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 داخل القطر العربي السوري  ل.س 100لواحد :       قيمة العدد ا
 خارج القطر العربي السوري   دوالرًا أمريكيًا   25

 لمعموم ل.س  1000قيمة االشتراك السنوي : 
 ألعضاء الييئة التدريسية والطالب    ل.س  500

 خارج القطر العربي السوري   دوالرًا أمريكيًا   250
 تراك في المجمة إلى العنوان المبين أعاله.توجو الطمبات الخاصة باالش

 يرسل المبمغ المطموب من خارج القطر بالدوالرات األمريكية بموجب شيكات
 باسم  جامعة البعث.

 % إذا كان االشتراك أكثر من نسخة.50تضاف نسبة 
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 شروط النشر في مجمة جامعة البعث

 :األوراق المطموبة
 3  ( لٍخ ثذوٌ أسى انجبحج / انكهٍخ / َسخخ ور 2َسخ ورلٍخ يٍ انجحج

 نهجحج يُسك حست شروط انًجهخ.  CD( +  انجبيعخ + َسخخ يع أسى

 .ًًطبثع ثحج عه 

 اذا كبن الببحث طبلب: 

  ٌجت ارفبق  لرار تسجٍم انذكتىراِ / يبجستٍر + كتبة يٍ انذكتىر

 انًشرف ثًىافمتّ عهى انُشر فً انًجهخ.

 اذا كبن الببحث دكتور: 

  لرار انًجهس ثإَجبز انجحج أو لرار لسى ثبنًىافمخ عهى  ٌجت ارفبق

 اعتًبدِ.

 اذا كبن الببحث هيئة فنية / ببحث : 

 . ٌجت ارفبق كتبة ٌحذد فٍّ يكبٌ و زيبٌ اجراء انجحج 

   

        : يتم ترتيب البحث عمى النحو التالي  -2

خص ( عنوان البحث ـ ـ ممخص عربي و انكميزي ) كممات مفتاحية في نهاية المم
ـ مقدمة ـ هدف البحـث . مـواد وطـرق البحـث ـ النتـائا ومناقشـتها ـ االسـتنتاجات 

 والتوصيات . المراجع وتأتي المراجع بالمغة اإلنكميزية بصفحة مستقمة.

 تجنب اإلشارة إلى الجداول واألشكال في متن البحث.  -1

يجــب أن تكــون الصــور واضــحة ونظيمــة وغيــر مثبتــة أو مطويــة ويوضــ  عنــوان   -0
 بحث ال

 ورقم الشكل عمى ظير الصورة وحسب ورودىا في متن البحث.

 يجب اعتماد اإلعدادات التالية أثناء طباعة البحث عمى الكمبيوتر:   -4

 .B5 25×17.5قياس الورق  - أ

 سم 2.5يسار  -2.5يمين   – 2.54أسمل  -2.54ىوامش الصمحة: أعمى  - ب

 1.8/ تذييل الصمحة  1.6رأس الصمحة  - ت

   20قياس  Monotype Koufiعنوان ـ نوع الخط وقياسو: ال - ث

 Simplifiedعادي ـ العناوين المرعيـة  13قياس  Simplified Arabicـ كتابة النص 

Arabic  عريض.  13قياس 

 سم.12ج ـ يجب مراعاة أن يكون قياس الصور والجداول المدرجة في البحث ال يتعدى 
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فـنن البحـث سـييمل  في حال عـدم إجـراء البحـث وفقـاً  لمـا ورد أعـاله مـن إشـارات  -5
 وال يرد البحث إلى صاحبو.

تقديم أي بحث لمنشر في المجمة يدل ضـمناً  عمـى عـدم نشـره فـي أي مكـان  خـر،   -6
وفـــي حـــال قبـــول البحـــث لمنشـــر فـــي مجمـــة جامعـــة البعـــث يجـــب عـــدم نشـــره فـــي أي مجمـــة 

 أخرى.

الناشر غير مسـوول عـن محتـوى مـا ينشـر مـن مـادة الموضـوعات التـي تنشـر فـي   -7
 ة المجم

[ حيــث يشــير الــرقم إلــى رقــم   1تكتــب المراجــ  ضــمن الــنص عمــى الشــكل التــالي:    -8
 المرج  الوارد في قائمة المراج . 

 

 أما في نهاية البحث فتكتب المراجع كما يمي:

 آ ـ إذا كان المرجع أجنبيًا:
يـا الكنيـة بـاألحرف الكبيـرة ـ الحـرف األول مـن االسـم تتبعـو فاصـمة ـ سـنة النشـر ـ وتتبع   

( عنوان الكتاب ويوض  تحتو خط وتتبعو نقطة ـ دار النشر وتتبعيـا فاصـمة  -معترضة ) 
 ـ الطبعة ) ثانية ـ ثالثة ( ـ بمد النشر وتتبعيا فاصمة ـ عدد صمحات الكتاب وتتبعيا نقطة.

 وفيما يمي مثال عمى ذلك:
. Willy, New Flame Spectroscopy –MAVRODEANUS, R1986-

York, 373p.  
 

 ب ـ إذا كان المرجع عربيًا:
ــ يتبــ  األســموب نمســو المــذكور فــي كتابــة المراجــ  األجنبيــة. الكنيــة وتتبعيــا فاصــمة، ثــم االســم  ـ
وتتبعـو فاصـمة، ثـم سـنة النشـر واسـم الكتـاب ويوضـ  تحتـو خـط وتتبعـو نقطـة ـ الطبعـة )ثانيـة ـ 

 ة ـ عدد الصمحات.ثالثة( وتتبعيا فاصمة ـ اسم دار النشر بمد النشر وتتبعيا فاصم
 ج ـ إذا كان المرجع بحثاً  منشوراً  في مجمة بالمغة األجنبية:

ـ بعد الكنية واالسم وسنة النشر يضاف عنوان البحث وتتبعـو فاصـمة، اسـم المجمـد ويوضـ  
تحتـــو خـــط وتتبعـــو فاصـــمة ـ المجمـــد والعـــدد ) كتابـــة مختزلـــة ( وبعـــدىا فاصـــمة ـ أرقـــام 

 المجمة. الصمحات الخاصة بالبحث ضمن
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 مثال عمى ذلك: 
 Clinical Psychiatry NewsBUSSE,E 1980 Organic Brain Diseases 

, Vol. 4. 20 – 60 
 د ـ إذا كان المرجع بحثاً  منشوراً  في مجمة بالمغة العربية:

ـــ بعــد الكنيــة واالســم وســنة النشــر وعنــوان البحــث فــي المجمــة، يضــاف اســم المجمــة دون اختصــار 
ط ـ المجمـد والعـدد و يتبعيمـا فاصـمة ـ أرقـام الصـمحات الخاصـة بالبحـث ضـمن ويوضـ  تحتـو خـ

 المجمة. 
تصنف المراج  حسب تسمسل األحرف اليجائية تبعاً  لكنية المولف، وبالنسـبة لكـل مولـف 

 تصنف بحوثو ابتداًء من األقدم نحو األحدث.
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 رسوم النشر في مجمة جامعة البعث
 

احذ نطالة انًبجستٍر و ثحخٍٍ نطالة انذكتىراِ يجبَبً انًىافمخ عهى َشر ثحج و .1

 خالل فترح انذراسخ نطالة جبيعخ انجعج.

( فمظ خًسخ آالف ل.س عٍ كم ثحج نكم ثبحج ٌرٌذ  5000دفع رسى َشر)  .2

( 1انُشر يٍ طالة انًبجستٍر و انذكتىراِ زٌبدح عٍ انجحىث انًسًىح ثهب فً انجُذ )

 خالل فترح انذراسخ 
( فمظ خًسخ آالف ل.س نكم ثبحج أَهى دراستّ )يبجستٍر  5000ر) دفع رسى َش .3

 / دكتىراِ( وٌرٌذ انُشر)ثًب فٍهب انراغجٍٍ ثبنتمذو انى يسبثمخ انذكتىراِ ( 
( فمظ خًسخ آالف ل.س نكم ثبحج يٍ أعضبء انهٍئخ  5000دفع رسى َشر )  .4

 انفٍُخ.
انتذرٌسٍخ يٍ  ( فمظ حالحخ آالف ل.س ألعضبء انهٍئخ  0000دفع رسى َشر ) .5

 انجبيعبد انحكىيٍخ انسىرٌخ ) عذا جبيعخ انجعج ( .
 ( فمظ خًسخ آالف ل.س نطالة انذراسبد انعهٍب  5000دفع رسى َشر )  .6

) يبجستٍر / دكتىراِ ( يٍ انجبيعبد انحكىيٍخ انسىرٌخ)غٍر جبيعخ انجعج خالل 

 دراستهى (. 
نهجبحخٍٍ يٍ انجبيعخ  ( فمظ سجعخ آالف ل.س عٍ كم ثحج 7000دفع رسى َشر )  .7

 انسىرٌخ انخبصخ .
( فمظ خًسخ آالف ل.س نهجبحخٍٍ يٍ خبرد انجبيعبد )  5000دفع رسى َشر )  .8

 وزاراد انذونخ و انًؤسسبد و انشركبد انحكىيٍخ و غٍر انحكىيٍخ (.
( فمظ دوالراً أيرٌكٍبً نهجبحخٍٍ يٍ خبرد انمطر انعرثً  150دفع رسى َشر )  .9

 انسىري. 

( فقط ثالثمئة ل.س رسم موافقة عمى النشر من كافة  300مبمغ )  تحصيل -10
 الباحثين ) خدمات طباعية ( .
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 المحتوى
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11-34  
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66-35 حٌان حمدان  
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 د . هـاٌـل محمد الـطالـب
 

67-99  

آثار تطبٌق سٌاسة االعفاءات الضرٌبٌة فً 
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اُتـهُ  ٌَّ  َتولٌُد األلـَفـاِظ  ُضـروُبُه وَتَجل
  د. َعـادل داود

د َعـامر دبـّوري   د. محمَّ
153-189  
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 األداء اللغوي عند األطباء والممرضين 
 من الناطقين بغير العربية
 طالب الماجستير: عبد الباقي الزعيل العبد

 جامعة دمشق –المعهد العالي لمغات 
 اشراف الدكتورة: سكينة موعد

 الممخص:
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي موضوع الحاجات المغوية لدى األطباء والممرضيف مف 
الناطقيف بغير العربية، وتصميـ وحدة تعميمية مصغرة لتكوف نموذجًا ُيحتذى. واعتمد 
الباحث لتحقيؽ ىذا اليدؼ عمى مجموعة مف األطباء  والممرضيف العرب إلنشاء قائمة 

في المجاؿ الطبي، مف خالؿ مقابمة حكميا الباحث  شيوع لمكممات األكثر استخداماً 
وأجراىا مع عدد مف األطباء والممرضيف العرب في عدد مف مشافي دمشؽ . خرج 
الباحث منيا بقائمة شيوع مصغرة وعدد مف الحاجات المغوية رتبيا حسب األىمية، ثـ 

اطقيف بغير عمى أساس ذلؾ قاـ بتصميـ وحدة تعميمية تخص األطباء والممرضيف مف الن
 العربية.  

توصؿ الباحث بنتيجة ىذا العمؿ إلى أىمية بناء سمسمة تعميمية تخص الفئة المذكورة، بعد 
إعداد قائمة كاممة مف الكممات الشائعة في المجاؿ الطبي، وتوجيو طمبة الدراسات إلى 

 العمؿ عمى مثؿ ىذه الدراسات ذات األىمية االجتماعية والعممية في حياتنا.
 
 
 
 
 
 
 



 من الناطقين بغير العربية األداء اللغوي عند األطباء والممرضين

12 

This study aimed to explore the subject of 

the linguistic needs of the doctors and 

nurses from non-Arabic speakers 

 
 

Abstract 

The study also aims to design a micro teachy unite that can be a 

model to follow. 

 The researcher adopted to achieve this goal on a group of Arabic 

doctors and nurses to create a list of common words most 

commonly used in the medical field, through its verdict interview by 

researcher. And conducted with a number of Arabic doctors and 

nurses in a number of hospital in Damascus. Researcher came out of 

them a list of mini prevalence and a number of linguistic needs 

arranged in order of importance, then on the basis that he designed 

educational units belong to doctors and nurses from non-Arabic 

speakers. 

The researcher found the outcome of this work to the importance of 

building an educational series belong to the category mentioned, 

after the preparation of a complete list of common words in the 

medical field, guiding graduate students to work on such a social 

and practical significance studies in our lives. 
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 مقدمة: 
إف األداء المغوي ىو المقياس األوضح لمقدرة عمى الكالـ منذ فجر التاريخ، لذلؾ لوحظ أف 
ف في عصره العتماد الجاىمييف آنذاؾ عمى السماع دوف الكتابة . األدب الجاىمي لـ ُيَدوَّ

نو ماىر في تنظيـ  ولو ُحِكـ عمى شاعر أو خطيب، لقيؿ عنو: إنو يتكمـ بطالقة، وا 
نو ُيحسف إلقاءىا. وىذا اإللقاء ُيَعدُّ جزءًا مف األداء الذي  نو يجيد التعبير عنيا وا  أفكاره، وا 

 سيناقش حيثياتو ىذا البحث. 
لتواصؿ المغوي عند ( ىو أحد المشكالت التي تُعيؽ اperformanceإف األداء المغوي )

متعممي المغات. وال بد أف التخصص في عمـ مف العمـو سيزيد مف صعوبة تعمـ المغة 
أضعاؼ المتوقع مف سرعة تعمميا لممارسة الحياة اليومية مع أىؿ المغة في بيئتيا 

 األصمية.
إف النبر والتنغيـ واإليقاع والتزميف ىي مشكالت مصاحبة لألداء المغوي، بدءًا مف 

توياتو الدنيا إلى أعمى ما ُيمكف أف يصؿ إليو متعمـ لغة ما، عدا عف المشكالت مس
الصوتية التي تبدأ مع متعمـ المغة منذ المحظة األولى التي يجد فييا في المغة اليدؼ 
ذا تخصصنا في الحديث عف المغة العربية، فما أسرع ما  أصواتًا ال يجدىا في لغتو األـ. وا 

إشكاليات القواعد فييا، وكيفية النطؽ الصحيح لمكممة بشكميا  يتبادر إلى الذىف مف
 المرفوع أو المنصوب أو المجرور.

وعمى الرغـ مف أف بعض العمماء ينظروف إلى "تدريس القواعد النظرية عمى أنو يعاكس 
 ,Krashenاالكتساب العفوي، ويعوؽ الطالقة لما يتطمبو مف تدخالت ذىنية واعية" )

إال أف آخريف يؤكدوف أف "تدريس القواعد ال يعارض الطالقة   ( 1981,1988
 .( Long,1983,1988) االتصالية"  

 مشكمة البحث: 
الحظ الباحث مف خالؿ دراستو وعنايتو بموضوع تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا 
ألغراض  طبية، أف فيمًا خاطئًا يحصؿ في كثير مف األحياف بيف األطباء العرب 

طباء مف الناطقيف بغيرىا العامميف في المشافي العربية، أي: في بيئة لغوية عربية. واأل
وىذا الفيـ الخاطئ خطير مف دوف شؾ، وخاصة في مينة الطب، إذ قد ُيعدُّ أي فيـ 
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خاطئ ذا نتيجة ال ُيْحَمُد عقباىا، وربما تكوف حياة مريض في المشفى عمى المحؾ نتيجة 
 لفيـ خاطئ. 

ة ىذه المشكمة دراسة عممية دقيقة، لى ما سبؽ، فقد شعر الباحث بضرورة دراسواستنادًا إ
وتحديد أىـ الحاجات المغوية التي يجب عمى مصمـ برامج تعميـ العربية لمناطيف بغيرىا 

مقاربة لتمؾ أف يكوف عمى اطالع عمييا حتى يتسنى لو أف يتوصؿ إلى الصيغة ال
أو تصميمو لوحدات تعميمية  لممنيجإعداده  االحتياجات، حتى يضعيا نصب عينيو عند

ومف ىنا توصؿ إلى تحديد مشكمة البحث بالسؤاليف   لتمؾ الفئة مف دارسي المغة العربية.
 التالييف: 
لفئة  ما الحاجات المغوية التي ينبغي عمى مصمـ المناىج التعميمية مراعاتيا -1

 ؟ ف مف الناطقيف بغير العربيةاألطباء والممرضي
 ؟ج التعميمي المقترح ليذه الفئة مف الدارسيفالبرنامما  -2

 أهمية البحث:
 تكمف أىمية البحث في نقاط أىميا:

إف حياة المريض قد تكوف في خطر، ما لـ ينتبو الطبيب والممرض العربي  -1
 والطبيب والممرض مف الناطقيف بغيرىا إلى المغة التي يتبادلونيا.

الباحث رصدت وتصدت لمثؿ ىذه عدـ وجود دراسة سابقة حسب معمومات  -2
المواقؼ المغوية بيف األطباء والممرضيف العرب وبيف األطباء والممرضيف مف 

 الناطقيف بغيرىا.
 أهداف البحث: 

 ييدؼ البحث الحالي إلى:
الكشؼ عف الحاجات المغوية لدى األطباء والممرضيف مف الناطقيف بغير المغة  -1

 .العربية العامميف في المشافي العربية
تصميـ وحدة تعميمية لتدريسيا لألطباء والممرضيف مف الناطقيف بغير العربية   -2

 قبؿ البدء بممارسة العمؿ في المشافي العربية.
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 منهج البحث: 
اقتضت طبيعة الدراسة في ىذا البحث االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي والذي: 

لى دراسة  "ييدؼ إلى جمع أوصاؼ دقيقة لمظاىرة موضوع الدراسة في وضعيا الراىف، وا 
 (. 29، ص 1977)زىراف:  العالقات التي توجد بيف الظاىرات المختمفة"

 التعريفات النظرية واإلجرائية لمصطمحات البحث: 
األداء المغوي: عّرفو معجـ لونجماف لتعميـ المغات وعمـ المغة التطبيقي:"االستخداـ الحقيقي 

وكيفية استخدامو ليذه المعرفة في إنتاج ، )الكفاية( د لمغةوىناؾ فرؽ في معرفة الفر  ،لّمغة
. فقد يكوف لديؾ القدرة عمى إنتاج جممة طويمة جدًا، ولكنؾ عندما الجمؿ وفيميا)األداء(

تحاوؿ استخداـ ىذه المعرفة )أف تحاوؿ األداء( فإنؾ قد َتقِصر أداءؾ عمى استخداـ عدد 
، 2007ة" )جاؾ سي. ريتشاردز وآخروف، معيف مف الصفات واألحواؿ والجمؿ التابع

497  .) 
ويعرفو الباحث إجرائيًا: ما يستطيع األطباء والممرضوف مف الناطقيف بغير العربية فعمو 

 بالمغة أثناء عمميـ في المشافي العربية. 
العامموف في المجاؿ الطبي مف الناطقيف بغير العربية: ويعرفو الباحث إجرائيًا: ىـ 
األطباء أو الممرضوف مف غير العرب الذيف يتعمموف أو يمارسوف مينة الطب في البالد 
العربية مف خالؿ البعثات العممية أو اإليفاد أو المنح أو التبادؿ الثقافي  أو العمؿ 

  المباشر أو غير ذلؾ.
 حدود البحث: 

( طبيبًا 30حدود بشرية: تـ إجراء البحث عمى عينة مف األطباء والممرضيف عددىـ )
 وممرضًا.

 حدود مكانية: مشافي دمشؽ التالية: تـ إجراء البحث في مشافي دمشؽ.
 . 2015/ 8/9و  2015/ 8/ 7حدود زمانية: استغرؽ تطبيؽ البحث أربعة أسابيع بيف 

 اإلطار النظري: 
: األداء المغوي: يبدأ األداء المغوي مع متعمـ المغة العربية مف الناطقيف بغيرىا مف  أوالً 

المستوى المبتدئ األدنى، ويزداد نمو ىذا األداء إلى أف يصؿ إلى سوية يستطيع بيا ىذا 
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المتعمـ في المستويات العميا أف يتواصؿ مع أىؿ المغة دوف عناء و "أف تؤدى تمؾ 
 (. 1989يؿ إلى الدقة والسرعة واإلتقاف" )السيد، الممارسة بصورة تم

فإف توصيؼ المتقدـ  ACTFLولو استفدنا مف توصيؼ المجمس األمريكي لتعميـ المغات 
ىو ما يختاره الباحث، ألف بحثو أصاًل قائـ عمى موضوع تعميـ العربية ألغراض خاصة، 

أداء  ACTFLويصؼ وىو ما ال يمكف البدء بتعممو إال مما بعد المتوسط األوسط. 
تشاركية تمامًا المتقدـ بقولو: "يستطيع الناطؽ في المستوى المتقدـ المشاركة بصورة 

ليوصؿ معمومات شخصية، وكذلؾ معمومات ذات صبغة اجتماعية ووطنية ودولية. إنو 
تناوؿ ىذه الموضوعات بشكؿ محسوس بواسطة السرد والوصؼ، في الماضي والحاضر 

اطؽ المتقدـ التعامؿ مع مواقؼ اجتماعية ليا تعقيد موقفي غير والمستقبؿ. يمكف لمن
متوقع. تتصؼ لغة المتقدـ بالغزارة، وتعبرالفقرة الشفوية عف نوعية الخطاب وكميتو في 
المستوى المتقدـ. الناطؽ المتقدـ لديو تمكف كاٍؼ مف التراكيب األساسية والمفردات العامة 

في ذلؾ ىؤالء غير المعتاديف عمى سماع كالـ غير مما يمكف أبناء المغة مف فيمو بما 
    ( www.actfl.orgالناطؽ بالمغة" )موقع المجمس األمريكي لتعميـ المغات 

إف المستوى المغوي المطموب مف العامميف في المجاؿ الطبي مف الناطقيف بغير العربية 
 وذلؾ بحكـ التخصص.ىو مستوى عاٍؿ بالمقارنة مع أمثاليـ في المستوى المغوي المتقدـ، 

وتنبع أىمية دراسة األداء في ىذه الحالة مف صعوبة تحديد الثروة المفظية التي يجب عمى 
الناطقيف بغيرىا استيعابيا. ولذا يجب عمى مصمـ وحدة تعميمية أف يدرس  األطباء مف

اسة قوائـ الشيوع التي تبنى  المناىج والسالسؿ المغوية عمى أساسيا. وقد راجع الباحث در 
، قائمة معيد الخرطـو 1974رشدي طعيمة حوؿ ىذه القوائـ، ومنيا: )قائمة يونس 

وما  135، ص1985( )طعيمة، 1983، قائمة مكة 1982، قائمة طعيمة 1981
حيث إف ىذه القوائـ ربما تفيد الباحث أثناء إعداد أو تصميـ الوحدة تعميمية  بعدىا(

غيرىا. وأف يضع فييا األسئمة التي ينبغي عمى لمعامميف في المجاؿ الطبي مف الناطقيف ب
 المتعمـ أف يعرؼ إجاباتيا في مواقؼ العمؿ األساسية، مثؿ: 

 كيؼ يسأؿ عف ظروؼ العمؿ )ساعات العمؿ، العطمة،... الخ(. -1
 كيؼ يسأؿ عف األجر أو المرتب )قيمتو، موعد تسممو ...الخ(. -2
 كيؼ يسأؿ عف شروط العمؿ. -3
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 ا.كيؼ يقدـ طمبًا لوظيفة م -4
 كيؼ يطمب إجازة. -5
 كيؼ يكتب استقالة. -6
كيؼ يتعرؼ عمى نظاـ العمؿ )مواعيد الحضور واالنصراؼ، عدد ساعات  -7

 العمؿ األصيؿ واإلضافي...الخ(. 
 (.64، ص1982كيؼ يتعرؼ عمى ظروؼ التقاعد )طعيمة  -8

ولكي تصؿ الوحدة التعميمية  إلى الموقؼ االتصالي األمثؿ ليقدـ كنموذج يحتذيو الناطؽ 
بغيرىا، فال بد مف تحميؿ الحاجات المغوية األساسية ليذه الفئة مف متعممي المغة العربية 

 مف الناطقيف بغيرىا.
 وقد ذكرت كاثميف سانتوبترو عددًا مف األغراض لتحميؿ الحاجات المغوية، منيا: 

مساعدة مصممي البرامج المغوية والقائميف عمى تنفيذىا في تطوير: المحتوى  -1
وطرائؽ التدريس، والوسائؿ المستخدمة، والبرامج التدريبية في ضوء  التعميمي،

 احتياجات الدارسيف المغوية. 
توفير مناىج لغوية مرنة بداًل مف المناىج الجامدة والمصممة مسبقًا دوف مراعاة  -2

 حاجات الدارسيف المغوية.
، البرنامجتزويد المعمميف بمعمومات عف الدارسيف، إذا أجري التحميؿ قبؿ تنفيذ  -3

وبمعمومات عما أنجز إذا أجري البرنامج، وبمعمومات عما يريد الدارسوف وما 
 يحتاجوف إليو بعد ذلؾ إذا أجري التحميؿ بعد تنفيذ البرنامج.

 الدراسات السابقة:
لـ يقع الباحث عمى أية أبحاث تخص الموضوع ذاتو، أو أية دراسة تناولت أداء األطباء 

بغير العربية، ولكف الباحث وجد أبحاثًا درست األداء المغوي عند  والممرضيف مف الناطقيف
الناطقيف بغير العربية عمومًا، أو درست األداء المغوي عند أطفاؿ المدارس، أو عند 

 المعمميف المختصيف بالعربية أو غير المختصيف، ومف ىذه الدراسات:
والتواصؿ المغوي  تطوير األداء المغوي الشفوي في ضوء مدخمي التحميؿ المغوي -1

أحمد حمدي أحمد محمد مبارؾ. رسالة دكتوراه  لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. 
، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة. إشراؼ: عمي 2015غير منشورة 
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أحمد مدكور، صابر عبد المنعـ محمد.  وقد تحددت مشكمة البحث في ضعؼ 
المغوي الشفوي، واستيدؼ البحث تطويره مف  تالميذ المرحمة االبتدائية في األداء

 خالؿ تصور مقترح في ضوء مدخمي التحميؿ المغوي والتواصؿ المغوي.
برنامج قائـ عمى بعض استراتيجيات تعمـ المغة في تنمية ميارات األداء المغوي  -2

. عال عبد المقصود عبد الصادؽ عمي. رسالة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية
. كمية التربية، جامعة بنيا. إشراؼ: محمود كامؿ 2015شورة دكتوراه غير من

الناقة، عمي سعد جاب اهلل. واستيدؼ البحث أيضًا تطوير األداء المغوي لدى 
 تالميذ المدارس مف الناطقيف بالمغة العربية.

تقويـ األداء المغوي لمطمبة/ المعمميف تخصص المغة العربية بكميات التربية  -3
ء الميارات المغوية الالزمة ليـ. فاطمة بنت محمد بف بسمطنة عماف في ضو 

. كمية التربية، جامعة السمطاف 2003أحمد الكاؼ. رسالة ماجستير غير منشورة 
قابوس. إشراؼ: عمي أحمد مدكور. وىذه الرسالة  مخصصة وموجية لمطمبة 

 في المغة العربية. المعمميف المتخصصيف أصالً 
يبة مف صمب موضوع بحثو حيث كانت لـ يتوصؿ الباحث إلى دراسة قر  -

الدراسات موجية لمناطقيف بالعربية، وما التفت أحد مف الدارسيف إلى تقصي 
 األداء الطبي عند األطباء والممرضيف مف الناطقيف بغير العربية.

 إجراءات البحث:
مجمع البحث وعينتو: كاف األولى أف يتكوف المجتمع األصمي لمعينة مف أطباء  -1

وممرضيف غير ناطقيف بالعربية وىـ يمارسوف عمميـ في أقطار عربية، وتعمموا 
المغة العربية كمغة ىدؼ. ولكف لصعوبة إيجاد مثؿ ىذه العينة في القطر بسبب 

ف األطباء والممرضيف العرب، الظروؼ الحالية، فقد تـ استبداؿ العينة بأخرى م
عمى أف يقـو الباحث بإجراء مقابمة معيـ لتحديد أىـ االحتياجات المغوية 

طبيبًا  (30لمعامميف في ىذا المجاؿ وقد تـ اختيار العينة عشوائيًا وكاف عددىـ ) 
( وىو عدد أفراد العينة األصمية التي تعمؿ في 4322ممرضًا، مف أصؿ )  و

ف اإلحصائييف ينصحوف بأف يكوف الحد األدنى لألفراد في مشافي دمشؽ، حيث إ
 (. 177، ص1988فردًا. )عودة، والخميمي  30 العينة
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( 48حسب مديرية صحة دمشؽ: )  2015وبمغ عدد مشافي دمشؽ عاـ 
( مشفى خاص. وقد اعتمد الباحث 38( مشفى حكومي، و)10مشفى، منيا: )

اة، الرازي، األطفاؿ، التوليد الجامعي، : )المواسفي اختياره عمى المشافي التالية
مف  اً لقربيا مف الجامعة، بعدما حمؿ كتاب األمراض الجمدية، األسدي، اإليطالي(

 رئاسة جامعة دمشؽ بتيسير عممو في تمؾ المشافي. 
ضماف صدؽ لو  ادىاوتـ االعتماد في ىذا البحث عمى مقابمة، قاـ الباحث بإعد -2

صدؽ المحكميف، فقد تـ عرض المقابمة عمى األداة، فقد اعتمد الباحث عمى 
مجموعة مف المحكميف مف أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية بجامعة 
دمشؽ، وفي المعيد العالي لمغات، وعمى عدد مف األطباء والممرضيف،  لبياف 
رأييـ في مدى مالءمة بنود المقابمة لتحميؿ الحاجات لألطباء والممرضيف مف 

يرىا، وبعد االطالع عمى آراء المحكميف حوؿ المقابمة، تـ إعادة الناطقيف بغ
فأصبحت المقابمة مكونة مف  بنديف بعض البنود لتناسب الميمة،  صياغة

 في صيغتيا النيائية.  ستة عشر بندًا ثانوياً أساسييف يتفرع عنيما 
ة المعالجة اإلحصائية: تـ الحساب باستخداـ المتوسط الحسابي والنسبة المئوي -3

 لمتوصؿ إلى نسب الحاجات المغوية، كما التالي: 
 ( 100-70حاجات لغوية عالية األىمية: تتراوح درجة أىميتيا بيف.%) 
 ( 50حاجات لغوية متوسطة األىمية: تتراوح درجة أىميتيا بيف- 

69.%) 
 ( 25حاجات لغوية منخفضة األىمية: تتراوح درجة أىميتيا بيف- 

49.%) 
 ( 24 -0حاجات لغوية غير ميمة: تتراوح درجة أىميتيا .%) 

خرج الباحث نتيجة اإلحصاء السابؽ بترتيب الحاجات حسب المواقؼ  نتائج اإلحصاء:
 التي يتعرض ليا األطباء والممرضوف مف الناطقيف بغيرىا كالتالي:

 ذات األىمية العالية: المغوية الحاجات -1
  معينة.التشاور في تشخيص حالة مرضية 
 .طمب بعض اإلجراءات لمتأكد مف التشخيص 
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 وفيـ اإلجابات. عند إجراء الفحص السريري أسئمة موجية لممريض 
 .شرح كيفية استخداـ الدواء 

 ذات األىمية المتوسطة: المغوية الحاجات -2
 .تشجيع المريض ورفع معنوياتو 
 .إحالة المريض إلى مشفى آخر أو مركز تداوي 
 .التكمـ مع أىؿ المريض 

 الحاجات المغوية ذات األىمية المنخفضة: -3
 .المواقؼ اإلدارية 
 .المحاسبة 
 .مراقب الدواـ 

 الحاجات المغوية التي ليس ليا أىمية: -4
 .مواقؼ لغوية مع السائقيف 
 .مواقؼ لغوية مع عماؿ النظافة 
 .مواقؼ لغوية مع الحرس 

 المقابمة عند سؤالوعممو في تفريغ وىذه قائمة مفردات تخصصية استخمصيا الباحث مف 
 عف أىـ المفردات في ىذه المينة: 

 –ضغط دـ  –قثطرة  –جراحة   -مناعة  –التياب  –وقاية  –عالج  –عدوى  –ألـ 
نزؼ  –خزعة  -ارتفاع حرارة –اضطرابات  –كريات  –تخثر  –احتشاء  -أوعية –تحميؿ

 -اضأعر  –جرعة  –نقؿ دـ  –عممية جراحية  –قرحة  -تشخيص  -استئصاؿ –
 -ارتعاش -ارتجاج -إجراء -احتقاف -حقنة  -جبيرة –غسيؿ كمى -تخدير -مضاد
 كبسولة.  -قيء -قروح -منظار  -قسـ الطوارئ -فشؿ كموي -غرغرة

وبناء عمى ىذه الحاجات، واعتمادًا عمى قوائـ الشيوع التي سبؽ ذكرىا، فقد قرر الباحث 
 العربية مف الناطقيف بغيرىا.  تصميـ وحدة تعميمية ليذه الفئة مف متعممي المغة

 توصيف الوحدة:
تقـو ىذه الوحدة عمى دمج الميارات المغوية األربع )االستماع، المحادثة، القراءة، الكتابة(، 
عطاء كؿ ميارة ما تستحقو مف اىتماـ وعناية في اإلعداد والتنسيؽ وطريقة التقويـ. وقد  وا 
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حادثة، طالما أف المحادثة عبارة عف كالـ جاءت ميارة االستماع ضمف ميارة الكالـ والم
بيف طرفيف )مستمع ومتكمـ وبالعكس(. ويمكف تحديد الوقت المخصص لتدريس ىذه 

 (ساعات درسية. 6الوحدة بػ)
 األهداف العامة لموحدة: 

أف يمتمؾ الطبيب أو الممرض مف الناطقيف بغيرىا عددًا مف المفردات يمكنو  -1
 في نطاؽ مينتو.مف التعبير الصحيح عما يريد 

تدريب الطبيب أو الممرض  مف الناطقيف بغيرىا عمى عدد مف المواقؼ  -2
 التي ُيتوقع حدوثيا في المشفى.

(. يوجد نص بعنواف: العدوى عف طريؽ العالقات 2ميارة القراءة : عدد الساعات )
 الجنسية. مع تدريبات تشتمؿ: 

 .أسئمة الفيـ واالستيعاب 
 والتراكيب. أسئمة في المغة واألساليب 

 األهداف التعميمية:
 .أف يقرأ المتعمـ النص قراءة جيرية صحيحة 
 .أف يحدد الفكرة العامة لمنص 
 .أف يجيب عمى أسئمة الفيـ واالستيعاب 
 .أف يحدد مرادؼ الكممات بحسب السياؽ 
 مثاؿ لمتدرب عمى استخداـ القواعد  أف يحوؿ الجممة الفعمية المثبتة إلى منفية(

 .يحًا(امًا صحاستخد
  أدوات االستفياـ األساسية. مستخدماأف يصوغ أسئمة صحيحة 

 ( ساعة.2) ميارتا المحادثة واالستماع:
التدريب عمى مواقؼ تصادؼ الطبيب أو الممرض مف الناطقيف بغيرىا ضمف نطاؽ 

 عممو.
 األهداف التعميمية: 

 .أف يجري حوارًا مع زميمو حوؿ موقؼ طبي 
 .أف يجري حوارًا مع مريض 
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  .أف يتحدث عف مرض واصفًا كؿ حيثياتو بالمغة العربية 
 ( ساعة.2)ميارة الكتابة: 

 .أف يكتب فقرة عف تشخيص مرض ما 
 وصفًا سريريًا دقيقًا حالة مريض ما. أف يكتب 
 .أف يكتب أنواع األدوية لمرض ما مع كيفية استعمالو 

 : التعميمية الوحدة كيفية تدريس
اإلرشادات الالزمة إلتاحة فرص متساوية لمتعمـ لجميع سيقدـ المعمـ لمطالب 

الطمبة مع مراعاة الفروؽ الفردية، وألف معظـ الدراسات الحديثة في ميداف تعميـ المغات 
، فمف المفيد جدًا أف يعمد المدرس إلى الطرائؽ تؤكد عمى الجانب التواصمي في المغة

مف خالؿ تفعيؿ عمؿ الثنائيات  واألساليب التي تدعـ تمؾ الكفاءة االتصالية وذلؾ
ثراء الوحدة بنشاطات ال صفية تعاونية.    والمجموعات وا 

.....................................................................................
.................. 

 ةمثال الوحدة التعميمية المخصصة لألطباء والممرضين من الناطقين بغير العربي
 القراءة: مهارة

يدز مف الشخص المصاب إلى نتقؿ فيروس األيدز؟ ينتقؿ فيروس األكيؼ ي
 الشخص السميـ بأربع طرؽ رئيسة: 

العدوى عف طريؽ العالقات الجنسية: ينتقؿ المرض أساسًا عف طريؽ االتصاؿ  -1
الجنسي بيف الرجؿ والمرأة. أو االتصاؿ الجنسي الشاذ بيف الذكور إذا كاف أحد  
الطرفيف مصابًا بالعدوى، وىناؾ عوامؿ تزيد مف خطر  حدوث العدوى مثؿ 

 تعدد قرناء الجنس أو وجود أمراض تناسمية أخرى أو مخالطة البغايا.
العدوى عف طريؽ الدـ: يحد ذلؾ عند نقؿ دـ مف شخص مصاب إلى شخص  -2

 سميـ ويشمؿ ذلؾ نقؿ مكونات الدـ في بعض الحاالت المرضية.
ت: ويحدث ذلؾ لدى مدمني المخدرات الذيف يتعاطونيا عف مدمني المخدرا -3

بر مموثة.  طريؽ الحقف الوريدي وذلؾ عف طريؽ  محاقف وا 
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العدوى مف األـ لمجنيف: قد تنتقؿ العدوى مف األـ المصابة إلى الجنيف أثناء  -4
 الحمؿ أو الوالدة أو بعد الوالدة بقميؿ عف طريؽ الرضاعة. 

اطات المتبعة اآلف في بنوؾ الدـ مف فحص المتبرعيف قد تجدر اإلشارة إلى أف االحتي
 أدت إلى انخفاض ممحوظ في حاالت اإلصابة عف طريؽ الدـ ومشتقاتو.

 التدريبات:
 : ما الفكرة العامة لمنص؟1س
 : ماذا قصد الكاتب بقولو: "االحتياطات المتبعة"؟2س
 : كيؼ ينتقؿ فيروس األيدز؟3س
 العدوى، المصاب، المتبرع، مشتقات الدـ.: ما معنى الكممات التالية: 4س
 : ما نفي الجممة التالية: ويحدث ذلؾ لدى مدمني المخدرات.5س
 : اسأؿ عف طرؽ نقؿ فيروس األيدز.6س

 مهارة المحادثة :
 الحوار األوؿ: مريضة بالسكري.
 المريضة: تفضمي نتيجة التحميؿ.

 الطبيبة: السكر مرتفع جدًا. يمزمؾ حقنة يوميًا.
 ضة: والغذاء يا دكتورة؟المري

 تجنبي النشويات والسكريات وأكثري مف الحركة. ىذه قائمة  لتنظيـ الوجبات.
 الحوار الثاني: مريض بالقرحة.

 الطبيب: عندؾ قرحة في المعدة. نّظـ غذائؾ. 
 المريض: كيؼ؟ 

 الطبيب: تجنب الحوامض والدىنيات والتوابؿ.
 المريض: ماذا أتناوؿ؟

 المسموؽ والمشوي والمبف، وأكثر مف الحميب.الطبيب: تناوؿ 
 الحوار الثالث:  العمميات الجراحية. 

 قبؿ العممية.
 الطبيب: العممية غدًا صباحًا.
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 .  المريض: ال بأس ولكف ال أستطيع النـو
 الطبيب: مف الخوؼ.

 المريض: طبعًا، ومف األلـ أيضًا.
.  الطبيب: خذ ىذا القرص قبؿ النـو

 ة مع طبيب التخدير.قبؿ العممية مباشر 
 طبيب التخدير: أنا طبيب التخدير، ىؿ أجريت عممية جراحية مف قبؿ؟

 المريض: ال، ىذه أوؿ مرة.
 طبيب التخدير: ىؿ تأخذ دواء لمقمب أو السكري؟

 المريض: ال، والحمد هلل.
 بعد العممية.

 كيؼ حالو يا دكتور؟عـ المريض: 
 الطبيب: العممية ناجحة بحمد اهلل.

 المريض: ىؿ الحصوة كبيرة؟عـ 
 الطبيب:  زاؿ الخطر.

 عـ المريض: متى يصحو مف البنج؟
 الطبيب: بعد ساعة تقريبا. حدثوه برفؽ.

يتدرب الطالب عمى  ىذه الحوارات في الغرفة الصفية أماـ المدرس حتى يتقنونيا صوتيًا 
يقاعًا(   وأداء )نبرًا وتنغيمًا وتزمينًا وا 

 مهارة الكتابة.
 األوؿ:  امأل الفراغات التالية:  التدريب

 الطبيب: عندؾ .................، نظـ الغذاء.
 المريض: كيؼ؟ 

 الطبيب: تجنب .................................
 المريض: ماذا أتناوؿ؟

 الطبيب: تناوؿ ......................................، وأكثر مف ...............
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االكتئاب النفسي في خمسة أسطر مراعيًا تب وصفًا لتشخيص مرض التدريب الثاني: اك
 المغة االختصاصية والدقة وحسف التعبير.

 التدريب الثالث: اكتب وصفًا سريريًا لحالة مريض مصاب بالتياب الكبد الفيروسي. 
التدريب الرابع: اكتب وصفة تحتوي أنواعًا مف األدوية  لعالج نزلة برد مع كيفة استعماليا 

 ومواعيد تناوليا المناسبة.    
......................................................................................

..................... 
: ما أفضؿ طريقة يجب اتباعيا ؿ التاليبعد إعداد ىذه الوحدة التعميمية، يأتي السؤا
 لتدريس ىذه الفئة مف الناطقيف بغير العربية؟ 

ف  إف أفضؿ الطرؽ لالرتقاء باألداء المغوي ىي الطريقة السمعية الشفيية مف دوف شؾ، وا 
 أىـ اإلجراءات المتبعة في تدريسيا في الغرفة الصفية ىي:

المعمـ أو يكوف مسجاًل يستمع الدارسوف في البداية إلى حوار نموذجي )يؤديو   -1
في شريط( يتضمف األبنية االساسية التي يركز عمييا الدرس. ويرددوف كؿ جممة 
حوارية بصورة جماعية أو فردية، ويعطي المعمـ اىتمامًا لعممية النطؽ والتنغيـ 
والطالقة، ويتـ تصحيح األخطاء النطقية والنحوية مباشرة في الحاؿ. ويستظير 

ريجيًا جممة جممة. ويمكف تقسيـ الجممة الحوارية الطويمة إلى الدارسوف الحوار تد
تعبيرات قصيرة إذا اقتضت الظروؼ ذلؾ. يقرأ الدارسوف الحوار بصوت عاؿ في 
جماعة بحيث يمثؿ نصؼ الطالب دور المتحدث بينما يقـو النصؼ اآلخر بدور 

 المستمع. وال ينظر الدارسوف خالؿ ىذه المرحمة إلى كتبيـ.
يكيِّؼ الحوار وفقًا لمجاؿ اىتماـ الدارسيف أو حسب ما يقتضيو الموقؼ عف  -2

طريؽ تغيير بعض الكممات أو التعبيرات األساسية ويقـو الطالب بتمثيؿ ذلؾ 
 الحوار المعدؿ.

تشكؿ األبنية األساسية  في الحوار األساس لتدريبات األنماط بأنواعيا المختمفة.  -3
بات أواًل في جماعة ثـ فرديًا. ويمكف في ىذه ويتـ التدريب عمى ىذه التدري

يكوف ىذا في حدود ضيقة." المرحمة تقديـ بعض الشرح النحوي ولكف يجب أف 
 (115-114، ص 1990)ريتشاردز وآحروف، 
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وبعد ىذا بقي أمر أساسي آخر ىو اختيار المحتوى حيث إف الوقت المتاح  
إحدى المشكالت  لمتدريس في أي برنامج لغوي ىو وقت محدود، ولعؿ 

األولية التي يجب حميا ىي تحديد ما ينبغي اختياره مف متف المغة الكمي، ثـ 
ريسية. وىذا ما يعاني منو معدو البرامج دمجو في الكتب الدراسية والمواد التد

 مية لمناطقيف بغير العربية عمى مستوى الوطف العربي.التعمي
 المقترحات:

 الطبية وتقسيميا حسب المستويات المغوية.إعداد قوائـ شيوع لممفردات  -1
تشكيؿ لجنة مف أطباء وممرضيف عرب وعدد مف عمماء المغة التطبيقي  -2

إلعداد سمسمة تعميمية لفئة األطباء والممرضيف مف غير الناطقيف 
 بغيرىا.

اختبار ىذه السمسمة عمى عدد كبير مف الفئة المستيدفة وتقويميا  -3
 وتحكيميا. 

ي المغة العربية لمناطقيف بغيرىا لتدريس ىذه تدريب عدد مف مدرس -4
 السمسمة لما ليا مف خصوصية المصطمحات الطبية.

إعداد اختبارات مقننة لقبوؿ األطباء والممرضيف مف الناطقيف بغير  -5
العربية لقبوليـ في العمؿ في المشافي العربية، أو اختبار تحديد مستوى 

 كورة. لدخوؿ دورة تدريبية عمى منيج السمسمة المذ
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 : العربية  المراجع
(: مذاىب وطرائؽ في تعميـ المغات وصؼ وتحميؿ، 1990ريتشاردز، جاؾ سي )  -1

 تر: إسماعيؿ صيني وآخروف، دار عمـ الكتب، الرياض، المممكة العربية السعودية.
(: عمـ نفس الطفولة والمراىقة، عالـ الكتب، 1977زىراف، حامد عبد السالـ )  -2

 القاىرة.
(: تعميـ المغة العربية بيف الواقع والمأموؿ، دار 1989السيد، محمود أحمد ) -3

 طالس، دمشؽ.
(: األسس المعجمية والثقافية لتعميـ المغة العربية لمناطقيف 1982طعيمة، رشدي ) -4

 بغيرىا، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة.
تعميـ المغة  (: دليؿ عمؿ في إعداد المواد التعميمية لبرامج1985طعيمة، رشدي ) -5

 العربية، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة.
عبد الصادؽ عمي، عال عبد المقصود: برنامج قائـ عمى بعض استراتيجيات تعمـ  -6

المغة في تنمية ميارات األداء المغوي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، رسالة دكتوراه غير 
 . كمية التربية، جامعة بنيا.2015منشورة 

(: اإلحصاء لمباحث  في 1988سميماف، و الخميمي، يوسؼ خميؿ )عودة، أحمد   -7
 التربية والعمـو اإلنسانية، دار الفكر، األردف.    

(: تقويـ األداء المغوي لمطمبة/ المعمميف 2003محمد بف أحمد الكاؼ، فاطمة ) -8
تخصص المغة العربية بكميات التربية بسمطنة عماف في ضوء الميارات المغوية الالزمة 

 يـ، رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية، جامعة السمطاف قابوس. ل
(: تطوير األداء المغوي الشفوي في 2015محمد مبارؾ، أحمد حمدي أحمد)  -9

ضوء مدخمي التحميؿ المغوي والتواصؿ المغوي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، معيد 
 الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.
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 استبيان
 
المينة:                                                                                

                 
االختصاص:                                                                          

                  
                                   جية العمؿ:                                         

                  
                                                        السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

             
:                                                     يجري الباحث دراسة عممية بعنواف

                 
                ميـ المغة العربية لألغراض الطبية لمتعممي المغة العربية الناطقيف بغيرىاتع

          
 " دراسة نظرية وتصميـ وحدات تعميمية "

تحديد االحتياجات المغوية لألطباء والممرضيف مف الناطقيف  ه الدراسةىذويستمـز اجراء 
ابداء الرأي حوؿ بنود ىده االستبانة  ، وىدا يتطمب مشاركتؾ في بغير المغة العربية

ضافة ماترونو مناسبا التماـ ىده الدراسة  األسئمةعمى  والمرجو منكـ اإلجابة            وا 
والباحث إد يرجو منكـ دلؾ يشكركـ سمفا عمى ما تبدلونو مف جيد ، وما تنفقونو مف وقت 

مواد تعميمية لتعميـ المغة ا العمؿ ، ولعمكـ بدلؾ تسيموف في اعداد ىذ في سبيؿ إنجاز
في  الناطقيف بغير العربية ، تتناسب ووظيفة الطب السامية العربية لألطباء والممرضيف
                         مف فضمؾ اجب عمى األسئمة التالية  تقديـ خدمة عالجية ناجحة

لمغوي أنت كطبيب أو ممرض عربي ما المواقؼ التي تشعر بأنؾ بحاجة إلى التواصؿ ا 
                 زمالئؾ مف الممرضيف واألطباء الناطقيف بمغات أخرى غير العربية ؟ مع
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                                .  مثال : عند التشاور في تشخصيص حالة مرضية معينة
......................................................................................

................... 
......................................................................................

................... 
 .              تقدميا في االوقات التاليةمف خالؿ تجربتؾ ، ما األسئمة واالرشادات التي 

                                                    عند استقباؿ المريض لمكشؼ عميو ؟
    

......................................................................................
................... 

......................................................................................
................... 

                                                     عند الكشؼ الطبي عمى المريض ؟
   

......................................................................................
................... 

......................................................................................
................... 

                                                                عند تشخيص المرض ؟
    

......................................................................................
................... 

......................................................................................
................... 

...................................................................................... 
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                                                            عند وصؼ الدواء وتحديده ؟
   

......................................................................................
................... 

......................................................................................
................... 

                                                        عند شرح كيفية استخداـ الدواء ؟
  

......................................................................................
................... 

......................................................................................
................... 

                                                          عند تقديـ النصائح لممريض ؟
    

......................................................................................
................... 

......................................................................................
................... 

                             عند شرح طبيعة الحالة المرضية ألىؿ المريض ومرافقيو ؟
......................................................................................

................... 
......................................................................................

.................. 
 .            عند تشجيع المريض ورفع معنوياتو خاصة في الحاالت المرضية الحرجة ؟

......................................................................................
................... 
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......................................................................................
................... 

 .                             تداوي معيف ؟عند احالة المريض إلى مستشفى أو مركز 
......................................................................................

................... 
......................................................................................

................... 
                                                             اشياء أخرى تحب اضافتيا

  
......................................................................................

................... 
......................................................................................

................... 
ما المواقؼ التي تتصور أف الطبيب أو الممرض الناطؽ بغير العربية بحاجة إلى 

 التواصؿ فييا
                                      داخؿ المستشفى وما الحوارات المتوقعة مع كؿ مف

          
                                                      األفاضؿ أعضاء الييئة اإلدارية ؟

              
......................................................................................

................... 
...................................................................................... 

................... 
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                                                             مقدمي الوجبات لممرضى ؟
    

......................................................................................
................... 

......................................................................................
................... 

                                                                 الممرضات العربيات ؟
     

......................................................................................
................... 

......................................................................................
................... 

                                                                             السائقيف ؟
      

......................................................................................
................... 

......................................................................................
................... 

                                               .حوارات في مواقؼ أخرى تحب اضافتيا
   

......................................................................................
................... 

......................................................................................
................... 

 
 



 من الناطقين بغير العربية األداء اللغوي عند األطباء والممرضين

34 

استبانة تقيس الحاجات الفعمية لألطباءىؿ لديؾ تعميقات أخرى قد تساعد في اعداد   
 .                            والممرضيف الناطقيف بغير المغة العربية تحب اضافتيا ؟

......................................................................................
................... 

......................................................................................
................... 

 
شكرا                                                                                  

 لحسف تعاوكـ
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داء أتحدين على القدرات االبداعية لدى المديرين  أثر
 المنظمات الخدمية

 بمدينة حماة( تجاري)درادة مدحية على المصرف ال 
 الدكتور: حيان حمدان

 كمية العموم االدارية و المالية / الجامعة الوطنية الخاصة
      الممخص

 تحسين أداء المنظمات الخدميةالقدرات االبداعية في ثر أمتعرف عمى لىذه الدراسة  ىدفت  
اليامة من الوسائل و المنظمة  تحسين اداءفي  واضحتأثير لو  االبداع االداريواعتبار ان 

. ولتحقيق اىداف الدراسة قام المنظمات فعاليةوزيادة  والنمو النجاحفي تحقيق لة عاوالف
ن عينة الدراسة نات االولية ما( سؤال بحثي لجمع البي25الباحث بتصميم استبيان شمل )

( مفردة، وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحميل البينات واختبار الفرضيات 011المكونة من )
وتم التوصل الى عدد من   SPSS 17.0باستخدام الحزمة االحصائية لمعموم االجتماعية 

 النتائج من اىميا:
عنصر وجود تأثير معنوي وعالقة ارتباط قوية وطردية بين المتغير المستقل  -0

 محل الدراسة.تحسين أداء المنظمات الخدمية والمتغير التابع  طالقةال
 وجود تأثير معنوي وعالقة ارتباط متوسطة وطردية بين المتغير المستقل -2

 . والمتغير التابع تحسين أداء المنظمات الخدمية محل الدراسة الصالةنصر اع
عنصر  مستقلوطردية بين المتغير ال قويةعالقة ارتباط و معنوي  وجود تأثير -3

 .والمتغير التابع تحسين أداء المنظمات الخدمية محل الدراسة المرونة
عنصر  عالقة ارتباط قوية وطردية بين المتغير المستقلمعنوي و  وجود تأثير -4

والمتغير التابع تحسين أداء المنظمات الخدمية محل  الحساسية لممشكالت
 .الدراسة

 بحثوقد تم اقتراح عدة توصيات في نياية ال 
 .االداء، المنظمات، االبداع االداريكممات مفتاحية:  
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Abstract 

This study was conducted to investigate the influence of Creative 

capacity on improving the performance of Service organizations, 

supposing that creativity in management has a clear impact in 

improving the performance of the organization as well as it is an 

important and effective means to achieve success and growth and to 

increase the effectiveness of organizations. 

To achieve the objectives of the study, the researcher designed a 

questionnaire of 25 questions to collect preliminary data from a 

sample containing 100 participants. During the process data were 

collected and analyzed and hypotheses were tested out using SPSS 

17.0. A number of findings were obtained from this study, the most 

important are: 

1. There is a significant influence and a strong and direct relation 

between the independent variable which is the fluency and the 

dependent variable which is improving the performance of the 

organization under study. 

2. There is an abstract influence and a moderate and direct relation 

between the independent variable which is the originality, and the 

dependent variable which is improving the performance of the 

organization under study. 

3. There is a significant influence and a strong and direct relation 

between the independent variable which is the flexibility and the 

dependent variable which is improving the performance of the 

organization under study. 

4. There is a significant influence and a strong direct relation between the 

independent variable which is deducing problems and the dependent 

variable which is improving the performance of the organization under 

study. 

Several recommendations have proposed  at the end of the search 

Keywords: creativity, Organizations, Performance  
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 مقدمة عامة لمدراسة -1/1
في  االداءالتي تساعد عمى رفع وتحسين  السبلأىم اإلبداع اإلداري أحد يعد       

حيث تعيش المنظمات في الوقت الراىن في بيئة متغيرة  ،المنظمات الخدمية واإلنتاجية
تطورات الىذه التغيرات و تعامل مع تكون مستعدة لمباستمرار تفرض عمى المنظمات أن 

، واالبداع االداري يعتبر من اكثر النقاط قوة الحاصمة في العالم أجمع المتسارعة واالبتكارات
 لممنظمات التي تسعى الى تحويل نفسيا نحو االفضل.

 لمجنس األكبر األمل بمثابة اآلن أصبح اإلبداع أنب (0998،المقصود عبد) يؤكد ذلكو  
 مجرد عمى يعتمد ال األمم مستقبل فإن لذا تواجيو، التي المشكالت من الكثير لحل البشري
نما بيا، العاممة القوى  في مبدعين أفراد عمى أي العاممين، من ممتاز نوع توفير عمى يعتمد وا 

 .المجاالت مختمف
ولذلك نرى انو عمى المنظمات التي تسعى لموصول الى افضل مستوى التعامل بفكر جديد 

لتنمية الطاقات االبداعية واالبتكارية وتأمين البيئة المناسبة إلطالق  ةغير اعتيادييب واسال
 االبداع والذي ينعكس ايجابًا عمى تحسين اداء المنظمات. 

 الدراسات السابقة: -1/2
أىم الدراسات التي تناولت موضوع البحث وعمى أىم النتائج التي نتناول في ىذه الفقرة   

 وف يتم التعرف عمى ىذه الدراسات من خالل العرض اآلتي: توصمت إلييا وس
  الدراسات العربية:  -1/2/1
 لمديري الوظيفي باألداء وعالقتيا اإلبداعية (: القدرات2100دراسة )بحر والعجمة،  -(0

 غزة  قطاع بوزارات العاممين المديرين تطبيقية عمى العام دراسة القطاع
 العاممين المديرين لدى اإلبداعية القدرات توفر مدى عمى التعرف إلى الدراسة ىذه ىدفت
 وتكون الوصفي، المنيج عمى الدراسة اعتمدت قد. و بأدائيم وعالقتيا غزة قطاع بوزارات

الدراسة الى النتائج  تغزة، وقد توصم قطاع بوزارات العاممين المديرين من مجتمع الدراسة
بين  (a= 0.05)  داللة مستوى عند صائيةإح داللة ذات موجبة عالقة توجد  -التالية: 

لممشكالت(  الحساسية الذىنية، المرونة الفكرية، الطالقة المبدعة )األصالة، قدرات الشخصية
 غزة. قطاع العاممين بوزارات المديرين لدى الوظيفي األداء مستوى وبين



 أثر القدرات االبداعية لدى المديرين على تحسين أداء المنظمات الخدمية

5: 
 

حول  ينالمبحوث إجابات ( بينa= 1.15مستوى ) عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -
-)الجنس لمتغيرات تعزى الوظيفي األداء ومستوى المبدعة الشخصية قدرات بين العالقة
الجنسين  يتمقاىا التي االجتماعية التنشئة إلى ذلك يعزى وقد الذكور لصالح والفروق) الدرجة

 .وأصالتو التفكير استقاللية إلى يفتقدن فاإلناث القدرات ىذه مثل تطوير في
اإلداري  اإلبداع تحقيق في الناجحة اإلدارية القيادة تأثير (2100ة ونوري،دراسة ) جمع -(2

 ديالى. جامعة في العميا القيادات آلراء تطبيقية دراسة
 ومتغير اإلدارية القيادة متغير بين واألثر االرتباط ىدفت ىذه الدراسة الى دراسة عالقة

 تحقيق في الناجحة اإلدارية يادةالق بمدى دور البحث مشكمة تمثمت وقد اإلداري، اإلبداع
 األساليب من عدد باستخدام البيانات تحميل وتم .ديالى جامعة في اإلداري اإلبداع

 معنويين وأثر ارتباط عالقة بوجود النتائج الفرضيات، وجاءت صحة من لمتحقق اإلحصائية
 مجموعة صياغة مت ضوئيا عمى والتي اإلداري اإلبداع الناجحة وتحقيق اإلدارية القيادة بين
 . الحالية الدراسة في المعنيين منيا يستفاد أن يؤمل التي التوصيات من
مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري بعنوان:  2013 ) ،وجرادات ) أبو دلبوح دراسة -(3

  .ومديرات مدارس منطقة بني كنانة من وجية نظر المعممين والمعممات العاممين فييا
مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس منطقة بني  عمى تعرفالى ىدفت ىذه الدراسة إل

كنانة ومديراتيا من وجية نظر المعممين والمعممات العاممين فييا، وقد تكونت عينة الدراسة 
( معممًا ومعممة تم اختيارىا بالطريقة العشوائية، وقد تم استخدام االستبانة كأداة 307من )

( فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت )الطالقة، المرونة، األصالة، 53لجمع البيانات مكونة من )
 الحساسية لممشكالت( بعد التأكد من صدقيا وثباتيا.

وقد بينت نتائج الدراسة أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري ومديرات مدارس منطقة بني 
جاالت، جاءت كنانة بحسب وجيات نظر المعممين والمعممات العاممين فييا، ولمختمف الم

بدرجة تقدير كبيرة، حيث جاء مجال المرونة بالمرتبة األولى، تاله مجال الحساسية 
لممشكالت بالمرتبة الثانية، وتاله مجال األصالة بالمرتبة الثالثة، وتاله مجال الطالقة بالمرتبة 

كنانة  وأظيرت نتائج الدراسة أن مديري ومديرات المدارس في منطقة بني الرابعة واألخيرة.
يتمتعون بالمرونة والعمل بروح الفريق مع المعممين في تعامميم مع المواقف والمشكالت التي 
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تعترض مسيرة العمل التربوي، كما أظيرت النتائج أنيم يستخدمون تكنولوجيا المعمومات 
 بكفاءة وفاعمية عالية في إدارتيم المدرسية.

 المؤسسات في العاممين أداء عمى ميالتنظي اإلبداع ( أثر2104دراسة )محجوبي،  -(4
 بورقمة البالستيك تحويل وحدة شركة حالة"والمتوسطة  الصغيرة

 والمتوسطة الصغيرة لممؤسسات التنظيمي اإلبداع واقع معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت   
 الوصفي المنيج عمى الدراسة فييا، واعتمدت لمعاممين األداء الوظيفي عمى أثره ومدى
 مجتمع وتكون الدراسة، موضوع في وصف الدراسات من النوع ىذا مع مناسبتول لتحميمي
 بورقمة ومن ابرز النتائج التي لمجنوب البالستيك تحويل وحدة شركة عمال جميع من الدراسة

   وصمت الييا الدراسة:
  الوظيفي. واألداء الفكرية الطالقة بين إحصائية داللة ذات طردية عالقة توجد -
 الوظيفي. واألداء الذىنية بين المرونة إحصائية داللة ذات طردية قةعال توجد -
  الوظيفي. واألداء لممشكالت الحساسية بين إحصائية داللة ذات طردية عالقة توجد -
  الوظيفي. األداء و المبدعة الشخصية بين إحصائية داللة ذات طردية عالقة توجد ال -
 اإلبداع ومعوقات مقومات بين العالقةالدراسة: عنوان  (2105،والحاكم عميدراسة ) -(5

 األنشطة متعددة األعمال منظمات بعض عمى تطبيقية السودانية دراسة بالمؤسسات اإلداري
 الخرطوم بمدينة العاممة

 بمعوقات اإلبداع تأثره مدى ودراسة اإلداري اإلبداع واقع معرفةىدفت ىذه الدراسة إلى 
 متعددة األعمال منظمات ببعض المكاتب لمديري واإلبداعية ريةاالبتكا السمات أبرزو اإلداري 
 التالية: نتائجالدراسة الى ال  توصمتوقد  الخرطوم، مدينة في العاممة األنشطة

ن عالية، بدرجة اإلداري اإلبداع بمقومات يتمتعون المختمفة باإلدارات المكاتب مدراء أن -  وا 
 اإلدارات.  تمك لدى اإلداري اإلبداع من تحد يالت المعوقات أىم ىي المعوقات التنظيمية

 الحد شأنو من ذلك الن العميا اإلدارة يد في السمطة تركيز عدم عمى أوصت الدراسة وقد -
 اإلدارة من عمييا المنصوص واإلجراءات األنظمة اعتبار عدم كذلك واإلبداع، التجديد من

 .العمل في الرئيسي اليدف أنيا عمى العميا
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 وتطوير الجماعي العمل وتشجيع لممبدعين، والمادية المعنوية الحوافز منح بزيادة ماالىتما- 
 .اإلداري اإلبداع يشجع بما اإلداري القرار صنع عممية

 الدراسات األجنبية:                                                                                             -1/2/2
تطوير اإلبداع لدى الطالب، لتخطيط عنوان الدراسة: Jackson، (2006)دراسة  -(0

 .وتنمية الشخصية بشكل جديد
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن المقدرات اإلبداعية التي يجب أن يمتمكيا األكاديميون 
العاممون في مؤسسات التعميم العالي في المممكة المتحدة حتى يتمكنوا من تطوير اإلبداع 

 وقد خمصت الدراسة الى .الطمبة وتقييمو في ىذه المؤسساتلدى 
 أن األكاديميين بحاجة إلى ثالثة أنواع مختمفة من المقدرات ىي:  -

والمقدرات العممية وتتضمن  ،المقدرات التحميمية وتتضمن التحميل والتقييم والتقرير والمقارنة
ن التخيل والتركيب والربط واالكتشاف والمقدرات اإلبداعية وتتضم، التطبيق والتنفيذ والتفعيل

 .واالبتكار والتكييف
أن يمتمك مقدرات إضافية حتى يتمكن  يجبأشارت الدراسة إلى أن عضو ىيئة التدريس  -

 وىذه المقدرات ىي:من إحداث التطور الشخصي لدى الطمبة في مؤسسات التعميم العالي 
 .ستراتيجياتالتخطيط وتحميل المشكالت وتحديد األىداف ووضع اال

التوجو االبداعي عمى  تأثيرعنوان الدراسة: ( Salomo&others،2118دراسة ) -(2
 العممية االبداعية واداء الشركات.

تكونت عينة  .لشركاتداء اأىدفت الى بيان أثر التوجو االبداعي عمى العممية االبداعية و 
 مجال تطوير المنتجات.شركة مسجمة في البورصة األميركية تعمل في ( 022)الدراسة من 

التوجو مجال االبتكار واالبداع ىو الظاىرة التي تسود في الممارسة  وقد توصمت الدراسة إلى
ن ىذا العممية التوجو االبداعي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر عمى األداء التنظيمي ليذه  وا 

بما ينعكس عمى باإلضافة إلى أن التوجو االبداعي يؤثر عمى تطوير المنتجات و  الشركات.
 عمى المدى البعيد. االداء التنظيمي
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التوجو االبداعي واالداء عنوان الدراسة: العالقة بين  Dobni)،2100دراسة ) -(2
 .يالتنظيم
في عينة من  يالتنظيمالتوجو االبداعي واالداء  بين العالقة اختبار إلى سةاالدر  ىدفت

 :أبرزىا منيا النتائج، من وعةمجم إلىراسة الد قد توصمتو  ،الشركات الكندية
 ليذ الشركات. األداء التنظيمي العامو التوجو االبداعي  وجود عالقة ارتباط ايجابية بين -
 .ان الشركات ذات التوجو االبداعي العالي ترتبط بعالقة إيجابية مع النمو ورضا العمالء -
 .و االبداعي ليذه الشركاتوجود عالقة ارتباط إيجابية بين العائد عمى االستثمار والتوج -
االبداع فريق بين فيما العالقة المتبادلة  :عنوان الدراسة (Reezigt،2102دراسة )( 4

الى دراسة العالقة المتبادلة بين تيدف ىذه الدراسة . ونجاح المشروع من جية ومرونة الفريق
 : نتائجة من الولقد تم التوصل إلى مجموعاالبداع ونجاح المشروع،  الفريق وتحقيق مرونة

عالقة ايجابية بين المرونة ونجاح المشروع حيت تتوسط المرونة العالقة بين االبداع وجود  -
 .ونجاح المشروع

وجود عالقة ايجابية بين االبداع ونجاح المشروع عمى المدى الطويل اكثر منو عمى  -
 المدى القصير.

  بنجاح المشروعبيا في الحاالت التي يرغب واوصت الدراسة بتعزيز المرونة 
 تقييم الدراسات السابقة وأوجو االختالف بينيا وبين الدراسة الحالية:    -

الى دراسة االبداع  تتطرق والتي العربية البيئة في المنشورة األبحاث يوجد العديد من     
 االبداع االداري وتحسينبين  العالقة إلى االداري ولكن ىناك قمة بالدراسات التي تطرقت

عمى التغيير التنظيمي  االبداع االداريفالعديد من الدراسات السابقة وضحت اثر  ،االداء
كما أن  واالبداع االداري،سموك المواطنة  إلى تطرقت أخرىو وغيره،  والتطوير التنظيمي

 فيإلييا من خالل ىذه الدراسة قد يكون ليا تأثير كبير وميم  يمكن ان نتوصلالنتائج التي 
مكانية  و، والدور الفعال لاالبداع االداريالتي تعتمد عمى المنظمات  استغالل االبداع وا 

 ونجاحيا وقدرتيا عمى الحفاظ عمى كيان مرموق ومتميز.  االداري لتحسين اداء المنظمات
ن من أىم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسو   السابقة يتعمق بالجوانب التالية:           اتا 
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سة: أجريت العديد من الدراسات السابقة عمى المنظمات االمريكية واالوربية بيئة الدرا -0
باإلضافة إلى العديد من المنظمات العربية في القطاع الخدمي والسمعي مثل المدارس 

 سوف يتم تطبيق ىذه الدراسة عمى المصرفف وغيرىا، اما بدراستنا الحالية والجامعات
عمى أحد من الباحثين في مثل ىذه الدراسة  ث لم يقمبحسب عمم الباحفي حماة، و  التجاري

 .     المصارف بحماة
 االبداع االداريحول أثر لمدراسات السابقة : تنوعت االتجاىات البحثية ىدف الدراسة -2

في وتحميل أثره االبداع االداري ولكنيا لم تتطرق إلى دراسة أثر  التغير التنظيمي وغيرىاعمى 
 كمتغير وسيط.  االبداع االداريمن خالل وضع  المنظمات تحسين اداء

 مشكمة البحث: -1/3
يفرض العالم في الوقت الحاضر ضغوطًا عمى المنظمات بشكل عام خدمية وادرية      

في العالم اجمع وىذا ما يدفع  المتسارعوانتاجية وفي كافة المجاالت  نتيجة التطور 
ن خالل تنمية القدرات االبداعية منحو مستوى افضل  يانظماتلتحويل مبالمنظمات 
ولذلك تتمحور مشكمة التي تسعى الييا المنظمات تمبية الطموحات لالمالئمة واالبتكارية 

 الدراسة حول االسئمة التالية: 
بين القدرات االبداعية لدى المديرين  أثر ذو داللة معنويةىناك ىل  السؤال البحثي الرئيسي:

 ؟خدمية محل الدراسةوتحسين االداء في المنظمات ال
 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية اآلتية:    

تحسين اداء ، وبين الطالقةبين  أثر ذو داللة معنويةىل ىناك  السؤال الفرعي األول:
 محل الدراسة؟المنظمات الخدمية 

اء تحسين اد، وبين االصالةبين  أثر ذو داللة معنويةىل ىناك  السؤال الفرعي الثاني:
 محل الدراسة؟المنظمات الخدمية 

تحسين اداء ، وبين المرونةبين  أثر ذو داللة معنويةىل ىناك  السؤال الفرعي الثالث:
 محل الدراسة؟المنظمات الخدمية 

، وبين الحساسية لممشكالتبين  أثر ذو داللة معنويةىل ىناك  السؤال الفرعي الرابع:
 اسة؟محل الدر تحسين اداء المنظمات الخدمية 
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 :اهداف البحث -1/4
تحسين عمى المديرين  لدىالقدرات االبداعية  أثرتيدف ىذه الدراسة الى التعرف عمى      

 االداء االفضل لممنظماتتحقيق ل مميزةاالساليب المن القدرات االبداعية واعتبار ان  االداء
 :وتحقيق تقدميا

تحسين اداء  عمى ،دى المديرينل القدرات االبداعيةأثر  التعرف الى الهدف الرئيسي:
 محل الدراسة.  المنظمات الخدمية

 التالية:     اليدف الرئيسي االىداف الفرعيةعن ويتفرع 
محل تحسين اداء المنظمات الخدمية عمى ، الطالقة أثر التعرف الى الفرعي األول: الهدف
 الدراسة.
محل اداء المنظمات الخدمية تحسين  عمى، االصالة الى أثر التعرف الثاني: الفرعي الهدف
 الدراسة.

محل تحسين اداء المنظمات الخدمية  عمى، المرونةأثر  التعرف الى: الثالث الفرعي الهدف 
 الدراسة.
تحسين اداء المنظمات  عمى، الحساسية لممشكالتأثر  التعرف الى: الرابع الفرعي الهدف

 محل الدراسة.الخدمية 
 :اهمية البحث -1/5

اغناء المكتبة  مساىمة ىذه الدراسة في رية: تأتي االىمية النظرية من خاللاالىمية النظ
 التي بحاجة اليو جميع المنظمات والمؤسسات لمدور الكبير االبداع االداريالعربية بموضوع 

  .في تقدم ونمو المنظمات الذي يقوم بو
ن يحصل عمييا ا يمكندة التي ئفاىمية العممية من خالل الاالىمية العممية: تأتي اال

ومما يزيد من اىمية ىذه في المنظمات والذين يسعون الى تحسين قدرات منظماتيم  ونر يالمد
المنظمات الذي تسعى جميعيا دون استثناء الى زيادة  بتحسين اداءالدراسة ارتباط ىذا النمط 
 قدراتيا وكفاءتيا وفاعميتيا.
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 :فرضيات البحث -1/6

بين  ةمعنويداللة  أثر ذووجد ي ال الفرضية الرئيسية: يمي: اتصاغ الفرضية االساسية كم   
وتحسين اداء  (المرونة، االصالة، الطالقة، الحساسية لممشكالت) القدرات االبداعية بمكوناتيا

 .      وفق مستوى الداللة   بحماة محل الدراسة المنظمات الخدمية
 ويتفرع عنيا الفرضيات التالية:            

بين الطالقة، وتحسين اداء المنظمات  داللة معنوية أثر ذووجد ي الالفرعية األولى: الفرضية 
 .      وفق مستوى الداللة   بحماة محل الدراسةالخدمية 

بين االصالة، وتحسين اداء المنظمات  داللة معنويةأثر ذو وجد ي الالفرضية الفرعية الثانية: 
 .      داللة  وفق مستوى ال بحماة محل الدراسةالخدمية 

بين المرونة، وتحسين اداء المنظمات  داللة معنويةأثر ذو وجد ي الالفرضية الفرعية الثالثة: 
 .      وفق مستوى الداللة   بحماة محل الدراسةالخدمية 

بين الحساسية لممشكالت، وتحسين  داللة معنوية أثر ذووجد ي ال الفرضية الفرعية الرابعة:
 .      وفق مستوى الداللة   بحماة محل الدراسةمية اداء المنظمات الخد

 :متغيرات البحث -1/7
 المتغير التابع      المتغير المستقل                               

 
 
 

  
 
 مجتمع البحث -1/8
 السوريالمصرف التجاري  االدارة العميا والوسطى موظفي من دراسةلمجتمع ا يتكون      

ونظرًا لإلمكانية من حيث الوقت والجيد لمقيام بمسح شامل لمجتمع الدراسة،  ،حماة مدينةفي 
( عدد 0فرع المصرف التجاري رقم )) موزعين كما يمي: اً ( موظف005) والذي يبمغ حجمو

 القدرات االبداعية 

 الطالقة

 االصالة 

 المرونة 

 الحساسية للمشكالت

 

 تحسين االداء للمنظمات
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فقد (( 31( عدد الموظفين )4( وفرع رقم )29( عدد الموظفين )2( وفرع رقم )56الموظفين )
ن المسح الشامل يعطي نتائج ا، وخاصة كحصر شامللدراسة قام الباحث باعتماد مجتمع ا

تم دقيقة جدًا، مقارنة مع النتائج التي تعطييا دراسة العينة المأخوذة من المجتمع الكمي، وقد 
وذلك  صالحة لمدراسة ( استبانة011تم استرداد )و ( استبانة عمى مجتمع الدراسة 005توزيع )

مدى تجاوب الموظفين مع البحث وىذا يدل عمى  مما يعكس %(87بنسبة استجابة بمغت )
 .وعييم ألىمية الدراسة

  منهجية البحث: -1/9
 ن الظاىرةعالبيانات  تحميلالتحميمي، من اجل  يالوصف عمى المنيجستعتمد الدراسة 

   واىم مصادر البيانات الثانوية ىي: بعد جمعيا المدروسة 
 ة بموضوع البحث. الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات الصم - أ
 .الدوريات العممية والعربية واألجنبية ذات الصمة بموضوع البحث  - ب
 أجنبية(. ،الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث )عربية -ج
 منشورات الوزارات واإلدارات المختمفة. -د
    مواقع االنترنيت التخصصية. - ه

بيانات األولية الالزمة من خالل تصميم بدراسة مسحية لجمع ال القيام  الميدانيومن الجانب 
 ،الالزمة لقياس متغيرات البحثأو العبارات قائمة استقصاء تتضمن مجموعة من األسئمة 

 SPSS وذلك باستخدام األساليب والبرامج اإلحصائية المناسبة ،اختبار فرضيات البحثو 
17.0. 

 حدود البحث:  -1/10
 م(.    2106ل الفترة الزمنية المتمثمة في العام )حدود زمانية : تم انجاز ىذه الدراسة خال 
 في مدينة حماة.     السوري ع  المصرف التجاريو انية: تقتصر ىذه الدراسة عمى فر حدود مك 
  وتحسين اداء المنظمات  بتنمية القدرات االبداعيةحدود موضوعية: وىي الحدود التي تتعمق

الطالقة، االصالة،  )التالية المستقمة غيرات وتتمثل متغيرات البحث المدروسة بالمت الخدمية
 .تحسين اداء المنظمات الخدمية والمتغير التابع (الحساسية لممشكالت ،المرونة
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 االطار النظري

 االبداع االداري
 تمهيد -2/1

قبل ولذلك ذي اكثر تعقيدًا من تحديات وصعوبات في وقتنا الحاضر  تواجو المنظمات    
تعامل مع تستطيع ال إضافية الى أفراد يمتمكون قدراتورة بشكل كبير والضر اصبحت الحاجة 

اىمية االبداع لممنظمات عمى عمى وقد اكد العديد من الكتاب والدارسين تغير معالم سريع 
 .موردًا ىامًا لممنظمات والمؤسسات يجب االستفادة منو وتطويرهاعتباره 

 في يسيم فيو منظمة، ألية اإلداري اإلبداع جوىر ىو التجديد إن (2118 )عيد،ويرى  
 المشكالت وحل الحديثة التقنية التطورات ومواكبة األفكار توليد عمى العاممين قدرات تحسين

 العممية عناصر إلى وبالنظر المناسب الوقت في المناسبة القرارات اتخاذ في والمشاركة
 و بو منو ات إبداعية الذيالموظف وما يمتمكو من قدر  ىو فييا الزاوية حجر فإن اإلبداعية
 .اإلداري اإلبداع نحو المنظمة تنطمق

وخصائصو  عناصرهواىميتو و  االبداع االداريوسيتناول الباحث في االطار النظري مفيوم 
 .وتحسين اداء المنظمة

 :االبداع االداريمفهوم  -2/2
 إلى التوصل واالبداع ى (2100،وكيل) فيرى  االبداع االداريتعريفات وتنوعت لقد تعددت 

 األداء تطوير في تساىم جديدة وطرق وتنظيمات سياسات إلى لمتحول القابمة الجديدة المفاىيم
جراء تنظيم اإلبداع عممية بتطوير يتعمق المفاىيم ىذه بعض إن بل، المؤسسة في  نقل وا 

 .الجديدة األسواق إنشاء في اإلسراع ثم ومن جديدة منتجات إلى الجديدة أفكاره
 في يتمثل قد ومختمف، جديد شيء إدخال ىو اإلبداع يرى (Champsaur ،2112) أما

 كيفيات أو جديدة خدمات أو جديدة، صنع طرق حول أو اتز تجيي أو منتجات حول أفكار
 . جديدة تنظيم أشكال أو اتصال
( بأنو مجموعة من السمات االستعدادية التي  تتضمن الطالقة في Guilford،1986) ويرى

يضاحيا التفكير  عادة تعريف المشكمة وا  والمرونة واألصالة والحساسية لممشكالت وا 
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 يتصف الذي العمل إنتاج عمى القدرة االبداع ىو فقد عرف) Olila،2102) أما بالتفصيل.
 .جديد بأنو
ومن التعاريف السابقة نجد أن االبداع ىو استخدام اساليب وطرق جديدة تسيم تحقيق وضع  

 إلبداعفا نة بغيرىا من المنظمات التي ال تتبع نفس االسموب او النيج،أفضل لممنظمات مقار 
في العمل بطريقة غير  جديدة يب اداريةلاستخدام اساقدرة الفرد عمى  ىو برأي الباحث

 .اعتيادية تؤدي الى تطوير المنظمات واالفراد العاممين بيا
 :االبداع االدارياهمية  -2/3
تركز عمى ف نموىافي نجاح المنظمة و  واضحلو تأثير اع االدري باألبد الكبير ان االىتمام   

وتظير النتائج االفراد خمق الحافز لدى اىداف اساسية تسعى لموصول الييا من خالل 
 عديدة إيجابياتان ىناك  معظم الدارسينويرى  .االيجابية عمى مستوى االفراد والمنظمة

      :(0992،النمر) لمن خالتبرز  المنظمات في اإلبداع ظاىرة توفرىا
 إذ مستقر وضع في التنظيم يجعل مما المحيطة، البيئة لمتغيرات االستجابة عمى القدرة -0

 .التنظيمية العمميات سير عمى يؤثر ال بشكل التغيرات ىذه لمواجية االستعداد لديو يكون
 .والفرد التنظيم عمى بالنفع يعود بما التنظيم خدمات تحسين -2
           إتاحة طريق عن التنظيم في لمعاممين والعقمية الفكرية القدرات تنمية في المساىمة -3

 .القدرات تمك اختبار في ليم الفرصة
     مع تتواكب عممية أساليب استخدام طريق عن المالية لمموارد األمثل االستغالل -4

 .الحديثة التطورات
 والبشرية المادية واإلمكانيات المختمفة ئيةاإلنما البرامج بين التوازن إحداث عمى القدرة -5

 .المتاحة    
 في ليا الفرصة إتاحة طريق عن قدراتيم من واالستفادة البشرية الموارد استغالل حسن -6

 التغيرات مع يتفق بما العمل ألنظمة المستمر والتحديث العمل مجال في الجديد عن البحث
 المحيطة.
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 تداري تنطمق من خالل االستقرار الذي يحققو لممنظماولذلك نجد ان أىمية االبداع اال
واالستفادة المثمى من الموارد المتاحة باإلضافة الى استغالل الفرص وتجنب االخطار 

 مما يحقق النمو واالزدىار ليا. توالمشكالت التي يمكن ان تتعرض ليا المنظما
 
 االبداع االداري:خصائص  -2/4
  وخصائص االبداع لما لو من اىمية كبيرة في عممية تقييملقد أىتم الباحثون بمعرفة    

وتوفير المجاالت التي تدعم  والتعرف الى كيفية دعملي ااالفراد المبدعين وبالتوأىمية معرفة 
 خصائص عدة (2118)عيد، وقد ذكر تطوير القدرات االبتكارية واالبداعية االبداع و 
 :لألبداع

 فردية عممية ليس وىو األفراد عمى حكراً  ليس اإلبداعف وجماعية فردية ظاىرة اإلبداع -0
 اإلبداع أن القول يمكن بل والمؤسسات الجماعات طريق عن ممارستو تتم قد حيث بالضرورة
 المعاصرة المراحل في وبخاصة أكثر ومتاحاً  أكثر ممكنا يكون قد المؤسسي أو الجماعي

 و عظيمة جيود إلى وتحتاج التعقيد بالغة بصورة تتداخل والمتغيرات الظواىر أصبحت حيث
 .حوليا إبداعية نتائج إلى والوصول معيا التعامل يمكن حتى ضخمة إمكانات
 جوانبيا جميع من المشكمة يبحث الذي الشمولي المتعمق التفكير عمى اإلبداع يعتمد 2- 
 .ليا متكافئة حمول عدة ويواجو
 إلى شخص من تختمف ولكنيا بأحد خاصة ظاىرة وليست عامة إنسانية ظاىرة اإلبداع 3- 
 .معيا ويتعامل وسطيا يعيش التي والظروف الفطرة حسب آخر
 . تطويره ويمكن الموروثة بالعوامل اإلبداع يرتبط  4-

 ىو ما فبعض والمكان الزمان باختالف والتغيير لمتبديل قابل تجريبي نظري عمم اإلبداع 5- 
 .صحيح والعكس غداً  يمغى قد اليوم صواب
 إلى وتحويميا الفرص ىذه استغالل في وبالتفكير لمفرص بالتحميل دائماً  يبدأ اإلبداع  6-

 .إبداعية إمكانات
        فيو ليذا الجديدة والصياغات والتصورات الحسي باإلدراك متصل جيد اإلبداع  7-

 .االستماع وفى المالحظة في متميزة قدرات يستوجب
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 .معينة رغبات أو احتياجات إلشباع موجياً  ونيك أن اإلبداع فعالية تستوجب  8-
  والتجريب التقويم لنتائج وفقاً  مرحمياً  األمر يتطور ثم صغيرة دائماً  تبدأ الفعالة إلبداعات 9- 

 يعني وىذا والقيادة والتمييز الصدارة مواقع إلى تتطمع الفعالة اإلبداعية المحصمة إن 10- 
 إلى الغالب في يصل ال فانو والتفوق القيادة إلى لبدايةا منذ اإلبداعي الجيد يطمح لم إذ انو

 .إبداعية نتيجة
 االفرادعديدة وأن عمى  باألبداع االداريويرى الباحث ان الخصائص الواجب توافرىا 

 فالشخص المبدعلمنظماتيم  زالتمي  واالطالع عمييا ليحققوا االستفادة من ىذه الخصائص 
 تمر. يجب ان يكون لديو حب التعمم المس

وىناك العديد من الخصائص التي يتصف بيا االداريين الذي يتمتعون بقدرات ابداعية حيث 
( Honey،2111وحسب رأي ) المخالف لممنحى التقميدي يعتبر االداري المبدع ىو الفرد

 يتميز الشخص المبدع بالخصائص التالية:
ع المشاكل وطرح االسئمة القدرة عمى تصور بدائل عديدة لمتعامل مالبصيرة الخالقة:  -0

 الصحيحة التي ليس ىناك أجوبة موحدة ليا.
ال يستسمم بسيولة حيث ان الفشل شيء يتوقعو إال  الثقة بالنفس وباآلخرين لدرجة كبيرة: -2

 ان ذلك يزيده اصرارًا.
يمكنو التعامل مع المواقف الغامضة ألنيا  القدرة عمى التعامل مع مقتضيات التغيير: -3

 نفسو الرغبة في البحث عن الحمول. تثير في
ىو أن يشكك بالقضايا التي يمكن أن يعتبرىا  القدرة عمى التكيف والتجريب والتجديد: -4

 عامة الناس من المسممات.
وتظير ىذه الجرأة في القدرة عمى مناقشة األوامر  الجرأة في ابداء اآلراء والمقترحات: -5

 الصادرة من المراجع العميا.
ىو ال يحب ان تفرض عميو سمطة الغير وال يحب ان يفرض سمطتو  تقاللية الفردية:االس -6

 عمى االخرين.
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فالمبدع برأي الباحث شخص يحب المخاطرة والدخول بمجاالت لم يتطرق ليا احد قبمو 
االنسب الحل  واختياروالعمل بظروف عدم التأكد والتعامل مع المواقف المجيولة والغامضة 

 ممشكالت.ل
 عناصر االبداع االداري: -2/5
القدرات المميزة لمشخصية المبدعة والتي تشكل والدارسين عمى الباحثين يتفق معظم  

تشير و وىي التي تقف وراء التفكير المبدع لدى االفراد  العناصر االساسية لألبداع االداري
 :مياأىومن  (2118، نعساني) اساسيةعمى انو يتكون من عدة عناصر الدراسات  معظم 

     من األفكار حول موضوع معين في وحدة  عدد كبيريقصد بيا إنتاج أكبر  الطالقة: -0
القدرة عمى طرح كمية من االفكار عن شيء معين فالفرد المبدع شخص يمتمك  زمنية معينة

وتقسم الطالقة الى ثالثة أقسام )البريدي،  .في فترة زمنية ثابتة مقارنة بغيره من االفراد
أي سرعة أنتاج الكممات والوحدات التعبيرية او طالقة الكممات  المفظيةالطالقة (: 0999

الطالقة الفكرية أو طالقة المعاني وتعني سرعة  ،واستحضارىا بصورة تدعم التفكير االبداعي
طالقة التعبيرات او االشكال وىي سيولة التعبير عن ، إنتاج وبمورة عدد كبير من االفكار

 في قالب مفيوم. االفكار وصياغتيا
وبراي الباحث الطالقة من العناصر اليامة فاألشياء المبدعة ميما كانت اىميتيا اذا بقيت 

أي فائدة،  ابعقل الفرد المبدع او المجموعة ولم تترجم الى واقع وخطة عمل لن يكون مني
 منيا. ةاالستفادفالطالقة تساعد عمى انتاج وطرح كمية كبيرة من االفكار الى الواقع لتتم 

يقصد بيا القدرة عمى أنتاج الحمول الجديدة، فالشخص المبدع ال يفكر بأفكار  األصالة: -2
 المحيطين بو ليذا تكون أفكاره جديدة وال يمجأ الى الحمول التقميدية لممشكالت.

ومن ىنا نجد ان االفكار االصيمة ىي االفكار التي لم تطرح من قبل او انيا طرحت بشكل 
 والشخص المبدع التي يطرح ىذه االفكار. نادر وقميل

 بطرق والتفكير يقصد بيا القدرة عمى تغيير الحالة الذىنية بتغيير الموقف  المرونة: -3
 ومدى ،بمنظور جديد  لممشكمة والنظر العادي، المنظور عن مختمف بمنظور أو مختمفة
 بحد فكارلوقوف عند اا وعدم معينة، نظر وجية أو موقفاً  الشخص بيا يغير التي السيولة
  .ذاتيا
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اننا بحاجة ماسة الى المرونة في منظماتنا واعمالنا فالكثير من المشكالت لم  برأي الباحثو 
مع المشكالت والنظر الييا من منظور ال نمتمك المرونة الكافية لمتعامل  ألننانستطع حميا 

عمل لو خصوصيتو مختمف او تغيير بعض االساليب التي ربما نحتاجيا ألمر ما، فكل 
 ويجب التعامل معو حسب ىذه الخصوصية.

تتمثل في قدرة الفرد عمى اكتشاف المشكالت المختمفة في المواقف  الحساسية لممشكالت: -4
المختمفة فالشخص المبدع يستطيع رؤية كثير من المشكالت في الموقف الواحد فيو يعي 

 األخطاء ونواحي القصور ويحس بالمشكالت إحساسًا مرىفًا.
بالمشكالت قبل التنبؤ صر االبداع فنامن اىم عبرأي الباحث ويعتبر االحساس بالمشكالت 

تتفاقم وبالتالي تقمل من  تحدث أو قبل أن نأحدوثيا يساىم بحل ىذه المشكالت قبل 
أو تمنعيا من الحدوث مما يوفر االستقرار لممنظمات  االخطار التي تتعرض ليا المنظمات
 .ويساعدىا عمى النمو نحو االفضل

 األداء تحسين مفهوم -2/7
 وفق والموارد، النتائج بين العالقة تعظيم عن لبحثا(: Fermandez،2111) األداء يعرف
 كما ألعمالبا لقياما إلى األداء مفيوم يشير حيث توجيات المؤسسة. تعكس محددة أىداف
( أن اداء المنظمة ىو 2101ويرى )الفارس، واالستمرار، بالشمولية ويتصفتقوم  أن يجب

بشرط ان يكون ذلك مقرونًا برضا مرآة تعكس قدرة المنظمة عمى تحقيق االنتاجية العالية 
الزبائن واالستئثار بحصة سوقية جيدة تستطيع توفير عائد مالي مناسب والقيام بالمسؤوليات 

 االخالقية واالجتماعية تجاه البيئة التي تعمل فييا المنظمة وتجاه المجتمع.
 في يعكس اكم المستيدفة أسواقيا في بقائياالمنظمة  لنجاح المحدد يعتبر المعنى بيذاو 

  .المطموب التأقمم تحقيق في فشميا أو بيئتيا، مع التكيف عمى تياقدر  مدى نفسو الوقت
لزيادة  لممنظمة المتاحة الموارد جميع االستفادة من ىو األداء إن من ذلك يرى الباحثو 

  .وقدرة المنظمة والعاممين عمى تحقيق االىداف المرسومة ،االنتاجية
 (:2102،الدين شرف) األداء لتحسين األساسية المبادئ ومن

 األداء ومتابعة المستمر القياس -  الزبون وتوقعات احتياجات بتحقيق الوعي -
  والعمميات النظم عمى التركيز - العاممين جميع مشاركة وتشجيع والعوائق الحواجز إزالة -
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مل وباإلضافة الى ما سبق يضيف الباحث فيم طبيعة العمل حيث ان فيم العاممين لمع
    .ينفذه بصورة افضلمما يجعمو المطموب يزيل الغموض 

 الدراسة العممية: -3
 تصميم استمارة االستقصاء: -3/1

حرص الباحث عمى تصميم قائمة االستبيان بحيث  تكون أسئمتو واضحة يمكن لممستقصي اإلجابة      
القدرات ئمة تقيس المتغير المستقل تضمن أستقسام االربعة االولى عنيا، وتتضمن القائمة خمسة أقسام، اال

( 5 –1)العبارات من عنصر الطالقة موزعة لقياس القسم االول وكانت بنود االربعةبعناصرىا  االبداعية
 –00)العبارات من  عنصر المرونة الثالث والقسم( 01–6 )العبارات من عنصر األصالةوالقسم الثاني 

 الخامسالقسم أما ( 21-06)العبارات من سية لممشكالتعنصر الحساالرابع موزعة لقياس  القسمو ( 05
 –20)العبارات من  تحسين أداء المصرففيتضمن اسئمة تقيس المتغير التابع وكانت بنوده موزعة لقياس 

( ولإلجابة عن أسئمة االستقصاء استخدم الباحث المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وقد تم 25
الخماسي لقياس متوسط إجابات  رتاء، وقد استخدم الباحث مقياس ليكاستقص قائمة (011)استرداد 

وذلك لبيان درجات الموافقة، وتم إعطاءىا القيم  مفردات العينة عمى العبارات لجميع متغيرات الدراسة
    يمي: التصاعدية كما

 ( يبين درجات الموافقة لقائمة االستقصاء0رقم ) جدول               
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق ق بشدةغير مواف
1 2 3 4 5 

، وعمى أساس أن   كما تم  تصنيف متوسطات اإلجابات إلى ثالثة مستويات: عال، متوسط، ومتدنَّ
(، وبناء عمى ذلك اعتمد الباحث 3درجة محايد ىي درجة متوسطة من الموافقة ويقابميا العدد )

 التصنيف التالي:
 يبين تصنيف اإلجابات (2جدول رقم )      

 5إلى  3.5من  3.5إلى أقل من  2.5من  2.5إلى أقل من  1من 
 عالي متوسط متدن  

 (2115عة، محمود صادق )ر المصدر: باز     

لقد تم عرض االستبيان عمى عدد من االساتذة في قسم إدارة االعمال في جامعتي حماة والجامعة 
 حظات عن االستبيان قام الباحث باألخذ بيا.الوطنية الخاصة وأعطوا الباحث بعض المال

 صدق وثبات اداة البحث: -3/2
 االدارة العميا والوسطى في عمى موظفي قائمة االستقصاءتوزيع قام الباحث بأجراء ىذا االختبار ب

عمييا وتحميميا اعتمادا  تمحل الدراسة كال عمى حدا وتفريغ البيانات التي حصم المصرف التجاري
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لقياس درجة مصداقية  - وكانت الدراسة العممية كما يمي: SPSS 17.0امج االحصائي عمى البرن
 :اتبوىو معامل الث وثبات البيانات نقوم بإيجاد معامل الفا كرونباخ

 ( حساب معاممي الثبات والصدق لمبيانات3جدول رقم )     
 معامل الصدق معامل الثبات عدد االسئمة المتغيرات الرقم
 1.921 1.848 5 الطالقة 0
 1.828 1.686 5 األصالة 2
 1.734 1.541 5 المرونة 3
 1.914 1.808 5 الحساسية لممشكالت 4
 1.783 1.604 5  تحسين االداء 5
 1.963 1.929 25 المعامل الكمي 6

 spss 17.0المصدر اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات البرنامج االحصائي        
اسئمة محاور وىذا يعني ان  1.848و 1.541تراوحت بين  مي الثبات والصدقنالحظ ان قيمة معام

 .ماعدا متغير المرونة لجميع المتغيرات جيدبات ثاالستبيان المستخدم في البحث تتمتع بمعدل 
 االحصاءات الوصفية: -3/2

لكل عبارة من عبارات االحصاءات الوصفية  وتحميل ابسييدف ىذا الجزء من البحث الى ح
 :مقاييس ولكل متغير من متغيرات البحثال

 x1 الطالقة :القدرات االبداعيةاالحصاءات الوصفية إلجابات المبحوثين حول ( 4جدول رقم )
رقم 

 السؤال
الوسط  التكرارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

القيم 
 النسبية

درجة  الترتيب
 7 6 5 4 4 الموافقة

 قوية 4 4:.4 1.841 4.11 47 84 7 44 4 4

 قوية 7 4.944 0.048 3.56 47 :7 4 44 8 4

 قوية 4 :8:.4 1.867 4.34 77 :4 46 4 4 5

 قوية 6 4.964 0.057 3.70 46 68 48 7 ; 6

 قوية 5 4.986 1.783 3.82 47 84 49 : 4 7

 قوية   1.959 ::.5 456 474 75 67 44 م. الكلي

 07.1spssبرنامج االحصائي المخرجات اعداد الباحث اعتمادًا عمى  المصدر

في المصرف محل الدراسة حيث  الطالقة لألبداع عنصر( واقع 5الى  0تقيس االسئمة من )
درجة الموافقة ذلك  عمى ( ويدل4.34 -3.56بين ) ألسئمتوتراوحت المتوسطات الحسابية 

ئج عن وتدل ىذه النتا ،العنصرالقوية من قبل المستقصى منيم عمى كل سؤال من اسئمة ىذا 
حيث من المالحظ ان  مدى توافر عنصر الطالقة لدى المدراء في المصرف محل الدراسة

 . تتراوح بين موافق وموافق بشدة العنصرىناك نسبة كبيرة من اجابات عينة البحث عمى ىذا 
 x2 االصالةحول القدرات االبداعية: االحصاءات الوصفية  إلجابات المبحوثين حول  (5جدول رقم )

درجة  الترتيبالقيم االنحراف الوسط  التكرارات السؤالرقم 
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 الموافقة النسبية المعياري الحسابي 5 4 3 2 0

 قوية 0 1.80 1.925 4.15 31 55 01 1 5 0
 قوية 2 1.76 1.876 3.81 05 65 5 05 1 2
 قوية 3 1.74 0.039 3.70 25 45 00 04 5 3
 متوسطة 4 1.62 0.226 3.01 01 35 25 05 05 4
 متوسطة 4 1.62 1.834 3.01 1 35 45 05 5 5

 قوية   0.11 3.55 81 235 96 59 31 م. الكمي
 07.1spssالمصدر اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات البرنامج االحصائي 

في المصرف محل الدراسة حيث تراوحت  االصالة عنصر( واقع 5الى  0تقيس االسئمة من )
 القويةبين ويدل عمى ذلك درجة الموافقة ( 4.15 -3.01بين ) سئمتوألالمتوسطات الحسابية 

، حيث من العنصرمن قبل المستقصى منيم عمى كل سؤال من اسئمة ىذا  والمتوسطة
موافق كانت  لعنصرالمالحظ ان ىناك نسبة كبيرة من اجابات عينة البحث عمى ىذا ا

 . ومحايد موافق بشدةوبدرجة اقل بين 
 x3  عنصر المرونةحول   إلجابات المبحوثين االحصاءات الوصفية( 6جدول رقم ) 

الوسط  التكرارات رقم السؤال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيم 
 النسبية

درجة  الترتيب
 5 4 3 2 0 الموافقة

 قوية 5 1.73 1.857 3.65 05 45 31 01 1 0
 قوية 4 1.74 1.914 3.71 05 55 05 05 1 2
 قوية 3 1.76 0.134 3.81 31 35 21 05 1 3
 قوية 0 1.85 1.771 4.25 45 35 21 1 1 4
 قوية 2 1.84 1.613 4.21 31 61 01 1 1 5

 قوية   1.833 3.92 035 231 95 41 1 م. الكمي
 07.1spssالمصدر اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات البرنامج االحصائي 

حيث تراوحت المتوسطات محل الدراسة لمصرف في ا المرونة( 5الى  0تقيس االسئمة من )
ويدل عمى ذلك درجة الموافقة القوية من قبل ( 4.25 -3.65بين ) ألسئمتوالحسابية 

وتدل ىذه النتائج عن مدى توافر  ،العنصرالمستقصى منيم عمى كل سؤال من اسئمة ىذا 
ىناك نسبة حيث من المالحظ ان  لدى المدراء في المصرف محل الدراسة المرونةعنصر 
 . وبدرجة أقل محايد تتراوح بين موافق وموافق بشدة العنصرجابات عمى ىذا اإلكبيرة من 

 x4 عنصر الحساسية لممشكالتإلجابات المبحوثين حول االحصاءات الوصفية (7جدول رقم )

الوسط  التكرارات رقم السؤال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيم 
 النسبية

درجة  الترتيب
 5 4 3 2 0 ةالموافق
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 07.1spssصدر اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات البرنامج االحصائي الم

محل الدراسة حيث في المصرف  عنصر الحساسية لممشكالت( 5الى  0تقيس االسئمة من )
ويدل عمى ذلك درجة الموافقة ( 4.22 -3.49بين ) ألسئمتوتراوحت المتوسطات الحسابية 

وتدل ىذه النتائج عن  من اسئمة ىذا البعد، القوية من قبل المستقصى منيم عمى كل سؤال
حيث من  لدى المدراء في المصرف محل الدراسة الحساسية لممشكالتمدى توافر عنصر 

المالحظ ان ىناك نسبة كبيرة من اجابات عينة البحث عمى ىذا البعد تتراوح بين موافق 
 . وموافق بشدة

 y1 تحسين اداء المنظمات االحصاءات الوصفية إلجابات المبحوثين (8جدول رقم )

 07.1spssالمصدر اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات البرنامج االحصائي 

في المصرف محل الدراسة حيث تراوحت  تحسين االداء( 5الى  0تقيس االسئمة من ) 
ويدل عمى ذلك درجة الموافقة القوية من ( 4.15 -3.60بين ) ألسئمتوطات الحسابية المتوس

، حيث من المالحظ ان ىناك العنصرقبل المستقصى منيم عمى كل سؤال من اسئمة ىذا 
نسبة البأس موافق و محايد و  نسبة كبيرة من اجابات عينة البحث عمى ىذا البعد تتراوح بين

  .موافق بشدةبيا 
 دراسة نموذج االنحدار البسيط :  -3/2/1

 قوية 2 1.776 1.891 3.88 20 59 7 03 1 0
 متوسطة 5 1.698 0.03 3.49 03 55 6 21 6 2
 قوية 0 1.844 1.927 4.22 51 27 09 3 0 3
 قوية 4 1.72 0.089 3.6 22 42 21 6 01 4
 قوية 3 1.746 1.827 3.73 03 57 22 8 0 5

 قوية   1.992 3.78      م. الكمي

الوسط  التكرارات رقم السؤال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيم 
 النسبية

درجة  الترتيب
 5 4 3 2 0 الموافقة

 قوية 2 1.77 1.802 3.87 07 63 01 01 1 0
 قوية 5 1.72 1.805 3.60 6 64 05 05 1 2
 قوية 4 1.73 1.904 3.65 5 75 5 01 5 3
 قوية 0 1.80 0.022 4.15 45 35 1 21 1 4
 قوية 3 1.75 1.686 3.79 5 79 6 01 1 5

 قوية   1.70 3.83 26 061 48 1 6 م. الكمي
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  y1( والمتغير التابعالطالقة -االبداع االداري) 1xدراسة العالقة بين المتغير المستقل  -1
   (تحسين أداء المنظمات الخدمية)
 :الطالقةوالمتغير المستقل  تحسين االداءايجاد معادلة االنحدار البسيط بين المتغير التابع -
 (نات ىي االقرب الى معادلة االنحدار البسيطادار البسيط الن توزيع البيتم اختيار معادلة االنح)
 
 
 
 y1مع المتغير التابع  x( تحميل االنحدار لمعالقة بين المتغير المستقل 9جدول رقم)        

Y1 X1  
0.846 

0.000 

100 

1 

 

100 

X1      pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

1 

 

100 

0.846 

0.000 

100 

Y1    pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

 
 
 
 
 
 

              
 07.1spssالمصدر: الجدول من اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات برنامج             

Model R R Square Adjusted R Square Std.Error of the Estimate 

1 0.846a 0.716 0.713 0.29635 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 21.670 1 21.670 
246.748 .000a Residual 8.607 98 .088 

Total 30.276 99  

Sig. t Standardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients 

Model 

Beta Std. Error B 

.000 

.000 

9.261 

15.708 

846. 154. 

039. 

1.424 

610. 

Constant  x1 
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وىي عالقة  ،y1 1.846والتابع  x1المستقل  بمغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين
واتجاه ىذه العالقة طردية وىذا يدل عمى ان اي زيادة في احد المتغيرين  ،قويةارتباط 

أي  1.706كما أن قيمة معامل التحديد  سيرافقيا زيادة في المتغير االخر والعكس صحيح،
من التغيرات التي طرأت عمى المتغير التابع % 70.6ر المستقل يؤثر بنسبة ان المتغي

% من تغيرات المتغير 70.6)بمعنى آخر إن التغيرات في المتغير المستقل تفسر ما نسبتو 
وباقي التغيرات تعود لعوامل أخرى ال عالقة  لممتغير المستقل بيا(. وعند اختبار  ،التابع

وىي أقل من مستوى  ،sig = 0.00 جدنا أن قيمة معامل المعنويةو  ،معنوية معامل االنحدار
 نرفض بذلكو  مما يدل عمى معنوية تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع 1.15المعنوية 
  البديمة اي توجد عالقة معنوية بين المتغيرين.فرضية الونقبل  العدمفرضية 

 تابع والمتغير المستقل األول:وبالتالي تكون معادلة االنحدار بين المتغير ال
       

               
a=1.424 عن مبدأ االحداثيات نقطة االنزياح عمى خط االنتشار عدد ثابت بداية  
b=0.610  ميل مستقيم االنحدار ويحدد ىذا المؤشر ميل مستقيم االنحدار 

لمتغير التابع والمتغير لمتعبير عن العالقة بين ا االقربيعتبر ىذا النموذج ىو النموذج 
 .عنصر الطالقةالمستقل 

 1y ( والمتغير التابعاالصالة -االبداع االداري) 2xدراسة العالقة بين المتغير المستقل   -2
 (تحسين أداء المنظمات الخدمية)

 :االصالةوالمتغير المستقل  تحسين االداءايجاد معادلة االنحدار البسيط بين المتغير التابع  -
 نات ىي االقرب الى معادلة االنحدار البسيط(امعادلة االنحدار البسيط الن توزيع البي )تم اختيار
 y1 التابع المتغير مع 2x المستقل المتغير بين لمعالقة االنحدار تحميل( 01)رقم جدول         

 
 

Y1 X2  

0.594 

0.000 

100 

1 

 

100 

X2      pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

1 

 

100 

0.594 

0.000 

100 

Y1    pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .594a .353 .347 .44699 

Model Sum of Squares df Mean square F Sig. 

Regression 10.696 1 10.696 53.531 .000a 
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لمصدا

ر: 
 07.1spssالجدول من اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات برنامج 

واتجاه ىذه  وىي عالقة ارتباط متوسطة، ،1.594مغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين ب
العالقة طردية وىذا يدل عمى ان اي زيادة في احد المتغيرين سيرافقيا زيادة في المتغير 

أي ان المتغير المستقل يؤثر  ،1.353كما أن قيمة معامل التحديد  االخر والعكس صحيح،
ن التغيرات التي طرأت عمى المتغير التابع )بمعنى آخر إن التغيرات في م% 35.3بنسبة 

% من تغيرات المتغير التابع، وباقي التغيرات تعود 35.3نسبتو  المتغير المستقل تفسر ما
وجدنا  ،وعند اختبار معنوية معامل االنحدار عالقة لممتغير المستقل بيا(. لعوامل أخرى ال

مما يدل عمى  1.15وىي أقل من مستوى المعنوية  ،sig = 0.00 أن قيمة معامل المعنوية
نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية  بذلكو  معنوية تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع
 البديمة اي توجد عالقة معنوية بين المتغيرين. 

 وبالتالي تكون معادلة االنحدار بين المتغير التابع والمتغير المستقل األول:
       

               
لمتعبير عن العالقة بين المتغير التابع والمتغير  االقربيعتبر ىذا النموذج ىو النموذج 

 .االصالةالمستقل 
 1y ( والمتغير التابعالمرونة -االبداع االداري) 3xدراسة العالقة بين المتغير المستقل  -3

 (تحسين أداء المنظمات الخدمية)
 :المرونةوالمتغير المستقل  تحسين أداء المنظماتالبسيط بين المتغير التابع  نحدارمعادلة االايجاد  -

 نات ىي االقرب الى معادلة االنحدار البسيط(ا)تم اختيار معادلة االنحدار البسيط الن توزيع البي

Residual 09.580 98 0.211 
Total 31.276 99  

Sig. t Standardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients 

Model 

Beta Std. Error B 

0.000 

0.000 

8.557 

7.306 

0.594 .241 

.067 

2.062 

488. 

Constant x2 

Y1 X3  

0.705 

0.000 

100 

1 

 

100 

X3      pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 
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 جدول
)رقم
 y1 التابع المتغير مع x3 المستقل المتغير بين لمعالقة االنحدار تحميل( 00

 
 
                 

المصدر: 
الجدول 

من اعداد 
الباحث 

 spss 07.1اعتمادًا عمى مخرجات برنامج 

 
       

واتجاه ىذه  ،قويةوىي عالقة ارتباط  ،1.715بمغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين 
ة في المتغير العالقة طردية وىذا يدل عمى ان اي زيادة في احد المتغيرين سيرافقيا زياد

أي ان المتغير المستقل يؤثر  ،1.498كما أن قيمة معامل التحديد  االخر والعكس صحيح،
من التغيرات التي طرأت عمى المتغير التابع )بمعنى آخر إن التغيرات في % 49.8بنسبة 

% من تغيرات المتغير التابع، وباقي التغيرات تعود 49.8المتغير المستقل تفسر ما نسبتو 
وجدنا  ،وعند اختبار معنوية معامل االنحدار(. عالقة لممتغير المستقل بيا امل أخرى اللعو 

مما يدل عمى  1.15وىي أقل من مستوى المعنوية  ،sig = 0.00 أن قيمة معامل المعنوية
ذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية بو  معنوية تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع

 جد عالقة معنوية بين المتغيرين. البديمة اي تو 
 وبالتالي تكون معادلة االنحدار بين المتغير التابع والمتغير المستقل األول:

       

               

1 

 

100 

0.705 

0.000 

100 

Y1    pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .705a .498 .492 .39396 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 15.066 1 15.066 

97.071 .000a Residual 15.210 98 .155 

Total 30.276 99  

Sig. t Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients Model 

Beta Std. Error B 

0.018 

000.0 

2.402 

9.852 

 

.705 

     .312 

.079 

.748 

777. 

Constant 

x3 
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يعت
بر 
ىذا 

لمتعبير عن العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل  االقربالنموذج ىو النموذج 
 .المرونة

( والمتغير الحساسية لممشكالت -االبداع االداري) 4xير المستقل دراسة العالقة بين المتغ -4
التا
بع
 1y 
تح)

سين 
اداء 
المنظ
مات 

 (الخدمية
 :الحساسية لممشكالتوالمتغير المستقل  ن االداءيتحسايجاد معادلة االنحدار البسيط بين المتغير التابع  -

 قرب نوعًا ما الى معادلة االنحدار البسيط(نات ىي االا)تم اختيار معادلة االنحدار البسيط الن توزيع البي
 y3 التابع المتغير مع x4 المستقل المتغير بين لمعالقة االنحدار تحميل( 02)رقم جدول         

 
 

            
 
  

 spss 17.0المصدر: الجدول من اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات برنامج           

واتجاه ىذه  ،قويةوىي عالقة ارتباط  ،1.814مل االرتباط بين المتغيرين بمغت قيمة معا
العالقة طردية وىذا يدل عمى ان اي زيادة في احد المتغيرين سيرافقيا زيادة في المتغير 

أي ان المتغير المستقل يؤثر  ،1.646كما أن قيمة معامل التحديد  االخر والعكس صحيح،
طرأت عمى المتغير التابع )بمعنى آخر إن التغيرات في  من التغيرات التي% 64.6بنسبة 

Y1 X4  

0.804 

0.000 

100 

1 

 

100 

X4      pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

1 

 

100 

0.804 

0.000 

100 

Y1    pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .804
a
 .646 .643 .33052 

Model Sum of squares df Mean Square F Sig. 

Regression 19.570 1 19.570 179.140 .000a 

Residual 10.706 98 109.  

Total 30.276 99  

       

Sig. 

t Standardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients 

Model 

Beta Std. Error B 

0.000 

0.000 

9.461 

13.384 

 

0.804 

 0.168 

0.044 

1.589 

.583 

Constant 

x4 
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وباقي التغيرات تعود  ،% من تغيرات المتغير التابع64.6المتغير المستقل تفسر ما نسبتو 
لعوامل أخرى ال عالقة  لممتغير المستقل بيا(. وعند اختبار معنوية معامل االنحدار، وجدنا أن 

مما يدل عمى  1.15ي أقل من مستوى المعنوية وى  ،sig = 0.00 قيمة معامل المعنوية
بذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية و  معنوية تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع

 البديمة اي توجد عالقة معنوية بين المتغيرين. 
 وبالتالي تكون معادلة االنحدار بين المتغير التابع والمتغير المستقل األول:

       
                

لمتعبير عن العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل  االقربيعتبر ىذا النموذج ىو النموذج 
 .الحساسية لممشكالت

 النتائج والتوصيات -4
 النتائج -4/1
ويأتي ىذا الجزء  بتحسين اداء المنظمات الخدميةوعالقتو  االبداع االداريىذا البحث  بين 

 استخالص اىم االستنتاجات والتوصيات التي خرج بيا البحث: من البحث الى
 قويةعالقة ارتباط تأثير معنوي و وجود تشير نتائج اختبار الفرضية الفرعية االولى الى  -0

محل المنظمة  تحسين أداءوالمتغير التابع  عنصر الطالقةوطردية بين المتغير المستقل 
 الطالقةبان العالقة قوية بين ( Sawyers،0989)وىذا ما يتفق مع دراسة  .الدراسة

 .ولو تأثير ايجابي المنظمات تحسين أداءو 
 متوسطةعالقة ارتباط تأثير معنوي و  تشير نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية الى وجود -2

 .محل الدراسة المنظمة ن أداءيتحس والمتغير التابع االصالةوطردية بين المتغير المستقل 
وعالقة ارتباط ايجابية تأثير معنوي  بوجودبدراستو  (2101)بحر والعجمة،  واشار إليوىذا ما 

 الناجحة. المنظماتو  االصالة -االبداع االداريبين 
وطردية قوية عالقة ارتباط  تأثير معنوي الى وجود الثالثةتشير نتائج اختبار الفرضية الفرعية  -3

وىذا ما  .محل الدراسة المنظمة اداءتحسين والمتغير التابع  المرونةبين المتغير المستقل 
بين  إحصائيةايجابي دو داللة ( الذي اشار الى ارتباط Reezigt،2102راسة )ديتفق مع 
  .اداء المنظمات وتحسن المرونة
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وطردية بين  قويةعالقة ارتباط و  تأثير الى وجود الرابعةتشير نتائج اختبار الفرضية الفرعية  -4
 .محل الدراسة المنظمة تحسن أداءوالمتغير التابع  مشكالتالحساسية لمالمتغير المستقل 

الحساسية بوجود عالقة ايجابية بين راستو ( بد2104)محجوبي،  وىذا ما اشار اليو
 لممشكالت وتحسين أداء المنظمة.

 التوصيات: -4/2
لمنظمات ويأتي ىذا ا بتحسين اداءوعالقتو  االبداع االداريوضحت ىذه الدراسة مفيوم 

  :لتوصيات التي توصل الييا البحثاالستنتاج اىم  الجزء
ويوصي الباحث الى المنظمة وتحسين اداء  الطالقةاشارت النتائج الى درجة ارتباط قوية بين  -0

في اقتراح الحمول السريعة والقدرة ألنيا تساىم في المصرف  اءلممدر  الطالقة وترسيخ تعزيز
مستوى جيد وبالتالي الحفاظ عمى ذه االفكار عمى طرح االفكار الجديدة واقناع االخرين بي

 .لمصرفا داءأل
محل الدراسة  المصرف وتحسين أداء االصالةاشارت النتائج الى درجة ارتباط متوسطة بين  -2

وانجاز ، تقديم أفكار مستقمة)  باألصالةر اكث اءالمدر بضرورة اىتمام ويوصي الباحث 
لزيادة درجة االرتباط بينيما ( ي العملواالبتعاد عن الروتين ف االعمال بأسموب متجدد

 .محل الدراسة لمصرففي اتحسين االداء وبالتالي 
المصرف محل الدراسة  وتحسين اداء المرونةبين  قويةاشارت النتائج الى درجة ارتباط  -3

تغيير الموقف اذا لم )  لعنصر المرونة اءالمدر  وترسيخ تعزيز ضرورة  ويوصي الباحث الى
( الى االمور من زوايا مختمفة وتعديل خطط العمل إذا تتطمب العمل ذلك يكن صائب والنظر
لعمل في ا تكون ركيزةل وزيادتيا اكثر إن امكن ذلك رجة االرتباط بينيمالممحافظة عمى د

 .محل الدراسة المصرف تحسين اداءوبالتالي  المصرفي وصفة ادارية اساسية
 وتحسين اداء ر الحساسية لممشكالتعنصاشارت النتائج الى درجة ارتباط قوية بين  -4

في المصرف   عنصر الحساسية لممشكالت وترسيخ المدير بتعزيزويوصي الباحث  المصرف
 محل الدراسة المصرف بتحسين اداءالتي تساىم الدرجة القوية لالرتباط  وبالتالي الحفاظ عمى

 .وتدريب االفراد عمى حل المشكالت بطرق ابتكارية وابداعية جديدة
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رة احداث ادارة لألبداع تيتم باألشخاص المبدعين وكيفية االستفادة منيم وايصال ضرو  -5
  عبر قنوات االتصال المناسبة.  اإلدارة العمياافكارىم االبداعية الى 
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 المنهج اللغوّي للسمين الحلبّي في تفسيره

 ) الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون (
 بـطالـل محمد الـايـصالح صبري الوجعان      د . ى

 جامعـة البعــث –قسم المغة العربّية  –كّمّية اآلداب والعموم اإلنسانّية 

 ممّخص البحث

ّّ   لسومين الل المنيج اللغوي ّ  ىذا البحث يبّين      َعوو ىوو      756حلبو فوّ تّببوو  الوذ  اّّبع
َعووّر ميسوي ي  فووّ ال و ا ا  ياإ   الور  الموووين فوّ  لوويم التّوبو المتنووين      وو او الوذ  يع

 يالو ف   فيمب يخّص ال  آن الت يم .

ّّ فوووّ    وووو للمسوووب ل اللغيّيوووي         يييووورف البحوووث هلووور هظيوووب  ط ي وووي السووومين الحلبووو
 ب  .ويابالّّ ي اىب االسّرالل  لر اليجيه يط ي ّو فّ المنبقشي ي 
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Abstract 
     This research shows linguistic approach by Al 

Sameen Al Halabi (- A.H ) which he followed in 

his book ( Al dur Al masoon fi ouloom Al kitab Al 

maknon), which is considered an encyclopaedia in 

readings , parsing , and morphology regarding the 

Holy Qur'an .                                                          

     This research aims to show Al Sameen Al 

Halabi's way in introducing the language issues , 

and his manner in the discussion of citation of the 

sides which he sees them rightly .                          
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 مقّدمة :

 ر سالَلمووب  منووذ ال ووريم بر اسووي الَلوويم المَّّل ووي بووبل  آن التوو يم   فموونيم موون  ا ّنوور      
ّّ   يمووونيم مووون نوووبقش ال ووو ا ا   ّيّقوووف  نووور الجبنوووو النحووويّ    يمووونيم مووون الجبنوووو البّ ووو

 ال  آنيي   يمنيم من نبقشيب جميَيب   ه بفي هلر  ي ىب .

  شوويبو الوورين ابووي الَّبووبس احموور بوون ييسووف المَوو يف يموون ىوواال  اللغوويّ  المشوويي        
     ّّ الدّر المصـون يـع ومـوم ىو     الذ  اّلف ّفسي ه المَ يف بوو   756ببلسمين الحلب

ــون     يقوور  ووّم ىووذا الّفسووي  بووين رّفّيووو  ليمووب  مَّووّررح   منيووب  لووم النحووي   الكتــاب المكن
 نبيووي ماّلفووو  نظوو   فووّ ىووذا الّفسووي  يالووو ف   ياللغووي   يال وو ا ا    ي ي ىووب   يقوور لفوو 

  فتبن ي ف  نر تّل لفظي مّنبياّل ه  ابيب يو فيب يمَنبىوب يق ا ّيوب هن   نبيي ببلغي ببللغي
التّوبو مون جبنبوو اللغويّ    بَور ان البحث فّ   ا بيجيه اخ ى . فَ ر  الَزم  لر تبن  ّع 

 . اي  اّن الر اسب  قر ّنبيل  ىذا التّبو من جيانو اخ ى 

 : (1)تعريف بالّسمين الحمبّع ال

المَوو يف    ىووي شوويبو الوورين ابووي الَبووبس احموور بوون ييسووف بوون محموور بوون مسووَير       
ّّ   يال يعَو عف سووبو ّل يبوو ببلسوومين   يلتووّنيم يوذت ين اّنووو اتّسوبو فووّ حلووو  ببلسومين الحلبوو

 قبل اّ حبلو هلر مو .

يو  مون الَلموب    يلتوّن الموا خين ال ال يعَ عف شوّ   ون زمون يالرّوو   شوأنو شوأن ت و    
 . (2)يخّلفين فّ زمن يفبّو   ف ر ّيفّ فّ ال بى ح سني سٍ  يخمسين يسبَم ي لليج ح

ل هلور ال وبى ح ياقوبم  وّم اّ حو جمع الما خين  لور اّن نشوأح ال جول تبنو  فوّ حلوو   يع ي     
  ف وور يلووّ ّوور يس  نووب  اسووّ  ا ه فووّ مووو  ايقوور حظووّ بمتبنووي بووب زح فووّ يفبّووو   بيوب حّوور 

                                     
   3/18  طب ووب  الشووبفَّيي   ابوون قب ووّ شوويبي    1/339التبمنووي   يحيبّووو : الوور  انظوو  فووّ ّ جمّووو   (1)

  مَجوووووم  1/402  بغيوووووي الي وووووبح 287ب  المفسووووو ين  اورنوووووو ي   : ص  طب ووووو 8/307شوووووذ ا  الوووووذىو 
 . 1/274  او ّم  1/329الماّلفين 

 .1/274  او ّم  3/18  طب ب  الشبفَّيي   ابن قب ّ شيبي    1/339التبمني   انظ  :  الر     (2
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ال  ا ا  يالنحوي بجوبمع ابون طيلوين   تموب يلوّ نظو  اويقوبف ببل وبى ح   ينوبو  ون بَوض 
ن وول فووّ الموورن المووو ّيي  ّّ   ّي ال  ووبح فييووب   تمووب انووو اسووّلم الّوور يس فووّ مسووجر الشووبفَ

  (1)ف حل هلر اسّبذه الَّشبو فّ اإستنر يي لي  ا  ليو الح يف   ياووب  مر سوب  لل و ا ا  

. 

نشأّو اويلر فّ حلو   ييذت  الما خوين اسوبّذّو فوّ من اسبّذّو فّ  احر  ال يعَ ف و    
ّّ يىوم  موو  ّّ الووب    ي   2 ىوو   745     : ابوي حيوبن اونرلسو   3  ىووو   725     الّ و

ّّ س الريين  ي   4  ىو   736     الَّشبو  ي   . (5) ىو   729     ّبيس

 و : ــبــتـــــك

يىوي الّفسوي  الوذ  نبحوث فيوو   يىوي تّوبو صون يع ومـوم الكتـاب المكنـون : * الدّر الم
ياووورّ و را     ووخم الفووو فووّ حيووبح شوويخو ابووّ حيووبن   يقوور ح  ووو الوورتّي  احموور الخووّ اط 

 ال لم برمشق يي ع فّ احر  ش  مجّلرا  .

 ّيي التّوو الموو را  يليوذا التّوبو نسوخي فوّ* القول الوجيز يع أحكـام الكتـاب العزيـز : 
  يقر اىّّم فيو بوبإ  او يال و ا ا  ياّبوع فيوو ّّ يوو اايوب  المَو يف   6 ّفسي  261ب قم 

. 

 بّ حيبن  لر الّسييل .يىي م ّبس من ش ح شيخو ا* شرح التسييل : 

 .   الَ ر الن ير فّ ش ح ال وير  يسّمبه    يىي فّ ال  ا ا  ة :شرح الشاطبيّ * 

                                     
 . 1/402بغيي الي بح   8/307شذ ا  الذىو  انظ  :   (1

 . 7/152  او ّم  1/278 ب  المفس ين   اورنو ي   انظ  فّ ّ جمّو : طب  2 
 .  8/273  مَجم الماّلفين  2/28انظ  فّ ّ جمّو : طب ب  الشبفَّيي   ابن قب ّ شيبي    3 
 .  2/62  مَجم الماّلفين  1/223انظ  فّ ّ جمّو : او ّم   4 

  مَجووم الموواّلفين  8/260  او ووّم  2/344انظوو  ّ جمّووو : ذيوول الّ ييوور فووّ  ياح السوونن يالمسووبنير    (5
13/345  . 

 . 18انظ  م رمي ّح يق تّبو الر  الموين ص   (6
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ييّنبيل فيو اللفظوي ال  آنيوي ببلور س يالّفوويل ف األلفاظ : * ُومدة الحّفاظ يع تفسير أشر 
طي ىب من  رمو مر يمي ببلشياىر.  مّ بي  لر ح يف المَجم   ييَ ض اسَّمبالّيب ّي

 : (1)(  المصون يع وموم الكتاب المكنونالدّر ) التعريف بكتاب 

ّح يوق الورتّي  ي وع فوّ احور  شو  مجّلورا  ب   ّفسوي   وخم   الرّ  المووين  تّبو        
المخّلفوووي ّاّلوووف  احمووور الخوووّ اط   يىوووي تّوووبو شوووأنو شوووأن مَظوووم تّوووو المّوووأخ ين   فوووبلن يل

ي   فبلمّأخ ين من الَلمب  يجريا ّ ا ب   خمب  يّمّيز ببلّتبمل يالن وج   لوذلك سمبرّو ال  ي
وبح لوو ا ّجبىوبّيم ف ر تبنيا يَ  ين اا ا  الت ي ح فّ المسوألي الياحورح    وّم يخّوب ين موب ّّ 

  فبلتّبو ال يمّ ل مذىبب  مّمّيزا  وحر  لمب  اللغي يالنحي الذين قّرميا شي ب  جريرا  فوّ هطوب  
 ىذا الَلم    فبلجمع يالّنسيق  ّم االخّيب  ىي الغبلو فّ التّبو .

 المصادر الرئيسة لمكتاب :

ّّ  * البحر المحـيط : يلور ّ الر جوي اوفو   البحو  المحويط   يوأّّ تّوبو ابوّ حّيوبن اونرلسو
 الَلمووب  يوو ى تّووبو   الوورّ  الموووين   نسووخي   وون بَووض نّ هموون موووبر  التّووبو   حّوور 

تّوووبو ابوووّ حيوووبن   يلتوووّن اومووو  لووويس ليوووذا الحووور   فبلر اسوووب  الت يووو ح الّوووّ ّنبيلووو  الووورّ  
فّ مياطن ت ي ح   ي يل ابن قب ّ شويبي :     ليو الموين ّشير انو نبقش ابب حيبن يزار

 .  2  من ّفسي  شيخو ابّ حيبن هال انو زار  ليو ينبقشو فّ ميا ع حسني  يمبرّو 

 تبن يي ر آ ا  ابن  طّيي يينبقشو فييب . :ىـ (  546) ت ر الوجيز البن وطّية المحرّ * 

يَوور التشووبف موون الموووبر  الميّمووي فووّ ّفسووي  :  ىـــ ( 535) ت  * الكشــاف لمزمخشــريّ 
ينوووبقش الزمخشووو ّ  ت يووو ّا فوووّ تّببوووو   فتوووبن السووومين الووور  المووووين   ف ووور توووبن ابوووي حّيوووبن 

ّّ يَ ض ىذه المنبقشب  يياّير ف ي ّب رين ف يق اي ي ف ميقفب  يسطب  .  الحلب

                                     
 . 1/122انظ  : تشف الظنين  (1)
 . 3/18طب ب  الشبفَّيي   ابن قب ّ شيبي     (2
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يلتّنوو يَب  وو    ه توبن يوي ر آ ا:  ىــ ( 616) ت  * إمالء ما مـّن بـو الـرحمن لمعكبـريّ 
 فّ ات   آ ا و .

 المصادر الثانوّية لمكتاب :

ّّ مووون تّوووو او ب يوووو فب ووورح تبيووو ح   فيوووّ ّووور م    وووو فوووّ يسوووّفير ال       سووومين الحلبووو
   يا ب يوو ال و آن للنحوبسىوو    207    ّفسي  اايي ينذت  منيوب : مَوبنّ ال و آن للفوّ ا  

     يالزّجوووووب  ىوووووو   440     لميوووووري ّ يا    ىوووووو  746    يالّب يوووووزّ     ىوووووو 338    
يفووّ مجووبل اللغووي يوو ر  ىووو     437و     بوون ابووّ طبلوو ل لمتووّ  يتووذلك المعشووت  ىووو311

 458    ص البون سويره   يتوذلك المخّوو ىوو   502      ذت  تّبو المف را  لل ا و
. يفووّ  ىووو   370       يالّيووذيو لهزىوو  ّ ىووو    321      يالجميوو ح البوون ر يوور ىووو   

 ّّ ي البوون   يتّووبو السووبَىووو   392    ال وو ا ا  : يَّموور  لوور تّووبو المحّسووو البوون جنوو
 .  ىو  324     مجبىر

 منيج السمين الحمبّع يع الكتاب : 

ّّ هلر   ي ح فيوم مَوبنّ تّوبو اب يبيوبن ا  ا وو   فلويس المو ار       يشي  السمين الحلب
  يىي ي ّ  بأّن الَلموب  قور قوبميا   1 حفظو يس ره من  ي  ّأمل لمَنبه يال ّفّيم لم بوره   

   ف يجمووع  لوويم ال وو آننّ   يلتّنووو يّحووظ  وو ي ح ّووأليف موووب لّح يووق ىووذه الغبيووي يخوورمّي
ييوو ى اّنيووب خمسووي  لوويم : اإ وو او يالّووو يف ياللغووي يالمَووبنّ يالبيووبن   فيووي يحووّس بووأّن 
الَلمووب  توووبنيا يبح وووين ىوووذه الَلوويم بح وووب  منفووو را    بمَنووور اّن موونيم مووون اقّوووو   لووور ذتووو  

اولفووبظ   اي اقّووو   لوور ر اسووي  اإ و او فحسووو   يموونيم موون اقّووو   لوور  لوم مفوو را 
نظمو يبّ ّو    وّم يو ى اّن ىوذه الَلويم مّجبذبوي شوريرح االّووبل   فَ لّيوي الجموع سويط   

  ليو منذ البرايي .

فتووبن يووذت  اايووي الت يمووي ييفّووول فووّ ق ا ّيووب    ووّم ينّ وول هلوور ه  ابيووب   فيووذت  آ ا        
ن تووبن  ووَيفب  ليوورلل  لوور النحووبح الووذين ارلوويا بوورليىم فووّ ه وو او التلموو ي   فيووذت  الوو ا  ياا

                                     
 . 1/3الرّ  الموين   (1
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ن تبن  ّحّب  هلر مزير من الّفويل يحيل هلر تّو النحي ياّللغي   يفيموب يلوّ   َفو   ياا
 سنّيقف  نر منيجو فّ ّنبيل المسب ل اللغيّيي :  

 استشياده لممعنى المراد لمكممة :  - 1

را  لوور م الوو ا  الووذ  يوو اه ووويابب    حينمووب يّنووبيل لفظووي مَّينووي   يعت وو  موون االسّشوويب      
 ييتين االسّشيبر بمب يلّ :

 االستشياد بالقرآن الكريم : -أ   
 تلمووي يلجووأ المالووف ت يوو ا  هلوور ال وو آن التوو يم   فيسّشووير بليووي ت يمووي ليوورلل  لوور ّفسووي     

بيين م الوذين فّ آيي اعخ ى   فيفّس  ال  آن بوبل  آن   يىوذا شوأن ت يو  مون المفّسو ين َنبىب ّي
ّع نيمع    يعَنين ببلجبنو اللغيّ  . مون ذلوك فوّ ّفسوي  قيلوو َّوبلر و عاطع اْلمعْسو نعب الور   1 :   اْىورن

:   ياليرايوي : اإ شوبر يالراللوي  لور الّ وّرم   يمنوو ىويار   في ويل    يّتّلم  لور   ىورى    
لور توّل مَنور بليوي ت يموي    ّم يذت  اّنيب ّوأّّ لمَوبٍن ت يو ح   فيورلل    2     الخيل لّ ّرميب

ووأّّ بمَنوور الّبيوو  :   ي وويل  ا  بّينووب ليووم   اي     3    مْ فيوورينبىع  ب  موويرع   فأّموو: ن نحوويي  ّي
ا  اليموو لمووبلحو   اي الور ب      4  ى  رع ىعو م   ع  وع  ع لْ خع  ّ ٍ شع    ا طر تل   اإفيبم : نحي :

يوول   يمنووو  ا  راٍع       5    قوويٍم ىووبرٍ    يلتوولر  ت يلووو َّووبلر: ب ىعووْرنب :   هن وو يقيوول : ىووي المع
.    ب ليبنب هليك   يىذا  لط فإّن ّلك مبرح اخ ى مون ىوبر ييويرنب ل  يالمَنر   من   6 هليك   

وواع :   ال يع  يفووّ ّفسووي  قيلووو َّووبلر وويْ ي فووّ اع غْ بووبلل   ابع  مْ تع ذع اخن   ي وويل :   اللغوووي :    7    مْ تع بنن مع
لوف فوّ اللغوي : ف يول : موب سوبق بوو اللسوبن مون  يو  قوور   مور  لغب يلغوي . . .   ياخّ

                                     
 . 6الفبّحي :   (1
 . 1/63الر  الموين   (2
 . 7فّول  :   (3
 . 50طو :   (4
 . 7ال  ر :   (5
 . 56او  اف  :   (6
 . 225الب  ح :   (7
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ووي   لغوو  قبلووو الفووّ ا    يقوور يطلووق  لوور تووّل تووّم قبووي   ذا مع  غين يا بووبللّ      ت يلووو َّووبلر:   ياا
  ا  يع غْ فييب لع  ينع َع مع سْ   ال يع    : يقيلو َّبلر     1    ب  امع  ع يا تن    مع 

  2      3   . 

وووّع  انْ  يفوووّ قيلوووو َّوووبلر:              ي ووويل    4 ى   خووو ع مب اوع اىع هحووورع   ع تر ذع ّعوووب فع مع اىع رع هْحووو ل   ن
 ّّ ّعوْذتن ع  بّخفيوف التوبف ينووو الو ا    مون  السمين الحلب :   يق ا ابن ت ي  يابي  مو ي   فع

ووو ا  : جَلّووو ذاتوو ا  للشووّ  بَوور نسوويبنو ت يلووو    فووإّن الموو ار ببل ووّل ىنووب النسوويبن   اذتّ 
ّع َع   فع  َّبلر:  .   6     5  ن يْ بلر ب من ال   نْ يب هذا  ياع ل

 االستشياد بالحديث النبوّي الشريف : -ب 

        ّّ ّّ ب يل النبو إ بوب   ا  لغويّ  ير موو   فيوي ال  ت ي ا  مب يسّشير السمين الحلب
  بسووبو الن وول   7 النحيّيووي  حووريث النبوويّ  فووّ المسووب ليّّفووق مووع الووذين  ف وويا االسّشوويبر ببل

لغوي  :   مَنر ي عجمي ال ياح . من ذلوك فوّ ّفسوي    الو حمن الو حيم     ي ويل :   ال حمويببل
 في ووبن    ىووذين االسووميني ياالنَطووبف . . .    ووم يووذت   ايووب  البوون  بووبس ي وويل : هّن ال ّقوو

:   هّن  احورىمب ا فوق مون ااخو     ووم يوذت  حوريث النبوّ  ليووو الووّح يالسوّم الوذ  ي وويل
. يفووّ ّفسووي ه   8  ال فووق   ييَطووّ  لوور ال فووق مووبال يَطووّ  لوور الَنووف    اب  فيووق يحوووّ 

اّن ىنووبك موون قووبل بيمووز مفوو ر اونبيووب  موون     يووذت   9  ين  يرووبالن   ينع لعووّع  ْ   ييع  : ل يلووو َّووبلر
ّّ  لور اليموز فوّ الجميوع هال فوّ مي وَين مون سوي ح اوحوزاو يىووّ    النبوأ   فنوبفع يالمورن

                                     
 . 72الف قبن :   (1
 . 62م يم :   (2
 . 431-2/430الرّ  الموين   (3
 . 282الب  ح :   (4
 . 20الشَ ا  :   (5
 . 2/626الرّ  الموين    (6
 يمب بَرىب . 1/9انظ  فّ ذلك : خزاني اورو   (7
 . 4809 ياه ابي راير   ببو ال فق   ب قم لحريث   يا 1/31الر  الموين    (8
 . 61الب  ح :   (9
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ووفْ نع   ْ بعووىع يع  قيلووو َّووبلر :   هنْ  ّعوو قيلووو َّووبلر: ي     1  ...  ّر بنووب للن  يع سع  ّر بنووالن   ي ع يعوويا بع لع خع رْ   ال 
   وووم يوووذت  اّن مووون النحوووييين مووون اسّ وووَف ىوووذه ال ووو ا ح   ييووورلل  لووور ذلوووك   2 ...  ال  هن 

ين لو  ن ابّ  بير حيث ي يل : الجميي  او ظم من ال ّ ا  يالَويام  لور  بحريث النبّ 
ّّ ياونبيب  يتذلك ات   الَ و موع حوريث  يينوبه فوذعت  اّن  جوّ جوب   هس بط اليمز من النب

ّّ ولر اب  ليو يسّلم ف بل : يب نبّ  اب   فيمز   ف بل لوو :   لسو  نبوّ  اب    هلر النب
ّّ اب   يل  . 3   م ييمز   فأنت   ليو اليمزفيمز     يلتن نب

 بّع : االستشياد بالشعر العر   -جــ   

ّّ ليرّلل  لور ووحي لفظوي اي ّبيوبن        لم يسّغن اّ  مفّس   ن االسّشيبر ببلشَ  الَ ب
مَنبىووب الموو ار   يالسوومين الحلبووّ  عننووّ ببلّلغووي فووّ ىووذا الّفسووي    لووذلك ف وور تووبن تّببووو يَووج 

ووو يفب  . موون ذلووك بَوور تّمووو الطي  يوول ببوبيووب  الّووّ يعي رىووب بَوور ان يعشووبع اللفظووي ّ ليبووب  ّي
 الجّلوي الت يموي : اإلوو   ت ويل الشوب   لفوظ فأول   :     ي يل اب    حيل لفظ الجّلي

 4   : 

 ب وونينع اامن  بسن ووونع ووو      ووونع  لر اوع َْ لن ووط  ووب يع وووالمنبي هن     

م  فييوب يفعّخومع   اي ن ويل : هنّ  و فبلّ ر ح ف الَّ يف مع الّم فوأعر ن ف  اليموزح مون اإلوو حع ذن
ياإ ووم فووّ اوووول : الووذنو يجمَووو آ ووبم   ييطلووق   :  . يفووّ ّفسووي  اإ ووم ي وويل  5  للّن وول  

الفَل الذ  يسّحق بو وبحبو الّذّم يالليم   يقيل ىي: مب ّنفو  منوو الونفس يال يطمو ّن   لر

                                     
 . 50اوحزاو :   (1
 . 53اوحزاو :   (2
 . 2906  يالحريث  ياه الحبتم فّ المسّر ك   ببو الّفسي    ب قم  1/400انظ  الرّ  الموين    (3
الخوووب ص     2/254اورو    خزانووي 1/57البيوو  لووذ  جوورن الحميوو ّ    يىووي فووّ مجووبلس الَلمووب     (4
3/151 . 
 . 1/26الرّ  الموين    (5
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ّعجووي ز بووو  ّمووب ييجووو اإ ووم هقبمووي للسوو ل بو متووبن المعسعووّبو   ت ووي هليووو ال لووو   ييحّموول ان يع
 : 1 الشب  

َع  وع ذىع تذاك اإ مع يع          لّ ل   ع اإ مع حّر  ع بْ  ن شع         يلن  ع ببل

 .    2    فَّب   ن الخم  ببإ م لّمب تبن مسببب  نيب

 :  3  ال يو الشّك مع ّيمي   قبل  :  يفّ مبرح   ال يو     ي يل      

 .   4       يوع ذع التع  مب ي يلع  يوع    هّنمب ال        يوع  يميع يب امع  قر فّ الحع  يليسع    

 :  5  يالوّح لغي  : الر ب    قبل الشب     : يفّ   الوّح     ي يل     

 بَع جع ابّ اويوبوع ياليع  وْ نر جع  موّ حّ        يب  ور  ب ع ووو   بنّّ يقر قوع  ّ يلع    

 . 6    بَع موو طجع  المو  ن  ون ولجن ن  طّ     ييمب  فإن بن فب ّع  ي ن ل  الذ  وع  م لع  ليكن  ع 

 :  7  يالغشبيح : الغطب    قبل الشب    :  يفّ   الغشبيح     ي يل     

شبيح         فلّمب انجل ْ ّبَّع     .  8     بيمعيع نفسّ الع  َ ع ط  قع  ك هذ  ينّ  لييب  ن

                                     
ّّ  1/81البي  مجييل قب لو   يىي فّ لسبن الَ و مبرح : ا م   م بييس اللغي    (1  3/60  ّفسي  ال  طبو
. 

 . 1/479الر  الموين   (2)
 . 1/159  ّفسي  ال  طبّ  1/57البي  لَبر اب بن الزبَ ى   يىي فّ البح  المحيط    (3
 . 1/86الر  الموين    (4
ّّ  73البيّبن له شر فّ رييانو   ص   (5 فس  ال  طب  . 1/68  ّي
 . 1/94الر  الموين    (6
ّّ   او بنّ    (7 ّّ  3/314البي  للحب ث بن خبلر المخزيم   ي لسبن الَ و مبّرح :  شب   ّفسوي  ال  طبو

 ّّ  . 1/191ال  طب
 . 1/115الرّ  الموين    (8
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       ّّ بيوين  بم وو   فبلسومين الحلبوو اي ر  فبالسّشويبر ببلشوَ  البعوّر منوو لجووّ  المَنور ّي
ّفسوووي  ل  و وو اض مَّوووررح   هموووب   1  فووّ ّفسوووي ه ا بَوووي آالف يسووّم ي يسوووّي  ي موووبنين بيّوووب  

 تلمب  اي ّي ي  ايجو ه  ابّيي   اي لبيبن و ف التلمب  المفس  ح  .

   ل العرب :اقو أاالستشياد ب -د   

       ّّ لمووأ ي ح ا مجمي ووي موون اوم ووبل فووّ  ّفسووي ه   ون ىووذه اوقوويال اي ر السوومين الحلبوو
ب    فيووّ  بوووب ح  ووون جمووول ووووحيحي لغيّيووو   ر جووو   لووور اولسوووني الفوووويحي  لوور بسوووبطّيب

رين ،  نظوو ه فووّ المسووألي اللغيّيووي ييسووّفير منيووب فووّ ر ووم يجيوو ّنبقلّيووب اوجيووبل   ياللغووي ّ 
 االلّفب  هلر مب ّحملو من  سب ل ينوب   . 

  هلور     ي ويل :،   2    هلر اب  ن انوب نْ فّ ّفسي  قيلو َّبلر:  مع  مب جب من ذلك      
َّلووق بمحووذيف   هلوور هذا       مووع  فووّ مي ووع   هلوور    ييجوويز ان ّجَوول لوور بببيووب   ّي

  3   الذيرع هلور الوذيرن هبول   مب لم يتن مَو   ت يل الَ و :     مم  الشّ  هلر الشّ 
 .  4      ا  مع الذير   3 

يقعو ن  شوبذا  بنووو الورال    :   ي يل  5  بلمين  الَ ور  ع  بن  :   الحمرع  يفّ قيلو َّبلر     
ووذنفع    الحموور   الوورال موون    يفيووو يجيووبن اظي ىمووب انووو منووويو  لوور المووور يي    ووم حع

ّ وري  : احمور اب حمورا  . تفو ا    يالال  ر  منببو   ت يليم : حمرا  يشت ا  الَبمل ينبو المو
 ايا الحموووورع اي اّلوووويا الحموووورع   . .   يال ووووبنّ : انووووو منووووويو  لوووور المفَوووويل بووووو   ا  : اقوووو

بعَب  يذ بب      ا  اجمع  بَب    .   6    ياوّيل احسن للراللي اللفظّيي ت يليم :   الليّم  ع

                                     
 ّبو   الر  الموين    ّقمع اوبيب  ّ قيمب  مّّبليب  من الجز  اويل هلر الجز  الحبر   ش  .مح ق ت   (1
 .  52آل  م ان :    (2
 . 1/462  جمي ح اوم بل  1/277مجمع اوم بل  (3)
 . 208-3/207الرّ  الموين  (4)
 . 2الفبّحي :  (5)
 . 1/40الر  الموين  (6)
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افَووول  يخيووو     :    ي ووويل  1 م    نتع ب ن نووورع بعووو   لتوووم  ن ْيوووم خع لتعووو:   ذع  يفوووّ قيلوووو َّوووبلر      
فع ّف ويل   يا وذن ّنمووب حع ّع مون ىوذه الموبرّ    فيفوب  . . .اليموزح ّخ وولو اعخيعو    ياا ذا بعننوو ح فَوول ياا

وو هال نعوحوذع فوّ ّع   افَول َّّجو  لور  موب خيو ع اللوبن للووحي  يموب   م : ري ا    ت ويليف ىمّز
    . 2    ه للمبطينش

ووو ينع سعوووومْ ّع  حووووينع  ابن  بنع حع بْ سعووو:   فع  يفوووّ قيلووووو َّووووبلر         :   ي وووويل  3    ينع حع بن ْوووووّع  ينع يحن
وووبحين هذا سوومَ    :  ا  : ّوورخلين فووّ المسووب  يالوووببح   ت وويليم   ّبمووبن ّمسووين ّي

 .   5     ا  م يم فّ الوببح   4      بسع ى ال ين فب لم بأّنو معوبّ 

   االستشياد بأقوال المغوّيين : -ىــ   

        ّّ اسوووّفبر مووون الّووو اث  –وّنوووو مووون المّووأخ ين  -ذت نووب فوووّ البرايوووي اّن السوومين الحلبووو
يّيوووي توووبن قووور خوووبض فييوووب الَلموووب  ال وووخم الوووذ  توووبن مّووويف ا  لريوووو   فبلمسوووب ل اللغ اللغوووي ّ 

يا ل   يقّلبيا اومي   لر يجيىيب   فتبن الرّ  الموين يَّمر فوّ  بلبوو  لور الجموع ي او
يووو يالّنسوويق     ففووّ المسووألي الياحوورح ّجوور ات وو  موون  ا    ّي وو ا لمووبيحشوور آ ا  الَ   الّّ 
َع   م من ا ّم اللغي يالنحي .لع ات   من اسم ل

يفووّ االسووم خمووس   :  ي وويل  ىووو  291     ففووّ اووول   اسووم     يووي ر  ايووب  ل َلووو     
  انسووم     ب ووّم اليمووزح يتسوو ىب   ي  سعووم    ب ووّم السووين يتسوو ىب   ي  سعووم ر     : لغووب 

                                     
 . 54الب  ح :  (1)
 . 1/366الموين الرّ   (2)
 . 17ال يم :   (3
يتسر  ليوو ببلببريي يّن ل فّ ميبىيم في يم ببلمي ع ايبمب ف  الحّرار   قبل اوومَّ : اولو ان ال عْينع   (4)

ول  ونتم الليلوي  ليو  ملو    م ي يل وىل وْن    المب  : هنّ  احن ن لوم يو ر ذلوك   يلتنوو يعشويَو ليسوَّملو مع ياا
 1/23  جمي ح اوم بل  1/41ق   مجمع اوم بل ور  لك من قيلو حّر وب  ال يع ي ير اسَّمبلعو   فيت   ذ

 . 
 . 9/36الر  الموين  (5)
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 يموون ب ووّم السووين   اخووذه موون سوومي  اسوومي     اسووم    :   َلووو يقووبل احموور بوون يحيوور  
 .   1    سمّاقبل ببلتس    اخذه من سمي  

يفّ لفظ الجّلي ي ر ذت  ت ي  من الَلموب    الوذين ارلويا بورليىم فوّ ّبيوبن اوول ىوذا      
ّّ   االسم الجليل   ي يل  :  ّّ  ىوو   581     ين ل السوييل فيوو ىوو    543    يابون الَ بو

زا ورح   يا ّوذ   ون يوول اليموزح بت و ح  ي  يو قيال    يبب    يىي اّن اولف يالّم فيوو اووليّ 
 .   2   االسَّمبل 

لوذ  اسوّ ر منوو موبرح التّوبو   ف ور ا ىوو   745     يي ر ذت  آ ا  شيخو ابوّ حّيوبن     
سوووع ي ّ وووي مبنم بوووب ح   قوووبل الشوووي       ي ر     ن موووّ ح   يي وووور ببلشوووي  ابوووب حّيوووبن وووي ّي

ّّ ىووذه يتوذلك يوو ر اسووم الزمخشوو ّ    الوذ  يوو ّر  ليووو  ابووي حّيووبن ت يو ا    ييووي ر السوومين الحلبوو
 :   ي ويل    3     آنع ال عو فيوون  لع الذ  اعنزن  بنع  ع مع  ع  ع يْ   شع  اا ا  فّ تّببو   ففّ قيلو َّبلر:

وويقووبل الزمخشوو ّ  : ال م ووبن : مووور   ع . .   .    هذا احّوو ق موون ال م ووب    يقووبل  ضع من
وولع َع ر وووحي ن وول   فووإّن فع الشووي  : ييحّووب  هلوور ّح يووق اّنووو مووور   هلوو َن ّنووب  لوويس مووور  فع
  .  4 الّزم   بل هن جب  منو شّ   تبن شبذا    

ّّ ييع         موووون موووووبر  الووووورّ  ىوووووو    502    َووووّر تّووووبو المفووووو را  لل ا ووووو اووووووفيبن
ه حب وو ح   ففووّ تلمووي   الحموور     ىوول ىووّ م ليبووي يآ ا ع  ون  ع ماّلفنووْتووذن  الموووين   لووذلك نجوورع 

ح ام ىوووّ موووبرح مسوووّ ّلي     ي ووويل  :   يقوووبل ال ا وووو : الحمووورع ب : ال نوووب   ليوووو مووون المووور
 .  5  ببلف يلي   يىي اخّص من المرح يا ّم من الشت   

                                     
 . 1/20الرّ  الموين  (1)
 . 1/28الرّ  الموين   (2
 . 185الب  ح :   (3)
 . 2/280الر  الموين  (4)
 . 1/37الرّ  الموين  (5)
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ففوّ قيلوو   فوّ تّببوو المحو    الويجيز   ىوو   546     ّر ت ي ا   لر ابون  طّيوي ع ييع        
ّع ىع  لْ :   قع  َّبلر  : ففوّ تّموو  لور   ىوبّيا     ي ويل     1 ين   قن برن م وع ّع نْ تع  تم هنْ بنع ىع  ْ يا بع ب

 .  2   يز م ابن  طّيي اّن ّو يفو ميجي    ال ي بل فيو هال اوم    يليس تذلك   

يفّ ّفسي    مييمنب      ن ى آ ا  مجمي ي من  لمب  اللغي يالنحوي َّّوبي  ىوذه التلموي     
:  ىوو   210     ميويمن . . . قوبل ابوي  بيورح:   ي بل ىويمن ييويمن ىيمنوي   فيوي    ي يل

لوووم يجوووال فوووّ توووّم الَووو و  لووور ىوووذا البنوووب  هال ا بَوووي الفوووبظ : مبيطووو  يمسووويط  يميووويمن 
 ّّ لفظووب  خبمسووب  يىووي   مبي وو     يسوو ط  ىووو   340     يمحيموو    يزار ابووي ال بسووم الزجووبج

ياّن اوولو موايمن  س طي فبحشي حيوث ز وم اّن مييمنوب  مووّغ   ىو    276    ابن قّيبي 
   هال اّن الزّجوب   اي وب    ىوو  285     ّوغي  مامن   ييَزى ذلك وبّ الَببس المبوّ ر

قبل : يىذا حسن  لر ط يق الَ بّيي   يىي ميافق  لمب جوب  فوّ الّفسوي  مون  ىو   311  
 .   3 اّن مَنر مييمن : مامن . . .   

 ضبط الكممات بالحركات : - 2

ّّ يعَنور ب وبط التلموي يذلوك لَنبيّوو بوبل  ا ا  فوّ معال فنوون  تبن السمي      ف ور يوي ر ن الحلب
للفظووي الياحوورح يجيىووب  فووّ ال وو ا ح   فتووبن لزامووب  ان ي ووبط التلمووي  ووبطب  مّ نووب    موون ذلووك 

يفّ االسم خمس لغوب     اسوم   ب ومر اليموزح يتسو ىب    اسم     ي يل  : قيلو فّ لغب   
 .  4    يب . . .   يسعم ر   م ل ىر ىن ي مّ   يسعم  بتس  السي

يقعوو ن    وورا  بسووتين الغووين يىووّ لغووي ّموويم   يقووبل بَ وويم :   :      وورا    ي وويل يفووّ     
سوتينيب   نحوي : نيو  يبحو    يىوذا  تل فَل حل وّ الَوين ووحي  الوّم يجويز فوّ   ينوو ّي

                                     
 . 111الب  ح :  (1)
 . 2/72الرّ  الموين  (2)
 . 4/288الرّ  الموين  (3)
 . 1/20الر  الموين   (4
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  ّ وو َْ  ينووو حل يووي ال يجوويز فّحيووب    هذا تبنوو    بسووتين الَووين فيووو نظوو  بوول المن وويل ان   فع
   .  1    نر البو يين هال ان يعْسمععع في ّو   ليو 

وا   يالجميي   لر فّ  ميم   :   ي يل  الم     يفّ  بط تلمي       ميمويزا  يىوّ      لمع
 .   2    المع   ب م الميم ميميزا  ىو    117    ا ابن ابّ هسحق اللغي الَبليي   يق  

ووم مفع ّع ْتولع :   اي مع  بلريفوّ قيلووو َّوو       لوور فووّ  الموويم   بّمووي ال وّ ا   :    ي وويل   3     وع بّحع
   ا  معّلتتوم  يو عتم يالّم مخففي   يابن جبي    معلرتوّم     ب وّم المويم يتسو  الوّم مشوّررح

   4  . 

فووونّحظ اّنوووو مووون ال ووو ي   ان يلجوووأ الماّلوووف هلووور  وووبط ح توووب  التلموووي   حّووور ال      
  بط بسبو  را ح النس    يانو ي بط التلمي لبيبن ال  ا ا  فييب .ي يع ال

 اإلشارة إلى لغات الكممة : - 3

ّّ يشي  هلر لغب  التل      وّرح لغوب   فوّمي المخّلفي   هن تبنو  التلموي تبن السمين الحلب
   ييشي  هلر المشيي  من ىذه اللغب  .

يي وبل سوب  ي ببلسوين يووبقَي بّ وريم  :    ففّ تّموو  لور تلموي   ووب  ي     ي ويل     
 .  5  ال بف   قبل النّحبس : يىّ لغي ّميم يبَض بنّ  بيَي   

 :   ي ىييووب     ببلتسوو  يالّنوويين     يووذت  لغبّيووب تّليووب   ي وويل يفووّ تلمووي   ىييووب      
يخبلور بون هليوبس   يببلتسو  مون  يو  ّنويين   يىوّ قو ا ح  ىوو   149     يبيب ق ا  يسور

                                     
 . 1/181الر  الموين  (1)
 . 1/40الر  الموين   (2
 . 61الني  :  (3)
 . 8/444الر  الموين  (4)
 . 173-1/172الر  الموين   (5



 للغوّي للسمين الحلبّي في تفسيرهالمنهج ا

67 

 

و يى  وون    ىووو 130    يشوويبي     ىووو 130    جَفوو ابوّ  يسوور اي ووب    يىووّ لغووي   ّي
 .   1     ّميم ياسر  

وو اظ  يع :   شعوو يفووّ قيلووو َّووبلر       ووينع  ب ٍ نعوو نْ من ووّع نْ فووّ ّع  بس  حع :   قيلووو    قووبل     2 ان    ع ون
 . 3   شياظ    ق ا ابن ت ي  بتس  الشين يالببقين ب ّميب  يىمب لغّبن بمَنر ياحر

ففّ التلمي ق ا ا    يتّل ق ا ح ليب اوول فوّ لسوبن الَو و   فتوبن الماّلوف يشوي  هلور     
 .الّّ ّنطق بيب يلي ىذه اللغب    يينسبيب هلر ال ب

 اإلشارة إلى الكممات المعرَّبة واألوجمّية : - 4

 و توبنيا ي ر  فّ ال  آن مجمي ي من اولفبظ الّّ ال َّوير لجوذي    بّيوي   لتوّن الَو     
فبسوّخرم موب يسوّخرمين مون    اولفوبظ ييألفينيوب   يال و آن نوزل بلغوي الَو و يسّخرمين ىذه

 الفبظ ياسبليو  .

وووو يفيب   يَووويرين بيوووب هلووور جوووذي ىب        لتوووّن المفّسووو ين حوووين يّتّلموووين  ووون اللفظوووي ّي
ّّ فووّ ّفسووي ه   ففووّ تّمووو  لوور لفووظ الجّلووي   ي وو :    يلينّحووظ ذلووك  نوور السوومين الحلبوو

ّّ الي ووع ياووولو  َعووّ و   يىووي سوو يبن ّّ   بوول ىووي مع يموون   يووو مووب نع نوولع فيووو اّنووو لوويس بَ بوو
الّسوو ارق  :     ارق     ي وويليفووّ تلمووي   الس وو  .  4    فَّ بّووو الَوو و ف ووبليا : اب    الىووب 

ّّ   سوو ارح   مَووّ و اووولو  ّّ  ىووو 540      قبلووو الجوويالي   :  ىووو 377       يقووبل الفب سوو
ّّ مَّ و  .   5    فب س

                                     
 . 8/339الرّ  الموين  (1)
 .  35ال حمن :  (2)
 . 10/171الرّ  الموين  (3)
 . 1/28الرّ  الموين   (4
 . 479-7/478الرّ  الموين  (5)
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ّّ اوقويالع    آرم  يفوّ اوول اسوم        ّّي الّوّ ّنبيلو  االسوم    ووّم  يوذت  السومين الحلبو السو
ّّ  ي  مشّّق    ي يل  .  1  :   يا جحيب اّنو ا جم

ّّ   يىوي الظوبى    فمنَوو للَّ يوف  ي يل   ل مبن   يفّ اسم       :   يل مبن قيل : ا جمو
َعجمي الشخويّ   .   2   ي  يال

بلوويس ي وويل  :   يفووّ االسووم   هبلوويس   :       ّّ   اع  ياا خّعلنووفع فيووو   ف يوولع : هّنووو اسووم  ا جموو
 .  3  معننع من الو ف للَلمّيي يالَجمي يىذا ىي الوحي   

 نــقـده لـآلراء المغــوّيــة : - 5

ّّ يَ ض اا ا  اللغيّيي فّ الموبّرح الياحورح       ل يخّوب  يينّ ور ييورلّ   ومّ   تبن السمين الحلب
ّّ موووطلحب   ووّرح فووّ ن ووري   احيبنووب   لوور  ايووو الووذ  اخّووب    ا اا اسووَّمل السوومين الحلبوو

 : منيب

 حــســن :

:   يقيول  يم بل ذلك تّمو  لر   بسم اب     يقر اي ر آ ا  لحوذف اليموزح    وّم ي ويل    
ووم  اي ال حووذف ا ّ    يذلووك وّن اوووول : سن اي  ووّميب   فلّمووب رخلوو   السووينسعووم  بتسوو  ووو

    اي  ّمي   يىوذا حتوبه النحوبس  فب    وّنو يقع بَر التس ح تس حالبب  ستن  الَين ّخفي
  5     ع ابن ْتويا مع نع من فوأع ابون  طّيوي ل يلوو َّوبلر:   اع  يفوّ ّأييول  .   4 حسن    يىيىو   338

بلق   ت ويليم :   نبقوي اب يبيو  ه بفي المخليق هلور الخو : :   يمَنر مت  اب ا    ي يل
يالموو ار فَوول يعَبقعووو بووو التفوو ح   فووإّن الَوو و ّسوومّ الَ يبووي    لوور اّ  يجيووي تبنوو   اب    

                                     
 . 1/262الرّ  الموين  (1)
 . 9/63الرّ  الموين   (2
 . 276-1/275الرّ  الموين  (3)
 . 1/21الرّ  الموين  (4)
 . 99او  اف :  (5)
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 .   1 يىي ّأييل حسن    : لو ابن  طّيي   قل ببسم الذنو الذ  يقَ   ليو الَ يبي   قب

 ضعيف  : 

ا   مَّوّررح   ي ويل :   يذىوو بَوض   ييزنيب   يوذت  آ   آيي فّ تّمو  لر اول         
ووّل. . .   يقنيوول : يزنيووب  التوويفّيين هلوور اّن اوووليب  آييووي    بتسوو  الَووين   م وول : نعبن عووي   فأ ن

َعلعي   ب ّم ا و ع  الَوين   لَين   يقيل : اولعيب   ايبح  فع   بإ ّل ال وبنّ   فع علنبعو  الوّم ياعخر
 .  2 يىي  َيف   

ووو:   فع  يفوووّ قيلوووو َّوووبلر      وووْن مع ووو رع ين شع وووتع نْ من وووْمو م الش  الَلموووب  فوووّ  يوووي ر آ ا ع      3  ي ع فليعوع
ىوّل  :  يالووحي  ان ّ وري ه   رخويل الشوي      يقوبل بَ ويم :  ّ ري  الم بف   ي ويل

 .   4    يىي  َيف    الشي 

 لـيـَس بشعء :

الوذ  يوي ره بَيورا   ّموب  من الن ر ت ي ا    السّيمب هن توبن الو ا  لموطل اسّخرم ىذا ا      
اجمع  ليو اللغيّيين   من ذلك تّمو فّ تلمي   جب يل    ف ر قع ن   بتسو  الجويم يفّحيوب 

لووويس فوووّ  ووّنووو  ال احّبيوووب   :   يقوووبل الفوووّ ا  : ي ووويل يقوو ا ح الفوووّ  البووون ت يووو  يالحسووون    
ليوول َْ يب  لوور قسوومين : يمووب قبلووو لوويس بشووّ    وّن مووب ارخلّووو الَوو و فووّ لسووبن.  تّميووم فع

 .   5    قسم الح يه بأبنيّيم تو   لنجبم     يقسم لم يلح يه تو   انْب يسعم   

                                     
 . 5/393الرّ  الموين  (1)
 . 1/308الر  الموين   (2
 . 185الب  ح :  (3)
 . 2/282الر  الموين  (4)
 . 2/19وين الر  الم (5)
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:   يال بوويح : ا ض مّ فَووي طّيبووي   قبلووو الخليوول   يىووّ  ي وويليفووّ مَنوور   ال بوويح          
فسووي  السوور ّ ا  :   ي موون  بووب ي بوويمشووّ ّ  فووع   ّي انخفووض موون ليووب بمووب  ىووو   128     اّ 
   .  1  ليس بشّ     ضاو  

 غـــمـط : 

هن تووبن ال يوو ى فووّ الوو ا  المن ووير يجيووب  للوووياو   موون ذلووك  الموووطل يسووّخرم ىووذا      
فيووّ ّووأّّ للّبيووين تمووب :    ي وويل فووّ تّمووو  لوور المَووبنّ الّووّ يارييووب الفَوول   ىوورى     

وو فووّ قيلوووو َّوووبلر وووب  ع :   يام   ل  ر تعوووطعووو ْ ي قيلوووو َّووبلر:   اع   ياإليووبم نحووو  2    مبىع نع يْ رع يعوووفع  يرع مع
ْل عو  ع   ٍ ّْ شع   كع ْيولع ب هن نع :   هّنب ىعورْ  ل: _ ا  اليرى _ ىي الميل   يمنو. . .   يقي  3 ى  رع ىع  م  خع
ل  4      5  ب ليبنب هليك   يىذا  لوط   فوإّن ّيوك موبّرح اعخو ى مون ىوبر ييوير   نب  يالمَنر : من
ووو ر آرمع   ووولع :   فّع  يفوووّ قيلوووو َّوووبلر  . ووولن تع  ون برووون  ع من :   يز وووم  لي وووي     6    ون ْيووولع  ع  بوع ّعوووفع  ب ٍ مع

وّن ذلوك هّنموب   بَ يم اّن اول   ّلّ ر     ّلّ نع بوبلنين   فأعبورل  النوين الفوب    يىوي  لوط 
َّف نحي قّوي ع   .  7 ي ع التّبو   فّ قوو  ياملل  اظفب   يامل ي ر فّ الم 

 ليس بجّيد : 

فوووّ قيلوووو  ذا المووووطل  ت يووو ا  فوووّ ن وووره   يمووون اوم لوووي  لووور ذلوووكاسوووّخرم الماّلوووف ىووو     
ّع ىعوو لْ   قعوو   َّووبلر: وو مْ ّع ْنووتع  نْ هن  مْ تع بنع ىعوو ْ يا بع ب   فووّ َّ يبووو  لوور الوو ا  ال ب وول بووأّن   8  ن  يْ قن رن بْ وع

ول   م وول اتو مع   َع يىووذا    : ي ويل اليوب  بورل موون اليموزح ياّن اووول :   ااّوور     يزنوو : اف
يجيين   احوورىمب : اّن آّوور يَّووّرى ال نووين يىووبّر يَّووّرى لياحوور ف ووط   يال ووبنّ لوويس بجّيوور لوو

                                     
 . 2/591الر  الموين   (1
ل  :  (2)  . 17فعور
 . 50طو :  (3)
 . 156او  اف :  (4)
 . 1/63الرّ  الموين  (5)
 . 37الب  ح :  (6)
 . 1/295الرّ  الموين  (7)
 . 111الب  ح :   (8
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من اليجيين : اّنو تبن ينبغّ ان َّير اولوف المبرلوي مون اليموزح هلور اووليب لوزيال ميجوو 
   .   1 قبليب يىي اليمزح اويلر   يلم يعسمع ذلك   

        *       *       * 
  النـتـائـج :

ّّ   يمتون ان نوذت  مجمي وي  مون يفّ خّ        بم حري نب  ن المنيج اللغيّ  للسمين الحلب
 :النّب ج الّّ ّيولنب هلييب 

ال وووو آن التوووو يم   ّنوووويع موووووبر  المووووبّرح اللغيّيووووي   يموووووبر  االسّشوووويبر  لييووووب     1
ّّ   يالمووأ ي  موون تووّم الَوو و   يقوور    يالحووريث النبوويّ  الشوو يف   يالشووَ  الَ بوو

ّّ ات وووو  موووون ب يووووي  ر ّتووووز اىّمبمووووو  لوووو االسّشوووويبر بووووبل  آن التوووو يم يالشووووَ  الَ بوووو
 . موبر  االسّشيبر

   و لآل ا  المَّّررح فّ المسألي الياحرح   فنو اه يحشور آ ا  الَلموب  فوّ المسوألي   2
  ممب يجَل الرّ  الموين من التّو الميموي فوّ الّفسوي   يلوذلك توبن يشوي  هلور 

 جبايا بَره .ىذا التّبو ت ي  من المفس ين الذين 

ّّ    موون خووّل اسووّخرامو للمووووطلحب    3 ظيووي  الشخوووّيي الن رّيووي للسوومين الحلبووو
الن رّيووي   موون م وول : حسوون    ووَيف   لوويس بشووّ     لووط . . .   فووبلماّلف لووم 

 يتن يَ ض اا ا  فحسو    بل يخّب  يينّ ر يير م ببلشياىر هن لزم اوم .

 وو  موون قوو ا ح   في ووبط ح تووب  ح وووو  لوور  ووبط التلمووب  هذا تووبن للتلمووي ات  4
 التلمي تّمب    حّر ّّح ق الفب رح .

 ي   و لآل ا  اللغيّيي فّ ذلك .   ياو جمّيي هشبّ و هلر التلمب  المَّ بي  5

                                     
 . 2/72الرّ  الموين  (1)
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من لغي را جي بين هن تبن للتلمي ات    لفي للتلمي  هلر اللغب  المخّهشبّ و   6
   . ال بب ل
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 المصادر والمراجع : 

 . القرآن الكريم  1

ّّ   بيووو ي    را  الَلوووم للمّيوووين   وـــالم ، األ  2 م   ط  2002خيووو  الووورين الزر نتلووو
15 . 

ّّ   ّح يووق : سوومي  جووبب  ي لووّ مينووب   بيوو ي     األغــانع ،  3 ابووي الفوو   اووووفيبن
 را  الفت  .

ّّ  البحر المحيط ،   4 بيو ي    ّح يوق : وورقّ محّمور جميول    ابوي حّيوبن اونرلسو
 ىووو  . 1420را  الفت    

ــات المغــوّيين والنحــاة ،   5 ــة الُووــاة يــع طبق ّّ ُبغي ّح يووق :  ، جووّل الوورين السووييط
 . 2م   ط  1979محّمر ابي الف ل هب اىيم   رمشق   را  الفت    

بو اىيم الجامع ألحكام القرآن ،   6 ّّ ياا ّّ   ّح يوق : احمور الب رينو شمس الورين ال  طبو
   . 2ط  م   1964اطفيش   ال بى ح   را  التّو المو ّيي   

  ابووي ىووّل الَسووت ّ    ّح يووق : محّموور ابووي الف وول هبوو اىيم ي  جميــرة األمثــال   7
 . 2م   ط  1988 بر المجير قطبمش   رمشق   را  الفت    

   بر ال بر  بون  مو  البغورارّ    ّح يوق :  خزانة األدب ولّب لباب لسان العرب   8
ميول بووريع يَ ويو  ّّ ياا  1998  التّوو الَلمّيووي را     بيو ي   محمور نبيول الط يفو

 . م

ّّ النّجوب    بيو ي   الخصائص   9 ّّ   ّح يوق : محّمور  لو   ابي الفّ    مبن بن جن
    بلم التّو .

ّّ   وووححو : ر.  الــدرر الكامنــة يــع أويــان المئــة الثامنــة  10   ابوون حجوو  الَسوو ّن
ّّ   بي ي    را  الجيل     م . 1993سبلم الت نتي  اولمبن
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ــ   11 ــدر المصــون يــع وم ــونال ــاب المكن ّّ   ّح يووق : احموور  وم الكت   السوومين الحلبوو
 . 2م   ط 2003محّمر الخّ اط   رمشق   را  ال لم   

ىيسون   بيبنوي  مطبَوي آذلوف ىلوز ديوان األوشى مع شرح أبع العبـاس ثعمـب ،   12
 م . 1927  

ّّ   ّح يوق  ذيل التقييد يع رواة السنن والمسـانيد ،  13 ّّ المتو محمور بون احمور الفبسو
 . 1ىو   ط  1410ل ييسف الحي    بي ي    را  التّو الَلمّيي   : تمب

ّّ . سنن أبع داود  14 ّّ   بي ي    را  التّبو الَ ب    ابي راير السجسّبن

ّّ   ّح يوق :  بور ال وبر   شذرات الذىب يع أخبار من ذىـب ،   15 ابون الَموبر الحنبلو
 . 1  ط  م 1992او نبايط ي محمير او نبايط   رمشق   را  ابن ت ي    

يبي   ّح يووق : ر. الحووبفظ  بوور الَلوويم خووبن     ابوون قب ووّ شعوو طبقــات الشــايعّية   16
 . 1ىو   ط 1407بي ي     بلم التّو   

ــرين   17   احموور بوون محموور اورنووو يّ    ّح يووق : سووليمبن بوون وووبل   طبقــات المفّس
 .   1م   ط  1997الخّزّ    المريني المنّي ح   متّبي الَليم يالحتم   

حبجّ خليفي   بيو ي    را  هحيوب  الظنون ون أسامع الكتب والفنون ، كشف    18
. ّّ  الّ اث الَ ب

  ين  . مجمي ي من المح ّ  :   ابن منظي    را  المَب ف   ّح يق لسان العرب   19

  ابوي ال بسوم الزجوب    ّح يوق :  بور السوّم ىوب ين   ال وبى ح    مجالس العمماء   20
   ّّ  . 2م   ط  1982متّبي الخبنج

ّّ   ّح يووق : محّموور محيووّ الوورين  بوور  مجمــع األمثــال ،   21 احموور بوون محّموور الميووران
 الحمير   بي ي    را  المَ في .
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ـــى الصـــحيحين ،    22 الحوووبتم النيسوووببي ّ    ّح يوووق : مووووطفر  بووور  الُمْســـَتْدَرل وم
 . 1م   ط  1990ال بر   طب   بي ي    را  التّو الَلمّيي   

م  ط  1993تّحبلوي   بيو ي    ماّسسوي ال سوبلي     م    وب معجم المؤّلفين ،   23
1 . 

ّح يووق :  بوور السووّم محموور ىووب ين   اّحووبر احموور بوون فووب س    مقــاييس المغــة ،   24
 م  . 2002تّبو الَ و   
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 ممخص

والشركات  ،والنظم الضريبية التي تمنح لؤلشخاص ،السياساتباإلعفاءات الضريبية تتمثل 
 وتوجييو نحو مجاالت معينة.  ،ألغراض متنوعة منيا جذب استثمار معين

  فمثبلً  ، في مراحل اتخاذ قرار االستثمار،ضريبية آثار متعددة عمى المستثمرلئلعفاءات ال
ليا تأثير عند إعداد دراسة الجدوى التمييدية إلثبات الصبلحية المبدئية لممشروع 

أم التسويقية  ،كما يمتد تأثيرىا عمى دراسات الجدوى التفصيمية سواء القانونية االستثماري،
ففي دراسة الجدوى القانونية يمكن أن تؤثر اإلعفاءات الضريبية في  م المالية،أ ،أم الفنية
وفي دراسة الجدوى التسويقية يمكن أن تؤثر  لشكل القانوني الذي يتخذه المشروع،تحديد ا

وفي دراسة الجدوى  اإلعفاءات الضريبية في تحديد الشريحة التسويقية لمنتجات المشروع،
ونوعية مستمزمات  ،الفنية يمكن أن تؤثر اإلعفاءات الضريبية في تحديد موقع المشروع

وفي دراسة الجدوى  أو توفيرىا من السوق المحمي، ،ىا من الخارجالتشغيل التي يتم استيراد
واالقتصادية تؤثر سياسات اإلعفاءات الضريبية في تحديد مقدار صافي التدفقات  ،المالية
وعند مرحمة تقييم المشروعات االستثمارية يتوقف تأثير سياسات  ودخل المشروع، ،النقدية

 المتبعة لتقييم تمك المشروعات.اإلعفاءات الضريبية عمى الطريقة 
 
 
 
 
 



 آثار تطبيق سياسة االعفاءات الضريبية في قرارات المستثمر

The Effect of The Application of The Tax 
Breaks Policy In Investor Decisions 

Prepared by     Supervised by Dr. 
  Ensaf Mohammad                                      Adel Habib      

Abstract 
The tax breaks are a policies, tax systems, which is awarded 
to individuals and companies for a variety of purposes, 
including an investment, and directed towards specific areas 
attract 
Tax breaks have multiple effects on the investor, in the stages 
of making an investment decision, for example, it has an 
impact when preparing the preliminary feasibility study to 
prove the initial validity for the investment project, and its 
impact on the detailed feasibility studies extends either legal, 
or marketing or technical, or financial, in legal feasibility study 
can the tax breaks affect in determining the legal form taken 
by the project, and in the marketing feasibility study could 
affect the tax breaks in determining the marketing segment of 
the project products, In the technical feasibility study could 
tax breaks affect the determination of the project site, and the 
quality of operational requirements which are imported from 
abroad, or supplied from the local market, and financial 
feasibility study, the economic impact of tax exemption 
policies in determining the amount of net cash flow, and 
entered the project, and when stage investment projects 
assessing the impact of the tax breaks will depend on the 
policies of the method used to assess these projects. 

 مقدمة:

الدولية، واإلقميمية، ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمات إّن وجود التكتبلت االقتصادية 
وضرورة التعامل معيا، أدى إلى جعل الدول أكثر اندماجًا فيما بينيا عمى  النقدية،

ىذا ما انعكس عمى القوانين، واألنظمة في تمك الدول، ومنيا الصعيد االقتصادي، و 
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لجذب رأس تمك األنظمة لى تطوير إفيما بينيا  أصبحت تتسابق األنظمة الضريبية، بحيث
 المال االستثماري. 

 ،ميما يمعب االستثمار األجنبي المباشر كأحد مصادر التمويل الخارجية دوراً 
ومساىمتو في  ،وتخفيف أعبائيا ،لما يقدمو من خدمات لمتنمية االقتصادية نظراً  وحيوياً 
عبلوة  ويقمل من معدالت البطالة، ،ساىم في توظيف العمالة الوطنيةكما ي ،راالدخاتوليد 

ألىمية االستثمار األجنبي  ونظراً  ،ةبشكل كبير في نقل التقنية الحديثعمى أنو يساىم 
ا أمام االستثمار فقد اتجيت معظم الدول سواء المتقدمة أم النامية إلى فتح أبوابي ،المباشر

وساحة  ،افس بين الدوللمتن وأصبح ىذا النوع من االستثمارات مجاالً  ،راألجنبي المباش
 لمتسابق المحموم نحو اجتذاب المزيد منيا.

ميما من مصادر التمويل في الدول  يعتبر االستثمار األجنبي  المباشر مصدراً 
االستثمار بالمقارنة بوسائل ىذا ويتميز  المضيفة من خبلل دفع عجمة التنمية االقتصادية،

فقد أثبتت الشواىد  القروض بكثير من المزايا،و  ،واإلعانات ،التمويل الخارجي أمثال المنح
أو  ،التطبيقية تميزه باالستقرار في األزمات المالية، وتمويل غير مكمف فيو ال يولد أقساط

، انتقال لمقدرات التكنولوجية وكذلك يترتب عمى تدفقات فوائد كما في حالة القروض،
والتي تكون الدول النامية في أمس الحاجة إلييا لتحقيق  ،والتسويقية ،والخبرات اإلدارية

 تنميتيا االقتصادية.

إن اتجاه االستثمار األجنبي المباشر إلى دولة معينة يتوقف عمى لكن بالمقابل 
حوافز االستثمار ف والحوافز المقدمة لجذبو إلى ىذه الدول، ،عوامل جذب ىذا االستثمار

،           تقدميا الدولة لكامل االستثمارات بقيمة نقدية، ىي ميزة اقتصادية قابمة لمتقدير
كأن تيدف الدولة إلى  ،2أو جغرافي، لمعيار موضوعي ويتم تحديدىا وفقاً  ،1أو لبعضيا

                                                           
 ،" مقابمة بين التحفيز واإلعاقة" الضريبة واالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر_ ة فاطم ،عبد العزيز  1

 . 39: ص، 2003 الجزائر، البميدة، جامعة
 رسالة محددات استقطاب االستثمار في الجزائر في ظل اإلصبلحات االقتصادية،_  غنية ،غابي  2

 .24ص:  ،2004الجزائر ، المدرسة العميا لمتجارة، ماجستير،
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وكذلك السعي إلى تنمية  عن االستثمار فييا، ف  عز  توجيو االستثمارات إلى مجاالت ي  
وتعتبر اإلعفاءات ، لتحقيق ىذه األىداففز االستثمار وبالتالي تأتي حوا مناطق معينة،

في ىذا  الضريبية أحد األساليب المستخدمة من طرف الدول المضيفة لجذب المستثمرين
 .السياق

نظام  ؛حد أنواع الحوافز الضريبية التي تعرف عمى أنياأيعد اإلعفاء الضريبي  
واالستثمار عمى نحو  ،يصمم في إطار السياسة المالية لمدولة بيدف تشجيع االدخار

و أ ،وزيادة الدخل القومي نتيجة قيام المشروعات الجديدة ،يؤدي إلى نمو اإلنتاجية القومية
 .التوسع في المشروعات القائمة

واقتصادية إلى استثناءات عمى مبدأ عمومية  ،فالمشرع يمجأ ألسباب اجتماعية
، و اقتصاديةأ ،واع اجتماعيةحيث يمنح إعفاءات ضريبية قد تكون إعفاءات لد ،3الضريبة

 . 4عمى الحصيمة المالية لمدولة راثآ ويترتب عمى ىذه اإلعفاءات ،و غيرىاأ

ويكمن دور اإلعفاءات الضريبية في تشجيع االستثمار من خبلل المناخ الذي 
، بحيث تمثل ىذه  اإلعفاءات الضريبية أداة كافية لخمق بيئة استثمارية ،توفره لممستثمرين

االستثمار  الطبيعي أن تمثل منظومة متكاممة من العوامل التي تمعب دور في تشجيعومن 
  .واألجنبي ،المحمي

 أىمية البحث :

                                                           
فرض الضريبة عمى جميع أنواع الدخول بدون استثناء، ألن تغطية النفقات  يقصد بعمومية الضريبة:  3

العامة يجب أن يساىم فييا جميع أفراد المجتمع، لمزيد من التفصيل حول ىذا الموضوع، انظر في ذلك: 
 . 88ص: ، 1999 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان ،1، طالمالية العامة_  الحاج، طارق

 ديوان المطبوعات الجامعية،، 2ط، لمدخل إلى السياسات االقتصادية الكمية_  المجيدعبد ، قدي  4
  .173:ص ،2005الجزائر،
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والتي يمكن استخداميا لتوفير  ،يوجد أنواع متعددة من سياسات اإلعفاءات الضريبية
ىذه  ولكن أي واألجنبية البلزمة لتمويل االستثمارات، ،وجذب رؤوس األموال المحمية

 من وجية نظر المستثمرين أصحاب رؤوس األموال؟ اإلعفاءات أكثر تأثيراً 

أن نتعرف عمى الخطوات التي تتبع في مجال تقييم ينبغي لئلجابة عمى التساؤل  
وبين اإلعفاءات الضريبية التي يمكن استخداميا  ،والربط بينيا ،المشروعات االستثمارية

نتعرف عمى ما إذا كانت ىناك آثار يمكن أن تحدثيا  نّ كما ينبغي أ في ىذا المجال،
 سياسات اإلعفاءات الضريبية خبلل حياة المشروع االستثماري.

 :  بحثمنيج ال

حيث ، والوصفي، التحميمي ينلطبيعة موضوع البحث فقد تم االعتماد عمى المنيج نظراً 
 ،والمجبلت العممية ،عمى ما ورد في الكتب العممية االطبلعمن خبلل  ذلكيظير 

من ثم و  وأثرىا عمى االستثمار، ،واألبحاث التي تتعمق باإلعفاءات الضريبية ،والدوريات
وتوصيات قابمة  ،إلى نتائج وصوالً  دراستيا دراسة تحميمية متعمقة لكل جزئية من جزئياتيا،

الية في لمتحقيق عمى أرض الواقع لتفعيل اإلعفاءات الضريبية بما ال يضر بالموارد الم
 النياية.

 خطة البحث:

 قسمنا ىذا البحث إلى ثبلث مطالب، وكل مطمب إلى فرعين، وذلك تحت العناوين اآلتية:

 مقدمة:

 المطمب األول : االعفاءات الضريبية وأىميتيا في مراحل اتخاذ القرار االستثماري.

              ا فااااااي مرحمااااااة دراسااااااة الجاااااادوى األوليااااااة                                                                                              ىميتياااااااالعفاااااااءات الضااااااريبية وأ الفرررررررع األول:  
 والتفصيمية لممشروع.
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االعفاءات الضريبية وأىميتيا عند تقييم المشروع االستثماري واتخاذ قرار  الفرع الثاني:   
 االستثمار.

 المطمب الثاني : االعفاءات الضريبية وطرق تقييم المشروع.

 ياالعفاءات الضريبية وطرق تقييم المشروعات االستثمارية التي لم تراع الفرع األول:    
 القيمة الزمنية لمنقود.

 االعفاءات الضريبية وطرق التقييم التي تراعي القيمة الزمنية لمنقود. الفرع الثاني:   

 الثالث : آثار االعفاءات الضريبية خالل فترة تشغيل المشروع.المطمب 

 آثر االعفاءات الضريبية عمى استغبلل الطاقة االنتاجية لممشروع. الفرع األول:    

كيفيااااااة االسااااااتفادة ماااااان االعفاااااااءات الضااااااريبية طااااااول حياااااااة المشااااااروع     الثرررررراني:الفرررررررع  
 االستثماري. 

 خاتمة:
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 المطمب األول

 ي مراحل اتخاذ القرار االستثمارياإلعفاءات الضريبية وأىميتيا ف

 

 :5ثبلثة أنواعإلى القرارات المتعمقة باالستثمار يمكن تقسيم 

 أو ترتيب المشروعات االستثمارية. ،قرارات متعمقة بتحديد أولويات االستثمار النوع األول:

 أو رفض المشروعات االستثمارية. ،قرارات متعمقة بقبول النوع الثاني:

أي يؤدي اختيار أحدىما إلى  ،قرارات متعمقة باستثمارات مانعة تبادلياً  النوع الثالث:
 االمتناع عن اختيار المشروعات البديمة.

وتتمخص ىذه  فإن ىذا القرار يتم عمى مراحل متتابعة، ،وأيا كان نوع القرار االستثماري
 :6المراحل فيما يمي

 مرحمة الدراسة التمييدية لمجدوى إلثبات الصبلحية المبدئية لممشروع االستثماري.-1

والفنية  ،والتسويقية ،وذلك لدراسة النواحي القانونية مرحمة الدراسة التفصيمية لمجدوى،-2
 والذي ثبت صبلحيتو المبدئية من خبلل الدراسة التمييدية. والمالية لممشروع االستثماري،

وذلك في ضوء المعمومات  واتخاذ قرار بشأنو، ،ييم المشروع االستثماريمرحمة تق-3
 المتوافرة عن الدراسة التفصيمية.

                                                           
دار الفكر العربي، القاىرة، مقدمة في دراسة الجدوى لممشروعات االستثمارية، _  عوض اهلل، عبدالمنعم  5

 .32-27ص: ، 1986
 ألسموب تحميل الحساسية في ترشيد القرارات االستثماريةاالستخدام المحاسبي _  عباس حمدي، محمود  6
 .28: ص، 1983القاىرة،  جامعة القاىرة، ،رسالة ماجستير ،" تطبيقية دراسة "
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وتقرره من  ،األنظمة الضريبية بما تفرضو من ضرائبىنا تجدر االشارة إلى أّن و 
وقواعد وأسس لجباية الضريبة ليا دور مؤثر في كل مرحمة من مراحل  ،إعفاءات ضريبية

مبينين اإلعفاءات الضريبية  الفرعين اآلتيينوىذا ما سنتناولو في  رار االستثماري،اتخاذ الق
 في كل مرحمة من مراحل اتخاذ القرارات االستثمارية.

 

 الفرع األول

 والتفصيمية ا في مرحمة دراسة الجدوى األوليةاإلعفاءات الضريبية وأىميتي

 

 :7دراسة الجدوى األوليةاالعفاءات الضريبية وأىميتيا في مرحمة  أواًل_

 الدراسة التمييدية إلثبات الصبلحية المبدئية لمفكرة االستثمارية،إجراء يتم في ىذه المرحمة 
ن المستثمر ييدف عادة إلى أحيث  ،في ىذه المرحمة دور مؤثرالضريبية ئلعفاءات ل

الفرص وىذه  بعد تحمل العبء الضريبي، البحث عن الفرص االستثمارية األكثر ربحاً 
وىي  تتمثل في المشروعات االستثمارية التي تتحمل أقل عبء ضريبي ممكن،

 المشروعات التي في حال إنشائيا تتمتع بعدة مزايا ضريبية مثل اإلعفاء الضريبي ألكبر
 تنزيبلتو  ،أو التمتع بمزايا ،أو الخضوع لمعدل ضريبي منخفض ،عدد من السنوات

 لمضريبة. ضريبية تؤدي لتخفيض الوعاء الخاضع

وىو بصدد إعداد دراسة الجدوى التمييدية يحاول إبراز المزايا  ،كما أن المستثمر
 وذلك إلقناع اآلخرين ،الناتجة من مشروعو االستثماري محل الفكرة االستثمارية

 من أجل جذب رؤوس أموال تمول ىذا المشروع،، (أو مصارف مثبلً  ،)مستثمرين آخرين

                                                           
ص: ، 1997، دار النيضة العربية، القاىرة، الحوافز واإلعفاءات الضريبية_  السيد لطفي، أمين  7

134. 
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والتي تؤكد صبلحية  ،اإلعفاءات الضريبية كأحد المزايا األساسيةوىنا تبرز أىمية 
 المشروع المبدئية من وجية نظر المستثمر.

 متخصصة قد يقوم بيذه الدراسات التمييدية أجيزة حكومية ؛أنووتجدر اإلشارة ىنا إلى 
 الحالةفي ىذه وبالتالي تكون دراسة الجدوى التمييدية  لترويج المشروعات االستثمارية،

و دور منح مزايا ضريبية ليذه المشروعات يكون لمن ثم فإن و  بمثابة دعوة لبلستثمار،
 .نحو ىذه المشروعاتتوجيو استثماراتيم  إلىمؤثر في دفع المستثمرين 

 اإلعفاءات الضريبية وأىميتيا في مرحمة دراسة الجدوى التفصيمية:ثانيًا_ 

 دراسة الجدوى القانونية، :8أجزاء رئيسية ىيتتضمن دراسة الجدوى التفصيمية أربعة 
 واالقتصادية. ،دراسة الجدوى المالية دراسة الجدوى التسويقية،

ويتفاوت ىذا التأثير من  ،في دراسة الجدوى التفصيمية إلعفاءات الضريبيةتؤثر ا
واالقتصادية  ،وخاصة  في دراسة الجدوى المالية ،فقد ترتفع أىميتو حيث  األىمية،

 ،وقد تنخفض أىميتو بعض الشيء في دراسة الجدوى الفنية ة الجدوى القانونية،ودراس
نتناولو وىذا ما س ولكن بصفة عامة ليا تأثير في كل دراسة، ودراسة الجدوى التسويقية،
 من خبلل النقاط التالية:

 :) القانونية ( اإلعفاءات الضريبية ودراسة الجدوى البينية_1

فإنو من الضروري بالنسبة لممستثمر أن يتعرف عمى  ،متعمقةعند إعداد دراسة جدوى 
 والتي تتعمق بما يمي: ،9النواحي القانونية الضريبية

وىي المواد القانونية التي تحدد ، التي تحدد الدخل الخاضع لمضريبة القواعد القانونية_ أ
واإلعفاءات التي  والتكاليف واجبة الخصم من ىذا الدخل، ،ماىية الدخل الخاضع لمضريبة

                                                           
 .135ص: مرجع سبق ذكره، ، واإلعفاءات الضريبيةالحوافز  السيد لطفي، أمين،   8
المواد القانونية التي تحكم التعامل الضريبي بين المشروعات  :نقصد بالنواحي القانونية الضريبية  9

 والسمطات الضريبية بالدولة. ،االستثمارية
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وذلك في الدولة التي يقام  ،وتكاليف المعيشة ،وتتعمق باألعباء االجتماعية ،منحيا القانون
 .(الدولة المستضيفة لبلستثمار)فييا المشروع 

اإلعفاءات الضريبية التي منحيا القانون لتشجيع المشروعات االستثمارية عند بداية _ ب
عمى اإلعفاءات  وفي ىذا المجال يجب التعرف أيضاً  وخبلل حياتيا اإلنتاجية، ،نشاطيا

فيبلحظ أن  ،معيناً  قانونياً  الضريبية التي يرتبط منحيا لممستثمر بأن يتخذ مشروعو شكبلً 
 إذا اتخذ مشروعو شكل الشركة المساىمة. بعض التشريعات تمنح المستثمر حافزاً 

عمى منع االزدواج الضريبي والتي تعمل  ،اإلعفاءات الضريبية التي يمنحيا القانون_ ج
حيث إنو في ىذا المجال ينبغي التعرف عمى التشريعات  في مجال االستثمارات األجنبية،

التي تحكم المعاممة الضريبية لدخل المستثمر األجنبي عن استثماراتو في الدولة 
 وىي الدولة المصدرة لرأس المال. ،وفي دولتو األم ،المستضيفة لبلستثمار

 :10ودراسة الجدوى التسويقيةالضرائب _2

والجوانب التسويقية المتعمقة  ،دراسة الجدوى التسويقية تيدف إلى تحديد سوق المشروع إنّ 
 وتحديد سياسة التسعير، والعبلمة التجارية، ،اختيار االسم أساليب التسويق، : مثل بو،

يتوقع أن وذلك لغرض تحديد الشريحة التسويقية التي  وتحديد سوق المشروع وحدوده،
 أو الخدمة التي سينتجيا. ،يحصل عمييا المشروع من الطمب الكمي لمسمعة

أو ضرائب جمركية بمعدالت مرتفعة عمى  ،كما أن فرض ضرائب استيبلك
والمثيمة لما سينتجو المشروع يعطي لو حماية لتسويق منتجاتو داخل  ،المنتجات المستوردة

وبالتالي  ،تفعة تحقق لو التشغيل الكاملويضمن لو فرصا تسويقية مر  السوق المحمي،
عمى السمع المستوردة  بينما لو فرضت الضريبة الجمركية مثبلً  يترتب عمييا زيادة ربحيتو،

أو المكونات التي قد  ،من الخارج بنفس المعدل الذي تفرض بو عمى المواد الخام
أو  وتدخل في إنتاج سمعتو المثيمة لتمك السمع المستوردة، ،يستوردىا المستثمر من الخارج

                                                           
الدول اآلخذة دور السياسة الضريبية في جذب رؤوس األموال األجنبية في _  حبيب الرحمن ،جدي  10

 .201:ص، 1982القاىرة،  ، جامعة القاىرة رسالة دكتوراه، ،في النمو
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أو بمعدل قريب من  ،إذا فرضت ضريبة استيبلك عمى السمع المستوردة بنفس المعدل
فقد يؤدي ذلك لخمق منافسة شديدة  ،والمنتجة محمياً  ،الذي تفرض بو عمى السمع المثيمة

يقمل من الفرص التسويقية أمام وس ،ومثيمتيا المنتجة محمياً  ،بين السمع المستوردة
 المستثمر.

يمكن التعرف عمى دور اإلعفاءات الضريبية في  بأنو جدنبناًء عمى ما سبق 
مجال الدراسة التسويقية من خالل استخدام الضرائب كوسيمة لحماية منتجات المشروع 

 ،أن الضرائب الجمركية، وىنا نرى بوالتي تستورد من الخارج ،مثيمتيا من منافسة
وضرائب االستيالك تساعد ولو بشكل غير مباشر في تحديد الشريحة التسويقية من 

وبيذا الشكل يصبح ليا أىمية في  السوق المحمي لما ينتجو المشروع االستثماري،
 .دراسة الجدوى التسويقية

 :11اإلعفاءات الضريبية ودراسة الجدوى الفنية_3

 ،ومدى توفر الوقود ،بدراسة موقع المشروعلدراسة الجدوى الفنية أىمية في نواحي تتعمق 
ومدى قرب  وغيرىا، ،وخدمات النقل ،والعمالة ،والمواد الخام ،والمياه ،والقوى المحركة

والبيئية  ،وذلك بجانب دراسة العوامل الجغرافية المشروع من أسواق تصريف منتجاتو،
يمكن أن يكون ليا تأثير الحوافز الضريبية في ىذا السياق فإن و  الخاصة بموقع المشروع،

فقد يكون ىناك ارتباط بين موقع المشروع  في دراسة الجدوى الفنية من خبلل عدة جوانب،
 أو غير المباشرة، ،وبين تمتع المشروع باإلعفاء من الضرائب المباشرة ،االستثماري

ت وخاصة في الدول النامية تعطي إعفاءا ،فيبلحظ أن بعض القوانين المنظمة لبلستثمار
 أو مجتمعات عمرانية جديدة. ،إذا كان المشروع منشأ في مناطق نائية

وعمى القائم عمى إعداد دراسة الجدوى الفنية عند اختياره لموقع المشروع التعرف 
واإلعفاءات الضريبية التي يمكن أن يحصل عمييا المشروع نتيجة اختيار  ،عمى المزايا
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والتي قد تؤثر في تحديد موقع  ،مل األخرىوبين العوا ،والمفاضمة بينيا موقع معين،
يار موقع المشروع اخت بينأىمية اإلعفاءات الضريبية التي تمنح  بحيث تختمف المشروع،

وقد يحدث  موقع قريب من أسواق تصريف منتجات المشروع،، وبين في منطقة نائية
 العكس.

عمى تحديد  ومن زاوية أخرى فإن اإلعفاءات الضريبية يمكن أن يكون ليا تأثير
حيث يمكن منح إعفاءات ضريبية  والمعدات البلزمة لتكوين المشروع، ،نوعية التجييزات

عفاء المشروع من  ،والمعدات المنتجة محمياً  ،مثل االستيبلك المعجل لمتجييزات وا 
أو معظميا مصنعو  ،وتجييزاتو كميا ،أو تخفيض الضريبة طالما كانت معداتو ،الضريبة
 محميا.

عمى القائم بدراسة الجدوى الفنية أن يأخذ في الحسبان ىنا أيضًا يتوجب و 
والتجييزات ونوعية التكنولوجيا البلزمة  ،اإلعفاءات الضريبية المرتبطة بنوعية اآلالت

وذلك إذا كان النظام الضريبي لمدولة التي سينشأ فييا المشروع  لممشروع االستثماري،
فقد يجيز النظام الضريبي في حالة إذا كانت بعض  عية،يقرر مثل ىذه اإلعفاءات التشجي

 وتدخل في إنتاج المنتج النيائي. ،األجزاء تصنع محمياً 

 اإلعفاءات الضريبية ودراسة الجدوى المالية واالقتصادية:_4

لمشروع ما بمثابة ترجمة _ بمغة األرقام واالقتصادية  ،تعتبر دراسة الجدوى المالية
أي محصمة  والتسويقية والفنية، ،الجدوى القانونية لدراسةة _ والمصطمحات االقتصادي

والتكاليف المتوقعة  ،الدراسات السابقة مع وضعيا في صورة مالية تعبر عن اإليرادات
 واالحتياجات المالية البلزمة لممشروع سواء عند إنشائو أم خبلل سنوات تشغيمو. ،لممشروع

ظير الحاجة لتحديد العبء الضريبي الذي يإعداد ىذه الدراسة من جية ثانية إن 
 ،ونوعية اإلعفاءات الضريبية التي سيستفيد منيا يمكن أن يقع عمى المشروع االستثماري،

والتفرقة بين الفترات التي ستؤثر فييا  والمجاالت التي ستمنح فييا ىذه اإلعفاءات،
دون االستفادة لمضرائب  والفترات التي سيكون فييا المشروع خاضعاً  اإلعفاءات الضريبية،
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عند دراسة الجدوى المالية واالقتصادية فيما يتعمق باإلعفاءات ، فمن أي إعفاء ضريبي
 :12الضريبية يجب مراعاة ما يمي

 ؛اإلعفاءات الضريبية في مجال الضرائب الجمركية التي قد تمنح لممشروع االستثماري أ_
أو خبلل حياتو  ،ا من الخارج عند إنشائوبالنسبة لؤلصول الرأسمالية التي سيقوم باستيرادى

 أو التوسع. ،والتجديد ،اإلنتاجية بغرض اإلحبلل

اإلعفاءات الضريبية في مجال الضرائب الجمركية التي تمنح لممشروع االستثماري ب_ 
 ومستمزمات التشغيل التي قد يستوردىا خبلل حياتو اإلنتاجية. ،بالنسبة لممواد الخام

الضريبية التي تمنح لممشروع في مجال ضرائب تسجيل  سييبلتاإلعفاءات والتج_ 
 األراضي التي سيقام عمييا المشروع.

والفترات التي سيمتد إلييا  ،تي تمنح لؤلرباح الخاضعة لمضريبةاإلعفاءات الضريبية ال-د
والعبء الضريبي الذي سيقع عمى المشروع االستثماري خبلل ىذه  ،تأثير ىذه اإلعفاءات

 وبعدىا. ،الفترات

اإلعفاءات الضريبية في مجال الضرائب عمى الدخل التي يمكن لممشروع االستفادة ه_ 
وتجديد لبعض أصولو الرأسمالية خبلل فترات  ،منيا في حالة قيامو بمشروعات إحبلل

 تشغيمو.

إذا حقق أرباحا رأسمالية  ؛تحديد ما إذا كان ىناك عبء ضريبي سيقع عمى المشروعو_ 
 أو عند انتياء عمرىا. ،أو أكثر من أصولو المستغنى عنيا خبلل حياتو ،نتيجة بيع أصل

رباح التي سيحققيا من في حالة المستثمر األجنبي يجب تحديد ما إذا كانت األز_ 
وما  أم ستعفى من ضريبة دولتو، ،في الدولة المستضيفة لبلستثمار ستخضع استثماراتو

 أو إعفائيا. ،ي المعاممة الضريبية التي ستتم في دولتو عند خضوعياى
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يجب تحديد نوعية اإلعفاءات الضريبية التي  في حالة المستثمر األجنبي أيضاً ح_ 
 ستمنحيا لو دولتو األم في حالة تحويل أرباح استثماراتو في الدولة المضيفة لبلستثمار،

ستمنحيا إليو الدولة المستضيفة في حالة إذا احتفظ ونوعية اإلعفاءات الضريبية التي 
 ولم يحوليا لدولتو األم. ،بأرباحو من مشروعو االستثماري بيا

وبصورة واضحة  ،كل ىذه الزوايا يجب أخذىا في الحسبان بشكل محدد
وذلك لتأثيرىا عمى صافي  ،معيناً  ضريبياً  في حالة تحمل المشروع عبًأ وبترجمتيا مالياً 

وبالتالي في قرار المستثمر من  ،مما يؤثر عمى إيراداتو المالية النقدية لممشروع، التدفقات
أو من حيث ترتيب المشروع في حالة قرارات تحديد أولويات ، أو الرفض ،حيث القبول
 أو ترتيب المشروعات االستثمارية. ،االستثمار

ريبية ونخمص مما تقدم إلى أىمية التعرف عمى نظم وقواعد اإلعفاءات الض
التي يمكن أن يستفيد منيا المستثمر ألنيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة سيكون ليا 

وبالتالي سيكون ليا  تأثير في دراسة الجدوى القانونية والفنية والتسويقية والمالية،
 تأثير في قرار المستثمر بالنسبة لممشروع االستثماري.

 

 نيالفرع الثا

 عند تقييم المشروع االستثماري واتخاذ قرار االستثماراإلعفاءات الضريبية وأىميتيا 

 

تعتمد مرحمة تقييم المشروع االستثماري ثم اتخاذ قرار االستثمار عمى القوائم التقديرية التي 
طريقة  :ويوجد طرق عديدة لتقييم المشروعات مثل، عدادىا في دراسة الجدوى الماليةيتم إ

 .وغيرىا ،الحاليةوطريقة صافي القيمة  ،فترة االسترداد

ويحاول القائم بدراسة الجدوى عند تقييمو لممشروع االستثماري التنبؤ بإيرادات 
ويجب في ىذه الحالة أن  المشروع خبلل سنوات مستقبمو تمثل حياة المشروع اإلنتاجية،
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غيرات في سوق يؤخذ في الحسبان التغيرات التي تحدث خبلل عمر المشروع مثل الت
 ،والتغيرات في تكاليف الحصول عمى المواد الخام سياسات التسعير الجبري،وفي  ،العمالة

والتغيرات في العبلقات السياسية  ،أو من الخارج ،ومستمزمات التشغيل من السوق المحمي
أو الحضري لممجتمع الذي  ،والتغيرات في التركيب العمراني لمدولة مع الدول الخارجية،

وبالتالي تؤثر  ،ن التغيرات التي تؤثر عمى نشاط المشروعوغير ذلك م يعمل فيو المشروع،
 .13عمى إيراداتو المالية

واإلعفاءات الضريبية بصورة خاصة  ،الضرائب بصفة عامة نّ من جية أخرى إ
حيث تعتبر  وموازنتيا، ،وترتبط بخطة الدولة ،قوانين تصدرىا الييئة التشريعية ترد في

 واإلعفاءات الضريبية تعتبر تنازالً  ل موازنة الدولة،الضرائب أحد الموارد األساسية لتموي
من الدولة عن حصيمة ضريبية في مقابل تشجيع االستثمار في المشروعات التي تساىم 

واألنظمة الضريبية بما يتماشى مع  ،فقد يحدث تغيير في القوانين في تنفيذ الخطة،
من  التغيير قد يحمل مزيداً وىذا  االحتياجات البلزمة لتنفيذ الخطة وتمويل الموازنة،

 واإلعفاءات الضريبية بغرض تشجيع استثمارات جديدة تساىم في تنفيذ الخطة، ،تنزيبلتال
من الضرائب بغرض توفير موارد لمدولة تساىم في مواجية العجز الذي  وقد يتضمن مزيداً 

وفي  ،وقد تجمع ىذه التغيرات بين إعفاءات ضريبية في مجال معين يحدث في موازنتيا،
 الوقت نفسو فرض ضرائب في مجال آخر.

وبالتالي تؤثر في قرار  وىذه التغيرات تؤثر في ربحية المشروع االستثماري،
االعتبار في مرحمة تقييم  بعينوىذا يؤكد ضرورة أخذ ىذه المتغيرات الضريبية  المستثمر،

 .14واتخاذ القرار االستثماري ،المشروع االستثماري
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 المطمب الثاني

 طرق تقييم المشروعات االستثماريةاإلعفاءات الضريبية و 

 

األول  يمكن تقسيم دراسات الجدوى االقتصادية لممشروعات االستثمارية لقسمين رئيسيين،
والقسم  القيمة الزمنية لمنقود، يأو بمعنى آخر لم تراع ،عامل الوقت يلم تراع يضم طرقاً 

 ،لوقت أي راعت القيمة الزمنية لمنقودأخذت في الحسبان عامل ا الثاني يشمل طرقاً 
  من خبلل الفرعين اآلتيين: الطرق ما يأتي سنبين ىذهوفي ويطمق عمييا طرق الخصم،

 القيمة الزمنية لمنقود، ياإلعفاءات الضريبية وطرق التقييم التي لم تراع الفرع األول: 

القيمة الزمنية لمنقود)طرق اإلعفاءات الضريبية وطرق التقييم التي تراعي  الفرع الثاني:
 الخصم(.

 

 الفرع األول

اإلعفاءات الضريبية وطرق تقييم المشروعات االستثمارية التي لم تراع القيمة الزمنية 
 لمنقود

 

 تقييم المشروعات االستثمارية _التي لم تراعي القيمة الزمنية لمنقود_ ىي طرقأىم  إنّ 
 يا:، وفيما يمي سنبحث في مضمونالعائدوطريقة متوسط معدل  طريقة فترة االسترداد،

 :15طريقة فترة االستردادأواًل_ 
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وىناك  بأنيا الفترة البلزمة السترداد المشروع لرأس المال المستثمر فيو،ىذه الفترة، تعرف 
يستخدم األرباح السنوية المتوقعة لممشروع في  :األول اتجاىان لحساب فترة االسترداد،

وتتميز  ،تدفقات النقدية المتوقعة لممشروعيستخدم صافي ال :والثاني حساب فترة االسترداد،
 ؛لدى المستثمرين وفي الواقع العممي تمقى قبوالً  ،وفيميا ىذه الطريقة بسيولة استخداميا

ألن كل مستثمر يرغب في التعرف عمى الفترة التي يمكنو خبلليا استرداد كل أموالو 
 المستثمرة.

الضريبية يترتب عمى منحيا لممشروع االستثماري نرى أن اإلعفاءات ىنا و 
وذلك ألنيا تعمل عمى تخفيض األعباء الضريبية عمى  تقصير فترة االسترداد،

ترتب وي ،الضرائبفرض ائد المتوقع لممشروع بعد وبالتالي يرتفع حجم الع ،المستثمر
ءات قد تقود ، وىذا ما يقودنا إلى القول بأن ىذه االعفاعمى ذلك قصر فترة االسترداد

اإلعفاءات تعد ىذه مشروعات كانت في حالة عدم وجود في ىذه الحالة إلى قبول 
 أو تفضل عنيا مشروعات أخرى. ،مشروعات مرفوضة

 طريقة متوسط معدل العائد:ثانيًا_ 

والتي يتم  تعتمد ىذه الطريقة عمى األرباح المحاسبية المتوقعة من المشروع االستثماري،
ويتم حساب  لمقواعد المحاسبية المتعارف عمييا بعد استبعاد دين الضريبة، قياسيا طبقاً 

فرض متوسط معدل العائد المحاسبي عن طريق قسمة متوسط الربح السنوي بعد 
وأنيا  ،وتتميز ىذه الطريقة بالسيولة والبساطة الضرائب عمى مبمغ االستثمار المبدئي،

 .16ل عمر المشروعتأخذ في الحسبان كل األرباح التي تحدث خبل

منيا أنيا تتجاىل التدفقات النقدية  وتوجو ليذه الطريقة الكثير من االنتقادات،
وأنيا تستخدم صافي الربح  وتوقيت حدوثيا، ،المرتبطة بالمشروع من حيث مقدارىا

ولذلك فإن نتيجة التقييم سوف تعتمد عمى  المحاسبي عند تقييم المشروعات االستثمارية،
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تجاىميا  وأيضاً  والذي يختمف باختبلف المنيج المتبع في حسابو، ،لمحاسبيقياس الربح ا
 .17لمقيمة الزمنية لمنقود

وخاصة أن ىذا المعدل  ،تؤثر اإلعفاءات الضريبية في معدل العائد المحاسبي
أو  ،ن اإلعفاء الضريبيأحيث  يحسب بعد استبعاد الضرائب من الربح المحاسبي،

ويستتبع ذلك زيادة معدل  تخفيض دين الضريبة ينتج عنيا زيادة أرباح ما بعد الضرائب،
وخاصة تمك المتعمقة بإىمال  ،لما ليذه الطريقة من عيوب ولكن نظراً  العائد المحاسبي،

فإنيا قد تظير أن بعض اإلعفاءات الضريبية ليس ليا أي تأثير في  ،القيمة الزمنية لمنقود
حيث نرى أن  ويبلحظ ذلك بالنسبة لبلستيبلك المعجل، روعات االستثمارية،تقييم المش

 .بطريقة معجمة لن يختمف مأ ،واء تم االستيبلك بطريقة عاديةمعدل العائد المحاسبي س

 ،فإذا كان المستثمر أمام مشروعين متماثمين من حيث االستثمار المبدئي 
ولكن األول ال يتمتع بأي إعفاء  ك،وحجم األصول القابمة لبلستيبل ،ومقدار العائد

فإن المستثمر إذا  ،بينما الثاني يسمح لو باستيبلك أصولو بطريقة معجمة ،ضريبي
، وأييما يرفض ،استخدم أسموب العائد المحاسبي لن يستطيع تحديد أي المشروعين يقبل

عمى صافي ويرجع ذلك إلى أن طريقة متوسط العائد المحاسبي ال تراعي الميزة الضريبية 
 .18ولم تأخذ في الحسبان القيمة الحالية لمميزة الضريبية  التدفقات النقدية لممشروع،

ومن زاوية أخرى نجد أن طريقة معدل العائد المحاسبي قد تظير تأثيرا متساويا 
لبعض اإلعفاءات الضريبية عند تقييم المشروعات االستثمارية إن اإلعفاءات الضريبية 

ويعتبر أفضل إعفاء ضريبي ىو ذلك الذي يحقق المشروع في  ،العائدتؤدي لزيادة معدل 
اإلعفاءات الضريبية ليس  إال أن ىذه الطريقة قد تظير أن بعض ؛ظمو أعمى معدل عائد

كما أن ىذه الطريقة ال تظير الفروق  ليا تأثير عمى تقييم المشروعات االستثمارية،
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م أخذ القيم الزمنية لمنقود في االعتبار ويرجع ذلك لعد الجوىرية بين عفو ضريبي وآخر،
 .19ليذه الطريقة عند تقييم المشروعات االستثمارية وفقاً 

 

 الفرع الثاني

 اإلعفاءات الضريبية وطرق التقييم التي تراعي القيمة الزمنية لمنقود)طرق الخصم(

 

وطريقة  ،الحاليةطريقة صافي القيمة بأىم الطرق التي تراعي القيمة الزمنية لمنقود  تتمثل
 معدل العائد الداخمي.

 :20صافي القيمة الحالية طريقة_ أوالً 

 ،تعرف صافي القيمة الحالية عمى أنيا الفرق بين القيمة الحالية لمتدفقات النقدية الداخمة
مثمة في ويمكن اعتبار أن التدفقات الخارجة م والقيمة الحالية لمتدفقات النقدية الخارجة،

أو  ،حالة اتخاذ قرارات االستثمار المتعمقة بقبول ، وعميو فإنو فياألولية تكمفة االستثمار
 :تييكون القرار كاآل مارية باالعتماد عمى ىذه الطريقةرفض المشروعات االستث

ألنو  ؛مقبوالً يعتبر المشروع  إذا كان صافي القيمة الحالية لممشروع أكبر من الصفر، _1
 أكبر من المعدل المطموب. عائداً حقق 

ألنو  ؛مقبوالً  فإن المشروع يكون أيضاً ، إذا كان صافي القيمة الحالية يساوي صفراً  _2
 والذي استخدم في إيجاد صافي القيمة الحالية. ،حقق العائد المطموب

                                                           
 .135محمد زامل، أحمد، مرجع سبق ذكره، ص:   19
 .161يوحنا آل، آدم _ صالح، رزق، ، مرجع سبق ذكره، ص:   20



 آثار تطبيق سياسة االعفاءات الضريبية في قرارات المستثمر

ألنو حقق  ؛يعتبر المشروع مرفوضاً  إذا كان صافي القيمة الحالية أقل من الصفر، _3
 معدل عائد أقل من المعدل المطموب.

وتحديد  ،في حالة اتخاذ قرارات االستثمار المتعمقة بترتيب المشروعات المقترحةأما 
 المشروع الذي لو أكبر صافي قيمة حالية أفضل ترتيب. ىفيعط أولويات االستثمار،

 طريقة معدل العائد الداخمي:_ ثانياً 

 عنده القيمة الحالية لمتدفقات النقدية الصافية الداخمة،ىو ذلك المعدل الذي تتساوى 
أو المعدل الذي يجعل صافي القيمة الحالية  ،والقيمة الحالية لمتكاليف االستثمارية

 .21لمصفر لممشروع مساوياً 

أم المتعمقة  ،أم الرفض ،والتخاذ قرارات االستثمار سواء المتعمقة بقرارات القبول
ويقارن  يجب تحديد معدل تكمفة رأس المال بالنسبة لممشروع،فإنو  بترتيب المشروعات،

ويكون الحكم عمى المشروع االستثماري  ،معدل العائد الداخمي مع معدل تكمفة رأس المال
 :22عمى النحو اآلتيأو الرفض  ،في حالة القبول

 أو يساوي معدل تكمفة رأس المال، ،إذا كان معدل العائد الداخمي لممشروع أكبر من _1
 يقبل المشروع.

يرفض  ،إذا كان معدل العائد الداخمي لممشروع أقل من معدل تكمفة رأس المال _2
 المشروع.

فإنو يتم اختيار  ،وتحديد أولويات االستثمار ،قرارات الترتيبل أما بالنسبة
ثم ترتيب ىذه  ،المشروعات التي ليا معدل عائد داخمي أكبر من معدل تكمفة رأس المال

المشروعات االستثمارية بحيث يعطى المشروع الذي لو أكبر معدل عائد داخمي أفضل 
 ترتيب.
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ومعدل العائد  ،ض أن طريقتي صافي القيمة الحاليةر تمن المفىنا نجد أنو 
فكال الطريقتين تفترض  أو الرفض، ،الداخمي يؤديان إلى نفس القرار سواء بالقبول

ولكن ىذا المعدل يستخدم بطريقة مباشرة ، العائد )تكمفة األموال(وجود حد أدنى من 
ويستخدم بطريقة غير  كمعدل لخصم التدفقات النقدية في طريقة صافي القيمة الحالية،

 ويتخذ القرار وفقا لممعايير التي سبق ذكرىا. مباشرة في طريقة معدل العائد الداخمي،

لضريبية عند استخدام طريقتي صافي بالنسبة لآلثار التي تحدثيا اإلعفاءات ا
فيبلحظ أنو  ومعدل العائد الداخمي في تقييم المشروعات االستثمارية، القيمة الحالية،

فالمشروع االستثماري  وجود إعفاءات ضريبية نتائج متشابية في الطريقتين، عمىيترتب 
أو معدل عائده  ،فإن صافي قيمتو الحالية ،إذا كان ال يتمتع بأي إعفاءات ضريبية

 بشرط ثبات العوامل األخرى،تمتعو بتمك االعفاءات الداخمي يكون أقل منو في حالة 
ن منح إعفاءات ضريبية لممشروع االستثماري يترتب عميو زيادة صافي القيمة أحيث 

 .23وزيادة معدل العائد الداخمي أيضاً  ،الحالية لممشروع

فإن طريقة  عفاءات الضريبية،أنو لقياس األثر الذي تحدثو اإل عميو نجدو 
وطريقة معدل العائد الداخمي تظير ىذا األثر بشكل أكثر وضوحا  ،صافي القيمة الحالية
ويرجع ذلك إلى أن ىاتين الطريقتين تأخذان في الحسبان عامل  من الطرق األخرى،

 ،كما يمكن أن تستخدم ىاتان الطريقتان لبيان الفروق الجوىرية بين إعفاء الزمن،
 وآخر.

 مطمب الثالثال

 لضريبية خالل فترة تشغيل المشروعآثار اإلعفاءات ا
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 :قد تمتد آثار سياسة اإلعفاءات الضريبية إلى فترات تشغيل المشروع االستثماري مثل
 كيفية االستفادة من سياسة اإلعفاءات، و ويات التشغيل خبلل حياة المشروعتحديد مست

 :اآلتيويمكن توضيح ذلك عمى النحو  ،24الضريبية طوال حياة المشروع االستثماري 

 

 الفرع األول

 اإلنتاجية  لممشروعأثر اإلعفاءات الضريبية عمى استغالل الطاقة 

 

 ،عدم االتفاق عمى تعريف واضح لياوذلك ل يختمف تحديد مفيوم الطاقة بين المحاسبين،
 :25اآلتية عبر عن الطاقة بالمقاييسي  حيث 

إذا  ىي الطاقة التي يستطيع التجييز اآللي أن يقدميا لممشروع، الطاقة القصوى: _1
 استغل ىذا التجييز بأقصى كفاية ممكنة.

منيا االختناقات داخل  وىي الطاقة القصوى مستبعداً : العممية أو الطاقة المتاحة _2
 مجموعة مراكز اإلنتاج.

وتأخذ  ،والتسويقية ،عن إمكانيات المشروع اإلنتاجية وىي التي تعبر الطاقة العادية: _3
 في الحسبان العطل.
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دور اإلعفاءات الضريبية في حجم الطاقة اإلنتاجية والوصول  حولوىنا يبرز التساؤل 
 بالمشروع إلى االستغبلل الكامل لمطاقة المتاحة؟

ضريبية عمى يمكن اإلجابة عمى ىذا التساؤل من خبلل تحميل أثر سياسة اإلعفاءات ال
فسياسة اإلعفاء الضريبي لعدد معين من  ،واستغبلل الطاقة ،تحديد مستويات التشغيل

تدفع إدارة المشروع إلى محاولة زيادة _ قد يصل إلى عمر مشروع بالكامل_ السنوات 
وبالتالي زيادة حجم اإلنتاج إلى مستوى االستغبلل الكامل لمطاقة دون  ،حجم المبيعات

بمغ حجميا فيي معفاة  ن األرباح ميماأحيث  عبء ضريبي مرتفع، التخوف من تحمل
بينما في حالة عدم اإلعفاء قد يتخوف أصحاب المشروع من تحمميم لعبء  ،من الضريبة

مما قد ال يحفزىم عمى البحث عن  ،حالة تحقيق أرباح بمعدالت مرتفعةضريبي مرتفع في 
جراءات تعمل عمى زيادة معدالت البيع ،وسائل واالكتفاء بالمعدالت الحالية التي في  ،وا 

 ظميا توجد طاقة غير مستغمة.

_ تمثل أثر سياسات اإلعفاء الضريبي التي يرتبط منحيا باألصول الرأسمالية وي
تدفع المستثمر إلى زيادة استثماراتو في  ياساتأن ىذه السب_  سياسة االستيبلك المعجلك

حتى يستفيد من ىذه اإلعفاءات ، ديمةإحبلل أصول قديمة بأخرى ق، أو أصول جديدة
وىذا يمكنو في نفس الوقت من زيادة معدل استغبلل الطاقة المتاحة عن طريق  ،الضريبية

طاقة  زيادة استثماراتو في المراحل اإلنتاجية ذات الطاقة األقل بما يحقق التوازن مع
 .26ير المستغمةويقمل ىذا في النياية من حجم الطاقة غ ،رالمراحل ذات الطاقة األكث

إذا أمكن ربط سياسة اإلعفاء الضريبي المتمثمة في األسعار  وىنا نرى بأنو
فإن ذلك سيدفع إدارة المشروع  التمييزية لمضرائب بمعدالت أداء المشروع االستثماري،

إلى محاولة زيادة معدالت استغالل الطاقة بما يمكنيا من االستفادة من ىذا اإلعفاء 
 وبما يمكنيا من تحقيق معدالت أرباح أكثر من ناحية أخرى. ناحية،الضريبي من 
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 الفرع الثاني

 ية طوال حياة المشروع االستثماريكيفية االستفادة من اإلعفاءات الضريب

 

العبء الضريبي الذي يتحممو المستثمر خبلل  ، أو قد يتبلشىمن الطبيعي أن ينخفض
وبانتياء فترة التمتع بالعفو الضريبي يزيد العبء  فترة تمتعو باإلعفاءات الضريبية،
وىذا يؤدي إلى انخفاض مقدار األرباح التي تؤول  الضريبي الذي يتحممو المستثمر،
قد يدفع بعض المستثمرين إلى محاولة تصفية مما  لممستثمر بعد سداد الضرائب،

نشاء مشروع استثماري آخر يتمتع بإعفاءات ضريبية من جدي ،المشروع أو محاولة  ،دوا 
 .27وكبل األسموبين لو آثار سمبية عمى الدولة ،لتيرب من الضريبة بأساليب مختمفةا

أنو يمكن االستفادة من الوفورات الضريبية  في ىذا السياق تجدر اإلشارة إلى
المترتبة عمى سياسات اإلعفاءات الضريبية خبلل الفترات التي تمي فترة التمتع 

يمكن  حيث أنو ،لممبادئ المحاسبية المتعارف عمييا لك وفقاً وذ باإلعفاءات الضريبية،
تكوين  احتياطيات تحجز من األرباح المحققة بمقدار الوفورات الضريبية الناتجة عن 

استخدام ىذه االحتياطيات في تمويل الزيادة ومن  تطبيق سياسات اإلعفاءات الضريبية ،
يمكن كما  اإلعفاءات،تمك التمتع ب في العبء الضريبي خبلل السنوات التي تمي فترات

وذلك  ،االستفادة من ىذه االحتياطات في الحصول عمى مزيد من اإلعفاءات الضريبية
باستثمارىا في استثمارات جديدة بالمشروع يترتب عمييا توفير األموال البلزمة لتمويل 

تثمارات وتمتع األرباح الناتجة عن ىذه االس الزيادة في العبء الضريبي من ناحية،
 بإعفاءات ضريبية من ناحية أخرى.
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يضاف إلى ذلك أن استثمار الوفورات الضريبية الناتجة عن تطبيق سياسات 
استثمارات جديدة داخل المشروع ينتج عنيا زيادة طاقة المشروع في اإلعفاءات الضريبية 
عميو مما يترتب  وبالتالي تحقيق معدالت أعمى من األرباح، ،خبلل حياتو اإلنتاجية

أو قريبة من األرباح التي  ،حصول المستثمر عمى أرباح بعد سداد الضرائب تكون مساوية
وبالتالي يحقق المستثمر  ،ترات التمتع باإلعفاءات الضريبيةكان يحصل عمييا خبلل ف
 .28من األرباح ياً متساو  اً طوال حياة المشروع مقدار 

 

 الخاتمة:

العممية التنموية في المجتمع، فإن ىذا األخير حتى إذا كان االستثمار حجر زاوية في 
يتحقق بالشكل الذي يحقق فيو غايتو المنشودة، البد وأن يقترن واقع الحال في ىذا 
المجتمع بحوافز توفر بمجموعيا بيئة مواتية لتجسيد ىذا االستثمار عمى أرض الواقع، 

ع، ىي االعفاءات ومن أىم ىذه الحوافز كما ظير لنا خبلل ىذا البحث المتواض
 الضريبية، والتي تعد أداة فاعمة في يد الحكومات ليس فقط في جذب االستثمارات، بل في

، وقد ت المجتمع في ىذه الدولة، أو تمكتوجيييا نحو مختمف الميادين التي تخدم تطمعا 
أظيرنا من خبلل ىذا البحث آثار ىذه االعفاءات في قرارات المستثمر خبلل مختمف 

المشروع االستثماري، بدًأ من مرحمة دراسة الجدوى، مرورًا بمرحمة اتخاذ القرار مراحل 
 باالستثمار، وانتياًء بدخول المشروع مرحمة التشغيل، وتحقيق العائد المادي.

 

 :ومناقشتيا النتائج

  أن آثار اإلعفاءات الضريبية ال تتوقف عند اتخاذ قرار االستثمار بل قد تمتد ىذه
فقد يكون لسياسة اإلعفاءات الضريبية  ياة المشروع االستثماري،اآلثار طوال ح

                                                           
 .155أحمد رشوان، سرحان، مرجع سبق ذكره، ص:   28
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والوصول بالمشروع إلى استغبلل  ،أثر عمى تخفيض حجم الطاقة غير المستغمة
كما يمكن استثمار الوفورات الضريبية الناتجة عن تطبيق  كامل لطاقتو المتاحة،

ع ينتج عنيا سياسات اإلعفاءات الضريبية في استثمارات جديدة داخل المشرو 
وتحقيق معدالت أعمى من األرباح تساعد المشروع عمى  ،زيادة طاقتو اإلنتاجية

سداد الضرائب عندما يخضع لمضرائب بعد انتياء السنوات التي يتمتع خبلليا 
 باإلعفاءات الضريبية.

  ًعمى مستوى  في مجاالت متعددة سواءً  مؤثراً  كما أن لئلعفاءات الضريبية دورا
لذلك ينبغي عند التخطيط ليذه السياسات أن يؤخذ في و  أم الدولة، ،المستثمر

 .في آن معاً  والدولة ،الحسبان دورىا المؤثر عمى كل من المستثمر
  إن أحد أىم الوسائل واألدوات التي يمكن لمدولة أن تستخدميا في توجيو

 المشروعات االستثمارية ىي اإلعفاءات الضريبية. 
  منح اإلعفاءات الضريبية ال تحقق وظيفة توجيو أن الطريقة الحالية في

كما عمييا تبلفي  المشروعات االستثمارية لتحقيق األىداف بطريقة مرضية،
 سمبيات العولمة عمى اقتصادنا.

  ىناك عبلقة ارتباط وثيقة وذات بين سياسات اإلعفاء الضريبي والحصيمة
 الضريبية وبين سياسات اإلعفاء الضريبي ودخول الشركات.

  تحديد السياسات األفضل والتي تحقق التوازن بين دخول الشركات والحصيمة
 الضريبية. 

 ،نما  إن سياسة اإلعفاءات الضريبية ال تتسم بالقصور لسبب يعود إلى كينونتيا وا 
 .تعود الستخداماتياألسباب 

 ،إن فاعمية اإلعفاء تتوقف عمى دقة تحديد ىدف ومحل ىذا اإلعفاء من ناحية 
 عمى اإلعفاء المناسب لتحقيق ىذا اليدف من ناحية أخرى. واالعتماد

 ،وفي حالة فوضى مع ما تحممو  مبعثرة في قوانين شتى، اإلعفاءات الضريبية
 كذلك قدم ىذه القوانين. ،من إرباك لممستثمر واإلدارة معاً 

  اإلعفاءات الضريبية حتى تأتي بالنتائج المتوخاة منيا ضمن السياسة العامة
 ب أن تترافق اإلعفاءات مع الضرائب التحفيزية.لمدولة يج
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 : التوصيات

إلعفاءات الضريبية وآثارىا عمى قرار بعد أن استعرضنا مضمون ىذا البحث _  
 :فإننا نقترح التوصيات اآلتية ،_ المستثمر

 وليس بقوانين  ،ضرورة ربط سياسات اإلعفاءات الضريبية بالخطط االقتصادية
 جامدة وثابتة.

 يتم تطبيق سياسات اإلعفاءات الضريبية التي تتناسب مع العوامل  يجب أن
 المتحكمة في المشروعات االستثمارية التي يراد جذب االستثمارات إلييا.

  .ضرورة توحيد الجية التي تحدد القواعد المنظمة لسياسات اإلعفاءات الضريبية 
 ألن نتائج التحميل أعم ؛استخدام طرق تحميمية لسياسات اإلعفاءات الضريبية، 

 والزمان الذي تتم فيو الدراسة.  ،وترتبط نتائجيا بالمكان وأشمل،
 والمفاضمة بين سياسات اإلعفاءات الضريبية في ضوء  ،ضرورة أن يتم التخطيط

كذلك ربط اإلعفاءات و  ،والحصيمة الضريبية ، كمفآثارىا عمى كل من الم
 لممشروع. ميبالعمر الفع

 بإعداد سياسة اإلعفاءات ومشاركة ذوي الخبرات  ءات الضريبية،وترشيد اإلعفا
 .الضريبية

 

 

وفي ختام هذا البحث أرجو أن أكون قد ُوفقت فيما قدمت  
 واهلل من وراء القصد
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 بعضالتأملي في تنمية  المصّغرفاعلية التدريس 
 .األزماتأثناء المهارات التواصلية 

 على عينة من طالبات رياض األطفالدراسة ميدانية  -
  – كلية التربية بجامعة البعث في 

 
 جامعة البعث –طالبة الدكتوراه: كنده مشيور   كمية التربية 

 شراف الدكتورة: منال مرسي  إ
 

 
 ثممخص البح

د نالتأممي في تنمية الميارات التواصمية ع المصّغرىدؼ البحث تعّرؼ فاعمية التدريس 
, ولتحقيؽ ىذا اليدؼ بتخصص رياض األطفاؿ في حاالت األزمات الطالبات المعممات

وتصميـ بطاقة مبلحظة وعرضيا عمى المحّكميف, تـ إعداد قائمة بأىـ الميارات التواصمية 
اتيا و تطبيقيا قبميًا , ثـ تطبيؽ أسموب التدريس المصّغر التأممي و التأكد مف صدقيا وثب

وتطبيؽ بطاقة المبلحظة بعديًا , وأظيرت النتائج فاعمية أسموب التدريس المصّغر التأممي 
, انتيى البحث إلى مجموعة مف التواصمية عند الطالبات المعمماتفي تنمية الميارات 

 .المقترحات
 
 
 
 

 :الكممات المفتاحية 
 .حاالت األزمات -الميارات التواصمية -التأممي المصّغرالتدريس 



 .األزماتأثناء المهارات التواصلية  بعضالتأملي في تنمية  المصّغرفاعلية التدريس 

122 

The Effectiveness Reflective 

Microteaching Development Mini Some 

Communicative Skills During Crises. 
 

-Field Study of a Sample of Kindergarten Students 

in College of Education at Albaath University- 
 

Abstract 

The aim of search know effective reflective microteaching 

thumbnail in communicative skills when students parameters in 

kindergartens in crisis situations, to achieve this objective is to 

prepare a list of the most important communication skills and make 

sure its sincerity, and note card design and verify its truthfulness 

and consistency and applied backwards, and then apply the style of 

reflective microteaching and mini note card application agine, and 

the results showed the effectiveness of the teaching method of 

reflective skills development mini communicative when students 

parameters , ended up urging to array of proposals. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Reflective Microteaching Communicative Skills ,mini-

emergencies and crises. 
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 مقدمة : 
النامية يممس ظيور  المتقدمة أو ع لما تشيده الساحة التربوية سواء في الدوؿإف المتتب

لبرامج إعداد المعمـ قبؿ  إصبلحٍ  حركات اإلصبلح الشاممة لمنظاـ التعميمي, ومنيا حركةُ 
 .ونواتجو االرتقاء بمخرجات التعميـ منياواليدؼ األساسي  الخدمة,
روؼ وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية واجو البمداف مف ظتتراض بأف ما اف حيث ثمة

وثقافية, يدفعيا غالبًا إلى االتجاه إلى المؤسسة التعميمية إلصبلحيا بما يمكنيا مف تجاوز 
وذلؾ مف خبلؿ إعادة توجيو نظميا التربوية إلحداث التغيير المناسب , األزماتىذه 

 (. 6, ص2007خ,والوصوؿ إلى مجتمع تنافسي مستند إلى العمـ والمعرفة. )الشي
ومف ىنا شغػمت قضية إعداد معممة الروضة و تدريبيا مساحػة كبيػرة مف اىتماـ 
التربوييف, انطبلقػًا مف دورىا الحيوي في تنفيذ السياسػات التعميمية في مرحمة رياض 

 عف الميارات المينية إلكسابيا األساسي المفتاح فاإلعداد التربوي الصحيح ىو ,األطفاؿ
الذاتي,  التعمـ أساليب أو باستخداـ ,الميداني التدريب برامج في المباشرة شطةاألن طريؽ

تقنيات خاصة فرضت االىتماـ  الروضةمف منطمؽ أف لطبيعة العمؿ مع أطفاؿ و 
, التدريس المصّغربأساليب إعداد وتأىيؿ معمماتيـ وفؽ أساليب متنوعة مثؿ التدريس 

 .وغيرىا ..ار, الندوات, لعب األدو مؿع, ورش الالتأممي المصّغر
مف األسس الرئيسة لضماف  دعيُ االىتماـ بفاعمية برامج وأساليب التدريب قبؿ الخدمة و 

و دراسة كؿ تنجاح العممية التعميمية وتحقيؽ التربية المستدامة, وىذا ما أكد
, ((Matthew,2006,P9,و(22,ص2009الخمؼ)(,و13,ص2006)راجح,

 (.Acherman,2005,P14و)
ؿ المعمميف قبؿ التأممي ُيعد مف االتجاىات المعاصرة في إعداد وتأىي المصّغر فالتدريس

وىو أحد البدائؿ المستخدمة لمتغمب عمى نقاط الضعؼ الموجية إلى  الخدمة وأثنائيا,
ومف خبللو يتـ تجزئة عممية التدريس إلى  ,األساليب التقميدية في إعداد الطمبة المعمميف

ثـ التأمؿ والتركيز فييا بما يمكف  ,ب عمييا وممارستيايؿ التدرّ يرة يسميارات تدريسية صغ
تمتمؾ الخبرات  ةمعممة مبدعبيدؼ إيجاد  ,التمكف مف أدائياو الطمبة المعمميف مف إتقانيا 

والتطوير والمنافسة  اإليجابي التغيير إحداثالقياـ بدورىا في وقادرة , البلزمة لياالتعميمية 
 .في سوؽ العمؿ
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نظرًا  ,تكتمؿ بدونيا أف التربوية لمعممية يمكف ال أساسية مياراتٍ يارات التواصمية الموتعد  
 األطراؼف م طرؼ لكؿ السابقة والتصورات المفاىيـ وتعديؿ تشكيؿ إعادة فيلدورىا الميـ 

حيث  ,(9,ص2006وآخروف , الفاضؿ)التعميمية أي المعمـ والمتعمـ العممية في المشتركة
 ختمفةالطفؿ سموكيات م إكسابالميارات في  ىذه دراسات إلى أىميةأشارت العديد مف ال

بحيث يجد عوامؿ محفزة الكتساب الخبرات المختمفة مف , وتعديؿ اتجاىاتو نحو التعمـ
 (,242,ص2008فرج وعبد المنعـ,)كدراسة كؿ مف ,عبلقات طيبة مع المعممة واألقراف

 ,(29,ص2000)عمي,و(,76,ص2001الفتاح, و)عبد(, 88,ص2004,و)عبد الوىاب
كما تضمف ميثاؽ المعمـ الذي أوصى بعقده المؤتمر الثالث لوزراء التربية والتعميـ العرب 
في مادتو الحادية عشرة بأف معممة الروضة ىي أـ والطفؿ ىو ابف ليا والرابطة بينيما 

, 2011زاوؿ مينتيا في ظؿ ىذه العبلقة السامية )مرسيتروحية وعمى ذلؾ عمييا أف 
 (.33-31ص

امتبلؾ ميارات تمكنيا مف ومف منطمؽ عمميا اإلنساني توجب عمى معممة الروضة 
اؿ مع طفؿ الروضة في مختمؼ الظروؼ وخصوصًا في ظروؼ اإليجابي والفعّ التواصؿ 
وبناء  بيدؼ مساعدتو عمى تجاوز المشكبلت الحاصمة لديو جّراء ىذه الظروؼ ,األزمات

 بيف قوية العبلقة وكمما كانت ,مودة والعطؼ واالحتراـ معويسودىا ال معو عبلقات إيجابية
يؤكد العديد , لذا ومتعة  وأكثر تفاعمية انضباًطا أكثر عممية التعّمـكانت  األطفاؿالمعممة و 

المناسبة لموصوؿ  التواصمية مف الدراسات عمى ضرورة تزويد الطالبة المعممة بالميارات
 ومنيا دراسة, بواجباتيا المينية بالصورة األمثؿإلى مستوى عاٍؿ مف الكفاءة لمقياـ 

 .(30, ص2008و)المومني, (,180, ص 2011و)كنعاف ,(,35,ص2013)مرسي,
 مشكمة البحث :

يكوف أكثر تعقيدًا وصعوبة يمكف أف نظرًا ألف التعميـ في حد ذاتو ميمة صعبة ومعقدة, و 
بؿ  ,مستوىي النوعية واللتعميـ متدنيجب أال يشكؿ ذلؾ مبررًا ف, األزماتفي حاالت 

تحديًا كبيرًا يجب تجاوزه عف طريؽ اإلعداد الجيد لممعمـ في كؿ المراحؿ وخصوصًا في 
المعممات الميارات البلزمة لمتواصؿ الطالبات  إكساب, مف خبلؿ األطفاؿمرحمة رياض 

يدؼ إزالة كافة أشكاؿ التوتر حاالت, ببفاعمية مع طفؿ الروضة في مختمؼ الظروؼ وال
مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ التي تنص  (29)لديو وترميـ ثقتو بنفسو , وىذا يتفؽ مع المادة 
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ر الطفؿ باألماف شعِ عمى تأميف جو نفسي داعـ لمطفؿ مف خبلؿ نظاـ تعميمي إيجابي يُ 
وما أكدتو لديو , شوقةً بحيث تصبح عممية التعّمـ م ,النفسي والفكري والجسدي واالجتماعي

( التي أشارت إلى ضرورة امتبلؾ NARSالوطنية ) األكاديميةلمرجعية وثيقة المعايير ا
يو وتطبيؽ أساليب التوج األطفاؿفي التعامؿ مع  اإلبداعميارات  األطفاؿخّريجة رياض 

, 2011الوطنية, األكاديمية)المعايير المرجعية التربوي ليـ في مختمؼ الظروؼ.
 (.50ص

 المعمومات ونقؿ تزويد مجرد عممية اعممية التعميـ بأنيومع اختفاء النظرة التقميدية القديمة ل
 ,ؿالمعممة والطف بيف ما تفاعمية اتصالية عممية إذ أصبح ُينظر إلييا عمى أنيا لممتعمميف,

مف معارؼ وميارات  المطموبة التعميمية الخبرات األطفاؿ إكساب ةفييا المعمم تحاوؿ
)محسف .بمشاركة الطفؿ رسالتيا إيصاؿ عمى تعينيا مختمفة, بأساليب واتجاىات
 (.17, ص2003والفتبلوي,

حي الحياة ومنيا ومع الظروؼ االستثنائية التي تمر بيا سورية والتي أثرت في كؿ نوا 
 ومنيـأوجب ذلؾ عمى جميع األطراؼ المشتركة في العممية التربوية  الميداف التربوي,
اٍت تواصمية تستطيع مف ميار  أف تكتسب ,تخصص رياض األطفاؿب الطالبة المعممة
 األحداثوكية الناجمة عف عمى تجاوز أزماتيـ ومشكبلتيـ السم األطفاؿخبلليا مساعدة 

إذ  ,يـ بشكؿ حاد في تدني ثقتو بنفسوتس الطفؿ فالخبرات السمبية التي مر بيا ,الحاصمة
يأتي دور  وىنا ,عممية التعّمـ ويفشميا فيببل قيمة مما يؤثر سمبًا  وكأنوينظر إلى ذاتو س

تيح فرصًا أماميـ ي لؤلطفاؿ, توفير مناخ تربوي آمف ومحفز ونشط وتواصمي المعممة في
ومف ناحية ثانية تصبح قادرة , ىذا مف ناحية لمتعبير عف أنفسيـ والتواصؿ مع أقرانيـ 

الحالية في سورية والتي تفتقر إلى  األطفاؿعمى سد الفجوة الحاصمة في مناىج رياض 
وضة وىذا ما أكدتو دراسة يارات تواصمية عند طفؿ الر تنمية أية م

 مناىج مياراتٍ ىذه التضميف  مع أنو مف الضروري والميـ(, 370,ص2012ور,)مشي
وذلؾ , تنمي ثقة الطفؿ بنفسو وتشجعو عمى التواصؿ واالتصاؿ الفعاؿ مع اآلخريف

  .(118ص ,2001دراسة )الناشؼ, بحسب
  كورش العمؿ -في حدود عمـ الباحثة  –لبة المعممة وألف كؿ األساليب التدريبية لمطا

فة المختم دريسيةوالعصؼ الذىني.. وغيرىا ,اتجيت إلى تنمية الميارات الت والمحاضرات
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, ولـ ينِـّ أي وغيرىا.. , التعزيزاستخداـ الوسائؿ التعميميةكميارة الشرح, طرح األسئمة, 
معممة بالرغـ مف أىمية ىذه الميارات أسموب منيا الميارات التواصمية لدى الطالبة ال

, ومف منطمؽ أف سموؾ الطالبة المعممة ال يتعدؿ رورتيا في تعامميا مع طفؿ الروضةوض
 مف خبلؿإنما يستمـز اكتساب الميارات المختمفة والتدرب عمييا,  ,بمجرد المعرفة النظرية

 مستويات إلىوؿ بيف , والوصمعمماتإيجاد بيئة تعميمية عممية تعزز قدرات الطالبات ال
مشكمة البحث  تدحدّ تمواكبة جميع المتغيرات الحاصمة في المجتمع, ل عالية مف الجودة

الميارات  األطفاؿتخصص رياض بفي وجود قصور في إكساب الطالبات المعممات 
مما يتطمب تدريبيف  ,األزماتمع الطفؿ في حاالت  التواصمية البلزمة ليف في تعامميف

التأممي لتبلفي ىذا القصور وتنمية  المصّغررات وفؽ أسموب التدريس عمى ىذه الميا
 الميارات التواصمية لدييف.

 أسئمة البحث : 
  تخصص رياض بما الميارات التواصمية البلـز تنميتيا لدى الطالبات المعممات

 ؟األزماتفي حاالت  األطفاؿ
  لمطالبات المعممات؟ما الصورة الُمقتَرحة لبطاقة المبلحظة لمميارات التواصمية 
 التأممي في تنمية بعض الميارات التواصمية  المصّغرة التدريس عميما مدى فا

 ؟  األزماتلدى الطالبات المعممات في حاالت 
 أىداف البحث :

 تخصص رياض بالطالبة المعممة أىـ الميارات التواصمية البلـز عمى  تعّرؼ
 . األزماتاكتسابيا في حاالت  األطفاؿ

 التأممي في اكتساب  المصّغراقة مبلحظة لتحديد مدى فاعمية التدريس تصميـ بط
 .  األزماتالطالبات المعممات لمميارات التواصمية في حاالت 

  في  التأممي في تنمية بعض الميارات التواصمية المصّغرتعّرؼ فاعمية التدريس
  . تخصص رياض األطفاؿبلدى الطالبات المعممات  حاالت األزمات

 البحث :أىمية 
  حاالت تأتي أىمية البحث مف أىمية الميارات التواصمية بحد ذاتيا وخصوصًا في

طبيعة طفؿ الروضة وما قد يتعرض لو مف مشكبلت نتيجة الوضع ف االزمات,
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الميارات التي تمكنيا مف بالحاصؿ يفرض عمى المعممة أف تكوف عمى دراية 
يجابي وفعا التواصؿ مع طفؿ الروضة بشكؿ صحيح  .ؿوا 

  مف أوؿ األبحاث التي استخدمت أسموب  -في حدود عمـ الباحثة -ُيعد البحث
 .عند الطالبة المعممة تواصميةالميارات الالتأممي في تنمية  المصّغرالتدريس 

 تخصص بالطالبات المعممات و القائميف عمى برنامج التدريب الميداني  تعريؼ
 المصّغردريس تفاعمية الب اضلباحثيف والميتميف بمرحمة الريوا األطفاؿرياض 

 التأممي في تنمية الميارات التواصمية. 
  االستجابة لتوصيات العديد مف الدراسات, ونداءات العديد مف عمماء التربية الذيف

باإلعداد الميني لمطالبة المعممة وتنويع أساليب تدريبيا بما  دعوا إلى االىتماـ
 .لمينييا ايكسبيا الميارات البلزمة لمزاولة عمم

 الطالبات المعممات وتدريب ىذا البحث االّتجاىات المعاصرة في إعداد  ُيساير
 .األطفاؿتخصص رياض 

 منيج البحث:
الوصفي في وضع اإلطار النظري لمبحث, وتحديد قائمة  المنيج اعتمد البحث عمى

كما  ,األطفاؿتخصص رياض بالميارات التواصمية البلـز تنميتيا لدى الطالبات المعممات 
حيث تـ  ,ة الواحدةاستخداـ تصميـ المجموعة التجريبيّ بالمنيج التجريبي اعتمد عمى 

ثـ إعادة تطبيؽ  ,التأممي المصّغرتطبيؽ بطاقة المبلحظة أواًل ثـ تطبيؽ أسموب التدريس 
 بطاقة المبلحظة.

 البحث : ةفرضي
 ( : 0.05لة )عند مستوى دال تيةة اآلة الصفريّ يسعى ىذا البحث إلى اختبار الفرضيّ 

في  لطالبات المعمماتدرجات عّينة ا ية بيف متوّسطداللة إحصائيّ  اتال يوجد فروؽ ذ
 .ة لمميارات التواصميةظبطاقة المبلح عمى البعدي القبمي و يفالتطبيق

 البحث : تاو أد
التواصمية البلـز تنميتيا لدى الطالبات المعممات في حاالت  قائمة بالميارات -

 اد الباحثة()إعد.األزمات
  (.إعداد الباحثةالتواصمية لمطالبات المعممات.)لمميارات  بطاقة مبلحظة -
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 مجتمع البحث : 
ص بلت في تخصّ ؼ المجتمع األصمي لمطالبات المعمِّمات مف جميع الطالبات المسجِّ يتألّ 
 جامعة البعث لمعاـ ,في كمّية التربية /التعميـ النظامي-األطفاؿ /السنة الرابعة ياضر 

بحسب سجبلت شؤوف الطبلب في الكمّية  والبالغ عددىفّ  ,ـ(2015-2014الدراسي )
 ( طالبة معمِّمة.180)

  عينة البحث :
تخصص رياض بالطالبات المعممات في كمية التربية مف عشوائية  اختيار عّينة تـّ 

ث بمغ ( , حي4والمواظبات عمى الدواـ في مقرر التدريب الميداني) السنة الرابعة/األطفاؿ
 .( طالبة معممة 24) العينةحجـ 

 حدود البحث : 
 : 2014مف العاـ الدراسي  ثانيال الفصؿتـّ التطبيؽ خبلؿ  الحدود الزمانّية-

 .ـ 2015
 السنة األطفاؿ: جامعة البعث , كمية التربية , تخصص رياض  الحدود المكانّية /

 .الرابعة
 التأممي  المصّغراعمية التدريس فيقتصر ىذا البحث عمى تعّرؼ  :موضوعيةالحدود ال

تخصص رياض ب في تنمية بعض الميارات التواصمية لدى الطالبات المعممات 
 . األزماتفي حاالت  األطفاؿ

 متغّيرات البحث:
 التأممي. المصّغرالتدريس المتغّير المستقّل: 

في  فاؿاألطتخصص رياض تواصمية عند الطالبات المعممات بالميارات الالمتغّير التابع: 
 . األزماتحاالت 

 مصطمحات البحث والتعريفات اإلجرائّية :
عممية تدريس مبسطة بأنو :( 22,ص2002خمف,)تعّرفو  التأممي : المصّغرالتدريس 

تقـو بيا الطالبة المعممة أثناء تدريبيا عمى ممارسة إحدى الميارات التدريسية في وقت 
التغذية الراجعة الخارجية )الزميبلت قصير وعدد قميؿ مف المتدربات واالستفادة مف 
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النشاط مرة أخرى  ادةوالمشرؼ( والذاتية التأممية بمشاىدة النشاط الذي قامت بأدائو ثـ إع
 بيدؼ إتقاف الميارة.  

يقـو عمى التأمؿ الناقد الذاتي  أسموب تدريبيوتعّرفو الباحثة في ىذا البحث بأنو: 
في حاالت  عمى تنفيذ الميارات التواصمية وتتدرب فيو الطالبات المعممات والخارجي
وبوجود زميبلت مجموعة التدريب  ,د /15-10خبلؿ فترة زمنية تتراوح بيف , األزمات

  التربوي. المشرؼو 
عممية مشتركة ىدفيا نقؿ  بأنيا (:14,ص2012)الميدي, تعرفيا:الميارات التواصمية 

 التأثير في سموكو.بيدؼ  معارؼ وميارات وقيـ ذات غرض محدد مف شخص آلخر
العممية التي تتـ بواسطتيا نقؿ  بأنيا(:44,ص2002وعبد المنعم ,وتعرفيا )فرج 

قتضي الفيـ ت ي, وىغير لفظيةمف شخص إلى آخر وفؽ رموز لفظية أو  براتالخ
بما يضمف  واالستجابة المتكررة بيف الطرفيف والمودة والتفاعؿ المشترؾ والمشاركة

 يؽ األىداؼ المرجوة.استمرارية التواصؿ لتحق
لفظية وغير لفظية تتسـ بالتعاطؼ  سموكياتبأنيا:  وتعّرفيا الباحثة في ىذا البحث

 طفاؿمع األبيدؼ تبادؿ الخبرات تكتسبيا الطالبة المعممة جابي, يوالمودة والتفاعؿ اإل
حداث  .األزماتفي حاالت دييـ ل اإليجابي التغيير وا 

بأنيا الطالبة التي تخضع لمدراسة :(424,ص2010,كامل)تعرفيا  الطالبة المعممة:
األكاديمية ببرنامج كمية رياض األطفاؿ وتتخرج بعد أربع سنوات دراسية , وذلؾ بيدؼ 

 العمؿ في مجاؿ رياض األطفاؿ.
: بأّنيا الطالبة المعمِّمة التي تدرس في الطالبة المعممة وتعّرفيا الباحثة في ىذا البحث

والتي تتدرب وفؽ  ,في كمّية التربية األطفاؿرياض  تخصصبالسنة الرابعة واألخيرة 
 لتصبح قادرة عمىالتأممي لتنمي الميارات التواصمية لدييا  المصّغرأسموب التدريس 

 .األزماتالتواصؿ بفعالية مع طفؿ الروضة في حاالت 
نوع مف خمخمة التوازف يصبح بأنيا  (:20,ص2004الزين ,): تعرفيا األزماتحاالت 
ويستحوذ عميو شعور ذاتي  ,الفرد غير قادر عمى مواجية الضغوط باستخداـ قدراتوفييا 

 بالخطر أو التيديد عمى المستوى الجسمي أو العاطفي.
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بأنيا االضطرابات التي تحدث في بيئة الفرد وتكوف عمى  تعرفيا الباحثة في ىذا البحث:
ذ ,درجة مف الصعوبة بأنيا تتخطى إمكاناتو لمتأقمـ معيا ا لـ يحصؿ عمى المساعدة وا 

يمكف أف ف مف المحيط اإليجابي التفاعؿباالستجابة والمودة والمشاركة و  المتمثمة البلزمة
 تسبب لو خمبُل في وظائفو المعرفية والنفسية والسموكية .

 خطوات البحث : 
 :   تيةيسير البحث وفؽ الخطوات اآل

 ابقة المتعّمقة بالبحث . التربوّية والبحوث والدراسات الس دراسة األدبّيات .1
تخصص رياض بالطالبات المعممات البلـز تنميتيا لدى  التواصميةوضع قائمة بالميارات  .2

 ميف وتعديميا وفقًا آلرائيـ .  وعرضيا عمى مجموعة مف المحكِّ  األطفاؿ
 بطاقة مبلحظة لمميارات التواصمية لمطالبات المعممات والتأكد مف صدقيا وثباتيا.وضع  .3
 لمعممات.بات ابطاقة المبلحظة تطبيقًا قبميًا عمى عينة الطالتطبيؽ  .4
 التأممي والميارات التواصمية. المصّغرتعريؼ الطالبات المعممات بأسموب التدريس  .5
 التأممي مف قبؿ الطالبات المعممات. المصّغرتنفيذ دروس مصغرة وفؽ أسموب التدريس   .6
 الطالبات لممعممات. تطبيؽ بطاقة المبلحظة تطبيقًا بعديًا عمى عينة .7
 عالجتيا باألساليب اإلحصائية المناسبة لمحصوؿ عمى النتائج.متحميؿ البيانات و  .8
 عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا. .9

 تقديـ المقترحات في ضوء ما تسفر عنو نتائج البحث . .10
 الجانب النظري :

 الميارات التواصمية :أواًل :
لنقؿ األفكار والمعاني واآلراء مف طرؼ إلى الميارات التواصمية ىي سموؾ بيف طرفيف 

وتحقيؽ ىذه العممية تتطمب حدوث فعؿ معيف لفظي والتأثير فيو ,  اإلقناعبقصد  ,آخر
 واإلشارات اإليماءاتغير لفظي باستخداـ  فعؿ و المكتوبة أوأباستخداـ المغة المنطوقة 

 ( Staden,2005,P183.)والتعابير
 كونات لمميارات التواصمية ىي :ثالثة م وعمى ذلك يمكن تحديد

 . الميارة التواصمية تشمؿ عبلقة بيف طرفيف أو أكثر 
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  الميارة التواصمية تتضمف رسالة ُيراد إيصاليا لآلخريف بطريقة صحيحة , وىذه
 الرسالة قد تكوف معمومة أو قيمة أو ميارة .

 ريفواالنسجاـ والتفاعؿ مع اآلخ ارة التواصمية تتطمب وجود التفاىـالمي . 
 : معممة الروضة تنمية الميارات التواصمية عند ىميةأ

, بأف تنمية الميارات التواصمية عند معممة (323,ص2010الحميد, )عبدتوضح دراسة
 الروضة يكتسب أىمية كبيرة سواًء ليا أو لمطفؿ وتتمثؿ ىذه األىمية فيما يمي:  

 بيدؼ تبادؿ الخبرات بناء مناخ إنساني يسوده قدر عاٍؿ مف االنسجاـ والتفاىـ 
 . لدى الطفؿ وتكويف خبرات جديدة مع اآلخريف

 . تنمية التفاعؿ االجتماعي بيف األطفاؿ داخؿ مجتمع الروضة 
 رضا االجتماعي واالستقرار النفسيتنمية الثقة بالنفس والشعور بال. 

 أنواع الميارات التواصمية عند طفل الروضة :
 ات التواصمية بػ :أنواع الميار  (258,ص2004)فيمي,حدد 
 التحدث وتنوع نبرات الصوت الميارات اآلتية  وتشمؿ ميارات التواصل الفظي :

 , اإلنصات , الصمت .
 االتصاؿ البصري,  :وتشمؿ الميارات اآلتية ميارات التواصل غير المفظي

 وحركات الجسـ, الممس, تعابير الوجو, الفراغ , الزمف. إيماءات
 إتقانيا( ميارات تواصمية متعددة ينبغي عمى الطفؿ Lawson,1992,P28فيما وضح )

 ليصبح متكيفًا اجتماعيًا وتتمثؿ ىذه الميارات في :
 . القدرة عمى بدء محادثة ما 
 . القدرة عمى االستمرار فييا مرورًا بقراءة اإلشارات االجتماعية 
  القدرة عمى الوصوؿ إلى الميارات األكثر تعقيدًا مثؿ حؿ المشكبلت, حؿ

, تمييز واإليماءاتراعات بينو وبيف أقرانو, التعاطؼ, فيـ التمميحات الص
, االعتذار, القدرة عمى كالغضب والحزف والفرح والتساؤؿاالنفعاالت المختمفة 

 بناء صداقات. 
 :في حاالت األزمات خصائص الميارات التواصمية
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روؼ الطارئة فرضت المختمفة والظ األزمات خبلؿ إف التغيرات التي تطرأ عمى المجتمعات
األطفاؿ الخبرات التي  بيدؼ إكساب ,دة عمى معممة الروضة التمكف منياأدوارًا جدي

المشكبلت والتكّيؼ اإليجابي  عمى والتغّمب اليومّية الحياة مواقؼ تساعدىـ عمى مواجية
 .مع الواقع الُمعاش

 في لتتمثؿ والظروؼ الصعبة زماتتتنوع ردود أفعاؿ األطفاؿ في حاالت األ
(Richman,1992,P19) : 

 . كثرة التفكير في التجارب العنيفة 
 . الشعور بالخوؼ وانعداـ الشعور باألماف 
 . الشعور بالمرض واأللـ وفقداف القدرة عمى النـو 
 .ضعؼ التركيز وتبلشي االىتماـ بأي شيء 
 . الغضب السريع 
  يف.العزلة واالنطواء وفقداف القدرة  والرغبة في التواصؿ مع اآلخر 
 .عدـ الثقة بالنفس أو الثقة باآلخريف 

مف أي بؿ جزٌء رئيس مف الحؿ الجاري, و  أف التعميـ ليس غاية في حد ذاتو مف منطمؽ-
الفعاؿ  التواصؿمنيا , , وىذه االستجابة تتجمى في عدة صوراستجابة لؤلزمات اإلنسانية

المرجوة  األىداؼة وتحقؽ تتسـ الميارات التواصمية بالفاعميولكي , بيف المعممة واألطفاؿ
 (.7-6, ص2012: )الميدي, تتصؼ بػ يجب أف منيا 
 مع والبناء المستمر التفاعؿو  والتعاوف االحتراـ يسودىا التي: اإلنسانية ةالعالق 

 .وتنشئتو بالطفؿ صمة ليا التي األطراؼ جميع
  متعددة وذكاءات عقوؿ مع تتعامؿ فيي : األطفالاحتياجات عمى االرتكاز 

 وقيميا واحتياجاتيا رغباتيا في مختمفة ومشاعر وأنفس وأفكار بعاد,األ
 داخؿ األطفاؿ كافة عمى تعرؼت أف مف الضروري فإف ذلؾ وعمى ,االجتماعية
 .المستويات ىذه وفؽ ـمستوياتيـ ومخاطبتي و قاعة النشاط

 اأطفالي تفيـ حاجات عمى أقدر بحيث تكوف :ةلممعمم والتربوي الميني التأىيل 
 التي األسبابوتقصي  البحث عمى وأقدر ,ةالمؤىم غير ةالمعمم مف شباعياوا  
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 عمى والعمؿ قاعة النشاط داخؿ وتمنع التواصؿ الفّعاؿ مشكبلت ؤدي لحدوثت
 . التربوية الصحيحة باألساليب حميا

 بر قدر مف التواصؿ تتضمف أك تعّممية متنوعة: تعميمية مواقف تصميم وتنفيذ
طفاؿ مع بعضيـ البعض مف ناحية وبيف األ,مف ناحية بينيا وبيف األطفاؿ 

 توظيؼ مف األطفاؿ تمكيف عمى ىذه المواقؼ خبلؿ مف ةالمعمم عمؿتو  ثانية,
 خبلؿ وذلؾ مف ,المختمفة الحياتية في المواقؼ الخبرات الجديدة المكتسبة

 . األطفاؿ بيف تشجيع المشاركة بيدؼ صفيةوالبل الصفية األنشطة
الميارات ( خصائص 2000(, و)حجي,2001كؿ مف )عابديف, تحدد دراسة و -

التشجيع,  الداعـ, التفاعؿ,التواصؿ ,التفاىـبيف المعمـ والمتعمـ بما يمي :  التواصمية
  لممشكبلت, االستمرارية. سممي لحؿ التواصؿ البناء, الخبلؼ,اإلقناع

 التأممي : المصّغرثانيًا : التدريس 
 :مميالتأ المصّغرمبادئ التدريس 

أف التدريس  ((Doner, 2000و,(9000)زيتوف,و,(9002أكد دراسة كؿ مف)خمؼ,
 :ةتياآل التأممي يتضمف المبادئ المصّغر

حميؿ الميارات وتقسيميا إلى خطوات أدائية قصيرة عديدة ومتسمسمة, وألف ذلؾ ت .0
فقصر الخطوات وتسمسميا يساعد عمى , يؤدى إلى زيادة فرص النجاح 

 استيعابيا.
 عمـالطالب الم متمؾر عنصر الفيـ في مجاؿ التدريب: حيث يجب أف يتواف .9

الميارة التي يتدرب عمى ممارستيا قبؿ أف يحاوؿ  ة عفجيد معرفة نظرية
 .تطبيقيا 

استخداـ  عندية الراجعة عنصرًا ميمًا توفير مصادر التغذية الراجعة: تعتبر التغذ .3
دى ابتعاد أو اقتراب مستوى م عمـتوضح لمطالب المتألنيا  ,المصّغرالتدريس 

 أدائو الفعمي عف المستوى المطموب لؤلداء.

 ةتبسيط وتصغير الموقؼ التعميمي: حيث يتدرب الطالب المعمـ في بيئة آمن  .4
 قائمة عمى التخفيؼ مف تعقيدات التعمـ الصفي العادي.
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ووضع  التأمؿ في األداء التدريسي الخاص بو وبزمبلئو وتحميمو إلى عناصره .5
ط البلزمة "معايير معينة" لفيـ ىذا األداء لموصوؿ إلى النتائج ثـ تقييـ الخط

 .النتائج عمى ضوء ىذه الخطط
إتاحة الفرصة إلعادة األداء: فيو أسموب يسمح بإعادة األداء مرة أخرى بعد  .6

الطالب وذلؾ لتبلفى األخطاء التي وقع فييا  ,التدريب عمييا في المرة األولى
     المتعمـ.المعمـ 

التأممي عمى العناصر  المصّغرالتدريس  شتمؿي : التأممي: المصّغرعناصر التدريس 
 :((Gilbert ,2002,P18 اآلتية:
  نميتيا عند الطالب المعمـ.تراد يً واحدة  ميارة 
 الطالب المعمـ المراد تدريبو . 
  ( طبلب في العادة 10 -5عدد قميؿ مف الطمبة ) . 
  ( دقائ 10زمف محدد لمتدريس )ؽ في المتوسط  . 
 تغذية راجعة بشأف عممية التدريس. 
 .تأمؿ ذاتي في األداء الُمنفذ 
  التغذية الراجعة. التأمؿ الذاتي  ضوءعمى إعادة التدريس 
  ّالمصّغرمجموعة التدريس  يديرمتمكف  "مشرؼ" بمدر. 

 أنماط السموك التأممي لمطمبة المعممين :
بفيـ أعمؽ وأكثر استنارة  الطمبة المعمميف أمؿالمرتكز عمى الت المصّغرالتدريس  ُيزّود

 , حيث يبدؤوفمف ماضي موروثةمسمـ بقناعات ال بعيدًا عف األداء اآللي ,لتدريسالعممية 
األمر  ,طرح التساؤالت حوليا ومحاولة تقييـ فاعميتيا وتفحص األسس التي قامت عميياب

ت التأممية تظير في ثبلثة أنماط ىي الذي يحقؽ تطويرًا ونموًا مينيًا لدييـ, وىذه الممارسا
:(Jay,2009,P13) 
الذي يتأممو  داءاأل بوصؼ الطالب المعمـحيث يقـو  ة:الوصفي يةلتأمماالممارسة . 1

إال أنو  النمطمف سيولة ىذا  رغـوبال والمميزة لو, معرفة الخصائص األساسيةل ,ويفكر فيو
 في التفسير.   كبيرةإلى أخطاء  ؤدييتساىؿ بو قد ألف أي , عمى درجة عالية مف األىمية
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 داءلؤل أكثر مف تفسيربمقارنة  طالب المعمـحيث يقـو الة: المقارن يةلتأممالممارسة ا. 2
 عفة وفائدة المقارنة أنيا تفتح المجاؿ الحتماالت متعددة صادر  ,مختمفة مف منظورات
 و في تأكيد رأيو أو دحضو.ت, لمساعد متنوعة مدارس تربوية

أدائو  عمىاء أحكاـ إلعط وفييا يسعى الطالب المعمـ ارسة التأممية التقويمية:المم.3
نحو األداء األفضؿ  التطوير والتغييرفي اعتباره  واضعاً  ,ضوء التفسيرات األخرى عمى

 . واألكثر اتقاناً 
 إجراءات البحث الميدانية:

 البحث : أدوات :أوالً 
القائمة تـ إعداد  :في حاالت األزمات اتقائمة الميارات التواصمية لمطالبات المعمم - أ

 (,و2001)عبد الفتاح, كؿ مف بعد االطبلع عمى األدبيات التربوية ذات الصمة كدراسة
في صورتيا  تْ رضعُ وقد و  (2010(, )عبد الحميد,Lawson,1992, و)(2007)الزيف,
لتدريس المختصيف بتربية الطفؿ والمناىج وطرائؽ ا يفممحكّ ال مجموعة مف عمى األولية

مكانية تنميتيا لدىو  فييا وذلؾ إلبداء الرأي ,وعمـ النفس التربوي األطفاؿورياض   ا 
, وسبلمة الصياغة العممية التأممي المصّغرالطالبات المعممات وفؽ أسموب التدريس 

%( وأسفرت عممية التحكيـ 100-%85والمغوية, وتراوحت نسبة االتفاؽ المحكميف بيف )
مما كاف لو أثر إيجابي في  ,وتعديؿ صياغة بعضيا اآلخر عف حذؼ بعض العبارات

  :ثبلثة محاور أساسية ىيعمى  و اشتممت والوصوؿ إلى الصورة النيائية ليا القائمةضبط 
 فيـ أطفاؿ الروضة.المحور األوؿ:  

 االستجابة ألطفاؿ الروضة.المحور الثاني : 
 التفاعؿ مع أطفاؿ الروضة.المحور الثالث: 

ُيراد  ميارة تواصمية( 34بمغ عددىا ) ,ت كؿ محور عدد مف الميارات الفرعيةيندرج تحو 
 التأممي المصّغرتنميتيا عند الطالبة المعممة وفؽ أسموب التدريس 

تـ تصميـ بطاقة بطاقة المالحظة لمميارات التواصمية لمطالبات المعممات:  -ب
كدراسة كؿ التربوية ذات الصمة  األدبياتالمبلحظة بعد االطبلع عمى 

 .(2003و)المشرفي, (,2008,)فرج وعبدالمنعـو(,2009)خمؼ,(,2010)كامؿ,مف
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ثة مستويات بلُوضع ث ميارة, وأماـ كؿ ميارة تواصمية (34) وتضمنت بطاقة المبلحظة
ضعيؼ ,  داءف األأوُترجمت إلى درجة واحدة  وتعني  ,إلعطاء درجة لمطالبة المعممة

, وبذلؾ تتراوح جيدثبلث درجات تعني أف األداء , و  طء متوسودرجتاف  تعني أف األدا
 ( درجة.102و  34درجة بطاقة المبلحظة بيف)

لطالبة وتاريخ المبلحظة وعنواف واستيمت بطاقة المبلحظة ببعض البيانات مثؿ اسـ ا
, وفي نياية البطاقة ُوضعت خانة لمدرجة التي ستستحقيا الطالبة التأممي المصّغرلدرس ا

 د التنفيذ.المعممة بع
 :عف طريؽ تـ حساب صدؽ البطاقة  :صدق بطاقة المالحظة

 يفممحكّ ال مجموعة مفعمى  في صورتيا األوليةُعرضْت و حيث  :صدق المحكمين-أ
وعمـ النفس التربوي  األطفاؿالمختصيف بتربية الطفؿ والمناىج وطرائؽ التدريس ورياض 

 وذلؾ إلبداء الرأي في: 
 المبلحظة بقائمة الميارات التواصمية مدى ارتباط مفردات بطاقة 
  األطفاؿتخصص رياض بلمطالبات المعممات  البطاقةمدى مناسبة مفردات. 
 لعبارات البطاقة. السبلمة العممّية والمغوّية 
 .تعديؿ أو حذؼ ما يرونو غير مناسب 

وبعد جمع آراء المحكِّميف وتحميميا تـّ حساب النسب المئوّية لمتكرارات والتي تشير  -1
)الدردير  إلى درجة االتفاؽ عمى مفردات بطاقة المبلحظة باستخداـ معادلة كوبر

  (29,ص2008,
 عدد مرات االتفاؽ+ عدد مرات عدـ االتفاؽ 100×  عدد مرات االتفاؽ

وىذه النسب تعّبر عف صدؽ بطاقة  %(,100-% 85وتبّيف أّنيا تراوحت بيف ) 
 المبلحظة.

 البطاقةويقاس بحساب الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات  :الصدق اإلحصائي -ب 
 كما يمي:  قد تـ حسابو, و (31,ص2008)الدردير, الثبات معامؿ√

 . وىو معامؿ صدؽ مرتفع 0995 =     √معامؿ الصدؽ اإلحصائي= 
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تـ حساب ثبات بطاقة المبلحظة عف طريؽ التجزئة النصفية  ثبات بطاقة المالحظة:
ارات ذات األرقاـ الفردّية مقابؿ العبارات ذات األرقاـ الزوجّية, وثـّ حيث اسُتخدمت العب

حساب معامؿ االرتباط "بيرسوف" بيف طرفي بطاقة المبلحظة, ولحساب ثبات البطاقة تـّ 
 (49,ص2008)الدردير, استخداـ معادلة "سبيرماف وبراوف"

   
مّما ُيَطْمِئف اؿ إحصائيًا وىو معامؿ ثبات مرتفع ود (,0991وبمغت قيمة معامؿ الثبات )

 .بطاقة المبلحظةإلى ثبات 
 الميدانّية :البحث إجراءات تنفيذ  ثالثًا:

حيث استغرقت  ـ(2015/ 2014)مف العاـ الدراسي الثاني  الفصؿخبلؿ الدراسة تـ تنفيذ 
 وفؽ مايمي :  بمعدؿ ساعتيف يومياً  أسابيع , سبعة إجراءات التنفيذ

عطائيفّ الترحيب بالطالبات المع .1 جراء القياس القبمي ليف عف البرنامج,  لمحة موجزة مِّمات وا  وا 
 .باستخداـ بطاقة مبلحظة

مّدة  ,خطواتو أىميتو,, أسسو ,فمسفتوالتأممي  المصّغرالتدريس  تعريؼ الطالبات المعممات بأسموب .2
وفؽ  نموذجية ترافؽ الشرح مع عروض عممية لدروس مصغرةوي أساليب تقويمو, ,المصّغرالدرس 

 ىذا األسموب.
أىمية  , أنواعيا, مكوناتيا ,األزماتتعريؼ الطالبات المعممات بالميارات التواصمية في حاالت  .3

 .أساليب تنميتيا و ,اكتسابيا
تواصمية وفؽ أسموب التدريس ال اتميار العف  ةس مصغر و تكميؼ كؿ طالبة معممة بتخطيط در  .4

 التأممي.   المصّغر
مع تسجيؿ األداء  ,قامت بتخطيطو أماـ زميبلتيا والباحثة مصّغر ؿ درسلكمعممة الطالبة التنفيذ  .5

 /دقيقة. 10مف  المصّغرمرئيًا, بحيث تكوف مدة الدرس 
بات المعممات في مجموعة الطال تـ مشاىدة األداء المسجؿ مف قبؿ ,بعد االنتياء مف تنفيذ الدروس  .6

عزيز نقاط القوة وتبلفي نقاط الضعؼ في مناخ وتقديـ تغذية راجعة فورية وذلؾ بت, والباحثة التدريب 
 يسوده الثقة المتبادلة والموضوعية.  
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ة التي قمف بتنفيذىا, إضافة المصّغر توزيع قرص ليزري عمى الطالبات المعممات يتضمف الدروس  .7
إلى دروس مصغرة منفّذة بطريقة نموذجية, لتستخدمو كؿ طالبة معممة في التعّمـ بصورة فردية عف 

بلحظة وتحميؿ محتوى كؿ أداء وممارسة عمميات المالتأمؿ في أدائيا وأداء زميبلتيا, طريؽ 
, بيدؼ استخبلص أنماط سموكية ناجحة تفيد في تبسيط الموقؼ التربوي, والمقارنة والنقد والتقويـ

لتوضيح كيفية معالجة نقاط الضعؼ في ببلت فردية مع كؿ طالبة عمى حدة, تبل ذلؾ إجراء مقا
 . أدائيا

سابقًا لبلستفادة مف التغذية  االذي قامت بتنفيذى ةالمصّغر س و إعادة تنفيذ كؿ طالبة معممة لمدر   .8
 الراجعة بيدؼ إتقاف الميارات التواصمية.

 كؿ طالبة معممة عمى حدة. تطبيؽ بطاقة المبلحظة تطبيقًا بعديًا عمى .9
 ؿ عمى النتائج.تحميؿ البيانات ومعالجتيا باألساليب اإلحصائية المناسبة لمحصو  .10
    عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا. .11

 ( يوضح محتوى جمسات البرنامج التدريبي لمطالبات المعممات. 1والجدوؿ رقـ )
  .امج التدريبي لمطالبات المعممات(: محتوى جمسات البرن1دول رقم )ج

 محتوى الجلسات األسبوع

 األول

عطائهن لمحة سرٌعة عن البرنامج , وإالترحٌب بالطالبات المعلمات( :1) الجلسة

, وأهمٌة محتواه بالنسبة لهن كمعلمات مستقبلٌات وبالنسبة ألطفال الروضة, التدرٌبً
 وخصوصاً غً ظل ظروف األزمة التً تشهدها سورٌا.

تنفٌذ دروس مصغرة من قبل الطالبات المعلمات  التأملً: المصّغرتنفٌذ التدرٌس 
 وتطبٌق بطاقة المالحظة قبلٌاً.

 الثانً
 و ,مصغرة من قبل الطالبات المعلمات دروس : تنفٌذالتأملً المصّغرتنفٌذ التدرٌس 

 تطبٌق بطاقة المالحظة قبلٌاً.

 الثالث
 
 

التأملً  المصّغرالتدرٌس ب الطالبات المعلمات عرٌفهدفت  الجلسة إلى ت(: 2) الجلسة

, وذلك أسالٌب تقوٌمه ,التأملً المصّغرمدة الدرس  فلسفته, أسسه ,أهمٌته, خطواته,
تم توزٌع كّراسات صغٌرة قد , ووالمحاضرةمن خالل أسالٌب الحوار والمناقشة 

 تحوي معلومات نظرٌة عن هذا األسلوب.

وفق أسلوب التدرٌس  نموذجٌة (: عروض عملٌة لدروس مصغرة3) الجلسة

 .المصغر
ت التواصلٌة فً المهاراب الطالبات المعلمات تعرٌفة إلى هدفت الجلس(: 4) الجلسة

وذلك من خالل أسلوب  , أسالٌب تنمٌتها,كتسابهاأهمٌة ا أنواعها, حاالت األزمات,
وقد تم توزٌع كّراسات صغٌرة تحوي معلومات والحوار والمناقشة, العصف الذهنً 

 .نظرٌة عن المهارات التواصلٌة فً حاالت األزمات 
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 : نتائج البحث: تفسيرىا ومناقشتياابعًا :ر 

تخصص بما الميارات التواصمية الالزم تنميتيا لدى الطالبات المعممات ل السؤال األوّ 
 ؟رياض األطفال في حاالت األزمات

ذات  التربوّية واألدبّيات الدراسات مف عدد إلى الرجوع مف خبلؿ السؤاؿ ىذا عف اإلجابة تّمت
حاالت في  معممةالطالبة التنميتيا لدى التواصمية البلـز  بالميارات الصمة, وذلؾ إلعداد قائمة

المهارات  هذه عن تكلٌف كل طالبة معلمة بتخطٌط دروس مصغرةتم كذلك  
 .التأملً المصّغروفق أسلوب التدرٌس  التواصلٌة 

 الرابع

قامت كل طالبة معلمة بتخطٌط دروس مصغرة : التأملً المصّغرتنفٌذ التدرٌس 
 :وفق ماٌلً  للمهارات التواصلٌة المتناولة

 .عنوان المهارة التواصلٌة  
 .األهداف السلوكٌة 

 .مصادر التعلٌم والتعلّم
 .ءات التنفٌذإجرا 
  .التقوٌم النهائً 
 , مع تسجٌل األداء مرئٌاً ثم قامت بتنفٌذ كل درس مخطط أمام زمٌالتها والباحثة 

 /د11بحٌث ال تتجاوز مدة التنفٌذ 

مشاهدة  األداء المسجل لكل طالبة معلمة, من قبل الباحثة وزمٌالت مجموعة -
 اط القوة وتالفً نقاط الضعفالتدرٌب وتقدٌم تغذٌة راجعة فورٌة وذلك بتعزٌز نق

 الخامس
 

قامت كل طالبة معلمة بتخطٌط دروس مصغرة : تنفٌذ التدرٌس المصّغر التأملً
للمهارات التواصلٌة المتناولة , ثم قامت بتنفٌذ كل درس مخطط أمام زمٌالتها 

 /د 11بحٌث ال تتجاوز مدة تنفٌذ كل درس  , مع تسجٌل األداء مرئٌاً والباحثة

األداء المسجل لكل طالبة معلمة, من قبل الباحثة وزمٌالت مجموعة   مشاهدة -
 التدرٌب وتقدٌم تغذٌة راجعة فورٌة وذلك بتعزٌز نقاط القوة وتالفً نقاط الضعف

 السادس

قرص لٌزري على الطالبات المعلمات ٌتضمن الدروس  حٌث تم توزٌع :تأمل ذاتً
مصغرة منفّذة بطرٌقة نموذجٌة,  ة التً قمن بتنفٌذها, إضافة إلى دروسالمصّغر

 ماٌلً : لتستخدمه كل طالبة معلمة فً التعلّم بصورة فردٌة عن طرٌق 
 .التأمل فً أدائها وأداء زمٌالتها 

 .تحلٌل محتوى كل أداء 
ممارسة عملٌات المالحظة والمقارنة والنقد والتقوٌم , بهدف استخالص أنماط .

 .لتربويسلوكٌة ناجحة تفٌد فً تبسٌط الموقف ا
إجراء مقابالت فردٌة مع كل طالبة على حدة, لتوضٌح كٌفٌة معالجة نقاط تال ذلك  

 الضعف فً أدائها
 اقامت بتنفٌذه ةالمصّغرس و: إعادة تنفٌذ كل طالبة معلمة للدر المصّغرتنفٌذ التدرٌس 

 سابقاً لالستفادة من التغذٌة الراجعة بهدف إتقان المهارات التواصلٌة.
 اقة المالحظة تطبٌقاً بعدٌاً على كل طالبة معلمة على حدة.وتطبٌق بط

 السابع
 

الذي  المصّغرإعادة تنفٌذ كل طالبة معلمة للدرس  :التأملً المصّغرتنفٌذ التدرٌس 
 قامت بتنفٌذه سابقاً لالستفادة من التغذٌة الراجعة بهدف إتقان المهارات التواصلٌة.

 على كل طالبة معلمة على حدة. تطبٌق بطاقة المالحظة تطبٌقاً بعدٌاً 
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 الصورة إلى والتوّصؿ لضبطيا المحكِّميف مف مجموعة عمى القائمة ىذه عرض وتـّ , األزمات
 .ليا النيائّية

 ارات التواصمية لمطالبات المعممات؟ما الصورة الُمقتَرحة لبطاقة المالحظة لممي :السؤال الثاني
 التربوّية التي واألدبّيات الدراسات مف عدد إلى الرجوع مف خبلؿ السؤاؿ ىذا عف اإلجابة تّمت

رياض األطفاؿ, وذلؾ لبناء بطاقة  بتخصصعمى أدوات لقياس أداء الطالبات المعممات  اشتممت
 وثباتيا صدقيا مف التأّكد , وتـّ ة المعممةالطالبمميارات التواصمية البلـز تنميتيا لدى مبلحظة ل
 .ليا النيائّية الصورة إلى التوّصؿ وبالتالي

التأممي في تنمية بعض الميارات التواصمية  المصّغرما مدى فعالّية التدريس السؤال الثالث: 
 ؟  األزماتلدى الطالبات المعممات في حاالت 

 ( 0905عند مستوى داللة )تية ة اآلة الصفريّ فرضيّ ة الؽ مف صحّ التحقّ  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـّ 
 يففي التطبيق لطالبات المعمماتدرجات عّينة ا ية بيف متوّسطداللة إحصائيّ  اتال يوجد فروؽ ذ
 عمى بطاقة المبلحظة لمميارات التواصمية. القبمي والبعدي
لتطبيقيف القبمي ا يفعينة الطالبات المعممات درجات  يحساب متوّسط تـّ  يةالفرض هوالختبار ىذ
وفؽ  اختبار )ت( لمجموعتيف مترابطتيف حساب معادلة , وتـّ عمى بطاقة المبلحظة والبعدي 
 (.81,ص2008)الدردير, مايمي:

 
أسموب ( لتحديد حجـ أو مقدار تأثير Cohenر كوىيف )حساب حجـ األثر وفؽ مؤشّ  ما تـّ ك

ي في المتغّير التابع ؿ نسبة التبايف الكمّ تمثّ  والتي ع إيتا(وذلؾ باستخداـ معادلة )مربّ  ,التدريب
أسموب " والتي يمكف أف ترجع إلى المتغّير المستقؿّ  "األزماتتواصمية في حاالت "الميارات ال
 (87,ص2008: )الدردير ,األتية, وفؽ المعادلة التأممي" المصّغرالتدريس 

                                      
  

√   
    

  

        
 . = حجم األثر    = درجات الحرية ,   dfحيث:       =



 منال مرسي  د .  كنده مشهور   6102عام  36العدد  83البعث ــ المجلد  جامعة مجلة

141 

 
في التطبيقيف  الطالبات المعمماتدرجات  يداللة الفروؽ بيف متوّسط يوضح( 2رقـ ) والجدوؿ

 .القبمي والبعدي, وحجـ األثر
 .في التطبيقين القبمي والبعدي, وحجم األثر تالطالبات المعممادرجات  يداللة الفروق بين متوّسط :( 2والجدول رقم )

 التطبٌق البعدي التطبٌق القبلً
 قٌمة "ت"

ٌّة   23عند درجة حر
داللة 

"ت" عند 
مستوى 
داللة 

1015 

قٌمة 
 مربع
 إٌتا

Cohen 
(d) 

 متوّسط
 حسابً

انحراف 
 معٌاري

 متوّسط
 حسابً

انحراف 
بة معٌاري

سو
ح
م

 

ٌة
ول
جد

 

 9013 10953 دالة 2017 21063 9066 85041 9051 49091

 
درجات عينة الطالبات المعممات  يوجود فروؽ بيف متوسط  يظير مف الجدوؿ السابؽ

متوّسط  في التطبيقيف القبمي والبعدي عمى بطاقة المبلحظة لصالح البعدي, حيث بمغ
( درجة, 85941) لبطاقة المبلحظةفي التطبيؽ البعدي  عينة الطالبات المعمماتدرجات 
 ( درجة. 49991)بمغمى مف متوّسط درجاتيـ في التطبيؽ القبمي الذي وىو أع

بمغت  التأممي المصّغرأي أّف تأثير أسموب التدريس  (,09953)قيمة التبايف الكّمي بمغت 
أسموب وىذا يدّؿ عمى أّف ,( 9903 (وأف مقدار أو حجـ التأثير بمغ, (%9593) نسبتو

 لدى التواصمية ر أو مرتفع في تنمية المياراتتأثير كبي وذ التأممي المصّغرالتدريس 
 تخصص رياض األطفاؿ.بالطالبة المعممة 

نمّوًا في الميارات  نجد أّف الطالبات المعممات حّققفمف خبلؿ مبلحظة النتائج السابقة 
 التأممي, المصّغرائـ عمى التدريس التواصمية, وىذا يدّؿ عمى فاعمّية أسموب التدريب الق

 (,2006و)يونس وآخروف,(,2005,)عادؿ (Doner,2006)دراسة كؿ مف وىذا يتفؽ مع
  أتي:ي ما إلىف نرجع ذلؾ أويمكف 

 التي تضمنيا التدريب وما رافقو مف تفاعؿ  والنماذج الحية والمسجمة األنشطة المتنوعة
 ,الميارات التواصميةقبؿ الطالبات المعممات الكتساب  مف ودافعية إيجابي وجدية ورغبة
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اؿ بحسب دراسة كؿ مف ميا تعتبر مف الشروط البلزمة لحدوث تعّمـ جاد وفعّ وىذه ك
 (.Hanson,2002(, و)2009)خمؼ,, و(2008)بدير,

  وتقميؿ  اومحتواى اث زمنيمف حي ةس مصغر و إتاحة الفرصة لمطالبة المعممة لتنفيذ در
, وىذا ما أكدتو اإلتقافإلى مستوى  , مع التأمؿ والنقد والتقويـ ألدائيا حتى تصؿالتعقيدات

 .((Bell,2007(, و 2006كؿ مف)يونس وآخروف, دراسة
   دمج أنشطة التعمـ الفردي لمطالبة المعممة بأنشطة التعمـ الجماعي لباقي زميبلت مجموعة

االحتراـ ساعد  سودهيالتدريب مف خبلؿ الحوار والمناقشة ضمف جو تربوي آمف نفسيا 
)الدريج  التواصمية, وىذا ما أكدتو دراسة الطالبة المعممة عمى اكتساب الميارات

 (. Keller,2005)(, و2009وآخروف,
  الذاتي بالتأمؿكؿ طالبة معممة, حيث قامت الذاتية  التغذية الراجعةالممارسة التأممية أو 

والفيـ والمقارنة  والسبر والتحميؿ المنظـوالمبلحظة الدقيقة في أدائيا الذي تـ تسجيمو 
, ومبادئ تربوية إعطاء أحكاـ دقيقة ومنطقية تستند إلى أسس بيدؼ, ءاألعمؽ ليذا األدا

 ممارستووتعّمـ  ,لمميارة والمتقف ء الصحيحتحديد مواطف القوة والضعؼ وتمييز األداو 
 ,(Jay,2009)كؿ مف وىذا يتفؽ مع دراسة ,وبالتالي تطوير أدائيا الميني

التي تمقتيا مف المشرؼ التربوي  ةالتغذية الراجعة الخارجي إضافة إلى ,((Stein,2000و
ياف نواحي القوة في أدائيا وتعزيزىا ونواحي ب ساعدىا عمى وزميبلت مجموعة التدريب

وىذا يتفؽ مع دراسة  اكتساب الميارات التواصمية المرادة,وبالتالي  الضعؼ ومعالجتيا
Klaram,2008)),(.2005, ودراسة )عادؿ 

 الطالبات المعممات الكتساب الميارات رت لدى الحماسة والرغبة والدافعية التي ظي
عادة بناء التفكير بأسموب إيجابيلمساعدة األطفاؿ عمى تخطي األ التواصمية , زمة وا 

أو غير لفظية, وفؽ طرائؽ تواصمية مختمفة لفظية  والتأقمـ بشكؿ أفضؿ في حياتيـ اليومية
 وغيرىا,والقصة والغناء  كالتشجيع والثناء والمعب الجماعي والفردي والرسـ والدراما

 إعادة الذي يمر بظروؼ أليمة جّراء حاالت األزمات بحاجة إلى ؿالطفخصوصًا وأف 
مكاناتو,ترم ومياراتو االجتماعية  باآلخريفرميـ ثقتو ت كذلؾ يـ ثقتو بنفسو وقدراتو وا 

 فمف لتعافي مف التجارب الصادمة,تساعدىـ عمى اداعمة  وأنشطة تقنيات وفؽالمختمفة, 
 ,والثقة خبلؿ ىذه األنشطة ّيعبر الطفؿ عف مشاعره المكبوتة ويشعر بالمرح واأللفة واألماف
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تعتمد  األزماتمطفؿ في حاالت لمحصوؿ عمى بيئة التعافي التدخؿ المبلئـ لخصوصًا وأف 
وىذا يتفؽ مع  ,واألمافوالحماية  عمى التعاوف بيف األسرة والروضة ليمدوه بالدعـ واإلرشاد

, (Gilbert.2002)و ,(2010و)مرىج,(,2007(,و)الزيف,2012)الميدي, كؿ مف دراسة
 .(Eisenhower,2000و)

 مقترحات البحث : 
  مرحمة , المشاىدة والمشاركة إلىافة بحيث تشمؿ إضزيادة ساعات التدريب الميداني

بحيث تتدرب الطالبات المعممات عمى  ,لكميةويتـ في قاعات ومخابر ا المصّغريس التدر 
مرحمة التمييد وفييا تتعرؼ الطالبة المعممة , و يارات مختمفة قبؿ التطبيؽ في الرياضم

 عمى النظاـ اإلداري والتعميمي ومرافؽ الروضة بشكؿ عاـ .
  إجراء دورات تدريبية لمشرفي التدريب الميداني عمى أساليب التدريب الحديثة كالتدريس

 التأممي . المصّغر
 نماذج متقنة األداء لدروس مصغرة وفؽ أسموب التدريس  إنشاء مكتبة إلكترونية تضـ

 لبلستفادة منيا. الػتأممي المصّغر
 رات تدريبية لممعممات العامبلت في الرياض لتدريبيف عمى تنمية الميارات و إجراء د

 التواصمية عند طفؿ الروضة في حاالت األزمات.
 ىتماـ بالميارات التواصمية نتائج ىذا البحث دعوة لمخططي مناىج رياض األطفاؿ إلى اال

دراجيا ضمف مناىج الروضة نظرًا ألىميتيا في نمو ا طفؿ وتشكيؿ شخصيتو في مختمؼ لوا 
 الظروؼ.

 بحوث مقترحة:
  التأممي في تنمية الميارات التواصمية عند الطالبات  المصّغرفاعمية أسموب التدريس

 تخصص معمـ الصؼ .بالمعممات 
  ممي في إكساب المعممات العامبلت في الميداف الميارات التأ المصّغرفاعمية التدريس

 المختمفة.
  والروضة لتنمية ميارات التواصؿ عند الطفؿ في حاالت  األىؿفاعمية برنامج مشترؾ بيف

 . األزمات
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(, 44(, العدد )12, المجمد )مجمة دراسات الطفولةالتدريسية لدى الطالبة المعّممة, 
 جامعة عيف شمس.

 اختبار في والالبارامتري البارامتري اإلحصاء(: 2008) المنعـ عبد, الدردير .3
 . القاىرة,(2) ط, الكتب عالـ, تماعيةواالج والتربوية النفسية البحوث فروض

التكوين والتنمية -التدريس المصّغر(:2009الدريج, محمد و جمؿ, محمد ) .4
 , دار الكتاب الجامعي , اإلمارات العربية المتحدة.  المينية لممعممين

في تنمية بعض كفايات  المصّغر(: فاعمية استخداـ التدريس 2006راجح, عمي) .5
جامعة صنعاء,  -لمعمميف في كمية التربية والعمـو التطبيقيةالتدريس لدى الطمبة ا

 (. 115, العدد ) مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس
 .الشروق, األردن دار ,الجامعي التدريس أساليب(: 2010زيتوف, عايش) .6
نصوص مختارة  –الصغار في الظروف الصعبة والنزاعات (:2007الزيف, ىياـ) .7

( , ورشة الموارد 1, ط )اممين في الدعم النفسي االجتماعيلألىل والمدارس والع
 . العربية , بيروت

 (:اتجاىات حديثة في إعداد المعمميف, ورقة عمؿ مقدمة إلى2007الشيخ, عمر) .8
, المعيد الوطني لمتنمية المؤتمر العممي األول لمتطوير التربوي في الوطن العربي

 . 17/7/2007-16والتدريب, األردف, 
باستخداـ الفيديو عمى تحسيف  المصّغر(: فاعمية التدريس 2005ميرفت)عادؿ,  .9

رسالة  ,أداء الطالبة المعممة في تدريسيا لمتربية الحركية لطفؿ ما قبؿ المدرسة
 , كمية البنات , جامعة عيف شمس .   ماجستير
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(: برنامج لتنمية ميارات التواصؿ وعبلقتيا باإلبداع 2010عبد الحميد, إيماف) .10
المؤتمر الدولي الثاني لكمية رياض طفؿ الروضة , بحث مقدـ إلى : لدى 

 , كمية رياض األطفاؿ جامعة القاىرة.6/5/2010-4, األطفال
(:فاعمية مواقؼ تعميمية مقترحة في تنمية بعض 2001عبد الفتاح , فاطمة ) .11

عة , كمية التربية , جام رسالة ماجستيرالميارات الحياتية لطفؿ ما قبؿ المدرسة , 
 حمواف .

(: فاعمية برنامج مقترح باستخداـ الكومبيوتر لتنمية 2004عبد الوىاب , شيماء) .12
, معيد الدراسات التربوية , ماجستير رسالةميارات االتصاؿ لدى طفؿ الروضة , 

 جامعة القاىرة.
(: الحاجات التدريبية أثناء الخدمة لمعممات رياض األطفاؿ 2000عمي, منى) .13

  ., كمية التربية , جامعة الممؾ سعود, السعودية سالة ماجستيرر في مجاؿ المنيج, 
,  االتصال القيادي في المؤسسات التربوية (:2006) وآخروفالفاضؿ, محمد  .14
 , دار الحامد لمنشر, األردف.1ط
(: برنامج مقترح لتدريب معممات رياض 2008فرج, أحبلـ ,عبد المنعـ , زينب) .15

ة ميارات التعبير والتواصؿ , بحث مقدـ األطفاؿ عمى طرؽ إكساب طفؿ الروض
قضايا الطفولة في العقد الثاني  لحماية الطفل إلى المؤتمر السنوي الرابع بعنواف : 

 . 21/4/2008-20, جامعة القاىرة , كمية رياض األطفاؿ العربي ورعايتو,
 , دار المسيرة , عّماف, 1, طمعممة الروضة(:2004)فيمي, عاطؼ .16
فاعمية برنامج تدريبي إلكساب الطالبة المعممة بكمية رياض (: 2010كامؿ, عبل) .17

المؤتمر الدولي الثاني لكمية رياض األطفاؿ ثقافة الجودة , بحث مقدـ إلى : 
 , كمية رياض األطفاؿ جامعة القاىرة.6/5/2010-4, األطفال

(:تقويـ إعداد معمـ رياض األطفاؿ وتأىيمو وفؽ متطمبات 2011كنعاف, أحمد) .18
(, 9, المجّمد) مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفسجودة, أنظمة ال
 (. 1العدد)

, دار 1, طكفايات التدريس (: 2003محسف , سييمة و الفتبلوي , كاظـ ) .19
 الشروؽ , األردف. 
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, حمص جامعة البعث  منشورات, (1التدريب الميداني )(: 2013)مرسي, مناؿ .20
 ,سورية.

 (,2المدخل إلى رياض األطفال )(:2011ؿ , محمد)إسماعي و مرسي , مناؿ , .21
 , حمص ,سورية.جامعة البعث  منشورات

دليل المعمم/ -دعم األطفال في ظروف النزاعات والطوارئ(: 2010مرىج, ريتا) .22
 , ورشة الموارد العربية بيروت .واألىلة 
(:فاعمية برنامج مقترح لتنمية كفايات تعميـ التفكير 2003)المشرفي, انشراح .23

, كمية رسالة دكتوراهلدى الطالبات المعممات بكمية رياض األطفاؿ,  اإلبداعي
 . اإلسكندريةالتربية, جامعة 

(: مدى توافر الميارات الحياتية في مناىج رياض األطفاؿ 2012)مشيور, كندة .24
 (, العراؽ.48, العدد) مجمة الفتحفي الجميورية العربية السورية, 

(, وزرة 2011)الوطنية لقطاع العموم التربوية يةاألكاديمالمعايير المرجعية  .25
 التعميـ العالي الجميورية العربية السورية. 

 .دار الفكر , عّماف ميارات االتصال والتواصل, (:2012الميدي, سوزاف ) .26
والنمذجة في  المصّغرأثر الدمج بيف التدريس (:2006وليد)يونس,سمير وأحمد, .27

مجمة دراسات في كمية التربية األساسية ,  تنمية بعض ميارات التدريس لدى طمبة
 (. 118, العدد)المناىج وطرق التدريس
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 األطفالتخصص رياض بالالزم تنميتيا لدى الطالبة المعممة  بالميارات التواصلائمة ق
 

 غٌر مناسبة مناسبة المهارة التواصلٌة م

   وذلك من خالل : ةل الروضاطفأ فهم أوالً 

1 
فً  والثقة إشاعة مناخ من األمن النفسً والطمأنٌنة

 قاعة النشاط.
  

2 
بشكل لفظً أو  ل الشعور بالحماٌة واألماناطفمنح األ

 .غٌر لفظً
  

   األطفال. احترام 3

   ل انفعاالت األطفال بصبر ورفق.قبّ ت   4

   بشكل لفظً هاللتواصل مع هممحاوالتاالستجابة ل 5

   بشكل غٌر لفظً هاللتواصل مع هممحاوالتل االستجابة 6

   لحدٌثهم باهتمام. االستماع 7

8 
بأسالٌب تربوٌة متنوعة التوجٌه تطبٌق مبادئ 

 كالقصص ولعب األدوار واألناشٌد .. وغٌرها
  

9 
من حٌث اآلثار التً تعرضوا لها نتٌجة  م األطفالتقٌٌ

نوبات غضب,..  , أحداث األزمة فقدان التركٌز,
 وغٌرها"

  

   االستجابة ألطفال الروضة وذلك من خالل: ثانٌاً 

11 
حول أحداث األزمة بصدق وبما هم اإلجابة عن تساؤالت

 ٌتناسب مع أعمارهم
  

   الفهم السلٌم حول أحداث األزمة. همإكساب 11

12 
ها عن أحداث وتصحٌح المفاهٌم الخاطئة التً ٌكون

 األزمة.
  

13 
على تمٌٌز الخطأ والصواب فً ب األطفال درٌت

 .مسلوكه
  

   توجٌه النقد البّناء لسلوك الطفل ولٌس للطفل ذاته. 14

   دعم السلوك اإلٌجابً المرغوب عند الطفل. 15

   التجاوب مع كل طفل على حدة. 16

   على القواعد البسٌطة المتعلقة باألمن والسالمة. همتدرٌب 17

   والعادات الصحٌحة عند األطفالٌم تشجٌع الق 18

   التعامل بعدالة مع جمٌع األطفال. 19

21 
الناتجة عن أحداث األزمة  همتجنب التقلٌل من مخاوف

 بعبارات مثل انس األمر .. ال تحزن.. وغٌرها.
  

21 
على االستعانة بشخص راشد عند وجود مواد هم تشجٌع

 خطرة )زجاج مكسور, إبر, بقاٌا قذائف..(.
  

   تشجٌعهم على تقبل أراء األطفال اآلخرٌن 22

   التفاعل مع أطفال الروضة: وذلك من خالل: ثالثاً 

   األطفالالحوار مع  23

24 
)نبرات تنوٌع أسالٌب التفاعل اللفظً مع الطفل
 الصوت, التحدث,االستماع..(

  



 منال مرسي  د .  كنده مشهور   6102عام  36العدد  83البعث ــ المجلد  جامعة مجلة

149 

 
تنوٌع أسالٌب التفاعل غٌر اللفظً مع الطفل)االتصال 

 ماءات  اللمس, تعابٌر الوجه...(البصري, اإلٌ
  

25 
شاعرهم عن متشجٌعهم على التعبٌر بالكالم 

وانطباعاتهم الحسٌة "ما رأوه, سمعوه ,شموه.. حول 
 أحداث األزمة

  

26 
مشاعرهم بأسالٌب مختلفة  التعبٌر عنتشجٌعهم على 

 دراما, تخٌل.. "رسم , 
  

   ء التكلمام تعابٌر الوجه والجسم أثناتشجٌعهم استخد 27

   قدراتهم.تتناسب مع  تكلٌف األطفال بمهام 28

   استخدام مفردات لغوٌة بسٌطة تتناسب وسن الطفل 29

31 
تنفٌذ أنشطة ألعاب جماعٌة لتشجٌع التواصل بٌن 

 األطفال
  

31 
أنشطة لتشجٌع كافة فئات األطفال على التواصل  تنفٌذ

 صة...""الخجول, االجتماعً, ذوي االحتٌاجات الخا
  

32 
توفٌر الدعم التربوي لألطفال بأسالٌب مختلفة كالرسم 

 واللعب والدراما... وغٌرها .
  

   تشجٌع سلوك التعاون بٌن األطفال . 33

   تشجٌع التنافس اإلٌجابً بٌن األطفال. 34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .األزماتأثناء المهارات التواصلية  بعضالتأملي في تنمية  المصّغرفاعلية التدريس 

151 

 مالحظة الميارات التواصمية لمطالبات المعممات بطاقة
 التاريخ :            :                          ممةالمع م الطالبةاس

 : التأممي المصّغرعنوان الدرس 
 مستوى األداء المهارة التواصلٌة م

 ضعٌف متوسط جٌد فهم أطفال الروضة وذلك من خالل : أوالً 

1 
والثقة فً  مناخ من األمن النفسً والطمأنٌنة تشٌع

 قاعة النشاط.
   

2 
ر بالحماٌة واألمان بشكل لفظً تمنح األطفال الشعو

 أو غٌر لفظً.
   

    تحترم األطفال. 3

    تتقبل انفعاالت األطفال بصبر ورفق. 4

    بشكل لفظً هاللتواصل مع هممحاوالتتستجٌب ل 5

    بشكل غٌر لفظً هاللتواصل مع هممحاوالتل تستجٌب 6

    لحدٌثهم باهتمام. تستمع 7

8 
أسالٌب تربوٌة متنوعة بالتوجٌه مبادئ  قتطب

 كالقصص ولعب األدوار واألناشٌد .. وغٌرها
   

9 
من حٌث اآلثار التً تعرضوا لها نتٌجة األطفال  متقٌٌّ 

 , نوبات الغضب..فقدان التركٌز أحداث األزمة :
   

    االستجابة ألطفال الروضة وذلك من خالل: ثانٌاً 

11 
ق وبما حول أحداث األزمة بصدهم عن تساؤالتتجٌب 

 ٌتناسب مع أعمارهم
   

    الفهم السلٌم حول أحداث األزمة. تكسبهم 11

12 
ها عن أحداث وح المفاهٌم الخاطئة التً ٌكونتصحّ 

 األزمة.
   

13 
على تمٌٌز الخطأ والصواب فً دّرب األطفال ت

 .مسلوكه
   

    ه النقد البّناء لسلوك الطفل ولٌس للطفل ذاته.توجّ  14

    سلوك اإلٌجابً المرغوب عند الطفل.دعم الت 15

    مع كل طفل على حدة. تتجاوب 16

17 
على القواعد البسٌطة المتعلقة باألمن بهم تدرّ 

 والسالمة.
   

    ٌم والعادات الصحٌحة عند األطفالع القتشجّ  18

    مع جمٌع األطفال.تتعامل بعدالة  19

21 
أحداث األزمة الناتجة عن  همجنب التقلٌل من مخاوفتت

 بعبارات مثل انس األمر .. ال تحزن.. وغٌرها.
   

21 
على االستعانة بشخص راشد عند وجود هم تشجعّ 

 مواد خطرة )زجاج مكسور, إبر, بقاٌا قذائف..(.
   

    تشّجعهم على تقبل أراء األطفال اآلخرٌن 22

    التفاعل مع أطفال الروضة: وذلك من خالل: ثالثاً 

    .األطفالتحاور  23
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24 
تنّوع أسالٌب التفاعل اللفظً مع الطفل)نبرات 

 الصوت, التحدث,االستماع..(
   

25 
تنّوع أسالٌب التفاعل غٌر اللفظً مع الطفل)االتصال 

 البصري, اإلٌماءات  اللمس, تعابٌر الوجه...(
   

26 
شاعرهم عن متشّجعهم على التعبٌر بالكالم 

ه, سمعوه ,شموه.. حول وانطباعاتهم الحسٌة "ما رأو
 .أحداث األزمة

   

27 
مشاعرهم بأسالٌب مختلفة  التعبٌر عنتشّجعهم على 

 دراما, تخٌل.. "رسم , 
   

    تشّجعهم استخدام تعابٌر الوجه والجسم أثناء التكلم 28

    قدراتهم.تتناسب مع  تكلّف األطفال بمهام 29

    الطفلم مفردات لغوٌة بسٌطة تتناسب وسن ستخدت 31

31 
تنفّذ أنشطة ألعاب جماعٌة لتشجٌع التواصل بٌن 

 األطفال
   

32 
أنشطة لتشجٌع كافة فئات األطفال على التواصل  تنفّذ

 "الخجول, االجتماعً, ذوي االحتٌاجات الخاصة..."
   

33 
ر الدعم التربوي لألطفال بأسالٌب مختلفة كالرسم توفّ 

 واللعب والدراما... وغٌرها .
   

    ع سلوك التعاون بٌن األطفال .تشجّ  34

  الدرجة المستحقة
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 ُهـاُتليََّجوَت ُهروُبـُض  َفـاِظـاألل َتوليُد
 د. َعـادل داود/ د. محمَّد َعـامر دبـّوري

 كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية( -)جامعة البعث
 

 الُممخَّـص
ِش في األُِفقيِف المحميِّ يعالمغِة وُمعاصرِتيا لمواِقِع المَ التَّجديُد في األلفاِظ ضماُف ديمومِة 

 والَعالمي. 

فَّ لُو ُطرقًا عدَّة ُيمكُف إجماُليا بثالٍث، ىَي: االشتقاُؽ، والمجاُز، والتَّوسُّعُ  . الدَّالِلي وا 

-بالمغتيف العربية والفرنسية فالتعريُؼ ِبظاىرِة توليِد األلفاِظ وعرُض أمثمٍة واقعّيٍة َعنيا 

 قالة.يكوناِف اليادَي لُخطى ىذِه المَ سَ  -راميَياببياِف مظانِّيا ومَ  مقروَنةً 
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The Neologism: its ways and examples 

 

Summary 
 

The neologism is a guarantee of the continuity of a language 

and its contemporaneity with the reality being lived locally and 

universally. It can be achieved in various ways that can be 

summarized as follows: derivation, metaphorization and 

semantic expansion. Introducing the phenomenon of neologism 

and using appropriate examples in Arabic and in French, linked 

with a clarification of their references and aims, will be the 

track along which this article will proceed. 
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 المقدمة: -1
وُح بالتجدُِّد ويسمو الفكُر باالبتكاِر. وكؿُّ لغٍة تحيُد َعف سبيِؿ التجدُِّد َتخبو  َترقى الرُّ

روُحيا ويغُفو رقيُّيا، وتبتِعُد عِف التعبيِر عف روِح العصِر وفكرِه، وتنقطُع عف مواكبِة 

وخِة، فقد صار إبداعاتِو. ولمَّا كاَف التجديُد في األلفاِظ الوسيمَة الُمثمى لمقارعِة الشيخ

عِؼ ويمنُحيا القوَة لمواجيِة الحداثِة في شتَّى مجاالِت العمـِ  الدواَء الذي يقْييا مَف الضَّ

والتقنية والتحوُّالِت االجتماعيَِّة والثَّقافية. فينا تكمُف منزلُة ىذا المقاِؿ الذي يسعى 

مغِة العربّيِة عف إلضفاء لمسٍة مضيئٍة عمى ُسبِؿ "استنباِط" كمماٍت تُبعد ناطقي ال

الشعوِر بقصوِرىا في ىذا الزمِف عف اعتالِء ِمنّصِة التطُّوِر، لتنيَر ِذىَف مفّكرييا 

 وتضيَء دروَب بحوِثيـ، ولكي تترفََّع عِف التغّني بالماضي المجيِد وَحسب.

 ولكؿِّ مقاٍؿ مقاماٌت عدٌة، ومقاُلنا ىذا َيقِؼ عمى منازَؿ متَعددٍة: فيو َيبدُأ بتعريؼِ 

األلفاِظ، وينتقؿ بعدىا لذكِر أبرِز مظاِىِرىا، وتناوِؿ ُسبِؿ إيجاِد المفِظ  َتوليدِ ظاىرِة 

الجديِد، ولف َتفتقَد أيُّ ِفكرٍة لمتَّوضيِح مف ِخالؿ اأَلمِثمِة التي َسنستفيُض في َتحميِميا 

ماليا، أو القتراِح وبياِف ماىيَِّتيا ودقَِّة وضِعيا، القتراح األخِذ بيا أو االبتعاِد عف استع

 لفٍظ مولٍَّد ُيقابُؿ لَفظًة ما.

 هـالمَّفِظ: َتوصيُفُه وَباِعثُ  توليدُ 

لـ يعد َخافيًا عمى أحٍد في العموـِ وعمى رواِد العمـِ والثقافِة في الخصوِص افتقاُر المغِة 

العربيِة إلى تعابيَر ومصطمحاٍت وكمماٍت تَنُقُؿ َعنُيـ َما في َخَمِدىـ وما ينظروُف إليِو 



اُتـهُ   َتوليُد األلـَفـاِظ  ُضـروُبُه وَتَجليَّ

351 
 

ـُ االجتماعيِّ والَعمميِّ الذي َما َفِتَئ َيتفاَعُؿ مع ال محيِط ويراِقبوَنو في ُمحيطِي

االجتماعيِّ والعمميِّ اأَلشمؿ، الُمتمخِض َعف عوَلمِة الِفكِر وعف الدَّعوِة ِلَتوحيدِه ُمتأثِّرًا 

َدت إلى حدٍّ َبعيٍد  ِبَتوسُِّع "الشََّبكِة العنكبوتيِة" التي َنَسجت روابَط بيَف ُعقوِؿ الَبشِر، ووحَّ

َو أعماِليـْ ومنيجياِت َبحِثيـ. فَباَت َمْف َيو  دُّ السَّْيَر في َمعاِبِر العموـِ ومواَكبِة َعْدوَىا توجُّ

ـُ المنبَع لمِفكِر  ـَ ُعموِمِيـ، وكوُنُي ُمضطرًَّا ِلمػ"َتعوُلـ". وُيساِعد أىَؿ الَغرِب في ذِلَؾ َتقدُّ

الُمعاِصر. ويضرُّ ِبَمعشِر الَعَرِب ُمحاولُتُو التطبَُّع بالفكِر االجتماعيِّ العواِلمي؛ إْذ 

ُأّسِو وال َيدنو مف ُلبِّ الُمعادلِة إاّل َقمْياًل، َفتكوُف المعادلُة صعبَة الَحؿِّ ِعنَد  يبتعُد عف

الَحديِث َعْف َمَجاالِت الُعموـِ ِمْف ِطبٍّ وَىندَسٍة وَمعموماتّيٍة...، وُعموـٍ إنسانيٍة 

ِر الِعمميِّ ىو التأخُر المغويُّ  ، والَعكُس َصحيٌح، واجتماعيٍة َأيضًا. َفأحُد أىُـّ نتائُج التأخُّ

ـْ َتطوَّرْت لغتَؾ، َأُقْؿ َلَؾ َمدى َتطوِر عموِمؾ. بيذا يعبُِّر  إْذ يصُدُؽ َمف َيقوؿ: ُقْؿ لْي َك

التطوُر المغويُّ َعف التقدُّـِ في َمجاٍؿ َما. ولمَّا َكاَف اإلقراِر بوجوِد الُمشكمِة أولى 

ِؿ فيما َبعُد إليجادِ  ـَ  الخطواِت في توصيفيا لمتوصُّ حؿٍّ َليا، فِمَف الُمفيِد أاّل ُيثْيَر َما َتقدَّ

، ِليقينيـ بأفَّ المُّغَة العربيَة َأغْنى المغات، فيَي ُلغُة القرآِف  ـْ َحفيظَة الَبعِض أو احتقاَنُي

ـَ الَحداثِة، والمنيُج السميـُ يمرُّ  -وَىذا ما ال ُيفنِّدُه َأحدٌ -الكريـِ  ولكفَّ الَقصَد َيمسُّ َعال

 توليدِ استثماِر غنى ىذه المغِة وتطويعيا لمتالؤـِ مع األفكاِر الحداثيِة مف خالؿ  مف

األلفاِظ. وىذا األخيُر َيكمُف في تحميِؿ ظاىرٍة معينٍة ودراسِة أبعاِدىا المختمفِة لُيصاَر 

إلى جمِع مّيزاِتيا في َلفٍظ ُمنفرٍد أو ُمركَّب. فعندما ُاخترع جياٌز ميمتُو األساسيُة 
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وىذا ما أعطى المفَظ المقابَؿ  Computer)حساُب، ُأطمَؽ َعميو باإلنكميزية )ال

ـَ حاسوب، أو حاسببالعربيِة: ) د، أو المنظِّ (، وكاف مف الفرنسييف أف َسمَّوُه: المنضِّ

(Ordinateur وَىاتَاِف الميمتاِف .)- ُتختزالِف بقوٍة قدراِت جياِز  -الِحساُب والتنضيد

ـُ خدماٍت َجّمًة، ولكفَّ اسـَ الشيِء كاْسـِ الَمرِء  الكمبيوتِر أو الحاسوِب الذي باَت يقدِّ

؛ فمو أراَد اختصاصيو المعموماتيِة  ـْ ُيعِجبُو ِعندما َيشبُّ ْف َل ُيالِصُقُو ما حيَي وا 

ـ مف مختصي المغة أف ُيطمقوا َحاليًا اسَمًا عمى َىذا االختراِع لكانِت ومستشاروى

ُو َتسميَة َىذا العنصِر،  النتيجُة ُمختمفًة ألفَّ ُكؿَّ ميزاِت الُعنُصِر الُمسمَّى أو أبَرزىا ُتوجِّ

 َفَتكوُف الطَّريَؽ الذي يحُكـ مدرجيَة االشتقاِؽ والتوسُّع في الدَّاللة.

 :المفظي تَّوليدِ ال رقُ ـط

يجتمُع عمى تسميِة ما َحممت بِو أو أنجَبتُو العموـُ أولياٌء مف المغوييَف واالختصاصييَف 

ْف كاَف االجتماُع َيرمي لنقِؿ لفٍظ أجنبي، فالمترجموَف مدعووَف  ، وا  في الِعمـ المعنيِّ

األلفاِظ لَيبنَي لإلدالِء ِبَدلِوىـ. أمَّا المغويُّ فيغِرُؼ مف ُمتوِف المغِة ومف سبِؿ صياغِة 

 عمييا ويقرَّ ىذا المفَظ الُمقترَح أو ذاَؾ.

 :ـتقاقـاالش -۱

المعيود أفَّ الَعرَب َيقُع االشتقاُؽ في َكالِميـ مف أسماِء الَمعاني. بيَد أنَّيـ َقد 

َيستعمموَف في كالميـ ألفاظًا مشتقًة مف اسـِ العيِف أيضًا. ومعنى اسـِ العيِف َأنَُّو اسـٌ 

َيُدؿُّ َعمى َشَخٍص ُيدَرُؾ بإحدى الحواس كالخشِب والحديِد والضوِء والحجِر وَنحِو  َجاِمدٌ 
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َذلؾ، وىذه األسماُء ال ُيشتؽُّ منيا ألنيا ليست دالًة عمى َحدٍث َبؿ تدؿُّ عمى مسمَّاىا 

َفقط، فإْف حصَؿ اشتقاٌؽ مف اسـِ العيِف فيو شاٌذ ُيراُد منو الدَّاللُة عمى معنًى بعينِو، 

، وأوَردُه الزمخشري في مادة )ب غ ث( بمفِظ: "إف 1َكقوِؿ الَعَرِب: "استنَسَر الُبغاث"

الُبغاث بَأرضنا يستنِسُر". والفعُؿ )استْنَسَر( مأخوُذ ىنا مف اسـِ العيِف )النسر(، وىو 

اسـُ عيٍف جامٌد، واشتقوا منو ىذا الفعَؿ لمّداللِة عمى التحوِؿ مف الضعِؼ إلى القّوة. 

َر، أي َصُمَب  وَنقَؿ الزمخشرُي عف الَعرِب الَواِضعيَف َقوُليـ: "استْحَجَر الطيُف وتحجَّ

ر حوؿ أرِضِو" ر ما وسََّعُو اهلل، َضيََّقو عمى نفِسِو، وحجَّ . فاألفعاُؿ: 2كالحجِر وتَحجَّ

ر مشتقٌة مف الَحجِر وىو اسـُ َعيٍف ال ُيشتؽُّ منُو، َلكفَّ  ر، وحجَّ الَعرَب  استحجَر، وتحجَّ

 اشتقُّوا منُو تمَؾ األفعاِؿ ِلمعاٍف َقَصدوىا.

بََّب ِحصرمًا"وذك بيُب. 3ر الزمخشري: "تزَّ ، فالِفعُؿ َتَزبََّب ُمشتٌؽ مَف اسـِ الَعيِف الزَّ

اَج اسَتعمَؿ َكممَة  4شرح بانت سعادوَصرََّح ابُف ىشاـٍ في كتابو  أفَّ الشاعَر العجَّ

ذِه الكممَة يجوُز َأْف َتكوف ُمشتَقًة ِمَف السِّراِج وىو اسـُ َعيٍف، )ُمسرَّج(، وأشار إلى أفَّ ىَ 

والمسرَُّج اسـُ مفعوٍؿ. وَذكَر َأفَّ اشِتقاَؽ اسـِ المفعوِؿ مَف اأَلعياِف شاذٌّ. وَروى ِمثااًل 

                                                           
. تحقيؽ عبد الرحيـ البالغةأساُس ، ۹۱٥۳الزمخشري، أبو القاسـ محمود بيف عمر  1

 .ف س ر( :مادة) ،محمود، وزارة المعارؼ المصرية، القاىرة
 .ح ج ر(مادة: ) المرجع نفسو،  2
3
 .ز ب ب( مادة:) المرجع نفسو،  

، تحقيؽ سناء ۹. طػشرُح باَنت سعاد، ۲ٓٓ٠جماؿ الديف عبد اهلل بف ىشاـ  ،األنصاري  4
 .(۲٥ٓ)ص  ،الريس، سعد الديف، دمشؽ
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: "ُمَدرَىـٌ". وَشَرَح الزمخشرُي في َأَساِس الَبالَغِة في َماَدِة )ب ر ط ـْ  آخَر، وَىو قوُلُي

ؿ(: "َرأٌس ُمَبْرَطٌؿ، أي طويٌؿ وىو مستقيـٌ مف الِبرطيِؿ وىو الحجُر المستطيُؿ". 

وَمعنى كالِمِو أفَّ َلفظَة )ُمَبْرَطٌؿ( ُمشتقٌة مف اسـِ الَعيِف َعمى ِخالِؼ القياِس، وقاَؿ 

 الزمخشرُي: "ُبرِطَؿ فالٌف، أي: ُرِشَي" والفعُؿ ُبرِطَؿ ُمشتٌؽ ِمف الِبرطيِؿ أيضًا.

َىَكذا َيقتصُر االشتقاُؽ َعمى َردِّ لفظٍة إلى ُأخرى الشتراِكِيما في المعنى وترتيِب و 

مُة بيف الُمشتؽِّ والمشتؽِّ ِمنُو ِصمَة نسٍب أو قرابٍة.   الحروِؼ األصميِة، وتكوُف الصِّ

ْف كاَف اسـُ الَمعنى ُيدرُؾ َعاد ًة ِبالَعقِؿ وُيمكُف َأْف يؤَخَذ الُمشتؽُّ مَف الَمصَدِر َأيضًا. وا 

ـُ  ؛ َفالعم ُيقاُؿ َلو: اسـ معنًى جامٌد ألنَُّو يؤخُذ ِمنُو َأبنيٌة  -َمثالً –ال بإحدى الَحواسِّ

" ألنو يدؿُّ عمى الزمِف الماضي، ويشتؽُّ مف الِعمـ  ـَ ُمختمفٌة، أي ُينتزُع ِمنُو الماضي "َعِم

"، فيَي تَ  ـُ ، وَأعم ـُ ـُ، وَنْعَم ، وَتْعم ـُ في  -وىو العمـُ –ختمُؼ عف المصدِر األفعاُؿ: "َيْعم

ِليا حروُؼ الياِء، والتاِء، والنوِف، واليمزِة. أما معاني ىذه  المفِظ ألنيا ِزيدت في أوَّ

األفعاؿ فتحتمُؿ الّداللَة عمى الحاِؿ، أي الوقِت الحاضِر، وعمى االستقباِؿ، أي الوقِت 

" ـْ " الفعُؿ: "ِاْعَم لممذكِر، و"اعَممي" لممؤنِث، و"اعَمما"  المستقَبِؿ. ويشتؽُّ مف "اِلعْمـِ

لممؤنِث والمذكِر، و"اعَمموا" لجماعِة الذكور، و"اعمْمَف" لجماعِة النسوة، وىذه األفعاُؿ 

ليا في المفِظ، وَمعناىا الداللُة عمى طمب إحداِث شيٍء في  زيَدت اليمزُة في أوَّ

ـٌ بزيادِة ألِؼ المدِّ في وسِط الكممِة، المستقبِؿ حصرًا. ويشتؽُّ مف الِعْمـِ اسـُ الفاعِؿ عالِ 

واسـُ الفاعِؿ وصٌؼ لمذاِت التي ُتحدث الفعَؿ. وُيشتؽُّ مف اِلعْمـ اسـُ المكاِف َمْعَمـٌ ويدؿُّ 
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عمى مكاٍف يتميَّز مف غيرِه. والناظُر في كؿِّ األلفاِظ التي اشتُقَّْت مَف المصدِر )الِعمـ( 

الميـِ موجودٌة في كؿِّ األبنيِة المأخوذِة مف المصدِر يجَد أفَّ حروَؼ العيِف والالـِ و 

وعمى الترتيِب نفسِو، أي تأتي العيف أواًل والالـ ثانيًا والميـ ثالثًا، أما الفروُؽ بيف 

األلفاِظ المشتقِة فيي زيادُة حرٍؼ عمى حروِؼ المصدِر أو حرفيِف، أو زيادُة حركٍة، أو 

األلفاِظ المشتقِة مف الِعمـ، وال ُيقاؿ َعنيا إنَّيا إنقاُص حركٍة. والمعنى مشترٌؾ بيَف 

يا.   متحدٌة في المعنى ألفَّ كؿَّ كممٍة موضوعٍة ليا معنًى يخصُّ
 

 :أمثـمة عن ألفـاظ مولَّـدة باالشـتقاق
تُو َمجامُع المغِة العربّية ، وىي لفٌظ ُمستحدثٌ شابكةُتستعمُؿ اآلَف كممُة  ، في أقرَّ

األصِؿ صفٌة )أي اسـُ فاعٍؿ لممؤنِث(، ُيقاؿ: "شبكِت المرأُة األشياَء، فيي شابكٌة َليا" 

أي ربَطت بعَضيا ببعٍض. وَىذا مف أبرِز سماِت اإلنترنت الذي يحمُؿ تسميًة مجازيًة 

الشبكُة " )toile d’araignéeمنقولًة عف المغاِت األجنبيِة، وىي بالفرنسية: "

نسبًة إلى الّصالِت التي َتربُط أجزاَءىا. فيذاِف المفظاِف المولَّداِف )الشابكُة، ( العنكبوتيةُ 

والشبكُة العنكبوتيُة( قد تنزَّال منزلَة َأسماِء األعالـِ الدَّالِة َعمى ُمسمَّاىا دوَف غيِرِه، أي 

اُه َتعيينًا ُمطمقًا أي بغي  . 5ِر قيٍد"منزلَة "َعَمـِ الشَّخِص"، فُيما "اسـٌ ُيعيِّف مسمَّ

فُة الَعوَلمةِ ثَـّ إفَّ إدخاَؿ لفِظ " " في العربيَِّة َيقتضي أْف ُيعدَّ َمصَدرًا ُتشتؽُّ ِمنُو الصِّ

"، والصفة " " ىي اسـُ فاعٍؿ َكػ"ُمكِرـ". ونجُد في ُمعوِلم  "معوَلـ" وىي اسـُ َمفعوٍؿ َكػ"ُمكَرـٍ

                                                           
5
 .۹٠٨ص ،شرُح باَنت سعاد ،ابف ىشاـ  
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"ُتشكِّؿ ىذه الطبقُة الوسطى المعولمُة، موضوَع أطروحِة : 7مف اإلنكميزيَّة 6مقاٍؿ مَترجـٍ 

مف المشتغميَف في القطاعاِت المرتبطِة باالقتصاِد المعوَلـِ وىـُ المستشاروَف  كوىيف 

داريو قطاِع الخدماِت". والمسيِّروَف الذيَف يقودوَف عمميَة   االندماِج، ومينيو وا 

" ومصطمَح "الكارثُة الماليَُّة الُمعوَلمةُ  ونجُد أيضًا عمى الشابكِة مصطمَح "المواطنةُ 

". globalized"، وباإلنكميزيِة "Mondialiséوىو لفٌظ يقاِبُمُو بالفرنسيَّة: " المعوَلمُة".

" فيشيُر َقطعًا لسمٍة تتجاوُز  -في جميِع األحواؿِ -وكؿُّ لفٍظ  يحمُؿ اشتقاَؽ كممِة "عاَلـٍ

 فيِو.  القطَر الواحَد أو الثقافَة التي تسودُ 

التي  -Transالمؤلفَة مف الَباِدئِة  "Transnational"ولكْف أيُّ لفٍظ ُيقابُؿ كممَة 

وىي الصفُة: "الوَطني"  nationalُتعطي َمعنى النَّقمِة أو الُعبوِر ِمف مكاٍف إلى آخَر، و

ِؿ السَّفِر أو "الَمحمي"؟ َفكممُة النَّقمِة ُيشتؽُّ ِمنيا الَمْنَقمُة وىَي: "المرحمُة مف مراح

. وُينعُت بَيذه الصفِة المركَّبِة ُكؿُّ ظاىرٍة تَتجاوُز في شيوِعيا البمَد 8والَمَناِقُؿ المراحُؿ"

"، وىو قريٌب في فحواُه، َبعيٌد عْف أصِؿ الكممِة  الواحَد، وُيحيُمنا َىذا المعنى لمفِظ "معوَلـٍ

ينتشُر انتشارًا واِسعًا، ويتعذَُّر أحيانًا تعييُف  ومدلوِليا الوضعي. فالشيُء العولميُّ 

ُمنطمقِو ِلكونِو يتوَّزُع في العالـِ ِبأسِرِه أو في ُجمِِّو. أمَّا "ما َيتجاوُز حدوَد الوطِف الواحِد" 

                                                           
6http://www.ribatalkoutoub.com/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=8:centrepolitique&catid=26:lecture&Itemid=16 
7 Searching for a Different Future: The Rise of a Global Middle Class in 
Morocco, Duke University Press, 2004. 

 .: ف ؽ ؿ(، )مادةدار إحياء التراث العربي ۹. طػلساُن العَرب، ۹۱٠٠  ابف منظور 8
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فَمعروٌؼ َأصُمُو، وانتشاُرُه قد ال يكوف عالميًا، لذا ُيستحسُف إيجاُد لفٍظ آخَر يتشاَبُؾ فيِو 

وِع والعبوِر. فمبالغُة اسـُ الفاعِؿ مف "َعاِبٍر" ىو "َعّباٌر"، وىذا الوزُف يِصحُّ َمعنى الشي

َكقوِلنا َمثاًل: ثوَّاٌب  -وىو صفٌة تدؿُّ َعمى الُمباَلغِة أيَضاً –أْف يكوَف مَف االسـِ المنسوِب 

َكَر )صاحُب ِحرفِة الثياِب(، وعّواٌج )صاحُب حرفِة بيِع الَعاِج أي عظـِ الفيؿ(... وذ

الجاربرديُّ أفَّ أَحَد أوزاِف االسـِ المنسوِب الشَّاذِة وْزُف َفعَّاٍؿ، فُيقاُؿ ثوَّاٌب "ِلمْف ُيكثُر 

. والمقصوُد بالتَّضعيِؼ ىنا أْف تكوَف 10الشَّيِء... ألفَّ التضعيَؼ لمتكثيِر" 9مالبسةَ 

كثيِر والمبالغِة في وقوِع العيُف ِمف )َفعَّاؿ( ُمثقَّمًة، ألفَّ َىذا التثقيُؿ ىو عالمُة الت

الشَّيِء. وينسحُب َمعنى التكثيِر ُىنا َعمى ما صاَر َتجاوُز الحدوِد سمًة مالزمًة َلُو. 

" فإفَّ َمدلوَؿ َىذا البناِء إشعاُر َساِمعِو بتجاوِز َعبَّاُر الُحدودِ فإْف ُقمنا في َىذا الَموضِع: "

ُؽ ىذا الوصِؼ عمى الشيِء الذي َيتجاوُز الموصوِؼ بِو القيوَد والمواِنَع، ويجوُز إطال

 حدوَد البالِد َتجاوزًا ثابتًا، وبذلَؾ نكوُف قد وفَّينا المصطمَح َحقَُّو.

" : " َفما فصاحُة َىذا المفِظ؟ إفَّ الكاِئَف ىو َأصُؿ َكوني  وُيقاُؿ في اإلشارِة ِلَما ىَو َعالميٌّ

وِعنَدما ُيقاؿ الكوُف ُيقصُد بِو األشياُء الشيِء، وكؿُّ ما يسِبقُو الَعدـُ َفيو َكائٌف. 

، ِلذا ُيَعبِّروَف َعنُو َأحيانًا ِبالعواِلـِ والُمراُد  الُمشاَىدُة أو غيُر الُمشاىدِة َلنا المسبوقُة ِبالَعَدـِ

                                                           
9
ُيقاُؿ: "البسُت اأَلمَر خالطتُو"، وُيقاُؿ: "الَبسُت فالنًا عِرفُت باطَنُو" )لساف العرب: ؿ ب   

 س(.

دار الطباعة . طبعة مصورة عف مجموعُة الشافية من عممي الصرِف والخطالجاربردي،  10
 .(۹۲٥ص) ،العامرة، عالـ الكتب، بيروت
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، وواِحُدىا الكوُف أو الَفرُد. َفإذا َألحُقوا ياَء النِّسَبِة ِبالَمصدَ  ِر ِبيا األكواُف أو أفراُد الَعالـِ

، وَلكنَُّو َينطِبُؽ َأيضًا َعَمى َما ىَو ِضدُّ  " وُيريدوَف َبَو الَفَضائيَّ )الَكوُف( َقالوا "َكونيٌّ

الَفَضاِء َأْي االْمتالُء، َفِكالُىَما َكوني. أَما الَمعنى الشائُع ِليذِه الَكممِة اآلَف َفيو 

واِسعٍة. محمود أميف العالـ لُو االنتشاُر الواسُع الشَّاِمُؿ ِلفضاءاٍت وَمساحاٍت وُحدوٍد 

. وُىنا اسَتعمَؿ الكاتُب لفَظ الفكُر العَربيُّ بيَف الخصوصيِة والكونيّةكتاٌب ُعنوانُو: 

"َكوني" ُمقاِباًل ُمَضادًا ِلكممِة "ُخصوصي". َيقوؿ: "َىكذا نتبيَُّف في عصِرنا الراىِف 

. و يقوُؿ َأيَضًا: "ُىناَؾ أوال 11سائٍد"ذاَت نمٍط رأسماليٍّ  حضارًة عالميًة أو كونيًة واحدةً 

مف ينكُر الوجوَد الموضوعيَّ لمعولمِة أو الكونيَِّة الحضاريَِّة، مكتفيا بإدانتيا والسعِي 

إلى القطيعِة َمعيا، بؿ مع العصِر عامة. وليذا يتُـّ التصّدي ليذه العولمِة وليذا 

. ناُلحُظ أفَّ 12وىذِه الكونيِة" العصِر برؤية حضاريٍة كاممٍة مناقضٍة ليذِه العولمةِ 

ِؿ، وَعمى "عولمٍة"  الكاتَب استعمَؿ لفَظ "كونيَّة" َمعطوفًا عمى "عالمية" في المثاِؿ األوَّ

ـُ أفَّ المعطوَؼ في المغِة العربيِة َيشتِرُؾ مع المعطوِؼ َعميِو  في المثاِؿ الثَّاني. وَنعم

ا َقاَلُو المؤلُِّؼ  َأفَّ األلفاَظ: "عالمية" و"عولمة" و"كونية" متحدٌة في الَمعَنى. وَيبدو ِممَّ

. والحاِصُؿ أفَّ لفَظ كوني صحيٌح ِمْف َحيُث االشِتقاُؽ. وَلكْف َقد َيطعُف  -في الَمفيوـِ

                                                           
، دار المستقبؿ ۲. طػالفكُر العربيُّ بين الخصوصّيِة والكونّية، ۹۱۱٠محمود  ،أميف العالـ 11

 (.1ص، )العربي، القاىرة
12

 .(۹۹ص) ،الفكُر العربيُّ بين الخصوصّيِة والكونّية ،أميف العالـ   
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في استعماِلِو َنوٌع مَف الَغرابِة الَّتي َقد َيشعُر ِبيا السَّامُع ِلَيذا المفِظ. لذا  -في َمنظورنا

 تعماُؿ ألفاٍظ ُأخَرى ُمرادفٍة.يكوف مَف األفَضِؿ اس

 ؟ "interculturelوفي سياٍؽ متصٍؿ َأيضًا، كيَؼ السَّبيُؿ لتعريِب المفِظ الفرنسيِّ "

َمعناىا ثقافي، فيؿ ُنقرُّ المفَظ الُمولََّد   culturelتحدُِّد َمعنى البينيَِّة، و -Interالباِدئُة 

ِمْف مختصّي العموـِ االجتماعيَِّة والثقافّيِة الذي دَرَج عدٌد  13" أو "بينثقافي"ثقافي-بين"

والمترجميَف عمى استعماِلِو؟ َمسألٌة َتطرُح َنفسيا ُىنا: َىذا المفُظ المركَُّب ُمؤلٌؼ مْف 

، وكممُة "ثقافي" وىي صفٌة ألنَّيا اسـٌ منسوٌب إلى الثقافِة بياِء  َكممِة "بيف" وىي اسـٌ

مركَُّب المزجيُّ ُمؤلَّفًا مف اسـٍ وصفٍة، وىذا ما َيظيُر النِّسبِة في آِخرىا، فيكوُف َىذا ال

، وىو في الفرنسيِة صفٌة؛ وىذا ُيشيُر إلى  َؿ َمنزلَة اسـِ العمـِ فيِو ِخالٌؼ أِلفَّ المفَظ َتنزَّ

تبايٍف في الَمعَنى المراِد مف المفِظ بالفرنسيَِّة والعربّية. َنستخِمُص ِمف ذلَؾ أفَّ نقَؿ 

إلى ُأخرى َينبغي أْف يكوَف ُمَقيدًا بالّسياِؽ؛ فُيقاُؿ في أحِد الَمواضِع:  المعنى مف لغةٍ 

""La communication interculturelle والمعنى الحرفيُّ ىَو "التواصُؿ البيف-

، الذي ُيفيـُ مف  ثقافي"، أما المعنى الذي تقتضيِو المغُة العربيُة فيَو: التواصُؿ الثقافيُّ

 dialogue "intercultural"ٍة بيَف أكثَر مف َطرٍؼ، ومثاُؿ ذلػَؾ:َمنطوِقِو وجوُد عالق

. وُيمكُف َأيَضًا أْف ُنحّوَؿ الصفَة )ثقافي( إلى التركيِب اإلضافيِّ )بيَف (الحواُر الثقافيُّ )

الثَّقافات(، فنقوُؿ َمثاًل: "حواٌر بيف الثّقافات" أو "حواُر الثّقافات". أمَّا إذا َجاءْت ِبصورِة 

                                                           
13

 وحضرموت...بالمزج كما في بعمبؾ و بنغازي   
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التَّواصُل مكُف َلنا أْف نقوَؿ، َبَداًل َعف البيف ثقافية، ، فيُ (interculturalité) اسـٍ 

؛ إْذ َنجعُؿ مف االسـِ في الفرنسيَِّة َتركيَبًا ُمؤلَّفًا في العربيِة االمتزاُج الثقافيُّ أو  الثقافيُّ 

 مف صفٍة وموصوِفيا.

نِة مف الباِدئِة  "interdisciplinaire"ونقيُس َعمى ذلَؾ المفَظ المقابَؿ لكممِة  المكوَّ

Inter- وىَي َتعني َكما بّينا في المثاِؿ السَّابِؽ "بيف"، والجوىُر ،"discipline"  أي

التي َتجعُؿ الكممَة عمى ىيئِة النَّعِت وىَو  aire-اختصاٌص أو حقٌؿ دراسي، والالحقُة 

بيِة؛ إْذ موضُع ياُء النِّسبِة آخُر الكممِة وىي ما ُيمكُف أف تُقابَمُو ياُء النسبِة بالمغِة العر 

، فُيقاُؿ َعف معنى الَكممِة حينئٍذ إنيا  ياٌء مشدَّدٌة، وتثقيُميا يمنُع التباَسيا بياِء المتكمِّـِ

َكما -تفيُد َمعنى النِّسبِة إلى عائمٍة أو مدينٍة أو َصنعٍة...، وَفاِئدُتيا )أي النسبة( 

ح الجاربرديُّ  فِة"ىي " -يوضِّ " interdisciplinaire"وبالعودِة إلى لفِظ  .14فائدُة الصِّ

نتبّيُف أنَُّو ُيشيُر إلى الدِّراساِت الَحديثِة التي َلـ َتعْد َتكَتفْي في عصِرَنا ِبُمعطياِتيا 

ـُ أىداِفَيا البحثيَّة. وَثمَّ  َة سعٌي الذَّاتيَِّة، َفيَي َتستِمدُّ ِمَف الُعموـِ اأُلخرى أشياَء منتقاٍة تخِد

َحثيٌث لتثبيِت ِسمِة الدِّراساِت الُمتعدِّدِة المشارِب في العموـِ الحديثِة في الغرِب 

ـَ بالَمزايا االجتماعيِة والثَّقافيِة لمُّغتيِف  ِر. فالتَّرجمُة َمثاًل باَتْت ِعممًا َيقَتضي اإللما الُمتطوِّ

-دراساٍت وتحميالٍت اجتماعيٍة وثقافيٍة المتيِف تَقُع فيِيما التَّرجمُة فيطَّمُع الُمترجـُ عمى 

حَتى يكوَف عمى درايٍة تامٍة بالَمعنى اّلذي  -تشمُؿ أيضًا دراسًة لمتصوراِت الذِّىنيَّةِ 
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 .(۱۱، )صمجموعة الشافيةالجاربردي،   
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ُيقدِّمُو ألصحاِب المغِة اأُلخرى التي ُيترِجـُ إلييا ولإلشارِة إلى "َمقاـِ الكالـِ 

ِعمـِ التَّرجَمِة ِبعموـٍ ُأخرى واختصاصاٍت . بناًء َعمى َىذا َتستعيُف دراساُت 15وُمناسبِتِو"

ُمختمفٍة َتتجاوُز ُحدوَدُه الضّيَقِة. وَىذِه المعارُؼ تعّد ُمكمِّمًة، وَتيدُؼ لإلحاطِة بالّترجمِة 

ألنَّيا ظاىرٌة عمميٌة وذىنّيٌة، ولتقديـِ منيجّيٍة ُمالئمٍة ِلمْف َيودُّ امتياَنيا. فأيَّ ُمقابٍؿ 

ـَ التَّرجمِة ِبصَفةُنعطي لمُجممِة الت  : ي تَنعُت ِعم

 "La traductologie est une science interdisciplinaire" ؟ وَىْؿ َنقوُؿ في

ـُ الترجمِة ىو ِعمـٌ )يمتدُّ( بيَف االختصاصاِت"؟ فنزيُؿ ياَء النِّسبِة،  ترجمِة َذلَؾ: "ِعم

ـْ نقوُؿ: "عمـُ  الترجمِة ِعمـٌ َيعتِمُد َعمى  وُنحافُظ عمى البينيَِّة وَنجمُع االختصاَص. أ

ـْ َنقوُؿ:  ؿ الباِدئَة إلى ِصفٍة. أ الدِّراساِت البينيَِّة"؟ َفنستبِدُؿ باالختصاِص الدِّراساِت ونحوِّ

"؟ ِلتدؿَّ كممُة "ِعْمـ" َعمى سمِة التَّرجمِة وَماىيَِّتيا، وُيحدُِّد الخاصيَُّة َبيني  "التَّرجمُة ِعمـٌ 

سَبِة. الُمسَتخمُص ِمف ذلَؾ أنَُّو إذا َورَدت َكممُة اختصاص أو عمـ في "البينّية" ياُء النِّ 

الَّ َفيمكُف القوُؿ َعمى َسبيِؿ الِمثاِؿ: "ِدراساٌت  تيِف، وا  الجممِة َفال داعَي ِلتكراِرىا َمرَّ

 ، أو "عموـٌ بينّيٌة"، الخ...بينّية "

ُو وَىكذا تبّيُف الموازنُة بيَف المفظيِف المَذيف َجرى تَ  حميُميما َأعاله أفَّ سياَؽ الَكالـِ ُيوجِّ

ْف ُكنَّا َأزلَنا  َنوَعًا َما َنقَؿ الُمصطمِح في ِظؿِّ الِحفاِظ َعمى ماىيَّتِو والسِّمِة الباِرزِة فْيِو. وا 
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ـَ َيقوُؿ كالَمُو.    أي الحالَة التي جعمِت الُمتكمِّ
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ِؿ )البيف ثقافي( إلشارِة الّسياِؽ إليِو، فالبينّيُة الزـٌ ُحضوُرىا ليدؿَّ  "البيَف" مَف المفِظ األوَّ

 ياُؽ عمى فحوى المفِظ. الس

 

 :اسـتئثار المفظ بالمعنى المجازي الُمسـتحدث دون الوضعي -۲

إفَّ تسميَة ظاىرٍة جديدٍة َتستدعي تحميَؿ المصطمِح الذي ُيراُد إيجاُد مقابٍؿ َلو، 

مكانّياِتيا، وِمف ذلَؾ إدراُج باِدئٍة أو الحقٍة لكممٍة معروفٍة،  واالستعانُة بمعطياِت المغِة وا 

ُح َىذا،  وىو لفُظ: لتعدِّؿ َمعناىا، ال بْؿ لتشيَر إلى ظاىرٍة ُمختمفة. ونضرُب ِمثااًل ُيوضِّ

"Acculturation" ُتطاِلعنا موسوعُة "االنكارتا" بالمغِة الفرنسيِة عمى التَّعريِؼ اآلتي .

 لمظَّاِىرة:

"Processus par lequel un groupe humain acquiert de nouvelles 
valeurs culturelles au contact direct et continu d'un autre groupe 
humain16".  

"َمدرجّيٌة َتكتسُب مف ِخالليا َمجموعٌة بشريٌة قيمًا ثقافيًة جديدًة باتِّصاِليا  أي أنَّيا

 المباشِر والمستمرِّ مع مجموعٍة بشريٍة ُأخرى".

"، فَيْؿ َأصاَب الواضعوَف في ُمثاقفةَنسمُع اليوـَ ُمقاباًل َعربيًا ِليذا المصطمِح، وىو: "

، َفنجُد أفَّ أصَمُو كممُة:نبدُأ بتحميِؿ  تجديِدِىـُ االصطالحي؟   Cultureالمفِظ الفرنسيِّ

بعَد َحذِؼ الحرِؼ األخيِر غيِر  ation-، وُألِحَقت بِو a-)ثقافة(، ُصدَِّرت بالحرِؼ 
                                                           

16 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 

Tous droits réservés. 
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ـَ المفَظ بِو، وىَي الِحقٌة تُفيُد َمعنى الحثِّ عمى القياـِ  aالممفوِظ وقمِبِو إلى  لَيستقي

ثَِقَؼ الشيَء ثَْقفًا وِثقافًا "لساُف العرِب" في َمادَِّة "ثََقَؼ": "ِبالفعِؿ. وِلنَر َما صرََّح بِو 

كَضْخـٍ كما في الصحاِح، وُضبَط في « رجٌؿ ثقؼٌ »وثُُقوفًة: َحَذَقو. ورجؿ ثَْقٌؼ )قولو 

القاموِس بالكسِر َكحْبٍر.(. وَثِقٌؼ وثَُقٌؼ: حاِذٌؽ َفِيـٌ، )...( ابُف دريد: ثَِقْفُت الشيَء 

 وثَِقْفُتو. )...( وثَُقَؼ الرجُؿ ثَقافًة أي صار حاِذقًا َخفيفًا )...( ومنُو الػُمثاَقفُة"؛ َحَذْقُتو،

أي صاَر مثقَّفًا وىنا بمعنى َجعِمو حاذقًا، وىذا ىو المعنى الوضعيُّ لمكممِة. والُمثاقفُة 

يِة أفَّ َما مصدٌر عمى وزِف المفاعمِة، فعُمُو عمى وزِف َفاَعَؿ، ومف قواعِد التصريِؼ العرب

كاَف عمى وزِف َفاَعَؿ مف األفعاِؿ فإنَّو يدؿُّ عمى اشتراِؾ اثنيِف في الِفعِؿ، َكقوِلَؾ: 

عمرًا، فإنو يدؿ صريحًا عمى نسبِة الضرِب إلى زيٍد متعمقًا بعمرٍو وِضمنًا  "ضارَب زيدٌ 

ممِة "ما وقَعت لو . والمعنى الوضعيُّ أْف ُيراد بالك17عمى نسبِتِو إلى عمرٍو ُمتعمقًا بزيٍد"

في وضِع واضٍع )...( وقوعًا ال تستنُد فيِو إلى غيِرِه )...( وىذِه ِعبارٌة تنتظـُ الوضَع 

َر عنُو كمغٍة تحُدُث في قبيمٍة مَف العرِب، أو في جميِع العرِب، أو في  َؿ وما تأخَّ األوَّ

. أما لفُظ الثقافِة فاتَّخَذ . وىذا الكالـُ يوافُؽ َمعنى "الُمثاقفِة" الوضعيِّ 18جميِع النَّاِس"

ِلنفسِو معنًى مجازيًا بات يسبُؽ المعنى الموضوَع في األذىاِف، فُيقاُؿ في الَمجاِز: 
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 .(٧٨ص)، مجموعة الشافيةالجاربردي،    

ميو محمود قرأه وعمؽ ع، ۹طػ. أسراُر البالغة، ۹۱۱۹القاىر  عبد الجرجاني،  18
 .(۳٥ٓ ، )صشاكر، دار المدني، جدة
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. فال إشارَة ُىنا إلى الِحذِؽ أو 19"أدَّبُو وثقَّفُو )...( وىؿ َتيذَّبُت وتثقَّفُت إاّل عمى يِدَؾ"

عنى المجازيُّ لمثقافِة وقد ُنقَمت عف َمعناىا َنحوِه، والمراُد اكتساُب الشَّيِء، وَىذا ىو الم

: "فكؿُّ َكممٍة ُأريَد ِبيا غيُر َما وَقَعْت لُو في وْضِع واِضعيا لمالحظٍة بيَف  الحقيقيِّ

 . 20الثاني واألوؿ فيي مجاٌز"

ـَ أفَّ المثاقفَة لفظٌة ُيراد بيا التواصُؿ بيف طرفيف، وىذا داخٌؿ تحت  وَيظيُر ِممَّا تقدَّ

آنفًا يقوِّي  شرِح الشافيةى المجازي ال الوضعي، وتصريُؼ الكممِة الذي نقمناُه عف المعن

المعنى المجازيَّ فييا ألنَّو يدؿُّ عمى معنى االشتراِؾ بيف طرفيِف في التأثُّر بثقافٍة ما 

وفي التأثيِر فييا، متيحًا التمازَج بيَف ثقافتيِف أو أكثَر تماُزجًا ليَس معناُه زواَؿ إحدى 

الذَّاتية. فالُمستنَتُج ِمْف الثقافتيِف عمى حساِب اأُلخرى، َبْؿ َتبقى لكؿِّ ثقافٍة خصاِئُصيا 

َذلَؾ أفَّ َمصَدَر المثاقفِة يجوُز في القياِس أف يشتؽَّ منُو الفعُؿ الماضي: )ثَاَقَؼ( 

والمضارُع: )ُيثاِقُؼ أوتُثاِقُؼ أو ُأثاِقُؼ أو ُنثاِقُؼ( واألمُر: )ثَاِقْؼ( واسـُ الفاعؿ: 

ُىما ُمثاِقٌؼ لخآَخِر". واسـُ الَمفعوِؿ )ُمثاِقُؼ(، فيقاُؿ َمثاًل: "الفرنسيُّ والعربيُّ ِكال

)ُمثاَقُؼ( ويدؿُّ اسـُ المفعوِؿ ُىنا عمى حصوِؿ َأثِر الُمثاقفِة ِعنَد َطرفيِف. وكؿُّ ذلَؾ 

َيدخُؿ تحَت ما ُيسمَّى بالُمولَِّد. وفي معاجـِ العربّيِة إشارٌة إلى َذلَؾ كاّلذي َذكَرُه الفيروز 
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 .(: ثقؼ)مادة ،أساُس البالغةالزمخشري،   

20
 (.۳٥۹)ص ،أسراُر البالغة ،الجرجاني  
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بيديُّ في 21مّيَف: كيَّفُتُو فتكيََّؼ قياٌس ال سماَع فيِو"آبادي ِبقولِو: "وقوُؿ المتكم . قاَؿ الزَّ

. فظاىرُة َغمبِة المجازيِّ عمى الوضعيِّ 22َشرِح َذلَؾ: "ُقمُت َفَعنى بالقياِس ُىنا التَّوليَد"

 واردٌة جدًا في الكالـ. 

وجَهُة لوضِع، وىَو: "ِمثااًل آخَر ُيبيُف بوضوٍح كيفيَة َتصدُِّر المجاِز َعمى اوَنعرُض ُىنا 

: في الفرنسيَِّة   "point de vue"". َتعني ِعبارةُ َنَظر  )ُنقطُة َنظٍر( ِبمعناَىا الوضعيِّ

"Panorama qui se découvre au regard d'un endroit déterminé23"  

 )َنظَرٌة ُشموليٌَّة َتكشُؼ َعف ُمشاىدِة َمكاٍف ِبعيِنِو(.

َغالبًا ما يكوُف َعمى عموٍّ ُمرتفٍع، ُيفيُد في َرصِد الَمواقِع وُيقصد ِبِو مكاٌف مميٌز، 

 وُمراقبِتيا أو ُمشاىدِتيا. ولكفَّ َىذِه العبارَة اكتَسَبت معنًى مجازيًا آخَر، وىَو:

"Façon particulière d'envisager ou d'examiner quelque chose. 

Synonyme: opinion24". 

 أو دراسِة شيٍء َما، وُمراِدُفُو: َرْأٌي(. )َطريقٌة َخاّصٌة في استشراؼِ 

                                                           
ؾ ي  ،)مادة:. مؤسسة النوري، دمشؽالقاموُس الُمحيط ،۹۱٠٨الفيروز آبادي   21
 .(ؼ
بيدي  22 ، . المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويتالعروستاُج ، ۲ٓٓ۹ الزَّ

 (.ؾ ي ؼ)مادة: 
23 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous 

droits réservés. 
 المعجم نفسه. 24 
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َؿ، وِبتنا نسَمُع "وجية نظر"  وَىذا المعنى المجازيُّ َتجاوَز المعنى الوضعيَّ األوَّ

 والَمعنى الذي يِرُد إلى الذِّىِف ىَو المجازيُّ ُحكمًا.
 

لفظٍي وَتوسٍُّع  ِسوى اتساعٍ  -ِمف وجَيِة َنظِر الَبعضِ -بيَد أفَّ المجاَز واالشتقاَؽ لْيَسا 

 في الحقِؿ الدَّالليِّ ِلكمَمٍة َتحمُؿ َمفيومًا َأبعَد ِممَّا َيدؿُّ َعميِو َمنطوُقيا وَمعناُه الوضعيُّ 

 :التوسُّــُع الـدَّالليُّ لأللَفـاظ -۳

ْف كاَف  ىَو َضرٌب ِمَف التطوِر الدَّالليِّ لمفيوـٍ أو لصورٍة ذىنيٍة مرتبطٍة ِبمنطوقٍة، وا 

َمحدودًا في بعِض األحياِف، َفقْد ُيؤّدي في أحياٍف ُأخرى لتصّوٍر ُمغايٍر َتمامًا  التوسُّع

، وقد َيِرُد المعنى الجديُد إلى الذِّىِف َقْبؿ المعنى القديـ . 25عمَّا ُيشيُر إليِو المفُظ األصميُّ

التي َباَتت ُتشيُر في أغمِب الّسياقاِت إلى أداِة التحكُّـِ بشاشِة  الفأرةِ ِمثاُؿ َذلَؾ لفظُة 

 الحاسوِب َقبؿ أف ُتشيَر لمسَّامِع إلى الحيواِف الَفأر.

ويؤدي التوسُُّع َأيضًا إلى التداخِؿ ِعندما َيأخذ لفٌظ معنًى وضدَُّه ِبحسِب السِّياِؽ. 

ثَرْت دالالُتيا، وأضَحْت َتعني الشيَء وما وُىناَؾ في المغِة َكمماٌت َتوسََّع َمعناىا َفتنا

؛ إْذ ُتطاِلُعنا croireُيغايرُه أو ما يكوُف لُو ِضدًَّا. ونضرُب َمثاًل عمى ذلَؾ الكممة: 

،  -۲ -صّدؽ -۹َقواميُس المغِة الفرنسيِة بَمعاٍف عدٍَّة َيحِمُميا الِفعُؿ، وىَي:  قّدر، حكـَ

 يماف.كاَف عمى ِثقٍة، كاَف َعمى إ -۳ -فّكر
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 وىنا يجاري التوسُع االستئثاَر بالمجاِز دوَف الوضِع الذي تقدَّـ َشرُحو. 
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بيَد أفَّ أكثَر َمعنًى َيدؿُّ َعميِو الِفعُؿ في االستعماِؿ الشائِع في الوقِت الحاليِّ ىَو: 

" أو  اعتَقَد، الذي ال َيحمُؿ معنى "كاَف عمى ثقٍة" أو "عمى إيماٍف"، بْؿ َمعنى "ظفَّ

". وَنستعِرُض فيما َيمي ُمرادفاتُ   ىذِه الَكممِة بالفرنسّيِة:  26"َشؾَّ

Synonymes du verbe "croire" 
penser  

 

imaginer  

 

compter  

 

estimer  

 

présumer  

 

ُيبّيُف الموُف الدَّاكُف الذي عمى يميِف الكممِة المرادفِة َمدى ُقرِب َمعناىا ِمْف َمعنى الكممِة 

ِؿ َنجُد كممَة "َفّكَر" أو "اعتقَد"، َيمييا ُمباشرًة كممُة "تخيََّؿ" )!(،  األصِؿ، ففي الّنسِؽ األوَّ

وَبعدىا "َأحصى"، وَبعدىا "قّدَر"، وَبعدىا "افترَض" أو "َخّمَف" )!(. َفحاُؿ الفعِؿ في 

دراِؾ الفرنسّيِة َكحاِلِو في العربّية، باَت َحاماًل ِلمعنى الشؾِّ أكثَر مف حممو لمعنى اإل

 لمشيِء أو العمـِ بو ِعمَمًا جازمًا أو اإليماِف بو ِمف خالِص القمِب.

إاّل أفَّ التوسَع قد يكوُف َسببًا في َلْبِس الَمعنى ِعندما ال يدّؿ صراحًة عمى الشيِء أو 

المفيوـِ الذي وِضَع لإلشارِة إليو أْصاًل، وِبخاصٍة ِعندما يدؿُّ المفُظ العربيُّ عمى مفيوـٍ 

منشٍأ أجنبي. وَيبرُز تزاحـُ الّتفسيِر المعجميِّ مع التفسيِر الّداللِي في ظِؿ وجوِد  ذي

وُمعبرٍة عْف تشبيٍو أو تَقريٍب َقد َيختمُؼ باختالِؼ الثّقافاِت.  كمماٍت مّتسعٍة في َدالالِتيا
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 البومِ  ومف ذلَؾ التصوراُت الُمرتبطُة بالطيوِر. َفقد ُيَتوسَُّع في استعماِؿ صورِة َطائر

وَدالالِتو بالمغة الفرنسيِة؛ إْذ َيروُؽ لمفرنسييَف وصُؼ الظَّريِؼ مف المواقِؼ واألشخاِص 

 بالبوـِ )!(، وفيما يمْي بعُض استعماالِتيا في ُجمٍؿ:

Chouette: 1. Gentil et sympathique – une chouette fille. 2- 
beau et agréable – nous avons fait une balade très chouette. 
3- formidable et très satisfaisant - chouette alors !27 

رائعٌة  -۳َجميٌؿ وُممتٌع )ُقمَنا ِبنزىٍة بوـٍ ِجدًا(.  -۲لطيٌؼ وكّيٌس )فتاٌة بوـٌ(.  -۹

.)!  وُمرضيٌة جدا )بوـْ

صاَب بالعيِف "وَنقَؿ المسعوديُّ عف الجاحظ أفَّ البومَة ال َتظيُر بالنَّياِر َخوفًا مف أْف تُ 

َر في َنفِسيا أنَّيا َأحسُف الَحيواِف لـ َتظيْر إال بالميِؿ" . إاّل 28ِلُحسِنيا وَجماِليا وَلمَّا َتصوَّ

، والعرُب َتتطيَُّر منُو ومف صياِحِو خشيَة وقوِع  أفَّ المعروَؼ عِف البوـِ أنَُّو َرمُز الّشؤـِ

ِعنَد سماِع َصوتِو وَيطمبوَف مف اهلِل  طامٍة أو ُحدوِث وفاٍة، َفيستعيذوَف مف الّشيطافِ 

الّسالمَة والتمطَُّؼ. َفميَس في ِذكِر البوـِ في العربيَِّة أيُّ َشيٍء مف المطافِة والكياسِة 

وعِة. وَمعنى َذلَؾ أفَّ باَب ال والتوسُِّع َيجُب َغمُقُو في َنقِؿ الُجمِؿ المتقدِّمِة  تَّوليدِ والرَّ

ـُ َقا َىذا رائٌع  -۳ُنزىٌة جميمٌة ُممتعٌة،  -۲فتاٌة َلطيفٌة كّيَسة،  -۹ئميَف: الذِّكِر، َفُنَترِج

 رائٌؽ!
                                                           

27
 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous 

droits réservés. 

، دار ۹. جحياُة الحيوان الكبرىالدميري، كماؿ الديف محمد بف موسى )د. ت(،   28
 .(۲ٓ۲ص، )األلباب، بيروت
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. وقد قاَؿ الدَّميريُّ في وصِفِو: الغرابُ أمَّا َنظيُر البوـُ في كثيٍر مَف الِكتاباِت فيَو 

وقاَؿ "والَعرُب تتشاءـُ بالغراِب ولذا اشتقُّوا ِمْف اسمِو الُغربَة واالغتراَب والغريَب )...( 

يُو لينُظَر إلى  ا َوجَّ صاحُب المجالسِة ُسّمَي ُغراُب البيِف ألنَُّو باَف َعف نوٍح )...( َلمَّ

. وِلَيذا السبِب ُيطمُؽ عميِو ُغراُب الَبيِف، 29الماِء فذىَب ولـ يرِجْع ولذلَؾ َتشاءموا بِو"

ُة الّناِس وُفصحاؤُىـ، َفيقاُؿ َعف الشَّ  خِص الشؤـِ الذي يأتي وىي كنايٌة َيتدواُليا عامَّ

باألخباِر السّيئِة الُمنبئِة عف الخراِب )َغراُب البيِف(. وُيستعمُؿ لفُظ غراٍب أحيانًا عمى 

: "َجاَء الُغراُب". وَىذا اتساٌع في  سبيِؿ االستعارِة التَّصريحيِة، فُيصرَُّح في الكالـِ العاميِّ

ْف ُترجمت الَمعنى، يوِجُب َفيُمُو معرفَة الثَّقافِة المراف ـَ بمفاىيميا. وا  قِة لمغِة، والعم

الجممُة السَّابقُة إلى الفرنسية، فالّداللُة سوَؼ تختمُؼ ُحكمًا ألفَّ الموروَث المغويَّ 

 والثقافيَّ مختَمٌؼ. بالمقابِؿ يرمُز الُغراُب إلى مدلوٍؿ آخَر بالفرنسيِة، فإْف َسمعنا الجممة: 

- être harcelé par un corbeau 
 َضايَقُو ُغراٌب ِمرارًا. -

فالتركيُب سَيبدو لنا مستحدثًا وغيَر مستساٍغ في المغِة الَعربيِة، َفضاًل عف كوِف الُغراِب 

المقصوِد ُىنا: شخصًا َيبعُث َرسائَؿ مجيولَة االسـِ بنوايا سيئٍة. فَيُينا اتساٌع في 

ـَ يجُب الَحذُر ِعنَد َنقِؿ ُكؿِّ  المفظ. َلفٍظ موسَِّع الدَّاللِة ُمستحدٍث.  وبناًء عمى ما تقدَّ

                                                           
، دار األلباب، ٢. جحياُة الحيوان الكبرى، كماؿ الديف محمد بف موسى )د. ت(، الدميري  29

 (.۱۹، )صبيروت
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فاألخُذ بالّسياِؽ المصاحِب لمكمماِت، وِبَفحواىا المجازيِّ ُىما السبيُؿ الوحيُد الستجالِء 

 المقصوِد وَنقِؿ ُمبتغاه.

ـُ  النتيجُة أفَّ ُكؿَّ َلفٍظ مولٍَّد َيستوجُب تَفكُّرًا في َأصمِو والُمراِد ِمنُو، وكؿُّ تَفكٍر ال ُيقي

ُد خارَج ِسرِب الَمعنى ويكوُف نشازا...اعت  بارًا لطبيعِة المادِة أو المفيوـِ الُمسمَّى، سيغرِّ
 

 :الخـاِتـمـة
َتجُدُر في ِختاـِ َىذا المقاِؿ اإلشارُة إلى افتقاِرنا في الوطِف العربيِّ إلى مجموعاِت َعمٍؿ 

 ، َتضُـّ لغوييَف واختصاصيَف في الُعموـِ المختمفِة ُميمتيا االستقاُء مف ينابيِع العموـِ

يِة مف وج-روري، ألنَّو المفظي الضَّ  التَّجديدِ وتعريُب األلفاِظ األعجميِة في سبيِؿ 

التَّوليِد َيستمرُّ َنسُؿ المغِة، وَيتجدَُّد شباُبيا ِبمواَكبِة ُمخَرجاِت باالسِتحداِث و  -نظِرنا

ـُ، وتأخُذ َمظيرًا َبينّيًا.  الَعصِر العمميَِّة والِفكريَِّة، وبذلَؾ تتواصُؿ العموـُ وتتمازُج وتتعول

قٍح َكونيٍّ َعالميٍّ بيَف المفاىيـِ َفتتثاقُؼ الكياناُت بعُضيا َمع بعٍض وفَؽ مدرجيٍة ِمَف تال

والتصوراِت توِجدُه يُد المولِِّد بطريِؽ االشتقاِؽ والمجاِز والتوسُِّع. وُيسيـُ في تحقُِّؽ َذلَؾ 

فَّ في َذلَؾ   -ال شؾَّ -وجوُد الّشابكِة التي تجعُؿ مَف المفاىيـِ الَمنشورِة َعبَّارًة ِلمُحدوِد، وا 

ْف كاَف  َة َمْف يقفوَف في وجِو التَّجديِد واإلتياِف باألعجميِّ مف األلفاِظ َنفعًا كبيرًا؛ وا  َثمَّ

ْف كاَف بحثُنا  ألفَّ فيِو إفسادًا لّمغِة... أمَّا َنحُف َفمستمروَف َعمى نيِج التَّجديِد والتَّوليِد وا 

َعمى عمـٍ  َقد َنَيَؿ مف ألفاِظ عموـٍ ُمختمفٍة نوعًا ما، فإنَُّو َسيقتِصُر في كؿِّ َبحٍث قادـٍ 

 بَعيِنِو...
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 األبنية

 حاسوب  

 شابكة  

 العوَلمة 

 عّباُر الُحدود 

  ّكوني 

 بيْف ثَقافي 

  َّبيني 

  ُمثاقَفة 

 وجيُة َنظر 

 الَفأرة 

 ِاعَتقد 

 البـو 

 الغراب 
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