذي أمام ،فإذا وجدت أنها مشتقة تماماً من العبارتين ،ثم اقرأ النتيجة ،العبارتين صحيحتين تماماًاحتسب  •
 )صحيحة( تحت خيار 

 .)غير صحيحة( امأل المربع الذي أمام رقم  النتيجة في ورقة اإلجابة تحت خيار  ،أما إذا وجدت أنها غير مشتقة من العبارتين •

  

  : مثال

  . وليد يدافع عن وطنه، الشجاع من يدافع عن وطنه
  

  نتائج مقترحة
  النتيجة

  يحةغير صح  صحيحة

  ×    .ون الدفاع عن أوطانهمحبكلهم ي الناس .1

    ×  .وليد شجاع .2

  ×    .وليد جبان .3
  

  :العبارة

  . حمدي تلميذ مجتهد في مادة الفيزياء، التالميذ المجتهدون في مادة الفيزياء مثابرون 
 

  : نتائج المقترحةال

 .حمدي تلميذ مثابر .31

 .المجتهدون في الفيزياء أكثر تحصيالً في المدرسة .32

  .تهدون في الرياضيات مجتهدون في الفيزياءالمج .33
 

  : العبارة

  .، كثير من الناس عوملوا معاملة حسنة في طفولتهمياالً إلى معاملة اآلخرين بالمثلإذا عومل الطفل معاملة حسنة فإنه ينشأ م
 

  : نتائج المقترحةال

 .عاملة حسنة في طفولتهفال بد أنه عومل م، إذا كان الشخص يميل إلى معاملة اآلخرين معاملة حسنة  .34

 .كثير من الناس يميلون إلى معاملة الطفل معاملة حسنة .35

  . إذا عومل الطفل معاملة سيئة فإنه يعامل اآلخرين بالمثل .36
 

  : العبارة

  .بعض العرب مخلصون في العمل، رماءلهم كالعرب ك
 

  : نتائج المقترحةال

 .ليس بين البخالء من هو عربي .37

 .كرماءكلّهم في العمل  المخلصون .38

  . بعض المخلصين في العمل كرماء .39
 

  : العبارة

  .إبراهيم خريج كلية الطب، أذكياء جداًكلّهم كليات الطب  خريجو
 

  : نتائج المقترحةال

 .إبراهيم متوسط الذكاء .40

 .الذكاء وبعض خريجي كليات الطب متوسط .41

  . إبراهيم ذكي جداً .42
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  : العبارة

 .بعض الناس ال يحبون مشاهدة التلفزيون، مشاهدة التلفزيونيحبون كلّهم الذين يميلون إلى المرح 
 

  : نتائج المقترحةال

 .الذين ال يميلون إلى المرح ال يحبون مشاهدة التلفزيون .43

 .الذين يحبون مشاهدة التلفزيون يميلون إلى المرح .44

  . ليس بين من يميلون إلى المرح من ال يحب مشاهدة التلفزيون .45
 

 .االفتراضاتمعرفة : االختبار الرابع

  : تعليمات

أي تمييز الحقيقة من الرأي من الفرض في المعلومات ، هي القدرة على التمييز بين درجة صدق معلومات محددة وعدم صدقها: معرفة االفتراضات
  .المعطاة

  

كما جاء  به ا كان كل افتراض يمكن األخذوعليك أن تقرر ما إذ ،ويأتي بعد كل عبارة عدة افتراضات مقترحة ،يبدأ كل تمرين في هذا االختبار بعبارة •
 .ال في العبارة أو

 .)مقبول(ورقة اإلجابة تحت خيار  امأل المربع الذي أمام رقم االفتراض في ،إذا اعتقدت أن االفتراض يتماشى مع ما جاء في العبارة •

 .)غير مقبول(ة اإلجابة تحت خيار قم االفتراض في ورقامأل المربع الذي أمام ر ،وإذا اعتقدت أن االفتراض ال يتماشى مع ما جاء في العبارة •
 

  : مثال

 . ها اآلباء خاطئةيتسامحوا عند قيامه بأعمال يعد على اآلباء أن، طالما كان الطفل في سن مبكرة

  

  افتراضات مقترحة
  االفتراض

  غير مقبول  مقبول

  ×    .اآلباء غير متسامحين مع أبنائهم .1

    ×  .كون أن أعمالهم خاطئةاألطفال في سن مبكرة ال يدر .2

  ×    األطفال ال يخطئون .3
 

  : العبارة

  . كلّها مجاالت التعليمإال أنه ال يصلح ل، ئل التعليميةمع أن التلفزيون من أفضل الوسا

  : افتراضات مقترحة

 .كلّها يصلح التلفزيون لمجاالت التعليم .46

 .توجد وسائل تعليمية أخرى غير التلفزيون .47

  . ألخرى أفضل من التلفزيونالوسائل التعليمية ا .48
 

  :العبارة

  . إن عالقة الطفل بوالديه هي األساس الذي يبني عليه عالقاته مع اآلخرين فيما بعد
 

  : افتراضات مقترحة

 .ماً في حياة الطفل االجتماعية المستقبليةيؤدي الوالدان دوراً مه .49

 .ويبني عالقاته مع اآلخرين بنفسه ،الطفل له شخصيته المستقلة .50

  .اك تأثير قليل من جانب الوالدين في حياة الطفل االجتماعيةهن .51
 

  : العبارة

  .تفيد بعض الوصفات الطبيعية في عالج اإلنسان أكثر من األدوية التي يقررها الطبيب
 

  :افتراضات مقترحة

 .تفيد في عالج اإلنسان أكثر من األدوية التي يقررها الطبيب كلّها الوصفات الطبيعية .52

 .عرفون الوصفات الطبيعيةاألطباء ال ي .53

 . هناك بعض الوسائل األخرى تفيد في عالج اإلنسان غير األدوية التي يقررها الطبيب .54
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  : العبارة

  .بعض السلوك اإلنساني حيواني

  : افتراضات مقترحة

 .يشترك اإلنسان والحيوان في بعض مظاهر السلوك .55

 .السلوك الحيواني يتسم بالعدوانية .56

  . بالمرونةالسلوك اإلنساني يتسم  .57
 

  : العبارة

  . في المواصالت ولهذا ليس لديه مشكالت، ب من منزلهألن عمله قري ؛حظ أحمد حسن

  :افتراضات مقترحة

 .ليس عند العاملين مشكالت في المواصالت .58

 .إذا طبقنا النظام فلن تكون هناك مشكالت في المواصالت .59

  . عن المنزليكون العاملون سيئي الحظ إذا كان العمل في منطقة بعيدة  .60
  

  تقويم الحجج: االختبار الخامس

  ويتم بوساطتها تقديم إجابات قوية ، هي القدرة على تقويم المناقشات: تقويم الحجج :تعليمات
  . بناء على أهميتها وعالقتها بالسؤال المطروح) نعم أو ال(
  

 . ضعيفة إن كانت قوية أوطلوب منك هو أن تحكم على كل إجابة والم، ويأتي بعد كل سؤال عدة إجابات، كل تمرين في هذا االختبار بسؤال يبدأ •

 .مة والتي تتصل مباشرة بالسؤالهي اإلجابات المه: اإلجابات القوية •

  .أو تكون ذات أهمية قليلة فيما يتعلق بالسؤال ،هي اإلجابات التي ال تتصل مباشرة بالسؤال: اإلجابات الضعيفة •
 )قوية(المربع الذي أمام رقمها في ورقة اإلجابة تحت خيار  امأل ،إذا كنت ترى أن اإلجابة قوية •

 ) ضعيفة( امأل المربع الذي أمام رقمها في ورقة اإلجابة تحت خيار  ،أما إذا كنت ترى أن اإلجابة ضعيفة •
 

  : مثال

  هل من الضروري وضع قانون لتحديد األجور بين العمال وأصحاب العمل؟
  

  إجابات مقترحة
  اإلجابة

  عيفةض  قوية

      .ألن من واجب الدولة حماية العمال ؛نعم .1

      .فيجب ترك هذا لألفراد يقدرونها بأنفسهم ال؛ .2

      .فوسائل اإلعالم والتوجيه يمكن أن تحقق هذه الغاية ال؛ .3
  

  : السؤال

  هل يمكن أن تعمل المرأة في مهنة الطب إذا كانت مؤهلة لذلك؟ 
 

  :إجابات مقترحة

 .كلّها المياديني ؛ المرأة تعمل اآلن فنعم .61

 .ألن المرأة قد تخجل من مواجهة العمليات الخاصة بالرجال ال؛ .62

  .ألن مسؤولية المرأة هي تربية األطفال ال؛ .63
 

  : السؤال

 هل من الواجب أن يذاكر التالميذ دروسهم وفق جدول منتظم موحد؟
 

  :إجابات مقترحة

 .قوا رغباتهم في االستذكار بطريقتهم الخاصةحتى يتعلم التالميذ أنهم ال يستطيعون دائماً أن يحق نعم؛ .64

 .الدقة والنظامنعم؛ حتى يتعود التالميذ  .65

  . وعلى ذلك يجب أال يذاكر التالميذ دروسهم وفق ميولهم واتجاهاتهم الخاصة ،فهناك فروق فردية بين التالميذ ال؛ .66
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  : السؤال

  هل من الضروري التوسع في تعليم الفتاة؟
 

  :إجابات مقترحة

 .ن التعليم ينمي عند الفتاة الشخصية المستقلةأل ال؛ .67

 .فالفتاة تعرف أمورها الدينية واالجتماعية عن طريق التعليم ؛نعم .68

  .ألن الفتاة في نهاية المطاف ستكون ربة بيت ال ؛ .69
 

  :السؤال

  هل ينبغي أن نسمح لألبناء بمناقشة آبائهم في بعض شؤونهم الخاصة دون حرج؟ 
 

  :إجابات مقترحة

 .احترام اآلباء فوق كل اعتبارف ال ؛ .70

 .فاألبناء تتبلور شخصياتهم عن طريق هذه المناقشة نعم؛ .71

  .شخصياتهم سلباً ة فإنها تؤثر فيألن األبناء إذا أعطوا حرية كامل ال ؛ .72
 

  : السؤال

  هل كان التعليم في الماضي أفضل من التعليم اآلن؟ 
 

  :إجابات مقترحة

 .لتدريس تحسنت كثيراً في هذه األيامألن البرامج التدريسية وطرق ا ال ؛ .73

 .ألن مواد الدراسة كانت أصعب مما هي عليه اآلن ؛نعم .74

 . فالتالميذ كانوا أكثر طاعة لمدرسيهم مما هم عليه اآلن ؛نعم .75
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The Concept of Literary Criticism & Its Function between Science and 

Art According to Critic Shukree Ayyad 
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Abstract: Great Arabic critic Shukree Ayyad went on saying that literary criticism can be described with a 

scientific attribute. If the critic took his inner inborn gift as the base for his comparison between literature 

texts, it is "taste" in a studied, explicit way and away from the subjective sides. Reaching the point of judging 

the literary text according to a general reference is the value. So he discussed this case among basic subjects 

in criticism and that is: the scientific side of criticism and its artistry, the general rules, the special rules, 

evaluation and explanation. And he came to the conclusion that taste is a middle criterion between those 

subjects. This thought that can be said to have formed Shukree Ayyad’s independent theory. It raises numbers 

of important questions which the recent research will try to answer. The first one is related to the necessity of 

clarifying the precise meaning of this idea, and the concepts of taste & value. Then was Ayyad the first one to 

speak about it? Was his understanding of literary criticism and its function formed around the idea of the 

scientific attribute of criticism regardless of the other side? That is the artistry of criticism, and the relation of 

literature & its function (according to him) with the necessity of simulating the human life in its sides: virtue 

& vice. 
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  مفهوم النقد األدبي ووظيفته بين العلم والفن عند الناقد شكري عياد
  

  عصام حسين أبو شنديالدكتور 
  

  ، السعوديةقسم اللغة العربية وآدابها، كلية التربية واآلداب، جامعة تبوك
  

إذا استند الناقد في مقاربته " العلمية"يمكن أن يتصف بصفة " النقد األدبي"ذهب الناقد العربي الكبير شكري عياد، إلى أن  :ملخصال
بشكل مقنن ومدروس وبعيد عن الجوانب الذاتية، وصوالً إلى الحكم " الذوق"للنصوص األدبية على الملكة الفطرية الموجودة في داخله، وهي 

علمية النقد وفنيته، واألحكام : وهي المسائل األساسية في النقد، على النص األدبي بناء على مرجع عام هو القيمة، فناقش هذه القضية بين
هذه الفكرة التي يمكن القول إنها  .وق هو معيار وسط بين هذه المسائلوالتفسير، ووصل إلى أن الذ ،مويالعامة واألحكام الخاصة، والتق

، حيث يتعلق أولها بضرورة تثير عدداً من األسئلة المهمة التي سيحاول هذا البحث اإلجابة عنها –شكلت عند شكري عياد نظرية مستقلة 
؟ وهل تمحور فهمه للنقد ن ثم هل كان عياد أول من قال بهاتوضيح المفهوم الدقيق لمضمون هذه الفكرة، ومصطلحات الذوق والقيمة، وم

حاكاة حياة اإلنسان دون الجانب اآلخر، وهو فنية النقد وعالقة األدب مفهوماً ووظيفة لديه بضرورة م ،األدبي ووظيفته حول فكرة علمية النقد
  .؟الفضيلة والرذيلة في صورها

 

  .الناقد شكري عياد النقد األدبي، وظيفة ،مفهوم النقد األدبي: الكلمات المفتاحية
  

   3/6/2012 ، وتاريخ قبول البحث8/2/2012تاريخ استالم البحث 
  

 

  :المقدمــة

عياد يلح  ظل األديب والناقد العربي الكبير المرحوم شكري
، حيثما عرض لهذه "علمية النقد األدبي" باستمرار على صحة فكرة

دائرة "، ال سيما في كتابه كثيرةالفكرة في مؤلفاته وبحوثه ومقاالته ال
– ، هذا الكتاب الذي يمكن وصفه"مقدمة في أصول النقد: بداعاإل

بأنه يعد بحق دستوراً نقدياً لحركة النقد العربي  –دون مبالغة 
ة رالمعاصرة، وضع فيه مؤلفه عصارة فكره النقدي، ليقف صو

ي إطار النظرية األدبية بارزة بين المؤلفات العالمية التي وضعت ف
  .والنقدية

ماذا يقصد ف: النقد هذه لديه تثير أسئلة مهمة ولكن فكرة علمية
يقصد  و أنه؟ أبها التفكير المنظم للنقد ل يقصد؟ هبها شكري عياد

على  –بها إخضاع النصوص األدبية للتجارب والقراءات العلمية 
حيث تخضع هذه النصوص لقراءات عدد من –العلوم البحتة  غرار

 ،القراء المتميزين، ثم تفرغ نتائج قراءاتهم في جداول إحصائية
بعض أساتذة عل الستقرائها والوصول منها إلى نتائج محددة، كما ف

ل كان عياد أول من ؟ وهله مقصداً آخر منهاو أن ؟ أالنقد الغربيين
؟ وهل يعني إيمانه بها وإلحاحه عليها، أنه فهم النقد من قال بها 

 جانبه العلمي، الذي يقصده، دون جانبه الفني؟ وهل لفهمه النقد
في األدبي عالقة بمفهومه لألدب المرتبط بمحاكاة حياة اإلنسان 

جانبيها الفضيل والرذيل؟ وتبعاً لذلك يمكن التساؤل عن أدوات الناقد 
  .لهذا الفهم، ووظيفة النقد األدبيالتي تطلبها عياد وفقاً 

ي من يأتهذه األسئلة سيحاول هذا البحث اإلجابة عنها فيما 
يتحدث األول عن : صفحات، لذلك فسينقسم إلى ثالثة محاور

العلم والفن، والثاني عن أدوات الناقد مفهومه للنقد األدبي بين 
األدبي كما يراها شكري عياد، أما الثالث فيتحدث عن وظيفة النقد 

ه حول هذه اتموهفي نظره، في محاولة الستخالص مف األدبي
كتاباته الواسعة، ووضعها بين يدي المنشئ  ياتثنالجوانب من 

. معاً يهمامن فائدة كبيرة تعود عل والناقد العربي، لما في ذلك
األدب  أن يقدم هذا البحث حقيقة جديدة تعود بالفائدة على مرجووال

  .العربي الحديث ونقده
  

  :مفهوم النقد بين العلم والفن:  أوالً
 يزال، مرتبطاً بالوظيفة وال ،"النقد األدبي"ان مفهوم مصطلح ك

التي يؤديها على مر العصور؛ فإذا كان مفهومه في النظرية 
التقليدية هو محاكمة النص األدبي وتقويمه وفق مواضعات معيارية 
من الصواب أو الخطأ، فإن نظرية األدب والنقد في العصر الحديث 

يكون الناقد  إذادة تفسير للنص األدبي، إنه إع –في الجملة  –تقول 
حلقة وصل بين النص األدبي والقارئ  –بوصفه قارئاً متميزاً  –

في عملية  أدوار كثيرةالعادي، حيث ينطوي عمل الناقد على 
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وتتمثل  –وفق المنهجية التي يقارب على أساسها النص  -المقاربة 
وشرحه، وتركيب  ،ووصفه ،في قراءة النص قراءة معمقة، وتحليله

بينه  -عند الحاجة  -ما يتطلب من عناصره ومكوناته ، والموازنة 
ومحاولة  ،وبين غيره من النصوص األدبية، وصوالً إلى تفسيره

التي تصورها المنشئ عند وضعه لهذا العمل األدبي، " الرؤية"تبيان 
ه ومن ثم إصدار حكم على هذا النصمويستثنى من ذلك تقوال ي.  

هم ما يميز نقد النصوص األدبية عن األشكال النقدية ولعل أ
الرسم والنحت : لتي تتعامل مع أنواع الفن األخرىاألخرى ا

والموسيقى والرقص والغناء إلخ، هو  أنه يستخدم األداة نفسها التي 
د اللغة باألداة يستخدمها موضوعه وهي اللغة الطبيعية، فهو ينق

بعدد  -على سبيل المثال  - تشهاد وهنا يمكن االس .نفسها وهي اللغة
قد الذين عرضوا لتعريف الن ال كبار النقاد الغربيين والعربمن أقو

إنشاء "يمكن تعريف النقد األدبي بأنه : "األدبي، إذ يقول رينيه ويليك
وبهذا المعنى الواسع باإلنكليزية، فإنه يشمل وصف " عن األدب

وتفسيرها، مثلما يشمل تقويمها؛  ،وتحليلها ،أعمال أدبية محددة
كما يقول روالن  .)1("شة مبادئ األدب ونظريته وجماليتهومناق
 netaالنقد إنشاء عن إنشاء، إنه لغة ثانية، أو لغة عن اللغة : "بارت

language )أو (تعمل في لغة أولى ) كما يمكن للمناطقة أن يقولوا
عامل مع دية أن تتويتبع هذا أن على اللغة النق) الموضوع - اللغة

صلة اللغة النقدية بلغة المؤلف المدروس، : نوعين من الصالت
أما جان بولهان فيرى  .)2("...الموضوع بالعالم  –وصلة هذه اللغة 

في نيل  ،أو عدم أحقيته ،في النقد تأمالً يعلن استحقاق عمل أدبي
إال أن : "ويقول ميخائيل نعيمة .)3(االعتبار والوجود والالوجود

فضل الناقد ال ينحصر في التمحيص والتثمين والترتيب، فهو مبدع 
كما يعرفه  .)4("ثمن ومرتبمثلما هو ممحص وم ،ومولد ومرشد

فعالية تقع دائماً بين  ...وسطية " بينية"فعالية "إحسان عباس بأنه 
وذلك انطالقاً من الدور المهم الذي يؤديه النقد  ،"فعاليتين أو منطقتين

لتكون عنصر  ،)5("قة التي تتوسط بين األدب والجمهورالحل"بوصفه 
فينقل األدب للجمهور غايته وتجربته التي  ،االتصال بين الطرفين

  .فيتحقق للجمهور من ثم عنصرا الفائدة والمتعة المرجوان ،يريدها

                                                 
؟ دار الفكر، نقد ثقافي أم نقد أدبي: عبد اهللا الغذاميمن كتابه عبد النبي اصطيف نقالً عن  1
  70ص. م2004أيار  -هـ 1425، دمشق، ربيع األول 1ط
  7ص. نقالً عن المرجع السابق نفسه 2
معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، عرض وتقديم وترجمة، دار : نقالً عن سعيد علوش 3

  217ص. 1985 -هـ 1405، بيروت، 1بناني، طالكتاب الل
دار العلم " المجموعة الكاملة ألعمال ميخائيل نعيمة"ضمن . الغربال: ميخائيل نعيمة 4

  351ص. 3مم، 1971للماليين، بيروت، 
من الذي "، ضمن توجيه النقد األدبي للفكر العربي وخدمته لقضايا المجتمع: إحسان عباس 5

وداد القاضي، المؤسسة العربية، . ، جمع وتقديم  د، خطرات في النقد واألدبسرق النار
 22ص .م1980، بيروت

عند مصطلح النقد األدبي حدود ويمكن القول في محاولة فهم 
عن مفاهيم غيره من النقاد، هذا الفهم لديه ما يميز ، إن شكري عياد

أولهما إيمانه بأن النقد يمكن أن : قد تجاذبه طرفانهو أن هذا الفهم 
يضبط بدرجة توصله إلى أن يصبح علماً، األمر الذي دعاه إلى 

 ،بأن األدب هنإيما وثانيهماوضع نظريته التي تقول بهذه الفكرة، 
يجب أن يصدرا عن واقع حياة اإلنسان والمجتمع  ،ومن ثم النقد

فنية "، وهو ما يمكن دعوته بـ ويعبرا عنها أصدق تعبير ،واألمة
؛ لذلك سيحاول الباحث "علمية النقد"في مقابل الفكرة السابقة  ،"النقد

  . للنقد ووظيفته بين هذين الطرفين توضيح حدود فهمه
  

  :األدبيالنقد  علمية    .أ
، "علمية النقد"منذ فترة مبكرة من حياته بفكرة  عيادآمن شكري 

، )6(الفكرة إلى تتلمذه على يد شيخه أمين الخوليهذه ب تهد قناعوتعإذ 
ها في حيث تظهر إرهاصات، اًجامعي اًباحثبوصفه  تهبدايومن ثم 

تحقيق ( طاليسو ألرسط الشعرفن كتاب  أطروحته للدكتوراه حول
قابلتها بترجمة حديثة ودراسة لتأثيرها الترجمة العربية القديمة مع م

موسيقى الشعر العربي وكتابه ، )7(م1967) في الثقافة العربية
، الذي سعى فيه إلى ربط قواعد علم العروض الخليلي م1968

سعى في المراحل  ومن ثم، )8(النظريات الحديثة في علم األصواتب
هذه تناول  إذ، "علمية النقد"التالية إلى وضع نظريته التي تقول بـ

، )9("النقد األدبي بين العلم والفن"في بحثه  فكرة بالبحث الدقيق أوالًال
في  فصالً أول -مع بعض التعديل  -ه ثم عاد فجعل البحث نفس

مؤصالً لهذه " مقدمة في أصول النقد: دائرة اإلبداع"كتابه 
  .)10(الفكرة

تظل محل خالف بين االتجاهات " علمية النقد"والواقع أن فكرة 
النقدية الحديثة وكبار النقاد، فقد رفض رينيه ويليك وأوستن وارين 

إمكانية إخضاع األدب للدراسة العلمية  ،"نظرية األدب"في كتابهما 
 سماته –كما لكل إنسان  –البحتة، وذهبا إلى أن لكل عمل أدبي 

ع بقية األعمال الفردية، وإن كان يشترك أيضاً في خصائص عامة م
الفنية، تماماً كما يشارك كل فرد منا اإلنسانية بخصائصها، وأفراد 

                                                 
،القاهرة،   1، ط، أصدقاء الكتابمبادئ علم األسلوب العربي: اللغة واإلبداع: كري عيادش 6

  27ص. م1988
كتاب أرسطو طاليس في الشعر، نقل أبي بشر متى بن يونس القنّائي من : شكري عياد 7

السرياني إلى العربي، حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البالغة العربية الدكتور 
 انظرم، 1967هـ، 1386ار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة ،  دشكري محمد عياد

  228، 22ص ص 
القاهرة،  1، دار المعرفة، ط، مشروع دراسة علميةقى الشعر العربيموسي: شكري عياد 8

  7-5ص ص انظر. م1968
 .م1982، 25لة الفكر العربي،عدد النقد األدبي بين العلم والفن، مج: شكري عياد: انظر 9
. م1987، دار الياس العصرية، مقدمة في أصول النقد: دائرة اإلبداع: شكري عياد: انظر 10

  34-13صص 
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كما رفض شارل بيغي  .)1(جنسه وأمته وطبقته ومهنته بخصائصهم
بينما ذهب النقد البنيوي إلى أن  ،)2(ومارسيل بروست الفكرة ذاتها

التحليل البنيوي لألدب إنما هو محاولة لتحويل الدراسة األدبية إلى 
فدراسة ": لكث يقول تزفيتان تودوروف في ذمعرفة علمية، حي

األدب لم تعتبر في يوم من األيام علماً في ذاته ولذاته، إنني أكرر 
أن تكون نقطة  بالطبع مجرد حقيقة بسيطة، ولكن بساطتها يمكن

انطالق جيدة لي، ما دام التحليل البنيوي لألدب ليس إال محاولة 
هذه الفكرة التي يطلق  ،)3("الدراسة األدبية إلى معرفة علميةلتحويل 

  .poeticsعليها البنيويون اسم فن الشعر 
هل ينحو عياد في فهمه لفكرة علمية النقد منحى : والسؤال هنا

ونقطة البداية في الجواب عن هذا  حى آخر؟له من أو أنالبنيويين، 
ال يريد للنقد األدبي أن يصبح علماً مثل العلوم السؤال، أن عياداً 

موضع،  غيرالتطبيقية البحتة، فقد اعترض على هذه الفكرة في 
ومثال ذلك اعتراضه على تجربتي كل من نورمان هوالند ويوجين 

بإخضاع عدد  -في إطار دراساتهما األسلوبية –كنتجن، اللذين قاما 
من القصص القصيرة والقصائد الشعرية، لكتاب وشعراء توزعوا 

لقراءات عدد من القراء المتميزين، هدف  – بين مشهور وأقل شهرة
منهما صاحباهما إلى استجالء االستجابة الوجدانية للمادة األدبية، 

ن معياد عمل ووصف ، )4(راكيةوبحث القراءة بوصفها عملية إد
يحاولون ما ال سبيل إليه، يحاولون أن "بأنهم االتجاه هذا  يذهب في

ما كان منها أو يكون أو  –يجعلوا النصوص األدبية في جملتها
لعلم كالعلوم الطبيعية، ويستمدون مبادئهم من  موضوعاً -سيكون

علم اللغة أو علم االتصال دون مراعاة الختالف النص األدبي 
  .)5("واع االتصال أو االستعمال اللغويجوهرياً عن سائر أن

ويل كل حأخذ على البنيوية سعيها إلى تكما أنه ظل باستمرار ي
ولعل : "لكفي ذ يقول حيث ،عمل من أعمال اإلنسان إلى نظام

التناقض األساسي في البنيوية هو التناقض األساسي في هذه 
ويل حسعياً مستمراً لت دحيث نج ]الحضارة الغربية[الحضارة نفسها 

وفي  ،لي يقوم به الكومبيوترآكل عمل من أعمال اإلنسان إلى نظام 
تضبط  -إلى عهد قريب -مقابل ذلك انهيار كل الضوابط التي كانت

                                                 
، ترجمة محيي الدين صبحي ومراجعة حسام نظرية األدب: رينيه ويليك وأوستن وارين 1

. م1972العلوم اإلنسانية، الكويت، الخطيب، المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب و
  71-69، و ص ص16–13ص ص انظر، 16ص

دمشق، عدد ، مجلة اآلداب األجنبية، "البنيوية والنقد األدبي: "جوزيف الحلو، مقالة انظر 2
  143، 126، 123ص ص . 11م، سنة 1984، صيف 40

، ترجمة عبد النبي اصطيف، البنيوية واألدب: مداخل إلى نظرية األدب: تزفيتان تودوروف 3
  .106ص  .11م، دمشق، سنة 1984، صيف 40عدد اصطيف، مجلة اآلداب األجنبية،

  166 -157، ص صأصول النقدمقدمة في : دائرة اإلبداع: كتابه انظر 4
. م1993، القاهرة، 1صدقاء الكتاب للنشر والتوزيع، ط، أعلى هامش النقد: شكري عياد 5

  33ص

وهكذا حاولت البنيوية أن تقنن األدب كنظام  ،نفسه سلوك اإلنسان
عن حالة نفسية  عقلي مجرد، ولكنها اصطدمت باألدب كإنتاج يعبر

  .)6("...إلنسان العصر
 كما مر –ة عن منهجهم د البنيويين ينفون هذه الصفمع أن النقا

شد النقد الموجه إلى إن أ: "وفي قوله -دوروف السابق في قول تو
البنيوية لألدب قسوة، هو أنها تتجاهل الطبيعة الخاصة الدراسات 

غة القيمة إلى للعمل الفني الفردي، وترجع أصالته وخاصته البال
في نفيه هذه  –، حيث يشبه تودوروف )7("مخططات مجردة عامة

عمل النقد البنيوي بعمل النظريات  –ة عن منهجه البنيويالصف
المفردة لألشخاص في  الطبية والنفسية في استقرائها الحاالت

أمراضهم العضوية، وحاالتهم النفسية، وصوالً إلى وضع القواعد 
  .)8(العامة في ذلك

واستناداً إلى عدم إيمان عياد بمنهج البنيويين في الدراسة 
لم تحظ باهتمام العلمية لألدب، فقد ذهب إلى أن فكرة علمية النقد، 

راي في مقدمة كتابه فنورثروب  دىل إالكبير لدى نقاد الغرب 
بصورة مباشرة " –كما يقول عياد  –فهو يعرض "قدلناتشريح "

أحكاماً مبهمة ويترك للقارئ فنيته، لكنه يلقي  أو لقضية علمية النقد
إلى عياد لذلك فقد عمد ، )9("لها أو عليها ججاحتتفسيرها واال مهمة

د وجو، بغية الوصول إلى نتيجة محددة فيها مناقشة هذه القضية
علمية النقد واألحكام (: ست مسائل أساسية في النقد بين اًارتباط

) فنية النقد واألحكام الخاصة والتفسير(و  ،من جهة) يميالعامة والتق
ال تتوافق مع األحكام " العلمية"ذهب إلى أن فكرة و ،ة ثانيةجهمن 

دع الذي ومن جهة ثانية فإن الناقد المب ،)10(العامة والتقييم من جهة
إنما يسعى إلى تقديم وجهة نظر " فن"ينظر إلى عمله على أنه 

خاصة عن هذا العمل الفني أو ذاك، ومن ثم فإنه يستطيع أن يطرح 
واألدب خاصة عن  رأيه فيما يجب أن يكون عليه الفن عموماً
  .)taste")11الذوق "طريق الحاسة الفطرية الموجودة داخله وهي 

                                                 
. م1981، مجلة فصول، المجلد األول، العدد الثاني، يناير موقف من البنيوية: عياد شكري 6

 72ص

ترجمة عبد النبي اصطيف، ، البنيوية واألدب: مداخل إلى نظرية األدب: تزفيتان تودوروف 7
  .107ص) 11م، دمشق، سنة 1984، صيف 40داصطيف، مجلة اآلداب األجنبية، عد

  108، 107صص نفسه المرجع  8
  14ص. مقدمة في أصول النقد: دائرة اإلبداع: شكري عياد 9
10 م األدب، وناقشها في طرح أوستن وارين سؤاالً عن السبب أو الكيفية التي على أساسها نقي

، وفي ظني 324–313ص ص، نظرية األدب: لثامن عشر من كتابه ورينيه ويليكالفصل ا
إن : "ى مقصد شكري عياد ذاته في قولهماأن ويليام ك ويمزات وكلينث بروكس، يذهبان إل

الناس للذة وفي استجاباتهم االنفعالية للتجربة، بل إن اختالف ذوق  تذوقالتنوع العظيم في 
لظرف أو ذاك، قد يلقي في بعض األحيان ظالً بارداً على الفرد من آن آلن، وفي هذا ا

تاريخ موجز، : النقد األدبي: لينث بروكسويليام ك ويمزات وك" حاتنا بخصوص القيمترجي
م، 1976 -هـ  1396بعة جامعة دمشق، ترجمة حسام الخطيب ومحيي الدين صبحي، مط

  196، ص4ج
   19 -15ص ص . مقدمة في أصول النقد: دائرة اإلبداع انظر 11
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مفهوم وفي قديماً وحديثاً،  امةعوالذوق في مفهوم نظرية األدب 
موجودة داخل كل إنسان، ، هو خاصية فطرية ةخاصشكري عياد 

هي قابلة للتطور ولكنها مميزة وقوية داخل الناقد المبدع، ومن ثم ف
إلى أهميته في  د العرب القدماءاالنق التفتفقد  بالخبرة والدربة؛

القدماء  وقد أجمل جهاد المجالي موقف النقاد العرب، القراءة النقدية
أدركوا أن إحساس الناقد بالجمال فطري من قضية الذوق بأنهم 

هو األصل، وبغيره ) الطبع(االستعداد الفطري وأن هذا ومكتسب، 
ال يمكن لمن يتصدر للنقد أن تستقيم له قناته، ثم يأتي دور االستعداد 

تعداد الفطري المكتسب بما يمثله من خبرة ومعرفة، ليتعهد االس
  .)1(بالتربية والتدريب

يتضمن الحكم على قصيدة مثالً : "بقولهويليك  رينيهشير إليه يو
استجابة المرء إلى مجموع خبرته وإدراكه الوصفي والنمطي في 
الشعر، مع أن مفهوم المرء للشعر يتغير بدوره بحسب خبرة المرء 

ل نعيمة كما يذهب ميخائي )2("المزيد من قصائد معينةوحكمه على 
خلة ال يكون الناقد ناقداً إذا إال أن هناك : "إلى المعنى ذاته في قوله

تجرد منها، وهي قوة التمييز الفطرية، تلك القوة التي توجد لنفسها 
قواعد وال توجدها القواعد، التي تبتدع لنفسها مقاييس وموازين وال 

التي " حسب القواعد"والموازين، فالناقد الذي ينقد  تبتدعها المقاييس
   .)3("وال األدب بشيء نفسه وال منقوده وضعها سواه، ال ينفع

مرجعه الذوق عن طريق اإلشارة إلى أن أما عياد فقد عرف     
 ،النهائي هو استعداد مستقر في الطبيعة البشرية مثله مثل المنطق

ل الكشف عن العلل يوالكشف عن طبيعة هذا االستعداد هو من قب
 ب من الفكر الفلسفي الحر القائم على المشاهدةضرأي أنه  ى،األول

سائل مناقشته لهذه الممجمل من في النهاية خلص و. )4(والخبرة
معيار وسط بين العلم والفن، وبين " هوأن الذوق إلى ، الست

وبين التفسير والتقييم، ولذلك فهو  ،األحكام العامة واألحكام الجزئية
  .)5("الست التي عني بها النقد دائماً يجمع بين هذه الوظائف

أن يقوم نقد علمي هل يمكن : "هذه الخالصةال أنه تساءل بعد إ
هل يمكن أن يحل الذوق محل : على فكرة الذوق؟ أو بعبارة أخرى
وأجاب  ".؟األدبية لتقييم األعمالالقواعد أو القوانين كمرجع مقبول 

الختبار الواقع تناظر  ةمكن أن يدل على طريقي "الذوق""...: إن
وبذلك يكون النقد (وإن كانت ذات طابع شخصي  ،الطريقة العلمية

دل على مرجع ي، كما يمكن أن )بين العلم والفن ةمنزلة متوسط في

                                                 
موقف النقاد العرب القدامى من قضية الذوق الفني، مجلة مؤتة للبحوث : جهاد المجالي 1

  191ص. م1993، 2، عدد8لدراسات، مجلد وا
  296ص. نظرية األدب: رينيه ويليك وأوستن وارين 2
  350ص .الغربال: ميخائيل نعيمة 3
  38ص. مقدمة في أصول النقد: دائرة اإلبداع: شكري عياد 4
  37ص نفسهالمصدر السابق  5

مع االعتراف بأن قيمة  ،ات والحكم عليهايذهني لفهم الجزئ
وبذلك يكون ( تقل عن قيمة السمات المشتركة االختالفات الفردية ال

ويمكن أن يدل  ،)الجزئية النقد وسطاً بين األحكام العامة واألحكام
وبذلك يجمع (جدان وأخيراً على نوع من الفهم يشترك فيه الفكر وال

إذن فالذوق هو المحور الوسط بين . )6(")النقد بين التفسير والتقييم
ممارسة الحكم على أعمال "عنده  ينيع و، وهةهذه المحاور الست

ال بأنه إمعينة بناء على مرجع عام، هذا المرجع ال يمكن تحديده 
أي أنه معلل  بالقيمة،  القيمةفالحكم يستند إلى . ما "قيم"أو  "قيمة"

ه في هذا اإلطار ولكنه نب. )7("وإن كانت القيمة نفسها غير معللة
ن نظرة عدائية أن بعض النقاد قد ينظرو هم، وهوم لى جانبأيضاً إ

لعالقة هذه المحاور، فالذوق وإن كان المحور الوسط بين هذه 
: إنه يغذي هذه العالقة، حيث يقول المحاور، إال أنه ال يلغيها بل

فقد تعودنا أن نقيم حاجزاً بين العقل والوجدان، وبين العلم والفن، "
فبين كل نقيضة ونقيضة ما يشبه العداء، يخالسه ليخطف منه أو 

أن يجمع بينهما " التذوق"ومن خصائص  ... يغالبه ليسيطر عليه
حتى ال يبقى ثمة تنافر، وليست العبرة بأن يكون ألحدهما المكان 
األول ولآلخر المكان الثاني، أو يكونا متكافئين متساويين، فأعمال 
البشر تتنوع إلى غير نهاية، إنما العبرة بكنه العالقة بينهما، فهي في 

  .)8("قة تساند وتعاضد ال تحكم وغلبةالالتذوق ع
 value "القيمة"مصطلح أما 

رئيس في العنصر ال الذي شكل )9(
ها أو لذات نستحسنها"التي معاني ال هعني بمفهومه لعلمية النقد، فهو ي
، والتي يشكل نجاح األديب في خلقها )10("نستحسنها استحساناً مطلقاً

ة ؤيرأو بقول آخر ال ،األدبي هذافي العمل األدبي سبباً لخلود عمله 
التي يسعى الفنان في العموم أو األديب على وجه الخصوص، إلى 

، "اللحظة الجمالية"إبرازها في عمله األدبي، أي ما يسميه عياد 
فردة أو هم أو قضية أو شأن حيث يشكل إبرازه لها تعامالً منه مع م

لكل أمة ذلك أن  ون أمته أو الجماعة التي يعيش في إطارها،من شؤ
خصوصيتها وقيمها الخاصة النابعة من صميم ثقافتها وحضارتها 

في نظر  –الحديث  العربيلذلك فإن النقد األدبي  ،)11(وبنية مجتمعها
قد نستطيع أن نستبدل  فنحن" ،يجب أن ينبع من هذه  القيم  -عياد 

وبالجواد سيارة مدرعة أو طائرة، لكننا ال  ،بالسيف بندقية أو مدفعاً

                                                 
  33،34ص ص نفسه المصدر السابق  6
  38ص. نفسهالمصدر السابق  7
  27ص. م1999، دار الهالل، القاهرة، القفز على األشواك: شكري عياد 8
يتحدث فيه عن هذا " هوم القيمة في نظرية شكري عياد النقديةفم"بحث بعنوان جمال مقابلة ل 9

 . م2001، 36مجلة آداب المستنصرية، ع هذا الموضوع بتوسع،

 37 ص. مقدمة في أصول النقد: دائرة اإلبداع: شكري عياد 10

في األدب العربي الحديث، للناقد شكري عزيز الماضي حديث عن مخاطر غياب القيمة  11
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 .نستطيع أن نستبدل بلغتنا لغة أجنبية وال بقيمنا قيماً مستوردة
الجوانب المادية من الحضارة بضاعة مشتركة ال يختلف فيها قوم 

ماركة "فال تميز بينها إال  ،عن قوم إال من حيث درجة إتقانها
فقد تتأثر بمؤثرات  أما الجوانب الروحية من الحضارة ،"مسجلة

تتعلق بوسائل الحياة ال ألنها  ،ولكنها ال تتغير وال تستبدل ،خارجية
والقيم هي المعنى الذي  ،قيمالومثلها تلك التي نسميها  ،بل بغاياتها

إذا تخلى عنها فقد تخلى ف ،هي جوهرة وجوده ،يجده اإلنسان لحياته
  .)1("عن وجوده

وخالصة القول في فهم شكري عياد لفكرة علمية النقد، أن النقد 
يمكن أن يضبط بدرجة توصله إلى أن يصبح علماً، وذلك عن 

الناقد المبدع المتمكن خاصية الذوق التي هي  توظيفطريق 
في عملية المقاربة  -ري يمكن أن يطور بالخبرة والدربةاستعداد فط

ولكن  .داً على قيمة أو قيم ماحيث يكون هذا الذوق مستن ،النقدية
الذوق في  كيف يمكن أن يوظف الناقد ملكة: ؤال المهم هناالس

ير لضبط الذوق في اي؟ بمعنى هل هناك معمقاربة النصوص األدبية
ي متفق عليه وهل من الممكن الوصول إلى حكم نهائ؟ بةهذه المقار

  .؟عن طريق توظيف الذوق
اقد من طول ممارسة الناقد وتوظيف ملكة الذوق إنما يتحصل للن

ن الذوق يظل في النهاية عاطفة ذلك ألووخبرته في هذا الجانب، 
، وتتبدل حسب في االتصاف بها –بوصفهم بشراً  –النقاد تفاوت ي

، الذي يعيش فيهأو العصر والزمان  ،الطور الذي يمر به اإلنسان
الحاالت، ، إلى غير ذلك من والمذهب الفكري الذي يجتهد في إطاره

لى وقد نبه عياد إ، الذاتية لذلك فقد يختلط الذوق باألحكام االنطباعية
والنقد إذا لم يعن بتأصيل األصول : "بقولهالتنبه لذلك ضرورة 

غلبت عليه الذاتية، وكان مرجعه في االستحسان أو ضده إلى الذوق 
يفهم  في هذا المقام فأرجو أال" الذوق"و" الذاتية"وإذا ذكرنا ... وحده 

منهما معنى الهوى المطلق، فالذوق قدرة على الحكم تتكون من 
الخبرة الطويلة، وليس الفرق بين الذاتية والموضوعية في خلو 
األولى من كل مقياس مشترك، بل في أن الناقد الذي يحكم بذوقه 
وحده ال يرجع إلى صورة عامة للجودة أو الرداءة، فالكلي عنده 

وهو ال يفصل أحدهما عن اآلخر حين  مقترن بالجزئي تماماً،
  .)2("ستجيد ما يستجيد أو يسقط ما يسقطي

للذوق في قراءة العمل  لذلك يصعب القول بوجود معيار محدد
بحدود  يدهاتحد يصعب األدبي، ألنه يظل في النهاية مسألة نسبية

حين قال  ،تؤيد هذه الفكرة تيةاآلومعايير، ولعل مقولة روالن بارت 
ليست "إنها : عن اللذة التي يستشعرها الناقد في قراءة العمل األدبي

                                                 
، الهيئة المصرية العامة دراسات في التفسير الحضاري لألدب: الرؤيا المقيدة : شكري عياد 1

  15ص . م 1978العامة ، مصر 
  228كتاب أرسطو طاليس في الشعر، ص : شكري عياد  2

ما أنها ال تتعلق ك عناصر النص، وال هي نفاية ساذجة، عنصراً من
إنها انحراف، وشيء ثوري، وغير اجتماعي في . بالمنطق الوصفي

بروكس إلى المعنى ذاته في ويمزات وذهب ، كما )3("الوقت نفسه
إن التنوع العظيم في تذوق الناس للذة وفي استجاباتهم : "قولهما

من آن آلن وفي هذا  اختالف ذوق الفرداالنفعالية للتجربة، بل إن 
ارداً على ، قد يلقي في بعض األحيان ظالً بالظرف أو ذاك

  .)4("ترجيحاتنا بخصوص القيم
أو الصورة المثلى لهذا الذوق تتمثل في  ،لعل المعيار الوحيدو

تقبل عليها األذواق في التي فنية الآلثار لعيون اعامة تقبل األذواق 
قد كان النقاد ووتتبين فيها مالمح من العبقرية،  ،نكل زما
يعتقدون بوجود ذوق : "-كما يقول جبور عبد النور –ون كيالكالسي

مالمحه ورسم  أنهم لم يتفقوا على توضيح سليم مطلق، غير
 الخطوط البارزة فيه، والقاعدة الوحيدة التي أقرتها جماعة منهم

ن الناس من الذوق السليم هو ما اتفق عليه أكبر عدد ممكن تقول بأ
فالعمل األدبي الذي : "يقول أوستن وارين في ذلكو، )5("المثقفين

ال ...–كأعمال هوميروس أو شكسبير –يظل يستحوذ على إعجابنا 
أن تبلغ قيمته الجمالية مقداراً من الغنى والشمول، تضم معه بد من 

اً لكل مرحلة من المراحل بين بنياتها بنية أو أكثر تمنح إشباعاً رفيع
هناك : "إنإليه عياد بقوله  أشار، وهذا هو المعنى الذي )6("الالحقة

في الذوق األدبي يجعلنا نقف أمام األدب الراقي قدراً مشتركاً 
  .)7("، مهما كانت لغته ومهما بعد عصرهومعجبينمستحسنين 

أما فيما يتعلق بتوظيف الناقد ذوقه الخاص في قراءة األعمال 
أولهما : رى أن هذا التوظيف يتعلق بجانبينفإن عياداً ياألدبية، 

خصوصية العمل األدبي موضوع النقد، وثانيهما قدرة الناقد على 
لم يعد كالقدماء يملك "؛ فالناقد في العصر الحديث توظيف ذوقه

خلق تتإن المعايير الجديدة جديد، بل  كل إنتاجمعايير ثابتة يقيس بها 
، لتناسب خصوصية هذا العمل ،)8("شيئاً فشيئاً في كل عمل جيد

وهذا يأتي انطالقاً من قناعة عياد بأن لكل كاتب لغته الخاصة، لذلك 
أن ينفذ إلى خصائص هذه اللغة " –وفق ما يرى عياد–فعلى الناقد 

 فالناقد أمامه... رب للفهم العام حتى يستطيع أن يترجمها إلى لغة أق
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، وال سالح له إال خبرته مهمة جديدة في كل عمل أدبي جديد
  .)1("ب عليه أن يستخدمها بمرونة وذكاءالسابقة التي يج

النهائي في  القيميالحكم الوصول إلى ذلك فإن  عداوفيما 
 من غير الممكن تحققه،لعله أمر  ،لألعمال األدبية ة الناقدمقارب

ليس ذاته أنه مؤمن في الوقت أنه  فرغم إيمان عياد بعلمية النقد، إال
هذا أن يصل إلى  ،في مقدور أي ناقد مهما علت قامته في عالم النقد

في مقدور أي  تليس" –في نظره  –النهائية  القيمية، فاألحكام الحكم
إذا الحظنا اختالفها من ظرف إلى  أصالً ةبل لعلها غير ممكن ،ناقد

ومن ثم فعلى قدر نزوعنا إلى  ،ومن عصر إلى عصر ،ظرف
سوف يكون تحفظنا  ،معالجة النقد على أنه عمل علمي وموضوعي

التقييم، فمهمتنا تنتهي عند بيان داللة التشكيل الفني على القيم  دعن
على هذه ) حتى أخالقي أو(يلي ذلك من حكم جمالي  وما ،اإلنسانية

ولية ئل قارئ بمفرده كحق ومسإلى ك ،فهو إلى القارئ ،الداللة
في النهاية مسألة نسبية ال ، بمعنى أن علمية النقد تظل )2("أيضاً
  .مطلقة

  

      .األدبي والفنالنقد     .ب
عند شكري عياد ال يخرج والنقد في مفهومه المرتبط بالذوق 

بأنه محاكاة لحياة اإلنسان في صورها  عن إطار فهمه األدب
تأثر فيها بفكرة  –وال شك  –الفضيلة والرذيلة، هذه الفكرة التي 

، لذلك فهو في فهمه للنقد األدبي في جانبه )3(المحاكاة األرسطية
الفني يركز على أربعة أنماط من العالقات، تتآزر كلها لتصب في 

وضرورة صدوره  ،وهو عالقة الفن بالحياة واإلنسان ،اتجاه واحد
  :ذه االتجاهات هيوالتعبير عنهما معاً، وه ،عنهما
العالقة األولى التي إلى  -في فهمه للنقد  - يلتفت عياد  .1

 "قارئ"ذلك أنه يعرف الناقد بأنه  ،تربط الناقد بالنص وهي القراءة
ف في كل والمحتر ،قارئ محترف"بل هو  ،كأي قارئ ليس ولكنه

هو ذلك الذي ال يزاولها ليشبع  –كما هو معروف  –صناعة 
 ،)4("بل ليعرضها على الناس ،حاجة أو يرضي نفسه فحسب

: عن القراءة العادية إذن بميزتين -في نظره  -فقراءة الناقد تمتاز
وعقد صلة حميمة  ،العمق، وثانيتهما معايشة العمل األدبي ُأوالهما

توصله إلى درجة اكتشاف العمل األدبي من جديد، لذلك فهو  ،معه
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: - مقاربة النصوص األدبية يلة في في ضوء خبرته الطو –يقول 
 ،النقد عندي فرع عن القراءة، فأنا ال أنقد إال عمالً عايشته"

ما أشعر أثناء الكتابة  وغالباً... وشعرت أني نفذت إلى باطنه 
جديد، وربما كان تحمسي لهذا  عن عمل أدبي ما أني أكتشفه من

هو الذي يجعلني  –في ضوء تجربتي الشخصية  –النوع من النقد 
آخذ على معظم النقد الذي ينشر في المجالت األدبية في هذه 

ال يحمل طابع المعاناة الفكرية أو  ،األيام أنه نقد تكنيكي مبرمج
في  النفسية، ويكاد يخلو من أي إبداع، وربما كان انحصار النقد

وابتعاده عن الصحف السيارة  ،دائرة المجالت األدبية المتخصصة
" الكهنوتية النقدية"مشجعاً على هذه  –أو على األصح نفيه منها  –

 .)5("التي أصبحت ظاهرة ملحوظة في الوقت الحاضر
فإن هذا األمر  ،للنص المتعمقةوإذا تخلى النقاد عن هذه القراءة 

الذي تغلب عليه  النقد االنطباعيإلى تغليب في نظره سيؤدي 
نرجو أال يعترض علينا ": عياد في هذا اإلطار حيث يقول، الميوعة

يفسد علينا جمال الشعر،  "النظر الفاحص المدقق"مرة أخرى بأن 
بذ هذه الفكرة المريضة التي أنتجت لنا كثيراً من النقد ننأن فقد آن 

وعة في حياتنا كلها وأسهمت في إشاعة المي ،المائع واألدب المائع
في فكر شكري عياد النقدي أن  –هنا  –يقرأ جمال مقابلة و ،)6("

النقد غير الملتزم بأسس، وهو الذي ينتج األدب " النقد االنطباعي هو
المائع والنقد المائع معاً، ولذا فإن الوقوف في وجهه يمثل انتصاراً 

العربي من المأزق  للعلمية التي هي الملجأ الوحيد للخروج بالنقد
ها هي التي ال ترى دوح"فالنظرة السطحية للنص  .)7("الذي هو فيه

ومن ثم تسقط سذاجتها على  ،في القصيدة إال معانيها الظاهرة
وغالباً  ،قصيدة واحدة إنجازاً حقيقياً "قراءة"لذلك  كانت ... القصيدة 

يتعلم القارئ كيف يعايشها كما  ،"مشروع قراءة"ما تبقى القراءة 
من أغوار  تمتحوكما أن القصيدة ، يعايش المبدع مشروعات قصائده

أو نابعة من  ،مع كونها شديدة االرتباط بالتجارب المباشرة ،بعيدة
دة ن القارئ يحتاج أيضاً إلى أن يتصور وقائع القصي، فإموقف معين

  .)8("ودوافعها لكي يصل إلى أعماقها
قراءة الناقد تمتاز عن قراءة القارئ مانه بأن وتبعاً إلي .2

فهو مؤمن أن  ،العادي بالعمق الذي يمكنه من سبر أغوار النص
، لذلك نجده حلقة وصل بين النص وذلك القارئ العادي النقد يمثل

فعالية، "يتفق مع الناقد إحسان عباس في وصف األخير للنقد بأنه 
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هذه الكلمات " إن : حيث يقول عياد في ذلك  ،"بينية، وسطية
الثالث اختيرت كل واحدة منها بعناية شديدة، فالمراد بكونه 

أو " إبداعاً"أو " خبرة"أو "  دراسة"أو "  علماً"أعم من كونه " فعالية"
حتى لوناً من ألوان الكتابة، ففيه جانب من هذه النشاطات كلها، 

كل وقد يزيد بعضها أو ينقص في كل حالة على حدة، ولكنه على 
وكون ... إذا لم تكن فيه إضافة ما " فعالية"حال ال يمكن أن يعد 

أي  ،"البينية"إنما يرجع إلى صفة  ،"تعليق"مجرد ال " إضافة"النقد 
والنقد األدبي ... تلتقي عنده علوم متعددة  معرفياً إلى كونه حقالً

وال موضوعي محض، فإذا كان  ،ألنه ليس بذاتي محض" وسطي"
يزعمون أنهم إنما يكتبون ألنفسهم وال يبالون " المبدعين"بعض

بالجمهور، فإن الناقد ال يستطيع أن يزعم ذلك، فإنما هو وسيط 
  . ) 1("بين األدب والجمهور 

 شغالً ،لمن وهب نفسه له ،والنقد يصبح في نظره أيضاً .3
في التعامل مع مفردات  وفكراً حضارياً يأخذ دور الصميم ،شاغالً

أما النقد فجوهره : "حيث يقول، الحياة التي يعد األدب من أهمها
فكر يتغلغل في ثنايا العمل الشعري ليجلو اإلحساس الذي صدرت 
عنه القصيدة، والواقع الجديد الذي حاولت أن تلتفت إليه، فهو 
عمل تحليلي وصفي محض، ال يقيم اإلحساس وال الواقع الذي 

نه باختصار ال يقيم القصيدة التي تستحق إ إليه القصيدة، أيترمز 
هذا االسم، أما القصيدة التي تتعثر بين اإلحساس والجسم الذي 
تفرغ فيه هذا اإلحساس، فهي عندنا ال تدخل تحت مسمى 

د أصبح قالن أنفي ضوء تجربته النقدية  يرىلذلك فهو  )2("الشعر
والناقد مفكر  ،النقد فكر وأن، األوله شغلعلى مدى السنين لديه 

 اًجزءبوصفه ري حضاري، يفكر في هذا النوع من النشاط البش
من ذلك فهو يرى أن الفهم  وانطالقاً، )3(من معاناة إنسانية شاملة

وءاته وفجواته تتجاوز نمن الناقد  الدقيق للنص كثيراً ما يتطلب
 ،"لكاتبأسلوب ا"ه تسمييمكن ت وسائر ما ،والتفافاته والتواءاته

وال يمكن تجاوز ، صل إلى الفكرة الجوهرية فيما يكتبيلكي 
  . )4(ن حركة الفكر التي وراءهاتبييإذا لم  الخصائص األسلوبية

هليعدفي هذا الجانب عياد في فهمه لدور الناقد  مضيوي 
كالخبير الذي يرتاد متحفاً للتاريخ، فهو يعرف جيداً كل ما فيه من "

إلى  ،من صور الكائنات ذوات الخلية الواحدة ،أشكال الحياة

                                                 
في محراب المعرفة " إحسان عباس في نقد الشعر العربي المعاصر ، ضمن : شكري عياد  1
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 .ضمن ملـف خـاص د  (حوار مع حلمي سالم : اضح فأجهل نفسي بشكل : شكري عياد  3

،  9، أغسـطس ، سـنة    84، مجلة أدب ونقد ، عدد )ضمير النقد المستيقظ: شكري عياد 
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  39ص . م 1990نحن والغرب، دار الهالل ، : شكري عياد  4

وربما أيضاً بعض الصور المتخيلة  ،التركيب المعقد لإلنسان العاقل
في  ، بل يتأملولكنه ال يكتفي بتأمل هذه األشكال ،لإلنسان األعلى

 وربما خرج الزائر مبهوراً ....كل واحد منها معنى الحياة نفسه 
من  وربما اقتنى شيئاً ،تجاهاتهابخصوبة اإلبداع اإلنساني وتنوع 

ولكنه لن يكون  ،نماذج هذا المتحف األدبي ليتأملها في وقت فراغه
إال إذا تجاوز هذه األشكال إلى قيمتها  ،اًخبير أي قارئاً ،ناقداً

)5("اإلنسان بكل طاقاته وبكل مشكالته: الجوهرية لإلنسان 
.  

قد القارئ إلى النادور لفي فهمه  -بعد ذلك  –يصل و .4
وهي أنه ينظر إلى النقد على أنه شكل من أشكال  ،درجة أعمق

مدفوع إلى النقد بطاقة إبداعية   –في نظره  - الناقد ألن  اإلبداع،
والروائي إلى  ،خاصة، كالطاقة التي تدفع الشاعر إلى نظم الشعر
أخرى في الفن كتابة الرواية، ولكنها متميزة عن كل طاقة إبداعية 

بي اصطيف في هذا اإلطار إن ويقول عبد الن ،)6(أو في العلم
، على مقدار من الدارسين بعضعملية النقد تنطوي، فيما يراه 

اإلبداع يماثل، إن لم يكن يفوق، ما تنطوي عليه عملية اإلنتاج 
، )7(ده األدباء والنقاد على حد سواءاألدبي نفسها، وهو أمر يؤك

الكتابة اإلنشائية في  ةلينظيراً لعم ةالناقدالقراءة يجعل  لذلك فعياد
النقد ": "أناتول فرانس"فحين يعلق على مقولة  خلقها للنص األدبي،

إن : يقول "واحد هوالمعنى في جوهر ،سياحة بين الكتب الممتعة
تعني أن النقد هو نفسه نوع من األدب اإلنشائي أو " كلمة فرانس

نوع ثانوي نعم، ولكنه ال يختلف في طبيعته عن ذلك  ،الخالق
يل ألفكار الكاتب وانفعاالته إزاء كتاب عظيم جستألصل، فهو ا

 قرأه، كما يمكن أن يسجل مثل هذه األفكار واالنفعاالت إزاء
ليس   -عياد  في نظر – فالناقدلذلك  .)8("رآه منظر جميل

حاسوباً بشرياً تدخل فيه الكتابة فيخرج لك نقده على صفحة "
بيضاء، ولكنه مبدع يجمع إلى خيال األديب أمانة العالم ودقته، 
ولذلك ال يمكنك أن تطالبه بنقد أي كتاب تريده أنت، فيجب أن 

ته اإلبداعية راً على أن يثير تطلعه أوالً وشهويكون هذا الكتاب قاد
وكما أن القاص والشاعر قلما يرضيان عن عمل من ...  ثانياً

أعمالهما بعد أن يتماه، فكذلك الناقد قلما يرضى عن نقد يكتبه، 
ال  –الجدير بهذا االسم  –فهذا يعلم علم اليقين أن العمل األدبي 

يمكن أن يللناقد، مهما تكن قدرة هذا الناقد،  لم نفسه إسالماً كلياًس
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مقدم على مغامرة في الفهم يمكن أن تخطئ والناقد يعلم أنه 
الهدف، كما أن الروائي أو الشاعر يعلمان أن تجربتهما اإلبداعية 

ضع يده على قلبه ويسلم ي –مثلهما  –يمكن أن تسقط، ولذلك فهو 
 .)1("نفسه للحظ

  

  :أدوات الناقد: ثانياً
إلى  ،من فهمه معنى النقد بين العلم والفن انطالقاً ،ويشير عياد

ة النص بات أو اللوازم للناقد في مقاردواألبعدد مما يمكن تسميته 
وأولها قراءة النص قراءة استمتاع به حتى يحقق الناقد  ،األدبي

ال يكون عياد  في نظر فالناقد ،لنفسه معايشة النص معايشة حقيقية
ثم ال بد ، )2(ة القراءةناقداً حقاً إن لم يبدأ بقراءة النص من أجل متع

للناقد من األداة المهمة التي أدار عياد فهمه لعلمية النقد حولها، 
وهي الذوق الذي هو اإلحساس الدقيق بالقيمة أو القيم في العمل 

طويلة في مقاربة األعمال الفني، والذي يتكون لدى الناقد بالخبرة ال
  .األدبية

من التمتع بقدر كبير من الحرية أثناء  ثم البد للناقد بعد ذلك
كما يرى  –للنصوص األدبية  ة الناقدلم تكن قراءفما  ،قاربة النصم

، )3(فهم شيئاً من النصوص األدبيةيلن تجربة مع الحرية ف - عياد 
إن ": يقولحين ولذلك فهو يعدها شرطاً وحاجة نفسية في آن معاً 

أي نتيجة يتوصل إليها النقد هي نتيجة نسبية وموقوتة من أول 
مقياس خارجي، ولكنها تكون صحيحة بقدر ما األمر إذا قيست بأي 

رغم ثباته  –المقياس  اا إلى مقياس إنساني ثابت، مثل هذيمكن رده
 ،البد أن يظهر في أشكال كثيرة بحسب اختالف األصول البشرية –

هذه مسلمة ، الحرية: ياس في كلمة واحدةونحن نلخص هذا المق
ال وألدب خاصة، نفرضها أساساً للعلوم اإلنسانية عامة وعلوم ا

االدعاء بأنها بديهية عقلية كالبديهيات الرياضية، نظراً  نايمكن
ننا نقول ولك ،وإلى حد ما في لزومها ،ختالف الناس في مفهومهاال

  .)4("إنها حاجة نفسية أساسية
 - عن الحياة والنقد ألدب وإن كان يصدر في مفهومه ل ،وعياد

يشترط أال يؤدي ذلك باألديب والناقد إلى إال أنه  –كما الحظنا 
وقد تمثل الحياة واألطر والنظريات االجتماعية،  إساراالنغالق في 

وإن كان  -هو نفسه هذا المبدأ بوصفه ناقداً على مدار حياته، فهو 
ه لم ينتصر التجاه إال أن - ناقداً قارئاً لما يروج في الساحة النقدية

عله ينتقل في كل مرة من اتجاه نقدي ولعل هذا ما ج"نقدي على آخر
إلى آخر حتى ال ينغلق على نفسه ويعلن تعصبه لكل جديد، بل كان 
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وكما تمثل هذا  ،)5("بين األصيل والجديد والدخيل جسراً واصالً
وأشاد بمن تمثله  ،فقد تطلبه من النقاد أيضاً ،المبدأ في حياته

استقالل  حرص على أن يظل له الذي ،صديقه أنور المعداويك
في أسر نظرية اجتماعية  "الحياة"ه كلمة عتوق ولمالناقد األدبي، 

  .)6(معينة
ال  ،ثقفتإلى أن ي ،في نظر شكري عياد ،أيضاًوالناقد يحتاج 

 علمك، سيما بالمباحث التي كان لها إسهامات مهمة في النقد األدبي
 وعلم اإلنسان ،ةفالفلسو، )7(علم اللغة الحديثو ،النفس

جديداً إلى  ومازالت تضيف ثراء ،أضافت التي )األنثروبولوجيا(
والماركسية نفسها من حيث هي منهج فكري ونظرية " ،النقد األدبي

أضافت الشيء الكثير ومازال في  قد ،في تطور المجتمع أيضاً
يقول رينيه ويليك في تعليقه على . )8("مقدورها أن تضيف أكثر

والناقد الذي يقنع : "الناقد بتاريخ األدبتبة على جهل النتائج المتر
بجهله في حقل العالقات التاريخية، سرعان ما يضل في أحكامه 
األدبية، فليس باستطاعته أن يعرف أي األعمال أصيل وأيها منقول، 
وال بد أنه من خالل جهله بالشروط التاريخية، سيخطئ على الدوام 

يحوز على معرفة في فهم عمل فني معين، إن الناقد الذي ال 
 بالتاريخ، أو يكتفي بالقليل منها، يميل إلى إطالق التخمينات جزافاً

ويتجنب على وجه " مغامرات شخصية بين الروائع"أو ينغمس في 
ه إلى علماء اآلثار العموم االهتمام بالماضي البعيد، قانعاً بترك

  .)9("وعلماء اللغة
يستمد ومن المعروف أن النقد ظل على مر العصور 

في  – يقول إحسان عباس، حيث المختلفة من العلوممصطلحاته 
حتى اليوم  –ال يزال النقد األدبي : " - هذا الجانب إطار حديثه عن 

يستمد  مصطلحاته من مختلف ميادين المعرفة من علم أو فن أو  –
فلسفة مستعيناً بكل شيء يخدمه في الحكم والتوضيح والتحليل، وفي 

مصطلحات السائدة شاهداً على المصدر الرئيسي كل عصر تصبح ال
في ضوء تجربته  -حيث يبين عياد ، )10("الذي يتغذى منه النقد

جزءاً من أدواته النقدية،  أن هذه العلوم كانت - النقدية الطويلة 
سلوب وعدتي في ذلك هي األدوات التي استفدتها من علم األ: "بقوله

 غير المحدودة -البصيرة من : ومن تاريخ األدب، وفوق ذلك
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  .)1("اءاتي في مختلف العلوم اإلنسانيةالتي استفدتها من قر –بقوانين 
  .)1("اإلنسانية

ال غنى له عن سعة   - في نظر عياد  -كما أن الناقد الجاد 
التجاهات كي يستجيب ل ،ومرونة العقل ،ورحابة النفس ،األفق

عن  - مع ذلك- ويتفهم مختلف التجارب، وال غنى له  ،المختلفة
موقف فكري واضح مرتبط بعصره وثقافة أمته إذا أراد أن يؤثر 
في األدب من خالل تأثيره في قراء األدب، والناقد األصيل ال 

مراعاة  ضرورة عياد كذلكويرى . )2(س النقد إال من أجل هذايمار
 هوحديث هقديم -في النقد كله  فاألصل ،مناسبة قول النص وإنشائه

المناسبة، والمناسبة منها ما يرجع إلى مراعاة " -في نظره  –
كلمة للف" ومنها ما يرجع إلى القول نفسه ،موضوع القول وظروفه

  .)3("كما يقول البالغيون "مقام اهتمع صاحب
أن فت عياد انتباه النقاد إلى بعض المحاذير، ومن أهمها ليو

حيث ينسى الناقد عند ، يصبح استخدام هذه األدوات العلمية غايةً
 أنها وسائل لفهم حقيقة من نوع خاص، وهي الحقيقة األدبية،"ذلك 

ثروبولوجية، هذا إذا أنفيصبح الفن مجرد وثيقة نفسية أو تاريخية أو 
ادته لموفهم دقيق  ،ه العلميةتكان الدارس ذا معرفة صحيحة بأدا

أما إذا اختل ركن من  ،امقة بينهونظرة واضحة إلى العال ،األدبية
العلمية والنتيجة أحكام خاطئة من الناحية األدبية  فإن ،هذه األركان

ال  رطانةتوقف النظر إال لطرافتها أو مجرد سمعاً، أو آراء ال ت
نوعاً من  "بالنظريات"تفهم، وربما أضاف الناقد إلى معرفته الناقصة 
وهنا يصبح عمله  ،الحماسة المصطنعة يعوض بها نقص معرفته

ألنه ال يقترب من األثر األدبي برغبة في  ،رور كثيرةشل جامعاً
بل بشهوة جامحة إلى الهدم أو بإصرار سابق على  ،الفهم والتذوق

معرفته الناقصة وحماسته عليه  لما تمليهوفقاً  ،التمجيد
  .)4("المصطنعة

عنق النص  في هذا اإلطار من ليعياد النقاد كذلك  يحذرو
في قراءة "أ األكبر في نظره ن الخطإاألدبي عند قراءته ونقده، بل 

، يتحتم عندئذ أن نشعر بخيبة بحث فيه عما ليس فيهنهو أن  ،الشعر
األمل، وقد ال نعرف  كم خسرنا برفض هذا الشعر، ولكننا في 

إليها، أما الشعر  ناكان يمكن أن تقود ثمينةالحقيقة نرفض تجربة 
ة نالنقد مهن اتخاذ ، ويحذر كذلك م)5("ظر قارئهتنينفسه فإنه يبقى 

 حيث يرىومزالق،  األمر الذي قد يعرض النقد إلى مخاطر اً،صرف

                                                 
  150 ص. على هامش النقد: شكري عياد 1
  136ص  .المصدر السابق نفسه 2
  18ص. قراءة أسلوبية لشعر حافظ: شكري عياد 3
فـي   ، وألوستن وارين كالم282 –280ص ص . تجارب في األدب والنقد: شكري عياد 4

  276، 275،  ص ص نظرية األدب: هذا اإلطار
 6ص. النقدي والخبرة الشعريةجماليات القصيدة العربية بين التنظير : شكري عياد 5

: تين من الدارسين في العصر الحديثهذا األمر متحققاً في طائف
وبينما غلب على الفريق األول النظر "الصحفيين و المدرسين 

العمل األدبي بدالً  "عن"السطحي السريع الذي يكتفي بتقرير أشياء 
، فقد غلب على الفريق الثاني استخدام "فيه"ياء من اكتشاف أش

غريب على جمهور قراء األدب، شاع في  "علمي"مصطلح 
استعمال الرموز الجدلية  ]1987قبل عام [العشرين سنة األخيرة 

بالمنطق الرياضي، فأصبحت أكثرية القراء تنظر إلى هذه  اقتداء
  .)6("قة الجديدة في النقد بدهشة شديدةالطري

  

  : األدبيوظيفة النقد  :الثاًث
فهي مرتبطة بمفهوم عياد لعلمية النقد األدبي أما وظيفة النقد 

فإذا  ،لألدب ووظيفته المرتبطين بالحياة واإلنسان هبمفهوماألدبي، و
لفكرة علمية النقد األدبي، هي  هكانت وظيفة النقد وفق مفهوم

لتبيان القيمة بعيداً عن الجوانب االنطباعية،  ،توظيف حاسة الذوق
في الجانب  –تنحصرنها الفنية في العمل األدبي، فإنه يمكن القول إ

واألمة التي  ،والمتلقي ،والنص ،المنشئ: ةأربعبين أطراف  –الفني
، وترتيب هذه األطراف بهذا تمثل الجماعة التي يعيش فيها اإلنسان

أطراف  لالشكل إنما يعتمد على أن األطراف الثالثة األولى تشك
دائرة اإلبداع التي أدار عياد حولها موضوع كتابه الذي يحمل هذا 

، أما األمة فهي "مقدمة في أصول النقد األدبي :دائرة اإلبداع"االسم 
  .وعاء الذي يحوي هذه األطراف كلهاال

لى إنبه عياد ي ،والناقد المنشئالعالقة بين فمن حيث  :المنشئ .أ
وليس  ،هو تفسير للعمل الفني، انطالقاً من فهمه أن النقد همم جانب

 وضعاً للقواعد وفرضها على المنشئ، ألنه يرى أن الناقد ليس
هو  بل، )7(معلماً للفنان، بمعنى أن يضع له قواعد للخلق الفني

على خلق أدب له قيمة، فهذه وظيفة النقد التي يجب أن  له مساعد
 .)8(يعرفها النقاد والمنشئون جميعاً

التي ال تخلو من نبرة  ،بالشكوى  وقد جأر عياد في هذا الجانب
طائفة من األدباء الذين يحسبون أن وظيفة الناقد هي أن  من ،سىاأل

أو وكيل أعمال لكاتب بعينه، ذلك أن بعض األدباء إذا  ،يصبح بوقاً
كتب الناقد بإعجاب عن عمل من أعماله، فهو يريد منه االستمرار 

ضبه، في الكتابة عنه دون غيره، وإال فسيكون الناقد عرضة لغ
رة عن فالن القاص أو فالن الشاعر وسر وإذا كتبت م: "يقول عياد

بما كتبت، فسيتوقع منك أن تكتب عن كل عمل جديد يصدره، ولو 
كان قصة في مجلة، وسيطمع بعد قليل في أن تخصه بكتاب كامل، 

 –أو وكيالً ألعماله، وسيغضبه  ،وكأنك أصبحت تابعاً من تابعيه
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... أن تكتب عن غيره بإعجاب مماثل  –وقد أظهرت إعجابك به 
يريد الروائي أو الشاعر من الناقد أن يرصد كل خطواته، وأن يتنبأ 
بما يهجس به فكره، وأن يكون كاتب وحيه يتلقاه بالتسليم المطلق، 

الناقد " معاناة"أن يفكر في  –إن لم يكن هو نفسه ناقداً  –وال يريد 
ذلك الكاتب الذي يتوهم أن للناقد من  وال شيء أشد إزعاجاً... 

مهمة الناقد هي الترويج ألعماله، إال ذلك الكاتب اآلخر الذي يتوهم 
عند  األسى، وتصل نبرة )1("أن النقد يضع الموازين لهذه األعمال

درجة عياد إلى مستوى عاٍل عندما تبلغ العالقة بين الناقد واألديب 
دعي لنفسه منزلة إن الناقد ال ي: "العداء واالنتقام، حيث يقول

رجعة فيه،  القاضي، وكم يضيق بعمله، ويود لو يطلقه طالقاً بائناً ال
اطلع على شيء من ) وال سيما إذا كان شاباً(حين يسمع أن كاتباً 

 ،هذا النقد لعمل من أعماله، فرأى فيه إجحافاً، ال بهذا العمل وحده
من الناقد،  بل بموهبة الكاتب، فلم يحمل هذا الحكم على أنه اجتهاد

يمكن أن يكون مخطئاً، عن عمل واحد، يمكن أن ال يكون موفقاً، 
بل يأخذ القضية على أنها حكم محكمة ال بد لها من استئناف، أو 

  .)2("ومة من عدو حاقد يجب أن ترد إليهطعنة مسم
 ذتتجسد من النقد األدبي وظيفةفإن النص األدبي أما  :النص .ب

في هذا اللقاء الذي يتمثل  ،النصبهذا اللحظة األولى اللتقاء الناقد 
عملية تالقح بين عمل الفنان المنشئ والناقد  تعدعملية  القراءة التي 

حيث يوظف الناقد حاسة الذوق لديه لتلمس مكامن الجمال  ،المتلقي
في هذا النص، وصوالً إلى تبيان القيمة الفنية فيه بغية إعادة 

ويفتح  ،يثير شهية النقاد"ذلك أن العمل األدبي الجيد ه؛ تفسير
أو اضطراباً  ،الطريق أمامهم لرصد ظواهر يسمونها سلبية أحياناً

إن عياداً ليعد  ىحت، )3("واتهأو قصوراً في أد ،في رؤية الكاتب
ففي حديثه عن نظرية الشاعر والناقد  ،الفنان قارئاً والقارئ فناناً

المادة والصورة وحدة ال انفصام  ةوحدالتي تقول ب ر،البنغالي طاغو
عن وظيفة الناقد إزاء هذه  يتساءل ،لها في تكوين النص األدبي

غاية ما يستطيعه الناقد هو أن يعبر عن "ويجيب بأن  ،الوحدة
استجابة شخصيته النسجام العمل الفني الذي هو عالمة وحدته 

هو الفنان القارئ  رطبقاً لنظرية طاغو وشخصيته، إن الناقد إذاً
 .)4("والقارئ الفنان
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إحسان عباس وميشال : في ذلك أيضاً كالماً للنقاد  انظر، و110نفسه ص المصدر السابق  2

، 19، سنة 3أزمة النقد الحديث، ع: عاصي ورجاء النقاش و حسين مروة، في ندوة اآلداب 
  9 -5ص ص.  1971

شكري : ضمن كتاب : ( شكري عياد في واحة اإلبداع القصصي : محمد مصطفى هدارة  3
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 66ص .  بين الفلسفة والنقد: شكري عياد   4

 األدبي للنصتمثل عملية إضاءة ، عياد في نظر ،وظيفة النقدف
ذلك أن الحكم على  ،وإصدار حكم عليه، )5(عن طريق تحليله

بل هو صميم هو الهدف النهائي من عمل هذا الباحث  الفنية األشكال
باهتمام كبير إلى  - في هذا اإلطار -حيث ينظر عياد ، )6(عمله

الموضوعية والجانب األخالقي في عملية المقاربة النقدية، بين الناقد 
يصف عمل الناقد بأنه النظر في العمل األدبي ووالنص والكاتب، 

  .)7(بعمق والكالم عنه بأمانة
بين عياد أن من أهم وظائف النقد األدبي البحث عن الصدق يو

حيث يوضح مفهوم  ،الفني في العمل األدبي وكشفه وتوضيحه
الكاتب أن ه الذي يتمثل في الصدق الفني عن طريق شرح مقياس

يواجه موضوعه مواجهة مباشرة، حيث ال نشعر أن شيئاً من "
األفكار السابقة أو الميول الظاهرة أو الخفية تقف بين الكاتب وبين 

نوع من أنواع ترجع إلى  موضوعه، تلك األفكار والميول التي
بناء على توظيفه حاسة والمطلوب من الناقد  ،"المصلحة أو المنفعة

الصدق "أن يكتشف مقدار : أمران "الذوق في مقاربة العمل األدبي
أن  ،على ذلك وبناء ،ثم على الناقد بعد ذلك... عند الكاتب  "الفني
ها، وهكذا نقترب مالتي وصل إليها الكاتب أو ا "الحقيقة الفنية"يبين 

 ،" في تفسير العمل الفني وتقويمهيكون الناقد قد أدى دوره كامالً
جوهر عن طريق إشارته إلى أن  "الحقيقة الفنية"حيث يعرف عياد 

نوع من التجرد لكشف الحقيقة مثل العلم، إال أن الفن يعتمد  هوالفن 
، مد العلم على المنهج والعقلعلى الحدس والوجدان في حين يعت

 الناس ليرى رؤية مسلماتيخترق  الخالقةوالفنان بقوته 
هي كشف يضيء لإلنسان في نظره إذن  "الحقيقة الفنيةف"،جديدة

  .)8(معنى وجوده
وتبعاً لفهم عياد للنقد األدبي أنه يمثل صلة وصل  :القارئ .ج

والقارئ العادي من جهة أخرى، فهو  ،بين المنشئ والنص من جهة
وال  ،يتناول العمل بكل احترامى أن مهمة الناقد تتمثل في أنه ير

ة الناقد تبدأ يريد إال أن يفسره ليقيم جسراً بينه وبين القارئ، فمسئولي
فالقارئ العادي يتلقى النص األدبي، ولكن ، )9(وتنتهي عند قارئه

للعمل  –ه قارئاً متميزاً بوصف –تلقيه هذا لن يكون بعمق تلقي الناقد 
األدبي، لذلك فهو يعمل على كشف القيمة في هذا العمل عن طريق 

 هتحدث لته قراءة استمتاع بالدرجة األولى، هذه القراءة التي قراء
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ومن ثم القارئ العادي،  إدراكهاال يتمكن من  ربما متعةطرباً و
ليخرج بجواهره عن طريق حاسة الذوق، يسبر أغوار النص األدبي 

ال "فناقد األدب  لذلكعرضها من ثم على هذا القارئ، لي ،ومكنوناته
بد له إن أراد أن يكون أميناً مع قارئه من ترجمة العمل األدبي إلى 
أفكار ومواقف قد ال تكون هي أفكار صاحب العمل ومواقفه، ولكنه 

، )1("عن إظهارها على األقل شعر بها وأداها ثم أصبح مسئوالً
ن بوظيفة ايقوم في نظر عياد ،هرساناقد األدب ودإن ف وبذلك

 .)2(مساعدة لتوصيل رسالة منشئ إلى قارئ
وعمل الناقد كما هو عمل األديب على قدر  :المجتمع واألمة .د

فاألدب والنقد كالهما  ،)3(كبير من األهمية للحياة واإلنسان واألمة
نابع من الحياة، وكالهما حافز لتغيير الحياة، وهما بذلك في نظره 

أهم عاملين يمكن أن يقدم عليهما اإلنسان، بل هما أكمل تعبير عن 
إنسانيته، ألن الصفة التي انفرد بها اإلنسان عن سائر مخلوقات اهللا 

فإذا كانت مهمة األديب تتمثل في . )4(هي إرادة التغيير والقدرة عليه
ب ئوانلمة التي يجب أن تقال عندما تلم باألمة الفي البحث عن الك

ن ناقد الكلمة ال يستطيع إال أن يكون بجانبه في هذا البحث، لهذا فإ"
مل الناقد ععمل المنشئ و وبينفهو بالضرورة ناقد متعاطف، 

فيه األدب دون تشريع وجه الطريق الذي ينبغي أن يسير  يستبين
 .)5("يأتي من فوق

ة التي ينتمي مذات قدر كبير لدى المجتمع واألللنقد مهمة فذلك ل
وظيفة اجتماعية يمكن إجمالها في رعاية القيم " وهي ،إليها الناقد

ن يسجل رأيه في عمل أدبي أ ذلك أن أي قارئ يستطيع آية ،الفنية
بوصفه ن يقبلها قراء آخرون في الجماعة بطريقة يمكن أ ،ما

ويترتب على هذه  ،يعد ناقداًمثل هذا القارئ  ،للنقاش قابالً اًموضوع
الوظيفة االجتماعية أن يكون الناقد من ناحية حارساً على التراث 

حيث يكون  ،قادراً على إعادة تقديمه ،أي عارفاً به ،األدبي للجماعة
بل بمعنى  ،فحسبال بمعنى الفهم العقلي  ،مفهوماً ألبناء العصر

كما يجب من ناحية  ،التجاوب الوجداني مع القيم التي يتضمنها أيضاً
على رؤية الجديد الذي يعيد تشكيل القيم  أن يكون قادراً ،أخرى
والقارئ الجيد ... عن حياة المعاصرين وأفكارهم  حيث تعبر ،الفنية
 كلهذا  يقرأ النقد ليدله على مكامن القيمة وكيفية الوصول إليها، ...

                                                 
  134 ص.  نفسهالمصدر السابق  1
  37ص .  في أصول النقدمقدمة : دائرة اإلبداع : شكري عياد  2
إن الكثرة الهائلة من المسائل التي تطرحها الدراسـة  : " يقول رينيه ويليك في هذا الصدد  3
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دارس ب أن يفعله للقارئ أو يستطيع الناقد أو مدرس األد ما
  .)6("األدب

  

  :خاتمةال
مناقشة محاور النقد األدبي إذن فقد خلص شكري عياد من 

واألحكام  ،واألحكام العامةوفنيته،  ،علمية النقد األدبي: الستة
إلى أن الذوق المستند إلى القيمة يعد  -والتفسير ،، والتقييمالخاصة

المحور الوسط بين هذه المحاور، وهو وإن كان كذلك فإنه ال 
استعداد فطري قائم في  وقدم مفهومه للذوق على أنه .يلغيها

ممارسة الحكم على وقابل للتطور بالخبرة والدربة، وأنه  ،اإلنسان
ال إمرجع ال يمكن تحديده بناء على مرجع عام، هذا ال ،أعمال معينة
نستحسنها لذاتها التي معاني ، ويعني بها القيممجموعة بأنه قيمة أو 

في  وذهب إلى أن النقد األدبي. أو نستحسنها استحساناً مطلقاً
لحياة محاكاة الفن مفهومه المرتبط بالذوق ال يخرج عن إطار 

د الذوق ، لذلك فهو يع، هذا الجانب المرتبط بمفهومه لألدباإلنسان
، من مفردات الحياة الخاصة بكل أمةلى القيمة نبتاً أصلياً إد ستنالم

فلكل أمة خصوصيتها في هذا الجانب وقيمها الخاصة النابعة من 
  .صميم ثقافتها وحضارتها وبنية مجتمعها

األدبي في جانبه الفني، ينظر إليه من في تعريفه للنقد  وهو
وهو عالقة الفن  ،اتجاه واحد تتآزر كلها لتصب في ،أربعة اتجاهات

: وضرورة صدوره عنهما والتعبير عنهما معاً ،بالحياة واإلنسان
يعرف الناقد  إذالعالقة التي تربط الناقد بالنص وهي القراءة، ها لوُأ

 ،النفسية أوالً تهليشبع حاج القراءة يزاول ،محترف بأنه قارئ
عن قراءة  تهتمتاز قراء ثانياً، حيث على الناس النص يعرضول

ليصبح ، القارئ العادي بالعمق الذي يمكنه من سبر أغوار النص
حلقة وصل بين النص والقارئ  -هذه االتجاهات  في ثاني -النقد 

لمن وهب نفسه له ها فهو مؤمن أن النقد يمثل أما في ثالث، العادي
 ر إلى النقد األدبي في رابع، ومن ثم نظشاغالً وفكراً حضارياً شغالً
االتجاهات على أنه شكل من أشكال اإلبداع يعادل عمل األديب  هذه

  .في إنشائه لنصه
اللوازم أو األدوات للناقد في  منر بعد ذلك إلى عدد وأشا

حتى يحقق  ،قراءة النص قراءة استمتاع به :مقاربة النص األدبي
من ثم الذوق الذي هو و ،الناقد لنفسه معايشة النص معايشة حقيقية

عنده، وهو العامل الذي يتكون لدى الناقد " علمية النقد"محور فكرة 
التمتع بقدر كبير من الحرية أثناء مقاربة بطول الخبرة، وكذلك 

شترط أال يؤدي ذلك باألديب والناقد إلى االنغالق اإال أنه  ،النص
الناقد بين أن و .في إسار الحياة واألطر والنظريات االجتماعية

بالمباحث التي كان لها إسهامات مهمة في تثقف الإلى  يحتاج أيضاً
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ى ضرورة مراعاة مناسبة قول النص وإنشائه، أالنقد األدبي، ور
 من ليوأن يصبح استخدام هذه األدوات العلمية غاية،  منحذر و

والبحث عما ليس فيه، كما  عنق النص األدبي عند قراءته ونقده
متحققاً في طائفتي حذر من اتخاذ النقد مهنة صرفاً األمر الذي رآه 

الصحفيين والمدرسين، مما يشكل خطراً على عملية المقاربة النقدية 
ة للنص األدبي السريع ةالسطحي ةالنظرللنصوص األدبية، يتمثل في 

  .قراءالعلى جمهور  ةغريبال ةعلميال اتمصطلحال واستخدام 
لعلمية النقد  يهبمفهوم لديه ترتبطفقد اأما وظيفة النقد األدبي 

في فهي  ألدب ووظيفته المرتبطتين بالحياة واإلنسان،األدبي، وا
الجانب العلمي تتمثل في توظيف حاسة الذوق بعيداً عن الجوانب 
االنطباعية لتبيان القيمة الفنية في العمل األدبي، أما في الجانب 

المنشئ والنص والمتلقي ومن : توزعت بين أطراف أربعةالفني فقد 
الناقد ليس معلماً للفنان، بمعنى أن يضع ثم األمة، فقد نص على أن 

 على خلق أدب له قيمة، له هو مساعد بل ،له قواعد للخلق الفني
طائفة من  عن ،سىبشيء من األ  ،وقد تحدث عياد في هذا الجانب

قا أو وكيل األدباء الذين يحسبون أن وظيفة الناقد هي أن يصبح بو
  .هأعمال لكاتب بعين

عملية إضاءة  لنص فإن  المقاربة النقدية تمثلفيما يتعلق باأما 
، لذلك فقد تحليلهتوظيف حاسة الذوق وصوالً إلى عن طريق  ،له

والجانب األخالقي في عملية  ،نظر باهتمام كبير إلى الموضوعية
المقاربة النقدية بين الناقد والنص والكاتب، ووصف عمل الناقد بأنه 

ن أن من أهم وبيه بأمانة، والكالم علي ،في العمل األدبي بعمق النظر
وظائف النقد األدبي البحث عن الصدق الفني في العمل األدبي 

ريق القراءة عن طصبح ، كما بين أن  الناقد يوكشفه وتوضيحه
  .القارئ العاديوحلقة وصل بين النص  المتمعنة

على قدر كبير  ،كما هو عمل األديب ،عمل الناقدوبين كذلك أن 
فإذا كانت مهمة هذا األديب  ،من األهمية للحياة واإلنسان واألمة

تتمثل في البحث عن الكلمة التي يجب أن تقال عندما تلم باألمة 
يكون بجانبه في هذا البحث،  بالضرورةة ن ناقد الكلمفإ ،النوائب

، وجه الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه األدب عند ذلك حيث يستبين
أن بمعنى  في رعاية القيم الفنيةتتمثل ظيفة اجتماعية أن للنقد وو

  .يكون الناقد حارساً على التراث األدبي للجماعة
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Linguistic Quoted Evidence in Ibn Duraid Al- Azadi's Book Jamharatu Lugha  
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Abstract: The main resource from which Arab linguists obtained their linguistic knowledge was the Holy 
Qur'an which is the most eloquent and representation of rhetoric. The second source is the Hadith, though 

researchers disputed on taking it as evidence and were classified into three groups:  

1. The disapprovers represnted by abu Al – Hasan Ibn AL- Da'i (680 AH) and Abu Hayyan AL – Andalusi 
(745 AH). 

2. The supporters by Ibn Malek AL –Andalusi (672 AH). 

3. The conservatives represented by Abu Ishaq AL – Shatibi (790 AH).  
The third source is Arabs' eloquent speech that is authenticated for its accuracy and eloquence. It is divided 

into poetry and prose, poetry is more frequently quoted as an evidence than prose since it represents Arabs' 

literary canon in both urban and Bedouin areas and its rhythm facilitates its memorization. 

The present paper tackles Ibn Duraid's use of these sources as linguistic evidence, his methodology, and basic 

sources. 
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Received April 8, 2010; Accepted March 30, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 2012 لثانيالعدد ا –المجلد الثاني عشر  –لزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية امجلة 

 

80 

  االحتجاج اللغوي عند ابن دريد األزدي في جمهرة اللغة
 

 الدكتور عاطف فضل
  

  ، األردنجامعة الزرقاءكلية اآلداب، قسم اللغة العربية،  
  

واالحتجاج عند  ؟يرمي البحث إلى تعرف االحتجاج الذي تقيد به ابن دريد في الجمهرة، وما أصول االحتجاج عنده وطريقته فيه :ملخصال
الحديث وثانياً،  القرآن الكريم، وهو أعلى درجات الفصاحة، وخير ممثل للغة أوالً، :د يقوم على األصول العربية لالستشهاد، وهيابن دري

النبوي الشريف، وال يخفى على أحد الخالف الكبير حول االحتجاج به، إذ انقسم الدارسون ثالثة أقسام، كّل قسم يرى رأياً ويتّجه وجهة، 
  :هي األقسام وهذه
  ).هـ745ت (، وأبو حيان األندلسي )هـ680ت (أبو الحسن بن الضائع : المانعون، ويمثلهم .1
  ).هـ672ت (ابن مالك األندلسي : المجيزون، ويمثلهم .2
 ).هـ790ت (أبو إسحاق الشاطبي : المتحفظون، ويمثلهم .3

عر ونثر، واالحتجاج بالشعر أكثر من االحتجاج بالنثر؛ ش: قسمانوهو كالم العرب، وهم الذين يوثق بفصاحتهم وسالمة عربيتهم، ثالثاً، و
وللوقوف على هذه . ، ويمتاز بسهولة الحفظ إليقاعاتهومرد ذلك إلى أن الشعر يمثل ديوان العرب، فهو قمة كالمهم في البادية والحاضرة
ذكورة، ثم تصنيفها إلى شواهد القرآن الكريم، والحديث األصول في جمهرة اللغة تم االعتماد على المنهج االستقرائي الذي يتناول المادة الم

ومما يميز جمهرة اللغة أنّه يعج بالحديث عن النوادر، ووصف أدوات السالح، واألطعمة، . الشريف، والشعر العربي، واألمثال، والحكم
لقدسي، والقراءات القرآنية، والقضايا الصرفية والجنود، والمواضع، والوقائع، واأليام، والقبائل، ولغات العرب، والمعرب، والحديث ا

واألمر الالفت للنظر أن ابن دريد ليس له منهج معين في ترتيب شواهده عند إيرادها، كما سنتبين  .والنحوية، وباب في اإلتباع، وغير ذلك
 .ذلك من خالل عرض هذه الشواهد

 

 .اللغوية مصادر لغوية، احتجاج لغوي، الشواهد :مفتاحيةالكلمات ال

 

  30/3/2011، وتاريخ قبول البحث 8/4/2010تاريخ استالم البحث 
  

 

  :ةــالمقدم
انتقل العرب إلى طور حضاري جديد باستيالء العباسيين على 

أن تعاظم نفوذ  أوالًومن مظاهر هذا الطور . الحكم، وقيام دولتهم
ثل وتم. وتقلّص نفوذ العرب ،والوزراء القادةالفرس، إذ كان منهم 

في انتقال العرب إلى لين الحضارة ورغدها، وازدياد  الثانيالمظهر 
رف في الحياة بشكل عام، والتحول في الحياة األدبية وسائل التّ

فتمثل في امتزاج الثقافات  الثالثوأما المظهر . بصفة خاصة
األجنبية وتداخلها مع الثقافة العربية، مكونة مزيجاً جديداً انصهر 

ذات لينتج عنه ثقافة إسالمية  ،حضارة العربية اإلسالميةفي بوتقة ال
  .وكان أكثر تأثير هذه المظاهر تجلياً في اللغة. جديدةمالمح 

ظهرت عب العربي ة الشّلعام األجنبيةونتيجة معايشة العناصر 
وقد أخذت هذه . يسميها الجاحظ لغة المولّدين التيلغة العوام؛ وهي 

بعد أن انفصلت عن الفصحى،  ،عد يومٍاللغة تؤكد وجودها يوماً ب
إلى درجة أن أقر الجاحظ بأن لها سماتها التي ال ينبغي للفصحى أن 

 وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام،: "يقول الجاحظ. اتغيره
وملحة من ملح الحشوة والطَّغام، فإياك أن تستعمل فيها اإلعراب، 

 ها من فيك مخرجاً سرياً، فإنأو تتخير لها لفظاً حسناً، أو تجعل ل
  .)1("ذلك يفسد اإلمتاع بها، ويخرجها من صورتها

ولم يقتصر األمر على ظهور لغة العوام واستقرارها جنباً إلى 
جنب مع اللغة الفصحى، بل إن اللغة الفصحى لم تسلم من تأثير 

 يقول. أو التراكيب ،أو األلفاظ ،العامية فيها، سواء في اإلعراب

دخل في شعره شيئاً من كالم ي بأن وقد يتملح األعرابي: "الجاحظ
  .)2("الفارسية

وقد أجمع اللغويون على أن سبب فساد العربية اختالط أهلها 
باألعاجم، فصار الناشئ من الجيل الجديد يسمع في العبارة عن 

                                                 
، البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبـة اخلـاجني، القـاهرة،    )هـ255ت (اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر،   )1(

  .146، ص1، ج1968
عز الدين، املصادر األدبية واللغوية يف التراث العـريب، دار  إمساعيل، : ملزيد من التفصيل انظر. 141، ص1املصدر السابق، ج  )2(

  .، الفصل اخلاص يف املصادر اللغوية واملعاجم2003، 1املسرية، عمان، ط
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 المقاصد كيفيات غير الكيفيات التي كانت للعرب، فيعبر بها عن
  .مقصوده

إلى ألسنة العلماء كذلك، ومن بينهم أبو  إن اللحن امتدويقال 
  .)1(حنيفة النعمان، وعمرو بن عبيد، وبشر المريسي

فيعد اللحن الباعث الرئيس على جمع اللغة وتدوينها، وتقنين 
واحتاج القوم إلى االحتجاج لما خافوا على سالمة اللغة "قواعدها 

ونشأ عن ذلك أخذ وعطاء في اختلط أهلها باألعاجم العربية بعد أن ،
إلىه أولو البصر اللغة واألفكار واألخالق واألعراف، وتنب  أن

العصبية من جهة، وإلى  وضياعاألمر آيل إلى الفساد في اللغة 
  .)2("التفريط في صيانة الدين من جهة ثانية

هذا دفع العلماء إلى االتّجاه نحو األعراب ألخذ اللغة  كّل
ألنّهم يدركون ما في اللغة العربية رها األصلية؛ السليمة من مصاد

ليس في : "يقول الجاحظ. جمال من السليمة من كنوز وما فيها
األرض كالم هو أمتع وال أنفع، وال آنق وال ألذ في األسماع، وال 
أشد اتّصاالً بالعقول السليمة، وال أفتق للسان، وال أجود تقويماً 

  .)3("راب العقالء الفصحاءللبيان، من طول سماع حديث األع
المصادر التي استقى منها اللغويون  فقد حصرتوبادئ ذي بدء 

  :مادتهم بـ
، وهو أعلى درجات الفصاحة، وخير ممثل للّغة، القرآن الكريم

يقول . ومن هنا لم نر أحداً وقف منه موقفاً فيه أدنى شك أو ارتياب
كالم العرب  ألفاظ القرآن الكريم هي لب: "الراغب األصفهاني

وإليها مفزع ... وواسطته، وكرائمه، وعليها اعتمد الفقهاء والحكماء
باإلضافة إلى  ،حذّاق الشعراء والبلغاء، وما عداها كالقشور والنوى

  .)4("أطاييب ثمره
بين النحاة واللغويين خالف كبير و ،الحديث النبوي الشريفو

رأياً كّل يرى  :سامحول االحتجاج به، إذ انقسم النحاة إلى ثالثة أق
  .)5(ويتّجه وجهة معينة

. هم من يوثق بفصاحتهم وسالمة عربيتهمو ،كالم العربو
وقد اتفق العلماء في العصور األولى . شعر ونثر :قسمانهم وكالم

على تقسيم من يؤخذ عنه ممن  ،واستنباط قواعد النحو ،لجمع اللغة
: لعاملين هما وفقاً ،واالحتجاج بها ،يجوز االستشهاد بأشعارهم

  .والعامل الزماني ،العامل المكاني
فقد ارتبطت فصاحة اللغة في أذهان اللغويين العامل المكاني أما 

بالبقعة الجغرافية التي صدرت عنها هذه اللغة أو ذاك الشعر، وقد 
                                                 

  .295، ص1، ج10أمني، أمحد، ضحى اإلسالم، دار الكتاب العريب، بريوت، ط  )1(
  .6ص، 1951األفغاين، سعيد، أصول النحو، مطبعة اجلامعة السورية،   )2(
مكرم، عبد العال سامل، القرآن الكرمي وأثره يف الدراسـات  : ملزيد من التفصيل انظر. 145، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج  )3(

  .النحوية، دار املعارف، مصر
  .5، املفردات يف غريب القرآن، مكتبة األجنلو املصرية، ص)هـ502ت (األصفهاين، الراغب،   )4(
، 1الشاعر، حسن موسى، النحاة واحلديث النبوي الشريف، وزارة الثقافة والشباب األردنية، ط: انظر ملزيد من التفصيل  )5(

1980.  

أو االحتجاج  ،أنّه ال يجوز االستشهاد –نظراً لهذا العامل–اشترطوا 
 عن بقية الشعوب في البادية بداة المعزولينبكالم غير كالم العرب ال

أو تتكلم بغير العربية، وحجتهم في هذا  ،التي تسكن الحاضرة
وعدم تسرب اللحن إليهم؛ ألن االحتكاك  ،ضمان نقاء لغة هؤالء

ما كانت البقعة عامل من عوامل تفشي اللحن وتسرب العجمة، فكلّ
طرف من ن أي بعيدة ع ،الجغرافية موغلة في الجزيرة العربية

  .وشعرها أفصح ،كانت لغتها أسلم ،اف الجزيرةطرأ
معزولة عن  ،وبناء على ذلك اشترطوا األخذ عن قبائل معينة

: األمم األخرى المجاورة لها، وهذه القبائل هيبمجاالت التأثر 
  .)6(قيس، وأسد، ثم هذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين، وتميم

فقد قسموا الشعراء إلى أربع  يالزمانالثاني وهو  العاملوأما 
  :هي، طبقات

كامرئ  ،وهم الذين قضوا حياتهم في الجاهلية: طبقة الجاهليين •
 ...وزهير  ،القيس

وهم من أدركوا الجاهلية واإلسالم، وليس : طبقة المخضرمين •
 ...شرطاً أن يكونوا قد أسلموا، كاألعشى، وحسان 

عد ظهور اإلسالم كجرير، وهم الذين ولدوا ب: طبقة اإلسالميين •
 ...والفرزدق 

وهم الذين جاءوا في العصر : طبقة المولّدين أو المحدثين •
 .وأبي تمام، والبحتري ،وأبي نواس ،كبشار ،العباسي

ويبدو أن اإلجماع بين اللغويين منعقد على صحة االستشهاد 
  .خالفاً حول الطبقتين األخريين لكن بينهمبالطبقتين األوليين، و

فيحصره في  ،من علماء اللغة من يرتفع بشعر االحتجاجف 
ومنهم . )7(اًدطبقتي الجاهليين والمخضرمين، ويجعل من بعدهم مولَ

دين فيحتج ببعض شعراء الطبقة الرابعة، طبقة المولّ ،من يهبط به
أول  ":قال السيوطي. الذين يقال لهم المحدثون، وأولهم بشار بن برد

بن برد، وقد احتج سيبويه في كتابه ببعض الشعراء المحدثين بشار 
واحتج . ")8(ألنه كان هجاه لتركه االحتجاج بشعره ؛شعره تقرباً إليه

واستشهد الزمخشري  ،)9(سارضي الدين اإلستراباذي ببيت ألبي نو
وكذلك نجد قائمة بأسماء النحاة . )10(الزمخشري ببيت ألبي تمام

  .)11(الذين احتجوا بشعر المولدين في اللغة والنحو
  
 

                                                 
فضل، عاطف، االحتجاج اللغوي بني النظرية والتطبيق، حبث منشور يف : ملزيد من التفصيل حول مناقشة هذين العاملني انظر  )6(

  .2007ث والدراسات، الد التاسع، العدد األول، جملة الدراسات اللغوية، مركز امللك فيصل للبحو
-5، ص1، خزانة األدب، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، مصر، ج)هـ1093ت (البغدادي، عبد القادر، : انظر  )7(
  لعلمية، بريوت،، الشعر والشعراء، حتقيق مفيد قميحة، دار الكتب ا)هـ276ت (ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم، )   8(

  .63، ص1، ج1982، 1ط
  .181، ص1989، 1، االقتراح، حتقيق حممود فجال، ط)هـ911ت (السيوطي، جالل الدين،   )8(
  .87، ص1، ج1980، 3، شرح الكافية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)هـ686ت (اإلستراباذي، رضي الدين،   )9(
  .220، ص1، ج1986كشاف، دار الكتاب العريب، ، ال)هـ528ت (الزخمشري، حممود بن عمر،   )10(
  .111، ص1986جبل، حممد، االحتجاج بالشعر يف اللغة والنحو، دار الفكر، القاهرة، : انظر  )11(
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  :بصاحب الجمهرةف عام ـتعري
ولد بالبصرة سنة  ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد هو

 ،وأقام بعمان اثني عشر عاماً ،هـ، وقد تنقل بالجزيرة العربية223
عاد إلى البصرة، وتوفي سنة  بعد ظهور الزنج في العراق، ثم

، في زمانه ه رأس أهل العلموتذكر كتب التراجم أنّ. )1(هـ321
ة في م في حفظ اللغة واألنساب وأشعار العرب، وكان حجالمقدو

  .اللغة، حفظ الكثير منها
  دف ابن دريد من تأليف جمهرة اللغةـه

  :ناألف ابن دريد كتاب الجمهرة، وكان في نيته هدف
ل فيها إلى جمع ألفاظ اللغة العربية بطريقة يسهل التوص :أوالً

نظام التقليبات الصوتية الذي  اللفظ الذي يطلبه الباحث، واستبعاد
قد ألف : "وضعه الخليل، وقد أوضح ذلك في مقدمة الكتاب، فقال

فأتعب  ،"العين"رهودي كتاب أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الف
  .)2(..."ن سما إلى نهايته ملغايته، وعنّى  من تصدى
إلغاء المستنكر الحوشي من األلفاظ، وحشد الجمهور من  :ثانياً

 ،"جمهرة اللغة"العرب، ولعل هذا هو السبب في تسمية الكتاب  كالم
وإنما ... وألغينا المستنكر، واستعملنا المعروف : "فقد بين ذلك بقوله

أعرناه هذا االسم، ألنا اخترنا له الجمهور من كالم العرب، وأرجأنا 
  .)3("الوحشي المستنكر

  هــمنهج
لى الترتيب األلفبائي ترتيب المداخل المعجمية عسار ابن دريد في 

، ويمكن تلخيص الذي كان يسمى وقتها ترتيب حروف المعجم
  :ما يأتيبمنهجه الذي اتبعه 

1. جرالمقلوب إلى أصله، وهذا المبدأ  د الكلمة من الزوائد، ورد
  .جميعهم اتبعه أصحاب المعاجم

اتبع نظام تقليبات المادة، مراعياً في تقليبه االبتداء بالحرف األول  .2
الهجائية  للحروف  األلفبائيول من الحروف، حسب الترتيب فاأل

 .المعروفة

حسب أبعد  الحروفقد خالف نظام ترتيب  بذلك ويكون
 ألن" الكاف"يبدأ الخليل بحرف " ر، ب، ك"المخارج الصوتية، ففي 

مخرجها أبعد المخارج الثالثة في المادة، بينما يبدأ نظام الترتيب 
 –خ  –ح  –ج  –ث  –ت  –ب  –أ : وفهو معر لفبائي حسبمااأل
  .إلخ

                                                 
  . 128، ص18، معجم األدباء، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ج)هـ626ت (احلموي، ياقوت،   )1(

، إنباه الرواة على أنباه النحاة، حتقيق حممـد  )هـ654ت (ف، القفطي، مجال الدين أبو احلسن علي بن يوس -
  .92، ص3أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة، ج

  .3، ص1، مجهرة اللغة، دار صادر، بريوت، ج)هـ321ت (ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن،   )2(
  .4، ص1املصدر السابق، ج  )3(

رغف، رفغ، : "تقليبها على الشكل اآلتي" غ، ف، ر"فمادة 
  ".غرف، غفر، فرغ، فغر

3. بنى عليه الكتاب، وهذا جعل ابن دريد األبنية هي األساس الذي ي
جعل األساس  الذيالنظام يخالف ما اتبعه الخليل في معجمه، 

باباً، " القاف"باباً، و " العين"وسماها أبواباً، فجعل  الحروف، 
وهكذا، ثم باب الثنائي، والثالثي الصحيح، : م كل باب إلى أبنيةقس
بينما جعل ابن دريد األبنية األساس األول في . إلخ… والمعتل 

م األبنية مراعياً نظام الكمية، فبدأ بالثنائي تقسيمه للمعجم، وقد قس
الثالثي وما ألحق به وما ألحق به، ثمالرباعي الصحيح وما  ، ثم

 .وختم الجمهرة بأبواب متفرقة من النوادر ،ألحق به، ثم الخماسي

كان يملي  ألنّه ؛ابن دريد قد اضطرب في منهجه ومن الغريب أن
 ،كما صرح في نهاية الجزء الثالث، وفي المقدمة ،كتابه إمالء

يعقد  عندما قسم الكتاب إلى أبنية، فقد كانت تظهر له أبنية خاصة
المعتل، فلم يفصله عن الصحيح أو يدمجه فيه، : لها فصالً، مثل

ولم يلتزم مع الهمزة طريقاً . ه يعقد فصالً كامالً لألجوففنجد أنّ
معيناً، فتارة يذكرها مع حروف العلة، وأخرى يعاملها معاملة 

  .الحروف الصحيحة
وقد كثرت األبنية عند ابن دريد في كتابه، فوصل عددها إلى 

ه في كثير من المواضع يقول عن بعض علماً بأنّ. بعة عشر بناءس
أو مات، أو استخدم  ،كذا: مهمل، أو مهمل إال في قوله: الجذور
  .)4(معكوسه

4. فإذا كان يتحدث عن . الهجاء حروفبناء إلى أبواب بعدد  م كّلقس
حسب نظام  جميعها، ه يذكر األلفاظ الثنائيةبناء الثنائي، فإنّ

الهجائية،  الحروفحتى نهاية  يثنيهامع ما من األلف التقليبات، 
الهجائية، مع مالحظة  الحروفحتى نهاية  يثنيهامع ما الباء  ثم

ينتهي من الثنائي، يعقد باباً للثالثي  وعندما. نظام التقليبات
  .الهجاء الحروفالصحيح، ويقسم بناء الثالثي إلى أبواب بعدد 

  مآخذ على ابن دريد في الجمهرة
 –طريقة التقليبات الهجائية اتباعه من  –كان هدف ابن دريد  

التيسير على الباحث، وقد فطن ابن دريد لصعوبة مدرسة التقليبات 
وعلى الرغم من ابتعاده عن نظام التقليبات الصوتية، فقد . الصوتية

وإن  -بع نظاماً آخر مشابهاً لنظام التقليبات الصوتية، وهذا النظام اتّ
يذكر الكلمة وتقليباتها في موضع  جعله - ن األولكان أسهل م

ا جعل الكشف عن الكلمة أمراً شاقاً وعسيراًواحد، مم.  
ويصعوبة تحديد : مآخذ أخرى، مثل" الجمهرة"ه إلى كتاب وج

لم ثنائي، وبناء الكلمة حسب ما يرى ابن دريد، فقد فصل في أبنية ال

                                                 
، 190، ص95، ص3، ج336، ص223، ص47، ص2، ج111، ص73، ص46، ص1ابن دريد، اجلمهرة، ج  )4(
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 ،حرفان صحيحانالتي يدخل في تركيبها  كلها يذكر الكلمات
ل في ذلك، فذكر الثنائي غير ه فصفيضعها في موضع واحد، بل إنّ

الثنائي الذي  ثم ،)دقّ(: المضاعف، ثم الثنائي المشدد اآلخر، مثل
  .)زمزم(: تكرر فيه المقطع مرتين، مثل

 بمصطلحات األبنيةوهذا يستدعي من الباحث أن يكون عارفاً 
وكان يجدر به أن يكتفي بنظام  ا،اتهومسمي التي اعتمدها ابن دريد

  .)1(المعجميينالكمية لألبنية المعمول بها عند 
  القيمة العلمية للجمهرة

كتاب الجمهرة من المصادر الرئيسة التي يحتاج إليها  يعد
ومن الفوائد التي يجنيها القارئ أو . والمتعلم الباحث ،الباحث الناشئ

  : الناظر في جمهرة اللغة البن دريد
ه يساعده على ضبط الكلمات، فابن دريد اهتم بهذه الناحية أنّ •

  .اهتماماً كبيراً
االطالع على تطور األلفاظ من عصر إلى عصر، ومكان إلى  •

  .مكان
خصائص بعض اللهجات، فابن دريد قد اعتنى باللهجات تعرف  •

وإن الناظر في فهارس الكتاب يرى الكم الهائل . اعتناء كبيراً
 .ذكرها ابن دريد من اللهجات التي

• ف بعض مظاهر الحياة االقتصادية، والحضارية،تعر 
وصفات السهام،  ،السالح عنواالجتماعية، ففي المعجم حديث 

، وأسماء المحالت، وما وصفوا به الخيل، النصلوصفات 
  .وغير ذلك ،والنساء

  االحتجاج اللغوي في جمهرة اللغة البن دريد
االحتجاج د به ابند الذي تقيريد في الجمهرة على األصوِل يقوم 

العربية وهي ،لالستشهاد :القرآن والحديثُالكريم ، الشريفُ النبوي ،
بما فيه من حكمٍ وأقوال  ِ،والنثر الشعرِ :بقسميه العربِ وكالم
  .وأمثال

اعتمد الباحث  ،اللغة في جمهرة وللوقوف على هذه األصوِل
 ، ثمالمذكورِ المادة من الكتابِ ذي يتناوُلال االستقرائي على المنهجِ

شواهد القرآن الكريم، والحديث الشريف، والشعر  : إلى صنفها
. واألمثال ،، والحكممن الشعراء لعدد غير قليلفقد استشهد  ،العربي

ز الجمهرة أيضاً أنه يومعما يميج بالحديث عن النوادر، ووصف 
أدوات والجنالسالح، واألطعمة ،واأليامِ ،عوالوقاِئ ،، والمواضعِود، 

 ،في الجمهرة العرب التي بلغت ستاً وثالثين لغةً ولغات ،والقبائل
القرآنية، والقضايا الصرفية  ، والقراءات، والحديث القدسيوالمعربِ

  .وغير ذلك ،في اإلتباع والمزاوجة والنحوية، وبابٍ

                                                 
  .1988بشناين، عبد املنعم، املعاجم العربية، : ملزيد من التفصيل انظر  )1(

ابن دريد ليس له واألمر الالفت للنظر أن ن في  منهجمعي
ترتيب شواهده نكما س ،هاعند إيرادعرض هذه  من خالِل تبين

  .الشواهد
  طريقته في االحتجاج

  :االحتجاج بالقرآن وقراءاته: أوالً
ويمكن وصف يزدحم كتاب جمهرة اللغة بالشواهد القرآنية، 

  :القرآنية كما يأتي طريق ابن دريد في إيراد الشواهد
ذكر اآلية، وي ،وقد فُسر بالتنزيل: "يقول ، ثميذكر المادة اللغوية •

 - قطعة منه شقة  أشقُّه شقّاً، وكّل ،شققتُ الشيء: )2(نحو قوله
وجئتك على شقٍّ؛ أي  –ة وما أشبههما وب والخشبثيجمع ذلك ال

ِإلَّا  :" -جّل وعز - وهو قوله ،وكذلك فُسر في التنزيل. مشقّة
  .)3(" بِشقِّ اَألنفُسِ

يذكر  وال ،كذلك فُسر في التنزيل: يقول ر المادة اللغوية، ثميذك •
وكذا  ،ومخرت السفينةُ الماء إذا جرت فيه: "اآلية، نحو قوله

إسرائيل  دأوال: "وكذلك نحو قوله. )4("فُسر في التنزيل واهللا أعلم
واهللا  ،هكذا فُسر في التنزيل ،كل سبط قبيلة ،اثنا عشر سبطاً

 .)5("أعلم

يستشهد عليها بآية قرآنية، ويشرح معنى  كر المادة اللغوية، ثميذ •
التأفيك، من قولهم أفك : ")6(الكلمة موطن الشاهد، نحو قوله

 ُ.-َ,ُ*"الرجل عن الطريق إذا ضّل عنه، وفي القرآن العزيز 
كن ُأفم نهيصرف عنه: قال. )7("ع." 

• ون تعليق، نحو الشاهد القرآني فقط د يذكر المادة اللغوية، ثم
قال عز . وتصدعت األرض عن النبت إذا تشققت" :)8(قوله
 .)9("والسمآء ذَات الرجعِ واَألرضِ ذَات الصدعِ": وجل

• الشاهد  موطنيذكر اآلية كاملةً، وأحياناً  يذكر المادة اللغوية، ثم
 َأ0ً13ّ: "قال تعالى. أثاث البيت: األثاث: )10(من اآلية، نحو قوله

سبع اهللا لك، أي أعطاك أجرك : )12(ونحو قوله. )11(" َوِرء.0ً
كَمثَِل حبة أنبتَت سبع سنَابَِل في " : قال عز وجل. سبع مرات

ةبائةُ حم لَةنبالَّ كُلِّ سلوشَاءن يفُ ِلماعضي 13(" ه(. 

                                                 
  .54، ص3ج: وانظر. 98، ص1ابن دريد، اجلمهرة، ج  )2(
  .7سورة النحل، اآلية   )3(
  .431، ص4، ج215، ص2ابن دريد، اجلمهرة، ج  )4(
  .284، ص1ر السابق، جاملصد  )5(
  .17، ص1ابن دريد، اجلمهرة، ج  )6(
  .9سورة الذاريات، اآلية   )7(
  .245، 107، 47، 27، 3، ج271، ص2، ج13، ص1ابن دريد، اجلمهرة، ج  )8(
 12-11سورة الطارق، آية   )9(
  .214، ص1، ج21، ص14، ص1ابن دريد، اجلمهرة، ج  )10(
  .74سورة مرمي، آية   )11(
  .285، ص1دريد، اجلمهرة، جابن   )12(
  .261سورة البقرة، آية   )13(
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• يذكر المادة اللغوية، ثم 1(هبالشعر، نحو قول يستشهد بآية، ثم( :
داًرئ وقد قُ. واالسم السدم سنَهيبينَنَا وَل بلَى أن تَجعوقال . )2("ع
 :وقال الراجز

راً وقد خافوا الوعرعلَوا وع وإن  
  ه وما اختصربغشّي صعليالً ي  
 ريرتاد الخُص دالس َل الجرادسي  

• يذكر المادة اللغوية، ثم 3(نحو قولهبآية،  يستشهد بالشعر، ثم( :
ها ضغثاً فهي ضغوث، والضغث ما جمعته ثغضغثت الناقةُ، أض

وجمعتُ ضغثاً : قال الشاعر. بكفك من نبات األرض فانتزعته
وخُذ بِيدك ضغثاً فَاضرِب " : وقوله تعالى ،من خلًى متَطَيبِ

4("بِه(.  
• يستشهد بآية، وينص على أنّ يذكر المادة اللغوية، ثمه لم يأت 

ثُم " : فَثُ من قوله عز وجلتَال: عليه شعر يحتج به، نحو قوله
 .)6(فيه شعر يحتج به ولم يجئ: قال. )5("ليقضوا تَفَثَهم

• وزعم قوم : )7(اآلية بقراءتيها، نحو قوله يذكر المادة اللغوية، ثم
قوم من أهل اللغة أن الالت التي كانت تعبد في الجاهلية صخرة 

بدت، تُّ السويق وغيره للحاج، فلما مات عليكان عندها رجل 
وال أدري ما صحة ذلك؛ ألنّه لو كان كذلك لكان الالتّ بتثقيل 

 َأَ,َ@َء.ُ?ُ< ا>;:9َ"وقد قرئ في التنزيل . التاء، ألنّها تاءان

 .بالتثقيل والتخفيف )8("َوا>BCُ:ى

َو0Kَ ُهG;َHَ Iَ ا>DِEFَ " :وقد قُرِئ: )9(قال) ضنن(وفي مادة 

MٍENِOَPِ")10( حرم مكة وما حولها، وحرم: الحرم: وقال. وبظنين 
. والحرام ضد الحالل. المدينة -صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 

 وحرم علَى قَرية َأهلَكنَها َأنَّهم الَ" :والحرم ضد الحل وقد قُرِئ
ونرجِع11("ي( .وحريم على قرية  رِمأيضاًوح وحرام)ئوقرِ. )12: 

"@QَRَت T,َ >َE?Eَ<0 ا:KU,َ" أظهرته: وخفيت الشيء: وقوله .)13(تكهرو .
 )15("َأّآ0ُد ُأ0QVِW" :وقد قُرِئ. )14(وأخفيت الشيء إخفاء إذا سترته

  .وَأخفيها بالفتح والضم

                                                 
  .306، 200، ص2، ج199. 72، 30: ، وانظر25، ص1ابن دريد، اجلمهرة، ج  )1(
  .94سورة الكهف، آية   )2(
  .287، ص3، ج27، ص2ج: وانظر. 43، ص2ابن دريد، اجلمهرة، ج  )3(
  .44سورة ص، آية   )4(
  .29سورة احلج، آية   )5(
  .2، ص2ن دريد، اجلمهرة، جاب  )6(
  .42، ص1املصدر السابق، ج  )7(
  .19سورة النجم، آية   )8(
  .106، ص1ابن دريد، اجلمهرة، ج  )9(
  .24سورة التكوير، آية   )10(
  .95سورة األنبياء، آية   )11(
  .142، ص2ابن دريد، اجلمهرة، ج  )12(
  .9سورة الضحى، آية   )13(
  .239، ص3ابن دريد، اجلمهرة، ج  )14(
  .15سورة طه، آية   )15(

فَيسحتكم "وقُرِئ . الحرام، وكذلك فُسر بالتنزيل) السحت: (وقوله •
  .)16("سحتْكميوف
  اهد الحديث النبويشو: ثانياً

كثرت شواهد الحديث في الجمهرة على اللغة، ولم يكتف ابن 
بالحديث  بل استشهد دريد باالستشهاد بالحديث النبوي وحده، 

عن الصحابة والتابعين؛ ألنهم كانوا من  وبما يروى ،القدسي
يةُ إشارة أهذا ولم ترد . الفصحاء الذين عاشوا في عصور االحتجاج

تاب الجمهرة تدل على أن الحديث حجة على اللغة، صريحة في ك
  .في رأي ابن دريد ه حجةلكن ورود الحديث بكثرة يدل على أنّ

  :في الجمهرة باالستشهاد بالحديث فيقوم على دريد أما منهج ابنِ
الجمهرة البن دريد  منهج يالحظ بوضوح تام أن: حذف األسانيد •

اديث التي استشهد بها، في األح جميعها يقوم على حذف األسانيد
إذا غلبه، وكّل غالب : بذّه يبذُّه بذّاً: )17()بذَذَ(نحو قوله في مادة 

البذاذة من "وفي الحديث . وبذّت هيئتُه بذاذة وبذوءة. باذٌّ
. ذو مرة، إذا كان سليم األعضاء صحيحها )18(ومنه". اإليمان

  ".وِيال تحلُّ الصدقة لغني وال لذي مرة س"وفي الحديث 
 حذف األسانيد إال الراوي األعلى، نحو قوله في مادة •

)دفي حديث   )صلى اهللا عليه وسلم( ويروى عن النبي. )19()خَد
 ."بيئاً قال فما هو قال دخٌخأنّي خبأت لك "بن صائد ا

وفي . )20()دره(االستشهاد بالحديث القدسي، نحو قوله في مادة  •
تسبون : " تبارك وتعالى قالحديث أبي سفيان بن عيينة أن اهللا

 ".الدهر وأنا الدهر

من المصطلحات التي ترد في الحديث، نحو قوله  تفسير كثير •
، "ليس في الجبهة صدقة"وفي الحديث . )21()ب ج هـ(في مادة 

؛ أي ليس "الفقير الذي ال زير له"ومنه في الحديث . الخيل: يريد
، أي "أحق بسقبه الجار"ومنه في الحديث . )22(له ما يعتمد عليه
 . )23(بقربه في الشفعة

األدرع المدبوغ، : والسبتُ: )24(يذكر الحديث بتمامة، نحو قوله •
رجالً ) صلى اهللا عليه وسلم(ورأى النبي . تُتخذ منه النعال

يا صاحب السبتين، اخلع : يمشي بين القبور في نعلين فقال
هللا بن وقرأ عبد ا. والضعف لغة النبي": ومنه قوله". سبتيك
صلى اهللا عليه (عن النبي  -رضي اهللا تعالى عنهما-عمر

                                                 
 .4، ص2ابن دريد، اجلمهرة، ج  )16(
  .404، ص33، ص11، ص10، ص2، ج96، ص91، ص1ج: ، وانظر26، ص1املصدر السابق، ج  )17(
  .88، ص1املصدر السابق، ج  )18(
  .66، ص1املصدر السابق، ج  )19(
  .258، ص2املصدر السابق، ج  )20(
  .215، ص2املصدر السابق، ج  )21(
  .254، ص2ابن دريد، اجلمهرة، ج  )22(
  .287، ص1املصدر السابق، ج  )23(
  .195، ص2املصدر السابق، ج  )24(
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ِ̂ َضI[ُ \ٍC:ًة MKِ: ")وسلم CPَ")1( . فقال النبي) صلى اهللا عليه
 ."يا غالم) ضعف قوةً( :)وسلم

ها ليست عربية، نحو بأنّ فيهيذكر الحديث ويعلّق على كلمة  •
جوا من كأنّهم اليهود خر"فأما الفُهر الذي في الحديث : قوله

 .)2(فليس بعربي صحيح، وهو موضع لليهود" فهرهم

ه يذكر ومن منهجه أيضاً في االحتجاج بالحديث على اللغة أنّ •
ض ف (ه بالحديث، نحو قوله في مادة تديثم  ،الشاهد الشعري

: وفي الحديث: ، فبعد أن يذكر المعنى وشواهد الشعر يقول)ى
 .)3("ت الشمس للمغيبفإذا تضي"

له : "وفي الحديث: قوله الحديث، ثم الشعر، نحواالحتجاج ب •
 .)4(قال الشاعر: ثم يقول". ضراوةٌ كضراوة الخمر

االحتجاج بالحديث وحده دون شعر أو آية، نحو قوله في مادة  •
إلي من دجاجة  حبضبة مكون أ: "وفي الحديث. )5()ك م ن(

 ".سمينة

يث بتخريج وفي هذا المجال آمل أن يقوم أحد دارسي علم الحد 
أحاديث الجمهرة وفق مبدأ الجرح والتعديل، لبيان الحديث الصحيح 

  .من غيره في كتاب الجمهرة البن دريد
  االستشهاد بالشعر: ثالثاً

يزدحم كتاب الجمهرة بالشواهد الشعرية، وتتضح صورة الشاهد 
ئة وأربعة ألف وستم فقد اعتمد ابن دريد على ،من خالل األرقام
 ومنهمفي أزمنة مختلفة، ومناطق مختلفة  عاشوا وأربعين شاعراً

وهند بنت عتبة،  ،فقد استشهد المرئ القيس. نساءالو رجالال
وليلى  ،ادي، ومالك بن الريبيعمر اإليبن  ولقيط ،ومسيلمة الكذاب

وكثير  ،وبشار ،والفرزدق ،وجرير ،وقطري بن الفجاءة ،األخيلية
  .إلخ… عزة 

للشعراء الذين ذكرهم، وللشعر الذي  ويبدو من هذا العدد الهائل
لم يكن لهم  ءاستشهد به، أن ابن دريد قد جمع تراثاً أدبياً لشعرا

في حفظ اللغة،  أسهم أو ضاعت دواوينهم، وهو بهذا قد ،)6(ديوان
وتفاوت اهتمام ابن دريد  .وحاول تالفي النقص في معاجم سبقته

 نئتيمثالً في م ةبرؤبالشعراء وشعرهم، فهو يكرر االستشهاد بشعر 
واثني عشر موضعاً، ويكرر االستشهاد بشعر امرئ القيس في مئة 

يقول . وسبعة وأربعين موضعاً، وبشار بن برد في موضعٍ واحد
أما الشعر فقد كان ابن دريد يستشهد : "شرف الدين الراجحي

                                                 
  .54سورة الروم، آية   )1(
  .404، ص2ابن دريد، اجلمهرة، ج  )2(
  .98، ص3املصدر السابق، ج  )3(
  .100، ص1، ج82، ص1، ج249، ص3املصدر السابق، ج  )4(
  .131، ص1، ج178، ص1ج: وانظر. 171، ص3املصدر السابق، ج  )5(
  .حممد بن دريد وكتابه اجلمهرة، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية) 1985(الراجحي، شرف الدين : انظر ) 6(

 بنبشارغير أنه ذكر  ،بفطاحل الشعراء، وهو ال يستشهد بالمولّدين
  .  )7("دة واعتبره غير حجةبرد مرةً واح

 ،من هذا العدد الهائل للشعراء الذين ذكرهم كذلك ويبدو
م دريد قد توسع في قضية االحتجاج، فل أن ابن ،واستشهد بأشعارهم

 ثقيف، يقتصر على زمنٍ أو مكان محددين، فقد روى عن شعراء
 الطائف، والحيرة، وغيرها، كما أورد أبياتاً لشعراء ينتسبون إلىو

مثل الشاعر الحارث بن حلزة الذي  ،قبائل عرفت بشواهدها الشاذة
ينسب إلى لهجة بني الحارث الذين يجعلون المثنى كاالسم المقصور 

  .رفعاً ونصباً وجراً
وأورد من الشواهد التي ينسب أصحابها إلى قبائل ال توصف 

ر نها تدوألبالفصاحة، ولكن ذلك لم يقلّل من قيمتها عند أهل اللغة، 
حول المعاني، وفيها ثراء للعربية، فقد استحسن أبو عمرو بن 

: ويقول ،به يحتجال كان  نوإ ،وأعجب به ،العالء شعر اإلسالميين
  .)8("هممت أن آمر صبياننا بروايته د حتىمولّال لقد حسن هذا"

ما يأتي ا منهجه في االستشهاد بالشعر فيقوم علىأم:  
وأنشد  :)9(ستشهد بشعره، نحو قولهاسم الشاعر الم –غالباً–يذكر  •

  :وأنشد أبو بكر لرجل من الخوارج وهو عمران بن حطّان
  أسد علي وفي الحروب نَعامةٌ

  ير الصافرِففتخاء تَفْرقُ من ص
  :)10(أو قال آخر ،أو أنشد ،يعمم بقوله قال الشاعر •

  ضضننافليتَ    األفاعي   يع
  مكان    البراغيث   والقرقس

  
  :قال الشاعر: )11(شطراً من بيت الشعر، نحو قولهيذكر  •

  تقَدع      الذبان     بالنُخَر
: ذكره امرؤ القيس فقال: )12(يذكر جزءا من الشطر، نحو قوله •

  .الدخول فحومل بين
وفي الشعر  :)13(يذكر قصيدة أو مقطوعة كاملة، نحو قوله •

 .القديم لبعض من ال أعرف

  شـيء    قـتـلــك    أي  ليـت   شـعـري   ضـلّةً
دأم    رصـيـد    أكـلــك  أسـلـيـم     لـم     تَع  
  حـيـث   تـلـقـى   أجلك  كـّل     شـيء    قـاتـٌل
  فـي  فـتـى  لـم   يك  لك  أي    شـيء    حـســن
  للفـتـى   حـيـث   سـلك  والـمـنـايـا    تـرصـد

 

                                                 
  .املصدر السابق )7
 .النجار، دار اهلدى، بريوت، حتقيق حممد علي )2ط(، اخلصائص، )1952(ابن جين، أبو الفتح عثمان )  8(

  .114، ص3مهرة، جابن دريد، اجل  )9(
  .79، ص2ج: ، وانظر348، ص3املصدر السابق، ج  )10(
 .207، ص3ج: وانظر. 215، ص2املصدر السابق، ج  )11(
 .190، ص2املصدر السابق، ج  )12(
 .247، ص2املصدر السابق، ج  )13(
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• ض مما استشهد به، نحو شرح الغامي يذكر الشاهد الشعري، ثم
  :قال ذو الرمة: )1(قوله

  كما تناوح يوم الريح عيشوم  للجن بالليل في حافاتها زجل

  .ناقة عظيمة غليظة: وعيشوم
: )2(يذكر الشاهد الشعري، نحو قوله شرح الكلمة الغامضة، ثمي •

ه الساقي إلى وتد، ثمه إلى ح والجعار حبل يشدوه لئال يقع قيشد
 :قال الراجز. البئرفي 

الشقي  قَبالجعار   ح   إن  
  :وقال آخر

  الجعار مانعي من القَدر ليس
رمرتُ بمحبوك حولو تجم  

يقع ذكر الشاهد الشعري بعد االستشهاد بآية قرآنية، نحو  •
: حباب في اإلبل كالحران في الخيل، قال عز وجلواإل: )3(قوله
Dُ̀: ا>َ_Eِ@: "وجل  9ُaaَ`أ bَِإِن bِPِّذآِ@ َر MHَ ")4(.  وقال الراجز

  : أبو محمد الفقعسي
  حلْتُ  عليه بالقطيع ضرباً

  ضرب بعيرِ السوء إذ أحبا
يقع ذكر الشاهد الشعري، ثم اآلية القرآنية دون ذكرها، نحو  •

  :قال الراجز. الصوف: والثلّة: )5(قوله

  الثلّة   المبتل رخوٍ   كحبل      قد  قر  نونى  بامرٍئ عثوّل

  .في التنزيل وكذلك فُسر
: والربابةُ: )6(االحتجاج بالشعر دون شرح أو تعليق، نحو قوله •

  : قال الهذلي أبو ذؤيب. العهد

  غُدرا عقد الجِوار وكانوا معشراً    وغَرهم هم  بهزكانت  أربت

قال : )7(االحتجاج بالشعر، ثم آية قرآنية ويذكرها، نحو قوله •
  :الشاعر أوس بن حجر

  وما فتئت خيٌل تثوب وتدعي
  ويلحق منها الحق وتقطّع

  

  .)8(" َتVَ?ُ-ا َتgُآُ@ ُ.fُIَ\"وفي التنزيل 

                                                 
 .19، ص1ج: ، وانظر387، ص3املصدر السابق، ج  )1(
 .79، ص2ابن دريد، اجلمهرة، ج  )2(
، 2، ج200، ص99، ص61، ص47، ص43، ص40، ص26، ص4، ص2ج: وانظـر . 25، ص1صدر السابق، جامل  )3(

 .306ص
 .32سورة ص، آية   )4(
 .47، ص1ابن دريد، اجلمهرة، ج  )5(
 .38، ص29ص: وانظر. 28، ص1املصدر السابق، ج  )6(
 .287، ص3املصدر السابق، ج  )7(
  .85سورة يوسف، آية   )8(

قال : )9(االحتجاج بالشعر مع ذكر رواياته المختلفة، نحو قوله •
 :البحتري الثقفي

  أشاقَتْك الظعائن يوم بانُوا
  بذي الزي الجميل من األثاث

  .أهاجتك: ويروى: قال
• يذكر األوجه اإلعرابية لكلمة منه، والمعنى  يذكر بيت الشعر، ثم

  :المترتب على كّل وجه، نحو

  حرباء   إذا  ُأكرِه  صْل   كّل    هاتشي  من  صنْعحكم  الجنأ

الجنشي : الجنشي بالرفع والنصب، ولكّل معنى، فمن قال: يقول
راد؛ أي اد أو الجعله الحدومن قال. حكم صنعة هذه الدروعأز :

هذه الدروع إلحكام صنعتها تمنع : ، فيقولالسيفالجنشي جعله 
  .)10(نعتهمحكمتَه فقد أشيء  السيف أن يمضي فيها، وكّل

• فيه، نحو لغوية يتناول قضية  يذكر بيت الشعر المحتج به، ثم
 :الراجزقال . واحد جمعه آصاص: اإلص واَألص: )11(قوله

  

  وعزة    قَعساء    لن   تُناص  قالُل   مجد  فرعت  آصاصا
  

  .تفاعل من ناصيته؛ أي جاذبت ناصيته: تناص: قال
  :قول الفرزدق: ونحو

عدزمانٍ يا ابن مروان لم ي وعض  
  من المال إال مسحتاً أو مجلّفُ

  .)12(ورواية أبي عبيدة لم يدع بالكسر من الدعة
يذكر الجذر والمعنى، وال يورد عليه أي دليل من شعر  أحياناً •

طم الماء،  :)13()طَمم(نحو قوله في مادة  ،أو حديث أو قرآن
  .شيء إذا ارتفع فقد طم إذا ارتفع، وكّل: يطم طماً وطُموماً

•  ه إلى عدم وجود شعر يحتج به، يذكر الجذر والمعنى، ثمينب
  .)14("ج بهيحت شعرلم يأت عليه : "يقول

  االستشهاد باألمثال والحكم: رابعاً
أو أن صاحبها ابن دريد  ،ها تعتمدوما يميز الجمهرة أيضاً أنّ

رة ييعتمد في االستشهاد على أمثال العرب وحكمهم، واألمثلة كث
  :منها ،عليها
وكّل شيء طُوبق بعضه على بعض، فاألعلى طبق : يقول •

. )15("@َآiٍaَjَ MHَ 0ًRaَjَ :Maَُ>َ?: "ومنه قول اهللا عز وجل ،لألسفل

                                                 
 .14، ص1هرة، جابن دريد، اجلم  )9(
  .17، ص2، ج86، ص1ج: وانظر. 102، ص1املصدر السابق، ج  )10(
 .4، ص2ج: ، وانظر30، ص1ج: ، وانظر18، ص1املصدر السابق، ج  )11(
  .17، ص2، ج86، ص2ج: ، وانظر102، ص1املصدر السابق، ج  )12(
  .109، ص1املصدر السابق، ج  )13(
  .2، ص2املصدر السابق، ج  )14(
  .19شقاق، آية سورة االن  )15(
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زه بالمثل بقوله ثمومن أمثالهم : يذكر شاهداً من الشعر، ويعز
  .)1(ثم يشرع في شرح المثل" اوافق شن طبق"
أي : "ومن أمثالهم". ورجٌل مهذّب من العيوب نقي منها: "وقوله •

وقد جاء في الشعر، ويذكر بيت : ثم يقول. )2("الرجال المهذّب
 :النابغة

  مهبمستبقٍ أخاً ال تلُ ولستَ
الرجاِل المهذب ،على شعث ؟أي  

. اللبن بعينه: والدر. در درا ودروراًيدر الضرع : وقوله •
 أي هللا صالح عملك؛ ألن الدر أفضل ما) هللا درك: (وقوله
  .)3(يحتلب

وأوفاني الكيلة إذا أوفاك ما  ،يله كيالًكلتُ الشيء أك: وقوله •
 .)4("أحشفا وسوء كيلَة"وجاء في المثل . يكيلك إياه

، ولم يـأت عليهـا   )الكيل(المثل حجة لغوية على  هنا ماستخد وقد
 . بشعر أو قرآن أو حديث

؛ أي سسنا وساسنا "قد ُألنا وإيل علينا" :ومن أمثالهم التي ذكرها •
 .)5(غيرنا

، يريد أن القوم إذا انفضوا "الجلياض يقطّر فالن"لهم ومن أمثا •
 .)6(قطّروا إبلهم وجلبوها للبيع

في األغلب  –وهكذا كّل مثل يتمثل به يكون حجة على كلمة  
  .وحده دون شاهد من قرآن أو شعر أو حديث –األعم 
  لغات العرب: خامساً

ة عربيال القبائل اعتمد ابن دريد في جمهرة اللغة على لغات
  :)7(هيو ،مختلفةالكثيرة وال

  عدد مرات تكرارها  اللغة أو اللهجة
  17  األزد

  1  األنصار
  3  البحرين
  12  تميم
  1  ثقيف

  1  أهل الجوف
  10  أهل الحجاز

  5  حمير
  2  بنو حنيفة
  1  خزاعة

  2  أهل السراة
  20  الشام

  3  رأهل الشح

                                                 
  .309، ص308ص: ، وانظر37، ص1ابن دريد، اجلمهرة، ج  )1(
  .254، ص1املصدر السابق، ج  )2(
  .72، ص1املصدر السابق، ج  )3(
 .171، ص3املصدر السابق، ج  )4(
  . 274، ص3املصدر السابق، ج  )5(
  .78، ص202، ص302، ص350، ص79، ص2ج: وانظر. 98، ص3املصدر السابق، ج  )6(
  .، فقد رصد أرقام الصفحات لكل لغة823، ص4ابن دريد، مجهرة اللغة فهرس اللغات ج: انظر  )7(

  7  طائية
  13  عبد القيس
  1  أهل العراق

  3  قيس
  1  لمدينةأهل ا

  1  أهل مكة
  17  لغة العالية/ أهل نجد 

  21  هذيل
  1  همدان
  1  هوازن
  1  يبرين
  1  اليمامة
  222  اليمن

  

وهذه بعض أمثلة من لغات العرب في جمهرة ابن دريد، 
  .وبإزائه رقم المجلد والصفحة ،واختصاراً نذكر مثاالً واحداً

  

لغة 
  أزدية

:  نعبعضه إلى : الد سعف يضم
  .ض، ويبسط عليه التمربع

  283ص  2ج

لغة 
  :  األنصار

وبديت بالشيء وبدوت به إذا 
قدمته بالفتح والكسر في 

  .بديت
  202ص  3ج

لغة 
  208ص  2ج  .الطلع: زعموا أن الهراء  :  البحرين

لغة 
  :  الحجاز

وأحسب أن أهل : قال أبو بكر
: الحجاز يسمون الكروياء

  .التقردة أيضاً
  24ص  3ج

لغة 
  :  حميرية

بلٌّ : ل بعض أهل اللغةقا
البلُّ : وقال آخرون. اتباع

  .المباح
  64ص  1ج

لغة 
حريض العصفر أو صبغ   :  حنيفة

  135ص  2ج  .أحمر

  479ص  3ج  .أنشأت الناقة إذا لقحت  :  لغة هذيل
لغة 
  291ص  2ج  .النّداف الذي يندف القطن  :  يمانية

لغة 
  :  خزاعة

الشديدة : النجود من اإلبل
  479ص  3ج  .النفس

لغة 
  253ص  3ج  .الفدانة من آلة والنير خشب  :  شآمية

لغة 
  :  طائية

 ولَص ن اللصوصية  –ِلصبي
ولَصتٌ . و الجمع لصوص

  .والجمع لُصوتٌ
  102ص  1ج

رجٌل أصلج وهو األصم لغة   :  لغة قيس
  98ص  2ج  .فصيحة يتكلم بها بعض قيس

لغة أهل 
  المدينة

يسمون عظام الصدر من كل   :
  .شيء األكارع

  500ص  3ج

لغة أهل 
  مكة

  236ص  2ج  .يسمون الصفْع الفشخ  :

لغة  أهل 
نجد 
  العالية

:  
يسمون الخشبة التي يطلى بها 

  52ص  1ج  .الحائط المالجة
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لغة 
  :  هوازن

 لف الليدالظلمة، أس: فالسد
 اوأسدف الفجر إذ. إذا أظلم

  .أضاء
  263ص  2ج

لغة أهل 
  :  اليمامة

أصول السعف، وأهل : الدفوج
  289ص  2ج  .ليمامة يسمونه الكرانيفا

لغة أهل 
  :  يبرين

أصول السعف، وهو : الدفوح
  289ص  2ج  .عندهم القَدف

  

 ،في بعض المواطن هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فقد عمم
  : وجاءت مصطلحاته كثيرة، نحو قوله ،ولم يحدد لغة قبيلة معينة

بس وفيه بعض إذا ي ،وفي بعض اللغات ذأى العود يذأى ذأياً •
  .)1(وليس باللغة العالية ،الرطوبة

أو " ،عربي معروف وهو األصل"وكان كثيراً ما يردد عبارة  •
، وقد "ليس بعربي محض"و ،"عربي صحيح"و ،"عربي معروف"

 .)2("قال بعض أهل اللغة"و  ،تكلمت به العرب

• ح بين اللغات أحياناً يذكر عدة لغات دون ترجيح، وأحياناً يرج
 .)4("صيحتانفوهما لغتان : "وقوله. )3(وهي أعلى اللغتين: بقوله

 .)4("صيحتانف

إنّه أعجمي  :يذكر أن قوماً قالوا ه عربي صحيح، ثميذكر أنّ •
 .)5(األول أعلى وأفصح: ويعلّق بقوله. معرب

 .)6(وقد تكلّمت به العرب ،يذكر أنّه أعجمي •

 .)7(ه عربي معروف، وليس بعربي صحيحوزعموا أنّ: وقوله •

ما ولد في من كالم العرب في الجاهلية، وإنّليس : وقوله •
 .)8(اإلسالم

لغة شنعاء : وقوله. )9(ةعربي صحيح، وقد ابتذلته العام: وقوله •
 .)10(لقوم من أطراف اليمن ال يؤخذ بها

 .)11(ال أعرف حقيقته: يورد كلمة ومعناها، ويقول •

 .)12(زعموا أن الخليل كان يقوله، ولم يعرفه أصحابنا •

 .)13(ي هو أم ال ؟وال أدري أعرب •

وال أدري أعربية هي أم ال ؟ وأكثر ظني أنها عربية؛ ألن أهل  •
 .)14(اليمن يعرفونها من ناحية الحبشة

                                                 
  .281، ص3ابن دريد، مجهرة اللغة، ج  )1(
، 47، ص3، ج31، ص14، ص2، ج89، ص77، ص69، ص66، ص63، ص61، ص19، ص1املصدر السـابق، ج   )2(

  .370، ص329، ص292، ص244ص
  .46، ص2املصدر السابق، ج  )3(
  .92، ص1املصدر السابق، ج  )4(
  .7، ص2املصدر السابق، ج  )5(
  .416ص: ، وانظر499، ص3املصدر السابق، ج  )6(
  .403، ص2املصدر السابق، ج  )7(
  .103، ص1املصدر السابق، ج  )8(
  .103، ص1املصدر السابق، ج  )9(
  .98، ص2املصدر السابق، ج  )10(
  .55، ص1املصدر السابق، ج  )11(
  .61، ص1صدر السابق، جامل  )12(
  .96-95، ص1ابن دريد، مجهرة اللغة، ج  )13(
  .323، ص2املصدر السابق، ج  )14(

إال أن العرب قد تكلموا به، ولم  ،ال أعرف له أصالً في اللغة •
 .)15(وال أحسبه عربياً صحيحاً ،أسمع فيه شيئاً من علمائنا

  .)16("عنها وهي لغة مرغوب" :ومن عباراته أيضاً •
  :أو شواهد عن غير اللسان العربي لغات غير عربية

  :وورد عنده أيضاً لغات غير عربية كانت كما يلي 
  
أربعة مواضع،   :عبرية -

  :منها
كلمة عبرانية استعملها العـرب، كأنّهـا   : والرهل

  .)17(تأمر بالرفق والسكون
ــر   :سريانية - ــة عش ثالث

  :موضعاً، منها
عة من الغـنم أو  ذات الجوالعبور في بعض اللغ

السدر الذي ينبـت علـى   : والعبري. أصغر منها
الشاطئ، وهـي لغـة عبرانيـة معدولـة مـن      

  .)18(السريانية
موضع واحـد،    :حبشية -

  :هو
فأما النجاشي فكلمة حبشـية يسـمون ملـوكهم    

  .)19(بها
ــر    :رومية - ــتة عش س

  :موضعاً، منها
ـ    طيس فليس بعربي محـض، وهـو إما الفا وأم

ويقال فطـس الرجـل إذا   . رومية وإما سريانية
  .)20(مات

ــبعة م  :فارسية - ــة وس ئ
عشر موضـعاً،  

  :منها

: والمخـتم . وفرس مختّم إذا كان به بياض خفي
  .)21(الجوزة التي تدلك وتسمى التير بالفارسية

. رجـل دجـر ودجـران؛ أي متحيـر    : والدجر    
الفارسية والدجر الذي يسمى ب. الظلمة: والديجور

  .)22(اللّوبيا
  

  احتفاء ابن دريد باألصمعي
: قال المبرد. األصمعي هو عبد الملك بن قريب، ويكنى أبا سعد

ريب والمعاني، وكان أبو عبيدة غالشعر وال أسدكان األصمعي 
كذلك، ويفضل على األصمعي بعلم النسب، وكان األصمعي أعلم 

وكان . لباديةوأكثر سماعه من األعراب وأهل ا. منه بالنحو
على ) هـ216( سنة توفي بالبصرة. األصمعي صدوقاً في الحديث

  .)23(خالف
البن دريد يرى اعتماده على آراء " جمهرةال"الناظر في كتاب 

األصمعي اعتماداً كبيراً، فقّل أن توجد صفحة دون أن يذكر فيها 
فهارس أسماء (وإن نظرة في فهارس الجمهرة . رأي األصمعي

ه اعتمد عليه أنّ رى بوضوح تامن تجعلنا )نساء والقبائلالرجال وال
. عليه في الجمهرة أكثر علم تم االعتماد هو اعتماداً كبيراً جداً، بل

  :يأتوأما صورة األصمعي في الجمهرة فهي كما ي

                                                 
  .338، ص2املصدر السابق، ج  )15(
  .342، ص3، ج3، ص2املصدر السابق، ج  )16(
  .300، ص2املصدر السابق، ج  )17(
  .266، ص1املصدر السابق، ج  )18(
  .98، ص1املصدر السابق، ج  )19(
 .26، ص3صدر السابق، جامل  )20(
  .8، ص2املصدر السابق، ج  )21(
  .64، ص2املصدر السابق، ج  )22(
، 1، أخبار النحويني البصريني، حتقيق حممد إبـراهيم البنـا، دار االعتصـام، ط   )هـ368ت (السريايف، أبو سعيد احلسن   )23(

  .وما بعدها 72، ص1985
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اعتمد ابن دريد رأي األصمعي قوالً فصالً في المسائل التي 
  :يختلف فيها اللغويون، من ذلك

ال يقال إال فتنته : فقال قوم. هل اللغة في فتنت وأفتنتواختلف أ •
. فتنته فهو مفتَنأ: وقال آخرون. فهو مفتون، وهي اللغة الكثيرة

وكان يطعن  ،فتنت أصالًأولم يجز  ،فتنتهوأبى األصمعي إال 
  :في بيت رؤبة

  وانْصعن  أخداناً  لذاك األخدن    ن  من  عهدك  كّل ديدنودع
  ن إعراضاً لدين المفتَنضيعرِ

  .)1(هذا موضوع على رؤبة: ويقول
المجثاث، وهي الحديدة التي يقلع بها فسيل : والعتلة: ومنه

ورجل معتل مفعل من . والجمع عتَل، وهي لغة أهل الحجاز ،النخل
ورجٌل عتُلٌّ إذا كان جافياً غليظاً، ولم يتكلّم فيه إال . العتل

  .)2(األصمعي
. مهرها مهرا، فهي ممهورةأرتها مه. المهر مهر المرأةو: ومنه

  .)3(وأبى ذلك األصمعي. ممهرةوأمهرتها إمهاراً، فهي 
ال "وفي الحديث . احمرار ثمر النخل واصفراره: والزهو: ومنه

وأبى . زها البسر وأزهى: قال أبو زيد". يباع الثمر حتى يزهو
  .)4(أزهى البسر ولم يعرف ،إال زها البسر األصمعي

ولم يعرف األصمعي : ومن العبارات التي رددها ابن دريد قوله
، )7(، ورواية األصمعي)6(، وزعم األصمعي)5(له فعالً متصرفاً
  .)9(هكذا يقول األصمعي. )8(وأجازه األصمعي

ويبدو من احتفاء ابن دريد باألصمعي، واعتماده الكبير عليه في 
للغة عند ابن  الرئيساس والمرجع أن األصمعي هو األس ،اللغة

يقول ابن . هموضع يذكر فيه األصمعي يأخذ برأي دريد؛ ألنه في كّل
... وأجاز قوم من أهل اللغة ذلك، ولم يجزها البصريون : دريد

  .)10(وأجازه األصمعي
  المعرب في جمهرة اللغة

إن هذا الكتاب يذكر فيه ما : "جاء في المعرب للجواليقي قوله
". ألعجمي، ونطق به القرآن المجيدبه العرب من الكالم اتكلمت 

والصحابة،  -صلى اهللا عليه وسلم  –وورد في أخبار رسول اهللا 
والتابعين، وذكرته العرب في أشعارهم؛ ليعرف الدخيل من 

                                                 
  .350، ص2السابق، ج املصدر: وانظر. 25، ص2ابن دريد، اجلمهرة، ج  )1(
  .437، ص3، ج436، ص3، ج408، ص2ج: وانظر. 21، ص2املصدر السابق، ج  )2(
  .417، ص2املصدر السابق، ج  )3(
  .22، ص3ابن دريد، اجلمهرة، ج  )4(

  .108، ص3املصدر السابق، ج  )5(
 .136، ص1املصدر السابق، ج  )6(
 .74، ص1ج: ، وانظر11، ص1املصدر السابق، ج  )7(
 .91، ص1املصدر السابق، ج  )8(
  .23، ص2املصدر السابق، ج  )9(
  .91، ص1املصدر السابق، ج  )10(

التعريب نقل اللفظ من "وأما الخفاجي فيرى أن . )11(الصريح
  .)12("األعجمية إلى العربية
، التأثر والتأثير بين اللغات كلها ة تقوم علىوالتعريب ظاهر
الغزو، والتبادل التجاري، والثقافي، : منها ،وتقوم على أسباب

فقد كان للعرب اتصال في العصر الجاهلي، . وغير ذلك ،والمجاورة
الرومان، ونتيجة لهذا ووإن كان محدوداً، مع الفرس واليونان 

يتصل معظمها بالنواحي  ،االتصال دخلت ألفاظ على اللغة العربية
 ،المادية التي استعملها الشعراء في العصر الجاهلي في شعرهم

  .)13(كاألعشى وغيره
تأثّرت اللغة العربية وأثّرت  ،فعندما انطلقت الفتوحات اإلسالمية

بلغات األمم والبالد التي كانوا يفتحونها، مما دفع اللغويين العرب 
قوانينها الخاصة التي تحميها إلى جمع اللغة، واستنباط قواعدها و

 ،جراء دخول أمم كثيرة في اإلسالم ،من الخلل والفساد في بنيتها
فظهرت  ،اتخذت العربية لغة لها، باعتبارها لغة القرآن الكريم

  .مصطلحات لغوية جديدة كالدخيل والمعرب
وللمعرب نصيب وافر عند ابن دريد في جمهرة اللغة، فهو 

كالم العرب، وما هو أعجمي معرب، وما يذكر ما هو دخيل في 
) اُألس(فقد جاء . إلى غير ذلك من مصطلحات ،ليس بعربي صحيح

على أن العرب قد تكلمت  ،المشموم فأحسبه دخيالً) اآلس(فأما ... 
  .)14(به، وجاء في الشعر الفصيح

وال أحسبه عربياً محضاً، والعرب  ،والجزر معروف: وقوله
  .)15(تسميه الخنزاب

... وليس بعربي صحيح كأنه في معنى الكذب : الطخر: وقوله
  .)16(وهي كلمة مولّدة

قول القوم، وقال آخرون يهكذا  ،عربي معروف: والتَور: وقوله
  .)17(هو دخيل

  :موقف ابن دريد من الكوفيين
بع ما انتهى إليه من جهود كان ابن دريد شديد الحرص على تت

راً من مسائل اللغة، وكثيراً من السابقين في اللغة، فهو يعرض كثي
ه كان يظهر اآلراء والشواهد التي يستخدمها في هذه المسائل، إال أنّ
مظاهر  ومن. تحيزاً واضحاً إلى البصريين، ويتحامل على الكوفيين

                                                 
  .15، ص1961، 1، املعرب، حتقيق أمحد شاكر، ط)هـ540ت (اجلواليقي، أبو منصور،   )11(
  .3، ص1966، شفاء الغليل مما يف كالم العرب من الدخيل، القاهرة، )هـ1069ت (اخلفاجي، شهاب الدين،   )12(
  .37، ص1، اإلتقان يف علوم القرآن، ج)هـ91ت (السيوطي، جالل الدين،   )13(

 200، ص1974، 4الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العريب، بريوت، ط: وانظر -
  .وما بعدها

  .17، ص1ابن دريد، اجلمهرة، ج  )14(
  .75، ص2ج: وانظر. 74، ص2املصدر السابق، ج  )15(
  .147، ص2املصدر السابق، ج  )16(
، 4، ص2، ج207، ص93، ص52، ص50، ص41، ص27، ص25، ص1ج: وانظـر . 14، ص2املصدر السابق، ج  )17(

، 372، ص351، ص334، ص315، ص86، ص3، ج242، ص137، ص110، ص83، ص28، ص17ص
  .297، ص259، ص422، ص412، ص386ص
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 ،واالعتماد على آرائهم ،ه يكثر من ذكرهماحتفائه بالبصريين أنّ
في حين لم . وغيرهم، والمبرد، وابن السراج، وسيبويهكالخليل، 

  .)1(يذكر مثالً الفراء إال مرة واحدة، والكسائي مرة واحدة
  :ومن أمثلة تحامله على الكوفيين وانتصاره للبصريين

والجفُّ الجمع . الشيء يجفُّ جفوفاً بعد رطوبته) جفّ(في مادة  •
 :قال الشاعر. الكثير من الناس

  

  ال أعرفنّك عارضاً لرماحنا
فِّ ثعلبى األمرار في جوارِد  

  

  .)2(وهذا خطأ ،وروى الكوفيون في جفِّ تغلب: قال ابن دريد
أو لؤلؤة تعلّق في األذن،  والحجةُ خرزة: وقال في موطن آخر

وفي موطن آخر . )3(الكوفيون الخرزة جاجةً، وهذا غلط ويسمي
وإن لم يتحامل صراحة عليهم، فإنّه  .)4(شيءبوهذا ليس : يقول
  .)5(إلى قولهم بعد أن يعرض أقوال غيرهم إشارة يشير

  :قال الشاعر :قولهأيضاً ومن طرائق تعريضه بالكوفيين 
  ا ُأصيبوا أهل دين محتَرلم    همهاجوا لقومهم السالم كأنّ

  .)6(ولم يعرفه األصمعي ،رواه الكوفيون
  :وروى الكوفيون بيت الهذلي أبي خراش: وقوله

  تكاد يداه تُسلمان رداءه
  الجود لما استقبلته الشمائل من

  .)7(وهذا كالم مرغوب عنه: قال
والعيثوم الناقة الغليظة، وزعم قوم أن العيثوم األنثى من : قولهو •

وفي موطن آخر بعد أن ذكر . )8(ودفع ذلك البصريون ،الفيلة
  .)9(ولم يعرفه البصريون: قول الكوفيين قال

األكمة : والعنز. عنوز الشاة من المعز، والجمع) العنز: (وقوله •
  :قال الراجز. السوداء

  كم جاوزت من حدبٍ وفَرزٍ
  زِونَكَبتَ   من  جوءة  وضم

  حرس  فوقَ  عنْزأوارمِ   
  .)10(خرس، وهو تصحيفأينشده الكوفيون 

                                                 
  .تبني أما مل يذكرا 98، ص3، ج32، ص1لعودة إىل جذُكر يف هوامش أمساء الرجال أما وردا، وعند ا  )1(
  .53، ص1ابن دريد، اجلمهرة، ج  )2(
  .49، ص1املصدر السابق، ج  )3(
  .415، ص3املصدر السابق، ج  )4(
  .228، ص3، ج398، ص2، ج260، ص1، ج237، ص140، ص89، ص1ج: املصدر السابق، وانظر  )5(
  .4، ص2املصدر السابق، ج  )6(
  .70، ص2ر السابق، جاملصد  )7(
  .45، ص2املصدر السابق، ج  )8(
  .181، ص3املصدر السابق، ج  )9(

  .8، ص3املصدر السابق، ج  )10(

، وعوض: يتي البصرة والكوفة، نحو قولهاوفي موقع يأخذ برو
كذا  ،مبني على الضم ،يا فتى عوض ،ن قولهم ال أفعُل كذا وكذام

قال . األبد معنىبني على الفتح في  ،وقال البصريون. قال الكوفيون
  :الشاعر األعشى

  تحالفا مأرضيعي لبانٍ ندى 
  بأسحم جونٍ عوض ال نتفرقُ

  .)11(يروى بالضم والفتح: قال
والبصريون يفتحون  .عند الكوفيين صوحمّ: ومنه قوله

  .)12(الميم
وقد  :واحد يميل إلى رأي الكوفيين، وذلك في قوله وفي موطن

 َ,kِ@ُهM: ِإَ>Eَ* "ومن قرأ  ،، أي ضمهن إليك)kِ,َ")13@ُهM: ِإَ>Eَ*"قرئ 
إذا قطعه والصيرة والصيارة : من صاره يصيره ،هن، أي قطع"

  :وروى الكوفيون. حظيرة تتّخذ للبهم من حجارة: والجمع صير
  

  ن  المرء   لم   يخلَق  صيارة  بأ    من     مبلغٌ     عمراً
  تبقى     لها    إال    الحجارة  وحـوادثُ     األيـام    ال

  

  .)14(وروى البصريون صباره، وهي القطعة من الحجارة: يقول
  القضايا النحوية والصرفية

في جمهرة ابن دريد حديث عام عن قضايا صرفية ونحوية، لم 
منها على  ،ما وردت عرضاًاالستشهاد، وإنّتكن من أجل التقعيد أو 
  :عن حديثهسبيل المثال ال الحصر 

"وإذ "رب ،وقَطُّ، وبعض العرب يخففها، وثُم ،وأي ،وأن وإن ،
ولغات العرب فيها، وحيث يستدل بها على المكان، وهي مبنية على 

واسم المفعول،  ،الضم، والجمع، والمصادر، واسم الفاعل
تباع والمزاوجة، وغير كلمة اإلورأي في  ،شتقاقوالتصغير، واال

  .)15( ...يستثنى بها 
  خاتمة ونتائج
 عند ابنِ اللغوي ،االحتجاج قضية إبراز هذه الدراسةُ فقد حاولتْ

كتابِ من خالِل دريد قضيةٌ، وهي الجمهرة ها نقاشٌمن حوِل دار 
وقد . ة ثانيةمن ناحي ، وبين المحدثينمن ناحية القدماء بين طويٌل
نمن خالِل تبي البحث أن ابن دريد عاالحتجاجِ في مفهومِ قد توس، 

وخرج على التحديد الزماني والمكاني الذي وضعفقد . اللغويون ه
دريد باآليات القرآنية، واألحاديث النبوية محتجاً  ابنِ ازدحم كتاب

بطبقتي  رهكما ارتفع بشعر االحتجاج فلم يحص. بها على اللغة

                                                 
  .94، ص3ابن دريد، اجلمهرة، ج  )11(
  .352، ص3املصدر السابق، ج  )12(
  .260سورة البقرة، آية   )13(
  .360، ص2ابن دريد، اجلمهرة، ج  )14(
، 8، ص4، ص2، ج108، ص78، ص36، ص28، ص25، ص22، ص20، ص16، ص15، ص1املصدر السابق، ج  )15(

، 401، ص398، ص318، ص276، ص431، ص427، ص288، ص242، ص178، ص3، ج101، ص11ص
  .508ص
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نجده قد احتج بشعر لشعراء جاهليين الجاهليين والمخضرمين، و
على امتداد زماني رجاالً ونساء : ومخضرمين وإسالميين وصحابة 

  .ومكاني كبيرين
امتد احتجاجه إلى العصر العباسي، وبلغ عدد الشعراء الذين فقد 

والحكم ، وكان لألمثال اًشاعر ئة وأربعة وأربعينألفاً وستماحتج بهم 
نصيب من االحتجاج كذلك، كيف ال وهي من صميم لغة العرب 

  !؟النثرية
القبائل  ثم احتج أيضاً بلغات العرب على اختالفها، فقد بلغ عدد

  .، أكثرها يمانيةقبيلةوعشرين  التي احتج بلغاتها تسعاً
ه ليس له منهج ابن دريد أنّ داالحتجاج عنومن الالفت للنظر في 

  .به، وقد بينا ذلك خالل البحثمعين فيما يحتج 
ما يأخذه عن  يوثّقابن دريد كان  وما يميز الجمهرة أيضاً أن

  .األقوال إلى أصحابها في األغلب األعم بنسبة ،اللغويين
ب في كتابه، ليصل إلى نتيجة أنهذه  كما أكثر من ذكر المعر

  .االكلمات دخلت في اللغة العربية وأصبحت جزءا رئيساً من نسيجه
وشرح معانيه، وبين  الشعري،ابن دريد الشاهد ضبط وكذلك 

االختالف في رواية بعض الشواهد، ونبه إلى أخطاء بعض الرواة 
  .في نسبة الشاهد

مما يكشف في  ،القرآنية بالقراءاتوأخيراً برز اهتمام ابن دريد 
الوقت نفسه عن مدى إلمامه بها، ومدى االستدالل بها على المادة 

  .مدلوله هها، وبياننْية التي هو بصددها للوصول إلى كواللغ
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Abstract: The aim of intangible investments is to create intangible assets such as information technology, 

human capital and brands, These assets are very important for improving firm’ core competence and they 

help it to grow. Little is known in the literature about the cost of equity capital for financing intangible 

investments. This study provides empirical evidence about this issue. It divides intangible Investments into two 

groups: Research & Development investment and organizational capital investment. Organizational capital 

investment is measured by capitalizing selling, general, and administrative expenses that have future 

earnings. The hypotheses of the study are developed by examining three attributes of intangible investment 

such as: riskiness, lack of liquidity, and information asymmetry. Since most intangible investments have 

higher level of risk, illiquidity, and information asymmetry. Evidence supports this hypothesis for R&D 

investment but contradicts it for organizational capital investment. The researcher examines disclosures of 

intangibles shown in firm’s annual reports and its effect on the incremental cost of equity capital of intangible 

investment. The result showed that the level of intangibles disclosure is relatively low and the disclosure is 

ineffective. 
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  لشركات الصناعية األردنيةس المال في اأكلفة ر فيأثره و ةغير الملموساالستثمارات  اإلفصاح عن
  

  المطارنة عبدالوهابكتور دال
  

   ، األردنجامعة الزرقاءقسم المحاسبة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، 
  

 ،واألسماء ،شريورأس المال الب ،المعلومات، مثل تقنية سة إلى توليد موجودات غير ملموسةغير الملمو تتهدف االستثمارا :الملخص
على النمو والتطور وتحقيق ، حيث تساعد هذه الموجودات في تمكين المشروع من امتالك أفضلية تنافسية تساعده والعالمات التجارية

 لموضوع الذي ناقشته هذه، وهذا هو امر في االستثمارات غير الملموسةكلفة رأس المال المستثلكن القليل هو الذي نعرفه عن . أهدافه
، واالستثمار في رأس المال المنظمي ،االستثمار في البحث والتطوير :تقسيم هذه االستثمارات إلى نوعينلتحقيق ذلك قام الباحث بو الدراسة،
ع اقتصادية تدفق مناف، التي من المتوقع أن تتسبب في روفات البيعية واإلدارية والعامةرأس المال المنظمي من خالل رسملة المص وقد قيس

السنوية الصادرة عن الشركات  ةغير الملموسة في التقارير المالي تتم فحص أثر اإلفصاح عن االستثمارا كما .مستقبلية على المنشأة
 تمارا، وتبين أن مستوى اإلفصاح عن هذه االستثفي هذه الشركاتكلفة رأس المال  في، عمان المالي الصناعية المساهمة المدرجة في سوق

خالفاً للدراسات التي تشير  كلفة رأس المال، فيإحصائية له أثر ذو داللة  سعن االستثمار في البحث والتطوير لي حثر اإلفصاوأن أ ،متدنٍ
طبيعة االستثمارات غير الملموسة، وصعوبة  ، وربما يكون سبب ذلككلفة رأس المالاإلفصاح العام و إلى وجود عالقة ارتباط سالبة بين

، كلفة رأس المال فيي له أثر ذو داللة  إحصائية س المال المنظمعن االستثمار في رأ حثر اإلفصاأ أن، كما تبين اسها واإلفصاح عنهاقي
  . مالس الحيث يؤدي إلى خفض كلفة رأ

  
   .، االفصاح، الموجودات غير الملموسةاالستثمارات غير الملموسة :الكلمات المفتاحية

  
   26/7/2012، وتاريخ قبول البحث 20/6/2011 تاريخ استالم البحث

  
  

  :ةــالمقدم
تثير التقارير المالية الصادرة عن مشاريع األعمال الكثير من 

فرة في هذه التقارير، االمعلومات المتو مالءمةحول مدى الجدل 
 الملموسة غيرعدم االعتراف باالستثمارات  :لعدة أسباب منها وذلك

ظهورها في متن  عدم من ثمو ،مشاريعفي هذه ال داخلياً المولدة
 ،إضافيةتتحمل تكاليف  مشاريع األعمال، لهذا فإن التقارير المالية

أنها ضرورية لصناعة  المستثمرفر معلومات مناسبة يرى اتو لعدم
 اًمرتفع فائدةمعدل  هذا المستثمر طلبحيث ي ،قراره االستثماري

نه فكرة غير بسبب تكوي ؛ألمواله لالستثمار في هذا المشروع
 Lev)نتيجة لقراءته للبيانات المالية  ؛المشروعصحيحة عن وضع 

and Zarwin 1999). غير  تعلى االستثمارااإلنفاق  علما بأن
كما هو الحال في أكثر  ،الملموسة تزايد بصورة كبيرة في األردن

القرن،  ذابلدان العالم في العقد األخير من القرن الماضي وبداية ه
والتدريب،  ،والتطويرالبحث كنولوجيا المعلومات، وخاصة في ت

 ، والماركات التجارية وغيرها من الموجودات غيرواإلعالن
 رأس وكلفة اإلفصاحالعالقة ما بين مستوى  إن الملموسة األخرى

الكثير من الباحثين والدارسين لعلم  اهتمامالمال كانت محل 
 ا أن أولوجدو حيث ،)(Healy and Palepu 2001المحاسبة 

هو تخفيض وأهمها المنافع المتأتية من اإلفصاح االختياري الجيد 
ليل مستوى عدم تماثل ، حيث يؤدي اإلفصاح إلى تقرأس المال كلفة

 والمستخدمين )(Insider ينيالداخل المستخدمينبين  المعلومات
يؤدي هذا في النهاية إلي تخفيض  حيث ،)(Outsiderن يالخارجي

 كل من وجد وقد .)(Verrecchia, 2001الكلية كلفة رأس المال 
(Walker, 1995) و)(Healy, et al.1999 وذكرت Botsan 

and Plumlee, 2002) (اإلفصاح االختياري له عالقة ارتباط  نأ
  .كلفة رأس المالب سالبة
أنها تركز على  فيتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة و

 إجبارياًأياً كان نوعه (الملموسة  ثر اإلفصاح عن االستثمارات غيرأ
 ،األردنية الصناعية الشركات كلفة رأس المال فيعلى ) أو اختيارياً

اإلفصاح بشكل عام  بأثرجميعها الدراسات السابقة فقد اهتمت 
 المالكلفة رأس على ) ات الملموسة وغير الملموسةالموجود(

اح عن ثر اإلفصأ، والدراسة الوحيدة التي تطرقت إلى الكلية
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في (Shangguan 2005)  هي دراسة ةغير الملموساالستثمارات 
  .المتحدة األمريكية الواليات

  

  :مشكلة الدراسة
من مواردها في  رالكثي تستثمر الشركات الصناعية األردنية

وتكنولوجيا  ،والتطوير ،مثل البحث ،استثمارات غير ملموسة
، الموارد البشريةو ،والتعليم ،بوالتدري ،والبرمجيات ،المعلومات

تجاهل األصول غير الملموسة التي يتم توليدها داخل يتم  حيث
، وتسجل مارات عند إعداد القوائم الماليةنتيجة لهذه االستث ،الشركة

ل في نهاية يحمل على قائمة الدخ ،مصروفاً جميعها هذه األموال
  .الفترة المالية

تشويه  إلىإن معالجة هذه االستثمارات على هذا النحو يؤدي 
وتحديد  ،المنشأة، وعدم الدقة في قياس أداء القوائم المالية وتحريفها

 حاسماً في عملية عامالً ، التي تعدس مالهاوكلفة رأ ،المالي امركزه
هذه لهذا توجب على المنشأة اإلفصاح عن  ؛صناعة القرار

  .بطرق أخرى خارج القوائم المالية االستثمارات
ن ثر اإلفصاح عقياس أاسة هو إن الغرض من هذه الدر

شركات الكلفة رأس المال في االستثمارات غير الملموسة على 
راسة سوف تجيب عن من هنا فإن هذه الد. األردنية الصناعية

 فين االستثمارات غير الملموسة أثر اإلفصاح ع ما :يالسؤال اآلت
  ؟األردنية الصناعيةشركات ال س المال فيكلفة رأ

  

  :يةالسؤال األسئلة اآلت ع عن هذاويتفر
كلفة  في أثر اإلفصاح عن االستثمار في البحث والتطويرما  .1

 .الشركات الصناعية األردنيةس المال في رأ

 فيالمنظمي  س المالما أثر اإلفصاح عن االستثمار في رأ .2
 .يةالشركات الصناعية األردن س المال فيكلفة رأ

وير و رأس في البحث والتط أثر اإلفصاح عن االستثمار ما .3
الشركات الصناعية س المال في كلفة رأ فيالمال المنظمي 

  .األردنية
  

  :أهداف الدراسة
يم في معظم أدبيات المحاسبة حول تقو لقد تركز البحث

كلفة إال أن ، اليب معالجتها محاسبياًلموسة وأسالموجودات غير الم
 لم تجد ،كلفة الكلية لرأس المالال فيوأثرها  ،هذه الموجودات

ويستثنى من  ،العناية وال االهتمام المناسبين من الباحثين والدارسين
، حيث القى بعض االهتمام ،رذلك االستثمار في البحث والتطوي

 ، منفي هذا المجال لمبالغ الكبيرة التي استثمرتوذلك بسب ا
، الذي يتحمل المخاطرة العالية) مرالمغا(الحكومات ورأس المال 

 باإلضافة، معدل عائد مرتفع وربح سريعل على في سبيل الحصو

 .ت مختلفةالمشاركة بين جهابإلى األبحاث التي تجرى بالتعاون أو 
  :تيةآللهذا فإن هذه الدراسة تهدف البحث في األمور ا

ر الملموسة خاصة من منظور التعريف باالستثمارات غي .1
 .محاسبي

 .قياس االستثمارات غير الملموسة .2

ح عن االستثمارات غير الملموسة صاالعالقة بين اإلف معرفة .3
 .الصناعية س المال في الشركاتوكلفة رأ

ن االستثمارات غير الملموسة على كلفة ثر اإلفصاح عمعرفة أ .4
  .الصناعية س المال في الشركاترأ

  

  :أهمية الدراسة
ها في توضيح اإلطار امهتكمن أهمية هذه الدراسة في اس

إلضافة إلى التعريف بأنواع با ،النظري لالستثمارات غير الملموسة
واختبار عالقة االرتباط  ،وأسلوب قياسها ،هذه االستثمارات

س ين اإلفصاح عن هذه االستثمارات وكلفة رأواالنحدار المتعدد ب
  .  ال في الشركات الصناعية األردنيةالم

  

  :متغيرات الدراسة
، المتغير األول مستقل ينئيساشتملت الدراسة على متغيرين ر

ومتغيراته ، عن االستثمارات غير الملموسة باإلفصاح وتمثل
  :الفرعية هي

 .والتطويرالبحث  ياالستثمار ف اإلفصاح عن .1

 .س المال المنظميرأ االستثمار في عن اإلفصاح .2

س المال التطوير ورأاإلفصاح عن االستثمار في البحث و .3
 .المنظمي معاً

كات الصناعية الشر س المال فيالتابع فتمثل بكلفة رأأما المتغير 
  .األردنية

  

  :نموذج الدراسة
رضياتها حيث يمكن توضيح متغيرات الدراسة بالرجوع إلى ف

  :يتكون على النحو اآلت

  :المتغير المستقل ∗
  :وتقسم إلى ،االستثمارات غير الملموسة .1

 .االستثمار في البحث والتطوير .أ

  .االستثمار في رأس المال المنظمي .ب
  :فهيس المال المنظمي أعناصر رأما 

 .تقنية المعلومات .1

 .اإلعالن .2

 .الهيكل التنظيمي وثقافة المنظمة .3

 .بيئة العمل .4
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 .والعالمات التجارية األسماء .5

  .التدريب .6
  

  :المتغير التابع ∗
  :وتتكون من ،كلفة الكلية لرأس المالال

 .كلفة االستثمارات الملموسة .1

 .كلفة االستثمارات غير الملموسة .2

كلية لرأس مال المشروع تتأثر كلفة الأن ال) 1(من الشكل  ويتضح
 رسواء أكانت ملموسة أم غي ،االستثمارات اإلفصاح عن بمستوى
بدقة ووضوح يؤدي  كلها هذه المعلومات ، واإلفصاح عنملموسة

كلفة النهائية لها، مما ، وإلى الإلى االنتباه إلى أثر هذه االستثمارات
م من كة أسواء أكان من داخل الشر - يجعل متخذ قرار االستثمار 

  .مراقبتها ، ومن ثمه االستثماراتعلى بينة من أثر هذ -خارجها
  :يبين نموذج الدراسة) 1(لشكل رقم وا

  
  نموذج الدراسة) 1( رقم شكل

  
  

  المتغيرات
  

  التابع                                                               المستقل
 .روالتطوي عن البحت حمستوى اإلفصا    .1

  .س المال المنظميأاإلفصاح عن رمستوى     .2

   اإلفصاح عن البحت والتطويرمستوى     .3

  .س المال المنظميورأ
  

  :فرضيات الدراسة
، جرى صياغة راضيج الدراسة االفتذتأسيساً على نمو

  :يةالفرضيات اآلت

  :الفرضية األولى •

H0 :ى اإلفصاح بين مستوللعالقة ثر ذو داللة إحصائية ال يوجد أ
س مال لكلية لرأا ةكلفوالتطوير وال الستثمار في البحثعن ا

     .الشركة

  : الفرضية الثانية •
H0 : بين مستوى اإلفصاح للعالقة ذو داللة إحصائية  أثرال يوجد

س الكلية لرأ ةكلفالمنظمي والس المال رأفي  عن االستثمار
  .مال الشركة

  :الفرضية الثالثة •
H0 : اإلفصاح  توىلعالقة بين مسلال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

نظمي س المال المورأ ث والتطويرعن االستثمار في البح
  .س مال الشركةية لرأالكل ةكلفوال

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  Intangible Asset الملموسة غير الموجودات1-2  
، جزءاً من موجودات المشروع الملموسةالموجودات غير  تمثل

 ولدتسواء  ،عمالاألوأساسياً في بعض مشاريع  وتكون جزءاً هاماً
، أهميتها منوعلى الرغم  .ةمصادر خارجيمن  امتلكت وداخلياً أ

والغامض في النظرية  الصعب الجزءإال أن هذه الموجودات تشكل 
  :يةتلألسباب اآل )(Hendriksen, et al .1992 ،المحاسبية

 .وتمييزها هذه الموجودات صعوبة تعريف .1

 .التأكد التي ترافقهاعدم  حالة .2

  .حديد عمرها اإلنتاجيت صعوبة .3
فتها معايير المحاسبة عر كما - الموجودات غير الملموسة  إن
  : هي -الدولية

 IAS)،ليس له جوهر مادي حديدللت، قابل نقديغير  أصل ∗

2003).  
 ،نتيجة ألحداث سابقة ،عليه المشروع يسيطر :مورد واألصل ∗

 .مستقبليةصادية منه منافع اقت تتدفق أن يتوقعو
 

  .االستثمار مفهوم

جل الحصول على استهالك أالتخلي عن االستهالك اآلن من  إن
 Reilly، ويعرفاالستثمار هالمستقبل، هو ما يطلق علي فيكبر أ

and Brown. 2000) (بأنه التخلي عن مبلغ من المال  االستثمار
 ،لكبر من الماأجل الحصول على مبلغ أمن  ة،محدد زمنيةلفترة 

 :يعوض المستثمر عن

 .عن المال تخلى فيهاالفترة الزمنية التي  .1

 .المعدل المتوقع للتضخم .2

  .لن يستطيع السداد المستثمرحالة عدم التأكد من أن  .3

 .كلفة االستثمارات الملموسة    .1

  .كلفة االستثمارات غير الملموسة    .2
 



  س المال في الشركات الصناعية األردنيةأوأثره على كلفة ر ةاإلفصاح عن االستثمارات غير الملموس
 

96 

 بمنفعةاالستثمار بأنه التضحية ) 2004.مطر( ويعرف    
، وذلك بقصد الحصول ن تحقيقها من إشباع استهالك حاليحالية يمك

كبر، يمكن تحقيقها من إشباع استهالك أ تقبليةمسعلى منفعة 
 .مستقبلي

وذلك  ،الفرد أو المشروع استخدام األموال الفائضة ويستطيع
 ،، مثل شراء اآلالتفي استثمارات ملموسة استثمارهاأو  بإقراضها

أو استثمارات  ،الخدماتأو  السلعأو  ،أو المواد الخام ،أو العقارات
اإلنفاق على مشاريع البحث  ، كاستخدامها فيغير ملموسة

  .ومات وغيرهالأو تقنية المع ،لترويجأو ا ،أو اإلعالن ،والتطوير
ثر االستثمارات أستطيع أن يحدد ي المستثمرومن الواضح أن 

ال يستطيع أن يحدد  لكنه، كلفة رأس المال بسهولةموسة على المل
أن  والسبب، كلفة رأس المالير الملموسة على أثر االستثمارات غ

دم كبيرة من ع حالةوتعتريها  ،هذه االستثمارات غير متجسدة مادياً
كلفة رأس مال على  االستثماراتأثر هذه بالتأكد، يتعذر معها التنبؤ 

  .الشركة
  

   غير الملموسة االستثمارات أنواع  
الدراسة هي  هذهالمقصود باالستثمارات غير الملموسة في  إن

غير ملموسة في  الًتولد أصوعلى نشاطات  تنفقاألموال التي 
أشارت منظمة التعاون والتطوير االقتصادي  وقد .الشركة

Organization for Economic Cooperation and Development 
)OECD(  غير الملموسة  الموجوداتإلى أن هناك ستة أنواع من
)Young  1998(، وهي: 

د وقواع ،مثل البرمجيات :المعلوماتفي تقنية  االستثمار .1
 .البيانات

 .والتعلم خالل العمل التدريب: البشريةالموارد  .2

 ،والتصميم ،مثل البحث والتطوير :اإلنتاجالتكنولوجيا وعمليات  .3
وعمليات تحسين ظروف  ،واالمتياز  حق االختراعو ،والهندره

 .والتحفيز ،العمل

 وأساليب ،اإلدارة المبدعة :المشروعالهيكل التنظيمي وإدارة  .4
 .والممولينالموردين  وشبكات ،ةالجديدالعمل 

والعالمات  ،واإلعالن ،أبحاث السوق :والتسويقاإلعالن  .5
 ،وقوائم العمالء المحتملين ،حاليينوقوائم العمالء ال ،التجارية
 .الجودةوشهادات  ،اإلنتاجوشهادات  ،والشهرة

 ،واألدب ،والترفيه ،المعادن المكتشفة مثل: الصناعةخصوصية  .6
  .األصيلوالفن 

إلى أن هناك  أشاروا فقد خرونآو ,et al. 2005) (Kiesoما أ 
جة خمسة أنواع من الموجودات غير الملموسة التي تولد نتي

  : غير الملموسة وهي ،االستثمارات

مثل العالمات  :بالتسويقالموجودات غير الملموسة المتعلقة  .1
 .والشهرة ،واألسماء التجارية

 .العمالءمثل قوائم  :لعمالءباالموجودات غير الملموسة المتعلقة  .2

مثل األعمال  :بالفنونالموجودات غير الملموسة المتعلقة  .3
والملكية  ،والكتب ،واألفالم ،الفنيةواللوحات  ،الموسيقية

 .الفكرية

 ،مثل حق االمتياز :بالتعاقدالموجودات غير الملموسة المتعلقة  .4
 .اإلنشاءوعقود  ،والرخص

مثل حق  :بالتكنولوجياة الموجودات غير الملموسة المتعلق .5
  .االختراع

ولكنه  ،هذا التقسيم يمثل أنواع االستثمارات غير الملموسة إن
 بأسلوبعمد الباحث إلى األخذ  لذلك ،هذه الدراسة كثيراً يخدملن 

)Shangguan 2005 ( إلى  الملموسةحيث قسم االستثمارات غير
  :مجموعتين

 Research andالبحث والتطوير: األولى المجموعة ∗

development  ،فيفي البحث والتطوير  االستثمارأهمية  وتكمن 
المنفقة في هذا  المبالغ، كما أن دوره الهام في النمو االقتصادي

 خاصفي حساب  دقيت حيث ،لمجال يمكن تتبعها والوصول إليهاا
 .لدى معظم الشركات

ما جميعها االستثمارات غير الملموسة  :الثانية المجموعة ∗
 االستثمار )(Shangguan 2005وقد سماها  ،حث والتطويرعدا الب

 Organizational capital).في رأس المال المنظمي

investment) على كل نشاط من  أنفقتتقيد األموال التي  ال حيث
نفقات بل تظهر  ،المالية البياناتفي حساب مستقل في  االنشطةهذه 
 Selling, General And Administrativeةوعام وإدارية ةبيعي

(SGA). على الموارد  تنفقن غالبية هذه النفقات إف العموم وعلى
وقد  .وتحسين بيئة العمل ،واإلعالن ،وتقنية المعلومات ،البشرية

 واضحة نتائجتبين للباحث أن هذا التقسيم يؤدي إلى الوصول إلى 

األرقام المنفقة على كل  إلى، لسهولة الوصول مبهمة وغير
  .كلفة هذه االستثماراتكبر لأفهم  ثممن و ،مجموعة

سابقة  في دراسات ماستخد، رأس المال المنظمي مصطلح إن    
 Black and) فقد عرفته ،بتعريفات مختلفة ولكنمن الباحثين لكثير 

lynch 2005) وتصميم العمل  التدريب ومشاركة الموظفين بأنه
(Training and Employee Voice and working design) ،

بأنه المعلومات ) Prescott and visscher 1980(عرفه  كما
 :يأتي اإلى موقسمها  ،بالموظفينالمتعلقة 

 .بعضعالقات الموظفين مع بعضهم  .1

 .والواجباتعالقات الموظفين بالمهام  .2
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 .الموظفين مهاراترأس المال البشري وقصد به  .3

 Atkeson, et( و (Rosen 1972) و) (Arrow 1962 أما

al. 2002( ظمي يختلف عنعلى أن رأس المال المن اتفقوا فقد 

ومات المال المنظمي هو المعل رأس، وقالوا إن الرأس المال البشري
أما رأس المال  ،بالشركة، وهي متعلقة والموارد البشرية المتراكمة

 لديهمالبشري فهو مهارات العاملين وعلمهم والمعرفة المتراكمة 
  (Gort, et al. 1985) ف الفرد،وتتعلق بالموظ ،على مر السنين

تأثير المال المنظمي معرفة متراكمة لها  أن رأسمما سبق  ويتضح
، أما )(Atkeson and Kehoe 2002إنتاجية الشركة  في مباشر

الموجودات غير  يشملن رأس المال المنظمي إفي هذه الدراسة ف
 ساباكتالتي تؤدي إلى ) ما عدا البحث والتطوير( جميعها الملموسة

، وبهذا فإن رأس المال النظمي يؤدي إلى الشركة أفضلية تنافسية
وبهذا  ،اإلنتاجية وزيادة فاعلية المبيعات العملية كفاءةتحسين 

 .Shangguan 2005)( المنافسينتستطيع الشركة أن تتفوق على 

 يصبح مشابهاً ،وبإضافة البحث والتطوير إليه ،هذا التعريف إن
رأس  حيث عرف) (Evenson, et al. 1995الذي أورده  للتعريف

لمزج مهارات العاملين  تستخدمالمعرفة التي (المال المنظمي بأنه 
 حاجاتتشبع وتوريدها، سلع أو خدمات ورأس المال المادي إلنتاج 

 .ورغباتهم العمالء

 ،ومن صفات الموجودات غير الملموسة أنها غير متجسدة مادياً
ن حصل عليه الشركة الستخدامها موتستمد قيمتها من الحق الذي ت

، أضف إلى ذلك أن الموجودات غير الملموسة أجل توليد الدخل
أو  ،ن، أو المدينيبخالف ودائع البنوك ،ليست أدوات مالية

وهذه األصول  ،طويلة األجل في األسهم أو السندات تاالستثمارا
نها أل ؛موجودات غير ملموسةا ال تصنف غير متجسدة مادياً ولكنه

استالم  أدوات مالية تستمد قيمتها من الحق الذي يترتب لمالكها على
  (Kieso, et al. 2005). ،أو ما يعادل النقد في المستقبل ،النقد

 .والقياس للموجودات غير الملموسة معايير االعتراف

الموجودات غير 38 (جاء في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
أصل غير ملموس والقياس وتحت عنوان االعتراف ب )الملموسة

  :)األصول المشتراة(ي ما يأتالمبدئي له 
              أن  أنه أصل غير ملموس ىاالعتراف ببند عل يتطلب18: مادة 

   :يتبين الشركة أن البند يلبي ما يأت
 .تعريف األصل غير الملموس .أ

  .مقاييس االعتراف المبينة في المعيار  .ب
ي الحاالت ير الملموس فقط فيجب االعتراف باألصل غ :20مادة 

  :يةاآلت

إذا كان من المحتمل أن تتدفق على الشركة منافع  اقتصادية  .أ
  . تعزى لهذا األصل ةمستقبلي

 .كلفة األصل بشكل موثوقإذا كان من الممكن قياس  .ب

يم احتمال تدفق المنافع يجب على المشروع تقو :22 مادة
تمثل  ،قولة ومدعومةباستخدام افتراضات مع ،االقتصادية المستقبلية

تسود أفضل تقدير لإلدارة لمجموعة الظروف االقتصادية التي س
  .على مدى العمر النافع لألصل

يم درجة التأكد يستخدم المشروع الحكم الشخصي لتقو :23مادة 
المتعلقة بتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية التي تعزى الستعمال 

وقت االعتراف المبدئي،  يف، بناء على األدلة المتوافرة لاألص
   .الخارجية اء وزن أكبر لألدلةوإعط
  .كلفتهقياس األصل مبدئيا بمقدار يجب  :24مادة 

  

  .ات غير الملموسة المولدة داخلياًالموجود
االستثمارات غير  38جاء في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  :يالملموسة ما يأت
ما إذا كان أصل يم من الصعب في بعض األحيان تقو :51مادة 

عتراف وكثيراً ما يكون غير ملموس مولد داخلياً يستوفي شروط اال
  :من الصعب

منافع اقتصادية  تحديد ما إذا كان هناك أصل قابل للتحديد سيولد .أ
  .مستقبلية محتملة

وفي بعض الحاالت ال يمكن  ،كلفة األصل بشكل موثوقتحديد  .ب
كلفة االحتفاظ  غير ملموس داخلياً عن كلفة توليد أصلز تميي

 .أو إجراء العمليات اليومية ،ادتهاأو زي ،بالشهرة المولدة داخلياً

داخلياً يلبي  اًمولد ملموسغير  الًما إذا كان أص يمولتق :40 مادة
  :يأتيتوليد األصل إلى ما  المشروعصنف ي ،مقياس االعتراف

 .ثالبح مرحلة .أ

  .مرحلة التطوير .ب

  :البحث مرحلة تكاليف ∗
 ولِّد صلأ بأيعدم االعتراف  )54مادة (معيارهذا ال ويطلب

 أنهاعلى  أنفقتالعتراف بالمبالغ التي ، وانتيجة لعملية البحث
  .حملتمصروف عندما 

عدم االعتراف باألصل المولد داخل  أسباب  Baglireriويرجع
  :يةتاألسباب اآل إلى ،نتيجة لعملية البحث ،المشروع

 .جداة البحث عالية عملي تالزمعدم التأكد التي  حالة .1

، تكون غامضة وغير النجاححتى في حالة  ،النتائج النهائية إن .2
 .للقياس، وغير قابلة معروفة

ها إال ليما يترتب عيمكن تحديدها ومعرفة  الالنتائج النهائية  إن .3
النتائج النهائية  فإن، بعد عدة سنوات، وحتى بعد هذا الوقت
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، والبيع ن والتوزيعاإلعالمثل  ،تكون مقترنة بنشاطات أخرى
 ألن ؛بدقةالعائدة لهذا األصل  النهائيةيم النتيجة وحيث يصعب تق

ال يمكن  ولهذا، لفةالحصيلة النهائية هي نتاج نشاطات مخت
تحديد المنافع االقتصادية المستقبلية الناتجة عن االستثمار في 

 .)(Baglireri, et al. 2003 البحث

 يجبأن نشاط البحث  وآخرون) (Kieso,et al2005 ويرى
  :يتأن يعالج على النحو اآل

حال  تستهلك ،األخرى والتسهيالتالمواد الخام واألجهزة  نفقات .1
البحث  نشاطفي  ال إذا كان هناك احتمال الستخدامهاإ ،ظهورها

حال  تستهلكسمل وأو تر اًمخزون تعد حيث ،في المستقبل
 .استخدامها

العاملين في  باألشخاصواألجور وأية تكاليف تتعلق  الرواتب .2
 .ظهورهاحال  تستهلكنشاط البحث 

إال إذا ثبت احتمال  تستهلك، الملموسة المشتراة غير الموجودات .3
عند  أطفوت ترسملحيث  ،استخدامها مرة أخرى في المستقبل

 .استخدامها

حال  خرين تستهلكاآلاألخرى المتعاقد عليها مع  الخدمات .4
 .ظهورها

حال  تستهلك لتي تخص نشاط البحثا غير المباشرة التكاليف .5
  .ظهورها

ومباني إذا كانت المنشاة تمتلك أدوات وأجهزة ومكتبة  أما
 ن هذه التسهيالت تستخدمأو ،والتطويرتخص نشاط البحث 

ترسمل  ،مستقبليةويمكن استخدامها في أبحاث  ،ألغراض البحث
  . بحثنفقات  دوتع ،خالل عمرها النافع وتستهلك

  .لتطويرامرحلة  تكاليف ∗
 38المعيار المحاسبي رقم  من 57جاء في المادة  وقد

االعتراف باألصل غير  يجب: يأتي ما )الملموسةغير  الموجودات(
 داخلي لمشروعالملموس الناشئ من تطوير أو من مرحلة التطوير 

  :يأتإذا تمكنت الشركة من بيان ما ي ،فقط
بح حيث يص ،ة إلكمال األصل غير الملموسالفني الجدوى .أ

   .للبيعفراً لالستعمال أو امتو
  . ل غير الملموس واستعماله أو بيعهإلكمال األص انيته .ب
   .هأو بيع الملموسقدرة الشركة على استعمال األصل غير  .ج
صل األ ، إلكمال تطويرالمناسبةفر الموارد الفنية والمالية اتو .د

 . واستعماله أو بيعه غير الملموس

األصل غير  إلىيعزى نفاق الذي اإلالقدرة على قياس  .ه
 .بشكل موثوق به ،أثناء تطويره ،الملموس

 

  

  .راس المال كلفة في المؤثرة العوامل
المال هو العائد الذي يطلبه المستثمر نظير  رأسكلفة  إن

باالقتراض عندما يكون معدل  المستثمر، ويقوم استخدام أمواله
العائد الذي قل من أ) كلفة رأس المال المقترض(سيدفعه  الذيالفائدة 

كبر أ، أما إذا كان معدل الفائدة األموال لهذهسيجنيه نتيجة استخدامه 
كلفة دد ، وتتحعن االقتراض يحجم، فان المستثمر من العائد المتوقع

 ،Risk المخاطرة :هي ،ة عوامل أساسيةثرأس المال من خالل ثال
 والسيولة ،Information Asymmetry تماثل المعلومات وعدم

Liquidity، ألنها تشكل  ؛مفصال هذه العوامل شرحاً تشرحوس
االستثمارات غير  ثرأاإلطار العام لهذه الدراسة في سعيها لمعرفة 

    .)Barron, et al .2002( كلفة رأس المالالملموسة على 
  

  Risk المخاطرة
  Capital Assets Pricingالرأسماليةنموذج تسعير األصول  إن

Model )CAPM)( Mossion) 1966(Lintner 1965); (؛ 
Sharpe 1964) ( كلفة رأس المال يشير إلى أن)r (بصورة  ،تعتمد

 معامل مثلها في النموذجيعلى المخاطر المنتظمة التي  ،إيجابية
فيها المعلومات  فراتتووذلك في سوق كفؤة  ،)(Betaالمخاطرة 

  .)للجميع
rf + β  (rm – rf )       = r 

  :تمثل حيث
 =r المستثمر يطلبهوهي تساوي معدل العائد الذي (كلفة ال معدل.(  
=rf  ةطراخمالعائد على االستثمار الخالي من ال معدل.  
 =rm  السوق عائد معدل.  
 =β أو معامل المخاطرة بيتا  . 

   
، أخرىكلفة رأس المال تختلف من شركة إلى شركة فإن  لهذا

 Gorton and؛) (Hamada 1969المنتظمباختالف مقدار الخطر 

Halpen 1974).(  
ليأخذ بعين االعتبار خصوصية  ،طور هذا النموذج الحقا وقد

ن بعض االستثمارات خطرة إإذ  ،مخاطرةوعالقته بال االستثمار
أخرى يجب أخذها بعين االعتبار،  عوامل، كما أن هناك بطبيعتها

وحجم  ،ومعدل النمو المنخفض لالقتصاد ،رأس المال كلفةمثل 
 Fama andمنسوبة إلى القيمة السوقية الدفتريةالقيمة و ،المشروع

French 1992, 1993)(، مخاطرةوبهذا نخلص إلى أن معدل ال 
  .كلفة رأس المالزيادة  إلى المرتفع يؤدي

  

  Information Asymmetry .تماثل المعلومات عدم
األصول الرأس  تسعيرافتراض كفاءة السوق في نموذج  إن
، أي أن النموذج هذابالنسبة إلى  حاسم عامل هو  (CAPM)مالية

 السوق، كما أن هذا فرة للجميع وبكلفة معقولةاتكون المعلومات متو
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رض أ ىيتوافر عل، ولكن هذا االفتراض ال اتال يهمل المعلوم
فرة احيث نجد أن المعلومات غير متو ،جميعها األحوال الواقع في

ول على معلومات الحص يستطيع ، أي أن هناك منللجميع بالتساوي
تجعله يحقق أرباحاً  ،)(insiderمن مصادر داخلية في المشروع 

بقية المستثمرين الذين لم  عليهاكبر من األرباح التي يحصل أ
المستثمر  يموتق، كما أن مكنوا من الحصول على هذه المعلوماتيت

يكون مختلفاً عن  معلومات كافية عنه لديهفر االذي لم تتو عللمشرو
  .الحقيقيةقيمته 
كلفة تماثل المعلومات ضروري في تحديد دراسة عدم  إن

فر ا، ألن هذه االستثمارات غالباً ال تتوغير الملموسة االستثمارات
انات المالية الصادرة عن في متن البي كافيةعنها معلومات 

  .البيانات هذه، وال يتم اإلفصاح عنها خارج المشروع
  

    Liquidityالسيولة
، وقد ول المشروعكلفة رأس المال بمدى سيولة أصتتأثر  كذلك

أن سيولة أصول  ىإل) Amihud and mendelson 1986(ارـأش
أي القدرة على تحويل هذه األصول إلى نقد أو ما يعادل (المشروع 

المستثمر استخدام النقد المتحصل  يستطيعالنقد في وقت قصير كي  
كلفة رأس على  حواضأثر  لها) أو إعادة االستثمار لالستهالك

، أي كلما كان باإلمكان تحويل هذه األصول إلى نقد في وقت المال
  .والعكس صحيح ،قلأكلفة رأس المال ، كان معدل قصير

 فين هناك سببين رئيسين يؤثران إ) Akerlof 1970( ويقول
  :وهما ،الشركة موجوداتمدى سيولة 

قيمة  حولت الناتج عن عدم تماثل المعلوما طأيم الخوالتق :أوالً
لنسبة للمالك الحالي لهذه األصول، والمستثمر المحتمل الموجودات با

الشراء  وسعرينتج عن هذا فارق كبير بين سعر البيع   حيث، لها
Bid ask price spread) (المعلوماتن ارتفاع معدل عدم تماثل إ 

شراء يؤدي إلى انخفاض السعر الذي يرغب المستثمر في دفعه ل
وتصبح غير قابلة  ،هنا تنعدم سيولة هذه األصول من ،هذه األصول

قل بكثير من قيمتها أ سعراًيدفع  ئهاألن من يرغب في شرا ؛للبيع
  .الحقيقية

أن األصول تصبح متدنية السيولة عندما ال يوجد سوق  كما :ثانياً
، حيث يصبح من الصعب وضيقةأو أن سوقها محدودة  ،لها
 .يلهايتس

  

  .س المالأر كلفة لموسة وأثرها علىغير الم االستثمارات
تحدد من خالل ثالثة كلفة رأس المال ت أنأشارت األدبيات إلى  لقد

  :وهي ،عوامل أساسية
  .وعدم تماثل المعلومات ،والسيولة ،الخطر

  نوعينغير الملموسة في هذه الدراسة إلى  االستثماراتقسمت  وقد
  :هما

 .والتطوير البحث .1

من  نوعبين كل م توضيح العالقة ، وسيترأس المال المنظمي .2
  .المشار إليها أنواع هذه االستثمارات غير الملموسة والعوامل

 .رأس المالكلفة  فيوالتطوير وأثره  البحث

  باالستثمار في البحث والتطوير  اوعالقته مخاطرةال
الواضح أن االستثمار في البحث والتطوير استثمار عالي  من

المالية  المحاسبةمجلس معايير   رارولهذا السبب جاء ق ،الخطورة
)FASB(  واعتبارها  ،نفقات البحث والتطوير رسملةبعدم

 .FASB statement NO)تحميلها على قائمة الدخلو ،مصروفاً

2.1974). 

، وقد عرفه قاموس ث والتطوير عملية إلبداع المعرفةالبح إن
عملية تسودها حالة  بأنها (Webster page 8; 2002) وبستر

، أو حالة فريدة لم يسبق أن جربت تكونألنها  ،يرة من عدم التأكدكب
جراء إمن الصعوبة بمكان  فإنه، لهذا لهاكان هناك حالة مماثلة 

وعلى سبيل . العمليةيم لما يمكن أن ينتج عن هذه وعملية تنبؤ أو تق
يعد إنفاقه و اًعام 12-15وخالل فترة  ،في الواليات المتحدة: المثال
دوالر إلنتاج أدوية جديدة لبعض األمراض في  مليون 500 قرابة
 من أنواع العالجات نوع 5000البحث والتطوير على حوالي  عملية

هذه العالجات بتجريبها على ح إال لخمسة أنواع من سم، لم يالجديدة
هذه إال نوع واحد من  لى االستعمالإيصل إلى السوق و ولم، البشر

الخطر الكبير  من ثمو ،عدم التأكد ةحال، ويوضح هذا كلّها األدوية
 عملية نجاح حال، وحتى في الذي يالزم عملية البحث والتطوير

ن هذه النتائج تكون إ، فإيجابية نتائجالبحث والتطوير ووصولها إلى 
النتائج النهائية  أنكما  ،وغير قابلة للقياس ،وغير معروفه ،ةغامض

 هذا، وحتى في دة سنواتيمكن تحديدها إال بعد ع للعملية برمتها ال
 ،مثل اإلعالن ،ن النتائج تكون مقترنة بنشاطات أخرىإالوقت ف
ألن المنتج النهائي  ؛مها بدقةويتق يصعبحيث  ،والبيع ،والتسويق

 بعد )(Kothari et al 2002 هو حصيلة نشاطات عدة، وقد توصل
، إلى أن عملية األمريكية األعمالتحليله عينة كبيرة من مشاريع 

في  التأكدبحث والتطوير عملية ترافقها حالة كبيرة من عدم ال
، هذا على خالف الحال في االستثمار الحصول على منافع مستقبلية

، كما أن نتائج البحث والتطوير قد والمباني والمعدات المصانعفي 
ا وال يمكن تمريره ،إليها الباحث نفسه توصلتكون معلومات ثمينة 

هذه المعلومات ملكاً  تصبح، عندها ي الشركةأو للعاملين ف للشركة،
 .لهذا الفرد الذي من الممكن أن يترك الشركة في أي وقت

 :هما ،اط البحث والتطوير إلى قسميننش تقسيم ويتم

 .البحث .1
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 ،تبار نفقات عمليات البحث مصروفاًحيث يتم اع ،التطوير .2
، إذ ال ُأشير إليهاوالسبب في ذلك هو حالة عدم التأكد التي 

اقتصادية يمكن أن تتدفق على  منافعيمكن التأكد من أن 
هذه  نتائجكما ال يمكن تحديد  ،المشروع نتيجة هذا البحث

، أما عملية التطوير عملية بدقة عند نجاح عملية البحثال
، مثل التأكد من تدفق إذا تحققت ظروف معينة هانفقات ترسملف

هذه المنافع بدقة ، وتحديد قيمة الشركة علىالمنافع االقتصادية 
No.38)،IAS( ،يقول آخرون بوجوب التمييز بين نوعين  كما

 :وهما ،البحثمن أنواع 

 ) (Pure scienceجديدة معرفةالبحث العلمي الذي يضيف  .1
 .نفقات هذا النوع مصروفا دوتع

تشير معايير  حيث ،)Applied science(البحث التطبيقي  .2
ات هذا النوع في رسملة نفق إلى )IAS( المحاسبة الدولية

البحث  دو لكل هذه األسباب يع ،الشروطفر بعض احال تو
 المالكلفة رأس لهذا فإن  ؛والتطوير عالي الخطورة

 .تكون مرتفعة المستثمر فيه
 

     .            البحث والتطويربلومات وعالقته تماثل المع عدم
تماثل المعلومات أن أحد األطراف المشاركين في  عدميعني و

ة األطراف من بقي وكماًفضل نوعاً أسوق يمتلك معلومات ال
 يعرفها، كأن يكون لدى البائع معلومات ال المشاركة في هذا السوق

، أي أن المشتري يمتلك معلومات ال المشتري والعكس صحيح أيضا
أن عدم تماثل المعلومات هي حالة تكون فيها  والنتيجةيعرفها البائع 

ولكن ليس  األطراف لبعضفرة امتوبعض المعلومات المالئمة 
 ، حيث ال يستطيعللجميع، مما يؤدي إلى عدم كفاءة السوق

الوصول إلى المعلومات المناسبة التي  جميعهم فيه نوالمشارك
 .االستثماريةيحتاجونها عند صناعة قراراتهم 

أطراف السوق على المعلومات تمكنه من  أحدحصول  إن
ال يملكون هذه  الذيناآلخرين كثر من أتحقيق منافع اقتصادية 

وخاصيته  ،، كما أن طبيعة عملية البحث والتطويرالمعلومات
 إلى ظهور عدم تماثل المعلومات في إبداع المعرفة تؤدي الفريدة

 ،للبيانات المالية وبعض العاملين في الشركة المستخدمينبين عامة 
 ،لخارجيوالمدقق ا ،والمحاسبين ،مثل أعضاء مجلس اإلدارة

حق  له، أو أي فرد آخر في الشركة والعاملين على البحث نفسه
حيث  )(Insider على نتائج نشاط البحث والتطوير طالعاال

ذه المعلومات لتحقيق مكاسب ه استخداميستطيع هؤالء األشخاص 
كثر أأرباح  تحقيق، أو تسريبها لآلخرين حيث تمكنهم من شخصية

  .ا يحققه عامة المشاركين في السوقمم

 سواء ،في امتالك المعلومات والحصول عليها التماثلعدم  إن
المشاركين في ما  ،كميتها مأذلك في نوع هذه المعلومات  أكان

 ،داتهاوسهم الشركة وموجأيم وإلى االختالف في تق يؤديالسوق 
نتيجة  ،المعلومات بقيمته العادلة يمتلكمه من ويقففي الوقت الذي 

في السوق  المشاركينن بقية إف ،لتطويروا ثعلى نتائج البح طالعها
سهم الشركة أمون وثمرين ومقرضين ومحللين ماليين يقمن مست

ت لديهم عن لعدم وجود معلوما ،كثر من قيمتها العادلةأأو  قلأبقيمة 
  .نتائج البحث والتطوير

واألبحاث السابقة إلى وجود أدلة واضحة  الدراساتأشارت  وقد
 ،على عدم تماثل المعلومات والتطويرث أثر االستثمار في البح نع

 )et al .2001) Barth,( Barron, et al .2002)فقد وجد كل من 
تكون  ،التي تمتلك موجودات غير ملموسة كبيرة الشركة يموتق أن

يحتاج إلى جهد إضافي من  ،نشاط البحث والتطوير عنناتجة 
حيث يشكل ، لهذه الموجودات العادلةللوصول إلى القيمة  ،المحللين

أن هذه  كما، لفة إضافية للحصول على المعلوماتهذا الجهد تك
، أضف إلى ذلك أن من قيمتها العادلةقل من أم بقيمة والشركة تق

، وذلك لعدم تماثل كبرأفي هذه الشركة يطلب فائدة  االستثماريريد 
  .الشركةالمعلومات حول هذه 

 )(Adoby, et al. 2000؛ ) (Barth, et al. 1999ثبتأ كما
 الشركة التي تمتلك موجودات على معلومات عن يحصلمن  أن

يمكنه  ،يرنتيجة لنشاط البحث والتطو هاداخل أودعتغير ملموسة 
 .اآلخرونكثر مما يحققه أمنافع وأرباح  تحقيق

  

        .              البحث والتطويرب وعالقتها السيولة
أو ما يشبه  ،لى نقدهي القدرة على تحويل األصل إ السيولة إن

 -كما تعرف السيولة  .معقولة كلفةبأو  ،كلفةبسرعة ودون  ،النقد
 الوفاءبأنها قدرة المشروع على  -من وجهة نظر المقترضين

، أما السيولة من وجهة نظر تزاماته الجارية في الوقت المحددبال
لتلبية طلب أصحاب  ،البنك على توفير النقد قدرةالبنوك فهي 

هنا يتضح أن األصل  من .عند طلبهم سحب هذه الودائعودائع ال
 نأ، وهذا يعني كلفة قليلةكن بيعه في أي وقت وبعالي السيولة يم

ن االستثمار في هذه األصول إلهذا ف ؛هذا األصل قليل الخطورة
بعكس االستثمار في أصول عديمة  اً،منخفضيعني معدل فائدة 

االستثمار  عند اًمرتفع حيث يطلب المستثمر معدل فائدة ،السيولة
 .فيها

والتطوير عالياً  نشاط البحث افي شركة يكون فيه االستثمار إن
وذلك بسبب حالة عدم  ؛منخفضة الشركةسهم هذا أيعني أن سيولة 

الممكن التوصل  منالنتائج التي بوعدم القدرة على التنبؤ  ،التأكد
حث إليها خالل عملية البحث، وحتى في حال نجاح عملية الب
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لعدم  ؛ن حالة عدم التأكد تبقى قائمةإ، فنتائج إيجابية إلىوالتوصل 
ل إليها على تحقيق منافع توص التيمعرفة مدى قدرة النتائج 

ن إ، لهذا فالشركةوتدفق هذه المنافع مستقبالً على  ،اقتصادية
على  اًالمستثمرين في هذه الشركة يطلبون معدل فائدة مرتفع

المال في هذه الشركة تكون  كلفة رأسأن  ، أيفيها استثماراتهم
 .عالية
  

 .س المالأكلفة ر فيالمال المنظمي وأثره  رأس

الموارد  منالمعروف أن معظم رأس المال المنظمي يتكون  من
، واإلعالن ن بيئة العملوتحسي ،، وتقنية المعلوماتالبشرية

رتكز على جانب يكل مكون من هذه المكونات  وألنوالترويج 
من الصعب بحث  يصبح، من جوانب رأس المال المنظمي ختلفم

أثر العوامل الثالثة  حددلهذا سي اً،كل من هذه المكونات منفرد
 .مع رأس المال المنظمي بشكل عام وعالقتها

 

  .                     المنظمي المالوعالقته براس  الخطر
ات دمة استثمارفي الموارد البشرية يأتي في مق االستثمار إن

هذه االستثمارات التي تكمن في  خطورة، رغم رأس المال المنظمي
للعمل في مشاريع  واالنتقال ،احتمال ترك الفرد أو األفراد للمشروع
 بالتخليالمشروع  ، أو قيامأخرى منافسة، أو التقاعد أو المرض

، أما االستثمار في تقنية المعلومات فهو استثمار عالي عنهم
األثر االقتصادي الذي سينتج  عدم التأكد من لةلحانتيجة  ،الخطورة

وقد وجد . وتحديات تطبيقه التكنولوجية، وكذلك أثر التعقيدات عنه
أن )  (Hunter, et al. 2003و ) ,(Dewan, et al. 2003كل من

 استقراراالستثمار في تقنية المعلومات له عالقة إيجابية مع عدم 
يتعلق بتحسين بيئة العمل أما فيما  ،سهم المشروعأالعائد وسعر 

ذه ، كما أن هيعاني من حالة عدم التأكد فكالهما ،واإلعالن
 كلفة غارقةأخرى في كونها  مشكلةاالستثمارات األربعة تعاني 

)Sunk Cost(،  فهي تختلف عن االستثمار في اآلالت والمعدات
وعلى سبيل المثال  ،في حالة تعثر المشروع بيعهاالتي يمكن إعادة 

العمل نفقات ال يمكن  بيئةنفقات التدريب واإلعالن وتحسين ن إف
طورة العالية في هذه تعويضها في حالة فشلها، وعلى الرغم من الخ

، وعدم القدرة على التنبؤ الكبيرة، وحالة عدم التأكد االستثمارات
عن هذه  تنشأبالتدفقات النقدية المستقبلية التي من الممكن أن 

أثبتت أن هذه  الدراساتمن  كثيرالإال أن  ،االستثمارات
المشروع بشكل  فيمن معدل مخاطرة األعمال  تقللاالستثمارات 

ن الشركة يمكنها إدارة أ) (Amram, et al. 1999 ذكرفقد  ،عام
في تقنية  االستثمارمن خالل  ،الخطر في استثماراتها وتقليله

رة على المعلومات التي تعطي الشركة مرونة كبيرة وبنية تحتية قاد
 .التغير، واستغالل الفرص المتاحة تتالءم مع البيئة سريعة جعلها

 أن )(Madden. et al. 2002فقد ذكر  اإلعالنأما بالنسبة إلى 
يكون  ،اًمعروف اًتجاري اًأو اسم ،الشركة التي تمتلك عالمة تجارية

كما أن  ،قل من المعدلأ اله Market Riskالسوق  خطرمستوى 
كثر استقراراً من الشركات أو تذبذباًقل أالنقدية تكون معدل تدفقاتها 

 .المنافسة

على العالقة السالبة بين  ةجديد أدلة( )(Santalo 200م دق وقد
، حيث المشروعومعدل خطر  ،االستثمار في رأس المال المنظمي

، تكون ةنوعية جيد اذ اًالشركة التي تمتلك رأس مال منظم نإ :قال
ي استثماراتها ومنتجاتها والتأقلم بسهولة مع على التنويع ف قادرة

 .في بيئتها وفي السوق تحدثالمتغيرات التي 

من أنواع رأس المال  كثيرفإن الشركة تستثمر في ال النهاية وفي
االستثمارات ما زالت تحتاج إلى  هذه، لكن مدى خطورة المنظمي

 ذكروا أن الباحثينعلى الرغم من أن بعض  ،المزيد من الدراسة
كلفة رأس المال الكلية في هذه االستثمارات تؤدي إلى تخفيض 

 .)(Sangguan 2005 الشركة
 

  .                رأس المال المنظميب وعالقتهتماثل المعلومات  عدم
كي  ،المال المنظمي في الشركة ضروري جداً رأسوجود  نإ

ومواردها  ،الملموسةوتفعيل موجوداتها  ،تتمكن من االنتفاع
حيث تستمد الشركة أفضليتها التنافسية من  ،ليةاعبكفاءة وف ،ريةالبش

، ومن النادر أن تقوم على مر السنينمالها المنظمي المتراكم  رأس
ظمي، المعلومات المتعلقة برأس مالها المن عنالشركة باإلفصاح 

 ،نظميرأس المال المب االستثماركلفة كما أن هناك صعوبة في تتبع 
واسعة  عملية، مما يجعل من اإلفصاح متحققة منهوتتبع المنافع ال

وبمستوى مرتفع يكون  ،ن عدم تماثل المعلوماتإ، لهذا فالتعقيد
جدل كبير حول رسملة هذه االستثمارات أو  يدورموجودا، و

تعد  ،به حالياً المعمول، وحسب النظام المحاسبي الكهاستها
 ،واإلعالن لمعلوماتاوتقنية  ،االستثمارات المتعلقة بالموارد البشرية

على قائمة الدخل حالما  لتحممصروفات  ،وتحسين بيئة العمل
تماثل  عدموهذه المعالجة تزيد من  ،هذا األسلوب المحاسبي. تحدث

المالية العائدة  للبيانات ينيمين الخارجبين المستخد المعلومات
كلفة رأس يؤدي إلى زيادة وهذا  ،الشركةللشركة والعاملين في 

م المشروع وستثمر أو المقرض ال يستطيع أن يقالم ألن ،مالها
 .المعلومات فراتولعدم  ،بقيمته الحقيقية

 

  .                                المال المنظمي سأربوعالقتها  السيولة
ن إف ،مرتفع خطرلوجود عدم تماثل في المعلومات ومعدل  نظراً

 يضاف، يل السيولةالمنظمي قل المال رأسمن المتوقع أن يكون  
في معظم  قيمته، حيث تكون حويلهإلى ذلك صعوبة نقله أو ت

ن إ، ومن هنا ففقط تملكهاألحيان مقصورة على الشركة التي 
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تماثل  وعدم ،االستثمار في رأس المال المنظمي يعاني عدم السيولة
المتوقع أن  من، لهذا باإلضافة إلى معدل خطورة مرتفع ،تالمعلوما

  .الشركة الكلي مالكلفة رأس ثر واضح على أيكون له 

                               Disclosure اإلفصاح
، أو هو التصريح عن المعلومات السرية بمعناه الشامل اإلفصاح

، أما اإلفصاح في وإبداء الشيء للعيان والبوحالكشف واإلظهار 
قة بالشركة والمعلومات المتعل الحقائق لمحاسبة فيعني االلتزام بنشرا

  .)2004مطر( قرار المستثمر فيالتي من الممكن أن تؤثر 
أهمية اإلفصاح عن  أجمع، بلدان العالم في ،المشرع راعى وقد

 ،ة للمستثمربالنسب ،االقتصاديةالمعلومات المتعلقة بالمشاريع 
 ،، والحكومة والمحللين الماليينوحملة األسهم ،والمقرض
يا إلى الحد الذي يلبي فصاح إجبار، فجعل من هذا اإلوالمنافسين

ه المشاريع ، وعدم إرهاق هذللبيانات المالية المستخدمين حاجات
تبنت مهنة المحاسبة مبدأ اإلفصاح  وقد، بتكاليف إضافية كبيرة
 يطالب  الذي (Adequate Disclosure)الكافي أو المناسب 

 يفحقائق مالية جوهرية بصورة تكفي للتأثير  أيةباإلعالن عن 
الحاالت تكون منافع  بعض، وفي الحكم الشخصي للقارئ الواعي

، وفي حاالت أخرى ولكن تكاليفه غير مؤكدة ،اح ظاهرةاإلفص
 ,Kieso). ولكن منافعه غير ظاهرة ،تكاليف اإلفصاح مؤكدة تكون

et al. 2001)  

 نص قانون الشركات وقانون هيئة األوراق المالية األردن وفي
عن  باإلفصاحعلى وجوب التزام الشركات  2002لسنة  76رقم 

، كما نص لتي تهم مستخدم البيانات الماليةالحقائق والمعلومات ا
األوراق المالية وسوق عمان المالي على إلزام الشركات  هيئةقانون 

من  كثيراً كل ثالثة شهور، إال أن ماليةوإصدار تقارير  ،باإلفصاح
لكثير من المعلومات التي ا عنالشركات تقوم باإلفصاح االختياري 

فقد  )(IASs، أما معايير المحاسبة الدولية القانونلم ينص عليها 
حيث جاء في  ،اهتمت باإلفصاح عن الموجودات غير الملموسة

 :يالموجودات غير الملموسة ما يأت 38 المعيار المحاسبي رقم 

يجب أن تميز البيانات المالية بين كل فئة من  107:المادة 
كما يجب أن تميز بين تلك التي ولدت  ،دات غير الملموسةالموجو
أو امتلكت  ،والموجودات غيرالملموسة التي تم شراؤها ،داخلياً
 :ييأتكما يجب أن تفصح عما  ،لضم األعمالنتيجة 

  .تخدمالعمر النافع أو معدل اإلطفاء المس .أ
 .أساليب اإلطفاء المستخدمة .ب

 كل فترة كم في بدايةلمتراإجمالي المبلغ المرحل واإلطفاء ا .ج
  .ونهايتها

دخل ضمن إطفاء األصل غير مفردات بيان الدخل الذي ي .د
 .الملموس

 :يونهايتها، مبينة ما يأت الفترةداية مطابقة المبلغ المرحل في ب .ه

مبينة  ،للبيانات المالية أضيفتأية موجودات غير ملموسة  .1
م نتيجة لض استملكتأو  ،داخلياً ولدتوبشكل منفصل تلك التي 

 .األعمال

 .الخدمةمن  استبعدتالموجودات غير الملموسة التي  .2

 .الفترةيم خالل وأو االنخفاض الناجم عن إعادة التق ةالزياد .3

خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في بيان الدخل خالل  .4
 .الملموسةالموجودات غير  38بموجب معيار المحاسبة  ،الفترة

 ،ان الدخل خالل الفترةخسائر انخفاض القيمة المعكوسة في بي .5
قيمة  انخفاض 36معيار المحاسبة الدولي رقم  ببموج

 .الموجودات

 .الفترةاإلطفاء المعترف به خالل  .6

صافي فروقات اإلنفاق الناجمة من ترجمة البيانات المالية  .7
 .أجنبيلمشروع 

  .الفترةالتغيرات األخرى في المبلغ المرحل خالل  .8
   

كلفة الكلية ال فيلملموسة وأثره مارات غير ااالستث عن اإلفصاح
  .س المالألر

المالية التي تصدر عن مشاريع األعمال أصبحت  التقارير إن
فرة في االمعلومات المتو مالءمةتثير الكثير من الجدل حول مدى 

 غيروسبب ذلك عدم االعتراف باالستثمارات  ؛هذه التقارير
متن التقارير ظهورها في  عدم من ثمو ،داخلياً المولدة الملموسة

فر اتو لعدم ،إضافية، لهذا فإن الشركات تتحمل تكاليف المالية
أنها ضرورية لصناعة قراره  المستثمرمعلومات مناسبة يرى 

ألمواله  اًمرتفع فائدةهذا المستثمر معدل  طلبيحيث  ،االستثماري
بسبب تكوينه فكرة غير صحيحة عن  ؛لالستثمار في هذا المشروع

 Lev and Zarwin)جة لقراءته للبيانات الماليةنتي المشروعوضع 

المال كانت  رأس كلفةو اإلفصاحالعالقة بين مستوى إن  (1999
 Healyالكثير من الباحثين والدارسين لعلم المحاسبة  اهتماممحل 

and Palepu 2001)(، وجدوا أن أول المنافع المتأتية من  حيث
 إذ ،رأس المال لفةكهو تخفيض  وأهمها اإلفصاح االختياري الجيد
بين  يل مستوى عدم تماثل المعلوماتيؤدي اإلفصاح إلى تقل

 ينيالخارج والمستخدمين )(Insider ينيالداخل المستخدمين
Outsider)(كلفة رأس المال يؤدي هذا في النهاية إلي تخفيض ، و

 ,Walker) كل من وجد وقد .)(Verrecchia , 2001الكلية 

 ,Botsan and Plumleeو Healy, et al. 1999)(و  (1995
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كلفة رأس ختياري له عالقة ارتباط سالبة باإلفصاح اال نأ) (2002
  .المال

  :الدراسات السابقة
من  كثيرقد تناولها الفاالستثمارات غير الملموسة  ألهميةنظراً 

مجموعة من الدراسات السابقة حيث ستعرض  ،الدارسين والباحثين
ر الملموسة واإلفصاح عن هذه ذات العالقة باالستثمارات غي

، ومناقشتها من حيث األهداف التي كانت تسعى إليها ،االستثمارات
  . بما يتفق وأهداف هذه الدراسة ،جهاهم نتائوأ

  

  :الدراسات العربية
س رأ أشارت هذه الدراسة إلى أهمية) 2005العربيد، (دراسة  .1

تحديد دوراً رئيساً في  ، إذ يؤديالمال المعرفي واإلفصاح عنه
، كما بلي وظهور الحاجة المحاسبية إليهالمستق حمكاسب النمو والنجا

حد المقاييس أن ، وأقياسهأشارت إلى وجود صعوبات جمة في 
 .القيمة السوقية والقيمة الدفتريةالمقترحة هو الفرق بين 

  

  :الدراسات األجنبية
  :بعنوان (Botosan, et al. 2000): دراسة .1

(Disclosure Level and Expected Cost of Equity 
Capital: An Examination of Analysts Rankings of 
Corporate Disclosure and Alternative Method of 
Estimating Expected Cost of Equity Capital.  

جريت هذه الدراسة في الواليات المتحدة حيث هدفت تحديد أثر أ
 ،ناعية األمريكيةكات الصة رأس المال في الشراإلفصاح على كلف

  :وهي ،اإلفصاح إلى ثالثة أنواع مختلفة قسموألغراض الدراسة 
 .السنويةالتقارير  .1

 .أخرىالتقارير الربعية وأية إفصاحات  .2

  .المستثمرينالعالقة مع  .3
 كلفة رأس المال، فيهذه األنواع فحص أثر كل نوع من  وقد
ية قة ارتباط خطوجود عال: يتنتيجة الدراسة على النحو اآل وكانت

، كلفة رأس المالالتقارير السنوية و سالبة بين اإلفصاح من خالل
، أما إلفصاح من خالل التقارير السنويةكلفة نتيجة لحيث تنخفض ال

على مستوى القطاعات الصناعية المختلفة فقد كانت العالقة موجبة 
وكانت هذه النتائج  ،وسالبة لقطاعات أخرى ،لبعض القطاعات

التي   Botosanخاصة دراسة ،ة مع نتائج الدراسات السابقةمنسجم
كلفة تبين وجود عالقة خطية موجبة بين كما . 1997أجريت عام 

وبمعنى آخر  ؛رأس المال واإلفصاح من خالل التقارير الربع سنوية
تزداد تكلفة رأس المال نتيجة اإلفصاح من خالل التقارير الربع 

إلى أن توافر المعلومات عن سنوية وترجع الدراسة سبب ذلك 
يشجع  ،واإلعالن عن نتائج أعمالها ،الشركة بشكل دائم ومستمر

 في السوق المالي على شراء أسهم نصغار المضاربين والمستثمري

مسبباً ارتفاع  ،، حيث يزداد الطلب على هذه األسهمالشركة
  . وعدم استقرار هذه األسعار ،أسعارها

 : بعنوان) Francis, et al. 2003( :دراسة .2

(Global Evidence on Incentive for Voluntary 
Accounting Disclosures and the Effect on Cost of 
capital).  

االختياري  حهدفت الدراسة بيان دواعي استخدام اإلفصا
كلفة ، و أثره على ستخدام من الشركات الصناعيةوحوافز هذا اال

وتكونت العينة من  ،أمريكا حيث أجريت الدراسة في ،رأس المال
حيث تعتمد هذه  ،قطاعاً صناعياً 18من  اختيرتشركة  856

القطاعات الصناعية في حصولها على األموال من التمويل 
دولة من دول العالم  34هذه الشركات من  اختيرتكما  ،الخارجي
االختالفات في األنظمة المالية والقانونية  روعيتحيث  ،المختلفة

 .تي تعمل فيها الشركات مدار البحثلدول البين هذه ا

وخلصت الدراسة إلى أن فرض مستوى معقول من اإلفصاح 
يمكن أن  ،وسند قانوني ،مقرونا بمعلومات محاسبية جيدة ،اإلجباري

خاصةً  ،يكون كافياً ويفي بحاجة المستخدمين للبيانات المالية
  .راراتإجراء المقارنات واتخاذ القحيث يمكنهم  ،المستثمرين

وقد أظهرت الدراسة أن مستوى اإلفصاح عن المعلومات 
 ا، كمالقانوني والنظام المالي للدولة المحاسبية مرتبط بالنظام

جي تُفَعُل أظهرت الدراسة أن الشركة التي تعتمد على التمويل الخار
والذي يفوق في مستواه  ،المستوى الجيد اإلفصاح االختياري ذا

دوراً هاماً وحاسماً في الحصول  ث يؤدي، حياإلفصاح اإلجباري
 كما ،وذلك ألثره في تقليل عدم تماثل المعلومات ؛على األموال

  .كلفة راس المالى تخفيض يؤدي إل
 :بعنوان (Doppegieter, et al. 2004) دراسة .3

(Exploring the Linkage between Firm’s 
Intangible Assets and their Cost of Capital).  

صلة أو رابطة  وجودلهدف الرئيس لهذه الدراسة هو إثبات ا إن
 كما، المنشأةس مال أكلفة ربين الموجودات غير الملموسة و محتملة

من خالل االعتراف ببعض  ،إلي تحيز علم المحاسبة لدراسةشير ات
صغيرا من مجمل  اًتشكل جزء والتيالموجودات غير الملموسة، 
  .داخليا رتطوو تولدهذه الموجودات خاصة التي 

، العادلة اقيمتهقد ال تكون هي  شركةالقيمة السوقية لل إن
يم الموجودات غير الملموسة بقيمتها ووالسبب في ذلك هو عدم تق

وكذلك  ،أو ظهورها في القوائم المالية ،، لعدم االعتراف بهاالعادلة
كلفة رأس المال ، كما أن األخرى باألساليبعدم اإلفصاح عنها 

، غير الملموسة الموجوداتكلفة وذلك لتجاهل  ،دم الدقةيشوبها ع
 كلفةبحيث يقود هذا إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة فيما يتعلق 

  .ككل شركة، وكذلك القيمة الحقيقية للرأس المال
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طلب فائدة ي ،شركةالولعدم وجود إفصاح جيد عن  ،المستثمر إن
 ،المالكلفة رأس وهذا بالطبع سيزيد من  ،كبر على أموالهأ
خاصة عن الموجودات  ،يستدعي المزيد من الشفافية واإلفصاحو

 إلى يؤديالمعلومات  في عدم تماثل حالةإن عالج  ،غير الملموسة
واستقرار هذه  شركةلل السوقيةالقيمة  زيادةكلفة رأس المال و تقليل 
  .القيمة

  :بعنوان) (Shangguan 2005 :دراسة .4

(Intangible Investment and the Cost of Equity 
Capital).   

كلفة رأس المال المستثمر في هدفت هذه الدراسة تحديد 
، باإلضافة إلى ر الملموسة في الشركات األمريكيةالموجودات غي

ة الكلية كلفرات غير الملموسة الحالية على التحديد أثر االستثما
، االستثمارات للشركات األمريكية ، وذلك ألهمية هذهلرأس المال

ا كما أنه ى حصول الشركات على قدرة تنافسية،حيث تؤدي إل
  .تحسن اإلنتاج على المدى الطويل

تسهيل ل االستثمارات غير الملموسة إلى نوعين وقد قسمت
 :وهما ،والحصول على المعلومات ،اسعملية البحث والقي

  R&D Investment.االستثمار في البحث والتطوير .1

 Organization Capitalظمياالستثمار في رأس المال المن .2

.Investment 

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن اإلنفاق في مجال البحث 
، بينما يشكل اإلنفاق على رأس المال المنظمي 3.9والتطوير يشكل 

ويضيف أن هذه النتائج . من إجمالي الموجودات %10.8ما يعادل 
 .مع النتائج التي وصل إليها آخرونتبدو متفقة 

من مجموع الموجودات في  %1ر أن زيادة مقدارها كما ظه
 10 قرابةتؤدي إلى زيادة مقدارها  ،اإلنفاق على البحث والتطوير

نقاط أساسية في الكلفة الكلية لرأس المال المستثمر، وفي المقابل 
من  %1فإن زيادة مستوى اإلنفاق على رأس المال المنظمي بمعدل 

نقطة أساسية في الكلفة  4.7قيمة الموجودات تؤدي إلى انخفاض 
، كما تبين أن اإلفصاح عن االستثمارات غير الملموسة في الكلية

كلفة االستثمارات  الشركات األمريكية كان قليال وال أثر له على
، وأظهرت الدراسة عدم وجود دليل يؤشر على أن غير الملموسة

 .زيادة اإلفصاح قد تؤدي إلى انخفاض الكلفة
 

  Research  Methodologyالدراسة  منهجية
النظرية والدراسة  الدراسةبين  هذه الدراسة جمعتلقد 
 :يةتالدراسة على مناهج البحث اآلحيث تعتمد  ،الميدانية

فصول  هذا المنهج في ستخدماحيث  :التحليلي لوصفياالمنهج  .1
 باإلطاروذلك لعرض بعض المعلومات المتعلقة  ،كلها الدراسة

مثل الموجودات غير الملموسة من  ،النظري لموضوع الدراسة

وكذلك االستثمار في الموجودات غير  ،وأنواعهاحيث مفهومها 
 .الكلية المشروعس مال أكلفة رثره على أالملموسة و

حيث استخدم هذا المنهج في تحليل  :الكميالمنهج القياسي  .2
، المختلفة اإلحصائيةاستخدام األساليب بوذلك  ،البيانات وعرضها

 استعين كماللوصول إلى النتائج النهائية،  ،ر والتحليلفي التفسي
 ،ببرامج التحليل اإلحصائي المستخدمة على جهاز الحاسوب

 SPSS) (Statistical Packages .Forباستخدام برمجية

Social Sciences 
   

   Data Sources.البيانات مصادر
 :إلى قسمين هذه الدراسةالبيانات الالزمة ل تنقسم مصادر

   Primary Sources:صادر األوليةالم

ها الباحث مع اجرأ التيالمقابالت الشخصية وتتمثل في 
 ماليين ومحاسبين في الشركاتمديرين من  ،المعنيين والمختصين

   :ومن هذه المعلومات ،األردنية الصناعية
لبعض الشركات (وير على نشاط البحث والتط أنفقتالمبالغ التي  .1

) وفات في التقارير المالية السنويةهذه المصر التي لم تظهر
 .الغ في التقارير المالية السنويةوكيفية قيد هذه المب

 .(Beta)المعلومات المتعلقة بمعدل النمو ومعامل المخاطرة  .2

على رأس المال  أنفقتبعض التفصيالت عن المبالغ التي  .3
واألجور،  ،والرواتب ،خاصةً المصروفات التشغيلية ،المنظمي

 .وفات ال تعد استثمارات في رأس المال المنظميوهذه المصر
  

 Secondary Data: الثانوية المصادر

والمقاالت  ،وثوالبح ،والرسائل الجامعية ،الكتبوتتمثل ب
الصادرة عن وزارة الصناعة  والنشرات ،، والتقاريرالعلمية

 ،األردنية الماليةوهيئة األوراق  ،والسوق المالي األردني ،والتجارة
، )www.jsc.gov.jo( ا اإللكتروني على شبكة اإلنترنتوموقعه

 . والشركات األردنية التي تشكل عينة الدراسة
  

  :صائيالتحليل اإلح طرق
لمعالجة  المالئمةاألدوات و المقاييس اإلحصائية  استخدمت

طة اوذلك بوس ،وتحليلها واختبار الفرضيات وتفسيرها البيانات
 :ي، وعلى النحو اآلتباسوعلى جهازا لح اإلحصائي البرنامج

  Mean.الوسط الحسابي :المركزية النزعة مقاييس -

 Variance, ياالنحراف المعياروالتباين : التشتت مقاييس -
.Standard Deviation 

 Multiple Regressions. المتعدد االنحدار -

   Correlation. االرتباط -

    One Sample T- Test. للعينة الواحدة Tاختبار  -
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  يقة واإلجراءاتالطر
  : وعينتها الدراسةمجتمع 

الشركات الصناعية األردنية المدرجة  نيتكون مجتمع الدراسة م
 2009بين بداية عام ، خالل الفترة الواقعة في سوق عمان المالي

شركة ال تتوافر عنها  ةأي ، حيث استبعدت2010وحتى نهاية عام 
هذه  حددت قدو ،خالل فترة الدراسة) تقارير مالية(معلومات 

من هيئة األوراق  توافرتالشركات من خالل المعلومات التي 
  ،صناعية شركة 87حيث أظهرت هذه السجالت وجود  ،المالية

 .تشكل مجتمع هذه الدراسة

التي تشكل الشركات الصناعية  إن السبب في اشتراط أن تكون
هو تجانس المعلومات  ،عينة الدراسة مدرجة في سوق عمان المالي

، حيث تطبق هذه الشركات المدرجةوتماثلها من فصح عنها لما
التي تلزمها بمستوى معين  تعليمات هيئة األوراق المالية الشركات

سواء  ،وموعد نشر هذه التقارير ،من اإلفصاح في تقاريرها المالية
، حيث ينعكس هذا أم الربعية ،نصف السنوية أم ،أكانت السنوية

أما عينة ، ثل على النتائج النهائية للدراسةالتجانس وهذا التما
حيث  المختلفة، عشوائياً من القطاعات الصناعية حددتالدراسة فقد 
  .شركة 31بلغ عددها 

                          

   Research Methodology. راءات الدراسةجإ
الدراسة وكانت على  عينة بدأ الباحث بإجراءاتالتحديد بعد 
    :يآلتالنحو ا

تفريغ البيانات الالزمة للدراسة من التقارير المالية السنوية  .1
 .للشركات المساهمة العامة التي تشكل عينة الدراسة

 .كي تصبح متوافقة وأغراض الدراسة ،معالجة البيانات .2

وذلك  ،إجراء المعالجات اإلحصائية الختبار الفرضيات .3
 .للدراسات االجتماعية) (SPSSباستخدام برنامج 

  

  :     ت الدراسةمتغيرا
كلفة رأس المال ) (r Cost of Equity Capital :المتغير التابع -

  .الكلية
  .ةالمتغيرات المستقلة الرئيس

) (RND  Research and Development:المتغير المستقل -
 .الشركات عينة الدراسةٌ والتطوير في البحث يالمبلغ المستثمر ف

 المبلغ )ORG )Organizational Capital: المتغير المستقل -

 ألغراض هذه الدراسة ووه ،المنظمي  المال المستثمر في رأس

 ستبعاد، بعد االبيعية واإلدارية والعامة تإجمالي المصروفا

 .ةالمصروفات التشغيلي

البحث  المبلغ المستثمر في RND*dis :لمتغير المستقلا -
في  االستثمار اإلفصاح عن مضروباً في متوسط ،والتطوير
 .لتطويرالبحث وا

رأس المال  المبلغ المستثمر فيORG*dis : المتغير المستقل -
رأس المال  اإلفصاح عن متوسط مضروبا في ،المنظمي
 .المنظمي

 

في  استخدمتية فهي تبين المتغيرات التي تأما المصطلحات اآل

  :النماذج الرياضية
- Beta  الشركةالمنتظمة في  ةالمخاطر يقيس(معامل المخاطرة.( 

- BM )Book- to- market( نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة 
 .السوقية

- Size  الشركةحجم. 

- Lev )Financial Leverage (الرافعة المالية. 

- Earnvol Earnings Volatility) ( االنحراف المعياري
  .للدخل

وقد واجه الباحث صعوبة كبيرة في الحصول على بعض 
امل المخاطرة مثل مع ،اآلخر بعضها فراوعدم تو ،المعلومات

(Beta) جهة من  ةفر لدى أياحيث ال يتو ،للشركات عينة الدراسة
ية توفقا للمعادلة اآل استخرجه الباحث وحسبه، وقد الجهات المختصة

  ):2004الزبيدي (

= cov (RsRm)/σ2 RM β  
  = حيث تشير

β   :بيتا (معامل المخاطرة (  
Rs   :عائد الشركة  
m R   :عائد محفظة السوق  

Rs σ2   :معامل التباين لعائد الشركة  
σ2 R m   :لعائد السوق  معامل التباين  
σ R m   :لعائد السوق االنحراف المعياري  

Cov (Rs Rm)   : التباين المشترك بين عائد الشركةRs وعائد السوق 
m R حاصل ضرب معامل االرتباط  وهوr) ( بين

 σ2العائدين بكل االنحراف المعياري لعائد الشركة 

Rs  واالنحراف المعياري لعائد السوقσ2 R m.  
  

 Measuring Intangible    قياس االستثمارات غير الملموسة

.investment  
 ....        قياس االستثمارات في البحث والتطوير

من األموال في مجال البحث من الشركات كثيراً  ينفق عدد كبير
ت تحسين المنتجا أو ،جل اختراع منتجات جديدةأوالتطوير، من 

عظم هذه النفقات على قائمة م يحمل، حيث وتطويرها الموجودة
وفقاً للنظام المحاسبي المعمول به  ،، باعتبارها مصروفاًالدخل
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عن المبالغ المستثمرة فصح غالبية هذه الشركات ، وتحاليا والمطبق
صدر عنها في البحث والتطوير في التقرير المالي السنوي الذي ي

، وقد أثبتت الدراسات السابقة أن هذه ةفي نهاية السنة المالي
 ،وينتفع منها المشروع لعدة سنوات قادمة ،االستثمارات يمتد أثرها

وقد أجمع الكثير من  .حيث يبدأ هذا األثر بالتالشي مع مرور الزمن
لخمس سنوات  ان، يمتدعلى أن هذا األثر وهذا االنتفاع الباحثين
 .(Chan et al 2001)قادمة 

Lev and Radhakrishnan 2003)(  المبالغ تطفأحيث 
بمعدل  أي )بافتراض رسملتها(على مدى خمس سنوات  المستثمرة

، وبهذا الدراسة لباحث هذا المعدل في هذه، وقد اعتمد اسنوياً 0.20
 ةوالتطوير ألي فإن مجموع االستثمارات المتراكمة في مجال البحث

  :)(Shangguan 200 ييكون على النحو اآلتسنة 

   (1)عادلة م
RDCt = RDt +0.80 RD t-1 +0.60 RD t-2 + 

0.40 RD t-3 + 0.20 RD t-4 
  :نإحيث 

- RDC = )Cumulative Research and Development( .
  .االستثمارات المتراكمة في مجال البحث والتطوير لسنة معينة

- RD = )Research and Development(. 

  .معينةسنة والتطوير ل المبالغ المستثمرة في البحث

  .قياس االستثمارات في رأس المال المنظمي
Measuring Organizational Capital Investment.  

عن فصح ، حيث يوالتطوير خالفاً لما هو عليه الحال في البحث
ر المالي ، في التقريبالتحديدعلى هذا النشاط  أنفقتالمبالغ التي 

عنه مقروناً  يفصح، فإن اإلنفاق على رأس المال المنظمي السنوي
في الكثير من  ،تب واألجورمثل الروا ،ببعض النفقات التشغيلية

لتقدير  كان هناك محاوالت ودراسات كثيرة ، لهذا فقدالحاالت
، سواء أكان ذلك من خالل على هذا الجانب أنفقتالتي  المبالغ

، ومن ثم استنتاج االستثمارات غير الملموسة الكليةتقدير 
محاولة تقدير  مأ ،وتقديرها رأس المال المنظمي االستثمارات في

ية لتقدير تالمعادلة اآل استخدمتحيث  ،رأس المال المنظمي مباشرة
، متبعا على رأس المال المنظمي تحديدا أنفقتقيمة المبالغ التي 

 . في ذلك )(Shangguan 2005أسلوب 

  )2(معادلة 
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 :حيث

 E =Earning)  Annual(.  

البيعية  إجمالي الدخل قبل طرح نفقات البحث والتطوير والنفقات
  .واإلدارية والعامة

PPE t-1 =Book Value of Plant, Property, and 

.Equipment  
في نهاية السنة والمعدات  القيمة الدفترية للمباني والمصانع تعني

  .الماديالمال رأس  ، وتمثلالحاليةللفترة  السابقة
RDC t-1  =)Cumulative Research and Development( 

 الكستهالمتراكم في البحث والتطوير بمعدل ا االستثمار مقدار
     .الحاليةسنويا للسنوات األربع السابقة للسنة  20%

SGA t-1 = )1 (Annual log  SGA Expenses in Years t- 

 ي نهايةف والعامة المتراكمةالمصروفات البيعية واإلدارية  ملوغريت

  .للسنة الحالية ةالسنة السابق
et = )Error term( الخطأ المعياري.  

، يعني االستثمار في االستثمار في رأس المال المنظمي إن
 ،وتقنية المعلومات ،مثل اإلعالن ،النشاطات المختلفة في المشروع

، لهذا فمن المتوقع أن تسهم وتحسين بيئة العمل ،موارد البشريةوال
، كما أن المبالغ المنفقة في هذا أداء المشروع وربحيتهتحسين  في

يمتد  ، بلنفاق فيه فقطالعام الذي تم اإل العام ال تؤثر على دخل
إذا كانت ذات داللة ( βk، لهذا فإن أثرها إلى السنوات القادمة

فإنها تمثل مقدار مساهمة النفقات البيعية واإلدارية والعامة ) معنوية
(SGA) وع لسنة معينةفي دخل المشرt-k  أما

0

k

k

β
=

فتمثل  ∑

الناتج عن مساهمة المصروفات إجمالي الدخل في سنة معينة، 
(أما  ،عام Kالبيعية واإلدارية والعامة خالل 

0

/k k k

κ

δ β β
=

= فتمثل  )∑

. -k  tالك النفقات البيعية واإلدارية والعامة في عامستهمعدل ا
(Lev and Sougiannis 1996) ًكلفة رأس المال على  معا

بعد إضافة المتغير المستقل ) 3(باستخدام المعادلة رقم  ،الكلية
ORG إليها.  

 Estimating the Cost of Equityكلفة رأس المالتقدير 

.Capital 

عد الخطوة األولى في عملية اتخاذ يكلفة رأس المال إن تقدير 
ستثمار كما أنها عنصر رئيس تمويل هذا اال ةوكيفي ،قرار االستثمار

لنموذج كان نوع ا اًأي ،في عملية قياس أداء اإلنجاز في الشركة
، سواء أكان نموذج القيمة االقتصادية المستخدم في عملية القياس

معدل العائد  ، أمMVAالقيمة السوقية المضافة  م، أEVAالمضافة 
جح كلفة رأس المال بأنها المتوسط المر، وتعرف IRRالداخلي 

 .لكلفة مكونات رأس مال المشروع

، نموذج كلفة رأس المالتحديد ومن أشهر النماذج المستخدمة ل
 pricing Model Capital assetsتسعير األصول الرأسمالية 
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(CAPM) ،إال أنه  ومع أن هذا النموذج ال يخلو من العيوب
 .على نطاق واسعيستخدم 

، إذ إن قا لهذا النموذجية توضح العائد المطلوب وفتوالمعادلة اآل
  :ل بالنسبة للمشروعكلفة رأس الماهذا العائد هو 

Ke =Rf + Beta (Km-Rf)  
 حيث

Ke    =  تكلفة رأس المال. 

Rf    =  معدل العائد الخالي من الخطر. 

=  Km   عائد السوق.  
Beta  =  معدل المخاطرة. 

العتبار عند استخدام ولكن هناك محددات يجب أخذها بعين ا
، إن تقدير عدم الدقة في قياس معدل المخاطرة، وهي هذا النموذج

 Fama and)ال بهذا األسلوب عرضة لعدم الدقةكلفة رأس الم

French 1997) النماذج  وهناك جدل كبير حول االعتماد على هذه
كلفة رأس المال، يعول ، علما بأن قياس في قياس العائد المتحقق

 ل العائد المطلوب مستقبالعليها المستثمرون في قياس معد
Gebhardt et al. 2001)(. 

في قياس كلفة رأس المال  Eastonمنهجية  وقد اختار الباحث
وذلك بسب دقتها وسهولة تقديرها،  ؛ةستخدامها في هذه الدراسال

  .) (3، حيث يعوض الناتج في معادلةيةتوهي حسب المعادلة اآل

 )3(معادلة 

t

tt

p

epseps 12 ++ −
=r  

 حيث

r = The Cost of Equity Capital)( كلفة راس المال.  
epst+1  =)Forecasted One Year-ahead Earnings per share ( 

   .  القادمة السنة نهايةالمتوقع في  على السهم العائد معدل
epst+2 ) =Forecasted Two Year-ahead Earnings per share ( 

   .          نهاية السنة التالية للسنة القادمة على السهم فيمعدل العائد 
 P =Current Stock Price) (سعر السهم الجاري.  

، تكمن في عدم اعتماده على معدل جإن قوة هذا النموذ
ولكن مصدر ضعفه هو أن السوق التي  ،)Beta(المخاطرة بيتا 

، أضف إلى ذلك ةكون سوقاً كفؤالسهم يفترض أن ت تحدد سعر
 .لسنتين قادمتينلعائد على السهم اصعوبة تقدير 

 ىحيث يعتمد كل منهما عل ،نظرياً فإن األسلوبين متشابهان
، (CAPM)معامل المخاطرة ويبدو هذا واضحاً في األسلوب األول 

ألنها  يؤثر في معدل التكلفة Betaإن استخدام معامل المخاطرة 
، أما األسلوب الثاني فهو يعتمد على ة في السوقتعكس وضع الشرك

لشركة الذي على وضع ا ،بأخرى أو ةبصور ،السعر، والسعر يعتمد
ن أ: ، والفرق الوحيد بين األسلوبين هويمثله معامل المخاطرة

تاريخية،  يعتمد على معلومات أسلوب تسعير األصول الرأسمالية
 .تقبليةفيعتمد على معلومات مس أما األسلوب الثاني

كلفة رأس المال تعقيداً هو أن إن من األمور التي تزيد تحديد 
كلفة تحدد لهذا  ،من عدة مصادر هرأس المال يمكن الحصول علي

 .در من هذه المصادر بطريقة مختلفةرأس المال لكل مص

إن ما يهمنا في هذه الدراسة هو تقدير أثر االستثمارات غير 
، حيث ال يتوافر معلومات س المالكلفة الكلية لرأال فية الملموس

الية السنوية الصادرة عن كافية عن هذه االستثمارات في التقارير الم
التدفقات النقدية  في، كما ال يتوافر أية معلومات عن أثرها الشركات
 -في كثير من األحيان -، وتبدو المحاسبة اإلدارية عاجزة أو العائد

لها هو ي يبقى المصدر الوحيد عن القيام بتوفير هذه المعلومات الت
من خاللها عن هذه  يفصح، والتي يندر أن التقارير المالية السنوية

، األمر الذي يؤدي إلى وفقاً للنظام المحاسبي الحالي ،اتاالستثمار
 .جعل المعلومات الواردة في هذه التقارير مشوشة وغير مالئمة

، اذج معدلةفقد استخدم الباحثون نمأما في األبحاث العملية 
رضية تكون هناك نتائج ، وبالطبع ففي كل فوفرضيات مختلفة

 Claus andنموذج: كلفة رأس المال، ومن هذه النماذجمختلفة عن 

Thomas 2001)(.  وقد قام كل من)Plumlee 2002 a (
س أكلفة رويم النماذج المختلفة لتقدير بتق (Guay, et al. 2003)و

 المختلفة، تضوء االفتراضا ، فيومدى صحة هذه النماذج ،المال
 المال كلفة رأسحيث اتفقوا على شرعية هذه النماذج في تقدير 

  .وأكدوا شرعيتها

 فيثر اإلفصاح عن االستثمارات غير الملموسة أمنهجية قياس 
  .كلفة رأس المال

وسة كلفة رأس المال المستثمر في االستثمارات غير الملمإن  
أنه يمكن عمل ذلك من خالل تحديد  إال ،ال يمكن قياسها مباشرة

وقد أشار  ،كلفة المشروع الكليةألثر الحدي لهذه االستثمارات في ا
األدب المحاسبي إلى وجود عالقة سالبة بين اإلفصاح عن 

، وسيفحص أثر اسبية بشكل عام وكلفة رأس المالالمعلومات المح
كلفة رأس مال  فين االستثمارات غير الملموسة اإلفصاح ع

      :)(Shangguan 2005ية تمشروع الكلية وفقا للمعادلة اآلال

  )4( معادلة
1 1 2 1

3 1 4 1 5 1

6 1 7 1 8 1

*t t t

t t t

t t t t

r RND RND RNDdis

RNDdis SIZE BM

BETA LEV EARNVOL e

β β

β β β

β β β

− −

− − −

− − −

= + +

+ + +

+ + +
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مقدار )  (RNDdis =Score of Disclosure on R&Dحيث 
  .           والتطوير  اإلفصاح عن البحث

  .سبق توضيحهالرموز فهي كما أما بقية 

صاح عن البحث اإلف فحص أثر ) 3(في المعادلة السابقة رقم 
أما فحص أثر اإلفصاح  ،كلفة رأس مال الشركة الكلية فيوالتطوير 

ية ظمي فسيتم من خالل المعادلة األتعن رأس المال المن
Shangguan 2005):(  

  )5(معادلة 

0 1 1 2 1 1

3 1 4 1 5 1

6 1 7 1 8 1

*t t t T

t t t

t t t t

r ORG ORG ORGdis

ORGdis S IZE BM

BETA LEV EARNVOL e

β β β

β β β

β β β

− − −

− − −

− − −

= + + +

+ + +

+ + +

 

 ORGdis  =Score of Disclosure on Organizationalحيث

Capital) (س المال المنظمياإلفصاح عن رأ مقدار .  
تي يجب على لقد حدد قانون الشركات األردني المعلومات ال

لحد األدنى ، حيث تشكل هذه المعلومات االمشروع اإلفصاح عنها
، وإلدارة المشروع الحق في أن تفصح عن الذي يجب اإلفصاح عنه

ويخدم أية معلومات إضافية ترى أن اإلفصاح عنها يفيد المشروع 
 حددو ،معلوماتاختار ، إال أن الباحث قد رير الماليةمستخدمي التقا
صاح عن في عملية اإلف ةرأى أنها ضرورية ومفيد ،مفردات معينة

، وقد تكون بعض هذه المعلومات من االستثمارات غير الملموسة
، إال أن وجعل اإلفصاح عنها إجباريا ،قانونضمن ما أشار إليها ال

، ولكن بعض مشاريع القانون دات األخرى لم يشر إليهابعض المفر
كما راعى الباحث في اختيار هذه . )اختيارياً(عنها  تفصحاألعمال 

المعلومات أنها تتعلق باالستثمارات غير الملموسة التي هي 
متبعا في  ة،مفرد (60)  حيث بلغ عددها ،موضوع هذه الدراسة

 ، حيثArvidssonأما  shangguanو  Arvidssonذلك منهجية 
 ةالموارد البشري) 1(هي  ،المعلومات إلى خمس مجموعات قسم هذه

 مع الموردين والعاملين والشركات العالقة) 3(البحث والتطوير ) 2(
فقد  Shangguan، أما البيئة والمجتمع) 5(بيانات منظمية ) 4(

 ،الخامسة ةولكنه حذف المجموع ، Arvidssonاستخدم أسلوب
ي التي يمكن قياس أثر ن المجموعات األخرى هأوحجته في ذلك 

سواء أكان ذلك في فيها، اإلفصاح عن االستثمارات غير الملموسة 
رأس المال المنظمي، وقد اتبع الباحث  مأ ،مجال البحث والتطوير

كما أن  ،العتقاده أنه األقرب إلى الواقع ، Shangguanأسلوب
 مشاريع األعمال فيالمعلومات المتعلقة بالبيئة والمجتمع متشابهة 

حيث تعمل هذه المشاريع في البيئة نفسها  ،التي تشكل عينة الدراسة
لهذا فلن يكون هناك أي فرق في اإلفصاح عن هذه  ؛والمجتمع نفسه

حذف بعض ب ،بعض التعديالت أجرى الباحثكما  ،المعلومات

  Shangguanأخرى على القائمة التي استخدمها ةضافإو ،المفردات
ع الشركات ئمة مالئمة ومنسجمة مع واقلتصبح هذه القا ،في دراسته

اس يبين المفردات التي سيق (4)، والجدول األردنية عينة الدراسة
  .اإلفصاح عنها في عينة الدراسة

مفردة من المفردات التي وردت نقطة واحدة لكل  وقد أعطيت
ر إذا أفصح المشروع عنها، وصفر إذا لم يفصح في الجدول المذكو

لمشروع وفقا ب متوسط اإلفصاح في ا، وبهذا يمكن حساعنها
  :)(Shangguan 2005: ةتيللمعادلة اآل

    )6( معادلة

∑
=

=
n

i

id
n

DS
1

1  

 .تعني معدل اإلفصاح في المشروع=  DSن إحيث 

di = عنها أفصحفردات التي تعني عدد الم.  
n  = الكليتعني عدد المفردات.                 

في  shangguanالذي استخدمه  األسلوب وقد استخدم الباحث 
تأكد من الصدق واالتساق ، وهو لهذا سيومنح النقاط ،عملية التقدير

، حيث ومنحها النقاط وكذلك عملية تقدير ،الداخلي لهذه المفردات
وجد الباحث أن أفضل ما يمكن استخدامه في مثل هذه الحالة هو 

تستخدم لفحص  التي Cronbach,s Alpha (1951)معادلة 
  :يةتتي تأخذ الصيغة الرياضية اآلوال ين،والترابط الداخلي تساقاال

  )(7معادلة 

, )1(
1 1

22

∑
=

−
−

k

i
DI SS

k

k  =α  

 :حيث
Cronbach,s Alpha  = α 

k = )Number of Item (الفقرات المكونة لالختبار عدد  
Si = )Variance of Item( تباين المفردات وهي هنا اإلفصاح  

SD
2 =  (The Variance of Disclosure score)نقاط اإلفصاح تباين.  

قبول للصدق و هو معدل م ،%60وبنسبة  ،إن كرنباخ ألفا
 ,Nunnatlyأما،  (Lioaville, et al. 1998)االتساق الداخلي من

et al. 1994) (إلى صدق واتساق  يشير  %70وجد أن معدل فقد
واالتساق الداخلي لفحص الصدق  %60د معدل ، وسيحدداخلي قوي

  .ي هذه الدراسةف
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 تطبيق منهجية الدراسة ونتائجها

  .التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات
عينة الدراسة الشركات بعلى البيانات المتعلقة تم الحصول  لقد

ووزارة الصناعة  ،، وسوق عمان الماليهيئة األوراق المالية نم
الية لم، باإلضافة إلى المعلومات المتوافرة في التقارير اةوالتجار

االستثمارات غير وذلك لتحديد أثر ، السنوية للشركات مدار البحث
نية كلفة رأس المال في الشركات الصناعية األرد فيالملموسة 

التحليل اإلحصائي اتبع ، وقد المدرجة في سوق عمان المالي
  :يتوفقا لألسلوب اآل للفرضيات

عن لتحديد أثر اإلفصاح  ةتحليل البيانات واختبار الفرضي .1
في  كلفة رأس المال فيالبحث والتطوير  ياالستثمار ف

 .األردنية الصناعية الشركات

تحليل البيانات واختبار الفرضية لتحديد أثر اإلفصاح عن  .2
كلفة رأس المال في  فيرأس المال المنظمي  ياالستثمار ف

 .األردنيةالشركات الصناعية 

فصاح عن تحليل البيانات واختبار الفرضية لتحديد أثر اإل .3
كلفة  فيرأس المال المنظمي  البحث والتطوير و ياالستثمار ف

 .ال في الشركات الصناعية األردنيةرأس الم

يبين   Descriptive Statisticsالدراسةالتحليل الوصفي لعينة  .4
وعدد الشركات في كل  ،أسماء القطاعات )1(رقم  الجدول
عينة س المال المحسوبة للشركات ، ومتوسط كلفة رأقطاع

كلفة إن معرفة  .كل قطاع من القطاعات الصناعية فيالدراسة 
في ضوء ، إذ مهمة جداً لمتخذي قرار االستثماررأس المال 

، هكلفة يحدد متخذ القرار موقفه من االستثمار أو عدمهذه ال
فة رأس مال الشركات عينة كليبين متوسط ) 1(والجدول رقم 

 .الدراسة
  

  

  

  

  

  

 )3المعادلة (  س الILل ل:JKآIت 8EFG ال6را=8رأ @?<=> آ:89 )1(67ول 
 

  كلفةمتوسط ال  عدد الشركات  اسم القطاع  التسلسل

  0.123  6  األدوية  1
  0.112  5  الكيماويات  2
  0.118  4  األغذية  3
  0.122  8  التعدين  4
  0.121  4  الصناعات الكهربائية  5
  0.119  4  الصناعات الهندسية  6

  0.119  31  كلفةمتوسط ال
  

ظ أن معدل حيالو ،(0.11) كلفة رأس المالقد كان متوسط و
تبين من  وقد .حد ما إلى ات عينة الدراسة متقاربكلفة للشركال

ن رأس المال المنظمي أ، مستخدمة في الدراسةال )(3 خالل المعادلة
 يخالفاً للبحث والتطوير الذ(، ى تأثيره لثالث سنوات قادمة فقطيبق

والسبب في  ،)سنوياً %20بمعدل  ك، ويستهليستمر خمس سنوات
 ,Sellingوالعامة أن النفقات البيعية واإلدارية كما يتضح، ،ذلك

General and Administrative (SGA) نفقات  برتالتي تم اعت
نفقات ا ، يذهب جزء منهأس المال المنظمي في هذه الدراسةر

ال ، حيث تبين نتيجة لذلك أن أثر رأس المتشغيلية يجب استبعادها
، حيث المنظمي يمتد لثالث سنوات فقط، وبنسب مختلفة لكل سنة

 ،ثم يقل هذا األثر في العام الثاني ،يكون أثره كبيراً عند إنفاقه
  .ليتالشى مع نهاية العام الثالث

الستثمار في رأس المال المنظمي فقد كان أما بالنسبة ل
رورية بعد إجراء المعالجات الض ،من إجمالي الموجودات) (0.091

ويعد  ،الك السنويستهوتحديد معدل اال ،الستبعاد النفقات التشغيلية
في  مقارنة مع االستثمار في رأس المال المنظميبال SًTUVWمعدال 

القطاع في حيث كان معدل اإلنفاق الجاري  ،الشركات األمريكية
أما االستثمار في البحث والتطوير فقد كان  ،0.098 الصناعي

  .ي الموجوداتمن إجمال 0.065
 رقم الجدول ُأعدولتوضيح المتغيرات المستقلة لهذه الدراسة فقد 

 قيمةأصغر و ،يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الذي) 2(
  .المستقلةلمتغيرات الدراسة  وأكبر قيمة

  

 إحصاء وصفي لمتغيرات الدراسة المستقلة(2) جدول 
 

Variable Mean  St  Dev min Max Range 

Beta 1.157 0.378 0.60 1.90 1.3 

Size 6.702849 0.572925 5.885054 7.939197 2.054143 

BM  .938 .753  .34 3.24 2.9 

Lev 0.247 0.1234 0.07 0.43 0.36 

ERNVOL 0.1001 0.0667 0.038 0.35 0.28 
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هو صغر حجم الشركات ) (2إن ما يلفت االنتباه في الجدول 
(Size) ما يظهر في (وجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع تكنول

ألغراض التحليل  استخدموقد  الجدول هو لوغريتم القيمة السوقية
باإلضافة إلى المدى ) بين األرقام التباين لولتقلي ،اإلحصائي

في نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية (Range)  الواسع
)Book to Market Ratio( ،  يعود إلى تدني وسبب هذا االرتفاع

نسبة الدين (، كما أن الرافعة المالية شركاتالالقيمة السوقية لبعض 
 ،للشركات عينة الدراسة مرتفعة) Lev جمالي الموجوداتإإلى 

حيث يؤدي هذا االرتفاع إلى صعوبة حصول هذه الشركات على 
االستثمارية أضف إلى ذلك التمويل الضروري لتنفيذ مشاريعها 

  .ا التمويلكلفة هذارتفاع 
كلفة بين ) معامل ارتباط بيرسون(القة فيبن الع )(3أما الجدول 

المخاطرة  :وهي ،ومتغيرات الدراسة المستقلة) (rال رأس الم
)Beta(،  والقيمة الدفترية إلى القيمة السوقية(BM)،  وحجم

واالنحراف المعياري  ،(Lev)والرافعة المالية  ،(Size) المشروع
  .Earnvol)( للدخل

  

  متغيرات الدراسة المختلفةبعض كلفة راس المال وين العالقة ب )3( جدول
 

 r Beta BM Size Lev 

r       

BETA 0.502      

BM 0.868 0.367    

SIZE -0.249 -.0548 -0.359   

LEV 0.367 0.496 0.367 - 0.342  

EARNVOL 0.146 - 0.258 - 0.032 0.438 -0 .325 
  

أعاله أن هناك عالقة ارتباط موجبة بين  ن لنا الجدوليويب 
 ما عدا المتغير ،والمتغيرات المستقلة األخرى )(r المتغير التابع

كما يبين  ،حيث كانت العالقة سالبة ،)(Sizeحجم الشركة  ،المستقل
الجدول أن أقوى عالقة ارتباط كانت مع القيمة الدفترية إلى القيمة 

القة االستثمار في البحث أما ع ،)(0.868حيث بلغت  ،السوقية
حيث بلغ معامل ارتباط  ،مع المتغير التابع فكانت متدنية روالتطوي
أما رأس المال  ، 0.085أما سبيرمان فكان ، 0.139بيرسون

أما معامل ارتباط  -0.03المنظمي فقد بلغ معامل ارتباط بيرسون 
، وهذه العالقة ذات داللة في مستوى –0.15سبيرمان فقد كان 

  .0.05ية معنو

  .اختبار الفرضيات

 P- Valueاستخدمت قيمة: قاعدة القرار لقبول الفرضيات ورفضها

Sig  التي تعد أصغر مستوى اختبار لقياس المعنوية اإلحصائية، 
 الجدولية) (Fبين  عن االختبار التقليدي الذي يقارن وقد جاءت بديالً

دة القرار لذلك فإن قاع ،المحسوبة )(Fوقيمة ) α(عند قيمة محددة 
  :يتتكون على النحو اآل

أكبر من  P-Value Sigإذا كانت  )(Hoنقبل الفرضية العدمية     - 
) α(المطلوب ) مستوى المعنوية المحددة سلفاً(نسبة الخطأ 

 .)(H1ونرفض الفرضية البديلة  0.05وهي 

أقل أو  P-Value Sigت إذا كان )(Hoنرفض الفرضية العدمية     - 
المطلوب ) مستوى المعنوية المحددة سلفاً(تساوي نسبة الخطأ 

)α ( ونقبل الفرضية البديلة  0.05وهيH1)(. 

SولT8 اFUJ9ر الIV?Wا .  

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى اإلفصاح عن  -
 .الشركة  مال سلية لرأالك ةكلفوالتطوير وال االستثمار في البحث

لالزمة للبيانات المعالجات الرياضية ابعد أن أجرى الباحث 
اسة ، لتصبح مالئمة ومتوافقة وأغراض هذه الدرجمعهاالتي 

تحديد المبالغ المتراكمة التي ، وذلك بالمتمثلة في اختبار الفرضيات
في البحث والتطوير، باإلضافة إلى المعالجات التي تمت  استثمرت

تبعاد من حيث اس ،المبالغ المستثمرة في رأس المال المنظمي على
الك ستها وتحديد معدل )3-3(، باستخدام المعادلة النفقات التشغيلية
 ،ومدته ر الملموسة في رأس المال المنظمياالستثمارات غي

عن طريق تطبيق تحليل االنحدار الخطي  هذه الفرضية اختبرت
، وفقا للنموذج (Multiple Regression Analysis)المتعدد 

  :)(Shangguan  2005: ياآلت
  :لتقدير أثر اإلفصاح عن البحث والتطوير .أ

1 1 2 * 1
3 1 4 1 5 1 6 1
7 1 8 1

rt RNDt RND RNDdist

RNDdist SIZEt BMt BETAt

LEVt EARNVOLt et

β β

β β β β

β β

= − + − +

− + + − + − +

− + − +
 

      :لتقدير أثر اإلفصاح عن رأس المال المنظمي .ب
0 1 1 2 1* 1

3 1 4 1 5 1

6 1 7 1 8 1 t

rt ORGt ORGt ORGdisT

ORGdist SIZEt BMt

BETAt LEVt EARNVOLt e

β β β

β β β

β β β

= + − + − − +

− + − + − +

− + − + − +
  

نظمي مالمال ال لتقدير أثر اإلفصاح عن البحث والتطوير ورأس. ج
  :معا

1 1 2 1

3 1 4 1 5 1 1

6 1 7 1 8 1 9 1

10 1 11 1

*

*

t t t

t t t t

t T t t

t t t

r R N D R N D R NDdis

R N Ddis OR G ORG ORGdis

OR Gdis S IZE BM BET A

LEV EA R N V OL e

β β

β β β

β β β β

β β

− −

− − − −

= − − − −

− −

= + +

+ + +

+ + + +

+ +
  

والتطوير  البحث معدل اإلنفاق على=  RND*RNDdis :نإحيث 
  .بمعدل اإلفصاح مضروباً 

RNDdis = معدل اإلفصاح عن نشاط البحث والتطوير في 
  .الشركة
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أول باحث يستخدم ) Botosan 1997( وقد كانت الباحثة
، وكان وى اإلفصاح االختياري في الشركاتيم الشخصي لمستالتقو

نه ال أ، حيث وجدت ناعيةشركة ص 115ى عينة مقدارها ذلك عل
كلفة رأس فصاح االختياري ويوجد عالقة سالبة ذات داللة بين اإل

، وتكمن فكرة االعتبار حجم الشركة ومعامل بيتا، آخذة بعين المال
يم ر السنوي في تقوالتقدير الشخصي في اعتماد الباحث على التقري

نه من أتقد مة بالمفردات التي يع، وذلك بوضع قائعملية اإلفصاح
 أفصحت، ومن ثم يفحص إلى أي مدى الضروري اإلفصاح عنها

عدد المفردات التي ، في ضوء ذلك يقدر عن هذه المفردات الشركة
جهة  ةدون الرجوع إلى أي ،عنها، وكل هذا يتم من الباحث أفصح

  .د فقط على التقرير المالي السنويأخرى، وباالعتما
حيث  ، Botosanمنهجية استخدمت األبحاث التيوقد تتالت 

 )(Healy, et al 1999; Botosan, et al. 2002 ل منم كاستخد

معدل اإلفصاح  الشركة صاحبة أن وجدا، وقد يةهذه المنهج
بين سعر بيع كان لها معدل منخفض في الفرق  ،االختياري المرتفع

من ثم و ،)Bid-ask spreads(في السوق المالي وشرائها أسهمها 
 Botosan and Plumlee، كما وجدت كلفة رأس مال منخفضة

، كلفة رأس المالأن هناك عالقة سالبة ذات داللة بين  )(2002
  .اري في التقارير المالية السنويةومستوى اإلفصاح االختي

، ه هذه على األدب المحاسبي القائملقد اعتمد الباحث في دراست
جيد ة التي أثبتت أن اإلفصاح الوعلى األبحاث والدراسات السابق
مستوى ، وذلك من خالل خفض يؤدي إلى خفض كلفة رأس المال

، وقد ذكر الباحث في الفصل الثاني أن عدم تماثل المعلومات
توى عاٍل من عدم االستثمارات غير الملموسة يرافقها دائماً مس

من اإلفصاح عن  اًومرتفع اً، لهذا فإن مستوى جيدتماثل المعلومات
االستثمارات غير الملموسة سيؤدي إلى خفض عدم تماثل 

  .رأس المال كلفةمن ثم خفض و ،المعلومات
كلفة رأس المال عروف أنه من الصعوبة بمكان قياس ومن الم

فحص ، لهذا االستثمارات غير الملموسة مباشرةالمستثمر في 
كلفة لكلية لرأس مال ر الحدي لهذه االستثمارات على الاألث الباحث

الصناعية األردنية  الشركات، أي على عينة الدراسة المشروع
امة المدرجة في سوق عمان المالي، والتي انطبقت المساهمة الع
مستوى اإلفصاح عن االستثمارات جرى فحص ، وقد عليها الشروط

وتقديرها، غير الملموسة في التقارير المالية السنوية لهذه الشركات 
كلفة ال فياإلفصاح في هذا العام  هذاوفحص أثر  ،2009عن عام 

، إذ من المعروف ل مجريات الدراسةخالالتي قدرت  ،2010لعام 
رأس مال  كلفة فيفصاح في العام الحالي يؤثر أيضاً أن مستوى اإل

  .الشركة في العام القادم
مفردات حددت بواسطتها المنهجية التي  شرحتلقد 

سواء كان (فصاح عنها االستثمارات غير الملموسة التي يمكن اإل
 قيسالمفردات التي ، وقد بلغ عدد )هذا اإلفصاح إجبارياً أو اختيارياً
 )60(غير الملموسة بواسطتها  تمستوى اإلفصاح عن االستثمارا

وعلى النحو  ،هذه المفردات إلى أربع مجموعات قسمتوقد  ،مفردة
  :ي تاآل
 .البشريةالموارد  .1

 .والخارجيةالعالقات الداخلية  .2

 .منظميةلومات مع .3

     .والتطويرالبحث  .4
 مفرداتحيث تشكل المجموعات األولى والثانية والثالثة 

أما المجموعة الرابعة فهي  ،رأس المال المنظمي اإلفصاح عن
يبين معدل ) 4(، والجدول تعلق باإلفصاح عن البحث والتطويرت

اإلفصاح لكل مفردة من هذه المفردات في الشركات عينة الدراسة 
  .)6 رقم ادلةمع(

  
  
  
  
  
  
  

 

  )I`@6دل8 رab (@J9دات ا_^[Iح و@`6ل ا_^[Iح G] آJ9@ Zدة  )4(جدول 
  

 التسلسل ن<ع الI@>:`Lت %الL`6ل 

8G>LfLال 

 1  .25 = الL<ارد الJKVی8  

 1 .وأعمارهم مجلس اإلدارة ءأعضا أسماء 100

 2 .المؤهل العلمي ألعضاء مجلس اإلدارة 100

 3 .عملية ألعضاء مجلس اإلدارةالخبرة ال 100

 4  .إيضاحات عن قدرات أعضاء مجلس اإلدارة العملية 0

 5 .وعمره رئيس مجلس اإلدارةاسم  100

 6 .المؤهل العلمي لرئيس مجلس اإلدارة 100

 7 .الخبرات العملية لرئيس مجلس اإلدارة 100



  س المال في الشركات الصناعية األردنيةأوأثره على كلفة ر ةاإلفصاح عن االستثمارات غير الملموس
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 8  .إيضاحات عن قدرات رئيس مجلس اإلدارة العملية 0

 9 .وعمره المدير العام اسم 100

 10 .المؤهل العلمي للمدير العام 100

 11 .الخبرات العملية للمدير العام 100

0  
 

 12  .إيضاحات عن القدرات العملية للمدير العام

  13 .عدد الموظفين في المشروع 85.6
 14 .المؤهل العلمي للموظفين  72.9

 15 .تي يعملون بهاتصنيف الموظفين حسب الوظائف ال 0

 16  .إيضاحات عن عالقة اإلدارة بالموظفين 0

 17 .معدل ترك الموظفين لعملهم في الشركة 6.9

 18 .إيضاحات عن أي تغير في سياسات التوظيف 0

 19  .إيضاحات عن قدرات الموظفين  0

 20 .نيسياسات الشركة في التعي 65.4

 21 .في صناعة القرارتوضيح عن أسلوب مشاركة الموظفين  0

 22 .برنامج حوافز اإلدارة العليا 77.2

 23 .برنامج حوافز الموظفين 17.5

 24  .السياسات المتبعة لتطوير كفاءة الشركة 32.7

  25 .برنامج السالمة العامة في الشركة 11.5
   8F7رIi8 والF:Wت ال6اIbj`2 = 12ال 

  26 .و التكامل المستخدمة في الشركة إيضاح عن استراتيجية التحالف 16.8
 27 .األسباب الموجبة لهذه االستراتيجيات 16.8

 28 .إيضاح عن الشركاء في هذه االستراتيجيات 16.8

 29 .إيضاح عن مدى نجاح االستراتيجيات المستخدمة  7.9

 30 .إيضاح عن شبكة الموردين والموزعين 16.8

 31 .نفقات التسويق واإلعالن 78.1

 32 .تصنيف العمالء 20.3

 33 .وصف العالقة مع العمالء 6.9

 34 .األساليب والسياسات  المستخدمة للحفاظ على العمالء 0

 35 .األساليب والسياسات المستخدمة مع كبار العمالء 0

 36  .توضيح لسياسة الشركة مع بيئتها الخارجية 45.5

 37 .مدى رضى العمالء) قياس(معرفة  0

  8FLkE@ تI@>:`@ =12 3 

 38 .وصف الستراتيجية األعمال في الشركة 22.3

 39 .تفويض الصالحيات في الشركة ةوصف إلستراتيجي 0

 40 .وصف لسياسات االتصال الداخلي 0

 41 .إيضاح أسلوب المشاركة في المعلومات والمعرفة داخل الشركة 0

 42 .ة في الشركةوصف لنظم المعلومات المستخدم 11.2

 43 .آ_XjlاijkS`^ر bcdUe fg اWT_V`a^ت، أ]TاXY و  11.2

 44 .وأسبابه االستثمار في تقنية المعلوماتأهداف  0

 45 .إيضاح عن ثقافة المنظمة 0

 46 .إيضاح عن الصورة العامة للشركة وعالماتها التجارية 22.5

 47 .إيضاح عن أي إنجاز نوعي متميز للشركة 42.1

 48 .وصف لحالة تكنولوجيا اإلنتاج في الشركة 14.1

 49 .وصف للطاقة والكفاءة اإلنتاجية في الشركة 0

 Jی>l?و ال mnV4 11 =ال 

 50 .نفقات البحث والتطوير 71.3

 51 .عدد العاملين في مجال البحث والتطوير 0

 52 .وأهدافها نشاطات البحث والتطوير في الشركة إيضاح عن سياسة 17.3

 53 .وصف لقدرة الشركة التنافسية 91.6

 54 .إيضاح عن أهم مشاريع األبحاث العلمية في الشركة 12.2
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 55 .إيضاح عن مشاريع البحث في مجال تطوير المنتجات 27.4

 56 .في الشركةجميعها مشاريع األبحاث والتطوير بيان وتوضيح عن  0

 57 .وأعدادها )المحفظة اإلنتاجية(ركة منتجات الشوصف ألنواع  93.2

 58 .إيضاح عن االختراعات المتوقعة 5.3

 59 .السياسات المتبعة في حماية االختراعات الجديدة في الشركة 5.3

 60 .التوقعات المستقبلية للبحث والتطوير في الشركة 5.3
  

لقياس مستوى  اختيرتالمفردات التي  )4(يبين الجدول 
صاح عن ، كما يبين معدل اإلفةفي الشركات عينة الدراس اإلفصاح
ضعف  من هذه المفردات، ونالحظ من هذا الجدول ةكل مفرد

، خاصة وانعدامه عن أخرى ،ن بعض المفرداتمستوى اإلفصاح ع
وتتعلق  ،)ةمعلومات منظمي(المفردات التي تتعلق بالشركة 

وتفويض  ،يالتصال الداخلوسياسات ا ،وثقافتها ،باستراتيجيتها
لموارد البشرية ، كما نالحظ أن معدل اإلفصاح عن اتالصالحيا

، والسبب في ذلك يعود إلى وجوب اإلفصاح عن خاصة كان مرتفعا
حسب  ،واإلدارة العليا في الشركات األردنية ،أعضاء مجلس اإلدارة

أما مستوى  ،2004لسنة  76قانون هيئة األوراق المالية رقم 
، فقد داخلية والخارجيةالشركة مع بيئتها الاإلفصاح عن عالقات 

 ،ومدى رضا هؤالء العمالء ،كان اإلفصاح عن العالقة مع العمالء
، وأما نشاط البحث شركة مع بيئتها الخارجية معدوماوسياسات ال

ولم تفصح  ،عن عدد العاملين في هذا النشاط تطوير فلم يفصحوال
  .هاعدد مشاريع البحث والتطوير لديالشركات عن 

فيبين عدد المفردات لكل مجموعة من ) (5رقم أما الجدول 
 أكبر، وومعدل اإلفصاح واالنحراف المعياري ،المجموعات األربع

، حيث نالحظ أن صغر معدل إفصاح في هذه المجموعاتوأ معدل،
إذ لم يتجاوز  ،متدنٍ جداً معدل اإلفصاح عن المعلومات المنظمية

جاوز أعلى معدل إفصاح عن أي كما لم يت ،1 %1معدل اإلفصاح 
  . مفردة

  )6معادلة (مجموعات اإلفصاح ومعدل اإلفصاح لكل مجموعة  )(5جدول 

 م/االنحراف اصغر اكبر
متوسط 

 اإلفصاح

عدد 

 تالمفردا
 المجموعة

100 0 45.61 50.79  25 
الموارد 
 البشرية

78.1 0 22.21 18.83  12 

العالقات 

الداخلية 
  والخارجية

42.1 0 13.33  10.28 12 
معلومات 

 منظمية

93.2 0 36.82 29.9 11 
البحث 

 والتطوير
  

 تدني معدل فيحيث يؤثر هذا  ،% 42.1من المفردات 
منظمية عن اإلفصاح عن المعلومات التي تتعلق بالمعلومات ال

، كما كان اإلفصاح عن الموارد البشرية  الشركات في هذا القطاع
  .هو أعلى معدل إفصاح بين المجموعات

   Alpha Reliability test - Cronbach'sاختبار المصداقية 
 إن اختيار مفردات اإلفصاح عن االستثمارات غير الملموسة في

 ;Botosan, 1997الشركات الصناعية األردنية تم وفقاً لمنهجية

Shangguan, 2005)(،  لهذا وتقديره الباحث الشخصيوحكم ،
الداخلي للمفردات التي  التساقمن األهمية بمكان فحص مدى ا كان
والتأكد من مدى الثبات الداخلي لها، ولتحقيق ذلك استخدم  ت،راختي

لقياس االتساق والثبات الداخلي،  Cronbach,s Alpha أداة الباحث
، لهذا فإن قيمة بين المفرداتخلي حيث تقيس هذه األداة االرتباط الدا

 %70حصائيا وقيمة ألفا المقبولة إ ،)1-صفر(ألفا تتراوح بين 
 Lioaville)حسب% 60و ،)Nunnally et, al 1994(حسب 

et,al.1998) وذلك من أجل تعميم النتائج ،على األقل.  
في هذه  جميعها مفردات اإلفصاحوقد احتسب معامل ألفا ل

وهذا المقدار أكبر  ،)(81.9حيث بلغ  ،مفردة 60والبالغة  ،الدراسة
الذي اعتمده % 60 ين البالغمن الحد األدنى المقبول لمعامل التبا

ين ب اً، و تبين هذه النتائج أن هناك اتساقاً وثباتاً داخلياً جيدالباحث
 .مفردات اإلفصاح لعينة الدراسة

ن االستثمارات إن نتائج االنحدار المتعدد لتقدير أثر اإلفصاح ع
كما ، رأس المال في القطاعات الصناعية كلفةغير الملموسة على 

تبين أن أثر اإلفصاح عن االستثمار في  ،)(6ل رقم يظهر في الجدو
كلفة رأس يؤدي إلى خفض ) (RND*RNDdis البحث والتطوير

كما أن أثر اإلفصاح عن رأس  ،)-  (0.037المال بمعدل يصل إلى
كلفة رأس يؤدي إلى خفض ) ORGdis)*ORGالمال المنظمي 

غير ، أما أثر اإلفصاح عن االستثمارات 0.045 -)(المال بمعدل 
 فكان) بحث والتطوير ورأس المال المنظميال(الملموسة مجتمعة 

لرأ س المال  ) 0.065(و ،لإلفصاح عن البحث والتطوير 0.04 -)(
نتيجة اإلفصاح عن البحث (هذه النتيجة  تدوقد تم اعتُمالمنظمي 

أو  الفرضيةلتحديد قبول ) والتطوير ورأس المال المنظمي معاً
.رفضها
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 )4(معادلة  كلفة رأس المال في شركات األدوية والكيماويات األردنية فين االستثمارات غير الملموسة جة تقدير أثر اإلفصاح عنتي )(6جدول 

Variable 
RND ORG RND & ORG 

Coefficient T-test  Coefficient T-test Coefficient T-test 

Itntercep  0.041 0.38 0.32 0.193 0.223 3.79  

RND  0.015 -0.64 - - 0.007 0.18 

RNDdis -0.093 -0.049 - - -0.041 -0.07  

RNDdis*RND  0.037 -  0.036 - - 0.042 - 0.23 

ORG - - -0.127 0.148 -0.044 -0.06 

ORGdis -  - -0.031 -0.049  -0.022 -0.05 

ORGdis*ORG - - -0.045 -0.22 -0.065 -0.051 

SIZE 0.016  0.85 0.013 0.54 -0.006 -2.46  

BM 0.029 2.058 0.029  2.3 0.030 3.2 

Beta 0.020 1.102 0.018 0.33 0.25 3.02 

LEV -0.049 -0.539 0.009 0.112 0.082 2.78  

ERNVOL -0.037 -0.614 0.024 0.304 0.020 2.36 

Adj  R2 72% - 45%  - 36.9% - 
  

 رقم ANOVA  تحليل التباين وتشير النتائج الظاهرة في جدول
وهي أكثر من  ،0.181كانت  -Value Sig  Pإلى أن قيمة )(7
)α (لذلك نقبل الفرضية العدمية  ؛0.05 ي تساويتألH0)(  التي

تفترض عدم وجود عالقة ارتباط خطية سالبة ذات داللة بين 
كلفة ير الملموسة في البحث والتطوير واإلفصاح عن االستثمارات غ

ونقبل الفرضية البديلة  ،الشركات الصناعية األردنيةرأس المال في 
)(H1 من النتائج التي أظهرها التحليل على الرغم.  

 

  س المالتكلفة رأ )(rللمتغير التابع ANOVA جدول تحليل التباين  )7( جدول 

Model 
Sum of 
Square 

df 
Mean 

Square 
F Sig 

Regression 
Residual  
Total  

0.0080  
0.0002 
0.0082 

8 
4 
2 

0.001  
0.000  

2.655 0.181 

 

A. Predictor (Constant) RND, RND*RNDdis, RNDdis, ORG, 
ORG*ORGdis, ORGdisSize, Beta, BM,Lev, 

B. Dependent Variable. R 
*Significant at the 5% Level 

-Adjusted R)فيبين أن قيمة معامل التحديد ) (8أما جدول 

Square)  تشير إلى أن المتغيراتف )0.559( والتي تساوي 

 النموذجالمستقلة المستخدمة في الدراسة، تستطيع من خالل 

 من التباين في المتغير التابع، وهذا مؤشر) 0.559( تفسير .اojU`aح
 .على العالقة الخطية للنموذج المقترح

كلفة رأس المال في شركات تكنولوجيا المعلومات ) (rللمتغير التابع  )(8جدول 

   Model Summary    ت األردنيةواالتصاال

Model R R. Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
 the Estimate 

1 0.900 0.809 0.559 0.0163208 

A. Predictor (Constant) RND,RND*RNDdis,RNDdis, ORG, 
ORG*ORGdis, ORGdis, Beta ,Size , BM. Lev, Earnvol 
Variable. 

B. Dependent.  

  

  

 هذه الفرضية تختلف مع النتائج التي توصل إليها كل إن نتيجة

 Botosan, 1997; Sengupta, 1998; Leuz and) من

Verrecchia 2000; Botosan and Plumlee 2002)  إال أنها
التي تشير إلى عدم  ) (Shangguan, 2005تتفق مع نتائج دراسة

البحث (وجود أثر لإلفصاح عن االستثمارات غير الملموسة 
 .كلفة رأس المال في) ر ورأس المال المنظمي معاًتطويوال

   .اختبار الفرضية الثانية
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى اإلفصاح عن  -

 س مالأالكلية لر ةكلفأس المال المنظمي والاالستثمار في ر
  .الشركة

 NOVA تحليل التباين حيث تشير النتائج الظاهرة في جدول

وهي أقل من  ،042.كانت -Value Sig  Pن قيمةإلى أ) (9 رقم
)α (لذلك نرفض الفرضية العدمية  ؛0.05 ي تساويتلاH0)(  التي

تفترض عدم وجود عالقة ارتباط خطية سالبة ذات داللة بين 
كلفة ير الملموسة في البحث والتطوير واإلفصاح عن االستثمارات غ

 H1)(ونقبل الفرضية البديلة  ،ردنيةرأس المال في الصناعية األ
 .والتي تفترض وجود هذه العالقة

 .كلفة رأس المال )(rللمتغير التابع ANOVA جدول تحليل التباين  )9( جدول

Model 
Sum of 
Square 

df 
Mean 

Square 
F Sig 

Regressin 
Residual 
Total 

0.00840  
0.00134 
0.00974 

5 
6 
2 

0.00151  
0.0002  

3.166 0.042 

A. Predictor (Constant) RND, RND*RNDdis, RNDdis, ORG, 
ORG*ORGdis, ORGdisSize, Beta,  BM,Lev. 

B. Dependent Variable. R 

*Significant at the 5% Level. 

 -Adjusted R)فيبين أن قيمة معامل التحديد )(10أما جدول 

Square) لةفتشير إلى أن المتغيرات المستق ،)0.613( التي تساوي 

 تفسيرالنموذج المقترح، المستخدمة في الدراسة، تستطيع من خالل 
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من التباين في المتغير التابع، وهذا مؤشر على العالقة ) 0.613(
  .الخطية للنموذج المقترح

كلفة رأس المال في شركات  )(rمعامل التحديد للمتغير التابع  )(10جدول 
  Model Summaryتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األردنية 

Model R 
R. 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
 the Estimate 

1 0.900 0.809 0.613 0.0163208 

A. Predictor (Constant) RND, RND*RNDdis, RNDdis, 
ORG,ORG*ORGdis, ORGdis, Beta, Size, BM. Lev,    
Earnvol 

B. Dependent Variable : r 

   .اختبار الفرضية الثالثة

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى اإلفصاح عن     - 
ال المنظمي والبحث س المأر(االستثمارات غير الملموسة 

 .الشركة الكلية لراس مال  ةكلفوال) والتطوير

 ANOVAتحليل التباين حيث تشير النتائج الظاهرة في جدول

 وهي أقل  (0.037).كانت -Value Sig Pإلى أن قيمة  )(11 رقم
 )(H0نرفض الفرضية العدمية  لذلك ؛0.05 ي تساويتلا )α(من 

التي تفترض عدم وجود عالقة ارتباط خطية سالبة ذات داللة بين 
أس البحث والتطوير ور(اإلفصاح عن االستثمارات غير الملموسة 

 ،الصناعية األردنية الشركات كلفة رأس المال فيو) المال المنظمي
 .التي تفترض وجود هذه العالقة H1)( الفرضية البديلة بلونق

 .المال تكلفة رأس )(r للمتغير التابعANOVA  جدول تحليل التباين  )11( جدول

Model 
Sum of 
Square 

df 
Mean 

Square 
F Sig 

Regression 
Residual 
Total 

0.00132  
0.00070 
0.00202 

5 
6 
2 

0.00151  
0.0002  

3.166 0.017 

A. Predictor (Constant) RND, RND*RNDdis, RNDdis, ORG, 
ORG*ORGdis, ORGdisSize, Beta, BM,Lev 

B. Dependent Variable. R 
      *Significant at the 5% Level 

 -Adjusted R)فيبين أن قيمة معامل التحديد )(12أما جدول 

Square) شير إلى أن المتغيرات فت ،)0.712( والتي تساوي
، اojU`aح النموذجالل تخدمة في الدراسة تستطيع من خلمسالمستقلة ا

 ، وهذا مؤشر علىمن التباين في المتغير التابع) 0.712( تفسير
 .العالقة الخطية للنموذج المقترح

تكلفة رأس المال في شركات ) (r معامل التحديد للمتغير التابع (12) جدول

 Model Summaryتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األردنية 

Model R R. Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 0.900 0.809 0.712 0.0163208 

A. Predictor (Constant) RND, RND*RNDdis, RNDdis, ORG, 
ORG*ORGdis, ORGdis, Beta, Size, BM. Lev, Earnvol 

B. Dependent Variable :r 

  جــالنتائ
لملموسة في األردن خالل السنوات نمت االستثمارات غير ا

، ومع االعتراف المتزايد بأهمية هذه لحوظاألخيرة بشكل م
ة وزيادة قدرة الشرك ،االستثمارات التي تؤدي إلى تحسين األداء

، باإلضافة إلى زيادة هامش على المنافسة على المدى الطويل
  :بما يأتيمحدودة  لإال أن معرفتنا ما تزا ،الربح

 .في هذه االستثمارات رمال المستثمكلفة رأس ال .1

  .كلفة رأس المال الكلية فيارات أثر هذه االستثم .2
، فإن معرفتنا لما تضيفه هذه ودون الفهم العميق لهذه األمور

من  ،، وقد حاول الباحثةبقى ناقصتاالستثمارات من قيمة للشركة 
الوصول إلى  ،األسئلة التي طرحتها هذه الدراسة نخالل اإلجابة ع

، في هذه النشاطات استثمرتتي ، وذلك بتحديد المبالغ الفذا الهده
س المال أفة الكلية لركلال فيوأثر اإلفصاح عن هذه االستثمارات 

ستثمارات غير الملموسة م الباحث االس، ولتحقيق ذلك قفي الشركة
  :نوعين ىإل
المبالغ التي  حددتحيث : االستثمار في البحث والتطوير .1

سجالت الشركات القوائم المالية والنشاط من في هذا  استثمرت
  .المعنية

 االستثمارات غير الملموسة األخرىوهو : رأس المال المنظمي .2
وتقنية  ،الموارد البشرية(ما عدا البحث والتطوير  جميعها

) واإلعالن وغيرها ،والعالمات التجارية ،واألسماء ،المعلومات
في  استثمرتالتي  وقد واجه الباحث صعوبة في تحديد المبالغ

ألن الشركات ال تقوم بقيد هذه النفقات في حساب  ؛هذا النشاط
بل تعمد إلى قيدها مع بقية النفقات التشغيلية األخرى،  ،منفصل

وللتغلب على هذه العقبة عمد الباحث إلى اعتبار النفقات البيعية 
ألغراض (في رأس المال المنظمي  اًواإلدارية والعامة استثمار

مثل الرواتب  ،النفقات التشغيلية استبعدت، بعد أن )لدراسةهذه ا
 Lev)متبعاً في ذلك المنهجية التي استخدمها كل من ،واألجور

and sougiannis 1996); (Shangguan  2005).  
  

أس تكلفة ر فيأثر اإلفصاح عن االستثمارات غير الملموسة 

 :المال

لموسة على ن االستثمارات غير المحص أثر اإلفصاح عفٌلقد 
مفردة تتعلق  60من خالل قياس أثر اإلفصاح عن  ،كلفة رأس المال

ها مع المفردات التي اختارها الباحث وقارن ،بهذه االستثمارات
وقد  ،)(Botosan, 1997; Arvidsson, 2003استخدمها كل من

تبين أن معدل اإلفصاح عن االستثمارات غير الملموسة في 
، حيث بلغ المعدل العام منخفض األردنية الصناعيةشركات ال

اإلفصاح وقد كان معدل جميعها، لمفردات  32.48لإلفصاح 
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، أما 10.28حيث بلغ  ،اإلفصاح عن المعلومات المنظمية متدنياًٍ جداً
كما بلغ  ،% 50.79معدل اإلفصاح عن الموارد البشرية فقد بلغ 

معدل اإلفصاح عن البحث والتطوير في الشركات عينة الدراسة 
29.90%. 

وتشير نتائج التقدير إلى أن اإلفصاح عن االستثمار في البحث 
نقطة  0.037كلفة رأس المال بمقدار لتطوير يؤدي إلى خفض وا

، وهذا يعني عدم لنتائج، ولكن ال يوجد داللة إحصائية لهذه اأساسية
ثر اإلفصاح عن هذه االستثمارات، ويعتقد ألتعميم هذه النتيجة 
وانخفاض  ،الدراسة ةلك يعود إلى صغر عينالباحث أن سبب ذ

وانعدامه في  ،لملموسةمستوى اإلفصاح عن االستثمارات غير ا
 ،، وصغر حجم االستثمارات في البحث والتطويربعض الحاالت

كما أن اإلفصاح عن االستثمار في رأس ، اًحيث كانت متدنية جد
 نقطة 0.045كلفة بمقدار المال المنظمي يؤدي إلى تخفيض ال

البحث (أما أثر اإلفصاح عن االستثمارات غير الملموسة  ،أساسية
س المال أكلفة رفهو تخفيض ) المال المنظمي معاً سأوالتطوير ور

 .نقطة 0.062بمقدار 

إلى صعوبة  الباحث سبب انخفاض مستوى اإلفصاحويرجع 
، حيث كلفة اإلفصاح عنها، وارتفاع اراتاإلفصاح عن هذه االستثم

أنواع  على كل نوع منالمبالغ التي أنفقت ب تحديد يصع
 هذه النشاطات أن الشركات تعد ، كمااالستثمارات غير الملموسة

ها ، وتعدخص الشركة وحدهامعلومات توالمبالغ المنفقة عليها 
كي ال  ؛نهاال يجوز اإلفصاح ع ،بعض الشركات معلومات سرية

الستثمارات ، لكل هذا فإن اإلفصاح عن اتصل إلى علم المنافسين
 وليس له أثر ،األردنية متدنٍ الصناعيةشركات الغير الملموسة في 

 .كلفة رأس المال فيواضح 

Fتــال?<صI  
بينت هذه الدراسة حاجة الشركات األردنية إلى األخذ ببعض 

وتعمل على  ،األمور الضرورية والهامة التي يجب أن تقوم بها
 ،رقابية أخرى أن هناك جهات، كما أظهرت الدراسة تطويرها

الضرورية التي من شأنها أن تحسن   عليها القيام ببعض اإلجراءات
نوعية المعلومات المحاسبية والمالية ، وتحسن أداء هذه الشركات

  :      ومن هذه اإلجراءات ،هذه الشركات نالتي تصدر ع
يجاد منتجات إمن أجل  ،زيادة االستثمار في البحث والتطوير .1

، إذ على الرغم من وتحسينها نتجات القائمةالم، وتطوير جديدة
 الصناعية شركاتالتزايد اإلنفاق على البحث والتطوير في 

األردنية في العقد األخير، إال أن الدراسة بينت أن هذا اإلنفاق 
، وعلى قارنة مع الدول المتقدمة صناعياًمبال ،مازال منخفضاً

ر في البحث الرغم من نتائج الدراسة التي أظهرت أن االستثما
، إال أن هناك كلفة رأس الماليؤدي إلى زيادة  والتطوير

دراسات عديدة أشارت إلى أن هذه االستثمارات تحسن أداء 
 .يل وتزيد من قدرتها على المنافسةالشركة على المدى الطو

في رأس  تخدام الموارد التي تستخدماس الشركات األردنيةعلى  .2
ألن معدل اإلنفاق على  ة؛المال المنظمي بطريقة فاعلة وكفؤ

الموارد البشرية وتقنية المعلومات (رأس المال المنظمي 
واإلعالن واألسماء والعالمات التجارية ورأس المال الفكري 

كما ظهر في ، ردنيةالشركات الصناعية األفي ) وثقافة المنظمة
اق لم يكن واضحاً ، ولكن أثر هذا اإلنفكان مقبوال ،هذه الدراسة

نتيجة أعمال الشركة  ، ومن ثمكلفة رأس المال فيه في تأثير
 النهائية

اح عن االستثمارات غير الملموسة في إن معدل اإلفص .3
، لهذا على إدارات هذه األردنية كان متدنياً الصناعية ركاتشال

اح االختياري عن هذه الشركات االنتباه إلى أهمية اإلفص
ات االستثمار، خاصة أن اإلفصاح الجيد عن هذه االستثمارات

 .كلفة رأس الماليؤدي إلى خفض 

اح والقوانين المنظمة لعملية اإلفص شريعاتضرورة تحديث الت .4
ادرة عن الجهات الرقابية عن االستثمارات غير الملموسة الص

، وهيئة األوراق المالية الرسمية، مثل وزارة الصناعة والتجارة
 .هورهاحال ظ وتستهلكخاصة أن هذه االستثمارات ال ترسمل 

ومع  ،تعاون فيما بينهاال الصناعية األردنيةشركات اللى ع .5
 ،منظمات وشركات أخرى خاصة في مجال البحث والتطوير

، باإلضافة كلفةهذا المجال يؤدي إلى خفض الألن التعاون في 
 .اء المعرفة من خالل تبادل الخبراتغنإلى إ

حاث ن نشـاط إجراء األبإن عدم توافر بعض المعلومات يحد م .6
مجال خاصة في  ،هذا النشاط الهام والضروري ،والدراسات

وراق المالية التي ، لذا فإن هيئة األالمحاسبة والتمويل واألعمال
ن وتوفر مشكورة الكثير م ،تقوم بجهد كبير في هذا المجال

ديم هذه ، وال تبخل في تقالمعلومات عن الشركات األردنية
تقوم بتوفير بعض  ، مدعوة أنالمعلومات لكل من يطلبها

، مثل فرة اآلن في مكتبتها اإللكترونيةالمعلومات غير المتوا
  .)Betaبيتا (معامل المخاطرة 

لقد حاول الباحث في هذه الدراسة لفت انتباه الباحثين والدارسين 
 وري لنمو الشركات األردنيةإلى نشاط هام وضر نواألكاديميي

شاط ، وهو نعاماالقتصاد األردني بشكل  وتطورها، ومن ثم
، كما حاول بيان أثر هذه االستثمارات االستثمارات غير الملموسة

، ولكنه يعتقد واعد من قطاعات الصناعة األردنيةفي قطاع هام و
اج إلى المزيد من البحث أن هناك الكثير من المجاالت التي تحت

  .والدراسة
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