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الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة، وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية.

الرؤيـــــة

التعريف  باجمللة

أهداف  اجمللة

1(      األصالة واالبتكار، وسالمة المنهج واالتجاه.
2(    االلتزام بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.

3(    الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
4(    سالمة اللغة.

5(    أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.
 6(    أن يكون البحث المستل من الرسائل العلمية غير منشور أو مقدم للنشر، وأن يشير الباحث 

إلى أنه مستلٌّ من رسالٍة علميٍة.

 تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، باللغتين 
العربية واإلنجليزية، كما تهتم بنشر جميع ما له عالقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها، وملخصات 

الرسائل العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، وتصدر مرتين في السنة )يناير ـ يوليو(.

1(    أن تكون المجلة مرجعًا علميًا للباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
2(     تلبيـة حاجـة الباحثيـن إلـى نشـر بحوثهـم العلميـة، وإبـراز مجهوداتهـم البحثيـة علـى المسـتويات 

       المحلية واإلقليمية والعالمية.
3(    المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع. 

4(    تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة. 

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق معايير عالمية متميزة.

الرســـالـة

شروط  قبول  البحث

هـ
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االشرتاك والتبادل
مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة، جامعة الحدود الشمالية، ص.ب. 1321، عرعر 91431  

المملكة العربية السعودية

سعر النسخة الواحدة : 40 ريااًل سعوديًا أو 20دوالرًا أمريكيًا )شاماًل البريد(.

و



أواًل - ضوابط النص المقدم للنشر  :

1(   أال تزيد صفحاته عن )45( صفحة من القطع 
.)A4( العادي

2(   أن يحتوي على عنوان وملخص باللغتين العربية 
واإلنجليزية في صفحة واحــدة، بحيث ال يزيد 
يتضمن  وأن  ملخص،  لكل  كلمة   )200( عــن 
التخصص  على  دالــٍة  مفتاحيٍة  كلمات  البحث 
الدقيق للبحث باللغتين، ال يتجاوز عددها )6( 

كلمات، توضع بعد نهاية كل ملخص.
3(   أن يــذكــر اســم الــمــؤلــف وجــهــة عمله وعــنــوان 
باللغتين  مباشرة  البحث  عــنــوان  بعد  المراسلة 

العربية واإلنجليزية.
ــدم الـــبـــحـــوث الـــعـــربـــيـــة مــطــبــوعــة بــخــط  ــقـ 4(  أن تـ
)Simplified Arabic(، بحجم )14( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )12( للهوامش. 
بخط  مطبوعة  اإلنجليزية  الــبــحــوث  تــقــدم  أن     )5
)Times New Roman( بحجم )12( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )9( للهوامش.

6(  كتابة البحث على وجه واحد من الصفحة، مع 
تــرك مسافة  1.5 ســم بين الــســطــور، وتكون 
الــحــواشــي 2.54 ســم عــلــى الــجــوانــب األربــعــة 
للصفحة، بما يعادل 1.0 إنش )بوصة واحدة(. 

7( التزام الترتيب الموضوعي اآلتي: 

  الــمــقــدمــة: وتــكــون دالـــة عــلــى مــوضــوع البحث، 
والهدف منه، ومنسجمة مع ما يِرُد في البحث 
من معلومات وأفكار وحقائق علمية، كما تشير 
باختصار إلى مشكلة البحث، وأهمية الدراسات 

السابقة. 

  العرض: ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية 
الهدف،  التي تخدم  البحث، واألدوات والطرق 

وترتب المعلومات حسب أولويتها. 
  الــنــتــائــج والــمــنــاقــشــة: ويــجــب أن تــكــون واضــحــة 

موجزة، مع بيان دالالتها دون تكرار. 
للموضوع،  موجزًا  تلخيصًا  وتتضمن  الخاتمة:     
وما توصل إليه من نتائج، مع ذكر التوصيات 

والمقترحات. 
8( أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية 
في النص، وتكون باللونين األبيض واألسود، 
وتـــرقـــم تــرقــيــمــًا مــتــســلــســًا، وتــكــتــب أســمــاؤهــا 

والماحظات التوضيحية أسفلها.
ــدرج الـــجـــداول فــي الــنــص، وتــرقــم ترقيمًا  9( أن تـ
ــا، وأمـــا  مــتــســلــســًا، وتــكــتــب أســمــاؤهــا أعـــاهـ
الماحظات التوضيحية فتكتب أسفل الجدول.

عند  إالَّ  الصفحة  أسفل  الهوامش  توضع  أالَّ   )10
الــضــرورة فــقــط، ويــشــار إليها بــرقــم أو نجمة، 
 )9( و  للعربي   )12( بحجم  فيها  الخط  ويكون 

لإلنجليزي.
الكتاب المخطوط  نــمــاذج مــن صــور  11( وضــع 

المحقق في مكانها المناسب.
12(  ال تنشر المجلة أدوات البحث والقياس، وتقوم 

بحذفها عند طباعة المجلة.
13(  أن يراعى في منهج توثيق المصادر والمراجع 
داخل النص نظام جمعية علم النفس األمريكية 
)APA(، اإلصـدار السادس، وهو نظام يعتمد 
ذكـر االسـم والتاريخ داخل المتن، وال يقبل نظام 
المصادر  النص، وتوثق  داخــل  المراجع  ترقيم 
والمراجع داخل المتن بين قوسين حسب األمثلة 

إرشادات للمؤلفني

ز



اآلتية: يذكر اسم عائلة المؤلف متبوعا بفاصلة، 
وفي  1985م(.  )خــيــري،  مثا:  النشر،  فسنة 
الصفحة  رقــم  يضاف  المباشر  االقتباس  حالة 
ــاريـــخ الــنــشــر، مـــثـــا: )خـــيـــري،  مــبــاشــرة بــعــد تـ
للمصدر  كـــان  إذا  أمـــا  ص:33(.  1985م، 
السابقة،  الخطوات  اتباع  مع  فيذكران  مؤلفان 
ذا  واإ 1426هــــ(.  والعدناني،  )القحطاني  مثا: 
زاد عــددهــم عــن اثــنــيــن تــذكــر أســمــاء عوائلهم 
أول مــرة، مثا: )زهـــران والشهري والــدوســري، 
المصدر  من  االقتباس  تكرر  ذا  واإ 1995م(، 
نفسه يشار إلى اسم عائلة المؤلف األول فقط، 
ويكتب بعده وآخــرون، مثل: )زهــران وآخرون، 
النشر  مــعــلــومــات  تكتب  أن  عــلــى  1995م(، 

كاملة في قائمة المصادر.
14( تخرج األحاديث واآلثار على النحو اآلتي: 

    )صحيح البخاري، ج:1، ص:5، رقم الحديث 
 .)511

الــمــصــادر والــمــراجــع فــي نهاية  15( تــوضــع قائمة 
البحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا حسب اسم العائلة، 
و9  للعربي   12 وبحجم   ،)APA( نظام  ووفــق 
الببليوغرافية على  البيانات  وترتب  لإلنجليزي، 

النحو اآلتي: 

   االقتباس من كتاب: 
الجوير، إبراهيم مبارك. )2009م(. األسرة والمجتمع: 
دراســــــات فـــي عــلــم االجـــتـــمـــاع الــعــائــلــي. ط1. 

الرياض: دار عالم الكتب.
إبراهيم بن علي بن يوسف.  أبو إسحاق  الشيرازي، 
)1403هـــ(. المهذب في فقه اإلمــام الشافعي، 
تــحــقــيــق: حــبــيــب الــرحــمـــــن األعـــظـــمـــــــي. ط2. 

بيروت: دار الكتب العلمية.

   االقتباس من دورية: 
الجودة  ضمان  معايير  )2011م(.  أحــمــد.  عـــودة، 

ح

المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة: 
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد والجـــودة. المجــلة 
األردنيــــــــــــــــــة في العلـــــــــوم التربويـــــــــــــة،  7)2(،  

.193 -163 
   االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:  
الــقــاضــي، إيــمــان عــبــداهلل. )1429هـــــــ(. النباتات 
تــنــورة  رأســـي  بــيــن  الساحلية  للبيئة  الطبيعية 
والملوح بالمنطقة الشرقية: دراسة في الجغرافيا 
غير  دكــتــواره  رســالــة  البيئة.  وحماية  النباتية 
منشورة،  كلية اآلداب للبنات، الدمام: جامعة 

الملك فيصل.

    االقتباس من الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(:   
        مثال لاقتباس من كتاب:

المزروعي، م. ر.، و المدني، م. ف. )2010م(. 
تقييم األداء في مؤسسات التعليم العالي. المعرِّف 
 ،)DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x( الرقـمي
)http:// التشعبي  النصوص  نقل  برتوكول  أو 

(....www، أو الرقم المعياري الدولــــــي للكتاب 
(ISBN: 000-0-00-000000-0)

     ومثال لاقتباس من مقالة في دورية: 
في  الــحـــــوار  مفهـوم  )2014م(.  ف.  م.  الــمــدنــي، 
ــنــظــر. الــمــجــلــة الــبــريــطــانــيــة  تــقــريــب وجـــهـــات ال
لتكنولوجيا التعليم، 11(6)، 225-260. المعرِّف 
 )DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x( الرقمي 
)http:// التشـعبي  النصوص  نقل  برتوكول  أو 

  onlinelibrary.wiley.com journal/10.1111)
للمجلة  الــدولــي  التسلـسلي  المعياري  الــرقــم  أو 

(ISSN: 1467-8535)
أســمــاء  الــبــاحــث بترجمة أو )رومـــنـــة(  يــلــتــزم   )16

.

.



ــع الـــعـــربـــيـــة إلـــــى الــلــغــة  ــراجــ ــمــ ــ ــــمــــصــــادر وال ال
ضــافــتــهــا إلـــى قــائــمــة الــمــصــادر  اإلنــجــلــيــزيــة واإ

والمراجع. مثال:
تقويم طرق  )1991م(.  الــجــبــر، سليمان.        
باختاف  اختافها  ومــدى  الجغرافيا  تــدريــس 
وتخصصاتهم  وجنسياتهم  المدرسين  خــبــرات 
فـــي الــمــرحــلــة الــمــتــوســطــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السـعودية. مجلة جامعة الملك سـعود- العلوم 

التربويـة، 3)1(، 170-143. 
  Al-Gabr, S. (1991). The evaluation of geography  

instruction and the  variety of its  teaching  
concerning the  experience,  nationality, and 
the  field of study in  intermediate  schools 
in Saudi Arabia (in Arabic). Journal of King 
Saud University Educational Sciences, 3(1), 
143-170.

   
17(  تستخدم األرقام العربية األصلية )0 ، 1 ، 2، 

3، ....( في البحث.

ثانيًا - المرفقات المطلوب إرسالها للمجلة :
.)Word( نسخة إلكترونية من البحث بصيغة  )1

2(  السيرة الذاتية للباحث، متضمنة اسمه باللغتين 

الحالي،  عمله  وعــنــوان  واإلنــجــلــيــزيــة،  العربية 
ورتبته العلمية. 

3(  نموذج طلب نشر بحث في المجلة. )تجدونه 
بموقع المجلة(.

4( نموذج تعهد بأن البحث غير منشور أو مقدم 
للنشر في مكان آخر. )تجدونه بموقع المجلة(.

ترسل كافة المرفقات على البريد اإللكتروني:

h.journal@nbu.edu.sa 

ثالثًا - تنبيهات عامة :
1(  أصول البحث التي تصل إلى المجلة ال ترّد 

سواء أنشرت أم لم تنشر.
2(  اآلراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن 

وجهة نظر أصحابها.
فــي حال  للمجلة  النشر  حــقــوق  تـــؤول جميع    )3
إرسال البحث للتحكيم وقبوله للنشر، وال يجوز 
نشره في أي منفذ نشر آخر دون إذن كتابي 

مسبق من رئيس هيئة التحرير.
4( عند رفض البحث يبلغ صاحبه بالرفض دون 

إبداء األسباب.

ط
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المعنى المعجمي ووسائله في التفسير الداللي:
دراسة في »غريب الحديث« للبستي المعروف باإلمام الخطابي

عبد اهلل بن سعد بن فارس الحقباني)*(
جامعة الملك فيصل

)قدم للنشر يف 1438/08/08هـ ، وقبل للنشر يف 1439/01/27هـ(

ملخـص البحث:هذا البحث هو دراسمٌة يف »غريِب احلديِث للبسمتي املعمروف باإلمام اخلطايب«، ويأيت البحث ليوضح أن دراسمة املعنى امُلْعَجِمّي – بسماته وأهدافه 
ووسمائله – غمر مقتمر عىل املعاجمم التي ُوِضعمت هلذا الغرض، بمل وِجَدْت تلك السمات واألهمداف والوسمائل املختلفة يف تنماول القدماء للنصموص القرآنية 
مْنَتْمرّي عىل ديوان  ح والتفسمر، نحو رشح ثعلمب عىل ديوان زهر، ورشح السمرايف عمىل أبيات سميبويه، ورشح الشَّ واألحاديمث النبويمة واألبيمات الشمعرية بالشَّ
ايب الُبْسمِتي املتوىف سمنة388هم«،  زهمر، وغمر ذلمك من المشوح واألمايل. وممن هذه الشوح كتماب »غريب احلديث، أليب سمليان َحد بن حمممد بن إبراهيم اخلطَّ
وقمد وقمع االختيمار عليمه ليكون موِضَع هذه الدراسمة، ممن ُمْنَطَلِق عناية الُبسمتي باملعنى املعجمي وَرْبِطه باملعنى الداليل مسمتخدما وسمائل خمتلفة يف تفسمر املعنى 

املعجممي يف كتابه هذا.

كلامت مفتاحية: املعنى املعجمي، التفسر، الداللة، غريب احلديث، البستي. 
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Abstract: This paper is a study of “Ghareeb Elhadith” by al-Bosti who is also known as al-Imam al-Khattabi. The study aims to prove that the study of 
lexical meaning with its characteristics, objectives and methods is not confined to lexicons alone; it has been handled by early scholars in their exegeses 
of the Qur’an, interpretation and annotations of hadith and poetry. The annotations of Diwan Zuhair by Th’alab, the annotations of Sibawayh’s verses 
by Sayrafi, the annotations of Diwan Zuhair by Shantamarri are just a few examples. Among these annotations is “Ghareeb Elhadith” by Abu Sulaiman 
Hamad bin Mohammad bin Ibrahim al-Khattabi al-Bosti who died in 388 AH. The book was chosen for this study because al-Bosti was interested in 
lexical meaning and he was linking  it to the semantic meaning. He used different methods for explaining the dictionary meaning in that book.   
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مٌة ُمقدِّ
احلممد هلل، والصماة والسمام عمىل خمر خلِقمه، 
سميدنا حممٍد، وعمىل آله وأصحابمه، وَمْن سملك َدْرَبم 

ما بعُد،   يمن، أمَّ إىل يموم الدِّ
غوّي  رس اللُّ  فمما ال شمك فيه لدى امُلشمتغلني بالمدَّ
غموي تتضافمر فيمه عمدة مسمتويات، أعني  أنَّ البنماء اللُّ
والنِّظمام  المريّف  والنِّظمام  الصمويّت  النِّظماَم  بذلمك 
المذي ينقسمم بمدوره إىل  المداليل،  النحموّي والنِّظمام 

املعنمى امُلْعَجِمميّ واملعنمى المداليّل.
نة  مه تبقمى الكلمة الوحمدة املكوِّ  ويف إطمار ذلمك كلِّ
ُيفِصمح يف هنايمة  المذي  البنماء  اللغموّي، ذلمك  للبنماء 
، ُتسمهُم فيه جمموعٌة ممن املعاين،  األممر عمن معًنى داليلٍّ
النحموي واملعنمى  تكممُن يف املعنمى المريف واملعنمى 

. مُلْعَجِمّي ا
العمريب  املعجمم  أمهيمة  مد  يؤكِّ المذي  األممر  وهمو   
َتضًنما الكلممة بمني دفتيمه؛ وممن َثممَّ كانمت  بوصفمه حُمْ
غوّيمة قديما وحديثما. وقد  لمه مكانتمه يف الّدراسمات اللُّ
التنماول  أنَّ  ماع  القمراءة واالطِّ الحظمتُ ممن خمال 
امُلْعَجِممي م بسماته وأهدافمه م  مل يقتمر عمىل املعاجمم 
التمي ُوِضعمت هلذا الغمرض، بل وِجَدْت تلك السمات 
ح  بالمشَّ للنصموص  القدمماء  تنماول  يف  واألهمداف 
والتفسمر، نحو رشح ثعلمب عىل ديموان زهر، ورشح 
مْنَتْمرّي عىل  السمرايف عمىل أبيمات سميبويه، ورشح الشَّ
حمه غريب احلديمث، وغر  ديموان زهمر، وكذلمك رَشْ

ذلمك ممن المشوح واألمايل. 
 وملَّما كان األممر عمىل همذا النحمو، فقمد أردُت أْن 

يكون يل إسمهاٌم يف دراسمة املعنى املعجمي ووسمائله يف 
التفسمر المداليل، فوقمع اختيماري عىل كتماب »غريب 
إبراهيمم  بمن  حمممد  بمن  َحمد  سمليان  أليب  احلديمث، 
يكمون  كمي  سمنة388هم«،  املتموىف  الُبْسمِتي  مايب  اخلطَّ
الُبسمتي  عنايمة  ُمْنَطَلمِق  ممن  الدراسمة؛  همذه  موِضمَع 
كتابمه.  المداليل يف  باملعنمى  وَرْبِطمه  املعجممي  باملعنمى 
همذا، باإلضافمة إىل أنَّمه ألَّفه يف عر فشما فيمه اللَّحُن، 
ابمع اهلجري، كما أّن احلديمث الشيف  وهمو القمرن الرَّ
؛  همو أرشُف المكام املأثمور بعمد كام اهلل، عمزَّ وجملَّ
وممن ثممَّ كانمت أمهيمة كتماب الُبسمتي، ذلمك الكتاب 
المذي ُيعمدُّ غايمًة يف احُلسمن والباغمة، عمىل نحمو مما 
أشمار الثعالبيُّ )الثعالبمي، 1934م ، ج:4، ص: 335( 
.)50-49 1982م ، ج:1، ص:  )البسمتي،  وكذلمك 
بناًء عىل ذلمك كان عنوان البحمث »املعنى املعجمي 
ووسمائله يف التفسر الداليل، دراسمٌة يف غريب احلديث 
للُبسمتي«، ُمبتغًيما ممن ورائمه بيمان وسمائل )الُبسمتي( 
الوسمائل يف  ، ودور همذه  امُلْعَجِمميّ املعنمى  تفسمر  يف 
التفسمر المداليل، باعتبماره نموذًجا للمعجميمة العربية 
كتابمات  ضموء  يف  ذلمك  كلَّ  ُمتنماواًل  املبمارشة،  غمر 

القدمماء واللسمانيني امُلحدثمني واملعارصيمن.
املنهمج  ولتحقيمق همذا اهلمدف كان االعتماد عمىل 
أداًة لمه، فمكان  التَّحليمِل  يتَّخمُذ ممن  المذي  الوصفمي 
اسمتقراء الكتماب بأجزائه الثاثة، واسمتخراج املواضع 
وتصنيفهما  فيهما  النَّظمر  ُثممَّ  مبحمٍث  بمكلِّ  اخلاصمة 
وماحظمة مما بينهما ممن عاقمات وممدى إسمهام هذه 
الوسمائل يف التَّفسمر المداليل ممثمًا ممن خمال بعمض 
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األمثلمة حُميماً عمىل بعض مما مل ُيَمثَّمل به، كمي ال يطول 
البحمث. 

وبنماء عمىل ما سمبق فقد جماءت الدراسمة يف مقدمة 
ومتهيد ومخسمة مباحمث، هي:

ل: التفسري بامُلغايرة. املبحث األوَّ
املبحث الثاين: التفسري بالرتمجة.

املبحث الثالث: التفسري بالتوارد والتالزم.
ياق. ابع: التفسري بالسِّ املبحث الرَّ

املبحث اخلامس: التفسري بالنَّظري.
وقمد أْتبِعت هذه املباحمث بخامتٍة، وقائممٍة بمصادر 

ومراجعه. البحث 

يف  ووسـائله  املعجمـي  باملعنـى  تعريـٌف   : متهيـدٌ
الـداليل التَّفسـري 

 Lexical meaning ّاملقصمود باملعنمى امُلْعَجِممي
التمي  لأللفماظ  املعجمم  مهما  يقدِّ التمي  الَلمة  الدَّ همو 
يتناوهلما، وهمذا املعنى ُيشماُر إليه بأنَّه »قمارٌص يف حقيقته 
مع  عمن املعنمى االجتاعمي أو المداليل المذي يعنمى بتتبُّ
اجلملمة، أو قمل: احلمدث الكاممي، ومما حييمط بمه من 
جمريات« )حسمان، 1990م ، ص: 324(. ويقول أحُد 
مهما  امُلحدثمني أيًضما: »إنَّمه املعنمى أو الداللمة التمي ُيقدِّ
املعجمم أو القامموسDictionary   ملفمردات اللغمة« 
329(. ومل يكَتمِف بذلمك،  1994م ، ص:  )ياقموت، 
التوضيمح،  شمأنه  ممن  بما  التعريمف  همذا  أردف  بمل 
املعمارصون  والباحثمون  العلماء  رممى  ولقمد  فقمال:» 

املعاجمم بأهنما قمارصة وغمر قمادرة عمىل حتديمد معاين 
األلفماظ، وهمي ليسمت كل يشٍء يف التوصمل للداللة، 
فنجمد الدكتمور متام حسمان يسموق بعض األمثلمة التي 
يشمتمل كل منها عمىل كلمة »صاحمب« وهي: صاحب 
وصاحمب  وصاحبمي،  البيمت،  وصاحمب  الفضيلمة، 
اهلل،  رسمول  وصاحمب  احلمق،  وصاحمب  املصلحمة، 
وصاحمب نصيمب األسمد، ُثمَّ يعلمق عىل تلمك األمثلة 
ملمٌك،  والثماين  مٌب،  ملقَّ األول  »فالصاحمب  بقولمه: 
 ، والثالمث صديمٌق، والرابمع ُمنتفٌع، واخلامُس ُمسمتحقٌّ
والسمادس معارٌص، والسمابع ُمقتسمٌم. وال يأيت املعجم 
ولكمن  النحمو،  همذا  عمىل  الكلممة  تفصيمات  بمكل 
ا  سميأخذ منها القاسمم املشمرك، فيجعله معنمى معجميًّ
مشمتقات  ببعمض  أحياًنما  نفسمه  وسيشمغل  للكلممة، 
1990م ، ص: 224(. وممن  املمادة بعينمه« )حسمان، 
هنما فمإنَّ املعنمى املعجممي ظهمر قصموره ممن حيمث 
أو  واحمد  بمعنمى  واالكتفماء  املعماين  اسمتقصاء  عمدم 
أكثمر قليما، يف رأي الدكتمور متمام حسمان« )ياقموت، 

.)329 ص:  1994م، 
نظمر،  إمعمان  إىل  حيتماج  األممر  همذا  كان  وملما 
تقمع  »ال  األلفماظ  جتميمد  بمأن  القمول  يمكمن  فإنَّمه 
مسمؤوليته عمىل املعجمم، بمل همو راجمٌع إىل اسمتخدام 
مما  وهمو  ص:330(،   ، 1994م  األلفاظ«)ياقموت، 
يسملمنا إىل القمول بمأن هنماك عنمارص أخرى تسمهم يف 
حتديمد املعنى وتفسمر املعنى المداليل، يقول السمعران: 
»املعنمى القامويس أو املعنى املعجممي ليس كل يشٍء يف 
إدراك معنمى المكام، فثممة عنمارص لغويمٌة ذات دْخٍل 
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كبمٍر يف حتديمد املعنمى، بمل همي جمزٌء أو أجمزاء ممن 
مم وشمخصية  معنمى المكام، وذلمك كشمخصية املتكلِّ
املخاَطمب، ومما بينها ممن عاقات، وما حييمط بالكام 
ممن مابسماٍت وظمروٍف ذات صلٍة، كاجلمو م مثا م أو 
احلالمة السياسمية... إلمخ، وممن حضمور غمر املتكلم، 
وغر املخاَطمب، وعاقتهم با« )السمعران، 1962م، 

.)263  : ص 
 وهنما أشمر أيًضما إىل أنَّمه ملَّما كان املقصمود باملعنمى 
امُلْعَجِمميّ بيمان املعماين امُلفمردة للكلمات، فإنَّمه » ممن 
املمكمن أْن يوجد املعنمى امُلْعَجِمميّ دون املعنى النحوّي 
)كما يف الكلمات امُلفمردة(، وكذلمك أْن يوجمد املعنمى 
النَّحموّي دون املعنمى امُلْعَجِمميّ )كما يف اجُلممل التمي 
ُترّكمب ممن كلاٍت عديممة املعنمى، مثمل: القرع رشب 
البنمغ(. بمل ممن املمكمن أاّل يوجمد للجملمة معًنمى مع 
كمون مفرداهتما ذوات معمان، وذلمك إذا كانمت معماين 
الكلمات يف اجلملمة غمر مرابطة مثل: األفمكار عديمة 
اللون تنام غاضبة« )السمعران، 1962م ، ص : 288(.
يف  ُتسمهم  التمي  الوسمائل  تلمك  تنوعمت  وقمد   
التفسمر الداليل، فشمملت التفسمر باملغايرة، والتَّفسر 
بالسمياق،  والتفسمر  باملصاحبمة،  والتَّفسمر  مجمة،  بالرَّ
والتفسمر بالصمورة، والتَّفسمر بالنَّظر، تلك الوسمائل 
)أبمو  آت  همو  فيما  منهما،  املقصمود  إىل  سُيشمار  التمي 

.)102 ص:  1966م،  الفمرج، 
تطبيقيمًة يف كتماب  البحمُث دراسمًة  وملَّما كان همذا 
فإنَّمه ممن خمال قمراءة  للُبسمتي،  »غريمب احلديمث« 
»غريمب احلديمث« للُبسمتّي ُياحمُظ أنَّ ذلمك المشح 

قمد تضّمن كثمًرا ممن األلفاظ، التمي رشحها البسمتي، 
مّمما حيتِّمم علينما أْن هنتمم بتلمك األلفماظ بجانمب ما هو 
غوّيمة التمي قمرت نشماطها عىل  موجموٌد باملعاجمم اللُّ
يت باملعاجم، ومل يقتر الُبسمتي  املعنى امُلْعَجِمّي، فسممِّ
عمىل ذلك فحسمب، بمل تعمّرض أيًضا للمعنمى الداليل 
اح اآلخريمن، لكمن تبقمى لمه  َّ أيًضما، شمأنه شمأن المشُّ
ننمي ممن  خصوصيمة التَّنماول، وهمو األممر المذي يمكِّ
القمول بمأنَّ مفهوم املعجمم ينطبمق إىل حدٍّ كبمر عىل ما 
، بجانب دور هذه الوسمائل يف التفسمر  تناولمه الُبسمتيُّ
اليل، وهمو مما يمكمن التعمرف عليمه ممن خمال  المدَّ

التالية.  املباحمث 

ل: التفسري بامُلغايرة : املبحث األوَّ
قبمل العمرض للتفسمر باملغايمرة، باعتبماره وسميلًة 
ُأشمُر إىل  املعجممي  التفسمر  امٌلتبعمة يف  الوسمائل  ممن 
)غ.  امُلْعَجِممّي  اجلمذر  بخصموص  فمارس  ابمن  قمول 
ي.ر(:» الغمني واليماء والمراء أصاِن صحيحمان، يدلُّ 
أحُدمهما عمىل صماٍح وإصماٍح ومنفعمة، واآلخر عىل 
ل الِغمَرة... واألصمل اآلخر:  اختماِف شميئني، فماألوَّ
ُء غمُر ذاك، أي همو ِسمواه وخافه«   قوُلنما: همذا الميَّ
يرتمب  المذي  األممر  1977م(. وهمو  فمارس،  )ابمن 
عليمه القول بأنَّ تفسمر املعنمى امُلْعَجِمميّ باملغايرة يعني 
»أْن ُيمشح معنمى الكلممة بمأْن ُتذكمر أخمرى تغايرهما 
، وقد أشمار األسمتاذ  مدِّ مدُّ بالضِّ يف املعنمى، فيّتضمح الضِّ
Weinreich إىل همذا النوع من التَّفسمر يف املعجم... 
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مهم الدقيمق إىل  ولكمّن اللغويمني العمرب انتبهموا بحسِّ
همذه الناحيمة، وفمّروا بما بعمض مما يعمّده اللغويون 
املحدثمون موضع إشمكاٍل، فقد أشمار )بلومفيلد( مثًا 
نا نجد تفسمره  إىل صعوبمة تفسمر لفظ )احُلمب(، ولكنَّ
الُبغمض«،  يف لسمان العمرب ببسماطة »احُلمبُّ نقيمض 
وقمد ُيقمال إنَّ التعريمف غر دقيمق، ولكن َمْن قمال :إنَّ 
تعريمف اللغمة يمكمن أْن يكون دقيًقما، أو ُيسمتحبُّ أْن 
يكمون دقيًقما؟ إنَّ بعمض اللغويمني املحدثمني لينفمرون 
قمة يف تعريف الكلممة، وكذلك فعل  ممن املبالغمة يف الدِّ
 .)102 ص:  1966م،  الفمرج،  )أبمو   Weinreich
وقمد قّسمم الدكتمور حمممد أحمد أبمو الفمرج التفسمر 
باملغايمرة إىل ثاثة أقسمام )أبمو الفمرج، 1966م ، ص:  
103(، وهمو مما يمكمن األخمذ بمه يف تقسميم ماممح 
التفسمر للمعنمى امُلْعَجِممّي ودوره يف التفسمر المداليل 

)البسمتي(. لدى 

 1 -املغايرة التَّامة:
فظ  فمظ امُلَفّر بمه للَّ املغايمرة التَّاممة تعنمي مغايرة اللَّ
املفمر» يف املعنمى وأصمل الكلممة، وأكثمر مما يكمون 
وضمد،  نقيمض،  همي:  ثاثمة،  بألفماٍظ  عنهما  التَّعبمر 
وِخماف، وقمد تأيت بعبمارة )المذي ال( ونحوهما« )أبو 
التمي  يمة  الضدِّ تلمك   ،)103  : 1966م، ص  الفمرج، 
 ،Antonymy يدرسمها املحدثمون » حتمت مصطلمح
 Semantic الدالليمة  العاقمات  إحمدى  ويعدوهنما 
احلقمل  كلمات  بمني  تربمط  التمي  امُلهممة   relations
ص:54(  1997م،  )جبممممل،  الواحمد«  المداليل 

و)Lyons, 1977, p: 270( . وممن اجلديمر ِذْكمره أنَّ 
يف  اللغويمون  اسمتخدمه   « التفسمر  ممن  النموع  همذا 
مؤّلفاهتمم لبيان معنمى كثٍر من األلفاظ، لكنَّه اسمُتْعمل 
بوضموٍح يف املعجمات املختمرة، وليمس معنمى ذلك 
أنَّ املعجمات التمي أعطت املعماين حّقها ممن التوضيح 
والتفصيمل خلمت منه، بمل وجد فيهما متناثمًرا «)أحد، 

.)51  : ص   ، 1992م 
 همذا، وقمد عمر )الُبْسمتِّي( عمن همذا المرب من 
املغايمرة باسمتخدام ألفماظ : )نقيمض، ضمد، خماف 
همذا، وكمذا يف كامهمم عمىل وجهمني (، كما أنَّمه عمّر 
عنمه بمدون اسمتخدام األلفماظ الدالمة عىل ذلمك، ومّما 
ورد لديمه  يف همذا األممر قولمه: »وقمال أبمو سمليان يف 
النبي-صمىل اهلل عليمه وسملم-:«أنَّه اسمتأذن  حديمث 
ماُم عليكمم يما أبا  عليمه َرْهمٌط ممن اليهمود، فقالموا: السَّ
عنمُة،  واللَّ ماُم،  السَّ عليكمم  عائشمُة:  فقالمت  القاسمم، 
ه أبمو ُعبيمد يف  ماُم، فمرَّ اُم«...قولمه: السَّ ، والذَّ واألْفمنُ
لمه  كتابمه، وقمال: همو املموُت. قمال أبمو سمليان: وتأوَّ
قتادُة عمىل خاف هذا«)الُبسمتي، 1982م، ج:1، ص: 

.)320
فاملاحمظ ممن خمال همذا النمص أنَّ الُبْسمتِّي قمد 
مام( بأنَّه املوت،  ض للمعنمى امُلْعَجِممّي لكلمة )السَّ تعمرَّ
ا إّيماه بمعًنى  ً ُمشمًرا إىل أنَّ همذا تفسمر أيب ُعبيمد، ُمفرِّ
مغايمٍر لمه مغايمرًة تاممة، وذلمك بالنَّمصِّ عمىل أنَّ قتمادة 
لمه خماف همذا، وهو مما يوحمي للمتلقمي بأن  قمد تأوَّ
هنماك تفسمًرا آخمر لدى قتمادة يغايمُر تفسمر أيب ُعبيد، 
ُيسمهم يف التفسمر الداليل بصمورة ُمغايرٍة مِلما ُعِرف عن 
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مام( بأنَّمه املوت.  )السَّ
التَّاممة  بامُلغايمرة  تفسمٍر  ممن  سمبق  مما  كان  وملما 
باسمتخدام لفمظ )خماف(، فإنَّ مثمال ما اسمتخدم فيه 
)الُبْسمتِّي( التفسمر باملغايمرة بمدون النمص عمىل كلممة 
)نقيمض، ضمد، خماف( مما جماء يف قولمه: »قمال أبمو 
سمليان يف حديث أيب بكمٍر-ريض اهلل عنه-: أنَّه ُشمِكي 
ه اهلل  إليمه خالمد بمن الوليمد، فقال : ال َأشميُم سميًفا سملَّ
عمىل املشكني...قوله: ال أشميُم سميًفا، معنماه ال ُأْغِمُد، 
ُيقال: ِشممُت السميَف: أغمدُته، وَسمَلْلُته. واحلرف من 

الفمرزدق: قال  األضمداد، 
بأيدي رجاٍل مل َيشيُموا ُسُيوفهم

ِت                           ومل ُيكثِروا الَقتَل هبا حني ُسلَّ
يريمد مل َيغممدوا سميوفهم إالَّ وقمد َكثمر القتمُل بما 

.)5  : ص  ج:2،   ، 1982م  ُسلَّت«)الُبسمتي،  حمني 
ففمي همذا النمص ناحمظ تفسمر الُبسمتي باملغايرة 
دون النمص عمىل لفظمة ممن األلفماظ السمابق ذكرهما، 
فأشمار إىل أن املعنمى املعجمي لكلمة )أشميم( يكمن يف 
همه إىل أمهية همذا املعنى املعجمي  اإلغماد، ويف إطمار تنبُّ
يف التفسمر المداليل أشمار إىل أن الفعل)أشميم( قد يدلُّ 
، ونبَّمه عىل أنمه من األضمداد. ولكمي يدلل  ملِّ عمىل السَّ
ملِّ استشمهد ببيٍت للفمرزدق،  عمىل معنمى اإلغماد والسَّ
ظهمر ممن خاله أهنمم مل َيغمدوا سميوفهم إالَّ وقمد َكثر 

ت. القتمُل با حني ُسملَّ
  وهو ما يسمهم يف التفسمر المداليل وبيان العاقات 
العاقمات  ممن  نوًعما  ُتعمدُّ  فاألضمداد  الدالليمة، 
الدالليمة بمني األلفماظ يف اللغمة العربيمة، حيمث يوجد 

ْلممة والضوء،  مدفة للظُّ للكلممة معنيمان خمتلفمان، كالسُّ
لألبيمض  واجلمون  والريمان،  للعطشمان  والناهمل 
واألسمود، والريمم لليل والنهمار، والصمارخ للغيث 
تعريمف  يف  فمارس  ابمن  قمال  ولذلمك  واملسمتغيث؛ 
األضمداد اصطاًحما: » هذا بماب كتاب ِذْكمر احلروف 
التمي ُتوقعهما العمرب عمىل املعماين املتضمادة، فيكمون 
ًيما عمن معنيمني خمتلفمني )األنبماري،  احلمرف فيهما مؤدِّ

.)1 ص:   ، 1987م 
التفسمر  المرب ممن  أفمرغ ممن  همذا  أْن  وقبمل 
باملغايمرة أشمر إىل أنَّه » مّما يعيب هذا النوع من التفسمر 
قمة م أحياًنما م يف حتديد اللفظ امُلضماد، كا أنَّه  انعمدام الدِّ
مق َفْهمم داللمة اللفمظ امُلَفّر عمىل َفْهم داللمة ضده،  ُيعلِّ
وقمد يكمون همذا الضمدُّ غمر معمروٍف أو غمر واضح 
ا  الَلمة لمدى القمارئ؛ وممن َثمّم يكمون اّتماذه َمْعمَرً الدَّ
1997م ،  للتفسمر أممًرا غمر ذي جمدوى « )جبمل، 
ص: 57(، وممما يعضمد ذلمك أنَّ وروده عنمد الٌبسمتي 

قليمل أو نمادٌر إذا مما قيمس بماألرُضب األخر.

2 -املغايرة النَّاقصة:
فمظ امُلَفّر  ملَّما كانت املغايمرة التَّامة تعنمي مغايرة اللَّ
، يف املعنمى وأصمل الكلممة، وأكثر ما  فمظ امُلَفمرَّ بمه للَّ
يكمون التَّعبر عنها بألفماٍظ ثاثة، همي: نقيض، وضد، 
وِخماف، فإنَّ املغايمرة النَّاقصمة ال ُتسمتخدُم فيها تلك 
املعنمى،  أْن تكمون يف  ما  إمَّ املغايمرة  األلفماظ، » وهمذه 
أو تكمون يف الصيغمة، أو فيهما، ولكنهما ال تكمون يف 

األصمل « )أبمو الفمرج، 1966م ، ص: 105(.
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نمأيت إىل املغايمرة يف املعنمى فقمط ممع احتماد الصيغة، 
فأشمر إىل أنَّ همذه املغايمرة قمد جتعل الكلمة ممن ألفاظ 
ومثمال  األلفماظ،  همذه  ممن  جتعلهما  ال  أو  األضمداد 
همذه الصمورة مما جماء يف قمول )الُبْسمتِّي(:»وقال أبمو 
سمليان يف حديمث النبي-صمىل اهلل عليمه م أنمه قمال: 
»عليكمم باألبمكار فانكحوهمن، فإهنمنَّ أْفَتمُح أرحاًمما 
ًة فيمه  ًة«...قولمه: أغمرُّ ُغمرَّ وأعمذُب أفواًهما، وَأَغمرُّ ُغرَّ
ِة البيماِض ونصوع  وجهمان، أحدمهما: أْن يكون ممن ُغرَّ
حُييمان  التَّعنِيمس  وُطموَل  اأَلْيَممَة  أنَّ  وذلمك  اللمون، 
ة. والوجمه اآلخمر: أْن يكموَن من  اللموَن وُيبليماِن اجِلمدَّ
ُحسمِن اخُلُلمِق والِعمشِة، وَيشمهُد لذلك قوُلمه يف روايٍة 
نَّ أغمرُّ أخاًقا، وأرىض  أخمرى: »عليكمم باألبكار، فإهنَّ
ُة املتاِع،  ُة كلِّ يشٍء خياره. ُيقماُل: هذا ُغرَّ باليسمر«. وُغرَّ
ُة العبيمد، وقمد ُيكنى با عمن املحاسمن واملكارم«  وُغمرَّ

 .)235-234 ، ج:1، ص:  1982م  )الُبسمتي، 
فقمد بنّي الُبْسمتِّي يف همذا النَّص صدد تفسمر املعنى 
امُلْعَجِمميّ لكلممة )أَغمرُّ ُغمرة( بمأنَّ معناهما يكمون ممن 
ِة البيماِض ونصوع اللمون، وذلك أنَّ اأَلْيَممَة وُطوَل  ُغمرَّ
ة. وقد أشمار إىل  التَّعنِيمس حُييمان اللموَن وُيبليماِن اجِلدَّ
اد  أنَّ همذه الصيغمة قمد تمدلُّ عمىل معًنمى مغايمر ممع احتِّ
الصيغمة االسممية، وهمو   أْن يكموَن ممن ُحسمِن اخُلُلِق 
استشمهد  بمل،  )الُبسمتي( بمذا  يكتمفِ  والِعمشِة. ومل 
بروايمٍة ُأخمرى للحديمث، تؤيمد مما ذهمب إليمه يف هذا 
التفسمر املعجممي المذي ينعكس بمدوره عىل التفسمر 
يف  قوُلمه  لذلمك  وَيشمهُد  فقمال:  للحديمث،  اليل  المدَّ
نَّ أغمرُّ أخاًقا،  روايمٍة أخمرى: »عليكمم باألبمكار، فإهنَّ

ُة كلِّ يشٍء خيماره. ُيقماُل: همذا  وأرىض باليسمر«. وُغمرَّ
ُة العبيد، وقمد ُيكنى با عن املحاسمن  ُة املتماِع، وُغمرَّ ُغمرَّ
واملمكارم، وهمذا ديدنمه، فقمد يستشمهد عىل مما يذهب 
إليمه بالقمرآن أو احلديمث أو الشمعر، وغمر ذلمك، عىل 

نحمو مما سميأيت بالبحث.
ما عمن مامح املغايمرة يف الصيغة فقمط، فمثاهلا ما  أمَّ
جماء يف قمول )الُبْسمتِّي(:»وقال أبمو سمليان يف حديث 
النبي-صمىل اهلل عليه-أنمه قمال: »إنَّ هذا األممَر ال يزاُل 
فيكمم وأنتمم ُوالُتمه مما مل حُتِدثموا أعمااًل، فمإذا َفعلتمم 
ذلمك بعث اهلل عليكمم رَشَّ َخْلِقمه َفَلَحُتوكم كما ُيْلَحُت 
َت  القِضيُب«...قولمه: حَلُتوكمم ممن اللَّحِت، ُيقمال: حَلَ
ًتا ِمثله.  َته بالعمذل حَلْ ًتما إذا َقَشهما، وحَلَ فماٌن عصاه حَلْ

ْتمح؛ القمش أيًضما، قال أبمو النَّجم: واللَّ
َيْلَتْحَن َوْجًها باحَلَص َمْلُتوًحا

احلديمث:  همذا  ممن  الروايمات  بعمض  ...ويف 
واحمد،  واملعنمى  القضيمب«  ُيْلتحمى  كما  »فالَتحوكمم 
ُيقمال: حلموُت العَصما والَتَحْيُتهما، إذا أخمذت حلاءهما، 

مس:  املتلمِّ قمال 
َلعمُرك إينِّ يف نوائَب َتْلَتِحي

اَء الَفَتى عن ُعوِدِه َلَصِليُب«                حِلَ
)الُبستي، 1982م ، ج:1، ص:121-120(.  

وهمو ما يتبمني ممن خاله المشح املعجممي للفعل 
)حلوتكمم( الموارد يف حديثه-صمىل اهلل عليمه وسملم-
(، فُيقمال:  حيمث أشمار )الُبسمتي( إىل أن معنماه )َقمشَّ
ْتُح  ها، وأنَّ مصمدره اللَّ َت فماٌن عصاه، بمعنمى َقشَّ حَلَ
ُمستشمهًدا بقول أيب النَّجم ٌمشمًرا إىل أنَّمه إذا كان الفعل 
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متَ عمىل وزن )فَعمَل(، وأنَّ همذا اجلمذر املعجمي قد  حَلَ
ورد يف بعمض الروايمات ُمتخمًذا صيغمة أخمرى، فقيل: 
التحوكمم، وهمو مما يومميء إىل أنَّ )التحمى( عمىل وزن 
ُيغايمر  أيًضما-  مس  امُلتلمِّ شمعر  يف  الموارد  )افتعمل(- 
يغمة، فمإنَّ  غمم ممن امُلغايمرة يف الصِّ (، وعمىل الرَّ متَ )حَلَ
إذا  والَتَحْيُتهما،  العَصما  ُيقمال: حلموُت  املعنمى واحمٌد، 

هتا.  أخمذت حلاءهما، بمعنمى َقشَّ
أبمو  قمال  قولمه:  يف  ورد  مما  أيًضما  ذلمك  ومثمال 
سمليان يف حديمث أيب هريمرة: أنَّ شميًخا ممن ُطفماوَة 
يُته فلمم أَر رجًا أشمدَّ تشممًرا وال أقَوم عىل  قمال: »تثوَّ
 : والثَّمِويُّ تضيَّفُتمه،  أي  يُتمه:  تثوَّ منه«...قولمه:  ضيمٍف 

: يمف، قمال الُقطاِمميُّ الضَّ
فَمـــن يكـــِن اْســـتالَم إىل َثـــِويٍّ

ــا  ــُر املَتاَعـ ــا ُزَفـ ــَت يـ ــد أكرْمـ فقـ
)القطامي، 1960م، ص:36(.

ة: مَّ وقال ذو الرُّ
فقلـــُت هلـــا:ال بـــل ُهـــوُم تضيََّفـــت

لـــامُء ُمْلقـــى ُســـُدوهُلا   ثِويَّـــِك والظَّ
)ذو الرّمة، 1982م، ج:2، ص:973(.

وأصمل همذا ممن الثَّمواء، وهمو املكمُث يف اإلقاممِة، 
ُيقماُل: َثمَوى الرجمُل وأثوْيُتمه إذا أوْيَتمه إىل منزلك، قال 

الشاعر:
ـــًا ـــيِّ ُمْكَرم ـــاَك يف احَل ـــئَت َأْثوين ـــإْن ش ف

ـــا  ـــا ُتِريُده ـــاَك أرًض غن ـــئَت بلَّ وإلْن ش
)التريزي، 2000م، ج:2، ص:969(.

ْفنماَك عندنما، ومنمه احلديمُث: »أنَّ النبي- يريمد َضيَّ

صمىل اهلل عليه – كتمب يف ُصلح أهِل َنجمران أنَّ عليهم 
َمْثموى ُرُسمِله ثاثمَة أيَّمام« يريمد ِضيافَتهم ومما ُيقيُمهم 
ة )التريمزي، 2000م ، ج:2، ص : 419- همذه امُلمدَّ

 .)420
( قد أعمرب عن  )الُبسمتيَّ  وممن خالمه ُياحمُظ أنَّ
يُتمه( هو )تضيَّفُتمه(، ُثمَّ  أنَّ املعنمى املعجممي للفعل)تثوَّ
يف  جلمأ إىل مما تلجمأ إليمه املعاجم حيمث التحديمد الرَّ
همو  منمه  االسمم  أنَّ  إىل  ُمشمًرا  تلميًحما  أو  ترحًيما 
مد كامه سمار  ( بمعنمى الضيمف، ولكمي ُيعضِّ )الثَّمويُّ
عمىل هنج املعاجم أيًضا ُمستشمهًدا بقمول الُقطاِميِّ وذي 

ة. مَّ لرُّ ا
ومل يكتمفِ بذلك، بل جلأ إىل بيان أصله االشمتقاقي، 
فأشمار إىل أنَّه ُمشمتقٌّ ممن )الثَّواء( )الُبسمتي، 1982م ، 
ج:1، ص : 72-76(، وهمو املكمُث واإلقاممة، وكأنَّمه 
أنَّمه  إىل  قمة  امُلتفرِّ االشمتقاقية  اإلشمارات  بمذه  ُيشمر 
ممن األممور التمي ينبغمي عمىل املعجمم اتباعهما م وهمو 
مما أخمذت ببعضمه كتمب المشوح واألممايل وغريمب 
احلديث-وغرهما » تصيمص مدخملٍ لمكلِّ اشمتقاٍق 
ُمشمتٍق  لمكلِّ  األصمح  عمىل  أو  املمادة  اشمتقاقات  ممن 
ممن مشمتقات املمادة؛ ألنَّ االشمراك يف حمروف املمادة 
مكل،  ُيعتمر صلمة رحمٍم بمني الكلمات، ممن حيث الشَّ
 وال ُيعتمر بالمرورة صلمة رحمٍم ممن حيمث املعنمى« 

)حسان، 1973م ، ص : 328(.  
 ) وبعد بيان هذا األصل االشمتقاقي أشمار )الُبسمتيُّ
يف تفسمره املعنمى املعجمميّ للفعمل )ثموى( مصحوًبما 
وليمس  )التموارد(  سمبيل  عمىل  )الرجمل(  بكلممة 
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)التمازم( إىل ِفعملٍ آخمر ممن اجلمذر نفسمه، يغايمره يف 
ماده معمه يف املعنى، وهو الفعمل )أثوى(  الصيغمة مع احتِّ
عمىل مثال )أْفعمل(، فيقال: ُيقماُل: َثَوى الرجمُل وأثوْيُته 
إذا أوْيَتمه إىل منزلمك؛ وممن َثمَّ فها ُمتَّحمدان يف الداللة 
امُلعجميمة عىل إيمواء الرجل إىل املنمزل وضيافته، وتبقى 
داللمة اللمزوم والتعمدي التي ترتبمط بالتفسمر الداليل 

يف نمص مما ممن النصوص.
ما عمن املغايمرة يف املعنمى والصيغمة دون األصمل  أمَّ
)أبمو الفمرج، 1966م ، ص : 105(، فمثاهلا ما جاء يف 
: »أنَّ  قوِل )الُبْسمتِّي(:»وقال أبو سمليان يف حديمِث عيلٍّ
ما نحن بنو  رجمًا قال لمه: أخرين عمن قريش. قمال: أمَّ
ا إخواُننما َبنو ُأميَّة فقمادٌة أدَبة  هاشمم فأْنجماٌد أجمماٌد، وأمَّ
 : ذاَدٌة«...األنجماُد: واحدهمم َنْجمٌد. وقمال األصمعميُّ
ِة البمأس. وقمال غمره:  رجمٌل َنْجمد، وَنُجمد ممن ِشمدَّ
النَّجمدُ ِضمدُّ البليمِد، واألصمل فيها واحمد، وإنَّما ُأِخَذ 
ممن َنْجمد البماد، وهمو مما َعما وارتفع ممن األرض، 

ة: مَّ فيع العمايل. قمال ذو الرُّ جماِل: الرَّ فالنَّْجمدُ ممن الرِّ
نـــي أقبلـــُت مـــن جانَبـــي قســـًا  ولكنَّ

 أزوُر َفًتـــى ُنْجـــًدا كريـــاًم يامنيـــا
)ذو الرّمة، 1982م، ج:2، ص1313(.

جمَل إذا أَعْنَته،  قمال أبو ُعبيمدة: ُيقمال: أْنَجمْدُت الرَّ
ونَجْدُتمه أنجمُده إذا غلْبَته، واألجماُد: الِكمراُم، واحدهم 
ماجمد، كقولمك: شماهد وأشهاد«)الُبسمتي، 1982م ، 

ج:2، ص : 146(.
)الُبسمتي( يف  ممن خالمه جلموء  يتَّضمح  مما  وهمو 
توضيحمه املعنمى امُلْعَجِممّي لكلممة )األنجماد( إىل بيان 

األشمكال  بيمان  األصمعمي  عمن  نقمل  ُثممَّ  ُمفردهما، 
ِة  ِشمدَّ ممن  وَنُجمد(  َنْجمد،  )رجمٌل  للكلممة  امُلختلفمة 
البمأس، وكام غمره حيمث التفسمر باملغايمرة التَّاممة، 
ذي  بقمول  واالستشمهاد  )ضمد(،  كلممة  باسمتعال 
الرممة. لكمنَّ الُبْسمتِّي زاد تفسمر همذا املعنمى امُلْعَجِمّي 
وضوًحما، فأتى بصيغتني ممن هذا اجِلمذر امُلْعَجِمّي )ن. 
ج. د(، مهما )أْفَعمَل( و)َفَعَل(، ُمشمًرا إىل تغاير معنامها، 
( بمعنى أَعْنَتمه، ونَجْدُته  جملَ ُت الرَّ أي أنَّ قولنا:)أْنَجمدْ
أنجمُده بمعنمى غلْبَتمه، وهمو مما يوحمي بمأنَّ األصمل 
واحمٌد، لكمنَّ امُلغايمرة يف املعنى والصيغة، تلمك املغايرة 
التمي بما يتَّضمح املعنمى المداليل يف احلديمث موضمع 

 . نمص الُبسمتيِّ

3 ـ املغايرة باملجاز:
النَّموع ممن  ما عمن املغايمرة باملجماز فمإنَّ » همذا  أمَّ
يف  املجماز  ممن  احلقيقمة  تبيمني  عمىل  يعتممد  املغايمرة 
1966م،  امُلْعَجِمّيمة« )أبمو الفمرج،  اسمتعاالت املمادة 
ص: 106( وكذلمك )الدايمة، 1996م ، ص: 221(، 
ُيفهمم  بمل   ، ُيَنمصُّ ال  وقمد  همذا،  عمىل  ُيَنمصُّ  وقمد 
بيمان احلقيقمة ممن املجماز، وممن َثممَّ املغايمرة باملجماز 
ِضْمًنما ممن سمياق المكام، ومثالمه مما جماء يف قموِل 
)الُبْسمتِّي(:»أخرين احلسمنُ بن عبد الرحيم...عن سامل 
بمن عبمد اهلل قمال: قال يل ُعممر: »كانمت إممارُة أيب بكٍر 
هما، ٌقلُت: ومما الَفْلَتُة؟ قمال: كان  َفْلَتمًة، َوقمى اهلُل رشَّ
أهمل اجلاهلية يتحاَجمُزون يف احَلمَرم، فإذا كانمت الليلة 
التمي ُيَشمكُّ فيهما أْدَغُلموا فأغماروا، وكذلمك كان يموم 
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ٍع إممارًة  ممات رسمول اهللِ، أدغمل النماس ممن بمني ُممدَّ
أو جاحمٍد زكاًة، فلموال اعمراُض أيب بكمٍر دوهنا لكانت 
الفضيحمة«. قمال أبمو سمليان: ويف هذه القصمة حرٌف 
قمد ُيْشمِكل معنماه، وهو قول ُعممر حني ازدحمم الناُس 
عمىل مصاَفحِة أيب َبْكمٍر للَبْيعة، فوثبوا عىل َسمْعد، وكان 
ُمضطِجًعما عمىل فراشمه، فقال بعمُض األنصمار: »قتلتم 
سمعًدا، فقمال ُعَممر: اقُتلموه، َقَتَلمه اهلل« ومعنماه م واهلل 
أعلمم م أنَّ همذه الكلممَة جَرت منمه جواًبا عمىل مذهِب 
امُلطابقمة لَِلْفمِظ األنصمارّي، يريد بما إبطماَل مْعِذَرتِه يف 
ثبيمط عمن الَبْيعمة ممكان َسمْعد، ومل ُيْقَصمد بما إيقاُع  التَّ
الِفعمِل، وإنَّما قمال: اقتلوه، بمعنمى ال ُتبالوا بما ناله من 
ْغمطِ واألمَلِ، وأقبلموا عمىل شمأنكم، وأْحكمموا أْممَر  الضَّ
الَبْيعمة، وهذا يف مذهمب املطابقة كقوله:﴿َفَمـِن اْعَتَدى 
َعَلْيُكـْم﴾  اْعَتـَدى  َمـا  بِِمْثـِل  َعَلْيـِه  َفاْعَتـُدوْا  َعَلْيُكـْم 
ى اجلمزاء عمىل العمدوان ُعدواًنا،  )البقمرة : 194( فَسممَّ
وإنَّما همو جمزاٌء وُمكافمأة، وليمس بعمدوان يف احلقيقة، 

وقمال عممرو بمن كلثوم:
علينـــا أحـــٌد  َهلـــن  َيْ ال  أال 

 َفَنْجهـــُل فـــوق َجْهـــِل اجلاهلينـــا«
)الُبستي، 1982م ، ج:2، ص : 128(.

فممن خمال همذا النَّمصِّ ناحمظ أنَّ )الُبْسمتِّي( يف 
تفسمره املعنمى املعجمي لقمول ُعمر)اقُتلوه(  قد أشمار 
إىل أنَّ همذه الكلممَة جمَرت ممن )ُعممَر( جواًبما عمىل 
مذهمِب امُلطابقمة لَِلْفمِظ األنصمارّي، يريمد بما إبطماَل 
ثبيمط عمن الَبْيعة ممكان َسمْعد، ومل ُيْقَصد  مْعِذَرتِمه يف التَّ
بما إيقماُع الِفعمِل، وإنَّا قمال: اقتلموه، بمعنمى ال ُتبالوا 

وأقبلموا عمىل شمأنكم،  واألمَلِ،  ْغمِط  الضَّ ممن  نالمه  بما 
وأْحكمموا أْممَر الَبْيعة؛ ومن َثممَّ فإنَّ هذا تفسمٌر جمازيٌّ 
عمىل غمر احلقيقمة، ُيالمف معنمى القْتمِل  املفهموم ممن 
اجلمزاء عمىل  تسممية  نحمو  الِفعمل، عمىل  حقيقمة همذا 
اْعَتمَدى  َفَممِن  تعماىل: :﴿  قولمه  ُعدواًنما، يف  العمدوان 
َعَلْيُكمْم َفاْعَتمُدوْا َعَلْيمِه بِِمْثِل َمما اْعَتمَدى َعَلْيُكْم﴾، فهو 
جمزاٌء وُمكافمأة، وليمس بعمدوان يف احلقيقمة، وهمو ما 
عليمه بيمت عمرو بمن كلثوم. وبنماء عىل همذا اتَّضح أنَّ 
)الُبسمتي( كان عمىل حقٍّ عندما أشمار إىل هذه الوسميلة 
يف تفسمر املعنمى املعجممي لكلممة )اقتلوه( المواردة يف 
قمول )عممر(، وهو ما انعكمس عىل فهم املعنمى الداليل 
اهر  للحديمث، فُفِهمم املقصمود بأنَّمه ُمغايمٌر مِلا عليمه الظَّ
جمماًزا، وليسمت الداللمة عمىل ما همي عليمه يف احلقيقة.

املبحث الثاين: التفسري بالرتمجة:
مجمة، يف إطمار احلديمث عمن  ُيقصمد بالتفسمر بالرَّ
وسمائل تفسمر املعنمى امُلْعَجِممّي ودورهما يف التفسمر 
غمة  اليل » أْن ُتفمرَّ الكلممُة بكلممٍة ُأخمرى ممن اللُّ المدَّ
نفسمها أو بأكثمر ممن كلممٍة ُأخمرى ممن اللغمة نفسمها 
كذلمك « )أبمو الفمرج، 1966م ، ص : 106(، وقمد 
بمنيَّ الدكتمور حمممد أحمد أبمو الفمرج أنَّ همذا الرب 
ممن التفسمر املعجممي ينقسمم إىل ثاثة أقسمام، يمكن 

العمرض هلما ممن خمال رشح )الُبْسمتِّي(، فيما يميل:
1 - التَّفسري بكلمٍة واحدة:

وذلمك بمأْن ُتفمرَّ الكلممة بكلممة واحمدة فقمط، 
ويتَّضمح من خمال الكلمة املفر بما املعنمى امُلْعَجِمّي 
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قموِل  يف  جماء  مما  ذلمك  ومثمال  ة،  امُلفمرَّ للكلممة 
)الُبْسمتِّي(:»وقال أبمو سمليان يف حديمث النبي-صمىل 
اهلل عليه وسملم-:»أنَّه قال أليب بكٍر: َمَتمى ُتوتِر؟ فقال: 
يمل، وقال لُعمر: متى ُتوتِمر؟ فقال: من آخر  ل اللَّ ممن أوَّ
الليمل، فقمال أليب بكمٍر: أخمذَت باحَلمْزِم، وقمال لُعمر: 
أخمذَت بالَعْزِم«...احَلمْزُم: احَلَذُر، والَعمْزُم: القوة، ومنه 
ة إذا  املََثمل: »ال خمَر يف َعْزٍم بغِر َحمْزم«؛ معنماه أنَّ الُقوَّ
مل يكمن معهما َحمَذٌر أورطمت صاحبها، وأفضمت به إىل 
الَعَطمب، وممن همذا قمول اهلل تعمممممماىل:﴿َفاْصِبْ َكاَم 
 .)35 ُسـِل﴾ )األحقماف:  الرُّ ِمـَن  اْلَعـْزِم  ُأْوُلـوا  َصـَبَ 
مر. وقمال:﴿ َفَنِسَ  ة والصَّ ُيقمال يف تفسمره ُأولمو الُقموَّ
ة.  َومَلْ َنِجـدْ َلـُه َعْزًمـا﴾ ) طمه: 115( ُيقماُل: ثباًتما وُقموَّ
مبُ لألمِر، والَعمْزُم: النَّفاُذ  َأهُّ وقمال بعضهم: احَلمْزُم: التَّ
فيمه، ويف بعمض األمثمال: »َروِّ حَتِزم، فإذا اسمتوَضْحَت 
، نا عبد اهلل بن سمبيب، قال  فاْعمِزم«. وأخمرين الُكمرايِنّ
ما يقول: أسمَعُد احَلَزَممِة َمْن  : سممعُت أعرابيًّ األصمعميُّ
غمة: قوهلم:  مجمع إىل َحْزِممه َعْزًمما. وقال بعمض أهل اللُّ
رجمٌل حماِزٌم معنماه جاِمع لرأيمه، ُمَتَثبِّمٌت يف أْممِره، من 
جُل  قوهلمم: َحَزممُت املتماع إذا مَجعَتمه. وُيقال: َحمُزَم الرَّ

وَحمَزم، قال الشماعر:
وصاحٍب قد قال يل وما َحَزْم

يف  ا  ً ُمفمرَّ اًل  أوَّ منماه  قدَّ المذي  الوجمُه  جماء  وقمد 
احلديمث. حدثنماه حممد بن هاشمم...عن ابن امُلَسميِّب، 
أنَّ أبما بكمٍر وعمر تذاكمرا الِوْتمَر عند رسمول اهلل، فقال 
ما أنا فمإينِّ أنماُم عمىل ِوْتر، فمإْن اسمتيقظُت  أبمو بكمٍر: أمَّ
صليمُت شمفًعا حتَّمى الصبماح. وقال ُعَممُر: لكنِّمي أناُم 

ر، فقال النبمي أليب بكٍر:  محَ عىل َشمْفٍع، ُثممَّ ُأوتُِر من السَّ
َحمِذَر هذا، وقمال لعمر: َقِويٌّ هذا«)الُبسمتي، 1982م، 

.)120-118  : ج:1، ص 
كا  )الُبسمتّي(  تفسمر  ُياَحمُظ  النَّمصِّ  همذا  ففمي 
ممن كلمَتمّي )احَلمْزم( و )الَعمْزم( بكلممٍة ُأخمرى ممن 
غمة نفسمها، وليمس بأكثمر ممن كلممة، فأشمار إىل أنَّ  اللُّ
احَلمْزم بمعنمى احَلمَذر، والَعمْزم بمعنمى القموة، وهمو ما 
انعكمس عمىل التفسمر المداليل للحديمث وتوضيحمه. 
ُيعمدُّ  املعنمى  عمىل  االستشمهاد  أنَّ  املعمروف  وممن 
التفسمر  إليهما يف  ُيْلجمأ  أْن  ينبغمي  التمي  األممور  ممن 
ح املعنمى بدون  امُلْعَجِمميّ للكلمات ؛ وذلمك » ألنَّ رَشْ
ح ال ُيعطمي فكمرًة واضحمًة عمن  استشمهاٍد عمىل المشَّ
طريقمة اسمتعال الكلممة، أي: أنَّ القيممة احلقيقيمة هلذا 
مرق امُلختلفمة  االستشمهاد تكممن يف الكشمف عمن الطُّ
التمي يمكن بما أْن ُتسمتعمل الكلمة يف نطماق الركيب 
بعمد أن ُعمرف معناهما امُلفمرد ؛ ألنَّ جُممرد الكشمف عن 
همذا املعنمى مهما تعمّددت املعماين املشوحمة ال يمكن 
أْن يرشمد إىل طريقمة االسمتعال يف الراكيمب املختلفة، 
القرائمن«  ممن  وغرهما  والتَّضمام  تبمة  الرُّ باختماف 

.)330 ص:  1973م،  )حسمان، 
ملَّما كان األممر عمىل همذا النحو فقد جلمأ الُبسمتيُّ إىل 
االستشمهاد عمىل مما قاله باملثمِل املقمول فيمه »ال خَر يف 
ة إذا مل يكمن  َعمْزٍم بغمِر َحمْزم، وهمو مما يعنمي أنَّ الُقموَّ
معها َحمَذٌر أورطت صاحبها، وأفضت بمه إىل الَعَطب. 
ومل يكتمفِ بذلمك، بمل أشمار إىل أنَّ ممن همذا قموَل اهلل 
ُسمِل﴾   تعماىل:﴿ َفاْصمِرْ َكمَا َصمَرَ ُأْوُلموا اْلَعمْزِم ِمَن الرُّ
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ة  )األحقماف: 35(، وهمو ما ُيقال يف تفسمره ُأولمو الُقوَّ
مر، وقوله أيًضمممما: ﴿َفَنـِسَ َومَلْ َنِجْد َلـُه َعْزًما﴾   والصَّ

ة.  )طمه: 115( يُقمال: ثباًتما وُقوَّ
تفسمره  وتعضيمد  أيًضما  استشمهاده  إطمار  ويف 
اليلِّ  المدَّ التفسمر  عمىل  ينعكمس  المذي  املعجممي 
مُب  َأهُّ أشمار إىل مما يقولمه بعمض العمرب: احَلمْزُم: التَّ
لألممِر، والَعمْزُم: النَّفماُذ فيمه، ويف بعمض األمثمال: »َروِّ 
حَتمِزم، فمإذا اسمتوَضْحَت فاْعمِزم«، وأنَّمه ُأخمِرَ بقمول 
ما يقول: أسمَعُد احَلَزَممِة َمْن  األصمعمي: سممعُت أعرابيًّ
مجمع إىل َحْزِممه َعْزًمما. ويف إطار بيمان معنمى الكلمة با 
غمة: قوهلمم:  ُيصاحبهما أشمار إىل قمول بعمض أهمل اللُّ
رجمٌل حماِزٌم معنماه جاِمع لرأيمه، ُمَتَثبِّمٌت يف أْممِره، من 

قوهلمم: َحَزممُت املتماع إذا مَجعَتمه.
أكثمر  للكلممة  يكمون  أْن  امُلحتمملِ  ممن  كان  وملَّما   
ممن شمكٍل عن طريمق » وجمود صورتمني مثمًا لكلمة 
، وتبمدأ  )ميمزة(، تبمدأ إحدامهما للهيئمة بالَكمْر واملمدِّ
الثانيمة للممّرة بالَفْتمح فالسمكون، فيذكرمهما باعتبارمها 
جاريتمني عىل األلسمنة بدرجمٍة واحمدٍة أو متقاربٍة. وقد 
تكمون األشمكال املختلفمة للكلممة خمتلفمة العصمور، 
ما مهجمورة أو  كأنَّ تكمون للكلممة صمورة قديممة، إمَّ
مسمتعملة، وصمورة أخمرى أحمدث منها مسمتعملة يف 
الوقمت احلمارض، وذلمك مثمل: َبّكمة ومّكة « )حسمان، 
 ) 328-334(، فقمد أشمار )الُبسمتيُّ 1973م ، ص : 
اي،  المزَّ بضممِّ  جمُل،  الرَّ َحمُزَم  ُيقمال:  أنَّمه  إىل  أيضما 
و)َحمَزم( بَفْتِحهما، عمىل نحمو ما جماء يف قول الشماعر:

وصاحٍب قد قال يل وما َحَزْم

بالقمرآن  كاَممه  )الُبسمتي(  تعضيمد  يقتمر  ومل 
ممه  والشمعر وكام العمرب، بمل نمصَّ عمىل أنَّ مما قدَّ
ل األممِر يف احلديمث قمد ورد  ممن تفسمٍر ُمعجمميٍّ أوَّ
ا يف احلديمث المذي جماء فيمه أنَّ أبما بكمٍر وعمر  ً ُمفمرَّ
ا أنا  تذاكمرا الِوْتمَر عنمد رسمول اهلل، فقمال أبمو بكمٍر: أمَّ
فمإينِّ أنماُم عمىل ِوْتمر، فمإْن اسمتيقظُت صليمُت شمفًعا 
حتَّمى الصبماح. وقمال ُعَممُر: لكنِّي أنماُم عىل َشمْفٍع، ُثمَّ 
مَحر، فقمال النبمي أليب بكمٍر: َحمِذَر هذا،  ُأوتِمُر ممن السَّ
د أمهية التفسمر  وقمال لعممر: َقِويٌّ همذا ، وهو مما يؤكِّ
بالرمجمة بكلممة واحمدٍة واالستشمهاد عمىل نحو مما مرَّ 

. اليلِّ بنما يف التَّفسمر المدَّ
همذا، وممن املفيمد اإلشمارة هنما إىل أنَّ الُبسمتي يف 
تفسمره بالرمجة ُمستخدًما نمط التفسمر بكلمة واحدة 
ة وكفمى، بمل كان يمأيت  مل يقتمر عمىل الكلممة املفمرِّ
أحياًنما بما ُيصاحبهما م كما سمبق-وقد يبمني مما يتصُل 
با ممن عاقماٍت دالليٍة ترحًيما أو تلميًحما حيث بيان 
كوهنما ممن املشمرك اللفظمي أو المرادف أو األضداد. 
ة با ُيتنماوُل يف الدرس  وقد يبمنيِّ عاقمة الكلمة املفمرَّ
اليل من قضايما ُأخر، نحمو انتقال الداللمة والعموم  المدَّ
اليل  واخلصموص، وهمو مما ُيسمهم يف ثمراء املعنمى المدَّ

واتِّضاحمه )الُبسمتي، 1982م ، ج:1، ص: 248(.

2 ـ تفسري الكالم بأكثر من كلمٍة واحد:
التفسمر  ممن  الصمورة  همذه  أنَّ  فيمه  شمكّ  ال  مّمما 
بالرمجمة ُتعمدُّ » ممن باب احلديمث يف املعجمم ذي اللغة 
غة  هما باللُّ الواحمدة، فيجممع املمادة ممن لغمٍة، ُثممَّ ُيفرِّ
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ذاهتما، ولكمن ال يكمون همذا بكلمٍة مفمردٍة، إنَّما يكون 
بعبمارٍة أطمول« )أبمو الفمرج ، 1966م ، ص : 107(. 
أبمو  وقمال  )الُبْسمتِّي(:  قموِل  يف  ورد  مما  ذلمك  وممن 
سمليان يف حديمث النبمي عليمه السمام أنَّمه قمال: »إنَّ 
أممري من املائكمِة جريل«...قوله: أممري: أي َوليِّي 
وصاحبمي، وكل َممْن َفِزْعمَت إىل ُمؤامرتمه وُمشماورته 
ما إذا أرادت  فهمو أممرك. والَعْقمُل: أممر النَّفمس؛ ألهنَّ
ُخ يذكمُر رجًا ُأْعِطمي بقوٍس  ماَّ أممًرا راجعتمه. قال الشَّ
ه:  لمه ثمًنما، فهمو ُيؤاِممُر النَّفمَس يف إمضماء البيمع أو ردِّ

وَأِمريهـــا َنْفَســـُه  ُيناجـــي  َفَظـــلَّ 
ـــاِوُز؟  ـــا َأم ُي ـــى هِب ـــذي ُيعَط ـــأِت ال  َأي

)الذبياين، 1968م، ص:189(.
يعني عقَله. وقال ُزهر:

وقـــال َأِمـــريي هـــل َتـــَرى َرْأَي مـــا َنـــرى
ــْه  ــه َأم ُنصاِوُلـ ــن َنْفِسـ ــُه عـ  َأَنْختُِلـ

)ابن أيب سلمى،1944م،ص:132(.
يريمُد صاحَبمه. ومِمَّما جماء عمىل َوْزنِمه َوزيمٌر وَنديم، 
ُيقال: همو وزيُر املَِلِك، إذا كان ُيمؤاِزُره، ونديمه إذا كان 
يُبمه إذا كان ُيشماِرُبه« )الُبسمتي، 1982م ،  ُيناِدُممه، ورَشِ

ج:1، ص : 123-122(.
وهمو مما يتبمني من خالمه أنَّ )الُبسمتي( يف تفسمره 
املعنمى امُلعجمميّ لكلممة )أممري( المواردة يف حديثمه، 
غة ذاهتما، ولكن  هما باللُّ صمىل اهلل عليه وسملم، قمد فرَّ
ذلمك مل يكمن بكلمٍة مفمردٍة، إنَّما كان بأكثر ممن كلمة، 
أنَّ  إىل  ُمشمًرا  وصاحبمي(  )وليِّمي  معناهما  أنَّ  فبمنيَّ 
كل َممْن َفِزْعمَت إىل ُمؤامرتمه وُمشماورته فهمو أممرك. 

ما إذا أرادت أممًرا راجعته.  والَعْقمُل: أممر النَّفمس؛ ألهنَّ
خ يذكُر رجمًا ُأْعِطمي بقوٍس له  واستشمهد بقول الشماَّ
ه، وقول  ثمًنما، فهمو ُيؤاِمُر النَّفمَس يف إمضاء البيمع أو ردِّ

زهمر المذي يريمد فيمه بكلمة)أممري( صاحبه.
ومل يقتمر عمىل همذا، بمل جلمأ إىل أسملوٍب آخمر 
ممن أسماليب املعاجمم يف الصناعمة امُلْعَجِمّيمة، يف تناول 
مل القول يف  املعنمى امُلْعَجِمميّ للكلممة، وهمو »أالَّ ُتفصِّ
حركاهتما وحروفهما، وإنَّا تلجمأ إىل قياس همذه الكلمة 
عمىل كلممٍة ُأخمرى أشمهر منهما يف االسمتعال، فتجعل 
الكلممة الشمهرة كامليمزان المريف للكلممة املشوحة، 
فتقمول مثًا :ردح البيمت كمنع، فُيعمرف أنَّ هذا الفعل 
ممن بماب َفَعمَل َيْفَعل، بفْتمح العني يف الصيغتمني، فيفيد 
القمارئ ممن ذلمك، ممن جهمة النطمق م وربما الرف 
كذلمك م يف الوقمت نفسمه« )حسمان، 1973م ، ص : 
326(، وممن َثممَّ أشمار أنمه مِمما جماء عمىل وزهنما وزيٌر 

ونديٌم.
إىل  اإلشمارة  يمكنمه  )الُبسمتي(  كام  يف  وامُلتمعمن 
بالرمجمة  التفسمر  املعنمى عمن طريمق  تفسمره  أنمه يف 
مسمتخدما نممط التفسمر بأكثر ممن كلمة، قمد يقود إىل 
مما ظاهمره اإلشمارة إىل العمموم، أي إشمارة )الُبسمتي( 
اليل  اليل والتَّفسمر المدَّ إىل مما ُيعمرف يف المدرس المدَّ
بالعمموم واخلصموص، وهمو ممن املباحمث التمي درج 
اللغويون عمىل دراسمتها، وكذلك األصوليمون، فالعامُّ 
يف االصطماح ُيعمرف بأنَّمه » المذي يمأيت عمىل اجلملمة 
 ُ ال يغمادر منهما شميًئا وذلمك كقوله جمّل ثنماؤه: ﴿ َواهللَّ
45(، واخلماصُّ  )النمور:  ماء﴾   مَّ ِممن  َدابَّمٍة  ُكلَّ  َخَلمَق 
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همو المذي يتخلمل، فيقمع عمىل يشٍء دون أشمياء« )ابن 
فمارس ، 1977 م ، ص : 344( ، وذلك كقولمممه جلَّ 
ُقموِن َيما ُأْويِل اأَلْلَبماِب﴾ )البقمرة: 197(.   ثنماؤه: ﴿َواتَّ

فا المذي قالمه )الُبسمتي(؟
َممْن  وكل  وصاحبمي،  َوليِّمي  أي  قال:»أممري:   
َفِزْعمَت إىل ُمؤامرتمه وُمشماورته فهمو أممرك. والَعْقُل: 
أممر النَّفس« وهمو ما ُيعرف  يف التفسمر الداليل بعموم 
الوقوع املشمرك أو التكرار امُلشمرك، وليمس من عموم 
االسمتغراق؛ ألنَّ »األلفماظ العاّممة إذا ُبحثمت مفمردًة، 
واملوقمف  الركيمب  يف  االسمتعال  عمن  بمعمزٍل  أي 
الكاممي كانمت هلا داللمة العموم، أي: اسمتغراق مجيع 
األفمراد، إاّل إذا شماع اسمتعاهلا يف بعمض أفمراد ما تدلُّ 
عليمه، بحيث صمار أغلب وأسمبق إىل الفهمم من أصل 
ما إذا دخلمت األلفماظ العاممة يف السمياق  اسمتعاهلا، أمَّ
فقليمًا مما تبقمى هلما داللمة العمموم، أي االسمتغراق، 
وهمو أممٌر ُماَحمٌظ يف سمائر االسمتعاالت اللغويمة«، 
ويمكمن اإلشمارة هنا إىل أنَّ همذا املصطلح ظهمر نتيجة 
اعتيماد انتظمام الكلمة مع أكثمر من جمموعمٍة، ووقوعها 
)عممر، 1973م ، ص : 63(  يف أكثمر ممن سمياٍق لغويٍّ
و)باملمر، 1992م ، ص : 145(، أي أنَّ همذا املصطلمح 
ُيْسمتعمل للداللمة عمىل األلفماظ التمي تصاحمب عدًدا 
فه أحمد املحدثني  ممن األلفماظ املتباينة الداللمة ؛ لذا عرَّ
بقولمه : » وقمد أطلمق اللغويمون املحدثمون عمىل همذه 
بمعنمى   )Co-occurrence( مصطلمح  الظاهمرة 
التكمرار املشمرك، أي أنَّ الكلممة يتكمرر اشمراكها مع 
أكثمر ممن كلممٍة يف تراكيمَب خمتلفمٍة، كما نجمد يف كلمة 

) طويمل ( التمي يمكمن أْن يتكرر اشمراكها ممع كلات 
َرُجمل، نبمات، طريق، ولكنها تسمتعيص عىل االشمراك 
ممع كلممة جبمل، فما يمكمن أْن نقمول : جبمل طويل، 
ولكمن جيمب أْن نقمول : جبل عاٍل أو شماهق« )حسمام 

.)259-258 1991م ، ص :  الديمن، 
لفمظ  إنَّ  القمول  يمكننما  سمبق  مما  عمىل  وتأسيًسما 
)األممر( يمكمن أْن يتضمام ممع بعمض األلفماظ، نحو 
املحافظمة والقموم واجلاعمة؛ للداللمة عمىل أنَّمه ُيفمَزع 
أو  املحافظمة  أممر  فنقمول:  األممِر،  يف  وُيشماوُر  إليمه، 
املنطقمة الشقيمة أو منطقمة الريماض وغرهما، وأممر 
اجلاعمة، وأممر القوم، وأممر الكتيبمة، وأممر النفس، 
وأممر السموق، وهمذا ممع ماحظمة أنَّ مفهموم الفمزع 

املوصموف بما. باختماف  واملشماورة يتلمف 
ومل يقتمر دور املعنمى املعجمي يف التفسمر الداليل 
عمىل كونمه مدخمًا لإلشمارة إىل العمموم واخلصموص 
فقمط، عمىل نحمو ما سمبق، بمل ُيضممُّ إىل همذا أنَّمه كان 
مدخمًا لإلشمارة إىل مظاهمر التَّغمر المداليل يف املعنمى 
المداليل حيمث اإلشمارة إىل توسميع )تعميمم( اخلاص، 
وتضييمق املعنمى )تصيمص العمام( وانتقمال الداللمة، 
وقمد يبمنيِّ عاقمة كل همذا باالشمتقاق. وممن همذا مما 
: وقمال أبمو سمليان يف حديمث  جماء يف قمول الُبسمتيِّ
وم فقال:  النبمي صىل اهلل عليه وسملم:»أنَّه ذكَر ِقتمال الرُّ
يمرُج إليهمم ُروَقمُة املؤمنني ممن أهمل احلجاز«...ُروَقُة 
اهُتمم. ُيقماُل: رأيمُت رائقمَة بنمي  القموم: خيارهمم وَسَ
قيق.  ُفمان: أي وجوَههمم وأعياهنم، وأصل همذا يف الرَّ
ِحسماٌن،  أي  ُروقمٌة:  َووصفماء  ُروَقمٌة  وصيمٌف  ُيقماُل: 
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ُيقماُل: خيمٌل ُروَقمٌة، وأراه  وُيسمتعاُر ذلمك يف اخليمل، 
مأخموًذا ممن راقني الميُء إذا أعجبمك، وُيقماُل أيًضا: 
رأيمُت َجْبهمَة بنمي فمان إذا رأيمَت سمادهَتم وأعياهنم، 
ومثلمه رأيمُت نموايص بنمي فمان )الُبسمتي، 1982م ، 

 .)248  : ص  ج:1، 
وهمو مما يتبمني ممن خالمه بيمان املعنمى املعجممي 
لكلممة )روقمة( ممن خمال التفسمر بأكثمر ممن كلممٍة 
اهُتمم.  القموم: خيارهمم وَسَ ُروَقمُة  أنَّ  ًنما  ُمبيِّ واحمدة، 
ُيقماُل: رأيُت رائقمَة بني ُفان: أي وجوَههمم وأعياهنم، 
ُثمَّ جعل هذا التفسمر مدخماً للحديث عن خصوصية 
لفمظ )روقة( وتوسميع داللته، فبمنيَّ أنَّ أصل اسمتعاله 
يف الرقيمق، فُيقماُل: وصيمٌف ُروَقمٌة َووصفماء ُروقٌة: أي 
ممت بحيث  ِحسماٌن، ُثممَّ اسمتعَر فاتسمعت داللته وُعمِّ
أصبمح ُيقمال: ُروقة القموم، وُروقة املؤمنمني -عىل نحو 
مما جماء باحلديث-واْسمُتعَر أيًضما يف اخليمِل، فقيمل: 

ُروقٌة. خيمٌل 
وهمو مما ُيوحمي بأنَّمه » ُيقصمد بتوسميع اخلماص أو 
تعميمم اخلماصِّ َنْقمُل معنمى الكلممة من معنمى خاصٍّ 
إىل معنمى أعممٍّ وأشممل، أي أنَّ هذا النموع حيدث حني 
ُتسمتعمل الكلممة الدالمة عمىل فمرٍد أو عىل نموٍع خاصٍّ 
أفمراٍد  عمىل  للداللمة  ؛  أنواعمه  أو  اجِلنمس  أفمراد  ممن 
كثريمن أو عمىل اجِلنمس كلمه« )الدايمة، 1996م، ص: 
301(، وممن أمثلمة ذلك يف العربيمة »أنَّ كلمة )البأس( 
اسمتعاهلا يف كلِّ  كُثمر  ثمم  احلمرب،  تعنمي  يف األصمل 
ٍة، فاكتسمبت ممن همذا االسمتخدام عمموم املعنى،  ِشمدَّ
ومنمه )الرائمد(، فهمو المذي يتقمّدم القموم يبمُر هلمم 

المكأل ومسماقط الغيمث، ومنه املثمل )الرائمد ال يكُذب 
م لمكلِّ َمن يتقمّدم القوم يطلب شميًئا ما«  أهلمه( ُثمّم ُعمِّ

ص:261(.  ، 1986م  )مدكمور، 
قيمق. ُيقاُل:  وقمد ذكر )الُبسمتي( أنَّ أصل هذا يف الرَّ
وصيمٌف ُروَقمٌة َووصفماء ُروقٌة: أي ِحسماٌن، وُيسمتعاُر 
ذلمك يف اخليمل، ُيقماُل: خيمٌل ُروَقمٌة، فإنَّمه حيمرين ما 
لفمت إليمه أحمد الباحثمني النظمر إىل إشمارة القدماء إىل 
مصطلمح االسمتعارة والتمثيمل هلمذا عند )ثعلمب(، يف 
قولمه: واليء الافمت للنظر  أنَّ القدمماء من اللغويني 
العمرب قمد أطلقوا عمىل هذا النموع من التطمور الداليل 
) أي االتسماع يف معاين الكلات ( مصطلح االسمتعارة، 
وأشماروا إىل أنَّ العرب تسمتعر الكلمة، فتضعها مكان 
الكلممة، إذا كان املسمّمى بما بسمبٍب ممن األخمرى، أو 
جمماوًرا هلما، أو مشماكًا، فيقولمون للنبمات َنموٌء ؛ ألنَّمه 
يكمون عمن النموء عندهمم، قمال رؤبمة بمن العجماج : 

الرجز( )ممن 
حاِب امُلْرَتزْق  َوَجفَّ أنواُء السَّ

)ابن العجاج، د-ت ،ص:105(.
أي جمفَّ الَبْقمل، ويقولمون للمطر: سماٌء؛ ألنَّه من 
السماء ينمزل، فيقمال: مازلنا نطأ السماء حتمى أتياكم، 

قال الشماعر: )ممن الوافر(
ـــوٍم ـــأْرِض ق ـــامُء ب ـــَقَط السَّ     إذا َس

ِغَضاَبـــا  كانـــوا  وإْن  َرَعْينـــاه   
)العبايس، 1316هم، ج:1، ص:228(.

واملاحظ أنَّ أسماس ذلمك التعميمم أنَّ » )اجَلْذب( 
ك الميء، جذب الميء، جيذبه جذًبما، وجبذه عىل  ممدُّ
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1907م(،  منظمور،  )ابمن   » ه  ممدَّ واجتذبمه:  القلمب، 
فاسمُتعر همذا االمتمداد للداللمة عمىل الرعة.

وملَّما كان التفسمر بالرمجمة ممن خمال همذا النمط 
لمه أثمره يف التفسمر المداليل حيمث يتخمذه )الُبسمتي( 
ة  مدخمًا لبيان العمموم واخلصموص يف الكلممة املفرَّ
ماذه  أو بيمان مظاهمر التغمر المداليل، فإنَّمه ال يفوتمه اتِّ
مدخمًا لبيمان العاقمات الداللية حيث اإلشمارة إىل ما 
يمكمن اإلشمارة إليمه من األضمداد أو امُلشمرك اللفظي 
ادف، وكونمه مدخمًا للحديمث عن االشمتقاق  أو المرَّ
أيًضما حيمث اإلشمارة إىل توليمد لبعمض األلفماظ ممن 
د مادهتا،  بعمض، والرجموع بما إىل أصمٍل واحمٍد، حُيمدِّ
يوحمي  مثلما  األصيمل  املشمرك  بمعناهما  ويوحمي 
بدراسمة  العنايمة  إطمار  يف  اجلديمد،  اخلماص  بمعناهما 
المدالالت املختلفمة لفمروع اجِلمذر اللغموي الواحمد، 
ا،  ما أو َرْبًطا اسمتقصائيًّ وحماولمة الربمط بينها ربًطما جزئيًّ
يرجمع با إىل داللمٍة أصليٍة )حموريٍة( جامعمٍة )الصالح، 
1971م ، ص : 174(، وهمو مما سمبق يف بعمض مما 
ممى ممن متثيمل، ومما سميتضح فيما همو آت، ولموال 
األمثلمة  بعمض  لذكمرُت  واالختصمار  اإلجيماز  رجماء 

.)697  : ص  ج:1،   ، 1982م  هنا)الُبسمتي، 

مجة إىل كلمٍة من لغٍة أخرى: 3 -التفسري بالرتَّ
مجمة إىل كلممٍة من لغمٍة أخرى  ُيقصمد بالتفسمر بالرَّ
أنَّ بعمض ألفماظ العربيمة قد حتتماج يف رشحهما أو بيان 
معناهما امُلْعَجِممّي إىل إيمراد ألفماٍظ من لغمات أخرى أو 
اإلشمارة إىل أنَّ أصلمه من ُلغمٍة ُأخمرى، ويف ذلك يقول 

غمم ممن أنَّ  الدكتمور حمممد أحمد أبمو الفمرج : » بالرَّ
املعاجمم التمي نتحمّدث  عنها أحاديمة اللغمة، بمعنى أنَّ 
غمة التي تفرَّ با همذه األلفاظ  مادة ألفماظ املعجم واللُّ
غم من ذلمك فإنَّ همذه املعاجم ُتورد  بلغمٍة واحمدة، بالرَّ
ألفاًظما ممن لغماٍت ُأخمرى ؛ لتمشح ألفماظ العربيمة أو 
لتذكمر أصلها، ويبمدو أنَّ ذلمك واضٌح ملَا همو معروٌف 
ممن اّتصمال العربيمة عىل طمول تاريها بلغماِت أخرى، 
وهمذا  كلاهتما،  ممن  أحياًنما  وأخمذت  بما،  فتأّثمرت 
واضمٌح يف عرنما « )ياقموت، 1994م ، ص: 108(. 
لكمن مما أودُّ اإلشمارة إليمه هنا أّنمه يمكمن أْن ينضم إىل 
مجة  همذا المرب ممن التفسمر بالرمجمة التفسمر بالرَّ
غات،  إىل كلممٍة ممن هلجمة أخرى أو لغمٍة أخرى ممن اللُّ
غمة نفسمها، عىل نحمو ما يمرد يف تعبمر القدماء،  ممن اللُّ
وغالًبما ما يكمون هذا الرب ممن التفسمر تابًعا ألحد 

مجة. مابقني ممن رضوب التفسمر بالرَّ الربمني السَّ
 وممن ذلمك مما ورد يف قمول )الُبْسمتِّي(:»وقال أبمو 
سمليان يف حديمث ُمعماَذ: »أنَّمه َقمِدَم عمىل أيب موسمى 
فقمال:  َد  هتموَّ ُثممَّ  فأسملَم،  ما  َيوِديًّ كان  رجمٌل  وعنمده 
واهلل ال أقُعمدُ حتَّمى َتربموا َكمْرَده«. أخرنماه حممد بن 
اق، عمن َمْعَمر، عن  َبري، عمن عبِد المرزَّ هاشمم، نما الدَّ

قتمادَة. الَكمْرُد: أعمىل الُعنمق، قال الشماعر:
ـــا إذا الَقْيـــِسُّ َنـــبَّ َعتـــوُده  وُكنَّ

 َضْبنـــاُه حتـــَت اأُلْنَثَيـــنْيِ عـــل الَكـــْرِد
ب« )الُبسمتي، 1982م ،  وُيقمال: إنَّمه فماريسٌّ ُمعمرَّ

.)312  : ص  ج:2، 
معنمى  أنَّ  إىل  أشمار  قمد  النَّمص  همذا  يف  فالُبسمتيُّ 
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ُثممَّ  )الَكمْرد( أعمىل الُعُنمق ُمستشمهًدا بقمول الشماعر، 
ٌب، وتلك طريقٌة يف التفسمر  أشمار إىل أنَّه فماريسٌّ ُمعمرَّ
ٌب أو  بالرمجمة ممن خال اإلشمارة إىل أنه فماريسٌّ ُمعمرَّ
أنَّ أصلمه فماريس أو غمر ذلمك، عمىل نحمو ما جماء يف 

بقيمة األمثلمة امُلحمال عليهما.
لسمان  يف  ورد  مما   ) )الُبسمتيُّ قالمه  مما  يؤيِّمد  ومِمَّما 
العمرب، حيمُث قولمه: والَكْرُد الُعُنمُق، وقيمل: الكمْرُد 
ثمم المرْأَس عمىل العنمق، فماريّس  لغمة يف الَقمْرِد وهمو جَمْ

الشماعر: قمال  معمّرب؛ 
ـــاِرم  ـــدِة ص ـــُحوِذ احلدي ـــاَر بَمْش َفط

ــْرِد َؤاَبِة والَكـ ــا َبـــنَي الذُّ ــَق مـ ـ   َفَطبَّ
                 )ابن منظور، 1907م(.

همذا، وملما كنمت قمد أرشُت آنًفما إىل أّنمه يمكمن أْن 
ينضمم إىل همذا الرب ممن التفسمر بالرمجة التفسمر 
مجمة إىل كلممٍة ممن هلجمة أخمرى أو لغمٍة أخمرى  بالرَّ
غمة نفسمها، عمىل نحمو ما يمرد يف  غمات، ممن اللُّ ممن اللُّ
تعبمر القدمماء، فمإنَّ مثمال ذلمك عند الُبسمتيِّ مما جاء 
يف قولمه: »وقمال أبمو سمليان يف حديمث ُعممر: »أنَّمه 
مجِن بأربعمِة آالٍف، وَأعرُبوا فيهما أْربَعائة  ابتماَع داَر السِّ
درهٍم«...قوله: أعربوا، أي أسملفوا ممن الُعربان، وَبْيع 
ابَّمَة، فيدفع إىل  جملُ العبَد أو الدَّ الُعربان: أْن يشمري الرَّ
البائمع دينماًرا أو درمًهما، عمىل أنَّمه إْن تممَّ الّبيمع كان من 
ثمنمه، وإْن مل يتِممَّ كان للبائمع، وقد هنى رسمول اهلل عن 
َبْيمِع الُعربمان ملما فيمه ممن الَغمرِر، وال جيموز أْن يذهمب 
ذاك وَيفمى بياُنمه عمىل ُعممر، وإنَّما تموىلَّ عقمَد البيمِع 
خليفمُة عممر، فُأضيمَف الِفعمُل إليه...وقمد ُرِوي: »أنَّ 

رسمول اهلل-صمىل اهلل عليمه م هَنَمى عمن َبيِع امُلْسمكان«؛ 
وهمو الُعربمان أيًضما، وجُيَممُع عىل املَسماكني، كما جُيمُع 
الُعربان عمىل الَعرابني. وفيمه ُلغٌة ُأخرى وهمي اأُلربان، 
ج:2،   ، 1982م   الَعربون«)الُبسمتي،  العاليمُة  غمة  واللُّ

.)77-76 ص: 
وهو مما يتَّضح ممن خاله تفسمر )الُبسمتي( املعنى 
امُلعجممي لكلممة )الُعربمان( بأكثمر ممن كلممة، ذلمك 
فيدفمع  ابَّمَة،  الدَّ أو  العبمَد  جملُ  الرَّ يشمري  أْن  املعنمى 
إىل البائمع دينماًرا أو درمًهما، عمىل أنَّمه إْن تممَّ الّبيمع كان 
ممن ثمنمه، وإْن مل يتِممَّ كان للبائمع، وهمو مما هنمى عنمه 
ممة، ُثمَّ أشمار )الُبسمتي(  مة امُلتقدِّ رسمول اهلل )ص( للعلَّ
عمىل  وجُيَممُع  الُعربمان،  همو  )املْسمكان(  َبْيمع  أنَّ  إىل 
املَسماكني، كما جُيممعُ الُعربان عمىل الَعرابمني، ويف إطار 
اإلشمارة إىل اللفمظ يف اللهجات العربيمة اأُلخرى، فقد 
أشمار إىل أنَّمه ُيقمال يف ُلغمٍة ُأخمرى )اأُلربمان(، وملَّا كان 
أي ديمدن )الُبسمتي( يف كثمر ممن مواضمع  اإلدالء بالمرَّ
بيمان املعنمى املعجممي وعاقته بالتفسمر المداليل، فقد 
غمة العاليُة، أي األفضل، همي الَعربون،  أشمار إىل أنَّ اللُّ

وليمس )اأُلْربمان(.

املبحث الثالث: التفسري بالتوارد والتالزم :
1 -التفسري بالتوارد:

ُيعمرف التفسمر بالتموارد بأنَّمه التفسمر باملصاحبة، 
دون  أخمرى  كلمات  تصحمب  معينمة  كلمات  فهنماك 
مم قمد  غرهما، وهمو مما عَرَفمه اللغويمون العمرب »فإهنَّ
عمن  وكشمفوا  املجمال،  همذا  يف  وافمٍر  بسمهٍم  رضبموا 
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املجماالت املختلفمة التي ُتسمتعمُل فيهما ألفماٌظ بعينها، 
بحيمث لمو اْسمُتعِمل لفمٌظ يف غمر ما يتماءُم معمه كان 
ذلمك خطأ«)المركاوي، 1991م ، ص: 72(، وهمو ما 
غوي بما يصاحب الكلممة من كلات  عرفه المدرس اللُّ
تؤثمر يف معناهما، ويتحمّدد ذلمك املعنمى بناًء عمىل تلك 
املصاحبمة، مّمما جعمل أحمد املحدثمني يقمول: »وعمىل 
للكلمات  التحديمد  ممن  نموٌع  اللغمة  يف  فهنماك  ذلمك 
املسمتعملة يف تركيمبٍ ّمما دون اعتبماٍر للنَّحمو أو غمره 
غوّيمة املعروفمة، همذا النموع همو الذي  ممن القواعمد اللُّ
J.R. Firth عمن  )املصاحبمة(. وقمد حتمدث  نسمميه 
قديمم  Collocation، وممن  غمة، وسماه  اللُّ همذا يف 
الزممان أحسمن اجلاحمظ بمذا النَّموع ممن التَّفريمق يف 
ات تصحمب أخمرى  اللغمة العربيمة بمني كلماٍت بالمذَّ
دون غرهما ممَّما قمد يكمون بمعناهما؛ وذلمك ألنَّ اللغة 
قمد تتمار مصاحبمة كلمات بأخمرى دون غرهما مّما قد 
ال حيجب اسمتعاله نحٌو أو معنى« )عكاشمة، 2005م، 
النَّماُس  يسمتخفُّ  اجلاحظ:»وقمد  قمال   .)187  : ص 
ألفاظمًا ويسمتعملوهنا وغُرهما أحمقُّ بذلمك منهما، أال 
تمرى أنَّ اهللَّ تبمارك وتعماىل مل يذُكر يف القمرآن اجلوَع إاّل 
يف موضمع العقماب أو يف موضمع الفقر املْدقمع والعجز 
مَغب ويذكرون اجلوع  الظاهمر، والنماس ال يذكرون السَّ
يف حمال القمدرة والسمامة، وكذلك ِذكر املطمر؛ ألّنك 
ال جتمد القرآَن يلفِظ بمه إاّل يف موضع االنتقمام، والعاّمة 
وأكثمُر اخلاّصمة ال َيفِصلمون بمني ِذكمر املطمر وبمني ِذْكر 
مثمل  تفمرق،  تمكاد  ال  معمان  القمرآن  ويف  الَغيمث... 
الصماِة والمزكاة، واجلموِع واخلموف، واجلنمة والنمار، 

واجلمّن  واألنصمار،  واملهاجريمن  والرهبمة،  غبمة  والرَّ
واإلنمس« )اجلاحظ ، 1998م ، ج:1، ص: 21-20(.
وممن ذلمك مما ورد يف قمول )الُبْسمتِّي(:»وقال أبمو 
سمليان يف حديمث النبمي م صمىل اهلل عليمه م أنَّمه قمال: 
»َممْن َشمقَّ عصما امُلسملمني وهم يف إسماٍم َداممج، فقد 
امُلجتممع  اِممُج:  ُعُنِقِه...الدَّ ممن  اإلسمام  ِرْبَقمَة  َخَلمَع 
الميء،  ء يف  الميَّ مموج ُدخموُل  الدُّ امُلْنَتِظمم، وأصمُل 
كان  إذا  اخللمِق،  ُمْدَممُج  ورجمٌل  ُمْدَممٌج،  ُيقال:َمْتمن 
ُمْدَممٌج، وهمو  ، وخمطٌّ  ، وكام ُمْدَممجٌ جممدول اخَلْلمقِ

، قمال ُحيمد األرقمط: امُلداَخملُ
مـــاِج اعـــِة الدُّ َقـــْوا بالطَّ  حتَّـــى اتَّ

مْنهـــاج عـــل  النَّـــاَس  وَتـــرَك 
اَدة: وقال ابُن َميَّ

بَِشـــْعٍف عـــل حـــني املشـــيِب هيِيُجـــه
اجمـــات اهلواتـــِف  ِغنـــاُء احلـــامم الدَّ

اِخمات يف أوكارهن« )الُبسمتي، 1982م،  يريُد الدَّ
ج:1، ص : 77(.

فممن خال همذا النمص يتبني لنا تفسمر )الُبسمتي( 
امُلجَتِممع  بأنَّمه  اممج(  )الدَّ لكلممة  املعجممي  املعنمى 
يف  ء  الميَّ ُدخموُل  مموج  الدُّ أصملُ  أنَّ  ًنما  ُمبيِّ امُلْنَتِظمم، 
ذ همذا التفسمر مدخًا للتفسمر الداليل  الميء، ُثممَّ اتَّ
ُمشمًرا إىل أنَّ هنماك كلماٍت ُتصاحمب كلممة )ُمْدَممج( 
تؤثمر يف معناهما، ويتحمّدد ذلمك املعنمى بناًء عمىل تلك 
املصاحبمة، فقمد تتموارد ممع كلمة)َمْتمن( فُيقماُل: َمْتمن 
ُمْدَممٌج، وقمد تتوارد ممع كلمة )رجمل(، فُيقماُل :رجٌل 
ُمْدَممُج اخللمِق، إذا كان جممدول اخَلْلمِق، وقمد تتوارد مع 
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كلممة )كام( فُيقماُل: كام ُمْدَممٌج، وقمد تتموارد ممع 
كلممة )خمط( فُيقاُل: خمطٌّ ُمْدَمٌج، وهمو امُلداَخُل، وهو 
مما يؤيِّمده كام العمرب، عمىل نحمو مما ورد فيما أورده 

( ممن قمول ُحيمد األرقمط، وابمن ميادة. )الُبسمتيُّ
بالتمازم  للتفسمر  التمثيمل  إىل  أدلمف  أْن  وقبمل 
أشمر إىل أنَّ التفسمر باملصاحبمة أو التموارد قمد يكمون 
ممن دواعيمه  اإلشمارة إىل توسميع املعنمى أو تضييقه أو 
انتقمال الداللمة أو اإلشمارة إىل العمموم واخلصموص، 
أو يكمون هلما عاقمة باالتبماع أو النحمت أو المرادف 
ص:  ج:1،   ، 1982م  اللفظي)الُبسمتي،  املشمرك  أو 
77(، وغمر ذلمك من مظاهر التفسمر المداليل، ناهيك 
عمن إشمارته إىل الداللمة املركزيمة أو الداللمة املحوريمة 
صمدد تفسمره بالتموارد أيًضما، نحمو قولمه:  وقمال أبو 
سمليان يف حديمث النبي-صمىل اهلل عليه-أنمه قال: »ال 
يمزال املؤممُن ِمْعَنًقما صاحًلما مما مل ُيِصمْب دًمما حراًمما، 
مَح، معناه َأعيا  ًح«...قوله: َبلَّ فمإذا أصاب دًمما حراًمما َبلَّ
ح الفمرُس إذا انقطمع َجْرُيه، وبلَّحِت  وانقطمع. ُيقاُل: بلَّ
أفلمس،  إذا  الَغريمُم  مَح  وَبلَّ ماؤهما،  ذهمب  إذا  مُة  ِكيَّ الرَّ
ه يرجمع إىل يشء واحد« )احلسميني،  واملعنمى يف هذا كلِّ

 .)156-120  : ص  ج:1،   ، 2007م 
وهمو ما يتَّضمح من خاله أنَّ )الُبسمتي( يف تفسمره 
املعنمى املعجممي لكلممة )بلَّح( قمد أشمار إىل أنَّ معناها 
ما قمد تتموارد ممع بعمض الكلات،  َأعيما وانقطمع، وأهنَّ
ُة  ِكيَّ مح الفمرُس إذا انقطع َجْرُيمه، وبلَّحمِت الرَّ فُيقمال: بلَّ
مَح الَغريمُم إذا أفلمس، ومل يكتف  إذا ذهمب ماؤهما، وَبلَّ
بذلمك بمل أعمرب عمن اهتاممه بما ُيسممى بالداللمة 

املركزيمة والداللمة اهلامشمية، فأشمار إىل أنَّ املعنمى يف 
مه يرجمع إىل يشء واحمد، وهنا يمكن اإلشمارة  همذا كلِّ
إىل أهمم أوجمه الفمرق بمني الداللمة املركزيمة والداللمة 
اهلامشمية »وهمو كمون األوىل يشمرك يف فهمهما عاممة 
ما الثانية فهي  النماس املنتمني إىل نفمس البيئة اللغوية، أمَّ
التمي ينفمرد بما بعمض أفمراد تلمك البيئة عمن غرهم. 
ما الوجمه الثاين ممن أوجه الفمرق بمني الداللتني، فهو  أمَّ
أنَّ األوىل ُتمدرك إدراًكا عقليًّما حمًضما يف حمني أن الثانية 
تكمون  وقمد  للكلمات،  نفسميًة  اسمتجابًة  تكمون  قمد 
الفمرق  أو عقليمة، ويرتبمط همذا  اسمتلزامات منطقيمة 
بفمرٍق آخمر، وهمو أن الداللمة املركزيمة تتصمل اتصااًل 
وثيًقما بأهمم وظائمف اللغمة وهمي اإلبماغ، يف حني أن 
الثانيمة تتصمل بوظيفمة التأثمر« )عميل، 2007م ، ص: 
املعجممي  التَّنماول  يف  واضًحما  بمدا  مما  وهمو   ،)178

. وصلتمه بالتفسمر الداليل لمدى الُبسمتيِّ

2 -التفسري بالتالزم:
يف  بالتموارد  التفسمر  عمن  حديًثما  كان  سمبق  مما 
ما احلديمث  تفسمر املعنمى امُلْعَجِمميّ لمدى الُبسمتي، أمَّ
هنما فهوعمن حتديد ضائمم الكلممة عن طريمق التازم 
ممن بماب اكتمال الوحمدة املوضوعيمة، وهو مما ُيتوقع 
ما كا هو  ما أو رشٍح مَّ ممن التنماول املعجممي يف معجم مَّ
، وهنما أشمر إىل أنَّ  احلمال يف غريمب احلديمث للبسمتيِّ
الدكتور متام حسمان يمرى وجموب » أْن يتوخى املعجم 
حتديمد ضائمم الكلممة طبًقا للوجمه األول ممن وجهي 
 -216   : ص   ، 1973م  )حسمان،  للتضمام  فهمنما 
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217(، وهمو المذي أطلقنما عليمه )التَّموارد(. والوجمه 
اآلخمر، وهمو )التازم(...وينبغي هنا أْن يشمر املعجم 
إىل تغمر املعنمى ممع كلِّ ضميمٍة تتموارد ممع الكلمة أو 
تتمازم معهما، فيقمول يف احلالمة األوىل مثمًا: صاحمب 
المدار مالكهما، وصاحب رسمول اهلل رفيقمه، وصاحب 
وصاحمب  اإلسمامية،  الشيعمة  يف  املثّقمف  الفضيلمة 
اجلالمة املَِلمك، وصاحمب املعمايل الوزيمر، وصاحبمي 
ا... ذلمك هو امُلراد بالتَّموارد الذي  صديقمي، وهُلمّم جرًّ
انيمة،  همو أحمد وجهمي التَّضمام. ويقمول يف احلالمة الثَّ
وهمي حالمة التَّمازم: رغمب فيمه طلبمه وعنمه كرهمه، 
وإليمه اسمتعانه، وهكمذا. وممن قبيمل التَّضام ما ُيسماق 
ممن أمثلمة التَّعبمرات املسمكوكة، مثل: يرب أمخاًسما 
وإنَّما  الغمارب...  عمىل  احلبمل  ويلقمي  أسمداس،  يف 
ينبغمي ِذْكمر الضائمم هنما؛ ألنَّ االكتفماء بِذْكمر الكلمة 
دون ضائمهما ال يصمل باملعجمم إىل غايتمه املنشمودة، 
ده  ويضيمف إىل مما يف املعجمم ممن عمموم املعنمى وتعدُّ
بمس«  ا جديمًدا خطمًرا همو اللَّ واحتالمه عنمًرا سملبيًّ

.)331  : 1973م ، ص  )حسمان، 
 وملَّما ُكنمت قمد تناولُت م فيا سمبق م الوجمه األول، 
وهمو املصاحبمة التمي تعنمي )التَّموارد (، فمإنَّ التمثيمل 
 : هنما سميقتر عمىل )التَّمازم(، ومثالمه قمول الُبسمتيِّ
وقمال أبمو سمليان يف حديمث النبي-صمىل اهلل عليمه- 
موا هلل َيغِفمر لكم«...قمال أبمو سمليان:  أنمه قمال: »أِحلُّ
هكمذا سممعُته ُيروى باحلماء، فمإّن كان حمفوًظما فمعناه 
ِك إىل ِحلِّ اإلسمام، من قوهلم  اخلمروج ممن خطِر المشِّ
، وأحلَّ يف  أحملَّ الرجمُل إذا خرج ممن احَلمَرِم إىل احِلملِّ

ارٍة، أو اسمتثناٍء،  ، أو كفَّ يمينمه، إذا خرج ممن ُعهَدهِتا بِرٍّ
أو نحوهما، وكذلك َأحملَّ يف َنْذِره )الُبسمتي، 1982م، 

.)203 ج:1، ص : 
ة: مَّ  قال ذو الرُّ

ـــام  ـــى كأنَّ ـــاَك حتَّ ـــا َعْيَن ـــْت هب  أَرشَّ
ـــْذَرا ُمـــوِع هبـــا َن ِن مـــن َســـْفِح الدُّ ـــالَّ  حُتِ

)ذو الرّمة، 1982م ، ج:3، ص: 412(.  
ه عىل  ففمي اقراٍب من رْشح )الُبسمتي( ُياحظ َسمرْ
هَنْمج املعاجمم يف همذا األمر، وهمو ما يتَّضمح من خاله 
وا(  أنَّمه بصمدد تفسمره للمعنمى امُلْعَجِممّي لقولمه )أِحلُّ
مل َيُفتمه أنَّ يشمر إىل أنَّ همذا الِفعمل إذا تمازم الرجمل، 
خطمِر  ممن  اخلمروج  فمعنماه  الرجمُل(  أحملَّ  فقيمل:) 
ِك إىل ِحملِّ اإلسمام، ممن قوهلمم أحملَّ الرجملُ  المشِّ
، وإذا تمازم معمه املبنى  إذا خمرج ممن احَلمَرِم إىل احِلملِّ
 )217 1973م ، ص :  الوجمودي املذكمور )حسمان، 
امُلتمثِّمل يف حمرف اجلمرِّ ممع جممروره )يف يمينمه( مثمًا، 
فمإنَّ املعنمى يتلف يف حالمة تغرُّ هذا املبنمى الوجودي، 
( وتازم  ْبمِس، فإذا تضمام الفعل )أحملَّ وذلمك منًعما للَّ
ممع حمرف اجلمرِّ )يف( وجممروره يمينمه، قيمل : أحملَّ يف 
، أو  يمينمه، ويكمون املعنمى أنَّمه خمرج ممن ُعهَدهِتا بِمرٍّ
مارٍة، أو اسمتثناٍء، أو نحوها، وكذلك َأحملَّ يف َنْذِره،  كفَّ
د  ة، وهمو األمر المذي يؤكِّ مَّ وهمو ما عليمه قمول ذي الرُّ
ي  عمىل أمهيمة اإلشمارة ملثل همذا التَّمازم بصمدد التَّصدِّ
لبيمان املعنمى امُلْعَجِممّي، سمواٌء أكان ذلك باملعاجمم َأْم 
غوّيمة أم بكتمب غريب احلديمث َأْم بغرها  بالمشوح اللُّ

ممن الُكتب التمي هتتممُّ باملعنمى امُلْعَجِمّي.
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ياق: ابع: التفسري بالسِّ املبحث الرَّ
كبمٍر  بمدوٍر  ُيسمهم  مياق  السِّ أنَّ  فيمه  شمكَّ  ال  مِمَّما 
إسمهامه  إىل  باإلضافمة   ، امُلْعَجِمميّ املعنمى  تفسمر  يف 
مما  هنما  مياق  بالسِّ وأقصمد   « المداليّل،  املعنمى  يف 
املعنمى،  توضيمح  عمىل  يسماعد  ممَّما  فمظ  اللَّ ُيصاحمب 
ممن  فظمة  اللَّ فيمه  تمرد  بما  التَّوضيمح  يكمون  وقمد 
ممن  اللفمظ  يصاحمب  مما  يكمون  وقمد  االسمتعال، 
العاقمة  تكمون  وقمد  للمكام،  ا  ً ُمفمرِّ المكام  غمر 
 بمني همذا المكام وبمني يشٍء آخمر، كاًمما كان أو غمر
التمي  بالطريقمة  فمظ  اللَّ اسمتعال  إىل  داعًيما  كاٍم، 
غة، وباعتبمار همذه النواحي الثاث  ُيسمتعمل بما يف اللُّ
 : همي  أقسمام،  ثاثمة  إىل  بالسمياق  التفسمر  قّسممت 
السمياق اللغوّي.... م السمياق االجتاعي... م السمياق 
مببّي...« )أبو الفرج، 1966م ، ص: 123-116(. السَّ
غموي  اللُّ السمياق  ممن  كاًّ  أنَّ  إىل  أشمر  هنما 
 Linguistic اللغموّي  بالسمياق  ُيعرفمان   واالجتاعمي 
 ،Context of situation احلمال  وسمياق   context

وهمذان النوعمان يكونمان مما ُيعمرف ضممن نظريمات 
 The context theory of حتليل املعنمى بنظرية السمياق
meaning، فالسمياق كما نعمرف ُيضفي عمىل الكلات 

دالالٍت أخمر غمر داللتهما امُلْعَجِمّيمة، بتنوعمه، وذلك 
بتحويمل الكلمة » ممن حالة احلفظ واجلممود يف املعجم 
ممن  بغرهما  باتصاهلما  واالسمتعال،  احليماة  حالمة  إىل 
مع املعنمى الوظيفّي  الكلمات، والسمياق همو حاصل مَجْ
، ومعنى املقمام، أي املعنى  التحليميّل، واملعنمى امُلْعَجِمميّ
االجتاعميّ المذي يضمم القرائمن احلالية إىل مما فيه من 

قرائمن مقاليمة، وبذا يتمم الوصمول إىل املعنمى الداليّل« 
 .)125 ص:   ، 1993م  )هويمدي، 

وممن هنا ُياحمُظ أنَّ املعنى امُلْعَجِمميّ للكلمة هو ما 
الَلة  تمدلُّ عليمه الكلممة ممن املعنى الوضعمي، همذه الدَّ
مُتثِّمل نقطة البدايمة للدالالت اأُلخمرى. فالكلمة داخل 
الَلمة، وعندما  املعجمم هلما معًنى مفمرد معادل لبيمان الدَّ
ا تتعمني بمعًنى  تدخمل الكلممة يف السمياق الركيبي فإهنَّ
واحمد، وذلك مرجعمه إىل القرائمن املقالّيمة، فضًا عن 
، ذلمك املقمام همو مما  ارتبماط كلِّ سمياٍق بمقماٍم معمنيَّ

د أبعماده القرائن املوجمودة بالنَّص. حتمدِّ
ين هنما أيًضما ما أشمار  وفيما يتصمل بالنَّمصِّ حيمرُ
إليمه الدكتمور فايمز الدايمة » من حيمث التَّطمور وأمهيته 
غموي، ُثمّم التَّطبيمق األديب عمىل نصموص  يف العممل اللُّ
شمعرية ونثريمة، فنحمن واجمدون املصنفمات امُلْعَجِمّية 
يمٌة أصمول املعماين  وافيمة بالقسمط األّويّل، ُثمّم همي مؤدِّ
امُلشمكلة )الغامضمة بمعنمى الغمموض العمام (، وبعمد 
ن : أي ُيعطي  ل أْن يلموِّ ارس امُلحلِّ ذلمك يتحّتم عىل المدَّ
األبعماد لأللفماظ التمي بمني يديمه ُمنطلًقا ممن معطيات 
مال امُلكتسمبة عمر القمرون  النَّمص واملوقمف ؛ ألنَّ الظِّ
 ، 1996م   ، )الدايمة  َفْهمٍم أفضمل«  ُتعمني عمىل  قمد ال 
ص : 225(، وهمذا مما فعلمه أصحماب كتمب غريمب 
احلديمث والمشوح واألممايل، عمىل نحمو مما سمنجده 
عنمد الُبْسمتِّي. وبناء عىل اسمتقراء رشح الُبْسمتِّي، يمكن 

تنماُول صمور التفسمر بالسمياق عمىل النَّحمو التَّايل:
غوي: ياق اللُّ 1 ـ السِّ

غموّي همو ذلك السمياق المذي يعتمد يف  مياق اللُّ السِّ
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حتديمد املعنى عمىل معطيات لغوية؛ ومن َثمَّ االستشمهاد 
بالقمرآن أو باحلديمث أو بالشمعر أو بما ُسمِمع أو ُنقمل 
عمن آخريمن. وقد عمر )الُبْسمتِّي( عن ذلمك بالتريح 
أو بالتلميمح املفهوم ممن الكام، كأْن يقمول: وهو هنا، 
وهمو يف غمر ذلمك، هنا...إلخ )عممر، 1998م ، ص : 

 .)70-69
وممن ذلمك مما ورد يف قمول )الُبْسمتِّي(: »وقمال أبو 
سمليان يف حديمث ابمن عبماس: يف قوله تعمممممممماىل: 
  )13 )احلجمرات:  َوَقَبائِـَل﴾  ُشـُعوًبا  ﴿َوَجَعْلَناُكـْم 
ع، والقبائل: األفخماذ يتعارفون  معوب: اجُلماَّ قمال: الشُّ
ُع: يكمون بمعنيمني أحدمها أْن ُيراَد به َمْنشمأ  با«...اجُلماّ
ماُع كلِّ يشٍء: جُمتمع أصله.  النَّسمب وأصمل املَولمد، ومُجَّ
وُيقماُل: مِلَما اجتممع يف الغصمن ممن براعيمِم النَّمْوِر هذا 
ماُع الثَّممر: أي جُمَتممع أصِله، وال أراُه ذهمبَ إىل هذا؛  مُجَّ
معوَب ُهمم الَعَجمم، وَممن ال ُيعمرف لمه أْصمُل  ألنَّ الشُّ
قمون ممن أصمٍل شمتَّى،  َنَسمٍب َفهمم ُشمعوٌب: أي متفرِّ
ع ها هنما الِفمَرق امُلختلفة ممن النَّاس.  وإنَّما ُأريمدَ باجُلاَّ
: ُيقماُل همم أوزاٌع من النماس وأوباٌش  قمال األصمعميُّ
ع  قمون، قمال: واجُلماَّ وُب املتفرِّ وأوشماٌب، وهمم المرُّ
.)459-458  : 1982م ، ج:2، ص  ِمثُله«)الُبسمتي، 

ففمي هذا النَّمصِّ ُياحظ أنَّ )الُبْسمِتّي( قد فرَّ كلمة 
معوب( بمرٍب من رضوب التفسمر بالرمجمة ُثمَّ  )الشُّ
ع( يكمون بمعنيمني، أحدمهما  أشمار إىل أنَّ تفسمر)اجُلاَّ
أْن ُيمراَد بمه َمْنشمأ النَّسمب وأصمل املَولمد، واآلخمر أنَّه 
ُيقمال: مِلَما اجتممع يف الغصمن ممن براعيمِم النَّمْوِر همذا 

ماُع الثَّممر: أي جُمَتممع أصِله.  مُجَّ

السمياق  إىل  اسمتند  بمل  همذا،  عمىل  يقتمر  ومل 
، فقمال : وال أراُه ذهمَب إىل همذا ؛ أي أن ال  اللغمويِّ
ع( هنما بأنَّه مما اجتممع يف الغصن  يمرى تفسممر )اجُلماَّ
مح املعنى اآلخر،  ممن براعيمِم النَّمْوِر؛ ومن َثمَّ فإنَّمه ُيرجِّ
معوَب ُهمم الَعَجمم، وَممن ال  وعلمة ذلمك عنمده أنَّ الشُّ
قمون  ُيعمرف لمه أْصمُل َنَسمٍب َفهمم ُشمعوٌب: أي متفرِّ
ع هما هنما الِفمَرق  ممن أصمٍل شمتَّى، وإنَّما ُأريمَد باجُلماَّ
امُلختلفمة ممن النَّماس، ولتدليل عمىل ما يقوله استشمهد 
: ُيقماُل هم أوزاٌع ممن الناس وأوباٌش  بقمول  األصمعيُّ
ع  قمون، قمال: واجُلماَّ وُب املتفرِّ وأوشماٌب، وهمم المرُّ
التمي  وهمي  النَّماس،  ممن  امُلختلفمة  الِفمَرق  أي  ِمثُلمه، 

حيمدث بينهما التَّعمارف.
وممن ذلمك مما ورد يف قمول )الُبْسمتِّي(: وقمال أبمو 
سمليان يف حديمث ُعممر: »أنَّه ذكمر امرَأ القيمس، فقال 
معِر، واْفَتَقمَر عن معاٍن ُعموٍر أصحَّ  َخَسمَف هلمم َعنْيَ الشِّ
ه ابمن قتيبمة يف كتابمه، فقمال: َخَسمَف من  بمٍر«. فمرَّ
اخَلْسمف، وهمو البئمر حُتَفر يف ِحجمارٍة، فُيْسمَتْخَرُج منها 
مماٌء كثٌر، واْفَتَقمَر: َفَتَح، وهو ممن الَفقمر، والفقُر: َفُم 
القنماِة. وقولمه: عمن معاٍن ُعموٍر، يريمد أنَّ اممرأ القيس 
ممن اليممن، وليسمت هلمم فصاحمٌة. قمال أبو سمليان: 
ال  فيممن  السمتعاله  موضمع  وال  لمه،  وْجمه  ال  همذا 
فصاحمة لمه، وإنما أراَد بالُعموِر هما هنا ُغمموَض املعاين 
ٌة  مَة إذا َدفْنَتهما، وِركيَّ كيَّ ْرُت الرَّ تهما، من قولك: َعموَّ وِدقَّ

عمْوراُء. قال الشماعر:
وَمْنَهـــٍل أْعـــوَر إحـــدى العينـــي

ــنْي ــمُّ األذَنـ ــرى َأَصـ ــرية اأُلخـ َبصـ



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )4(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1440هـ/2019م(        34-3

25

جعمل العنَي التي َتْنُبمُع باملاء بصرًة، وجعمل امُلْنَدِفَنَة 
عموراء، فاملعماين الُعموُر عىل همذا همي الباطنمة اخلفيَّة، 
كقولمك: همذا كاٌم ُمعّممى: أي غاِممٌض غمُر واِضح« 

)الُبسمتي، 1982م ، ج:2، ص : 82-81(.
مه همذا قمد أشمار إىل أنَّ ابمن قتيبمة  فالُبْسمتِّي يف نصِّ
قمد فمرَّ املعنمى املعجممي لقولمه )عمن معماٍن ُعموٍر( 
بمأنَّ اممرأ القيمس ممن اليممن، وليسمت هلمم فصاحمٌة، 
وهمو مما ردَّ عليمه الُبسمتيُّ بمأنَّ همذا ال وْجمه لمه، وال 
موضمع السمتعاله فيممن ال فصاحمة لمه، فاسمتند إىل 
ا )الُعمور( بقولمه: »وإنما أراَد  ً السمياق اللغموي ُمفمرِّ
تهما، ممن قولك:  بالُعموِر هما هنما ُغمموَض املعماين وِدقَّ
ٌة عمْوراُء، وهو ما جاء  مَة إذا َدفْنَتهما، وِركيَّ كيَّ ْرُت الرَّ َعموَّ
بمه الشمعر العمريب، عمىل نحو ما أشمار، ممن ُمْنطلمق أنَّ 
امُلعجميمة لأللفماظ متثِّمل الصمورة األساسمية  »احلالمة 
 ،  )41  : ص   ، 1996م  )الدايمة،   » اليّل  المدَّ ملحيطهما 

ما بمعنمى ُغمموض املعماين وِدقتهما. فأشمار إىل أهنَّ
وقبمل أْن أنتقمل إىل التمثيل بتفسمر املعنى املعجمي 
عمن طريمق السمياق االجتاعي أشمر إىل أن الُبسمتي يف 
تفسمر املعنمى املعجممي عمن طريمق السمياق اللغموي 
باملعنمى  التفسمر  همذا  عاقمة  اعتبماره  يف  يضمع  كان 
المداليل؛ ولذلمك ُلوحمظ عليمه أنه كثمًرا ما كان يشمر 
اللفظمي والمرادف واألضمداد، بجانمب  املشمرك  إىل 
مه عمىل أنَّ املعنمى هاهنما همو كمذا أو أن املعنمى يف  نصِّ
مح املقصمود باملعنى  احلديمث هو كمذا، وأنَّمه كان ُيصحِّ
املعجممي ممن خمال معطيمات السمياق ُمهتمًا بضبمط 
الكلممة وإعجامهما، وقمد يلجمأ إىل التحديمد المريف 

لصيغمة الكلممة، فيشمر عمىل سمبيل املثمال إىل أّن كلمة 
( ها هنا بمعنمى املجدود، فاعمل بمعنى مفعول،  )اجلمادَّ
ع ممن املعجم)البسمتي، 1982م ،  وغمر ذلمك مِمَّما ُيتوقَّ

.)151  : ص  ج:1، 

2 ـ السياق االجتامعي:
مياق االجتاعي هو مما اصطلح عليمه املحدثون  السِّ
ممٌ للمعنى، ال يمكن  بسمياق احلال أو املقمام، فهو » ُمتمِّ
االسمتغناء عنمه يف تفسمر اللغمة. ولقمد اهتمم أسمتاذنا 
فمرث بمذه النَّاحيمة، واسمتعمل العبمارة اإلنجليزيمة 
Context of situation التمي نرمجهما »سمياق احلمال« 

المذي  املحيمط  يف  المكام  لدراسمة  فنِّميٍّ  كاصطماٍح 
العمرب عمىل وجمه اخلصموص  فيمه. ويف لسمان  يقمع 
كثمٌر ممن احلديمث عمن املعنمى االجتاعمي للكلممة، 
وذلمك بمأْن يمورد تفصيمًا يف املحيمط المذي ُتقمال فيه 
الكلممة « )أبمو الفمرج، 1966م ، ص : 121(. وقمد 
أوضمح الدكتمور متام حسمان فكرة املقمام بأنَّمه: » يضمُّ 
مامعني والظمروف والعاقات  مم والسمامع أو السَّ امُلتكلِّ
االجتاعيمة واألحمداث المواردة Relevant يف املمايض 
واحلارض، ُثممَّ الراث والفلكلمور والعمادات والتَّقاليد 
ومما  املقمام  همذا  ولموال  واخلزعبمات،  واملعتقمدات 
قرائمن حاليمة حمني  ممن  االجتاعمي  العنمر  يقدممه 
يكمون املقمال موضوًعما للفهمم العتمر النَّماس التائمم 
اهلمراء  رضوب  ممن  رضًبما  محر...  والسِّ واألحجبمة 
عمىل  وتسمامٍح  مٍل  تقبُّ ممن  يعطونمه  مما  أعطموه  ملما  أو 

 .)352 ص:   ، 1973م  األقّل«)حسمان، 
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همذا، وبجانمب مما سمبق ممن حديمث عمن املعنمى 
االجتاعمي للكلممة، بإمكانيمة إيراد تفصيمٍل يف املحيط 
المذي ُتقمال فيمه الكلمة، فإنَّمه يمكمن أيًضما » أْن نتبني 
اح بقيممة املقمام، وتأثر ذلك  ّ بعمض مظاهر وعمي الشُّ

عمىل توجيمه دالالت األلفماظ يف األمريمن اآلتيني:
األمر األول: ِذْكرهم ملناسمبات الكثمر من القصائد 

ضوا لْشحها. التمي تعرَّ
ضهمم للعمادات والتقاليمد التمي  األممر الثماين: تعرُّ
تضمنتهما بعمض األبيمات، واعتبارهمم هلما يف توجيمه 
دالالت األلفماظ « )جبل، 1997م ، ص :  75-74(.
 وممن ذلمك مما ورد يف قمول )الُبْسمتِّي(:وقال أبمو 
سمليان يف حديمث النبي-صمىل اهلل عليه-أنمه قال: »ال 
إسمعاَد وال َعْقمَر يف اإلسمام«...قوله: ال إسمعاد: ممن 
إسمعاد النسماء يف املناحمات؛ وهمو أْن تقموم املمرأة يف 
املأتمم، فتقموم معها أخمرى، فيقمال: قد أسمعدهتا وهي 
ُمْسمعدة... وقولمه: ال َعْقمَر، فهمو مما كان عليمه أهمل 
اجلاهليمة ممن َعْقمر اإلبمل عىل قبمور املوتمى، كانموا إذا 
جُل الشيُف اجلمواُد عقروا عند َقمره، وكانوا  ممات الرَّ
لألضيماف  َيْعِقُرهما  كان  القمر  صاحمب  إن  يقولمون: 
َيقِريمم أيمام حياته، فُيكافمُأ عليه بِمْثِل صنيعمه. وُيقال: 
مباع والطمر عند قره  إنما كانموا يعقروهنما لَتطعمها السِّ
ًتا. وُيقال: بمل كان من مذهبهم  ما وميِّ فُيْدعمى ُمْطِعًا حيًّ
أن َصمَدى امليِّمت ُيصيمُب من ذلمك الطعمام، وذلك من 
همات اجلاهلية...وكان ممن مذاهبهمم أْن َيعَمدوا إىل  ُترَّ
راحلمة امليمت فَيعقلوهما عمىل قمره، ال يسمُقوهنا حتمى 
)الُبسمتي،   » الَبِليمة  وهنا  ُيسممُّ وكانموا  عطًشما،  ِلمك  هَتْ

.)370-368 ص:  ج:1،   ، 1982م 
فاملاحمظ من خمال همذا النمص أن )الُبْسمتِّي( قد 
جلمأ إىل السمياق االجتاعي يف تفسمره املعنمى امُلْعَجِمّي 
لقوله-صمىل اهلل عليمه وسملم:)ال َعقمر( بأنَّمه ال عقمر 
لإلبمل عمىل نحمو مما كان ُيفعمُل يف اجلاهليمة، ممن َعْقر 
جمُل  الرَّ ممات  إذا  كانموا  املوتمى،  قبمور  عمىل  اإلبمل 
الشيمفُ اجلمواُد عقمروا عنمد َقمره، وكانموا يقولمون: 
إن صاحمب القمر كان َيْعِقُرهما لألضيماف َيقِريمم أيام 
حياتمه، فُيكافمُأ عليمه بِمْثمِل صنيعمه. وُيقال: إنما كانوا 
مباع والطمر عنمد قمره فُيْدعى  يعقروهنما لَتطعمهما السِّ
مد عمىل أمهيمة  ًتا...المخ، وهمو مما يؤكِّ ما وميِّ ُمْطِعمًا حيًّ
السمياق االجتاعي يف تفسمر املعنى امُلْعَجِمميّ لأللفاظ 

واعتبارهمم للعمادات يف توجيمه دالالت األلفماظ.
وممن االعتماد عىل املناسمبة-باعتبارها من التفسمر 
بالسمياق االجتاعي-مما جماء يف قمول البسمتي: وقمال 
عليه-:»أنمه  اهلل  النبي-صمىل  حديمث  يف  سمليان  أبمو 
كان يف بعمضِ أسمفاره، فاعَتَشمى يف أول الليل، فانقطع 
عنمه أصحابه«...قوله: اعتشمى، يريد أنَّه سمار يف وقت 

الَعشماء. قال الشماعر:
وُجـــوٌه لـــو أنَّ املثعتفـــني اْعَتشـــْوا هبـــا

َجـــى حتـــى ُيـــرى الليـــُل َينجـــِي َصَدْعـــَن الدُّ
ومثلمه اغتمدى، إذا سمار ُغمدوًة، وابتكمر: إذا سمار 
ُبكرًة، واسمتَحر: إذا سمار ُسمْحرًة. قمال زهر...وفره 
بعضهم فقال: يريد أنه نزل ليتعشمى أو لُيصيل الِعشماء، 
دائمي قمال:  وهمذا غلمٌط؛ ألنَّ يف اخلمر أن زيماًدا الصُّ
ل الليل، فانقطمع عنه أصحابه  اعتشمى رسمول اهلل يف أوَّ
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، فلا نزل  ْنمتُ وَلِزْمُتمه، فلما كان وقمُت األذان أمرين فأذَّ
للصماة حِلقمه أصحابه، فأراد بمال أن يقيمم، فقال له: 
ن فهو يقيم«)الُبسمتي،  »إنَّ أخما ُصَداء همو أّذن، ومن أذَّ

1982م ، ج:1، ص: 401-400(.
( قمد فمر  وهمو مما يتبمني ممن خالمه أنَّ )البسمتيَّ
املعنمى املعجمي لكلمة )اعتشمى( بمرب من رضوب 
كلممة  ممن  بأكثمر  التفسمر  حيمث  بالرمجمة  التفسمر 
ُمشمًرا إىل أنَّمه يريمد بما يف احلديمث أنَّمه سمار يف وقت 
العشماء، أي دخمل يف همذا الوقمت، ومثله اغتمدى، إذا 
سمار ُغدوًة، وابتكر: إذا سمار ُبكرًة، واسمتحر: إذا سمار 
ُسمْحرًة، عمىل نحمو مما ورد فيما ذكره ممن شمعٍر لزهر 

. ه غر و
وملَّما كان همذا اللفمظ قمد ُفرِّ خطمأ من ِقَبمل بعض 
ممن فمروه بأن معنماه نزل ليتعشمى أو لُيصيل الِعشماء، 
فقمد أشمار البسمتي إىل أن همذا التفسمر غلٌط، وسمبب 
التفسمر  السمياق االجتاعمي يف  إىل  اسمتند  أّنمه  ذلمك 
حيمث املناسمبة، فأشمار إىل أنه قمد ورد يف اخلمر من أن  
ل الليل،  دائمي قال: اعتشمى رسمول اهلل يف أوَّ زيماًدا الصُّ
فانقطمع عنمه أصحابمه وَلِزْمُتمه، فلما كان وقمُت األذان 
أممرين فأذنمت، فلا نمزل للصماة حِلقه أصحابمه، فأراد 
بمال أن يقيم، فقمال له:»إن أخما ُصَداء همو أّذن، ومن 
ن فهمو يقيمم«، وهمو مما يدلمل عمىل أنَّ املقصمود أنَّمه  أذَّ

سمار يف وقمت العشماء، أي دخمل يف همذا الوقت.
ببي: ياق السَّ 3 -السِّ

مببي » مما َيمِرُد  يف املعجمم ممن  مياق السَّ ُيقصمد بالسِّ
غوّيمة عمىل ما همي عليه«  تعليمٍل السمتعال الصيغمة اللُّ

122(، وهمو مما درج   : 1966م ، ص  الفمرج،  )أبمو 
اُح واملفمرون، وممن ذلك مما ورد  يف قول  َّ عليمه المشُّ
)الُبْسمتِّي(: وقمال أبمو سمليان يف حديمث النبي-صمىل 
اهلل عليه-أنمه قال: »ملَّا آجَر موسمى نفَسمه من شمعيب، 
قمال لمه ُشمعيب لك منهما، يعنمي ممن نِتماج َغَنِممه، ما 
مه قالَب  جماءت بمه قالِمَب َلمْون، قمال: فجماءت بمه كلَّ
وال  َعمُزوٌز،  فيهما  ليمس  اثنتمني  أو  واحمدٍة  غمر  لموٍن 
َثُعموٌل...«  َضُبموٌب، وال  َكُمموٌش، وال  َفُشموٌش، وال 
حدثنماه أحمد بمن إبراهيم...عمن ُعَيْيَنة بن ِحْصمن: أنَّ 
رسمول اهلل-صمىل اهلل عليه وسملم م قال: »آجر موسمى 
مِة َفْرِجمه، فقمال له ُشمعْيُب...  نفسمه بِِشمبع َبْطنِمه، وِعفَّ
قولمه: بِِشمْبع َبْطنِمه: أي بما ُيشمبعه ممن الطعمام، وهمو 
مَبع بَفْتحها  مْبُع سماكنة البماء إذا أردت االسمم، والشِّ الشِّ
ماء: البِكيئمُة التي  ر، والعمُزوُز ممن الشَّ إذا أردت املَصمدَ
جُتَهمد حتَّمى ينمزل هلما َلَبمن، وُيقماُل: إنَّ اشمتقاقها ممن 
َزِت الشماة.  لبمة. ُيقمال: تعزَّ الَعمَزاِز، وهمو األرض الصَّ
والفشموش: التمي َيْنَفشُّ لبنهما برعٍة إذا همي ُحِلَبت، 
قليمل... ذلمك  ممع  وَلبُنهما  اإلحليمل،  لِِسمعِة  وذلمك 
قمال أبمو زيمٍد: والَفُتموح مثمل الَفُشموِش...والكموُش 
يت  وُسممِّ أيًضما،  الَكْمَشمُة  وهمي  ع،  المرِّ الصغمرة 
يِّقمُة  الضَّ بموب:  ِعها...والضَّ رَضْ النكماش  كُموًشما 
يت ضبوًبما؛ ألهنما ُتَضمبُّ عمن  َثْقمِب اإلحليمل، وسممِّ
احللب...« )الُبستي، 1982م ، ج:1، ص : 82-81(.
فممن خمال همذا النَّمصِّ يتَّضمح لنما أنَّ )الُبسمتي( 
قمد بمنّي املعنمى امُلْعَجِمّي لقولمه: بِِشمْبع َبْطنِه بمأنَّ معناه 
بما ُيشمبعه ممن الطعام، ُثمَّ أشمار جلمأ إىل بيمان التحديد 
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المريف وطريقمة النطمق مًعا سمًرا عىل طريقمة املعاجم 
يف تفسمر املعنمى امُلْعَجِمميّ )حسمان، 1973م ، ص : 
إذا  البماء  سماكنة  مْبُع  الشِّ وهمو  فقمال:   ،)326-325
مَبع بَفْتحهما إذا أردت املَصمَدر، ُثمَّ  أردت  االسمم، والشِّ
فمر بقيمة الكلمات ُمشمًرا إىل اشمتقاقها، إىل أْن وصل 
إىل )الَفشموش( فأشمار إىل أن معناهما التي َيْنَفمشُّ لبنها 
برعمٍة إذا همي ُحِلَبمت، ومل يكتمِف بذلك، بمل جلأ إىل 
رضب ممن رضوب التفسمر بالسمياق، وهمو السمياق 
غوّية )الَفشموش(  السمببي، فعلَّل السمتعال الصيغة اللُّ
ِسمعِة  ذلمك  علمة  أّن  إىل  ُمشمًرا  عليمه،  همي  مما  عمىل 

اإلحليمل، ورغمم ذلمك فَلبُنهما قليل.
وكعمادة )البسمتي( يف استشمهاده بأقموال العلماء، 
واملمرد،  زيمد،  وأيب  وثعلمب،  مكيت،  السِّ ابمن  نحمو 
واألصمعمي، والفمراء، واألزهمري، وابمن األنبماري، 
وابمن األعمرايب، والكسمائي، وغرهمم، فقمد نقمل عن 
ِعها،  أيب زيمد تعليلمه لتسممية الكمموش النكماش رَضْ
والضبموب ألهنما ُتَضبُّ عمن احللب، وهو ما أسمهم يف 
بيمان املعنمى امُلْعَجِممّي، وانعكس عىل التفسمر الداليل.
ويف كلِّ ما سمبق من رضوب تنماول املعنى املعجمي 
ممن خمال السمياق مما يمكننمي ممن اإلشمارة إىل أنمه 
يف  العمريّب  املعجممّي  التأليمُف  َينحمَر  أن  َيْنَبغمي  »ال 
الّصناَعمة املعجمّيمة املَعروَفمة، ومما ُبنَيت عليمه املَعاجُم 
ممن ترتيمِب املمواّد اللغوّيمة والكلماِت وفَق منهمِج نواِة 
الكلممِة امُلفمَرَدة، يف حتديمد املَداخملِ املعجمّيمة، ولكمّن 
َر فيما همو  التأليمَف املعجمميَّ العمريّب ُيمكمن أن ُيتصموَّ
اللغوّيمُة  والكتمُب  املصّنفماُت  يف  ذلمَك،  ممن  أوسمُع 

ها  والّرسمائُل وغُرهما من مصادِر اللغِة وُيمكمُن أن نُعدَّ
َغمُة؛  أصنافمًا خمصوصمًة ممن املعاجمم ُتلَتَممُس فيهما اللُّ
ألهّنما مل تكتمفِ بَعمْرِض الَكلماِت وفمَق ترتيمٍب صويّت 
ممن رُضوِب  أّي رضٍب  أو  ترتيمب هجائميّ  أو  رصيّف 
، بمل جماَوَزت ذلمَك إىل َحشمِد املماّدِة اللغوّية  الّرتيمبِ
ِمَذت فيما بعمُد أساسمًا لاسمتدالِل  الفصيَحمِة التمي اتُّ
بنماء  يف  وُمعَتَممدًا  والّرفّيمة  الّنحوّيمة  الَقواعمِد  عمىل 
املَعاجمِم الّصناعّيمِة وَمصدرًا لألقيَسمة األدبّيمِة والّنقدّية 
ومرجعمًا ألخبماِر العمرِب وأيامهمم وأنسمابم وأحوال 

2016م(. الشمعراِء والُفَصحماء« )بمودرع، 

املبحث اخلامس: التفسري بالنَّظري:
اح وممن تصدوا إىل غريمب احلديث  َّ ممن عمادة الشُّ
اللجموء إىل همذا الرب من التفسمر أو هذه الوسميلة 
الشمارح:  يقمول  كأْن   ، امُلفمرَّ فمظ  اللَّ نظمر  ذاكريمن 
ونظمره كمذا، أو بمنزلمة كمذا، أو كمذا مثل كمذا، وغر 
ح بمثمل هذه  ة، وقمد ال ُيرِّ ذلمك ممن األلفماظ امُلعمرِّ
وضموح  أو  امُلخاطمب  ِعْلمم  عمىل  اعتماًدا  األلفماظ، 
ألَّمف اللغويمون العمرب كتًبما يف همذا  السمياق. وقمد 
املؤّلفمات  )الفمروق(، وهمذه  املوضموع حتمت عنموان 
كانمت مؤّسسمًة عىل مجمع أعضاء ِجسمم اإلنسمان، وما 
يتصمل بما من وظائمَف وصفماٍت، ممع ِذْكر مما يقابلها 
ممن احليموان والطمر كّلا أمكمن ذلك؛ وممن هنا كانت 
فكمرة التفسمر بالنَّظمر عنمد علماء العربية، وممن هذه 
همم(   210 )ت.  لُقْطمُرب  )الَفمْرق(  كتماب  املؤّلفمات 
)جبمل، 1997م ، ص: 57-62( ، وكتماب )الَفمْرق( 



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )4(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1440هـ/2019م(        34-3

29

لثابمت بمن أيب ثابمت، وكتماب )الَفمْرق( البمن فمارس 
)ت. 395 همم( ، ومثمال ذلمك مما ورد يف تعليق ثعلب 

عمىل قمول زهمر: )ممن الطويل(
ـــًة ـــنَي ِخْلَف ـــنُي واآلَراُم َيْمِش ـــا الِع  هِب

َثـــِم جَمْ ُكلِّ  ِمـــْن  َيْنَهْضـــَن  وَأْطاَلُؤهـــا 
ُثمُم إذا َرَبمَض، واجُلممُثوُم للطمر  فقمال:  »وَجممَثَم جَيْ

ماِء«. للشَّ ُبمموِض  الرَّ مثل 
)ابن أيب سلمى، 1944م، ص:28(.

ومثمال ذلمك عند )الُبْسمتِّي( مما ورد يف قوله:»وقال 
عليه-أنمه  اهلل  النبي-صمىل  حديمث  يف  سمليان  أبمو 
قال:»تيماسوا يف الصمداِق، إنَّ الرجمل لُيعطمي املمرأة 
حتمى يبقمى ذلمك يف نفسمه عليهما َحسميكٌة«...قوله: 
تيماسوا، يريمد تراضْوا بما اسمَتْير منمه وال ُتغاُلوا به. 
 ، واحلسميكُة: العداوة. ُيقمال: فاٌن َحِسمُك الصدر عيلَّ
 ..: إذا كان ُمضِممًرا لمك عمىل ِحْقمٍد. وقمال الكسمائيُّ
واحلسميكة،  احَلسميفة،  ومثلمه  الضغينمة،  والكتيفمة: 
خيمة «)الُبستي، 1982م ، ج:1، ص:82-81(. والسَّ
كلممة  )البسمتي(  تفسمر  يتضمح  خالمه  وممن 
املعنمى  وأن  املغماالة،  وعمدم  بالمرايض  )تيماسوا( 
املعجممي لكلممة )احلسميكة( همو العمداوة، ُثممَّ يلجمأ 
إىل تفسمرها بالنظمر ممن خال مما نقله عن الكسمائي 
ومثلمه  الضغينمة،  )الكتيفمة(:  أنَّ  إىل  اإلشمارة  حيمث 
مخيمة، وهمو مما قمال بمه  احَلسميفة، واحلسميكة، والسَّ
من قبمُل )ثعلب( عىل سمبيل املثمال، حيمث قال:»التَّْبل 
واحلسميفة  والضمبُّ  والِغممر  واحِلقمد  غمن  والضِّ
منمة: ِغملٌّ يف الصدر، جيمده الرُجل عىل  واحلسميكة والدِّ

.)44 ص:   ، 1944م  سملمى،  أيب  صاحبه«)ابمن 
وهنما يمكمن اإلشمارة إىل مما يمراه بعمض الباحثمني 
مق  ممن أنَّ همذا المرب ممن التفسمر يعيبمه » أنَّمه يعلِّ
مُر بمه  مر بمه، وقمد يكمون امُلَنظَّ فمِظ عمىل امُلَنظَّ فهمنما للَّ
قيمَتمه  التناظمُر  فيفقمد  القمارئ،  لمدى  معمروٍف  غمر 
مما  وهمو   ،)62 ص:   ، 1997م  )جبمل،  التفسمرية« 
ح املَعيب )عممر، 1995م ، ص :  ُيصطلمح عليه بالمشَّ
144(. لكمن همذا العيب غمُر ملموٍس فيا سمبق لدى 
البسمتي، والسمبب يف هذا راِجع إىل أنَّ )الُبسمتي( يذكر 
اًل ُثممَّ يزيمد الداللمة وضوًحما  معنمى الكلممة األوىل أوَّ

النظر. بِِذْكمر 
(: وقال  ومثمال ذلك أيًضا ما جماء يف قول )الُبسمتيِّ
أبمو سمليان يف حديث عثمان:»أن َرباًحا قمال: زوجني 
أهميل أممًة هلمم ُروميمة، فولمدت يل غاًمما أسموَد ِمثيل، 
ُثممَّ َطبِمَن هلما ُغماٌم ُرومميٌّ ممن أهميل فراطنها بلسمانه، 
فولمدت غاًمما كانه َوَزَغمٌة، فقلت هلا: ما همذا؟ قالت: 
همذا لُيوَحنَّمة، فُرِفعا إىل عثمان، قال: فجلدهما وجَلده، 
وكانما مْمُلوَكنْي«...َطبن هلما: أي َخبَّبها وأفسمدها عليه، 
َبمِن الِفطنمُة للميء واهلجموم عمىل باطنه... وأصمل الطَّ
، والطَبن قد  ومثلمه َتبِمَن َتَبانًة وَتْبًنما، إالَّ أنَّ هذا يف المشِّ
يكمون فيمه ويف غمره )الُبسمتي، 1982م ، ج:2 ، ص : 

.)134
وهو مما يتضح ممن خاله تفسمر )الُبسمتي( املعنى 
املعجممي للفعل )َطبمن( بمعنى َخبَّبها وأفسمدها عليه، 
َبمنِ الِفطنمُة للميء واهلجوم عمىل باطنه،  وأنَّ أصمل الطَّ
ُثممَّ أردف همذا بالتفسمر بالنظمر ُمشمًرا إىل أن )َطبن( 
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مثمل )َتبِمَن( َتَبانمًة وَتْبًنما، لكنمه إذا كان ثممة فمرٌق، فإنه 
كان يشمر إىل همذا الفمرق، عىل نحمو ما نحمن بصدده، 
ما )َطبِمن( فقمد  ، أمَّ حيمث أشمار إىل أنَّ )َتبمَن( يف المشِّ
يكمون فيمه ويف غمره )ابمن منظمور، 1907م، طبمن ـ 

. ) تبن

خامتة:
يف  ووسمائله  املعجمميُّ  املعنمى   « يف  البحمث  إنَّ    
، دراسمٌة يف غريمبِ احلديِث للُبسمتي«  اليلِّ التفسمِر المدَّ
ف عمىل  املعمروف باإلممام اخلطمايب، كان هدفمه التَّعمرُّ
تفسمره  بوسمائل  )الُبسمتي(  عنمد  املعجممي  املعنمى 
حه  املختلفمة وأثرها يف التفسمر الداليل، من خمال رَشْ
غريمب احلديمث عمىل ممدار الكتماب بأجزائمه الثاثة، 
( فيما يتصمل بمذه  ومما يتوقعمه القمارئ ممن )الُبسمتيِّ
ن يف جمملهما ُمعجًا؛ فجاء  األلفماظ التي يمكمن أْن تكوِّ
يف مباحثمة اخلمسمة، تلمك املباحمث التي يمكمن إمجال 

مما بما ممن نتائمج فيما ييل: 
لقمد اّتبع )الُبسمتّي( يف تناولمه املعنمى امُلْعَجِمّي   -
غوّي من وسمائل يف تفسمر  مما يّتبعمه امُلعجم اللُّ
باملغايمرة،  التفسمر  كان  َثممَّ  وممن  األلفماظ؛ 
سمواٌء أكانت مغايمرًة تامة أْم ناقصمًة، بروبا 
التَّفسمر  وكان  باملجماز.  مغايمرًة  أم  املختلفمة 
مجمة، سمواٌء أكان تفسمًرا بكلممٍة واحمدٍة  بالرَّ
مجمة إىل كلممٍة ممن  أْم بأكثمر ممن كلممٍة أم بالرَّ
ُلغمٍة أخرى. وكان التفسمر بالتموارد والتازم، 
ا أم  ياق، سمواٌء أكان سمياًقا لغويًّ والتَّفسمر بالسِّ

ا. وكان التفسمر  ا أْم سمياًقا سمببيًّ سمياًقا اجتاعيًّ
ممن  إليمه  يوجمه  مّمما  غمم  الرَّ عمىل  بالنَّظمر، 
اعمراض، لكمن تفسمر الُبسمتي املعجمي بذا 
المرب قمد خا ممما يمكمن أن يوجمه إىل هذا 
التفسمر ممن عيب، والسمبب يف همذا راِجع إىل 
اًل  أنَّ )الُبسمتي( يذكمر معنمى الكلممة األوىل أوَّ

ُثممَّ يزيمد الداللمة وضوًحما بِِذْكمر النظر.
نتيجمة السمتخدام )الُبسمتّي( تلك الوسمائل يف   -
تفسمر املعنمى امُلْعَجِمميّ يف غريمب احلديمث، 
فقمد ترتمب عمىل ذلمك أنمه تنماول يف تفسمره 
مما يمكمن أن يتوقعه املرء يف تفسمر )الُبسمتّي( 
ما يف جُمملهما  أهنَّ اعتبمار  األلفماظ، عمىل  لتلمك 
ن معجمًا ؛ وممن َثممَّ اتَّضح من  يمكمن أْن تكموِّ
خمال املباحمث اخلمسمة أنَّمه بجانمب اتِّباعمه 
التَّفسمر، كان يتممُّ  مِلَما سمبق ممن وسمائل يف 
بطريقمة النُّطمق، ممن حيمث َوْصمف حمركات 
هما وإعجمام احلمروف أو إمهاهلما،  الكلممة ومدِّ
وقيماس الكلممة عمىل كلممٍة ُأخمرى، واالهتام 
بجماء الكلات وحتديمد مبناها الريّف، سمواٌء 
ا حالمة كمون الكلمة ُمفمردًة أْم كان  أكان حتديمدً
حتديًدا باسمتخدام التَّضام. كا أنَّ )الُبسمتّي( يف 
تفسمره األلفماظ قمد رشح األشمكال امُلختلفمة 
املعماين  ورشح  واشمتقاقها،  أحيانما،  للكلممة 
دة للكلمة الواحدة، ُمستشمهًدا  املختلفمة امُلتعمدِّ
عمىل املعنمى ـ يف كثمٍر ممن املواضمعـ بالقمرآن 
الكريمم واحلديمث الشيمف والشمعر العمريب 
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ضموء  يف  الكلممة  ضائمم  ًدا  حُممدِّ واألمثمال، 
بأقموال  أنمه استشمهد  التموارد والتمازم، كما 
املمرد،  نحمو  واملعارصيمن،  السمابقني  العلماء 
زيمد،  وأيب  وثعلمب،  والفمراء،  والكسمائي، 
واألصمعمي، وابمن األنباري، وابمن األعرايب، 
يت،  مكِّ السِّ وابمن  واألزهمري،  والزجماج، 

وغرهمم.
ممن  سمبق  مما  )الُبسمتّي(  السمتخدام  نتيجمة   -
وسمائل يف تفسمره املعنمى امُلْعَجِمميّ يف غريب 
احلديمث، فقمد ترتمب عمىل ذلك وجمود عاقة 
املعجممي  املعنمى  همذا  أو  التفسمر  همذا  بمني 
أن  لديمه  تبمني  َثممَّ  وممن  المداليل؛  والتفسمر 
املعنمى املعجممي كان بمثابمة مدخمل للتفسمر 
واخلصموص،  العمموم  بيمان  حيمث  المداليل، 
تضييًقما  أو  توسميًعا  المداليل  التغمر  ومظاهمر 
أو انتقمااًل للمعنمى، واالشمتقاق، والعاقمات 

الدالليمة.
-  حماول )الُبسمتّي( يف تناولمه املعنمى امُلْعَجِممّي 
أْن يسمتثمر ُمعطيمات النِّظام الصمويت والريف 
والنحموي يف التفسمر، فمكان املعنمى امُلْعَجِمّي 
املدخمل األول يف حتليل ألفماظ غريب احلديث 
المداليل  املعنمى  أنَّ  مد  يؤكِّ مما  وهمو  وفهمهما، 
املعماين املختلفمة  ُيسمهم يف تكوينمه عمدد ممن 
واملعنمى  المريّف  )املعنمى  اجلملمة  تركيمب  يف 
مد أيًضا  النحموي واملعنمى امُلْعَجِممّي(، كما يؤكِّ
عمىل أنَّ املعنى امُلْعَجِمميّ يمثِّل أساًسما مهمة يف 

النص. عمىل  التعمرف 
تبني أنمه ال َيْنَبغي أن َينحمَر التأليُف املعجمّي   -
العمريّب يف الّصناَعمة املعجمّيمة املَعروَفمة، ومما 
ُبنَيمت عليمه املَعاجمُم من ترتيمِب املمواّد اللغوّية 
والكلماِت وفمَق منهمِج نمواِة الكلممِة امُلفمَرَدة، 
يف حتديمد املَداخملِ املعجمّيمة، ولكمنّ التأليمَف 
َر فيما همو  املعجمميَّ العمريّب ُيمكمن أن ُيتصموَّ
أوسمُع من ذلَك، يف املصّنفات والكتب اللغوّية 
والّرسمائل وغرهما من مصمادِر اللغمِة؛ وهو ما 
يرتب عليمه القول بأنَّ رشح )الُبسمتّي( غريب 
ناعة  احلديمث يمكمن أن يكون ممن روافمد الصِّ
امُلْعَجِمّيمة؛ بسمبب أنمه يتضممن جمموعمٍة ممن 
يف  ل  ُتشمكِّ أْن  يمكمن  التمي  غمة،  اللُّ ألفماظ 
غموي للغتنا  جُمملهما ُمعجًا، ُيسمهم يف الثراء اللُّ
العربيمة؛ وممن َثمَّ مما ُيتوقع إنجازه ممن ُمعجٍم 

ُموّحد. عمريّب 

املصادر واملراجع:
أواًل:  املراجع العربية

القرآن الكريم
ابمن أيب سملمى، زهمر. )1944م (. الديموان، رشح ثعلب )أبو 
العبماس أحمد بمن حييمى(، حتقيمق: أحمد زكي العمدوي. 

القاهمرة:   دار الكتمب. 
ابمن العجماج، رؤبمة. )د.ت(. الديموان ضممن جممموع أشمعار 
العمرب، اعتنى بتصحيحمه وليم بن المورد. الكويت: دار 

قتيبة. ابمن 
ابمن فمارس، أبمو احلسمني أحمد. )1977م (. الصاحبمي يف فقه 
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اللغمة وسمنن العمرب يف كامهما، حتقيمق: السميد أحمد 
صقمر. القاهمرة: مكتبمة عيسمى البمايب احللبمي.

ابمن منظور. )1907م (. لسمان العمرب. القاهمرة: طبعة بوالق 
. للنش

ضموء  يف  غوّيمة  اللُّ املعاجمم   .) )1966م  حمممد.  الفمرج،  أبمو 
دار  لبنمان:  بمروت،  احلديمث.  اللغمة  علمم  دراسمات 

العربيمة. النهضمة 
أحمد، عثمان حمممد. )1992م(. الظواهمر الدالليمة يف كتماب 
عممدة احُلّفماظ يف تفسمر أرشف األلفاظ للسممني احللبي 
العربيمة،  اللغمة  كليمة  منشمورة،  غمر  دكتموراه  رسمالة  

جامعمة املنصمورة، املنصمورة: ممر.
األنبماري، حمممد بمن القاسمم. )1987م(. األضمداد، حتقيمق: 
لبنمان:  بمروت،  صيمدا،  إبراهيمم.  الفضمل  أبمو  حمممد 

العريمة. املكتبمة 
باملمر. )1992م (. علمم الداللمة إطماٌر جديٌد، ترمجمة د. صري 
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المركاوي، عبمد الفتماح. )1991م (. داللة السمياق بني الراث 

وعلمم اللغمة احلديث. القاهمرة: دار املنار.
البسمتّي، أبمو سمليان اخلطمايب. )1982م (. غريمب احلديمث، 
حتقيمق: عبمد الكريمم إبراهيمم العزبماوي. مكمة املكرمة: 

منشمورات جامعمة أم القمرى.
بمودرع، عبمد الرحمن. )2016م (. السمياُق مقيماٌس للتفسمر 
.  تمم احلصمول عليمه بتاريمخ 10/3/ 2016  املعجمميّ

: من
http://www.m-a-arabia.com/site/12684.

html
أليب  احلاسمة  ديموان  رشح   .) )2000م  اخلطيمب.  التريمزي، 
متمام، كتب حواشميه غريد الشميخ، ووضع فهارسمه أحد 

شممس الديمن، ط1. بمروت: دار الكتمب العلميمة. 
الثعالبمي. )1934م (. يتيممة الدهمر يف حماسمن أهمل العمر. 

ط1. القاهمرة: مطبعمة الصماوي للنمش.  
البيمان والتبيمني، حتقيمق: عبمد السمام  اجلاحمظ. )1998م (. 

همارون. ممر، القاهمرة: مكتبمة اخلانجمي. 
دراسمة  الَلمة:  الدَّ علمم  يف   .) )1997م  الكريمم.  عبمد  جبمل، 
تطبيقيمة يف رشح األنبماري للمفضليمات. اإلسمكندرية: 

اجلامعيمة.  املعرفمة  دار 

االصطاحمي.  التعبمر   .) )1991م  كريمم.  الديمن،  حسمام 
املريمة. األنجلمو  مكتبمة  القاهمرة: 

ومبناهما.  معناهما  العربيمة  اللغمة   .) )1973م  متمام.  حسمان، 
للكتماب. العاممة  املريمة  اهليئمة  القاهمرة: 

حسمان، متمام. )1990م(. مناهمج البحمث يف اللغمة. القاهمرة: 
مكتبمة األنجلمو املريمة.

يف  وأثرهما  اللغويمة  املصاحبمة   .) )2007م  حمادة.  احلسميني، 
حتديمد الداللمة يف القمرآن الكريم: دراسمة نظريمة تطبيقية  
رسمالة دكتوراه غر منشمورة،  كلية الدراسات اإلسامية 

والعربيمة للبنمني، جامعمة األزهمر، القاهمرة: مر.          
النظريمة  العمريب:   الَلمة  الدَّ علمم   .) )1996م  فايمز.  الدايمة، 

املعمارص. الفكمر  دار  بمروت:  ط2.  والتطبيمق، 
الذبياين، الشماخ بمن رضار. )1968م (. الديوان، حققه صاح 

الدين اهلادي. القاهمرة:  دار املعارف. 
ح اإلمام أيب  مة. )1982م (. الديموان، رواية ثعلمب، بَشْ مَّ ذو الرُّ
نمر الباهميل، حتقيق: عبمد القدوس أبو صالمح. بروت: 

اإليان. مؤسسة 
للقمارئ  مقدممة  اللغمة  علمم   .) )1962م  حمممود.  السمعران، 

املعمارف. دار  القاهمرة:  العمريب. 
الصالمح، صبحي. )1971م (. دراسمات يف فقمه اللغة. بروت: 

للمايني. العلم  دار 
العبايس. )1316هم(. رشح شمواهد التلخيص املسممى بمعاهد 

التنصيمص. القاهرة: املطبعمة البهية املرية.
عكاشمة، حمممود. )2005م (. التحليمل اللغموي يف ضموء علمم 
الداللة: دراسمة يف الداللمة الصوتية والرفيمة والنحوية 

واملعجميمة، ط1. القاهمرة:  دار النمش للجامعات.
عميل، حمممد حمممد يونمس. )2007م (. املعنمى وظمال املعنى: 
املمدى  دار  لبنمان:  العربيمة. بمروت،  الداللمة يف  أنظممة 

اإلسمامي.
عممر، أحمد خمتمار. )1973م (. معاجم األبنية يف اللغمة العربية. 

القاهرة: عمامل الكتب. 
الَلمة، ط5. القاهمرة:  عممر، أحمد خمتمار. )1998م (. علمم الدَّ

الكتب. عمامل 
السمامرائي  إبراهيمم  الديموان، حتقيمق:  القطاممي. )1960م (. 

وأحمد مطلموب. بمروت: دار الثقافمة.
مدكمور، عاطمف، )1986م (. علم اللغة بمني القديم واحلديث. 
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القاهمرة:  دار الثقافة للنش والتوزيع.
بمني  الَلمة  الدَّ علمم   .) )1993م  شمعبان.  هويمدي  هويمدي، 

العربيمة. الثقافمة  القاهمرة:دار  والتطبيمق.  النظريمة 
ياقوت،حممود. )1994م (. معاجم املوضوعات. اإلسمكندرية، 

ممر:  دار املعرفة اجلامعية.

ثانًيا : املراجع األجنبية والعربية املرتمجة.
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حدث التوّقع في اللغة العربّية: دراسة لغويّة
محمد حسن بخيت قواقزة)*(

جامعة الحدود الشمالية
)قدم للنشر يف 1438/05/05هـ ، وقبل للنشر يف 1438/08/25هـ(

ملخـص البحـث:  يـرى الباحـث أّن دالالت الصيـغ والرتاكيـب يف العربّية عىل حـدث التوّقـع مل حتظ بالعنايـة الالزمـة؛ إذ تتّبع كثريًا من الدراسـات 
القديمـة واحلديثـة، ووجـد أّن موضـوع التوّقـع بحاجـة إىل دراسـة ُمفَرَدة دقيقـة. فبالرغم من إشـارات القدمـاء التـي وردت متفّرقة يف مظـاّن الكتب 

القديمـة، إال أّنـا حتتـاج إىل اجلمـع والتبويـب. وقـد وجـد الباحـث أّن كثريًا من الصيـغ والرتاكيـب يف العربّية تـدّل عىل حـدث التوّقع. 
    هتـدف الدراسـة إىل بيـان الطرائـق التـي تعـّر هبـا اللغة العربّيـة عن حـدث التوّقع، وذلك باسـتقراء الشـواهد واالسـتعامالت فيهـا. حيث تتضمن 

العربّيـة إمكانـات متنّوعـة يف جمـال التعبـري عن حـدث التوّقع، فتسـتطيع التعبـري عنه بكثرٍي مـن الصيـغ والرتاكيب.
  قّسـمت الدراسـة »حـدث التوّقع« إىل قسـمني، مهـا: التوّقع يف احلـارض، والتوّقع يف املايض. وبّينـت طرائق العربّية يف التعبري عن كّل قسـم، ومن ذلك 

داللـة )قد( و)ملّـا( و)لعّل( و)عسـى( عىل التوّقع.
     اسـتخدمت الدراسـة املنهـج الوصفـّي؛ وذلـك لتتّبـع النصـوص العربّية الفصيحـة التي وردت فيهـا الصيغ والرتاكيـب، وبيان داللتهـا عىل حدث 
التوّقـع، فتكـون هـذه النصوص أدّلة وشـواهد عليهـا. وحرصت الدراسـة جماهلا عىل حـدث التوّقـع، فلم تدرس أنـامط األحداث األخـرى كاحلدث 

د إال يف املواضع التي استدعت احلاجة إىل ذكرها.  املستمّر والتاّم واملتكّرر واملؤكَّ

كلامت مفتاحّية: التوّقع ، احلدث ، الزمن.
*****

Prediction in Arabic: A Linguistic Study
Mohammad Hassan Bakheat Kawakzih (*)

Northern Border University
(Received 02/02/2017 , Accepted 21/05/2017)

Abstract: The researcher postulated that the structures and expressions in Arabic that convey prediction have not been thoroughly researched. 
The review of classical and contemporary studies showed that classical researchers did refer to some scattered clues in ancient books, which 
need to be collected and classified. Accordingly, the researcher realized the necessity of conducting a thorough investigation. He noticed that 
various expressions and structures were used for prediction. This study aimed at showing the various ways of expressing prediction in Arabic 
by referring to specific examples and their diverse uses. Indeed, Arabic has a variety of structures and expressions to show prediction.
This study adopted a two-fold classification of prediction event: Prediction in the present and prediction in the past. It also showed ways in 
Arabic to express each part such as ‘qad’, ‘lammā’, ‘laεlla’, and ‘εsā’ as indicators of prediction. The descriptive approach was applied to 
explore some standard Arabic texts as samples that included illustrative expressions and structures of prediction. Furthermore, this study has 
been limited to prediction event as it did not scrutinize other structures such as the continuous, the assertive, and the negative forms unless it 
was necessary to mention them.

Keywords: Prediction, Event, Tense.
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مقدمة:
العربّيــة  اللغــة  يف  والرتاكيــب  الصيــغ  حتمــل 
دالالت عديــدة مــن حيــث الزمــن واحلــدث والنفــي 
والتأكيــد، وحتتــاج هــذه الــدالالت إىل اســتقصاء 
ــّرق  ــة، ونف ــاين الدقيق ــّرف إىل املع ــى نتع ــق؛ حّت دقي

بــني اســتخدامات الصيــغ والرتاكيــب. 
يــرى الباحــث أّن حــدث التوّقــع يف العربّيــة مل حيظ 
ــني  ــث آراء الدارس ــع الباح ــة، إذ تتّب ــة الالزم بالعناي
قديــاًم وحديثــًا يف التوّقــع، ووجــد أّن موضــوع التوّقــع 
بحاجــة إىل دراســة دقيقــة.  ولذلــك؛ يرجــع الباحــث 

أســباب هــذه الدراســة إىل ســببني رئيســني:
ــدث  ــاء إىل ح ــة القدم ــامء العربّي ــارة عل ــام إش  أّوهل
ــب  ــاّن الكت ــة يف مظ ــا وردت متفّرق ــع، ولكنه التوّق
ــت  ــد الحظ ــٍد، فق ــاٍب واح ــرد يف ب ــة، ومل ت القديم
-عنــد  القدمــاء  العربّيــة  نحــاة  تركيــز  الدراســة 
ــا(  ــد( و)مّل ــة )ق ــىل دالل ــع- ع ــن التوّق ــم ع حديثه
ــام توّســع املفــّرون يف احلديــث  ــًا )لعــّل(، بين وأحيان
عــن التوّقــع بشــكل أكثــر مــن النحــاة، فباإلضافــة إىل 
ــوا  ــا( و)لعــّل(، حتّدث ــة )قــد( و)مّل حديثهــم عــن دالل
ــال  ــوف وأفع ــفاق واخل ــاء واإلش ــة الرج ــن دالل ع

ــع. ــىل التوّق ــا ع ــّن وغريه ــل ظ ــع والفع التوّق
وثانيهــام عــدم وجــود دراســة لغويــة حديثــة 
ورد  إذ  التوّقــع،  حــدث  عــن  للحديــث  ُأفــردت 
احلديثــة  الدراســات  يف  التوّقــع  عــن  احلديــث 
ــة  ــن دالل ــث ع ــد احلدي ــّيام عن ــز، وال س ــكل موج بش
)قــد(، وداللــة )مّلا(النافيــة، فمــن بــاب التمثيــل 

ــن  ــم م ــدا،2015(،  فبالرغ ــمرية حيدا)حي ــة س دراس
ــع  ــع )التوق ــوع التوق ــة يف موض ــتها املتخصص دراس
ــارصة  ــا ق ــام( إال أّن ــن هش ــد اب ــه عن ــاه وأدوات معن
مــن جانبــني: أوهلــام حــرص ظاهــرة التوقــع عنــد ابــن 
ــة  ــا( اجلازم ــة )مّل ــان دالل ــدم بي ــام ع ــام، وثانيه هش
ــىل  ــا ع ــنّي داللته ــام ب ــن هش ــع أّن اب ــع، م ــىل التوق ع
التوقــع. ومــن بــاب التمثيــل أيضــا فــّرق الدارســون، 
ــي: )مَلْ(  مــن بينهــم )احلمــداين، 2008م(، بــني داللت
و)مّلــا( اجلازمتــني، بــأّن )مَلْ( ال تــدّل عــىل التوّقــع، وأّن 
ــع، وغــاب عنهــم أّن )مَلْ( تــدّل  ــا( تــدّل عــىل التوّق )مّل
ــد(، أي  ــان )بع ــرف الزم ــا ظ ــع إذا تبعه ــىل التوّق ع
الرتكيــب )مَلْ يفعــْل بعــُد(، وهــذا الرتكيــب مســتخدم 
ــن  ــال يمك ــك؛ ف ــىل ذل ــة. وع ــوص الفصيح يف النص
حــرص طرائــق العربّيــة يف التعبــري عــن حــدث التوّقــع 
ــُل(  ــد يفع ــَل( و)ق ــد فع ــل )ق ــّددة مث ــب حم يف تراكي
و)مّلــا يفعــْل(، حيــث تضــّم العربّيــة إمكانــات متنّوعــة 

ــع. ــدث التوّق ــن ح ــري ع للتعب
هتــدف هــذه الدراســة إىل تتّبــع الصيــغ والرتاكيــب 
الداّلــة عــىل التوّقــع؛ وذلــك باســتقراء شــواهد اللغــة 
العربّيــة واســتعامالهتا. حيــث تضــّم العربّيــة إمكانــات 
كثــرية ومتنّوعــة يف جمــال التعبــري عــن حــدث التوّقــع. 
ــك  ــّي؛  وذل ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الدراس اس
ــع( يف  ــة )التوّق هبــدف اســتقراء هــذه الظاهــرة اللغوّي
ــف  ــّم تصني ــن ث ــة، وم ــة الفصيح ــوص العربّي النص
الصيــغ والرتاكيــب الداّلــة عــىل حــدث التوقــع وفقــا 

ــا.  ــواردة فيه ــياقات ال للس
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ــة  ــة دالل ــن دراس ــه ال يمك ــه إىل أّن ــا التنب ــدر بن جي
ــع  ــدث كالتوّق ــامط احل ــىل أن ــغ ع ــب والصي الرتاكي
ــامم واالســتمرار والتكــرار بمعــزل عــن داللتهــا  والت
ــط  ــن ونم ــني الزم ــاّم ب ــنّي التض ــذا يب ــة. وه الزمنّي
ــة  احلــدث. وقــد عنيــت كثــري مــن الدراســات اللغوّي
احلديثــة هبــذا التضــاّم )Comrie,1976(، وظهــر ذلــك 
ــان مفهــوم الزمــن اللغــوي )Tense( واجلهـــــة  يف بي

ــام.  ــارق بينه ــام والف ــان عالقته )Aspect(، وبي

أّمــا الزمــن اللغــوّي فقــد عّرفــه لغويــون عديدون، 
ــة  ــه »فصيل ــال: إّن ــان )Balaraman(، فق ــم بالرم منه
ــت  ــري إىل الوق ــادة، تش ــال ع ــي إىل األفع ــة تنتم نحوي
ألّيــة حادثــة، مــع عالقتهــا مــع حلظــة احلــارض، أو أّيــة 
 .)Balaraman,2007,p.170( »نقطــة إشــارّية  أخــرى
ــة  ــابق مهم ــف الس ــادة( إىل التعري ــة )ع ــة كلم وإضاف
ــا  ــرص يف تعبريه ــات ال تقت ــض اللغ ــة بع ــدًا؛ فثّم ج
عــن الزمــن بالفعــل، بــل تتعــداه إىل بعــض األســامء، 
ــة قــد تســتخدم اســم املفعــول للداللــة  فاللغــة العربّي
عــىل الزمــن، وذلــك نحــو: )النــصُّ مكتــوٌب(، فقــد 
ــايض.  ــن امل ــىل الزم ــوب( ع ــول )مكت ــم املفع دّل اس
وتنّبــه بعــض اللغويــني إىل هــذا التاميــز بــني اللغــات، 
ــل  ــي بالفع ــة تكتف ــات اهلندوأوروبّي ــّرروا أّن اللغ فق
ــات  ــن اللغ ــا م ــالف غريه ــن، بخ ــىل الزم ــة ع للدالل
ــن  ــن الزم ــري ع ــامء للتعب ــض األس ــتخدم بع ــي تس الت

.(Pei & Gaynor,1954)

أّمــا اجلهــة )Aspect( فيتمّثــل مفهومهــا بأّنــا 
األســلوب الــذي يعــرض بــه احلــدث مــن متــام 

واســتمرار وتكــرار ونشــاط اعتيــادي وتوّقــع. فمجال 
ــال  ــدث، وجم ــول احل ــت حص ــان وق ــو بي ــن ه الزم
اجلهــة هــو بيــان طريقــة عــرض احلــدث، فقــد يكــون 
احلــدث تاّمــًا أو مســتمّرًا أو متكــّررًا أو نشــاطًا اعتياديًا 
أو متوّقعًا)قواقــزة،2009م( و)ثالــــــث،2006م( 
و)محــداوي،2016م(. وعــىل ذلــك؛ فــإّن اجلهــة هتتــّم 
بطريقــة عــرض احلــدث يف جمــال زمنــي مــا، فعندمــا 
تقــول:) حمّمــد جيــري يف امللعــب اآلن(، فقــد دّل 
الفعــل )جيــري( عــىل الزمــن واجلهــة معــًا، أّمــا الزمــن 
ــرف  ــود ظ ــك وج ــل ذل ــارض، ودلي ــن احل ــو الزم فه
ــا اجلهــة فهــي اســتمرار احلــدث  الزمــان )اآلن(. وأّم
)Progressive(، فينظــر إىل حــدث )اجلــري( يف هــذا 

املثــال بوصفــه حدثــًا مســتمرًا، أي اســتمرار احلــدث 
وعــدم توقفــه يف الزمــن احلــارض. وعليــه؛ فــإّن الفعــل 
)جيــري( دّل عــىل الزمــن احلــارض وجهــة االســتمرار، 
ــىل  ــتمر( ع ــارض املس ــمية )احل ــالق تس ــا إط ويمكنن
هــذه الداللــة، وهــي تســمية ناشــئة مــن تضــاّم الزمــن 

ــتمرار.  ــة االس ــارض وجه احل
جتــدر اإلشــارة إىل أّن التمييــز بــني اجلهــة والزمــن 
ظهــر بشــكل واضــح يف الدراســات اللغوّيــة احلديثــة، 
ــوان  ــت عن ــدي حت ــو التقلي ــة يف النح ــت اجله وعومل

.)Strazny, 2005( ــن الزم
يمكــن القــول إذن؛ إّن ثّمــة مخســة أنــواع للجهــة، 
وهــي: جهــة التــامم، وجهــة االســتمرار، وجهــة 
وجهــة  االعتيادّيــة،  األحــداث  وجهــة  التكــرار، 
ــوٍع مــن هــذه  ــان لــكّل ن التوّقــع. ويف مــا يــي بي
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األنــواع:
 ،(Perfect aspect) النــوع األول: جهــة التــامم
ويقصــد هبــا أْن ينظــر إىل احلــدث بوصفــه تاّمــًا، 
ســواء أكان هــذا التــامم يف املــايض أم احلــارض أم 
ــز«  ــدث امُلنَْج ــف احل ــامم تص ــة الت ــتقبل. »فجه املس
)ثالــث،2006م، ص: 59 ( يف زمــان معــنّي، ويمكــن 

ــة: ــة اآلتي ــك باألمثل ــح ذل توضي
ــِة  ــَى امَلِدينَ ــْن َأْق ــٌل ِم ــال تعــاىل: )َوجــاَء َرُج - ق

ــص:20[. ــَعى( ]القص َيْس
- قــال تعــاىل: )الَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم 
َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإِلْســاَلَم 

ــدة:3[.  ــا( ]املائ ِدينً
الســاعة  يف  مغَلقــًا  احلديقــِة  بــاُب  ســيكون   -

العــارشة.
ــىل  ــاء( ع ــال األّول )ج ــايض يف املث ــل امل دّل الفع
ــداث  ــياق رسد أح ــع يف س ــه وق ــايض؛ ألّن ــن امل الزم
ســابقة. ودّل الفعــل )جــاء( أيضــًا عــىل متــام حــدث 
املغــادرة يف الزمــن املــايض. فداللــة الفعــل عــىل 
املــايض هــي جمــال الزمــن، وداللتــه عــىل متــام احلــدث 
ــة  ــايض وجه ــن امل ــاّم الزم ــة. وتض ــال اجله ــي جم ه
التــامم يف هــذا املثــال، فأصبــح يطلــق عــىل هــذه 

ــام(. ــايض الت ــة )امل الدالل
ــاين عــىل  ــال الث دّل الفعــل املــايض )َأكمــَل( يف املث
ــوم(،  ــان )الي ــرف الزم ــود ظ ــارض؛ لوج ــن احل الزم
ودّل الفعــل )أكمــل( أيضــًا عــىل متــام احلــدث يف 
ــتمّر أو  ــري مس ــامل غ ــدث االكت ــارض، فح ــن احل الزم

متكــّرر يف احلــارض، ولكنّــه حــدث انتهــى يف اللحظــة 
ــال  ــي جم ــارض ه ــىل احل ــل ع ــة الفع ــارضة. فدالل احل
الزمــن، وداللتــه عــىل متــام احلــدث هــي جمــال اجلهــة. 
وتضــاّم الزمــن احلــارض وجهــة التــامم يف هــذا املثــال، 
ــام(. ــة )احلــارض الت فأصبــح ُيطلــق عــىل هــذه الدالل
ــون(  ــارع )يك ــل املض ــث دّل الفع ــال الثال ويف املث
عــىل الزمــن املســتقبل؛ ألّنــه ُســبق بحــرف االســتقبال 
الســني. ودّل اســم املفعــول )مغلــق( عــىل متــام حــدث 
اإلغــالق يف نقطــة زمنّيــة معينــة، وهــي الســاعة 
ــال  ــي جم ــتقبل ه ــىل املس ــل ع ــة الفع ــارشة. فدالل الع
الزمــن، وداللــة اســم املفعــول عــىل متــام احلــدث هــي 
جمــال اجلهــة. وتضــاّم الزمــن املســتقبل وجهــة التــامم 
ــة  ــذه الدالل ــىل ه ــق ع ــح ُيطل ــال، فأصب ــذا املث يف ه

ــام(. ــتقبل الت )املس

 (Progressive ــتمرار ــة االس ــاين: جه ــوع الث الن
ــه  ــدث بوصف ــر إىل احل ــا أْن ُينظ ــد هب (aspect، وُيقص

ــايض أم  ــتمرار يف امل ــذا االس ــواء أكان ه ــتمّرًا، س مس
احلــارض أم املســتقبل. ولتوضيــح ذلــك فلنتنــاول 

ــة: ــة اآلتي األمثل
ــوا  ــاَم َكاُن ــٌم بِ ــَذاٌب َألِي ــْم َع ــاىل: )َوهَلُ ــال تع - ق

.]10 َيْكِذُبوَن)]البقــرة:
- قال مسلم بن الوليد)ت208هـ(: )ابن الوليد، 

د.ت. ص:325( 
َتري حَمَبَُّتها يف َقلِب عاِشِقها 

َجرَي الَسالَمِة يف َأعضاِء ُمنَتِكِس
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- قالــت اخلنســاء )ت24هـ(: )اخلنســاء، 1988م، 
ص: 293(  

َقٌة        َوَسوَف َأبكيَك ما ناَحت ُمَطوَّ
َوما َأضاَءْت ُنجوُم الَليِل لِلساري 
ــىل  ــايض )كان( ع ــل امل ــال األول دّل الفع ــي املث فف
الزمــن املــايض، ودّل الفعــل املضــارع )يكذبــون( 
عــىل اســتمرار حــدث الكــذب، فقــد اســتمّر الكّفــار 
بكذهبــم، ومل يتوقفــوا عنــه. فداللــة الفعــل عــىل 
ــتمرار  ــىل اس ــه ع ــن، وداللت ــال الزم ــي جم ــايض ه امل
ــايض  ــن امل ــاّم الزم ــة. وتض ــال اجله ــي جم ــدث ه احل
ــق  ــح يطل ــال، فأصب ــذا املث ــتمرار يف ه ــة االس وجه

ــتمّر(. ــايض املس ــة )امل ــذه الدالل ــىل ه ع
ويف املثــال الثــاين دّل الفعــل املضــارع )جَتــري( عىل 
ــه يف  ــا يعاني ــف م ــاعر يص ــارض؛ ألّن الش ــن احل الزم
الزمــن احلــارض. ودّل هــذا الفعــل أيضــًا عىل اســتمرار 
ــة  ــود قرين ــة(؛ لوج ــّب املحبوب ــان )ح ــدث اجلري ح
معنوّيــة، وهــي اســتمرار حمّبــة الشــاعر ملحبوبتــه؛ ممّــا 
ــة  ــف. فدالل ــتمّر وال تتوق ــاعر تس ــاة الش ــل معان جع
الفعــل عــىل احلــارض هــي جمــال الزمــن، وداللتــه عــىل 
اســتمرار احلــدث هــي جمــال اجلهــة. وتضــاّم الزمــن 
ــح  ــال، فأصب ــذا املث ــتمرار يف ه ــة االس ــارض وجه احل

ــة )احلــارض املســتمّر(. يطلــق عــىل هــذه الدالل
ــي(  ــارع )َأبك ــل املض ــث دّل الفع ــال الثال ويف املث
عــىل الزمــن املســتقبل؛ ألّنــه ســبق بحــرف االســتقبال 
ــتمرار  ــىل اس ــًا ع ــل أيض ــذا الفع ــوف(. ودّل ه )س
ــا(  ــي )م ــة، وه ــة لفظّي ــود قرين ــكاء؛ لوج ــدث الب ح

ــٌة(؛ ألّن فيهــا  َق املصدريــة يف عبــارة: )مــا ناَحــت ُمَطوَّ
قــة.  متديــدًا للزمــان، أي أبكيــك مــّدَة َنــْوِح املطوَّ
ــن،  ــال الزم ــي جم ــتقبل ه ــىل املس ــل ع ــة الفع فدالل
ــة.  ــال اجله ــي جم ــدث ه ــتمرار احل ــىل اس ــه ع وداللت
ــذا  ــتمرار يف ه ــة االس ــتقبل وجه ــن املس ــاّم الزم وتض
املثــال، فأصبــح يطلــق عــىل هــذه الداللــة )املســتقبل 

ــتمّر(. املس

 (Iterative ــرار ــة التكــــ ــث : جهــ ــوع الثال الن
ــه  ــدث بوصف ــر إىل احل ــا أْن ينظ ــد هب (aspect، ويقص

متكــّررًا، ســواء أكان هــذا التكــرار يف املــايض أم 
احلــارض أم املســتقبل. ولتوضيــح ذلــك فلنتنــاول 

ــة: ــة اآلتي األمثل
ــا املِْحــَراَب  ــاَم َدَخــَل َعَلْيَهــا َزَكِريَّ - قــال تعــاىل: )ُكلَّ

َوَجــَد ِعنَْدَهــا ِرْزًقا(]آل عمــران:37[. 
- حممد يقرُع جرس الباب اآلن.

ــَم  ــُروا إىَِل َجَهنَّ ــَن َكَف ِذي ــيَق الَّ ــاىل: ) وِس ــال تع - ق
ــر:71[.  م ُزَمًرا(]الزُّ

ففــي املثــال األول دّل الفعــالن املاضيــان: )َدَخــَل( 
و)َوَجــَد( عــىل الزمــن املــايض؛ ألّنــام وقعــا يف ســياق 
ــه  ــا -علي ــة زكري ــي قص ــابقة، وه ــداث س رسد أح
ــذان  ــول. ودّل ه ــم البت ــع مري ــالم- م ــالة الس الص
الفعــالن أيضــًا عــىل تكــرار حدثــي: الدخــول ووجود 
ــرط:  ــي أداة ال ــة، وه ــة لفظّي ــود قرين ــرزق؛ لوج ال
)كّلــام(، التــي تــدّل دائــاًم عــىل التكــرار. فداللــة 
الفعــل عــىل املــايض هــي جمــال الزمــن، وداللتــه عــىل 
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ــن  ــاّم الزم ــة. وتض ــال اجله ــي جم ــدث ه ــرار احل تك
املــايض وجهــة التكــرار يف هــذا املثــال، فأصبــح يطلــق 

ــرر(.      ــايض املتك ــة )امل ــذه الدالل ــىل ه ع
ويف املثــال الثــاين دّل الفعــل املضــارع )يقــرع( 
عــىل الزمــن احلــارض؛ لوجــود ظــرف الزمــان )اآلن(. 
ــرع،  ــدث الق ــرار ح ــىل تك ــًا ع ــل أيض ــذا الفع ودّل ه
فحــدث قــرع اجلــرس متكــرر، أي أّن اجلــرس ُيقــرع 
فيتوقــف، فُيقــرع فيتوقــف. فداللــة الفعــل عــىل 
ــرار  ــىل تك ــه ع ــن، وداللت ــال الزم ــي جم ــارض ه احل
ــارض  ــن احل ــاّم الزم ــة. وتض ــال اجله ــي جم ــدث ه احل
ــىل  ــق ع ــح يطل ــال، فأصب ــذا املث ــرار يف ه ــة التك وجه

ــرر(. ــارض املتك ــة )احل ــذه الدالل ه
ــيق(  ــارع )س ــل املض ــث دّل الفع ــال الثال ويف املث
ــة  ــياق حكاي ــع يف س ــه وق ــتقبل؛ ألّن ــن املس ــىل الزم ع
أحــوال القيامــة. ودّل هــذا الفعــل أيضــًا عــىل تكــرار 
حــدث الِســياقة؛ لوجــود قرينــة لفظّيــة، وهــي كلمــة: 
ــة  ــم مجاع ــيقوا إىل جهن ــن س ــرًا(، أي أّن الكافري )زم
ــل  ــة الفع ــدة. فدالل ــة واح ــس دفع ــة، ولي ــو مجاع تل
عــىل املســتقبل هــي جمــال الزمــن، وداللتــه عــىل 
ــن  ــاّم الزم ــة. وتض ــال اجله ــي جم ــدث ه ــرار احل تك
ــح  ــال، فأصب ــذا املث ــرار يف ه ــة التك ــتقبل وجه املس

ــرر(. ــتقبل املتك ــة )املس ــذه الدالل ــىل ه ــق ع يطل

النــوع الرابــع: جهـــــة األحــــداث االعتيادّيـــــة 
إىل  ينظــر  أْن  هبــا  ويقصــد   ،(Habitual actions)

ــايض  ــه يف امل ــّرر حصول ــًا يتك ــه حدث ــدث بوصف احل

هــو  اجلهــة  هــذه  فزمــن  واملســتقبل،  واحلــارض 
الزمــن املطلــق، وال يمكــن حــرص زمــن احلــدث 
ــتقبل  ــارض أو املس ــايض أو احل ــني، أي امل ــن مع يف زم
ــّي  ــُب ع ــول: )يذه ــا تق ــزة،2015م(. فعندم )قواق
)يذهــب(  الفعــل  دّل  فقــد  يوميــًا(،  اجلامعــة  إىل 
ــارض  ــايض واحل ــاب يف امل ــدث الذه ــرار ح ــىل تك ع
واملســتقبل، فزمــن احلــدث هــو مطلــق الزمــن. 
فللفعــل يف هــذه اجلملــة داللتــان: داللــة عــىل الزمــن، 
ــي  ــة، وه ــىل اجله ــة ع ــق، ودالل ــن املطل ــو الزم وه

احلــدث االعتيــادّي. 

  (Projectedالنــوع اخلامــس: جهـــــة التوّقــع
(aspect، ويقصــد هبــا أْن ينظــر إىل احلــدث بوصفــه 
حدثــًا متوّقعــًا، ســواء أكان هــذا التوّقــع يف املــايض أم 

ــول: ــا تق ــارض. فعندم احل
- قد جاَء زيٌد.

- أرجو أْن ينجَح خالٌد يف االختبار. 
ــال األول  ــاء( يف املث ــد ج ــب )ق ــد دّل الرتكي      فق
ــي  ــد( الت ــود )ق ــب؛ لوج ــايض القري ــن امل ــىل الزم ع
تفيــد التقريــب، أي املــايض القريــب مــن الزمــن 
احلــارض. ودّل هــذا الرتكيــب عــىل توّقع احلــدث؛ ألّن 
احلــرف )قــد( يــدّل عــىل التوّقــع باإلضافــة إىل داللتــه 
ــنّي  ــد. وب ــيء زي ــع جم ــب يتوّق ــب، فاملخاط إىل التقري
املــرد )ت285هـــ( داللــة )قــْد( عــىل التوقــع، فقــال: 
»تكــون لقــوم يتوقَّعــون اخْلـَـَر، َنْحــو َقْولك: َهــل جاَء 
ــرد،1994م،ج:1،  ــد جاَء«)امل ــك: ق ــول َل ــد؟ َفَيُق زي
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ــايض  ــن امل ــىل الزم ــب ع ــة الرتكي ص:181(. فدالل
هــي جمــال الزمــن، وداللتــه عــىل توّقــع احلــدث هــي 
ــع  جمــال اجلهــة. وتضــاّم الزمــن املــايض وجهــة التوّق
ــة  ــذه الدالل ــىل ه ــق ع ــح يطل ــال، فأصب ــذا املث يف ه

ــع(. ــايض املتوقَّ )امل
عــىل  الثــاين  املثــال  يف  )أرجــو(  الفعــل  ودّل 
حصــول حــدث الرجــاء يف الزمــن احلــارض؛ فاملتكلــم 
يرجــو نجــاح خالــد. ودّل الفعــل )أرجــو( عــىل توّقــع 
ــدّل  ــع، وي ــام التوّق ــد أقس ــاء أح ــدث؛ ألّن الرج احل
ــد  ــاح خال ــع نج ــم يتوّق ــع. فاملتكّل ــىل التوّق ــام ع دائ
ــن  ــىل الزم ــل ع ــة الفع ــة. فدالل ــه للجمل ــة نطق حلظ
ــع  ــىل توّق ــه ع ــن، وداللت ــال الزم ــي جم ــارض ه احل
ــارض  ــن احل ــاّم الزم ــة. وتض ــال اجله ــي جم ــدث ه احل
ــىل  ــق ع ــح ُيطل ــال، فأصب ــذا املث ــع يف ه ــة التوّق وجه

ــع(. ــارض املتوقَّ ــة )احل ــذه الدالل ه
وحمّصــل األمــر؛ إّن داللــة األفعــال يف األمثلــة 
ــتقبل  ــارض واملس ــايض واحل ــن امل ــىل الزم ــابقة ع الس
ــت  ــنّي وق ــن يب ــن، فالزم ــال الزم ــو جم ــق ه واملطل
ــارض  ــايض أم احل ــواء أكان يف امل ــدث، س ــول احل حص
أم املســتقبل أم مطلــق الزمــن؟ وداللــة هــذه األفعــال 
ــادي  ــّرر واالعتي ــتمّر واملتك ــاّم واملس ــدث الت ــىل احل ع
واملتوّقــع هــي جمــال اجلهــة، فاجلهــة تبــنّي الطريقــة أو 
ــث  ــن حي ــدث، م ــه احل ــرض في ــذي يع ــلوب ال األس
التــامم أو االســتمرار أو التكــرار أو النشــاط االعتيادي 

ــع. أو التوّق
العرض:

عمــد الباحــث إىل تقســيم الدراســة عــىل حموريــن 
رئيســني، أّمــا املحــور األّول فهــو مناقشــة علــامء 
ــو  ــاين فه ــور الث ــا املح ــع. وأّم ــدث التوّق ــة حل العربّي
ــم هــذا  ــة، وُقسِّ طرائــق التعبــري عــن التوّقــع يف العربّي
ــع يف  ــارض، والتوّق ــع يف احل ــني: التوّق ــور إىل نمط املح

ــايض.   امل
1- مناقشة علامء العربّية حلدث التوّقع

ــَرض  ــأْن ُيع ــع ب ــدث التوّق ــوم ح ــص مفه يتلخ
ــذا  ــواء أكان ه ــًا، س ــًا متوّقع ــه حدث ــدث بوصف احل

التوّقــع يف املــايض أم احلــارض. 
ــع، إذ وردت  ــاء بالتوّق ــة القدم ــامء العربّي ــي عل عن
إشــارات متفّرقــة يف مظــاّن الكتــب القديمــة؛ ويظهــر 

ذلــك فيــام يــأيت:
ــتقبل،  ــن املس ــع والزم ــن التوّق ــم ب 1- أ- ربطه
ــي  ــان األندل ــو حي ــه أب ــا قال ــك م ــىل ذل ــدّل ع وي
)ت745هـــ( يف تفســري اآليــة الكريمــة )إيِنِّ َلَيْحُزُننـِـي 
ــي  ــال: »وليحزنن ــف:13[، إذ ق ــوا بِِه(]يوس َأْن َتْذَهُب
ــنَِد  ــاِرَع إَِذا ُأْس ــال، ألَنَّ امُلَض ــتقبل ال ح ــارع مس مض
إىَِل متوّقــع َتَلَّــَص لاِِلْســتِْقباِل؛ ألَنَّ َذلِــَك امْلتوّقــع 
َم  ــدَّ ــال َأْن َيَتَق ــِرِه، َفُمَح ــبِّب أِلََث ــَو امْلَُس ــَتْقَبٌل َوُه ُمْس
َهــاُب مَلْ َيَقــْع، َفاحْلُــْزُن مَلْ َيَقــْع« )أبــو  اأْلََثــُر َعَلْيــِه، َفالذَّ
املــرادي  حيــان،1999م ،ج:6، ص:246(. وتبــع 
)ت749هـــ( أبــا حيــان مــن حيــث داللــة الم االبتداء 
ــع  ــنادها إىل متوّق ــتقبل، إلس ــىل املس ــة ع ــذه اآلي يف ه

)املــرادي،2008م(. 
ــض  ــكار بع ــام )ت761هـــ( إن ــن هش ــر اب وذك
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ملخص:
     يرى الباحث أّن دالالت الصيغ والرتاكيب يف العربّية عىل حدث التوّقع مل حتظ بالعناية الالزمة. إذ تتّبع كثريًا من الدراسات القديمة واحلديثة، ووجد أّن 
موضوع التوّقع بحاجة إىل دراسة ُمفَرَدة دقيقة. فبالرغم من إشارات القدماء التي وردت متفّرقة يف مظاّن الكتب القديمة، إىل أّنا حتتاج إىل اجلمع والتبويب. 
وقد وجد الباحث أّن كثريًا من الصيغ والرتاكيب يف العربّية تدّل عىل حدث التوّقع. 
    هتدف الدراسة إىل بيان الطرائق التي تعّر هبا اللغة العربّية عن حدث التوّقع، وذلك باستقراء الشواهد واالستعامالت فيها. حيث تتضمن العربّية إمكانات 
متنّوعة يف جمال التعبري عن حدث التوّقع، فتستطيع التعبري عنه بكثرٍي من الصيغ والرتاكيب.
     قّسمت الدراسة “حدث التوّقع” إىل قسمني، مها: التوّقع يف احلارض، والتوّقع يف املايض. وبّينت طرائق العربّية يف التعبري عن كّل قسٍم، ومن ذلك داللة 
)قد( و)مّلا( و)لعّل( و)عسى( عىل التوّقع.
     استخدمت الدراسة املنهج الوصفّي؛ وذلك لتتّبع النصوص العربّية الفصيحة التي وردت فيها الصيغ والرتاكيب، وبيان داللتها عىل حدث التوّقع، فتكون 
د  هذه النصوص أدّلة وشواهد عليها. وحرصت الدراسة جماهلا عىل حدث التوّقع، فلم تدرس أنامط األحداث األخرى كاحلدث املستمّر والتاّم واملتكّرر واملؤكَّ

إال يف املواضع التي استدعت احلاجة إىل ذكرها. 
الكلامت الداّلة: التوّقع، واحلدث، والزمن.
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:Abstract
 The researcher postulated that the structures and expressions in the Arabic language that convey prediction      
 have not received enough attention. After reviewing old and contemporary studies, old researchers did refer to
 some scattered cues in ancient books, which need to be collected and classified. Accordingly, the researcher realized
 the significance of conducting a thorough investigation. He noticed also that various expressions and structures
.may be used for prediction
This study aimed at showing the various ways of expressing prediction in Arabic by referring to accurate exam�         
ples and their diverse uses. Indeed, the Arabic language has a variety of structures and expressions to show predic�
.tion
 This investigation divided prediction event into two parts: prediction in the present and prediction in the past.       
 It also showed the Arabic ways to express each part such as ‘qad’, ‘lammā’, ‘laεlla’ , and ‘εsā’ as indicators of prediction.
The descriptive approach is applied to explore some standard Arabic texts as samples that include illustrative ex�
 pressions and structures of prediction. Furthermore , this paper restricted its field of study to prediction event as it
 did not scrutinize other structures such as the continuous, the assertive , and the negative forms unless it is necessary
.to mention them
.Keywords: prediction , event and tense
املقدمة:
      حتمل الصيغ والرتاكيب يف اللغة العربّية دالالت عديدة من حيث الزمن واحلدث والنفي والتأكيد، وحتتاج هذه الدالالت إىل استقصاء دقيق؛ حّتى نتعّرف 
إىل املعاين الدقيقة، ونفّرق بني استخدامات الصيغ والرتاكيب. 
     يرى الباحث أّن حدث التوّقع يف العربّية مل حيظ بالعناية الالزمة، إذ تتّبع الباحث آراء الدارسني قدياًم وحديثًا يف التوّقع، ووجد أّن موضوع التوّقع بحاجة إىل 
دراسة دقيقة.  ولذلك؛ يرجع الباحث أسباب هذه الدراسة إىل سببني رئيسني:
 أّوهلام إشارة علامء العربّية القدماء إىل حدث التوّقع، والتي وردت متفّرقة يف مظاّن الكتب القديمة، ومل ترد يف باٍب واحٍد، فقد الحظت الدراسة تركيز نحاة 
العربّية القدماء -عند حديثهم عن التوّقع- عىل داللة )قد( و)مّلا( وأحيانًا )لعّل(، بينام توّسع املفّرون يف احلديث عن التوّقع بشكل أكثر من النحاة، فباإلضافة 
إىل حديثهم عن داللة )قد( و)مّلا( و)لعّل(، حتّدثوا عن داللة الرجاء واإلشفاق واخلوف وأفعال التوّقع والفعل ظّن وغريها عىل التوّقع.
      وثانيهام عدم وجود دراسة لغوية حديثة ُأفردت للحديث عن حدث التوّقع، إذ ورد احلديث عن التوّقع يف الدراسات احلديثة بشكل موجز، وال سّيام عند 
احلديث عن داللة )قد(، وداللة )مّلا(النافية، فمن باب التمثيل دراسة سمرية حيدا)حيدا،2015(،  فبالرغم من دراستها املتخصصة يف موضوع التوقع )التوقع 
معناه وأدواته عند ابن هشام( إال أّنا قارصة من جانبني: أوهلام حرص ظاهرة التوقع عند ابن هشام، وثانيهام عدم بيان داللة )مّلا( اجلازمة عىل التوقع، مع أّن ابن 
هشام بنّي داللتها عىل التوقع. ومن باب التمثيل أيضا فّرق الدارسون، من بينهم )احلمداين، 2008(، بني داللتي: )مَلْ( و)مّلا( اجلازمتني، بأّن )مَلْ( ال تدّل عىل 
التوّقع، وأّن )مّلا( تدّل عىل التوّقع، وغاب عنهم أّن )مَلْ( تدّل عىل التوّقع إذا تبعها ظرف الزمان )بعد(، أي الرتكيب )مَلْ يفعْل بعُد(، وهذا الرتكيب مستخدم يف 
النصوص الفصيحة. وعىل ذلك؛ فال يمكن حرص طرائق العربّية يف التعبري عن حدث التوّقع يف تراكيب حمّددة مثل )قد فعَل( و)قد يفعُل( و)مّلا يفعْل(، حيث 
تضّم العربّية إمكانات متنّوعة للتعبري عن حدث التوّقع.
    هتدف هذه الدراسة إىل تتّبع الصيغ والرتاكيب الداّلة عىل التوّقع؛ وذلك باستقراء شواهد اللغة العربّية واستعامالهتا. حيث تضّم العربّية إمكانات كثرية 
ومتنّوعة يف جمال التعبري عن حدث التوّقع. 
     استخدمت الدراسة املنهج الوصفّي؛  وذلك هبدف استقراء هذه الظاهرة اللغوّية )التوّقع( يف النصوص العربّية الفصيحة، ومن ثّم تصنيف الصيغ 
والرتاكيب الداّلة عىل حدث التوقع وفقا للسياقات الواردة فيها. 
     جيدر بنا التنبه إىل أّنه ال يمكن دراسة داللة الرتاكيب والصيغ عىل أنامط احلدث كالتوّقع والتامم واالستمرار والتكرار بمعزل عن داللتها الزمنّية. وهذا يبنّي 
التضاّم بني الزمن ونمط احلدث. وقد عنيت كثري من الدراسات اللغوّية احلديثة هبذا التضاّم )Comrie,1976(، وظهر ذلك يف بيان مفهوم الزمن اللغوي 
)tense( واجلهة )aspect(، وبيان عالقتهام والفارق بينهام. 
     أّما الزمن اللغوّي فقد عّرفه لغويون عديدون، منهم بالرمان )Balaraman(، فقال: إّنه “فصيلة نحوية تنتمي إىل األفعال عادة، تشري إىل الوقت ألّية 
حادثة، مع عالقتها مع حلظة احلارض، أو أّية نقطة إشارّية  أخرى “)Balaraman,2007,p.170(. وإضافة كلمة )عادة( إىل التعريف السابق مهمة جدًا؛ فثّمة 
بعض اللغات ال تقترص يف تعبريها عن الزمن بالفعل، بل تتعداه إىل بعض األسامء، فاللغة العربّية قد تستخدم اسم املفعول للداللة عىل الزمن، وذلك نحو: 
)النصُّ مكتوٌب(، فقد دّل اسم املفعول )مكتوب( عىل الزمن املايض. وتنّبه بعض اللغويني إىل هذا التاميز بني اللغات، فقّرروا أّن اللغات اهلندوأوروبّية تكتفي 
.)Mario& Frank,1954(بالفعل للداللة عىل الزمن، بخالف غريها من اللغات التي تستخدم بعض األسامء للتعبري عن الزمن
      أّما اجلهة )aspect( فيتمّثل مفهومها بأّنا األسلوب الذي يعرض به احلدث من متام واستمرار وتكرار ونشاط اعتيادي وتوّقع. فمجال الزمن هو بيان 
وقت حصول احلدث، وجمال اجلهة هو بيان طريقة عرض احلدث، فقد يكون احلدث تاّمًا أو مستمّرًا أو متكّررًا أو نشاطًا اعتياديًا أو متوّقعًا)قواقزة،2009(، 
و)ثالث،6200م(، و)محداوي،2016(. وعىل ذلك؛ فإّن اجلهة هتتّم بطريقة عرض احلدث يف جمال زمني ما، فعندما تقول:) حمّمد جيري يف امللعب اآلن(، فقد 
pro� )دّل الفعل )جيري( عىل الزمن واجلهة معًا، أّما الزمن فهو الزمن احلارض، ودليل ذلك وجود ظرف الزمان )اآلن(. وأّما اجلهة فهي استمرار احلدث 
gressive(، فينظر إىل حدث )اجلري( يف هذا املثال بوصفه حدثًا مستمرًا، أي استمرار احلدث وعدم توقفه يف الزمن احلارض. وعليه؛ فإّن الفعل )جيري( دّل 
عىل الزمن احلارض وجهة االستمرار، ويمكننا إطالق تسمية )احلارض املستمر( عىل هذه الداللة، وهي تسمية ناشئة من تضاّم الزمن احلارض وجهة االستمرار. 
    جتدر اإلشارة إىل أّن التمييز بني اجلهة والزمن ظهر بشكل واضح يف الدراسات اللغوّية احلديثة، وعوملت اجلهة يف النحو التقليدي حتت عنوان الزمن 
.)Strazny, 2005(
     يمكن القول إذن؛ إّن ثّمة مخسة أنواع للجهة، وهي: جهة التامم، وجهة االستمرار، وجهة التكرار، وجهة األحداث االعتيادّية، وجهة التوّقع. ويف ما يي 
بيان لكّل نوٍع من هذه األنواع:
النوع األول: جهة التامم )perfect aspect(، ويقصد هبا أْن ينظر إىل احلدث بوصفه تاّمًا، سواء أكان هذا التامم يف املايض أم احلارض أم املستقبل. “فجهة التامم 
تصف احلدث امُلنَْجز” )ثالث،2006، ص: 59 ( يف زمان معنّي، ويمكن توضيح ذلك باألمثلة اآلتية:
- قال تعاىل: )َوجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَى امَلِدينَِة َيْسَعى( ]القصص:20[.
- قال تعاىل: )الَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا( ]املائدة:3[. 

- سيكون باُب احلديقِة مغَلقًا يف الساعة العارشة. 
     دّل الفعل املايض يف املثال األّول )جاء( عىل الزمن املايض؛ ألّنه وقع يف سياق رسد أحداث سابقة. ودّل الفعل )جاء( أيضًا عىل متام حدث املغادرة يف الزمن 
املايض. فداللة الفعل عىل املايض هي جمال الزمن، وداللته عىل متام احلدث هي جمال اجلهة. وتضاّم الزمن املايض وجهة التامم يف هذا املثال، فأصبح يطلق عىل 
هذه الداللة )املايض التام(.
    دّل الفعل املايض )َأكمَل( يف املثال الثاين عىل الزمن احلارض؛ لوجود ظرف الزمان )اليوم(، ودّل الفعل )أكمل( أيضًا عىل متام احلدث يف الزمن احلارض، 
فحدث االكتامل غري مستمّر أو متكّرر يف احلارض، ولكنّه حدث انتهى يف اللحظة احلارضة. فداللة الفعل عىل احلارض هي جمال الزمن، وداللته عىل متام احلدث 
هي جمال اجلهة. وتضاّم الزمن احلارض وجهة التامم يف هذا املثال، فأصبح ُيطلق عىل هذه الداللة )احلارض التام(.
     ويف املثال الثالث دّل الفعل املضارع )يكون( عىل الزمن املستقبل؛ ألّنه ُسبق بحرف االستقبال السني. ودّل اسم املفعول )مغلق( عىل متام حدث اإلغالق 
يف نقطة زمنّية معينة، وهي الساعة العارشة. فداللة الفعل عىل املستقبل هي جمال الزمن، وداللة اسم املفعول عىل متام احلدث هي جمال اجلهة. وتضاّم الزمن 
املستقبل وجهة التامم يف هذا املثال، فأصبح ُيطلق عىل هذه الداللة )املستقبل التام(.
النوع الثاين: جهة االستمرار )progressive aspect(، وُيقصد هبا أْن ُينظر إىل احلدث بوصفه مستمّرًا، سواء أكان هذا االستمرار يف املايض أم احلارض أم 
املستقبل. ولتوضيح ذلك فلنتناول األمثلة اآلتية:
- قال تعاىل: )َوهَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم باَِم َكاُنوا َيْكِذُبوَن(]البقرة:10[.

- قال مسلم بن الوليد)ت208هـ(: )ابن الوليد، د.ت. ص:325( 
جَتري حَمَبَُّتها يف َقلِب عاِشِقها    َجرَي الَسالَمِة يف َأعضاِء ُمنَتِكِس

- قالت اخلنساء )ت24هـ(: )اخلنساء، 1988، ص: 293(  
َقٌة       َوما َأضاَءْت ُنجوُم الَليِل لِلساري  َوَسوَف َأبكيَك ما ناَحت ُمَطوَّ
    ففي املثال األول دّل الفعل املايض )كان( عىل الزمن املايض، ودّل الفعل املضارع )يكذبون( عىل استمرار حدث الكذب، فقد استمّر الكّفار بكذهبم، ومل 
يتوقفوا عنه. فداللة الفعل عىل املايض هي جمال الزمن، وداللته عىل استمرار احلدث هي جمال اجلهة. وتضاّم الزمن املايض وجهة االستمرار يف هذا املثال، 
فأصبح يطلق عىل هذه الداللة )املايض املستمّر(.
     ويف املثال الثاين دّل الفعل املضارع )جَتري( عىل الزمن احلارض؛ ألّن الشاعر يصف ما يعانيه يف الزمن احلارض. ودّل هذا الفعل أيضًا عىل استمرار حدث 
اجلريان )حّب املحبوبة(؛ لوجود قرينة معنوّية، وهي استمرار حمّبة الشاعر ملحبوبته؛ ممّا جعل معاناة الشاعر تستمّر وال تتوقف. فداللة الفعل عىل احلارض 
هي جمال الزمن، وداللته عىل استمرار احلدث هي جمال اجلهة. وتضاّم الزمن احلارض وجهة االستمرار يف هذا املثال، فأصبح يطلق عىل هذه الداللة )احلارض 
املستمّر(.
     ويف املثال الثالث دّل الفعل املضارع )َأبكي( عىل الزمن املستقبل؛ ألّنه سبق بحرف االستقبال )سوف(. ودّل هذا الفعل أيضًا عىل استمرار حدث البكاء؛ 
قة. فداللة الفعل عىل املستقبل هي  َقٌة(؛ ألّن فيها متديدًا للزمان، أي أبكيك مّدَة َنْوِح املطوَّ لوجود قرينة لفظّية، وهي )ما( املصدرية يف عبارة: )ما ناَحت ُمَطوَّ
جمال الزمن، وداللته عىل استمرار احلدث هي جمال اجلهة. وتضاّم الزمن املستقبل وجهة االستمرار يف هذا املثال، فأصبح يطلق عىل هذه الداللة )املستقبل 
املستمّر(.
النوع الثالث: جهة التكرار )iterative aspect(، ويقصد هبا أْن ينظر إىل احلدث بوصفه متكّررًا، سواء أكان هذا التكرار يف املايض أم احلارض أم املستقبل. 
ولتوضيح ذلك فلنتناول األمثلة اآلتية:
ا املِْحَراَب َوَجَد ِعنَْدَها ِرْزًقا(]آل عمران:37[.  اَم َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ - قال تعاىل: )ُكلَّ
- حممد يقرُع جرس الباب اآلن.
مر:71[.  ِذيَن َكَفُروا إىَِل َجَهنََّم ُزَمًرا(]الزُّ - قال تعاىل: ) وِسيَق الَّ
      ففي املثال األول دّل الفعالن املاضيان: )َدَخَل( و)َوَجَد( عىل الزمن املايض؛ ألّنام وقعا يف سياق رسد أحداث سابقة، وهي قصة زكريا -عليه الصالة 
السالم- مع مريم البتول. ودّل هذان الفعالن أيضًا عىل تكرار حدثي: الدخول ووجود الرزق؛ لوجود قرينة لفظّية، وهي أداة الرط: )كّلام(، التي تدّل دائاًم 
عىل التكرار. فداللة الفعل عىل املايض هي جمال الزمن، وداللته عىل تكرار احلدث هي جمال اجلهة. وتضاّم الزمن املايض وجهة التكرار يف هذا املثال، فأصبح 
يطلق عىل هذه الداللة )املايض املتكرر(.     
    ويف املثال الثاين دّل الفعل املضارع )يقرع( عىل الزمن احلارض؛ لوجود ظرف الزمان )اآلن(. ودّل هذا الفعل أيضًا عىل تكرار حدث القرع، فحدث قرع 
اجلرس متكرر، أي أّن اجلرس ُيقرع فيتوقف، فُيقرع فيتوقف. فداللة الفعل عىل احلارض هي جمال الزمن، وداللته عىل تكرار احلدث هي جمال اجلهة. وتضاّم 
الزمن احلارض وجهة التكرار يف هذا املثال، فأصبح يطلق عىل هذه الداللة )احلارض املتكرر(.
      ويف املثال الثالث دّل الفعل املضارع )سيق( عىل الزمن املستقبل؛ ألّنه وقع يف سياق حكاية أحوال القيامة. ودّل هذا الفعل أيضًا عىل تكرار حدث الِسياقة؛ 
لوجود قرينة لفظّية، وهي كلمة: )زمرًا(، أي أّن الكافرين سيقوا إىل جهنم مجاعة تلو مجاعة، وليس دفعة واحدة. فداللة الفعل عىل املستقبل هي جمال الزمن، 
وداللته عىل تكرار احلدث هي جمال اجلهة. وتضاّم الزمن املستقبل وجهة التكرار يف هذا املثال، فأصبح يطلق عىل هذه الداللة )املستقبل املتكرر(.
النوع الرابع: جهة األحداث االعتيادّية )habitual action(، ويقصد هبا أْن ينظر إىل احلدث بوصفه حدثًا يتكّرر حصوله يف املايض واحلارض واملستقبل، 
فزمن هذه اجلهة هو الزمن املطلق، وال يمكن حرص زمن احلدث يف زمن معني، أي املايض أو احلارض أو املستقبل )قواقزة،2015(. فعندما تقول: )يذهُب عّي 
إىل اجلامعة يوميًا(، فقد دّل الفعل )يذهب( عىل تكرار حدث الذهاب يف املايض واحلارض واملستقبل، فزمن احلدث هو مطلق الزمن. فللفعل يف هذه اجلملة 
داللتان: داللة عىل الزمن، وهو الزمن املطلق، وداللة عىل اجلهة، وهي احلدث االعتيادّي. 
النوع اخلامس: جهة التوّقع )projected aspect(، ويقصد هبا أْن ينظر إىل احلدث بوصفه حدثًا متوّقعًا، سواء أكان هذا التوّقع يف املايض أم احلارض. فعندما 
تقول:
- قد جاَء زيٌد.
- أرجو أْن ينجَح خالٌد يف االختبار. 
     فقد دّل الرتكيب )قد وصل( يف املثال األول عىل الزمن املايض القريب؛ لوجود )قد( التي تفيد التقريب، أي املايض القريب من الزمن احلارض. ودّل هذا 
الرتكيب عىل توّقع احلدث؛ ألّن احلرف )قد( يدّل عىل التوّقع باإلضافة إىل داللته إىل التقريب، فاملخاطب يتوّقع جميء زيد. وبنّي املرد )ت285هـ( داللة )قْد( 
عىل التوقع، فقال: “ تكون لقوم يتوقَّعون اخْلََر، َنْحو َقْولك: َهل جاَء زيد؟ َفَيُقول َلك: قد جاَء”)املرد،1994،ج:1، ص:181(. فداللة الرتكيب عىل الزمن 
املايض هي جمال الزمن، وداللته عىل توّقع احلدث هي جمال اجلهة. وتضاّم الزمن املايض وجهة التوّقع يف هذا املثال، فأصبح يطلق عىل هذه الداللة )املايض 
املتوقَّع(.
     ودّل الفعل )أرجو( يف املثال الثاين عىل حصول حدث الرجاء يف الزمن احلارض؛ فاملتكلم يرجو نجاح خالد. ودّل الفعل )أرجو( عىل توّقع احلدث؛ ألّن 
الرجاء أحد أقسام التوّقع، ويدّل دائام عىل التوّقع. فاملتكّلم يتوّقع نجاح خالد حلظة نطقه للجملة. فداللة الفعل عىل الزمن احلارض هي جمال الزمن، وداللته 
عىل توّقع احلدث هي جمال اجلهة. وتضاّم الزمن احلارض وجهة التوّقع يف هذا املثال، فأصبح ُيطلق عىل هذه الداللة )احلارض املتوقَّع(.
     وحمّصل األمر؛ إّن داللة األفعال يف األمثلة السابقة عىل الزمن املايض واحلارض واملستقبل واملطلق هو جمال الزمن، فالزمن يبنّي وقت حصول احلدث، سواء 
أكان يف املايض أم احلارض أم املستقبل أم مطلق الزمن؟ وداللة هذه األفعال عىل احلدث التاّم واملستمّر واملتكّرر واالعتيادي واملتوّقع هي جمال اجلهة، فاجلهة 
تبنّي الطريقة أو األسلوب الذي يعرض فيه احلدث، من حيث التامم أو االستمرار أو التكرار أو النشاط االعتيادي أو التوّقع.
العرض:
     عمد الباحث إىل تقسيم الدراسة عىل حمورين رئيسني، أّما املحور األّول فهو مناقشة علامء العربّية حلدث التوّقع. وأّما املحور الثاين فهو طرائق التعبري عن 
م هذا املحور إىل نمطني: التوّقع يف احلارض، والتوّقع يف املايض.   التوّقع يف العربّية، وُقسِّ
-1 مناقشة علامء العربّية حلدث التوّقع
     يتلخص مفهوم حدث التوّقع بأْن ُيعَرض احلدث بوصفه حدثًا متوّقعًا، سواء أكان هذا التوّقع يف املايض أم احلارض. 
    عني علامء العربّية القدماء بالتوّقع، إذ وردت إشارات متفّرقة يف مظاّن الكتب القديمة؛ ويظهر ذلك فيام يأيت:
-1 أ- ربطهم بني التوّقع والزمن املستقبل، ويدّل عىل ذلك ما قاله أبو حيان األندلي )ت745هـ( يف تفسري اآلية الكريمة )إيِنِّ َلَيْحُزُننِي َأْن َتْذَهُبوا بِِه(
]يوسف:13[، إذ قال: “وليحزنني مضارع مستقبل ال حال، ألَنَّ امُلَضاِرَع إَِذا ُأْسنَِد إىَِل متوّقع َتَلََّص لاِِلْستِْقباِل؛ ألَنَّ َذلَِك امْلتوّقع ُمْسَتْقَبٌل َوُهَو امْلَُسبِّب أِلََثِرِه، 
َهاُب مَلْ َيَقْع، َفاحْلُْزُن مَلْ َيَقْع” )أبو حيان،1999،ج:6، ص:246(. وتبع املرادي )ت749هـ( أبا حيان من حيث داللة الم  َم اأْلََثُر َعَلْيِه، َفالذَّ َفُمَحال َأْن َيَتَقدَّ
االبتداء يف هذه اآلية عىل املستقبل، إلسنادها إىل متوّقع )املرادي،2008م(. 
     وذكر ابن هشام )ت761هـ( إنكار بعض النحاة أْن تكون )قد( املتبوعة بفعل ماٍض تفيد معنى التوّقع؛ ألّن التوّقع انتظاٌر ألمر مستقبي، واملايض قد وقع 
وحتّقق )ابن هشام،1985(.
     ويمكن أن نعزو هذا الربط إىل دراستهم التوّقع بوصفه قرينة معنوية عىل الزمن املستقبل، ويدّل عىل ذلك ما ذهب إليه ابن مالك )ت672هـ( من أّن الفعل 
املضارع يتخّلص لالستقبال “بإسناده إىل متوّقع “)ابن مالك،2001، رشح التسهيل،ج:1، ص:29(. ومّثل لذلك بقول الشاعر: )رشاب،2007، ج:1، 
ص:198(
 َيُوُلَك َأْن متوَت َوَأنت ُمْلٍغ        ملا فِيِه النَّجاُة من الَعَذاِب
     فقد دّل الفعل )يول( عىل املستقبل؛ ألّنه أسند إىل حدث ُيتوّقع حصوله يف املستقبل، وهو الرتكيب: )أْن متوت(.
    جتدر اإلشارة إىل أّن اللغويني الغربيني التقليديني أشاروا إىل التوّقع بوصفه زمنًا مستقباًل)Hassan,1990(. بخالف علامء العربّية الذين ربطوا بني التوّقع 
والزمن املستقبل، وعّدوا التوّقع قرينة معنوية عىل الزمن املستقبل؛ لذلك  كانوا أكثر وعيًا يف دراساهتم من اللغويني الغربيني.
-1 ب- استخدامهم مصطلح )حرف التوّقع(، إذ أطلق مجهور العلامء )الزخمري،1987، ج:1، ص:420( و)أبو حيان،1999،ج:4، ص:487( 
و)البغدادي، 1998، ج:، ص:253( هذا املصطلح عىل )قد(. وأطلقه بعض العلامء )ابن جزي،1995( و)السيوطي،1998(عىل )إْن( الرطّية. 
-1 ج- إطالقهم مصطلح )أفعال التوّقع(. استخدم بعض علامء العربّية مصطلح )فعل التوّقع(، وحاولت الدراسة استقصاء هذه األفعال يف مظاّن الكتب 
القديمة، فوجدت فعلني أشار القدماء إليهام بأّنام من أفعال التوّقع، ومها: )عسى( و)خاف(. أّما الفعل )عسى( فقد أشار البيضاوي )ت685هـ( إىل داللته 
عىل معنى التوّقع، فقال: “قاَل )َهْل َعَسْيُتْم إِْن ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقتاُل َأالَّ ُتقاتُِلوا(]البقرة:246[ ُفِصل بني عسى وخره بالرط، واملعنى أتوّقع ُجْبنَكم عن القتال 
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ــد  النحــاة أْن تكــون )قــد( املتبوعــة بفعــل مــاٍض تفي
ــتقبي،  ــر مس ــاٌر ألم ــع انتظ ــع؛ ألّن التوّق ــى التوّق معن
ــام،1985م(. ــن هش ــق )اب ــع وحتّق ــد وق ــايض ق وامل
ويمكــن أن نعــزو هــذا الربــط إىل دراســتهم التوّقع 
بوصفــه قرينــة معنويــة عــىل الزمــن املســتقبل، ويــدّل 
عــىل ذلــك مــا ذهــب إليــه ابــن مالــك )ت672هـــ( 
لالســتقبال  يتخّلــص  املضــارع  الفعــل  أّن  مــن 
»بإســناده إىل متوّقــع« )ابــن مالــك،2001م، رشح 
بقــول  لذلــك  ومّثــل  ص:29(.  التســهيل،ج:1، 

ص:198( ج:1،  )رشاب،2007م،  الشــاعر: 
 َيُوُلَك َأْن متوَت َوَأنت ُمْلٍغ       

 ملا فِيِه النَّجاُة من الَعَذاِب
ــه  ــتقبل؛ ألّن ــىل املس ــول( ع ــل )ي ــد دّل الفع فق
أســند إىل حــدث ُيتوّقــع حصولــه يف املســتقبل، وهــو 

ــوت(. ــب: )أْن مت الرتكي
الغربيــني  اللغويــني  أّن  إىل  اإلشــارة  جتــدر 
زمنــًا  بوصفــه  التوّقــع  إىل  أشــاروا  التقليديــني 
ــة  ــامء العربّي ــالف عل ــتقباًل(Hassan,1990). بخ مس
املســتقبل،  والزمــن  التوّقــع  بــني  ربطــوا  الذيــن 
وعــّدوا التوّقــع قرينــة معنويــة عــىل الزمــن املســتقبل؛ 
لذلــك  كانــوا أكثــر وعيــًا يف دراســاهتم مــن اللغويــني 

الغربيــني.
1- ب- اســـتخدامهم مصطلـــح )حـــرف التوّقـــع(، 
ــري،1987م،  ــامء )الزخمـ ــور العلـ ــق مجهـ إذ أطلـ
حيـــان،1999م،ج:4،  و)أبـــو  ص:420(  ج:1، 
ج:10،  1998م،  و)البغــــــــــدادي،  ص:487( 

)قـــد(.  عـــىل  املصطلـــح  هـــذا  ص:253( 
ــزي،1995م(  ــن جـ ــامء )ابـ ــض العلـ ــه بعـ وأطلقـ

الرطّيـــة.  )إْن(  و)الســـيوطي،1998م(عىل 
1- ج- إطالقهــم مصطلــح )أفعــال التوّقــع(. 
اســتخدم بعــض علــامء العربّيــة مصطلــح )فعــل 
هــذه  اســتقصاء  الدراســة  وحاولــت  التوّقــع(، 
األفعــال يف مظــاّن الكتــب القديمــة، فوجــدت فعلــني 
ــع،  ــال التوّق ــن أفع ــام م ــام بأّن ــاء إليه ــار القدم أش
ومهــا: )عســى( و)خــاف(. أّمــا الفعــل )عســى( 
فقــد أشــار البيضــاوي )ت685هـــ( إىل داللتــه عــىل 
ــَب  معنــى التوّقــع، فقــال: »قــاَل )َهــْل َعَســْيُتْم إِْن ُكتِ
َعَلْيُكــُم اْلِقتــاُل َأالَّ ُتقاتُِلوا(]البقــرة:246[ ُفِصــل بــني 
ــم  ــع ُجْبنَك ــى أتوّق ــرط، واملعن ــره بال ــى وخ عس
ــىل  ــل( ع ــل )ه ــم، فأدخ ــب عليك ــال إْن ُكتِ ــن القت ع
فعــل التوّقــع مســتفهاًم عــاّم هــو املتوّقــع عنــده تقريــرًا 

ص:150(. )البيضــاوي،1997م،ج:1،  وتثبيتــًا« 
وأّمــا الفعــل )خــاف( فقــد بــنّي ابــن عطيــة 
ــه  ــال: » وقول ــع، إذ ق ــل توّق ــه فع )ت542هـــ( بأّن
اْلَيتامــى( يِف  ُتْقِســُطوا  َأالَّ  ِخْفُتــْم  )َوإِْن  تعــاىل: 
ــى  ــا بمعن ــْم هن ــدة: ِخْفُت ــو عبي ــال أب ــاء:3[ ق ]النس
أيقنتم...ومــا قالــه غــري صحيــح، وال يكــون اخلــوف 
بمعنــى اليقــني بوجــه، وإّنــام هــو مــن أفعــال التوّقــع« 

ص:6(. عطيــة،2001م،ج:2،  )ابــن 
)التوّقــع(  كلمــة  بعضهــم  اســتخدم  د-   -1
ــول  ــك ق ــىل ذل ــدّل ع ــتقبل، وي ــن املس ــى الزم بمعن
ــّد  ــال ال تس ــجري )ت542هـــ(: » إذ احل ــن الش اب
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ــدث،  ــم ح ــدأ اس ــدأ إال إذا كان املبت ــر املبت ــّد خ مس
يب زيــدًا جالســًا، وال تســّد احلــال مســّد  كقولــك: رَضْ
ــذه  ــل ىف ه ــني، فالعام ــم ع ــدأ إذا كان اس ــر املبت خ
احلــال إذ كان جالســًا، تقــّدر مــا يقتضيــه الفعــل مــن 
زمــان التوّقــع أو امليض«)ابــن الشــجري،1991م، 
ــن  ــتخدم اب ــد اس ــك؛ فق ــىل ذل ج:1، ص:105(. وع
ــتقبل،  ــن املس ــى الزم ــع بمعن ــة التوّق ــجري كلم الش
ومل نعثــر عــىل أّي أحــٍد مــن القدمــاء اســتخدم 
ــن  ــري اب ــتقبل غ ــن املس ــى الزم ــع( بمعن ــة )التوّق كلم

ــجري.  الش
ــع،  ــل والتوّق ــذف الفع ــن ح ــم ب 1- هـــ- ربطه
ــن يعيش)ت643هـــ(:  ــول اب ــك ق ــىل ذل ــدّل ع وي
» كأّنــم اّتســعوا يف حــذف الفعــل بعــد )قــد( وبعــد 
)مّلــا(؛ ألّنــام لتوّقــع فعــل؛ ألّنــك تقــول: )قــد 
ــَل(  ــول: )َفَع ــَر، وتق ــك اخل ــع ذل ــن يتوّق ــل( ملِ فع
ــا مــن غــري توّقعــه، فســاغ حــذف الفعــل بعــد  مبتِدًئ
ــك يف  ــغ ذل ــام، ومل يس ــا قبله ــدم م ــد( لتق ــا( و)ق )مّل
ــن  ــذوف« )اب ــىل املح ــدّل ع ــّدم يشٌء ي )مَلْ(، إذ مل يتق

يعيــش،2001م،ج:5،ص:36(.
وهــذا يّتفــق والقاعــدة العامــة التــي وضعهــا 
جــواز  عــىل  تنــّص  إذ  احلــذف،  جلــواز  النحــاة 
إْن  املحــذوف  عــىل  الدليــل  بوجــود  احلــذف 
كان  إْن  احلــذف  وجــواز  عمــدة،  املحــذوف  كان 
املحــذوف فضلــة بــرط أْن ال يكــون يف حذفــه 
ــىل  ــود ع ــل موج ــيوطي،2008م(، فالدلي رضر)الس
ــا  ــر م ــّدم ذك ــا( لتق ــد( و)مّل ــد )ق ــل بع ــذف الفع ح

ــدم  ــد )ملْ( لع ــل بع ــذف الفع ــع ح ــه، ويمتن ــدّل علي ي
ذكر ما يدّل عىل حذفه. 

1- و- ذكرهــم أّن التوّقــع قــد يكــون مــن املتكّلــم 
ــن  ــري اب ــن تفس ــك م ــح ذل ــامع، ويّتض ــن الس أو م
ــُه  ــُم إِنَّ ــْد َنْعَل ــاىل: )َق ــه تع ــد( يف قول ــى )ق ــة ملعن عطي
ــَك َوَلِكــنَّ  ُبوَن ــْم اَل ُيَكذِّ ُ ــوَن َفإِنَّ ــِذي َيُقوُل ــَك الَّ َلَيْحُزُن
الظَّاملـِِـنَي بِآَيــاِت اللَِّ جَيَْحُدوَن(]األنعــام:33[، إذ قــال: 
»)َقــْد( املــالزم للفعــل حــرف جيــيء مــع التوّقــع إّمــا 
ــده،  ــّدرًا عن ــامع أو مق ــد الس ــا عن ــم، وإّم ــد املتكّل عن
فــإذا كان الفعــل خالصــًا لالســتقبال كان التوّقــع 
ــزُل  ــد ين ــٌد، وق ــوُم زي ــد يق ــك: ق ــم، كقول ــن املتكّل م
ــل  ــًا أو فع ــل ماضي ــذا. إذا كان الفع ــهر ك ــُر يف ش املط
ــع  ــإّن التوّق ــذه، ف ــا ه ــل آيتن ــيض مث ــى امل ــال بمعن ح
ــر  ــا أخ ــب م ــم موج ــل املتكّل ــم ب ــن املتكّل ــس م لي
بــه، وإّنــام كان التوّقــع عنــد الســامع، فيخــره املتكّلــم 
ــن  ــت م ــن إذا كان ــُم( تتضم ــني، و)َنْعَل ــد املتوّقع بأح
الل تعــاىل اســتمرار العلــم وقدمــه، فهــي تعــّم املــيض 
عطيــة،2001م،ج:2،  واالســتقبال«)ابن  واحلــال 
ص:285(. وتبــع أبــو حيــان ابــن عطيــة يف رأيه)أبــو 

حيــان،1999م(.
ــع يكــون  ــنّي الكفــوي )ت1094هـــ( أّن التوّق وب
القســمّية)الكفوي،  اجلملــة  يف  املخاطــب  عنــد 
1998م(. وذكــر الصبــان )ت1206هـــ(  يف احلاشــية 
أن الدمامينــي )ت827هـــ( »ال يشــرتط يف التوّقــع 
املتكّلم«)الصبــان،1997م،ج:1،  مــن  يكــون  أْن 
ــع أْن  ــه ال يشــرتط يف التوّق ص:425(. ودّل كالمــه أّن



حممد حسن خبيت قواقزة: حدث التوّقع يف اللغة العربية: دراسة لغوية

44

ــامع. ــن الس ــون م ــد يك ــم، فق ــن املتكّل ــون م يك
ــارص  ــوا بعن ــة عن ــامء العربّي ــول إّن عل ــن الق يمك
ونــّص  واملخاطــب،  املتكّلــم،  الثالثــة:  االّتصــال 
ــد  ــياقّية يف حتدي ــن الس ــوا دور القرائ ــالة، وأدرك الرس
ــني  ــوا ب ــب(. ففّرق ــم واملخاط ــع )املتكّل ــدر التوّق مص
ــني  ــوا ب ــه، وفّرق ــه ل ــدث وتوّقع ــم للح ــد املتكّل تأكي
توّقــع املتكّلــم للحــدث وتوّقــع املخاطــب لــه. وربطوا 
بــني مصــدر التوّقــع والزمــن، فــإْن كان زمــن اجلملــة 
مســتقبال فالتوّقــع مــن املتكّلــم، وإْن كان زمــن اجلملــة 
ــع مــن املخاطــب. وهــذا يبــنّي التــالزم  ــا فالتوّق ماضي
ــن  ــن م ــىل الزم ــغ ع ــب والصي ــني دالالت الرتاكي ب
ــرى.  ــة أخ ــن جه ــدره م ــع ومص ــدث التوّق ــة وح جه
1- ز- ذكرهــم جــواز أن يكــون التوّقــع يف املجزوم 
بحدوثــه أو غــر املجــزوم بحدوثــه، ويــدّل عــىل ذلــك 
قــول اخلفاجــي )ت1069هـــ( يف تفســري قولــه تعــاىل: 
)َفَمــْن َخــاَف ِمــْن ُمــوٍص َجنًَفــا َأْو إِْثــاًم َفَأْصَلــَح َبْينَُهــْم 
ــرة:182[:  ــوٌر َرِحيٌم(]البق ــِه إِنَّ اللََّ َغُف ــَم َعَلْي ــاَل إِْث َف
»أصــل اخلــوف توّقــع مكــروه عــن إمــارة مظنونــة أو 
ــا  ــك، ومّل ــوب كذل ــع حمب ــاء توّق ــام أّن الرج ــة ك معلوم
ــّيام  ــم س ــل واإلث ــن املي ــوف م ــى للخ ــا ال معن كان هن
بعــد الوقــوع ذهبــوا إىل أّنــه مســتعمل فيــام يلزمــه مــن 
التوّقــع والظــّن الغالــب أو العلــم، فــإّن التوّقــع وإْن مل 
ــم  ــام، نع ــع بينه ــاز اجلم ــه، فج ــزم ال ينافي ــتلزم اجل يس
ــر وأظهــر كــام  ــه أكث ــع فيــام ال جــزم في اســتعامل التوّق
يف: أخــاُف أْن ترســَل، أي أتوّقعــه، وفــّر اجلنــف 
ــي، د.ت،ج:2،  ــم بتعّمد«)اخلفاج ــأ واإلث ــل خط باملي

ص:273(.  
2-  طرائق التعبر عن التوّقع يف العربّية 

ــون  ــا أْن تك ــة إّم ــداث املتوّقع ــابقًا أّن األح ــا س ذكرن
ألحــداث مســتقبلية يتوّقــع املتكّلــم أو املخاطــب 
حدوثهــا، وإّمــا أْن تكــون ألحــداث ماضيــة كان 
املخاطــب يتوّقــع حدوثهــا قبــل اإلخبــار عنهــا. وعــىل 
ــا:  ــة، ومه ــع يف العربّي ــني للتوّق ــة نمط ــإّن ثّم ــك؛ ف ذل

ــايض. ــع يف امل ــارض، والتوّق ــع يف احل التوّق
وفيام يي بيان لكل نمط من هذين النمطني: 

2 – أ - التوّقــع يف احلــارض، ويقصــد بــه أّن ُيعَرض 
احلــدث بوصفــه متوّقعــًا مــن املتكّلــم أو املخاطــب يف 

الزمــن احلــارض، ويعــّر عنــه بالطرائــق اآلتيــة:
ــة  ــد دراس ــي عن ــا(، ينبغ ــي )مّل 2-أ-1- أداة النف
ــا( التنبــه إىل أمريــن مهّمــني، ومهــا: الفــرق  داللــة )مّل
ــا(  ــة )مّل ــني دالل ــة ب ــا( و)مَلْ(، والعالق ــة )مّل ــني دالل ب
األحــكام  العــرب  النحــاة  أمجــل  وقــد  و)قــد(. 
ــن  ــأيت )اب ــام ي ــن )مَلْ( ب ــا( ع ــا )مّل ــردت هب ــي انف الت

هشــام،1985م(:
أ- أّنــا ال تقــرن بــأدوات الــرط، مثــل )مَلْ( ، فــال 

تقــول : إْن مّلــا َتُقــْم.
ــول  ــارض، كق ــا إىل احل ــتمّر هب ــي مس ب- أّن النف

ــدي:  ــزق العب املم
فإِْن ُكنُْت مَأُكوالً فُكْن َخرْيَ آكٍل        

ِق  وإالَّ فأْدِرْكني وملَّا ُأَمزَّ
)البرصي،1999م ،ج:1، ص:395(
ج- أّن املنفــي هبــا جيــب أْن يكــون قريبــًا مــن 
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احلــارض، وال ينبغــي ذلــك يف منفــي )مل(، إذ تســتطيع 
أن تقــول فيهــا: مل يكــْن زيــٌد يف العــام املــايض مقيــاًم.
ــع ثبوتــه بخــالف منفــي  ــا( نتوّق د- أّن النفــي بـ)مّل
ــَذاِب( ــوا َع ــا َيُذوُق ــْل مَلَّ ــاىل: )َب ــه تع ــو قول )مل(، نح
]ســورة ص: مــن آيــة8[، أي أّنــم مل يذوقــوه إىل اآلن.
هـــ- جيــوز يف حــال النفي بـ)مّلــا( حــذف املنفي هبا، 

ــاعر: كقول الش
فجئُت قبوَرهم بدا ومّلا             

 فنادْيُت القبوَر فلم جُيبنَه
)البغدادي، 1998م ،ج:10، ص:124(
ــك يف  ــوز ذل ــْن، وال جي ــا أك ــكالم: ومّل ــر ال  وتقدي
ــد )مَلْ  ــداَد ومَلْ، وتري ــُت إىل بغ ــول: وصل ــال نق )مَلْ( ف

ــا( . أدخله
ــول  ــع حص ــىل توّق ــدّل ع ــا( ت ــإّن )ملَّ ــه؛ ف      وعلي
احلــدث، بينــام ال تــدّل )مَلْ( عــىل التوّقــع، فعندمــا 

ــول: تق
مَلْ يأِت خالٌد إىل االمتحان.  -
مّلا يأِت خالٌد إىل االمتحان.  -

فقــد دّلــْت )مَلْ( يف اجلملــة األوىل عــىل نفــي حصول 
حــدث اإلتيــان يف املــايض املطلــق، وال يتوّقــع القائــل 
حضــور خالــد االمتحــان. بينــام دّلــت )مّلــا( يف اجلملــة 
الثانيــة عــىل نفــي حصــول حــدث اإلتيــان يف املــايض 
القريــب واســتمراره إىل احلــارض، ولكــّن القائــل 
يتوّقــع حضــور خالــد االمتحــان؛ لذلــك يمكــن 
ــدث،  ــول احل ــع حص ــىل توّق ــدّل ع ــا( ت ــول إّن )مّل الق

ــع. ــىل التوّق ــدّل ع ــي ال ت ــالف )مل( الت بخ

وقــد وردت )ملْ( يف بعــض الســياقات القرآنّيــة 
ــتمراره إىل  ــايض واس ــدث يف امل ــي احل ــىل نف ــدّل ع ت
َأُكــْن بُِدَعاِئــَك َربِّ  احلــارض، كقولــه تعــاىل: )َومَلْ 
ــة  ــاء الكينون ــىل انتف ــت )ملْ( ع ــِقيًّا(]مريم:4[. إذ دّل َش
يف املــايض واســتمراره إىل احلــارض، ولكــّن )ملْ( ال 
تــدّل يف هــذه اآليــة عــىل التوّقــع، وهــذا يبــنّي الفــارق 

ــا(. ــني )ملْ( و)مّل ــس ب الرئي
ــث  ــن حي ــا( بـــ)مل( م ــامء )مّل ــض العل ــّر بع وف
الداللــة الزمنيــة )املــايض املطلــق( يف بعض الســياقات 
القرآنيــة، ولكنّهــم أّكــدوا أّن )مّلــا( تفيــد معنــى 
ــدّل  ــود يف )مل(، وي ــري موج ــى غ ــذا املعن ــع، وه التوّق
عــىل ذلــك قــول الزخمــري )ت538هـــ( يف تفســري 
ـَة َومَلَّــا  قولــه تعــاىل: )َأْم َحِســْبُتْم َأْن َتْدُخُلــوا اجْلَنَـّ
ــَن( ابِِري ــَم الصَّ ــْم َوَيْعَل ــُدوا ِمنُْك ــَن َجاَه ِذي ــِم اللَُّ الَّ َيْعَل
]آل عمــران:142[، إذ قــال: » ومّلــا بمعنــى مَلْ، إال 
ــاد  ــي اجله ــىل نف ــدّل ع ــع ف ــن التوّق ــًا م ــا رضب أّن فيه
فيــام مــى وعــىل توّقعــه فيــام يســتقبل. وتقــول: 
ــا  ــل، وأن ــد: ومل يفع ــا، تري ــذا ومّل ــل ك ــدين أْن يفع وع
ــري،1987م،ج:1، ص:420(.  ــع فعله«)الزخم أتوّق
ــة،  ــذه اآلي ــا( يف ه ــفي )ت710هـــ( )مّل ــّر النس وف
ــوم،  ــق باملعل ــم متعل ــدوا؛ ألّن العل ــا جتاه ــال: »ومّل فق
ــه منتــف  ــة نفــي متعلقــة؛ ألّن ــزل نفــي العلــم منزل فن
بانتفائــه، تقــول: مــا علــم الل يف فــالن خــريًا، أي مــا 
ــى )مل(، إال أّن  ــا( بمعن ــه، و)مّل ــى بعلم ــري حّت ــه خ في
فيــه رضبــًا مــن التوّقــع، فــدّل عــىل نفــي اجلهــاد فيــام 
مــى وعــىل توّقعــه فيــام يستقبل«)النســفي، 1998م، 
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ص:296(. ج:1، 
ذكــر ابــن مالــك أّن األصــل يف )مّلــا( أْن تــدّل عــىل 
نفــي احلــدث يف املــايض املتصــل باحلــارض، ولكــن قــد 
يكــون منفــي )مّلــا( غــري قريــب مــن احلــارض، إذ قــال: 
ــن  ــل بزم ــدود متص ــاء حم ــا انتف ــا( فمدلوهل ــا )مّل » وأّم
النطــق هبــا ... وال ُيشــرتط كــون املنفــي بـ)مّلــا( قريبــًا 
مــن احلــال لقوهلــم: )عــى إبليــس رّبــه ومّلــا ينــدم(، 
ــك،  ــن مال ــن احلال«)اب ــًا م ــه قريب ــب كون ــل الغال ب
ــة، ج:3، ص:1574-1573(،  2001م، رشح الكافي
ــال  ــع يف املث ــىل التوّق ــا( ع ــة )مّل ــدم دالل ــظ ع ونلح

الســابق.
ــا( قــد ال تــدّل عــىل  وذهــب ابــن هشــام إىل أّن )مّل
ــري  ــال غ ــال: » ومث ــكالم، إذ ق ــداء ال ــع يف ابت التوّق
ــن  ــْم« )اب ــا تق ــْم َأو مّل ــَداء: مل تق ــول اْبتِ ــع َأْن تق املتوّق
كالم  يؤّكــد  وهــذا   .)509 ص:  هشــام،1985م، 
ــال:  ــا ق ــا( عندم ــى )مّل ــيبويه )ت180هـــ( يف معن س
ــرون  ــوم ينتظ ــا لق ــام مه ــَل، إّن ــد فع ــْل، وق ــا يفع » ومّل
أّن  أي  ص:115(.  ج:3،  شيئًا«)ســيبويه،1966م، 
ــدث،  ــع احل ــب يتوّق ــًا ملخاط ــأيت جواب ــا( ت ــة )مّل مجل

ــاٍض. ــل م ــة بفع ــد( املتبوع ــك )ق وكذل
وأشــار األزهــري )ت905هـــ( إىل أّن داللــة )مّلــا( 
ــدّل  ــزوم، وي ــة ل ــب ال دالل ــة تغلي ــع دالل ــىل التوّق ع
عــىل ذلــك قولــه: » وتنفــرد (مّلــا( أيًضــا بتوّقــع 
ــوا  ــا َيُذوُق ــْل مَلَّ ــو: )َب ــا. نح ــوت منفيه ــه، أي ثب ثبوت
مــا  اآلن  إىل  أي:  آيــة8[  ص:مــن  َعَذاِب(]ســورة 
ــاَمُن يِف  ي ــِل اإْلِ ــا َيْدُخ ــه. )َومَلَّ ــوف يذوقون ــوه وس ذاق

ــل  ــا دخ ــرات: 14[ أي: إىل اآلن م ــْم( ]احلج ُقُلوبُِك
ــك.  ــيض ذل ــل. و)مل( ال تقت ــوف يدخ ــم وس يف قلوبك
ــد  ــا( لنفــي )قــد فعــل(، وهــو مفي ــه أّن (مّل ــة في والعّل
وال  )فعــل(،  لنفــي  فإنــا  )مل(  بخــالف  للتوّقــع، 
ــب،  ــا( غال ــع يف (مّل ــع، والتوّق ــىل التوّق ــه ع ــة في دالل
ــري  ــن غ ــك، وم ــد( كذل ــع بـ)ق ــام أّن التوّق ال الزم، ك
ــا ينفعــه النــدم. ومــن ثــم،  الغالــب: نــدم إبليــس ومّل
أي ومــن أجــل أّن (مّلــا( يغلــب عليهــا التوّقــع؛ امتنــع 
أْن يقــال: مّلــا جيتمــع الضــدان؛ الســتحالة اجتامعهــام. 
وتوّقــع املســتحيل حمــال « )األزهــري،2000م، ج:2، 

ص:397(.
ــدّل عــىل انتفــاء  ــا( قــد ت يمكــن القــول إذن إّن )مّل
املــايض املطلــق ومــن غري توّقــع، وذلــك وفقــا للقرائن 
ــا َيْقــِض  الســياقّية، ومثــال ذلــك قولــه تعــاىل: )َكالَّ مَلَّ
ــة  ــاوردي أّن ثّم ــنّي امل ــد ب ــس:23[، وق ــا َأَمَرُه(]عب َم
ــه قــوالن:  ــة، إذ قــال: »في قولــني يف تفســري هــذه اآلي
أحدمهــا: أّنــه الكافــر مل يفعــل مــا ُأِمــر بــه مــن الطاعــة 
ــىل  ــه ع ــاين: أّن ــالم. الث ــن س ــى ب ــه حيي ــامن، قال واإلي
ــيض  ــد: ال يق ــال جماه ــر، ق ــلم والكاف ــوم يف املس العم
ــر  ــا لتكري ــه، وكاّل هاهن ــرتض علي ــا اف ــدًا م ــد أب أح
النفــي وهــي موضوعــة للرد«)املــاوردي،د.ت،ج:6، 
عــىل  )مّلــا(  تــدّل  التفســريين  كال  ويف  ص:206(. 
ــوت  ــع ثب ــال نتوّق ــع؛ ف ــري توّق ــن غ ــق م ــايض املطل امل

ــان. ــىل اإلنس ــرُتض ع ــا اْف ــاء م ــا، أي قض ــي مّل منف
      اعــرتض أبــو حيــان عــىل كالم الزخمــري بــأّن 
)مّلــا( تفيــد توّقــع الفعــل يف املســتقبل، فقــال: »َوَقــاَل 
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ــَن  ــا ِم ًب ــِه رَضْ ــى مَلْ، إاِلَّ َأنَّ فِي ــا بَِمْعنَ : َومَلَّ يُّ ــَرِ خَمْ الزَّ
ــىَل  ــُدلُّ َع ــا َت َ ــا َأنَّ ــُه يِف مَلَّ ــِذي َقاَل ــَذا الَّ ــع ... َوَه التوّق
ــا فِيــاَم ُيْســَتْقَبُل، اَل َأْعَلــُم َأَحــًدا  توّقــع اْلِفْعــِل امْلَنِْهــّي هِبَ
ــا  ــَك إَِذا ُقْلــَت: مَلَّ ــنَي َذَكــَرُه. َبــْل َذَكــُروا َأنَّ ِمــَن النَّْحِويِّ
ــُرْج َزْيــٌد َدلَّ َذلـِـَك َعــىَل اْنتَِفــاِء اخْلُــُروِج فِيــاَم َمــَى  َيْ
َــا َتــُدلُّ َعــىَل  ــا َأنَّ ْخَبــاِر. َأمَّ ُمتَِّصــاًل َنْفُيــُه إىَِل َوْقــِت اإْلِ
توّقعــِه يِف امْلُْســَتْقَبِل َفــاَل، َلِكنَّنِــي َوَجــْدُت يِف َكاَلِم 
ــا  ــاَل: مَلَّ . َق يُّ ــَرِ خَمْ ــُه الزَّ ــا َقاَل ــاِرُب َم ــْيًئا ُيَق اِء َش ــرَّ اْلَف
لَِتْعِريــِض اْلُوُجــوِد بِِخــاَلِف مَلْ«)أبــو حيــان،1999م، 

ص:360(. ج:3، 
ــل  ــان؛ يتمّث ــىل كالم أيب حي ــتدراك ع ــا اس      ولن
يف تأييــد رأي الزخمــري مــن حيــث داللــة )مّلــا( عــىل 

ــباب: ــة أس ــك لثالث ــع، وذل التوّق
 أّوهلــا أنَّ بعــض النحــاة املتقدمــني عــىل أيب حيــان 
ــك  ــىل ذل ــدّل ع ــع، وي ــىل التوّق ــا( ع ــة )مّل ــوا بدالل قال
ــا  ــام مه ــَل، إّن ــد فع ــْل، وق ــا يفع ــيبويه: »ومّل ــول س ق
ج:3،  )ســيبويه،1966م،  شــيئًا«  ينتظــرون  لقــوم 
ص:115(، فدّلــت مجلــة )لقــوم ينتظــرون شــيئًا( 
عــىل داللــة )مّلــا( عــىل التوّقــع. وجعــل ابــن الــوراق 
)ت381هـــ( )مّلــا( النظــري املنفــي لـ)قــد(، إذ قــال: » 
َوأّمــا )مّلــا(: فاجلــزم َيقــع هَبــا، َوَبينَهــا َوَبــني )مل( فــرق، 
ــول:  ــمَّ َتق ــد، ث ــاَم زي ــك: َق ــي لَِقْولِ ــَك َأّن )مل( نف َوَذلِ
ــْم،  ــا يق ــه: مّل ــاَم، فنفي ــد َق ــَت: ق ــإِذا قل ــد، َف ــْم زي مل يق
ــا(  ــع، فزيــدت )َم ــا معنــى التوّق ــَك َأّن )قــد( فِيَه َوَذلِ
ــل يِف أّول  ــىل اْلِفْع ــة ع اِخَل ــد( الدَّ ــإزاء )ق ــىل )مل( ب ع
اْلــَكاَلم« )ابــن الــوراق،1999م، ص: 199(، ومفــاد 

أّن كال احلرفــني )مّلــا( و)قــد(  الــوراق  ابــن  كالم 
يــدالن عــىل التوّقــع؛ لذلــك كانــت )مّلــا( نفيــا لـ)قــد( 
ــش:  ــن يعي ــول اب ــك ق ــاض. وكذل ــل م ــة بفع املتبوع
» كأّنــم اّتســعوا يف حــذف الفعــل بعــد )قــد( وبعــد 
)مّلــا(؛ ألّنــام لتوّقــع فعل«)ابــن يعيــش، 2001م، 

ص:36(. ج:5، 
ــوا  ــن قال ــاة املتأخري ــن النح ــري م ــة كث ــا ثّم وثانيه
ــول  ــك ق ــىل ذل ــدّل ع ــع، وي ــىل التوّق ــا( ع ــة )مّل بدالل
ابــن هشــام: » منفــي مّلــا متوّقــع ُثبوتــه بِِخــاَلف 
منفــي )مل( َأال تــرى َأّن معنــى: )َبــْل مَلَّــا َيُذوُقــوا 
ــُه  ــم َل ــوه إىَِل اآْلن، َوَأّن ذوقه ــم مل يذوق ــَذاِب( َأّن َع
ــاَمن  ي ــل اإْلِ ــا يْدخ ّي يِف: )َوملَّ ــَرِ خَمْ ــاَل الزَّ ــع، َق متوّق
ــى  ــن معن ــا( م ــا يِف )ملَّ ــرات:14[ َم يِف ُقُلوبُكْم(]احلج
التوّقــع َداّل عــىل َأّن َهــُؤاَلِء قــد آمنُــوا فِيــاَم بعد«)ابــن 

.)368 ص:  هشــام،1985م، 
ــا(  ــة )مّل ــوي دالل ــتعامل اللغ ــد االس ــا يؤّي وثالثه
ــدّرس،  ــْر امل ــا حي ــول: مّل ــا تق ــع، فعندم ــىل التوّق ع
فــإّن هــذه اجلملــة تــدّل عــىل عــدم حضــور املــدّرس 
يف املــايض القريــب واســتمرار ذلــك إىل احلــارض، 
أي عــدم احلضــور زمــن قــول املتكّلــم هلــذه اجلملــة. 
ــارض  ــن احل ــع، فالزم ــدّرس متوّق ــور امل ــّن حض ولك
قصــري وقــد انتهــى حلظــة نطــق هــذه اجلملــة، ويبــدأ 

ــك. ــد ذل ــتقبل بع ــن املس الزم
ــروف  ــة ح ــني دالل ــرق ب ــه إىل الف ــا التنّب ــدر بن جي
ــا(، وبــنّي ابــن يعيــش ذلــك،  النفــي: )مل( و)مــا( و)مّل
ــي؟  ــة إىل )مَلْ( يف النف ــام احلاج ــل: ف ــإْن قي ــال: » ف فق
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وهــاّل اكُتفــي بـــ )مــا( مــن قوهلــم: مــا قــام زيــٌد، قيل: 
ــا(  ــك أّن )م ــا(. وذل ــت يف )م ــدة ليس ــادُة فائ ــا زي فيه
إذا نفــِت املــايض، كان املــراد مــا قــرب مــن احلــال، ومل 
ــش،2001م، ج:5،  ــن يعي ــا« )اب ــايض مطلًق ــِف امل تن

ص:36-35(. 
لذلــك يّتضــح الفــارق بــني الداللــة الزمنيــة لـ)ما( 
النافيــة و)مّلــا( النافيــة، فتــدّل )مــا( عــىل نفــي املــايض 
القريــب، أي أّن النفــي انتهــى يف املــايض القريــب، ومل 
ــايض  ــي امل ــىل نف ــا( ع ــدّل )مّل ــارض، وت ــتمر إىل احل يس

القريــب واســتمراره إىل احلــارض. 
ويبــنّي الــكالم الســابق التــالزم بــني الداللــة 
ــىل  ــة ع ــب والدالل ــغ والرتاكي ــض الصي ــة لبع الزمني
التوّقــع، فــال يمكــن بيــان داللــة )قــد( أو )مّلــا( عــىل 

ــة. ــة الزمني ــا بالدالل ــع، دون ربطه التوّق
ــني  ــة ب ــوارق دقيق ــة ف ــول إذن إّن ثّم ــن الق يمك
ــي  ــا )ملْ( فه ــا(، أّم ــا( و )مّل ــي:  )ملْ( و )م أدوات النف
لنفــي املــايض املطلــق، وأّمــا )مــا( فهــي لنفــي املــايض 
ــب  ــايض القري ــي امل ــي لنف ــا( فه ــا )مّل ــب، وأّم القري
املتصــل باحلــارض وللتوّقــع، أي أّن ثّمــة داللتــني 
لــكّل مــن: )مل(، و)مــا( النافيتــني، داللــة عــىل النفــي، 
وداللــة عــىل الزمن، لكــن ثّمــة ثــالث دالالت لـ)مّلا(: 
داللــة عــىل النفــي، وداللــة عــىل الزمــن، وداللــة عــىل 

ــع. التوّق
وجممــل القــول؛ إّن األصــل يف )مّلــا( أْن تــدّل عــىل 
انتفــاء احلــدث يف املــايض القريــب واســتمراره إىل 
ــض  ــدّل يف بع ــد ت ــا ق ــع، ولكنّه ــىل التوّق ــارض وع احل

الســياقات عــىل نفــي املــايض املطلــق والتوّقــع، وتــدّل 
ــق دون  ــايض املطل ــي امل ــىل نف ــرى ع ــياقات أخ يف س

ــة. ــة واملقامّي ــن املقالّي ــا للقرائ ــع، وفق ــود للتوّق وج
ــّون  ــُد(، أي املك ــْل بع ــب )مَلْ يفع 2-أ-2- الركي
مــن )مَلْ( متبوعــة بفعــل مضــارع وظــرف الزمــان 
و)مّلــا(  الرتكيــب  هــذا  يف  )مَلْ(  فتتســاوى  )بعــد(. 
ــل  ــب املّتص ــايض القري ــىل امل ــة ع ــث الدالل ــن حي م
باحلــارض، وعــىل توّقــع حصــول احلــدث، نحــو 
ــد  ــُد(. فق ــة بع ــُب إىل املدرس ــْر الطال ــك: )مَلْ حي قول
ــايض  ــب يف امل ــور الطال ــدم حض ــىل ع ــت )مَلْ( ع دّل
القريــب واســتمراره إىل احلــارض، ولكــّن املتكّلــم 
ــب )مَلْ  ــإّن الرتكي ــك؛ ف ــىل ذل ــوره. وع ــع حض يتوّق
يفعــْل بعــُد( يســاوي الرتكيــب )مّلــا يفعــْل( مــن 

ــع.  ــن والتوّق ــىل الزم ــة ع ــث الدالل حي
وقــد وجــدت الدراســة إشــارات بعــض القدمــاء 
ــع،  ــىل التوّق ــُد( ع ــْل بع ــب )مل يفع ــة الرتكي ــنّي دالل تب
ــراء )ت505هـــ(:  ــاج الق ــول ت ــك ق ــىل ذل ــدّل ع وي
ــرات:14[ أي  ياَمُن(]احلج ــِل اإْلِ ــا َيْدُخ ــه: )َومَلَّ » قول
ــي،  ــه، ألّن مَلْ للنف ــىل أصل ــو ع ــل: ه ــْل، وقي ومل يدخ
ــاج  ــد« )ت ــْل بع ــع، أي وملْ يدخ ــع التوّق ــي م ــا للنف ومّل
ــاج  ــظ أّن ت ــراء، د.ت. ج:2، ص:1125(.  ُيالح الق
ــع بـــ)ملْ  ــىل التوّق ــل( ع ــا يدخ ــة )مّل ــّر دالل ــراء ف الق
ــْل( و)ملْ  ــا يدخ ــني: )مّل ــد(، أي أّن الرتكيب ــْل بع يدخ
ــة  يدخــْل بعــد( متســاويان مــن حيــث الداللــة الزمنّي

ــع. والتوّق
ومــن الشــواهد الفصيحــة عــىل الرتكيــب )مَلْ يفعــْل 
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بعــُد( مــا يــأيت:
عبـــارة  معنـــى  بيـــان  يف  املـــرد  قـــول   -
يظهـــْر مل  مـــا  »واجلنيــــــــن:  اجلنـــني(:  م   )رَضِ

ـــن  ـــذي يف بط ـــني: ال ـــن، واجلن ـــر جن ـــال للق ـــُد، يق بع
ـــرد، 1997م، ج:1، ص:176(. أّمه«)امل

َلــْو 	   « )ت450هـــ(:  املــاوردي  قــول   -
ــُد،  ــْر َبْع ــْذرا مَلْ َيْظَه ْرِع َب ــزَّ ــَن ال ــْوُع ِم َكاَن النَّ
ــَزاِز  ــي اجْلِ ــُه َتنَاِه ــَر ِمنْ ــاَم َظَه ــَر َف ــِن اْنَتَظ َفَم
ٍة  ــزِّ ــْذِر أّول َج ــَذا اْلَب ــْن َه ــَت ِم ــا َثَب ــَل َم َجَع
ص:184(. لِْلَباِئع«)املــاوردي،1999م،ج:5، 

بيــع 	  حكــم  يف  املــاوردي  قــول   -
األرض املزروعــة: » َأْن َيُكــوَن ُســنُْباًل َفــإِْن 
ــإِْن  ــُد، َف ــْر َبْع ــا مَلْ َيْظَه ــْذرا َمْدُفوًن ْرُع َب ــزَّ َكاَن ال
ــْذِر«  ــُع يِف اْلَب ــَل اْلَبْي ــْدَرُه َبَط ــُه َوَق ــاَل ِجنَْس َجِه
ص:282-181(. ج6:،  )املــاوردي،1999م، 

قــول ابــن حــزم )ت456هـــ(: » ثــم 	   -
جيعلــون الثلــث قليــال يف الــدار تكــرتى وفيهــا 
ــرْت  ــرة أو ظه ــه ثم ــُد، في ــْر بع ــل مل يظه نخ
ــزم، د.ت، ج:4،  ــن ح ــا« )اب ــُد صالحه ومل يب

ص:17(.  
رشح 	  يف  )ت1205هـ(  الزبيدي  قول   -

الّليف  أصُل  والِفتاق:   « الِفتاق:  كلمة  معنى 
د.ت.  )الزبيدي،  بعُد«  يْظهر  مل  الَّذي  األبيض 

مادة ]ف.ت.ق[(.
ــُد( يف  ــْر َبْع ــب )مَلْ َيْظَه ــأّن الرتكي ــول ب ــن الق يمك
ــول  ــي حص ــىل نف ــدّل ع ــا ي ــابقة مجيعه ــة الس األمثل

احلــدث يف املــايض القريــب، واســتمراره إىل احلــارض، 
ــه. ــع حصول وتوّق

2-أ-3- الركيــب )َقــْد يفعــُل(، وذكــر ابــن 
ــال:  ــع، فق ــىل التوّق ــدل ع ــب ي ــذا الرتكي ــام أّن ه هش
»وهلــا – يقصــد قــد-  مخســة معــان: أحدهــا التوّقــع، 
ــدُم  ــْد يق ــك: )ق ــح، كقول ــارع واض ــع املض ــك م وذل
الغائــُب اليــوم(، إذا كنــت تتوّقــع قدومــه « )ابــن 

  .)227 ص:  هشــام،1985م، 
2-أ-4- الفعــل )يتوّقــع(، فتــدّل صيغــة هــذا 
الفعــل )صيغــة املضــارع( عــى الزمــن احلــارض، 
ويــدّل املعنــى املعجمــي عــىل التوّقــع، ومثالــه قولــك: 
)يتوّقــع حممــٌد أْن يســافَر أبــوه(، فــدّل الفعــل )يتوّقــع( 

ــع. ــدث التوّق ــارض وح ــن احل ــىل الزم ع
2-أ-5- معنــى الرجــاء، أشــار فخــر الديــن 
ــام  ــاء أرشف أقس ــرازي )ت606هـــ( إىل أّن الرج ال
ـُـْم كاُنوا  التوّقــع، وذلــك عندمــا فــّر قولــه تعــاىل: )إِنَّ
ــاَء  َج ــال: »الرَّ ــأ:27[. إذ ق ــابًا(] النب ــوَن ِحس اَل َيْرُج
ــع  ِء متوّق ْ ــيَّ ــَي لِل اِج ــع؛ أِلَنَّ الرَّ ــى التوّق ــا بَِمْعنَ َهاُهنَ
َي  َجــاُء، َفُســمِّ َف َأْقَســاِم التوّقــع ُهــَو الرَّ َلــُه إاِلَّ َأنَّ َأرْشَ
َأْنَواِعِه«)الــرازي،1999م،  ِف  َأرْشَ بِاْســِم  نْــُس  اجْلِ

ص:31(. ج:18، 
جيــدر التنبــه إىل أّن علــامء العربّيــة ربطــوا بــني 
ــول  ــك ق ــىل ذل ــدّل ع ــع، وي ــاء والتوّق ــى الرج معن
اخلفاجــي: »الرجــاء يطلــق بمعنــى توّقــع اخلــري، وهــو 
األصــل كاألمــل، ويطلــق عــىل اخلــوف، وتوّقــع 
ــو يف األّول  ــع، وه ــق التوّق ــىل مطل ــق ع ــّر، ويطل ال
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ــي، د.ت، ج:5،  ــن جماز«)اخلفاج ــة، ويف اآلخري حقيق
ص:7(.

وعــىل ذلــك؛ يــدّل معنى الرجــاء عــىل التوّقــع بأّي 
لفــظ يــرد فيــه، ســواء أكان حرفــًا أم فعــاًل ماضيــًا أم 
فعــاًل مضارعــًا أم مصــدرًا، ومثــال ذلــك قولــه تعــاىل: 
ْنيــا( ِذيــَن اَل َيْرُجــوَن لِقاَءنــا َوَرُضــوا بِاحْلَيــاِة الدُّ )إِنَّ الَّ
ــى  ــنّي الشــوكاين )ت1250هـــ( معن ــس:7[، وب ]يون
َجــاِء  الرجــاء يف هــذه اآليــة، إذ قــال: » امْلُــَراُد بِالرَّ
َتــُه اخْلـَـْوُف َوالطََّمــُع، َفَيُكــوُن  ُهنـَـا: التوّقــع َفَيْدُخــُل حَتْ
ــْم  ــا َفُه ــون لَِقاَءَن ــا اَل َيتوّقع ــون لِقاَءن ــى: اَل َيْرُج امْلَْعن
ــوكاين،1993م،  ــه «)الش ــوَن فِي ــُه َواَل َيْطَمُع اَل َيَاُفوَن

ص:485(. ج:2، 
     ويعــّر عــن معنــى الرجــاء يف العربّيــة بالطرائــق 

: تية آل ا
ــال:  ــا، فق ــرد معناه ــنّي امل ــّل، وب 2-أ-5-أ- لع
»َوَلَعــلَّ َمْعنَاَهــا التوّقــع ملرجــّو َأو خمــوف، َنْحــو: َلَعــلَّ 
زيــدًا يأتنــي، َوَلَعــلَّ اْلَعدّو يدركنــا « )املــرد،1994م، 

.)108 ج:4، ص: 
وذكــر ابــن فــارس )ت395هـــ( أّن »أهــل البرصة 
. وبعضهــم يقــول: توّقع«)ابــن  يقولــون: »لعــّل« تــرجٍّ
فــارس،1997م، ص : 124(. وبــنّي ابــن هشــام أّنــا 
ــفاق  ــوب واإلش ــي املحب ــو ترج ــع وه ــد » التوّق تفي
ــّل  ــل، ولع ــب واص ــّل احلبي ــو: لع ــروه، نح ــن املك م
وقــول  باملمكــن،  وتتــّص  حاصــل،  الرقيــب 
ــاَمَواِت( فرعــون: )َلَعــيِّ َأْبُلــُغ األَْســَباَب، َأْســَباَب السَّ
]غافــر:36-37[، إّنــام قالــه جهــاًل أو خمرقــة وإفــكًا« 

)ابــن هشــام،1985م، ص : 379 (.
جيــدر التنبــه إىل أّن توّقــع األحــداث يكــون حلظــة 
ــة  ــداث املتوّقع ــن األح ــّن زم ــة، ولك ــق باجلمل النط
هــو الزمــن املســتقبل؛ ألننــا نتوّقــع أحداثــًا ســتقع يف 
املســتقبل. وعــىل ذلــك؛ فــإّن التوّقــع يرتبــط ارتباطــا 
ــن  ــا الزم ــتقبل. أّم ــارض واملس ــني: احل ــًا بالزمن وثيق
ــه  ــة نطق ــدث حلظ ــع احل ــم يتوّق ــأّن املتكّل ــارض ف احل
للجملــة، والزمــن احلــارض زمــن قصــري رسيــع 
االنقضــاء، أي أّن الزمــن احلــارض ينتهــي حلظــة نطــق 
ــا  ــك. وأّم ــد ذل ــتقبل بع ــن املس ــدأ الزم ــة، ويب اجلمل
الزمــن املســتقبل فــأّن زمــن حصــول احلــدث املتوّقع 
هــو الزمــن املســتقبل؛ لذلــك ربــط علــامء العربّيــة بــني 

ــتقبل.   ــن املس ــع والزم التوّق
2-أ-5-ب- أفعــال الرجــاء )عســى، واخلولــق، 
هــذه  داللــة  هشــام  ابــن  بــنّي  وقــد  وحــرى(، 
األفعــال، إذ قــال: »ومــا وضــع للداللــة عــىل رجائــه، 
وحرى«)ابــن  واخلولــق،  عســى،  ثالثــة:  وهــو 
هشــام،د.ت،ج:1، ص:290(. وتــدّل هــذه األفعــال 
عــىل التوّقــع؛ ألّنــا تــدّل عــىل الرجــاء، ويــدّل الرجاء 
ــْل  ــاَل َب ــاىل: )َق ــه تع ــك قول ــال ذل ــع. ومث ــىل التوّق ع
ــٌل َعَســى اللَُّ  ــًرا َفَصــْرٌ مَجِي ــُكْم َأْم ــْم َأْنُفُس َلْت َلُك ــوَّ َس
ــل  ــدّل الفع ــف: 83[، ف ــْم مَجِيًعا(]يوس ــي هِبِ َأْن َيْأتَِينِ
ــالم  ــه الس ــوب علي ــع؛ ألّن يعق ــىل التوق ــى( ع )عس

ــدوا.  ــن ُفِق ــه الذي ــَع بأبنائ ــع أْن جيتم يتوّق
أطلقــوا  القدمــاء  بعــض  أّن  الدراســة  وبّينــت 
عــىل الفعــل )عســى( فعــل توّقــع؛ ألّنــه أكثــر أفعــال 
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الرجــاء اســتخدامًا، ويــدّل الرجــاء دائــام عــىل التوّقع.
2-أ-5-ج- الصيــغ املشــتقة مــن املــادة املعجميــة: 
ــاء،  ــو، ورج ــا، ويرج ــل: )رج ــك مث )ر.ج.و(، وذل

ــو....(.  وراج، ومرج
ــى  ــىل معن ــدّل ع ــة ت ــة كلم ــول إّن أّي ــن الق يمك
ــي  ــرف الرتج ــدّل ح ــع، في ــىل التوّق ــدّل ع ــاء ت الرج
واخلولــق،  )عســى،  الرجــاء:  وأفعــال  )لعــّل(، 
ــادة )ر.ج.و(  ــن م ــتقة م ــة مش ــة صيغ ــرى(، وأّي وح
مثــل: )رجــا، ويرجــو، ورجــاء، وراج، ومرجــو....( 
عــىل التوّقــع، ويمكــن بيــان ذلــك يف األمثلــة اآلتيــة:

- لعّل حممٌد ينجح.
- عسى أْن ينجَح حمّمٌد.
- أرجو أْن ينجَح حمّمٌد.

- رجائي أْن ينجَح حمّمٌد.

- أنا راٍج أْن ينجَح حمّمٌد.

- من املرجّو نجاُح حمّمٍد.
ــع  ــىل توّق ــا ع ــابقة مجيعه ــل الس ــت اجلم ــد دّل فق
نجــاح حممــد، أّمــا اجلملــة األوىل فــأّن )لعــّل( 
حــرف يــدّل عــىل الرجــاء، وأّمــا اجلملــة الثانيــة فــأّن 
)عســى( فعــل يــدّل عــىل الرجــاء، وأّمــا اجلملــة 
ــى  ــة والرابعــة واخلامســة والسادســة فــأّن املعن الثالث
املعجمــي للصيــغ: )أرجــو، ورجــاء، وراج، ومرجــّو( 
ــىل  ــاًم- ع ــاء – دائ ــدّل الرج ــاء، وي ــىل الرج ــدّل ع ي

التوّقع. 
2-أ-6- معنــى اإلشــفاق، وبــنّي األزهــري ذلك، 
ــع  ــًا، وتوّق ــّمى ترجي ــوب يس ــع املحب ــال: »فتوّق فق

املكــروه ويســّمى إشــفاقا، وال يمكــن التوّقــع إال 
ص:295(.  ج:1،  2000م،  املمكن«)األزهــري،  يف 
وذكــر ابــن عاشــور)ت1393هـ( أّن اإلشــفاق يــدّل 
ــُروِه  ــع امْلَْك ــَفاق: توّق ْش ــال: »َواإْلِ ــع، إذ ق ــىل التوّق ع
ــور،1984م، ج:27،  ــن عاش َجاِء«)اب ــدُّ الرَّ ــَو ِض َوُه
ص:56(. وعــىل ذلــك؛ فــإّن التوّقــع أعــّم مــن 
اإلشــفاق والرتّجــي؛ ألّنــه يتضّمــن كاّل منهــام، وتــدّل 
أو  تفيــد اإلشــفاق  التــي  والرتاكيــب  الصيــغ  كّل 

ــع.  ــى التوّق ــىل معن ــي ع الرتّج
ويعــّر عــن معنــى اإلشــفاق يف العربّيــة بالطرائــق 

اآلتيــة:
ــغ  ــن الصي ــل م ــذا الفع ــى، وه 2-أ-6-أ- عس
التــي تــدّل يف العربّيــة عــىل اإلشــفاق والرجــاء، 
ــى  ــال: »وورود عس ــا، إذ ق ــك معناه ــن مال ــنّي اب وب
يف الرجــاء كثــري، وورودهــا يف اإلشــفاق قليــل، وقــد 
اجتمعــا يف قــول الل تعــاىل: )َوَعَســى َأْن َتْكَرُهــوا َشــْيًئا 
ــَو رَشٌّ  ــْيًئا َوُه ــوا َش ــى َأْن حُتِبُّ ــْم َوَعَس ــرْيٌ َلُك ــَو َخ َوُه
َلُكْم(]البقــرة:216[« )ابــن مالــك،2001م، رشح 

ص:390(.  التســهيل،ج:1، 
لعــّل، وصيغــة )لعــّل( كصيغــة  2-أ-6-ب- 
)عســى( مــن حيــث الداللة عــىل الرجــاء واإلشــفاق، 
ــة  ــا ثامني ــّل هل ــال: »ولع ــا، إذ ق ــرادي معناه ــنّي امل وب
معــاٍن: األّول: الرتجــي. وهــو األشــهر واألكثــر. 
نحــو: لعــّل الل يرمحنــا. الثــاين: اإلشــفاق: نحــو: لعــّل 
العــدّو يقــدم. والفــرق بينهــام أّن الرتجــي يف املحبوب، 
ــرادي،1992م،  ص:  ــروه « )املـــ ــفاق يف املك واإلش



حممد حسن خبيت قواقزة: حدث التوّقع يف اللغة العربية: دراسة لغوية

52

.)  58
ــري  ــر الطـ ــوف، وذكـ ــل اخلـ 2-أ-6-ج-  فعـ
ـــرب  ـــفاق يف كالم الع ـــل اإلش )ت310هــــ( أّن »أص
اخلـــوف واحلـــذر« )الطـــري،2001م، ج:22، ص: 
اإلشـــفاق  الواحـــدي )ت468هــــ(  وفـــّر   .)486
ِذيـــَن ُهـــْم ِمـــْن َخْشـــَيِة  يف قولـــه تعـــاىل: )إِنَّ الَّ
ـــال:  ـــوف، إذ ق ـــِفُقوَن(]املؤمنون:57[ باخل ـــْم ُمْش ِ َرهبِّ
ـــذا  ـــن ه ـــفق م ـــا مش ـــول: أن ـــوف، تق ـــفاق اخل »اإلش
ج:3،  خائف«)الواحـــدي،1994م،  أي  األمـــر، 
ـــذه  ـــفاق يف ه ـــة أّن اإلش ـــن عطي ـــر اب ص:292(. وذك
ـــة،2001م،  ـــن عطي ـــع واخلوف«)اب ـــغ التوّق ـــة »أبل اآلي

ص:147(. ج:4، 
ــا القدمــاء أّن الفعــل )خــاف( فعــل  وذكــر علامؤن
ــك  ــي إىل ذل ــان األندل ــو حي ــار أب ــد أش ــع، فق توّق
ــْم َأالَّ ُتْقِســُطوا  عنــد تفســريه لقولــه تعــاىل: )َوإِْن ِخْفُت
ــْن َكاَلِم  ــُت ِم ــال: » اَل َيْثُب ــاء:3[، فق يِف اْلَيتامى(]النس
ــاَم َخــاَف ِمــْن َأْفَعــاِل  اْلَعــَرِب َخــاَف بَِمْعنـَـى َأْيَقــَن، َوإِنَّ
ص:504(.  ج:3،  حيــان،1999م،  التوّقع«)أبــو 
والنعــامين  )ت756هـــ(  احللبــي  الســمني  وذكــر 
ــاَف  أّن » خ ــي )ت875هـــ(   )ت775هـــ( والثعالب
ــمني،د.ت.ج:2، ص:451(  ــاِل التوّقع«)الس ــْن أفع ِم
و)النعــامين، 1998م،ج:1، ص:139( و)الثعالبــي، 

ص:162(.  ج:2،  د.ت، 
ــل  يــرى ابــن عصفــور )ت669هـــ( أّن صيغــة تفعَّ
تــدّل عــىل التوّقــع، ويــدّل عــىل ذلــك قولــه يف عرضــه 
ــل(: » واخلامــس التوّقــع: كقولك:  ملعــاين صيغــة )تفعَّ

ــا  َفــُه؛ ألنَّ مــع التخــّوف توّقــع اخلــوف. وأمَّ َتَوَّ
)خافــه( فــال توّقــع معه«)ابــن عصفــور،1996م، 

.)126 ص: 
ولنــا اســتدراك عــىل كالم ابــن عصفــور؛ يتمثــّل يف 
ف( عــىل التوّقــع يعــود  أمريــن، أّوهلــام: أّن داللــة )َتَــوَّ
إىل املعنــى املعجمــي للفعــل ال للبنيــة الرصفّيــة، وقــد 
بــنّي الســيوطي )ت911هـــ( ذلــك بقولــه: »اســتعامل 
اخلــوف يف معنــى التوّقــع شــائع يف كالم العــرب« 
)الســيوطي،2005م،ج:3،ص:212(. وثانيهــام: أّن 
الفعــل )خــاف( يــدّل عــىل التوّقــع، وقــد أطلــق عليــه 
ــع(. ومــن  كثــرٌي مــن الدراســني القدمــاء )فعــل التوّق
أمثلــة داللتــه عــىل التوّقــع قولــه تعــاىل خمــرًا عــن نبّيــه 
ْئب(]يوســف:13[.  ــُه الذِّ يعقــوب: )َوَأَخــاُف َأْن َيْأُكَل
ــوب أْن  ــع يعق ــىل توّق ــاف( ع ــل )أخ ــد دّل الفع فق
ْئــب يوســف عليــه الســالم؛ النشــغال  يــأكل الذِّ

أخوتــه عنــه.
2-أ-6 -د-  الصيــغ املشــتقة مــن املــادة املعجميــة: 
)ش.ف.ق(، وذلــك كـــ: أشــفق، ويشــفق، ومشــفق، 
عــىل  املعجمــي  املعنــى  يــدّل  إذ  وإشــفاق...، 
ــه  ــك قول ــال ذل ــروه. ومث ــع املك ــفاق، أي توّق اإلش
ــْم( ــَدْي َنْجَواُك ــنْيَ َي ــوا َب ُم ــَفْقُتْم َأْن ُتَقدِّ ــاىل: )َأَأْش تع
ــيتم  ــم خش ــر؛ ألّنك ــم الفق ــة:13[. أي توّقعت ]املجادل

ــر. ــم الفق بتصّدقك
وأوشــك،  )كاد،  املقاربــة  أفعــال  2-أ-7- 
وكــرب(، وقــد بــنّي ابــن هشــام داللــة هــذه األفعــال، 
إذ قــال: »مــا وضــع للداللــة عــىل قــرب اخلــر، وهــو 
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ــام، د.ت،  ــن هش ــك، وكرب«)اب ــة: كاد، وأوش ثالث
ص:290(. ج:1، 

يــرى الباحــث أّن معنــى املقاربــة يــدّل عــىل التوّقــع، 
إذ تــدّل األفعــال: )كاد، وأوشــك، وكــرب( عــىل قــرب 
ــٌد  ــكاد زي ــول: )ي ــا تق ــه، فعندم ــدث وتوّقع ــوع احل وق
يتخــّرُج مــن اجلامعــة(، فتــدّل هــذه اجلملــة عــىل قــرب 
تــّرج زيــد مــن اجلامعــة، وعــىل توّقــع حصــول احلــدث، 
يتوّقــع  كان  إْن  إال  اجلملــة  هــذه  يقــول  ال  فاملتكّلــم 
ــة فــارق بــني ورود أفعــال  حصــول احلــدث. ولكــن ثّم
املقاربــة بصيغــة املــايض أو املضــارع، فــإذا وردت بصيغــة 
ــع  املضــارع كــام يف املثــال الســابق فإّنــا تــدّل عــىل التوّق
يف الزمــن احلــارض، وإذا وردت بصيغــة املــايض كقولــك: 
)كاد زيــٌد يتخــّرُج مــن اجلامعــة(، فتــدّل عــىل التوّقــع يف 
املــايض، أي أّن هــذه اجلملــة تــدّل عــىل أّن تــّرج زيد كان 

ــايض. ــًا يف امل متوّقع
وبــنّي  املقالّيــة،  أو  املقامّيــة  القرينــة  2-أ-8- 
الزخمــري داللــة اســم الفاعــل يف بعــض الســياقات عىل 
التوّقــع، فقــال: » أنــا إىل فــالن ناظــر مــا يصنــع يب، تريــد 
ــري،1987م ،ج:4،  ــاء« )الزخم ــع والرج ــى التوّق معن
ص:662(. وبــنّي ابــن الشــجري دور الســياق يف الداللة 
عــىل التوّقــع، إذ قــال: »ويقــول القائــل: اهلــالل والل، أي 
ــار:  ــع واالنتظ ــىل التوّق ــول ع ــك تق ــالل، وكذل ــذا اهل ه
ج:2،  زيد«)الشــجري،1991م،  هــذا  أي  والل،  زيــد 
ــد  ــتخدما )أل( العه ــك مس ــك قول ــال ذل ص:61(. ومث
الذهنــي: )َحــَرَ القــايض(، فنلحــظ أّن ثّمــة َعْهــدًا بــني 
ــال  ــك ق ــود، لذل ــايض املقص ــب بالق ــم واملخاط املتكل

ــار.  ــع واالنتظ ــىل التوّق ــة ع ــذه اجلمل ــم ه املتكّل
2-أ-9- فعــل )الظــّن( يف بعــض الســياقات، 
الربينــي  وبــنّي  العلــم،  بمعنــى  يكــون  عندمــا 
ــة  ــة الكريم ــريه لآلي ــد تفس ــك عن )ت977هـــ( ذل
ُــْم إَِلْيــِه  ِــْم َوَأنَّ ُــْم ُماَلُقــو َرهبِّ ـوَن َأنَّ ِذيــَن َيُظنُـّ )الَّ
ــون(،  ــن يظن ــال: » )الذي ــرة:46[، إذ ق َراِجُعوَن(]البق
ــه  ــم لتضّمن ــىل العل ــّن ع ــق الظ ــتيقنون، وأطل أي: يس
ــع )أّنــم مالقــو رهّبــم( بالبعــث )وأّنــم  معنــى التوّق
بأعامهلــم«  فيجازيــم  إليــه راجعــون( يف اآلخــرة 

ص:56(.  ج:1،  )الربينــي،1868م، 
وتــدّل أخــوات )ظــّن( عــىل التوّقــع، ومثــال ذلــك 

الفعــل )إخــال( يف قــول أيب ذؤيــب اهلــذيل:
ُت بعدهُم بَعْيٍش ناِصٍب فَعَبْ

وإخاُل َأينِّ الِحٌق ُمْسَتْتَبُع 
)اهلذليون،1965م، ج1:، ص:2(

فقــد دّل الفعــل )إخــال( عــىل توّقــع الشــاعر 
بــأْن يلحــق أبنــاءه الذيــن ماتــوا؛ ألّنــه ال يقــوى عــىل 

ــة. ــذه الفاجع ــل ه حتّم
2-أ-10- االســتفهام عندمــا خيــرج إىل معنــى 
داللــة  املحدثــني  بعــض  بــنّي  فقــد  االســتبطاء، 
االســتفهام الــذي يفيــد االســتبطاء عــىل معنــى التوّقع، 
ــتفهام  ــني االس ــه وب ــق بين ــرض التفري ــك يف مع وذل
الــذي يفيــد االســتبعاد، ويــدّل عــىل ذلــك قــول 
ــتبعاد-  ــد االس ــرق بينه-يقص ــي: »والف ــد خفاج حمم
وبــني االســتبطاء أن متعلقــه غــري متوقــع واالســتبطاء 
متعلقــه متوقــع غــري أنــه بطيء«)القزوينــي، 1980م، 
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ــي  ــول املتنب ــك ق ــال ذل ــية ج:3، ص:79(. ومث احلاش
)ت354هـ(:

َحّتاَم نحُن ُنساري النّجَم يف الظَُّلم
اُه عى ُخفٍّ َوال َقَدِم وَما ُسَ

 )املهلبي،2003م، ج:2، ص:209(
فقـــد قـــال املتنبـــي هـــذا البيـــت وهـــو يغـــادر 
مـــرص باكيـــًا عـــىل فاتـــك، فهـــو » يقـــول: نحـــن 
ـــري  ـــم ي ـــأمل، والنّج ـــّف فن ـــىل خ ـــري ع ـــل ن واإلب
ـــل  ـــدم كاإلب ـــّف أو ق ـــذي خ ـــس ب ـــه لي ـــأمل، ألّن ـــال ي ف
والناس«)املهلبـــي،2003م،ج:2، ص:210-209(، 
ــذي  ــوم الـ ــدوم اليـ ــتبطئ قـ ــاعر يسـ ــك فالشـ لذلـ
يتخلـــص فيـــه مـــن هـــذا التعـــب، ولكـــّن قـــدوم 

هـــذا اليـــوم متوقـــع.   
ُســوُل  ومثــال ذلــك قولــه تعــاىل: )حّتــى َيُقــوَل الرَّ
ــرْصَ اللَِّ  ــرْصُ اللَِّ َأاَل إِنَّ َن ــى َن ــُه َمَت ــوا َمَع ــَن آَمنُ ِذي َوالَّ
َقِريٌب(]البقــرة: 214[، فقــد اســتبطأ الرســول صــىل 
الل عليــه وســّلم واملؤمنــون نــرص الل؛ ألّنــه  » بلغ منهم 
ــدي،1994م،  ــتبطئوا النرص«)الواح ــد إىل أن اس اجله
ج:1،ص:317(، ولكنّهــم يتوّقعــون هــذا النــرص وإْن 

اســتبطأ عليهــم.
ــع  ــىل التوّق ــال ع ــة األفع ــة أّن دالل ــرى الدراس ت
ــيع  ــي توس ــك ينبغ ــة؛ لذل ــا املعجمي ــة بمعانيه مرتبط
ــىل  ــدّل ع ــل ي ــم كّل فع ــع لتض ــال التوّق ــة أفع قائم
ــتبطاء  ــة واالس ــوف واملقارب ــفاق واخل ــي واإلش الرتج
والظــّن، وكّل فعــل مشــتق مــن الفعــل )توّقــع(، 
ــاٍس  ــِن َعبَّ ــول اْب ــي(، كق ــل )خ ــك الفع ــال ذل ومث

ــَة َيَْشــى  َريِض اللُ عنــه: » َمــْن َكاَن َلــُه َمَتــاٌع بَِمكَّ
ْيَعــَة َفــاَل َبــْأَس َأْن َيبِيــَت َعَلْيــِه َلَيــايِلَ  َعَلْيــِه الضَّ
ــه،ج:2،  ــم الدهــر وحديث ــار مكــة يف قدي ــى« )أخب ِمنً
ص:64، رقــم احلديــث:1160(. أي يتوّقــع ضياعــه، 
وُعــرِّ عــن التوّقــع باســتخدام أحــد أفعــال اخلــوف.  
جنــي  ابــن  وبــنّي  الرطّيــة،  )إْن(  2-أ-11- 
)ت392هـــ( داللــة )إْن( الرطّيــة عــىل التوّقــع، عند 
ــل  ــة الفع ــايض ودالل ــل امل ــة الفع ــني دالل ــه ب تفريق
إْن  قوهلــم:  »وكذلــك  قــال:  إذ  بعدهــا،  املضــارع 
قْمــَت قْمــُت، فيجــيء بلفــظ املــايض واملعنــى معنــى 
املضــارع. وذلــك أّنــه أراد االحتيــاط للمعنــى، فجــاء 
ــى املضــارع املشــكوك يف وقوعــه بلفــظ املــايض  بمعن
ــتقّر  ــع واس ــد وق ــذا ق ــى كأّن ه ــه حّت ــوع بكون املقط
ــع مرتقــب « )ابــن جنــي،1999م، ج:3،  ــه متوّق ال أّن

ص:107(. 
)إْن(  إىل داللــة  الــرازي  الديــن  فخــر  وأشــار 
الرطّيــة عــىل معنــى التوّقــع يف تفســريه لقولــه تعــاىل: 
ــإٍ َفَتَبيَّنُــوا  ــوا إِْن َجاَءُكــْم َفاِســٌق بِنََب ِذيــَن آَمنُ ــا الَّ َ )َيــا َأيُّ
َأْن ُتِصيُبــوا َقْوًمــا بَِجَهاَلٍة(]احلجــرات:6[، إذ قــال: 
ــُر  ــِذي اَل ُيْذَك ِط الَّ ْ ــرَّ ــْرِف ال ــْم بَِح ــاَل: إِْن جاَءُك »َفَق
 ، إاِلَّ َمــَع التوّقــع، إِْذ اَل حَيُْســُن َأْن ُيَقــاَل: إِِن امْحَــرَّ اْلُبــْرُ
ــْمُس« )الــرازي،1999م، ج:28،  َوإِْن َطَلَعــِت الشَّ

ص:98(.
ــىل)إْن(  عـ )ت741هــــ(  ــزي  جـ ــن  ابـ ــق  وأطلـ
ـــه  ـــك قول ـــىل ذل ـــدّل ع ـــع، وي ـــرف التوّق ـــة ح الرطّي
ــا  ْلنَـ ــا َنزَّ يف تفســـري اآليـــة: )َوإِْن ُكنُْتـــْم يِف َرْيـــٍب مِمَـّ
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ـــرة:23[  ـــْن ِمْثِلِه(]البق ـــوَرٍة ِم ـــوا بُِس ـــا َفْأُت ـــىَل َعْبِدَن َع
» قيـــل: كيـــف قـــال إْن كنتـــم يف ريـــب، ومعلـــوم 
ـــه  ـــواب أّن ـــب؟ فاجل ـــب ويف تكذي ـــوا يف ري ـــم كان أّن
ـــد  ـــد عن ـــب بعي ـــارة إىل أّن الري ـــرف )إّن( إش ـــر ح ذك
العقـــالء يف مثـــل هـــذا األمـــر الســـاطع الرهـــان، 
فلذلـــك وضـــع حـــرف التوّقـــع واالحتـــامل يف 
ـــد  ـــه عن ـــب وقبح ـــوع الري ـــد وق ـــع، لبع ـــر الواق األم
العقـــالء« )ابـــن جـــزي، 1995م، ج:1، ص:76(.
ــاة  ــض النح ــب بع ــخة، إذ ذه 2-أ-12- أّن الناس
إىل أّن معنــى )أّن( يف قولــه تعــاىل: )َوَمــا ُيْشــِعُرُكْم 
َــا إَِذا َجــاَءْت اَل ُيْؤِمنُوَن(]األنعــام:109[ فِيَمــن  َأنَّ
ــال:  ــك فق ــام ذل ــن هش ــنّي اب ــَزة )أّن(، وب ــح مه فت
»َوَقــاَل اخْلَِليــل يِف َقــْوٍل َلــُه آخــر )َأّن( بَِمْعنــى )َلَعــّل(، 
ــوق َأنَّــك تشــرتي لنــا َشــْيئًا. َورّجحــه  مثــل: اْئــِت السُّ
ـُـم َأمجُعــوا َعَلْيــِه. ورّده اْلَفــاِرِس،  الّزجــاج، َوَقــاَل: إِنَّ
ــَدِم  ــِه احلكــم بَِع ( ُينَافِي ــِذي يِف )َلَعــلَّ ــاَل: التوّقــع الَّ َفَق
إِياَمنــم َيْعنـِـي يِف ِقــَراَءة اْلكــر، َوَهــَذا َنظِــري َمــا رّجح 
بـِـِه الّزجــاج َكــون اَل غــري َزاِئــَدة. َوقــد انتــرصوا لَقْول 
ــدُه َأّن )يشــعركم( ويدريكــم  ــوا: ُيَؤّي ــَأْن َقاُل ــل بِ اخْلَِلي
ــة  َراَي ــل الدِّ ــد فع ( بع ــلَّ ــأيت )َلَع ــا َت ــرًيا َم ــى َوَكثِ بَِمْعن
ــن  ــس:3[« )اب ــه يزّكى(]عب ــك َلَعلَّ ــا يْدري ــو )َوَم َنْح

هشــام،1985م، ص: 331 (.
باخلفيفــة  واملقصــود  اخلفيفــة،  أْن  2-أ-13-   
املصدرّيــة الناصبــة، واّتضــح ذلــك مــن تفريــق النحاة 
فــة مــن الثقيلة،  القدمــاء بــني )أْن( اخلفيفــة و)أْن( املخفَّ
ــة  ــني )َأْن( َخِفيَف ــل َب ــك: »والفص ــرد يف ذل ــول امل يق

ــع  ــة اَل تق ــة َأّن اخْلَِفيَف ــن الثَِّقيَل ــة م ف ــني )َأْن( املخفَّ َوَب
ــة َأو متوّقعــة، َنْحــو: َأرجــو َأْن  ــام تقــع َمْطُلوَب ــة إِنَّ َثابَِت
فــة مــن  تذهــَب، وَأخــاف َأْن تقــوَم. فــإِذا َوقعــت خمفَّ
الثَِّقيَلــة َوقعــت َثابَِتــة عــىل معنــى الثَِّقيَلــة، َنْحــو: َأعلم 
ــتقوم، َواَل  ــك س ــك: َأنَّ ــى َقْول ــىل معن ــتقوُم، ع َأْن س
ــده،  ــَتقّر ِعنْ ــه مل يْس ــتقوم؛ ألَنَّ ــك س ــو َأنَّ ــح َأرج يصل
ــا  ــتقّر. فَأمَّ ــداِء مس ــىل ابت ــل ع ــام تدخ ــة إِنَّ ألَنَّ الثَِّقيَل
ــا،  ــوزان بْعدَه ــة جي ــإِنَّ الثَِّقيَلــة واخلفيف ــت( ف )َظنَنْ
َتقــول: َظنَنْــت َأنَّــك منطلــق، تــر َأنَّ َهــَذا قــد 
اســتقّر يِف ظنِّــك َكــاَم اْســَتقر األّول يِف ِعْلمــك، َوجيــوز 
ــع إىِل  ــا ترج ــة؛ ألَنَّ ــىل اخْلَِفيَف ــع ع ك َأْن تق ــكُّ للتش
ــزَّ  ــول الل ع ــك َق ــن َذلِ ــاف، َوم ــو وَأخ ــى َأرج معن
ــة:25[«  ــا َفاِقَرٌة(]القيام ــَل هِبَ ــنُّ َأْن ُيْفَع : )َتُظ ــلَّ وج

ص:187(. ج:1،  )املــرد،1994م، 
وبــنّي ابــن الــوراق داللــة )أْن( اخلفيفــة عــىل 
ــة و)إْن(  ــا( الرطّي التوّقــع يف عرضــه للفــرق بــني )مّل
ط،  ْ الرطّيــة، إذ قــال: » َفَأّمــا )مّلــا(: َفِفيَهــا مــن الــرَّ
ــل  ــَي أص ــت، و)إِْن( ِه ــد ِجْئ ــاَء زي ــا َج ــك: مّل َكَقْولِ
اجْلَــَزاء َفلــم تــزد )إِْن( عــىل )مّلــا(، لَِئــالَّ يكــون األَْصل 
ــض  ــهبة لَبع ــا( املش ــرع: )مّل ــي بالف ــرع، َأعنِ ــًا للف َتابع
ُحــُروف اجْلَــَزاء، ملــا فِيَهــا مــن معنــى اجْلَــَزاء، وخصوا 
ــُه مّلــا َكاَن فِيَها معنى  )مّلــا( باملفتوحــة، َأعنـِـي: )َأْن(؛ أِلَنَّ
ء،  ْ التوّقــع، َأعنـِـي: يِف )َأْن(، َوَكاَنــت غــري حُمَقَقــة للــيَّ
َجــاء َواخْلَــْوف، خّصــت  َوتْدخــل بعــد َأفَعــال الرَّ
َيــاَدِة بعــد )مّلــا( لتوكيــد َمْعنَاَهــا، َوالل أعلم«)ابــن  بِالزِّ

الــوراق،1999م، ص:452(.   
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ــأيت  ــة ت ــة الناصب ــإّن )أْن( املصدرّي ــك؛ ف ــىل ذل وع
ــه  ــك ألّن ــع؛ وذل ــىل التوّق ــدّل ع ــرية ت ــياقات كث يف س
يكثــر جميئهــا بعــد أفعــال الرجــاء واخلــوف واإلشــفاق 
والظــّن واملقاربــة، كقولــك: أخــاُف أْن يتأّخــَر حممــٌد 
عــن االختبــار، وأرجــو أْن حيــَر حممــٌد. لذلــك 
ثّمــة توافــق بــني داللــة )أْن( املصدرّيــة الناصبــة 
ــام  ــة كليه ــث دالل ــن حي ــل م ــن فع ــبقها م ــا يس وم
عــىل التوّقــع؛ لذلــك نلحــظ يف الشــاهد الــذي ســاقه 
بعــض النحــاة: )َيُوُلــَك َأْن متــوَت َوَأنــت ُمْلــٍغ( )ابــن 
ص:29(  التســهيل،ج:1،  رشح  مالــك،2001م، 
ــه مــن أفعــال  داللــة الفعــل )يــول( عــىل التوّقــع ألّن
ــة الرتكيــب )َأْن متــوَت( عــىل  اخلــوف، وكذلــك دالل
ــة  ــه إىل أّن )أْن( املصدرّي ــدر التنب ــن جي ــع. ولك التوّق
ــل ال  ــبقت بفع ــع إذا ُس ــىل التوّق ــدّل ع ــة ال ت الناصب
يــدّل عــىل التوّقــع، كقولــك: )أحــّب أْن أزوَر املســجَد 
عــىل  أزوَر(  )أْن  الرتكيــب  يــدّل  ال  إذ  األقــى(، 
ــع. ــال التوّق ــن أفع ــس م ــال لي ــع فع ــه تب ــع؛ ألّن التوّق
وحمّصــل األمــر؛ إّن الغالــب يف )أْن( املصدريــة 
ــا  ــر وروده ــه يكث ــع؛ ألّن ــىل التوّق ــدّل ع ــة أْن ت الناصب
بعــد أفعــال  التوّقــع، ولكنّهــا ال تــدّل يف بعــض 
ــد  ــأيت بع ــا ت ــك عندم ــع، وذل ــىل التوّق ــياقات ع الس

ــع. ــال التوّق ــن أفع ــس م ــل لي فع
ــع  ــه توّق ــد ب ــايض، ويقص ــع يف امل 2 – ب - التوّق
حصــول احلــدث يف الزمــن املــايض، ويعــّر عنــه 

ــة: ــق اآلتي بالطرائ
)مــا  و  ســيفعل(  )كان  الرتكيبــان   -1 ب-   -2

ــا  ــني. أّم ــن الرتكيب ــان هلذي ــة داللت ــَل(: وثّم كان ليفع
الداللــة األوىل فهــي داللتهــام عــىل الزمــن، إذ يــداّلن 
ــدث  ــتقبل حل ــدث مس ــايض، أي ح ــتقبل امل ــىل مس ع
آخــر حــدث يف املــايض. وأشــار ســيبويه إىل مــا يمكــن 
أن نســميه )مســتقبل املــايض(، وعــّر عنــه بالرتكيــب 
)كان ســيفعل(، وجعــل نفيه(مــا كان ليفعــل(، إذا 
قــال: »واعلــم أّن )الــالم( جتــيء يف موضــع ال جيــوز 
ــا كان  ــت: م ــت قل ــك إذا مثَّل ــار... وكأّن ــه اإلظه في
زيــد ألْن يفعــل، أي مــا كان زيــد هلــذا الفعــل. فهــذا 
بمنزلتــه، ودخــل فيــه معنــى َنْفــي )كان ســيفعُل( ... 
ــيبويه،  ــيفعُل(« )س ــًا لـ)س ــَل( َنْفي ــن يفع ــام كان )ل ك

ص:7(. ج:3،  1966م، 
ســيفعُل(  )كان  بــني  مقارنــة  ســيبويه  يعقــد 
و)ســيفعُل(، فكالمهــا يــدّل عــىل االســتقبال. ولكــّن 
ــدث  ــتقبل حل ــدث مس ــىل ح ــدّل ع ــب األّول ي الرتكي
ــَل(،  ــا كاَن ليفع ــه بـ)م ــون نفي ــايض، ويك ــر يف امل آخ
ويــدّل الرتكيــب الثــاين عــىل الّزمــن املســتقبل، ويكون 

نفيــه بـ)لــن يفعــَل( .
أشــار املطلبــي إىل أّن الرتكيــب )كان ســيفعل( 
يعثــر  ومل  الكريــم،  القــرآن  يف  مســتعمل  غــري 
الباحــث عــىل شــواهد فصيحــة عــىل هــذا الرتكيــب. 
ولكــّن نفيــه )مــا كان ليفعــَل( و)مل يكــْن ليفعــَل( 
مســتعمل)املطلبي،1986م(. ومثالــه قولــه تعــاىل: )َفاَم 
ــوَن( ــُهْم َيْظِلُم ــوا َأْنُفَس ــْن َكاُن ــْم َوَلِك َكاَن اللُ لَِيْظِلَمُه
ــمَّ  ــوا ُث ــَن َآَمنُ ِذي ــاىل: )إِنَّ الَّ ــه تع ــة: 70[، وقول ]التوب
َكَفــُروا ُثــمَّ َآَمنـُـوا ُثــمَّ َكَفــُروا ُثــمَّ اْزَداُدوا ُكْفــًرا مَلْ َيُكــِن 
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ــْم َســبِيال(] النســاء:137[.   ــَر هَلُــْم َوال لَِيْهِدَيُ اللُ لَِيْغِف
     وأّمـــا الداللـــة الثانيـــة فهـــي داللتهـــام عـــىل 
ــاًم يف  ــع دائـ ــذا التوّقـ ــون هـ ــدث، ويكـ ــع احلـ توّقـ
ــدث يف  ــول احلـ ــع حصـ ــايض، أي توّقـ ــن املـ الزمـ
ـــب  ـــة الرتكي ـــي دالل ـــن جن ـــنّي اب ـــايض. وب ـــن امل الزم
ـــة  ـــذه الدالل ـــل ه ـــع، وجع ـــىل التوّق ـــيفعل( ع )كان س
ـــٌد  ـــك :)كان زي ـــال قول ـــة ح ـــن » حكاي ـــو م ـــىل نح ع
ـــا  ـــام يف م ـــه القي ـــًا من ـــس(، أي كان متوّقع ـــيقوم أم س

مى«)ابـــن جنـــي،1999م،ج:3، ص:335(. 
الرتكيــب  الســهيي )ت581هـــ( داللــة  وبــنّي 
ــه عــن الم  ــد حديث ــع عن )مــا كان ليفعــَل( عــىل التوّق
ــًا  ــم نفي ــرْت يف كالمه ــا ج ــال: »ألّن ــود، إذ ق اجلح
ــارت الم  ــوف، وص ــني أو س ــتقبل بالس ــل املس للفع
ــون  ــا ال يك ــا م ــر بعده ــم يظه ــا، فل ــود بإزائه اجلح
ــن  ــد م ــىل فوائ ــع ع ــة مطل ــذه النكت ــا. ويف ه بعدمه
كتــاب الل عــّز وجــّل، ومرقــاة إىل تدّبــره، كقولــه 
فِيِهــْم( َوَأْنــَت  هَبُــْم  لُِيَعذِّ اللَُّ  َكاَن  )َوَمــا  تعــاىل: 
]األنفــال:33[، فجــاء بــالم اجلحــود. حيــث كان 
ــع، وســبب خمــوف يف املســتقبل. ثــم  ــًا ألمــر متوّق نفي
ــْم َوُهــْم َيْســَتْغِفُروَن(  هَبُ قــال تعــاىل: )َوَمــا َكاَن اللَُّ ُمَعذِّ
]األنفــال:33[. فجــاء باســم الفاعــل الــذي ال يتــّص 
بزمــان حيــث أراد نفــي وقــوع العــذاب باملســتغفرين 
عــىل العمــوم يف األحــوال، ال يــّص مضيــًا مــن 

.)107 ص:  )الســهيي،1992م،  اســتقبال« 
ــة  ــرد بصيغ ــا ت ــع عندم ــال التوّق 2- ب- 2- أفع
املــايض، ويســتثنى منهــا أفعــال الرجــاء )عســى، 

ــع  ــام عــىل التوّق ــدّل دائ ــا ت ــق(؛ ألّن وحــرى، واخلول
ــع  ــى املعجمــي ألفعــال التوّق ــدّل املعن يف احلــارض. في
ــىل  ــة ع ــا املاضي ــدّل صيغته ــع، وت ــدث التوّق ــىل ح ع
ــع املعلمــون أْن  الزمــن املــايض، فعندمــا تقــول: )توّق
ــع(  ــل )توّق ــد دّل الفع ــته(، فق ــٌد يف دراس ــّوَق زي يتف

ــايض. ــد يف امل ــّوق زي ــع تف ــىل توّق ع
يالحــظ أّن ثّمــة فــارق بــني داللــة أفعــال التوّقــع 
ــة  ــرد بصيغ ــا ت ــارع وعندم ــة املض ــرد بصيغ ــا ت عندم

ــني: ــني اآلتي ــك يف البيت ــح ذل ــايض، ويّتض امل
قال الَعبَّاِس بن األَْحنَِف )ت194هـ(: 

إَِذا صدَّ َمْن َأْهَوى َرَجْوُت ِوَصاَلُه 
ٌر َأَحرُّ ِمَن اجلْمِر َوُفْرَقتُه َجْ

)الَعبَّاِس بن األَْحنَِف، 1954م، ص: 135(
قال ذو الرّمة )ت231هـ(:  

َأَتيناَك َنرجو ِمن َنوالَك َنفحًة  
   َتكوُن َكَأعواِم احَليا امُلَتتابِِع

)ذو الّرّمة،1982م،ج:2، ص:819(
ــىل  ــاس ع ــت العب ــا( يف بي ــل )رج ــد دّل الفع فق
املــايض املتوّقــع؛ ألّنــه ورد بصيغــة املــايض،  ودّل 
ــارض  ــىل احل ــة ع ــت ذي الرّم ــو( يف بي ــل )نرج الفع

املتوّقــع؛ ألّنــه ورد بصيغــة املضــارع. 
ــة  ــرد بصيغ ــا ت ــع عندم ــال التوّق 2- ب- 3- أفع
املضــارع وُتســَبق بالفعــل )كان(، كقولــك: )زيــد كان 
يتوقــع النجــاح(، فنلحــظ أّن الفعــل )كان( رصف 
زمــن التوقــع إىل الزمــن املــايض، ولــو أســقطنا الفعــل 
ــارض،  ــع يف احل ــكان التوق ــال ل ــذا املث ــن ه )كان( م
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ــذيل: ــراش اهل ــول أيب خ ــا ق ــك أيض ــال ذل ومث
َفَمْن كاَن يرجو الّصلَح منهْم فإِّنه

 كَأْحَر عاٍد أو ُكَلْيٍب لِوائِل
)اهلذليون،1965م، ج:2، ص:124(

إذ دّل الرتكيــب )كان يرجــو( عــىل توقــع الّصلــح 
يف الزمــن املــايض.

ــق  ــد أطل ــل(، وق ــد فع ــب )ق 2- ب- 4- الركي
توّقــع(  )حــرف  مصطلــح  القدمــاء  مــن  كثــري 
 .)55 عــىل )قــد( )ابــن احلاجــب،2010م ،ص : 
وقــد أمجــل املــرادي معــاين )قــد(، فقــال: » إّنــا 
ــع،  ــان: التوّق ــة مع ــد ثالث ــايض، أح ــع امل ــد، م تفي
أحــد  املضــارع  ومــع  والتحقيــق.  والتقريــب، 
والتحقيــق،  والتقليــل،  التوّقــع،  معــان:  أربعــة 
وأشــار   .)  259 ص:  والتكثري«)املــرادي،1992م، 
ابــن فــارس أّن )قــد( حــرف جــواب ملتوّقــع، فقــال: 
»وليــس مــن الوجــه االبتــداء هبــا إال أْن تكــون جوابــًا 
ــا  ــارس، 1997م، ص: 114(. فعندم ــن ف ملتوّقع«)اب
نقــول: )قــد حــر زيــد االجتــامع(، فقــد دلــت 
ــامع  ــد لالجت ــع املخاطــب حضــور زي )قــد( عــىل توّق
ــِمَع  ــْد َس ــاىل: )َق ــه تع ــه قول ــايض. ومثال ــن امل يف الزم
اِدُلــَك يِف َزْوِجَها(]املجادلــة:1[، فقــد  تـِـي جُتَ اللُ َقــْوَل الَّ
ــذه  ــع يف ه ــىل التوّق ــد( ع ــة )ق ــام دالل ــن هش ــنّي اب ب
اآليــة، فقــال: »ألّنــا كانــت تتوّقــع إجابــة الل ســبحانه 

.)228 لدعائهــا« )ابــن هشــام،1985م، ص: 
ــدّل  ــاة أْن ت ــض النح ــكار بع ــام إن ــن هش ــر اب ذك
التوّقــع؛ ألّن  املتبوعــة بفعــل مــاض عــىل  )قــد( 

ــع  ــد وق ــايض ق ــتقبي، وامل ــر مس ــار ألم ــع انتظ التوّق
ــأّن  ــكار، ب ــذا اإلن ــىل ه ــب ع ــن أجي ــق، ولك وحتق
ــام رأي  ــن هش ــر اب ــواب. وذك ــل اجل ــع كان قب التوّق
ــل  ــا تدخ ــال: »إّن ــدد، فق ــذا الص ــك يف ه ــن مال اب
عــىل مــاض متوّقــع، ومل يقــل إّنــا تفيــد التوّقع«)ابــن 

.)228 ص:  هشــام،1985م، 
وجيـــدر بنـــا عنـــد احلديـــث عـــن داللـــة )قـــد( 
ـــني  ـــا وب ـــة بينه ـــة العالق ـــاض معرف ـــل م ـــة بفع املتبوع
ـــه:  ـــيبويه بقول ـــا س ـــد بّينه ـــة، وق ـــا( اجلازم ـــة )مّل دالل
ـــرون  ـــوم ينتظ ـــا لق ـــام مه ـــَل، إّن ـــد فع ـــْل، وق ـــا يفع »ومّل
شـــيئًا« )ســـيبويه،1966م، ج:3، ص:115(، فتـــدّل 
ـــر  ـــدث. وذك ـــول احل ـــع حص ـــىل توّق ـــد( ع ـــا( و)ق )مّل
ـــال: »إذا  ـــد(، فق ـــي لـ)ق ـــري املنف ـــا( النظ ـــيبويه أّن )مّل س
ـــد  ـــال: )ق ـــل(، وإذا ق ـــه: )مل يفع ـــإّن نفي ـــل( ف ـــال )فع ق
ـــيبويه،1966م،  ـــل(« )س ـــا يفع ـــه )مّل ـــإّن نفي ـــل( ف فع

ج:3، ص:117(. 
ــون  ــوم يتوقَّع ــون لق ــْد( » تك ــرد أّن )ق ــنّي امل   وب
ــك:  ــول َل ــد؟ َفَيُق ــل جــاَء زي ــو َقْولــك: َه ــَر، َنْح اخْلَ
قــد جــاَء. َوتقــول: مّلــا يــَأِت. َفَيُقــول َلــك: قــد 
ومثــال  ص:181(.  ج:1،  َأتى«)املــرد،1994م، 
ــد )ت153هـــ( يف  ــن راش ــر ب ــا أورده  معم ــك م ذل
ــاَل:  ، َق ــَوايِنِّ ــٍر احْلََي ــن َجابِ ــِب ْب ــْن َوْه ــع: » َع اجلام
ــِدَم  ــاِص، َفَق ــِن اْلَع ــِرو ْب ــِن َعْم ــِد اللَِّ ْب ــَد َعْب ــُت ِعنْ ُكنْ
ــَن  ــِه - ِم تِ ــِك َوَخاصَّ ــاء امْلَِل ــْن ُأمن ــاٌن- ِم ــِه َقْهَرَم َعَلْي
ــُه  ــاَل َل ــاَن، َفَق ــْن َرَمَض ــٌة ِم ــْت َلْيَل ــْد َبِقَي ــاِم، َوَق الشَّ
َعْبــُد اللَِّ: َهــْل َتَرْكــَت ِعنْــَد َأْهــِي َمــا َيْكِفيِهــْم؟ َقــاَل: 



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )4(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1440هـ / 2019م(        67-35

59

َقــْد َتَرْكــُت ِعنَْدُهــْم َنَفَقــًة« )اجلامــع،ج:11، ص: 
348، رقــم احلديــث20810(. نلحــظ مــن احلديــث 
الســابق أّن عبــد الل بــن عمــرو كان يتوّقــع وجــود مــا 
ــد  ــه مــن نفقــة؛ لذلــك جــاء الرتكيــب )ق يكفــي أهل
ــه. ــره ويتوّقع ــد الل ينتظ ــر كان عب ــة خل ــرك( إجاب ت

ــل(، إذ  ــد فع ــب )ق ــدة للرتكي ــة دالالت عدي ثّم
يــدّل عــىل التوّقــع واملــايض القريــب والتحقيــق، أّمــا 
ــه  ــا داللت ــه. وأّم ــبق بيان ــد س ــع فق ــىل التوّق ــه ع داللت
عــىل املــايض القريــب فقــد ذكــر ابــن هشــام أّن )قــد( 
ــن  ــايض م ــب امل ــد تقري ــاض » تفي ــل م ــة بفع املتبوع
ــٌد، فيحتمــل املــايض القريــب  احلــال، تقــول: قــاَم زي
واملــايض البعيــد. فــإن قلــت: قــد قــام، اختــّص 
ــال  ــام،1985م، ص: 228(. ومث ــن هش بالقريب«)اب
اِدُلــَك  تـِـي جُتَ ذلــك قولــه تعــاىل: )َقــْد َســِمَع اللُ َقــْوَل الَّ
ــىل  ــه ع ــا داللت ــة:1[. وأّم ــورة املجادل يِف َزْوِجَها(]س
اَهــا( التحقيــق فمثالــه قولــه تعــاىل: )َقــْد َأْفَلــَح َمــْن َزكَّ

]الشمس: 9[.  
ذكــر اجلامــي )ت898هـــ( أّن الرتكيب )قــد فعل( 
يــدّل يف بعــض الســياقات عــىل ثالثــة معــان جمتمعــة، 
ــول  ــه ق ــب، ومن ــع والتقري ــق والتوّق ــي: التحقي وه
ــي،2011م،  ــالة( )اجلام ــْت الص ــد قام ــؤّذن: )ق امل

ص:316(.  ج:2، 
ــه إىل أّن الرتكيــب )قــد فعــل(   ولكــّن اجلامــي تنّب
ــياقات  ــض الس ــب يف بع ــق والتقري ــىل التحقي ــدّل ع ي
مــن غــري توّقــع، كقولــك: )قــْد ركــَب زيــٌد(، مَلــن مل 
ــه )اجلامــي، 2011م، ج:2، ص:316(. ــع ركوب يتوّق

    وقــد يــدّل الرتكيــب )قــد فعــل( عــىل التحقيــق 
مــن غــري توّقــع أو تقريــب كقولــه تعــاىل: )َقــْد َأْفَلــَح 

اَها(]الشــمس: 9[. ــْن َزكَّ َم
وعــىل ذلــك؛ فــإّن الســياق هــو الفيصــل يف احلكــم 
ــىل  ــدّل ع ــد ي ــل(، فق ــد فع ــب )ق ــة الرتكي ــىل دالل ع
ــع والتقريــب والتحقيــق،  أحــد املعــاين الثالثــة: التوّق
ــاين  ــىل املع ــدّل ع ــد ي ــني، وق ــىل معني ــدّل ع ــد ي وق

ــة. ــة جمتمع الثالث
جيــدر بنــا التفريــق بــني داللــة )قــد( املتبوعــة بفعل 
مضــارع و)قــد( املتبوعــة بفعــل مــاٍض، ويّتضــح 
ــْد حيــُر  ــْد حــَر زيــٌد(، و)َق ذلــك مــن قولــك: )َق
زيــٌد(، فقــد دّل الرتكيــب )قــد حــَر( يف املثــال األّول 
عــىل املــايض القريــب، وعــىل أّن املخاطــب كان يتوّقــع 
ــُر( يف  ــد حي ــب )ق ــايض. ودّل الرتكي ــور يف امل احلض
ــم  ــع املتكّل ــىل توّق ــتقبل، وع ــىل املس ــاين ع ــال الث املث
حضــور زيــد. فاملتكّلــم قــال اجلملــة األوىل عندما كان 
املخاطــب ينتظــر حضــور زيــد، وقــال اجلملــة الثانيــة؛ 
ــه يتوّقــع حضــور زيــد حلظــة نطــق اجلملــة، فهــو  ألّن
مل حيــر يف الزمــن احلــارض، ولكــّن حضــوره منتظــر 

ومتوّقــع.  
وذلــك  يفعــل(،  )قــد  الركيــب   -5 ب-   -2
عندمــا يــدّل الفعــل املضــارع عــىل العلــم، ذكــر 
ــل  ــة بفع ــت متبوع ــد( إذا كان ــتيتية أّن »)ق ــمري اس س
ــد  ــت للتوكي ــم، كان ــىل العل ــة ع ــال الداّل ــن األفع م
فاألصــل    .)416 ص:  مطلقًا«)اســتيتية،2005م، 
يف هــذا الرتكيــب أْن يــدّل عــىل التقليــل والتوّقــع 
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يف احلــارض، ولكنّــه يــدّل عــىل التوكيــد والتوّقــع 
ــَرى  ــْد َن ــاىل: )َق ــه تع ــك قول ــال ذل ــايض، ومث يف امل
ــا( ــًة َتْرَضاَه ــَك ِقْبَل َينَّ ــاَمِء َفَلنَُولِّ ــَك يِف السَّ ــَب َوْجِه َتَقلُّ
أّن  أي  املخاطــب،  مــن  والتوقــع  ]البقــرة:144[، 
ــة  ــع إجاب ــالم كان يتوّق ــالة والس ــه الص ــول علي الرس
ــك  ــه، لذل ــي انتابت ــرية الت ــبب احل ــه بس ــبحانه ل الل س
ِقْبَلــًة  ـَك  َينَـّ )َفَلنَُولِّ لــه  تعــاىل  الل  إجابــة  جــاءت 

َتْرَضاَهــا(. 
عــىل  ويــدّل  )مل(،  النفــي  حــرف   -6 ب-   -2
ــَبِة إىَِل  ــرق بِالنِّْس ــَذا اْلف ــام: » َوَه ــن هش ــول اب ــك ق ذل
ــد مَلْ  ــام –يقص ــايِض فه ــَبِة إىَِل امْلَ ــا بِالنِّْس ــَتْقبل، َفَأّم امْلُْس
ــا- ســّيان يِف نفــي املتوّقــع َوَغــريه، َوِمَثــال املتوّقــع  ومَلّ
ــال  ــا تقــْم، َوِمَث ــُت َوملْ تقــْم َأو َومّل ــايِل ُقْم َأْن َتقــول: َم
غــري املتوّقــع َأْن تقــول اْبتـِـَداء: مل تقــْم َأو مّلــا تقْم«)ابــن 

.)509 هشــام،1985م، ص: 
ــىل  ــة )مَلْ( ع ــني دالل ــام ب ــن هش ــز اب ــك يمّي وبذل
ــريى أْن )مَلْ(  ــع، ف ــىل التوّق ــا ع ــدم داللته ــع وع التوّق
قــد تــدّل عــىل التوّقــع بوجــود قرينــة لفظّيــة، وبذلــك 
ــع.  ــىل التوّق ــة ع ــث الدالل ــن حي ــا( م ــاوى و)مّل تتس
ويــرى أّن )مَلْ( ال تــدّل عــىل التوّقــع إذا مل توجــد قرينــة 
ــا  ــىل أصله ــى ع ــر )مل(، فتبق ــداء بذك ــة، أي االبت لفظي
مــن حيــث الداللــة عــىل نفــي املــايض املطلــق وعــدم 

ــع. التوّق
ومــن أمثلــة داللــة )ملْ( عــىل التوقــع مــا رواه أنــس 
ــه وســلم، إذ  ابــن مالــك عــن الرســول صــىل الل علي
َم  قــال: » عَطــَس ِعنـْـَد َرُســوِل اللَِّ َصــىلَّ اللُ َعَلْيــِه َوَســلَّ

ت اآلَخــَر، َفَقــاَل  ــا، َومَلْ ُيَشــمِّ َت َأَحَدمُهَ َرُجــالِن، َفَشــمَّ
ْتنِي،  ــا، َومَلْ ُتَشــمِّ تَّ ُفالًن ــا َرُســوَل اللَِّ، َشــمَّ ُجــل: َي الرَّ
َمْد « )رشح الســنة  ــَك مَلْ حَتْ َفَقــاَل: إِنَّ هــَذا مَحـِـَد اللََّ، َوإِنَّ
ــث3343(.  ــم احلدي ــوي،ج:12، ص :311، رق للبغ
ــل أْن  ــع الرج ــىل توّق ْتنِي( ع ــمِّ ــب )َمَلْ ُتَش ــدّل الرتكي ف
ــا  ــّدم م ــلم؛ لتق ــه وس ــىل الل علي ــول ص ــّمته الرس يش
ــايض  ــع يف امل (، وكان التوّق تَّ ــمَّ ــك )َش ــىل ذل ــدّل ع ي

ألّن الرتكيــب وقــع يف ســياق رسد أحــداث ماضيــة.
2- ب- 7- مّلــا اجلازمــة، وذلــك عند وجــود قرينة 
ســياقية تــرصف زمــن اجلملــة إىل املــايض، ومّثــل ابــن 
هشــام هلــذه الداللــة بجملــة: »َمــايِل ُقْمــُت َومّلــا تقــْم« 
)ابــن هشــام،1985م، ص: 509(، فنالحــظ وجــود 
قرينــة لفظيــة وهــو الفعــل املــايض )قــام( رصف زمــن 
ــى  ــّن معن ــايض، ولك ــن امل ــْم( إىل الزم ــا تق ــة )مّل مجل
ــة  ــْت دالل ــا(، أي حتّول ــودًا يف )مّل ــي موج ــع بق التوّق
ــا( مــن الزمــن املــايض القريــب املتصــل باحلــارض  )مّل

إىل الزمــن املــايض، ولكــّن احلــدث بقــي متوّقعــًا. 
وقــد فــّر عبــاس حســن كالم ابــن هشــام حــول 
ــايض،  ــن امل ــع يف الزم ــىل التوّق ــا( ع ــة )ملْ( و )مّل دالل
ــع  ــّيان يف التوّق ــام س ــايض فه ــى امل ــا املعن ــال: » أّم فق
وعدمــه؛ نحــو: )مــا يل قمــُت ومل تقــْم( أو: )مّلــا 
ــُت  ــع أيّن كن ــْم، م ــا تق ــْم أو مّل ــراد: مل تق ــْم(، وامل تق
متوّقعــًا منــك فيــام مــى القيــام، وهــذا هــو مــا يشــعر 
بــه التعجــب مــن عــدم قيــام املخاطــب. ومثــال عــدم 
ــاس،  ــل« )عب ــْم الرج ــداء: مل يق ــول ابت ــع أْن تق التوّق

 .)419 ص:  حاشــيةج:4،  د.ت، 



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )4(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1440هـ / 2019م(        67-35

61

ــايض  ــع يف امل ــىل التوق ــا( ع ــة )مّل ــة دالل ــن أمثل وم
مــا أورده أبــو داود )ت204هـــ( يف مســنده، إذ قــال: 
ــا َمــَع َرُســوِل اللَِّ َصــىلَّ اللُ َعَلْيــِه  اُء: َخَرْجنَ »َقــاَل اْلــَرَ
ــا إىَِل  ــاِر َفاْنَتَهْينَ ــَن اأْلَْنَص ــٍل ِم ــاَزِة َرُج َم يِف ِجنَ ــلَّ َوَس
اْلَقــْرِ َومَلَّــا ُيْلَحــْد « )مســند أيب داود،ج:2، ص:114، 
ــدث  ــىل أّن ح ــا( ع ــت )مّل ــث789(، فدّل ــم احلدي رق
ــع  ــث وق ــايض؛ ألّن احلدي ــا يف امل ــد كان متوقع الَلْح
ــك  ــىل ذل ــدّل ع ــة، وي ــداث ماضي ــياق رسد أح يف س

األفعال املاضية: )قال( و)خرج( و)انتهى(. 
ــن هشــام الختــالف   2- ب- 8- هــل، إذ عــرض اب
ــى  ــْل َأَت ــاىل: )َه ــه تع ــل( يف قول ــري )ه ــاة يف تفس النح
ْهِر(]اإلنســان:1[، فقــال:  ْنَســاِن ِحــنٌي ِمــَن الدَّ َعــىَل اإْلِ
ــد  ــى(، َأي ق ــل َأَت ــافه: )َه ّي يِف كش ــَرِ خَمْ ــاَل الزَّ » َوَق
َأَتــى، عــىل معنــى التَّْقِريــر والتقريــب مَجِيًعــا، َأي َأَتــى 
َمــان  ْنَســان قبــل زَمــان قريــب َطاِئَفــة مــن الزَّ عــىل اإْلِ
ــِه َشــْيئا َمْذُكــورًا بــل َشــْيئًا  الطَِّويــل املمتــد مل يكــن فِي
نـْـس  منســيًا ُنْطَفــة يِف األصــالب، َوامْلــَراد باإلنســان اجْلِ
ْنَســان مــن ُنْطَفة( ]اإلنســان:2[  ــا خلقنَا اإْلِ بَِدلِيــل: )إِنَّ
ــة، َومل حيملــوا قــد عــىل  اه، وفّرهــا َغــريه بقــد َخاصَّ
ــاَل  ــق، َوَق ــى التَّْحِقي ــىل معن ــل ع ــب ب ــى التَّْقِري معن
ــُه قيــل لقــوم يتوّقعــون  َبعضهــم َمْعنَاَهــا التوّقــع، َوَكَأنَّ
ــاَلة  ْنَســان َوُهــَو آدم َعَلْيــِه الصَّ اخْلـَـَر َعــامَّ َأَتــى عــىل اإْلِ
ــن  ــا« )اب ــه طين ــن َكون ــني زم ــال: واحل ــاَلم، َق َوالسَّ

.)461-460 هشــام،1985م، ص: 
2- ب- 9- اجلملــة القســمّية، ويــدّل عــىل ذلــك 
قــول البيضــاوي يف تفســري اآليــة الكريمــة )َلَقــْد 

َلَقــْد   « َقْوِمِه(]األعــراف:59[:  إىِل  ُنوحــًا  َأْرَســْلنا 
ــذوف، وال  ــم حم ــواب قس ــِه ج ــًا إىِل َقْوِم ــْلنا ُنوح َأْرَس
ــة  ــا مظن ــد ألّن ــع ق ــالم إال م ــذه ال ــق ه ــكاد تطل ت
التوّقــع، فــإّن املخاطــب إذا ســمعها توّقــع وقــوع مــا 
صــدر هبــا« )البيضــاوي،1997، ج:3، ص:17(.

الكفــوي )ت1024هـــ( داللــة اجلملــة  وبــنّي 
القســمية عــىل التوّقــع، إذ قــال: » َواجْلُْمَلــة القســمية اَل 
تـِـي ِهــَي  ُيْؤتــى هَبــا إاِلَّ لتأكيــد اجْلُْمَلــة امْلقســم َعَلْيَهــا الَّ
ــامع  ــد َس ــب ِعنْ ــع للمخاط ــَواب متوّق ــا، َواجْلَ جواهب
اْلقســم، َوهِلـَـَذا كثــر ُدُخــول اَلم اْلقســم عــىل )قــد( ملــا 
ــع« )الكفــوي، 1998م، ص: 343(. ــا مــن التوّق فِيَه

خامتة البحث: 
توصلــت هــذه الدراســة عنــد بحثهــا عــن طرائــق 
العربّيــة يف التعبــري عــن حــدث التوّقــع إىل نتائــج 

ــا:  ــاٌن ألبرزه ــأيت بي ــا ي ــدة. ويف م عدي
عنــي علــامء العربّيــة القدمــاء بالتوّقــع، ويــدّل  	

عــىل ذلــك ربطهــم بــني التوّقــع والزمــن 
)حــرف  مصطلــح  وإطالقهــم  املســتقبل، 
ــح  ــم مصطل ــد(، وإطالقه ــىل )ق ــع( ع التوّق
)أفعــال التوّقــع( عــىل الفعلــني: )عســى( 
كلمــة  بعضهــم  واســتخدام  و)خــاف(، 
)التوّقــع( بمعنــى الزمــن املســتقبل، وربطهــم 

ــع. ــل والتوّق ــذف الفع ــني ح ب
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ــن  ــا م ــم وإّم ــن املتكّل ــا م ــع إّم ــون التوّق يك 	
املخاَطــب.

يمكــن تقســيم حــدث التوّقــع يف العربّيــة  	
ــع يف  ــارض، والتوّق ــع يف احل ــني: التوّق إىل نوع

املــايض.  
ــق  ــع بطرائ ــدث التوّق ــن ح ــة ع ــّر العربّي تع 	
ــا(  ــه باحلــروف )قــد( و)مّل متنوعــة، فتعــّر عن
و)لعــّل( و)إْن( الرطيــة واألفعال كـ)عســى( 
و)خــاف( و)ظــّن( و)كاد( والرتاكيــب كـــ)أْن 

ــَل(.  يفع
ــفاق  ــاء واإلش ــى الرج ــتخدام معن ــر اس يكث 	

للتعبــري عــن التوقــع يف العربّيــة. 
ــع  ــر اســتخدام )قــد( للتعبــري عــن التوّق 	  يكث
ــا( اجلازمــة  يف حالــة اإلثبــات، واســتخدام )مّل
النفــي.  حالــة  يف  التوّقــع  عــن  للتعبــري 
نفيــا  يفعــْل(  )مّلــا  الرتكيــب  وُيســتخدم 

للرتكيــب )قــد فعــَل(.
ــف  ــرز يف الكش ــرص األب ــياق العن ــل الس يمّث 	
ــن  ــب. فالقرائ ــغ والرتاكي ــن دالالت الصي ع
ــة  ــدد دالل ــي حت ــي الت ــة ه ــة واملعنوّي اللفظّي
الصيــغ والرتاكيــب عــىل حــدث التوّقــع، وال 
ــياق  ــن الس ــزل ع ــا بمع ــة داللته ــوز دراس جي

ــه. ــواردة في ال
فــال  بالزمــن،  العربّيــة  يف  التوّقــع  يرتبــط  	
يمكــن دراســة داللــة الصيــغ والرتاكيــب عــىل 
ــة. وهــذا  ــع بمعــزل عــن داللتهــا الزمنّي التوّق

ــط  ــن (Tense) ونم ــني الزم ــام ب ــنّي التض يب
  .(Aspect) احلــدث 

املصادر واملراجع: 
املراجع العربّية
القرآن الكريم

بــن  العبــاس  العبــاس)1954م(. ديــوان  ابــن األحنــف، 
األحنــف، حتقيــق: عاتكــة اخلزرجــي. القاهــرة: مطبعــة 

ــة.   ــب املرصي دار الكت
ابــن جــزي، أبــو القاســم حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد 
لعلــوم  التســهيل  )1995م(.  الغرناطــي  الكلبــي  الل 
التنزيــل، حتقيــق: عبــد الل اخلالــدي. بــريوت: رشكــة دار 

ــم .  ــن أيب األرق ــم ب األرق
ابــن جنــي، أبــو الفتــح عثــامن)1999م(. اخلصائــص، حتقيــق: 
حممــد عــي النجــار. مــرص: اهليئــة املرصيــة العامــة 

ــاب.  للكت
ابــن احلاجــب، مجــال الديــن بــن عثــامن بــن عمــر بــن أيب بكــر 
املــرصي اإلســنوي املالكــي )2010م(.الكافيــة يف علــم 
النحــو، حتقيــق: صالــح عبــد العظيــم الشــاعر. القاهــرة: 

مكتبــة اآلداب. 
ــي  ــعيد األندل ــن س ــد ب ــن أمح ــي ب ــد ع ــو حمم ــزم، أب ــن ح اب
ــكام،  ــول األح ــكام يف أص ــري. اإلح ــي الظاه القرطب
ــاس.  ــان عب ــم إحس ــاكر. تقدي ــد ش ــد حمم ــق: أمح حتقي

ــدة. ــاق اجلدي ــريوت: دار اآلف ب
األزدي  عمــرو  أيب  بــن  معمــر  عــروة  أبــو  راشــد،  ابــن 
ــن  ــب الرمح ــق: حبي ــع، حتقي ــرصي)1982م(. اجلام الب

العلمــي.  . باكســتان: املجلــس  األعظمــي 
حممــد  بــن  حممــد  بــن  الطاهــر  حممــد  عاشــور،  ابــن 
ــدار  ــس: ال ــر. تون ــر والتنوي ــر)1984م(. التحري الطاه

. للنــر  التونســية 
ابــن عصفــور، أبــو احلســن عــي بــن مؤمــن بــن حممــد 
يف  الكبــري  املمتــع  اإلشــبيي)1996م(.  مــي  احلَْرَ

لبنــان. مكتبــة  لبنــان:  الترصيــف. 
ــد  ــن عب ــب ب ــن غال ــق ب ــد احل ــد عب ــو حمم ــة، أب ــن عطي اب
ــاب  ــري الكت ــز يف تفس ــرر الوجي ــن)2001م(. املح الرمح
ــد.  ــايف حمم ــد الش ــالم عب ــد الس ــق: عب ــز، حتقي العزي
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بــريوت: دار الكتــب العلميــة. 
ــاء  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــني أمح ــو احلس ــارس، أب ــن ف اب
القزوينــي الــرازي )1997م(. الصاحبــي يف فقــه اللغــة 
العربّيــة ومســائلها وســنن العــرب يف كالمهــا. بــريوت: 

ــون. ــي بيض ــد ع ــر حمم ن
الطائــي  بــن عبــد الل  الديــن حممــد  ابــن مالــك، مجــال 
ــد  ــهيل الفوائ ــهيل تس ــي)2001م(. رشح التس األندل
وتكميــل املقاصــد، حتقيــق: حممــد عطــا و طارق الســّيد. 

ــة.  ــب العلمي ــريوت: دار الكت ب
الطائــي  بــن عبــد الل  الديــن حممــد  ابــن مالــك، مجــال 
ــق:  ــافية، حتقي ــة الش ــي)2001م(. رشح الكافي األندل
ــة  ــة: جامع ــة املكرم ــدي. مك ــد هري ــم أمح ــد املنع عب
ــرتاث  ــاء ال ــي وإحي ــث العلم ــز البح ــرى، مرك أم الق

اإلســالمي. 
بــن  يوســف  بــن  الل  عبــد  الديــن  مجــال  هشــام،  ابــن 
أمحــد)1985م(. مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، 
ــق:  ــد الل. دمش ــي مح ــد ع ــارك وحمم ــازن املب ــق: م حتقي

دار الفكــر. 
ــد.  ــن أمح ــف ب ــن يوس ــد الل ب ــن عب ــال الدي ــام، مج ــن هش اب
أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك، حتقيــق: يوســف 
ــة  ــر للطباع ــريوت: دار الفك ــي. ب ــد البقاع ــيخ حمم الش

ــع. ــر والتوزي والن
بــن  الل  عبــد  بــن  حممــد  احلســن  أبــو  الــوراق،  ابــن 
حممــود  حتقيــق:  النحــو،  علــل  العبــاس)1999م(. 
الرشــد.  مكتبــة  الريــاض:  الدرويــش.  حممــد  جاســم 
ابــن الوليــد، مســلم.  رشح ديــوان رصيــع الغــواين مســلم بــن 
ــرة:  ــان. القاه ــامي الّده ــق: س ــاري، حتقي ــد األنص الولي

ــارف.  دار املع
بــن  يعيــش  بــن  يعيــش  الديــن  موفــق  يعيــش،  ابــن 
عــي)2001م(. رشح املفصــل. تقديــم إميــل بديــع 

العلميــة.  الكتــب  دار  بــريوت:  يعقــوب. 
الطيالــي  اجلــارود  بــن  داود  بــن  ســليامن  داود،  أبــو 
البــرصي)1999م(. مســند أيب داود الطيالــي، حتقيــق: 
حممــد بــن عبــد املحســن الرتكــي. مــرص: دار هجــر.
األزهــري، خالــد بــن عبــد الل اجلرجــاوّي الوقــاد)2000م(. 
ــب  ــريوت: دار الكت ــح. ب ــىل التوضي ــح ع رشح الترصي

ــة. العلمي
ــم  ــري يف النظ ــرآن تفس ــاض الق ــمري)2005م(. ري ــتيتية، س اس
ن: جــدارا  القــرآين ونجــه النفــي والرتبــوي. َعــامَّ

ــث. ــب احلدي ــامل الكت ــد: ع ــي. وإرب ــاب العامل للكت
ــر  ــف)1999م(. البح ــن يوس ــد ب ــان حمم ــو حي ــي، أب األندل
ــريوت:  ــل. ب ــي مجي ــق: صدق ــري، حتقي ــط يف التفس املحي

ــر.  دار الفك
البــرصي، عــي بــن أيب الفــرج بــن احلســن)1999م(. احلامســة 
البرصيــة، حتقيــق: عــادل ســليامن. القاهــرة: مكتبــة 

ــي.  اخلانج
ــة األدب  ــر)1998م(. خزان ــن عم ــادر ب ــد الق ــدادي، عب البغ
ولــّب لبــاب لســان العــرب. قــدم لــه ووضــع هوامشــه 
حممــد طيفــي. إرشاف إميــل يعقــوب. بــريوت: دار 

ــة.  ــب العلمي الكت
ــن  ــد ب ــن حمم ــعود ب ــن مس ــني ب ــد احلس ــو حمم ــوي، أب البغ
شــعيب  حتقيــق:  الســنة،  رشح  الفــراء)1983م(. 
ــريوت:  ــق وب ــري الشاويش.دمش ــد زه ــؤوط وحمم األرن

اإلســالمي.  املكتــب 
ــن  ــن عمــر ب ــد الل ب ــو ســعيد عب ــن أب ــارص الدي البيضــاوي، ن
وأرسار  التنزيــل  أنــوار  الشــريازي)1997م(.  حممــد 
املرعشــي.  الرمحــن  عبــد  حممــد  حتقيــق:  التأويــل، 

بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث العــريب.  
تــاج القــراء، أبــو القاســم برهــان الديــن حممــود بــن محــزة بــن 
نــرص. غرائــب التفســري وعجائــب التأويــل. جــّدة: دار 
ــوم  ــة عل ــريوت: مؤسس ــالمية. وب ــة اإلس ــة للثقاف القبل

القــرآن.
ثالــث، احلــاج موســى)2006م(. مفهــوم اجلهــة يف اللســانيات 
احلديثــة. رســالة ماجســتري غــري منشــورة. جامعــة امللــك 

ســعود. الرياض.الســعودية.
ــوف  ــن خمل ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــد عب ــو زي ــي، أب الثعالب
)1997م(. اجلواهــر احلســان يف تفســري القــرآن، حتقيــق: 
حممــد عــي معــوض وعــادل أمحــد عبــد املوجــود. 

ــرتاث.  ــاء ال ــريوت: دار إحي ب
الفوائــد  الرمحــن)2011م(.  عبــد  الديــن  نــور  اجلامــي، 
ــامة  ــق: أس ــب، حتقي ــن احلاج ــة اب ــة رشح كافي الضيائي

ــي. ــه الرفاع ط
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حسن، عباس. النحو الوايف. القاهرة: دار املعارف. 
ن: دار  احلمــداين، خدجيــة)2008م(. املركبــات يف العربّيــة. َعــامَّ

أســامة للنــر والتوزيــع.
محــداوي، مجيــل)2016م(. مفهــوم اجلهــة يف اللســانيات. 
http:// .2017/3/23 ــخ ــا بتاري ــول عليه ــم احلص ت
www.alukah.net/books/files/book_8952/

bookfile/lsaniat.docx
ــن  ــد اب ــه عن ــاه وأدوات ــع معن ــمرية)2015(. التوق ــدا، س حي
ــخ 2017/3/23. ــا بتاري ــول عليه ــم احلص ــام.  ت هش
ttp://www.alukah.net/literature_lan-

 guage/0/91295/#_ftn
اخلفاجــي، شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر املــرصي 
ــاِوي،  ــرِي الَبيَض ــىَل تْفس ــَهاِب َع ــيُة الشِّ ــي. َحاِش احلنف
ــرِي  ــىَل تْفس اِض َع ــرَّ ــُة ال ــاِض وِكَفاي ــُة الَق ة: ِعنَاي ــامَّ امْلَُس

ــادر. ــريوت: دار ص ــاوي. ب الَبيَض
ــاء.  ــوان اخلنس ــرو)1988م( . دي ــت عم ــارض بن ــاء، مت اخلنس
ــيباين  ــى الش ــن حيي ــد ب ــاس أمح ــو العب ــب أب ــه ثعل رشح
ن: دار عــامر  ــامَّ ــو ســويلم. َع ــور أب ــق: أن النحــوي، حتقي

ــع.  ــر والتوزي للن
ذو الرّمــة، أبــو نــرص أمحــد بــن حاتــم الباهــي)1982م(. ديــوان 
ذي الرمــة، رشح أيب نــرص الباهــي روايــة ثعلــب، حتقيق: 

عبــد القــدوس أبــو صالــح. جــّدة: مؤسســة اإليامن. 
الــرازي، أبــو عبــد الل فخــر الديــن حممــد بــن عمــر)1999م(. 

التفســري الكبــري. بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث العــريب. 
الزبيــدي، حمّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيني . تــاج 
ــة. العــروس مــن جواهــر القامــوس. بــريوت:  دار اهلداي
بــن  عمــرو  بــن  حممــود  القاســم  أبــو  الزخمــري، 
غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف  أمحــد)1987م(. 

العــريب.  الكتــاب  دار  بــريوت:  التنزيــل. 
ــن  ــد ب ــن أمح ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــي ، أب ــمني احللب الس
يوســف بــن عبــد الدائــم. الــدر املصــون يف علــوم 
الكتــاب املكنــون، حتقيــق: أمحــد حممــد اخلــراط. دمشــق: 

ــم. دار القل
ــد  ــن أمح ــد الل ب ــن عب ــن ب ــد الرمح ــم عب ــو القاس ــهيي، أب الس
ــَهيي. بــريوت:  )1992م(. نتائــج الفكــر يف النَّحــو للسُّ

ــة.  ــب العلمي دار الكت

ســيبويه، عمــرو بــن عثــامن)1966م(. الكتــاب، حتقيــق: 
ــة  ــب للطباع ــامل الكت ــريوت: ع ــارون. ب ــالم ه عبدالس

ــر. والن
الســيوطي، أبــو الفضــل عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر)1998م(. 
معــرتك األقــران يف إعجــاز القــرآن. بــريوت: دار الكتب 

. لعلمية ا
بكــر  أيب  بــن  الرمحــن  عبــد  الديــن  جــالل  الســيوطي، 
ــية  ــكار حاش ــوارد األف ــكار وش ــد األب )2005م(. نواه
ــة أم  ــة: جامع ــاوي. مّك ــري البيض ــىل تفس ــيوطي ع الس

القــرى - كليــة الدعــوة وأصــول الديــن.
بكــر  أيب  بــن  الرمحــن  عبــد  الديــن  جــالل  الســيوطي، 
ــق: شــعيب  ــوم القــرآن، حتقي )2008م(. اإلتقــان يف عل
ــريوت:  ــيخ. ب ــى ش ــق مصطف ــة وتعلي ــؤوط. عناي األرن

مؤسســة الرســالة نــارشون. 
الشــجري، ضيــاء الديــن أبــو الســعادات هبــة الل بــن عــي بــن 
محــزة )1991م(. أمــايل ابــن الشــجري، حتقيــق: حممــود 

حممــد الطناحــي. القاهــرة: مكتبــة اخلانجــي. 
ــواهد  ــن )2007م(. رشح الش ــد حس ــن حمم ــد ب اب، حمم رُشَّ
الشــعرية يف أمــات الكتــب النحويــة. بــريوت: مؤسســة 

ــالة.  الرس
اخلطيــب  أمحــد  بــن  حممــد  الديــن  شــمس  الربينــي، 
الشــافعي)1868م(. الــراج املنــري يف اإلعانــة عــىل 
اخلبــري.  احلكيــم  ربنــا  كالم  معــاين  بعــض  معرفــة 

بــوالق. مطبعــة  القاهــرة:  
ــي  ــد الل اليمن ــن عب ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــوكاين، حمم الش
كثــري،  ابــن  دار  دمشــق:  القديــر.  فتــح  )1993م(. 

وبــريوت: دار الكلــم الطيــب.
ــافعي)1997م(.  ــي الش ــن ع ــد ب ــان حمم ــو العرف ــان، أب الصب
حاشــية الصبــان عــىل رشح األشــمونى أللفيــة ابــن 

ــة.  ــب العلمي ــريوت: دار الكت ــك. ب مال
الطــري، أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن 
غالــب اآلمــي)2001م(. جامــع البيــان عــن تأويــل آي 
القــرآن. حتقيــق عبــد الل بــن عبــد املحســن الرتكــي. دار 

هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع. 
الفاكهــي، أبــو عبــد الل حممــد بــن إســحاق بــن العبــاس املكــي 
)1993م(. أخبــار مكــة يف قديــم الدهــر وحديثــه، 
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ــر.  ــريوت: دار خ ــش. ب ــك دهي ــد املل ــق: عب حتقي
ــة.  ــوم البالغ ــاح يف عل ــب)1980م(. اإليض ــي، اخلطي القزوين
ــي.  ــم خفاج ــد املنع ــد عب ــح حمم ــق وتنقي رشح وتعلي

ــاين.  ــاب اللبن ــريوت: دار الكت ب
ــني  ــن ب ــام الزم ــت)2009م(. نظ ــن بخي ــد حس ــزة، حمم قواق
العربّيــة واإلنجليزيــة: دراســة تقابلّيــة. رســالة دكتــوراه 

ــد. األردن. ــوك. إرب ــة الريم ــورة. جامع ــري منش غ
ــق يف  ــن املطل ــت)2015م(. الزم ــن بخي ــد حس ــزة، حمم قواق
اللغــة العربّيــة: دراســة وصفيــة. الســعودية: جملــة جممــع 
ــدد9، 207- ــة، ع ــبكة العاملي ــىل الش ــة ع ــة العربي اللغ

 .250
ــي)1998م(.  ــيني القريم ــى احلس ــن موس ــوب ب ــوي، أي الكف
ــة،  ــروق اللغوي ــات والف ــم يف املصطلح ــات، معج الكلي
ــريوت:  ــرصي. ب ــد امل ــش وحمم ــان دروي ــق: عدن حتقي

ــالة. ــة الرس مؤسس
املــاوردي، أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب 
البــرصي البغــدادي)1999م(. احلــاوي الكبــري يف فقــه 
ــزين،  ــرص امل ــو رشح خمت ــافعي وه ــام الش ــب اإلم مذه
أمحــد عبــد  حتقيــق: عــي حممــد معــوض وعــادل 

ــة.  ــب العلمي ــريوت: دار الكت ــود. ب املوج
املــاوردي، أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب 
النكــت  املــاوردي،  تفســري  البغــدادي.  البــرصي 
ــد  ــن عب ــود ب ــد املقص ــن عب ــيد ب ــق: الس ــون، حتقي والعي

الرحيــم. بــريوت: دار الكتــب العلميــة.
ــب،  ــد)1994م(. املقتض ــن يزي ــد ب ــاس حمم ــو العب ــرد، أب امل
حتقيــق: حممــد عبــد اخلالــق عظيمــة. القاهــرة: املجلــس 

ــالمية. ــؤون اإلس ــىل للش األع
ــل يف  ــد)1997م(. الكام ــن يزي ــد ب ــاس حمم ــو العب ــرد، أب امل
ــم.  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمم ــة واألدب، حتقي اللغ

ــريب.  ــر الع ــرة: دار الفك القاه
ــد  ــن عب ــن قاســم ب ــن حســن ب ــدر الدي ــو حممــد ب ــرادي، أب امل
الل ابــن عــّي املــرصي املالكــي)2008م(. توضيــح 
ــق:  ــك، حتقي ــن مال ــة اب ــرح ألفي ــالك ب ــد واملس املقاص
ــريب. ــر الع ــريوت: دار الفك ــليامن. ب ــي س ــن ع ــد الرمح عب
ــد  ــن عب ــن قاســم ب ــن حســن ب ــدر الدي ــو حممــد ب ــرادي، أب امل
الل بــن عــّي املــرصي املالكــي)1992م(. اجلنــى الــداين 

يف حــروف املعــاين، حتقيــق:  فخــر الديــن قبــاوة وحممــد 
ــة.  ــب العلمي ــريوت : دار الكت ــل. ب ــم فاض ندي

ــة  ــرة: اهليئ ــن. القاه ــة والزم ــك)1986م(. اللغ ــي، مال املطلب
ــاب. ــة للكت ــة العام املرصي

ــل األزدي  ــن معق ــي ب ــن ع ــد ب ــاس أمح ــو العب ــي، أب امُلَهلَّب
اح ديــوان أيب الطَّيــب امُلَتنَبِّي،  )2003م(. املآخــذ عــىل رُشّ
حتقيــق: عبــد العزيــز بــن نــارص املانــع. الريــاض: مركــز 

ــات اإلســالمية.  ــوث والدراس ــك فيصــل للبح املل
النســفي، أبــو الــركات عبــد الل بــن أمحــد بــن حممــود حافــظ 
الديــن )1998م(. تفســري النســفي مــدارك التنزيــل 
وحقائــق التأويــل، حتقيــق: يوســف عــي بديــوي. 
ــريوت:  ــب مســتو. ب ــن دي ــي الدي ــم حمي ــة وتقدي مراجع

ــب.  ــم الطي دار الكل
النعــامين، أبــو حفــص رساج الديــن عمــر بــن عــي بــن 
ــوم  ــاب يف عل ــقي )1998م(. اللب ــي الدمش ــادل احلنب ع
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مستوى اتساق المواصفات التربوية لدليل معلم الرياضيات للصف السادس 
في المملكة العربية السعودية مع دليل المعلم لسلسلة ماجروهيل األمريكية

د.هيا محمد العمراني)*(

)قدم للنشر يف 1438/04/07 هـ، وقبل للنشر يف 1438/08/11هـ(
ملخـص الدراسـة:هدفت هذه الدراسـة إىل تقويم مسـتوى اتسـاق املواصفـات الرتبوية لدليل معلـم الرياضيات للصف السـادس يف اململكة العربية السـعودية مع 
الكتـاب املناظـر لـه يف النسـخة األصليـة يف سلسـلة ماجروهيـل األمريكية الذي متـت ترمجتـه ومواءمته للبيئة السـعودية. وهلـذا الغرض تـم تعديل وتطويـر قائمة 
لتحديـد مسـتوى اتسـاق املواصفـات الرتبويـة، وقـد تضمنـت كل مواصفة عـددًا من املـؤرشات والشـواهد التـي حتققها. وبعـد التأكد من صـدق وثبـات األداة، 
تـم تدريـب فـرق متخصصـة مـن الرتبويني عىل حتليـل دليل املعلم باسـتخدام تلـك األداة. وأظهرت النتائج أن مسـتوى اتسـاق املواصفـات الرتبوية مـع الدليل يف 

السلسـلة األصـل جـاء بدرجـة حتقق متوسـطة. ويف ضـوء نتائج الدراسـة تم تقديـم العديد مـن التوصيـات واملقرتحات لتطويـر الدليل.

كلامت مفتاحية: تقويم دليل املعلم، تقويم االتساق، اتساق املنهج، املواصفات الرتبوية، املواصفات.

*****

Compatibility of  the Educational Specifications of the Sixth Grade Math Teacher’s Guide in 
Saudi Arabia with that of McGraw-Hill’s

Haya M. Alomrani (*)

 Monearah A.  Almoqbel,        Abdulaziz M. Alrwais1,          Fahad S. Alshaya2,          Nawal M. Alrajh3

(Received 06/01/2017, accepted 07/05/2017)

Abstract: This study aims to evaluate consistency level of educational specifications of a mathematics teacher’s manual of sixth grade in Saudi 
Arabia with a similar manual of McGraw-Hill in America, which has been translated and customized in alignment with Saudi environment. In 
this regard, a list was developed and adjusted to identify consistency level of educational specifications, with several indicators and evidences 
for each specification. After ensuring the tool’s validity and reliability, specialized teams of educators were trained on how to analyze teacher’s 
manual using this tool. Findings showed that consistency level of educational specifications with McGraw-Hill manual was achieved. In the 
light of the study’s findings, several recommendations and suggestions were put forward to improve the manual. 

Keywords: Teacher’s manual evaluation, Consistency, Curriculum consistency, Educational specifications, Specifications. 

(*) Corresponding Author:      
PhD in Education, Manager of Curricula and Educational Program 
Standards, Education Evaluation and Training Authority, P.O. Box: 
93655, Code:11683, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.    

1- Professor of Curriculum and Math Instruction, King Saud Univ.
2- Professor of Curriculum and Science Instruction, King Saud Univ.
3- Professor of Curriculum and Math Instruction, Princess Nora bint 
AbdulRahman Univ.

)*( للمراسلة:
دكتـوراه فـي التربيـة  ومديـر عـام معايير المناهـج والبرامـج التربوية، هيئة 
 ، 11683 التعليـم والتدريـب،  ص ب:93655، رمـز بريـدي:   تقويـم 

الريـاض،  المملكـة العربيـة السـعودية. 

1 - استاذ تعليم الرياضيات، جامعة الملك سعود.
2 - أستاذ المناهج وتعليم العلوم، جامعة الملك سعود

3 - أستاذ المناهج وتعليم الرياضيات، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
DOI:10.12816/0052312

منيــــــرة عبدالعــــــــــــزيز المقبــــــل،    أ.د.عبدالعـــــــزيز بن محمد الرويس1،   أ.د.فهد بن سليمان الشايع2،     أ.د.نوال بنت محمد عبدالرحمن الراجح3                  

 e-mail: Haya.omrani@eec.gov.sa.



هيا العمراين، منرية املقبل ، عبدالعزيز الرويس، فهد الشايع، نوال الراجح : مستوى اتساق املواصفات التربوية لدليل معلم الرياضيات.......

70

               

مقدمة:
ــي  ــدم العلم ــر التق ــه اآلن يف ع ــا نعيش ــل م لع
ــذي  ــريف، وال ــار املع ــر االنفج ــي وع والتكنولوج
ــا  ــاة مم ــب احلي ــع يف جوان ــر الرسي ــاته التغي ــن س م
ــك ألن  ــج، وذل ــر املناه ــايس يف تطوي ــه دور أس كان ل
ــًا مهــًا مــن أركان املنهــج )الوكيــل  ــل ركن املعرفــة متّث
واملفتــي، 2005(. فضــًا عــن أن هــذه املناهــج متّثــل 
طريقــًا فّعــاالً يف ســبيل تنميــة تفكــر األفــراد، ملواكبــة 

ــة. ــرات جمتمعي ــن تغ ــم م ــط هب ــا حيي ــة م ومعايش
تعــد الرياضيــات مــادة التعلــم املختّصــة بعمليــات 
)2002م(  املنــويف  يذكــر  كــا  كوهنــا  التفكــر، 
البــاب الرئيــس لكثــر مــن املجــاالت الدراســية 
املتقدمــة، وملــا هلــا مــن مكانــة بــارزة بــني املناهــج يف 
ــران  ــر زه ــة، ويش ــة احلديث ــة التعليمي ــم األنظم معظ
الرياضيــات تشــكل  وعبدالقــادر )2003م( إىل أن 
)20%( تقريبــًا مــن أي برنامــج تربــوي تعليمــي 
التــي  املكانــة  هلــذه  األخــرى.  للمــواد  بالنســبة 
ــة  ــًا باألمهي ختتــّص هبــا الرياضيــات مــن جهــة، وإيان
ــم مــن جهــٍة أخــرى؛  ــر التعلي ــي حيظــى هبــا تطوي الت
ــوم  ــات والعل ــج الرياضي ــر مناه ــروع تطوي ــاء م ج
الطبيعيــة، الــذي يعــّد مــن املشــاريع الوطنيــة الرتبويــة 
الرياضيــات  مناهــج  إعــداد  يف  ويتمّثــل  املتميــزة 
ــة  ــة ومواءمــة سلســلة عاملي ــوم مــن خــال هتيئ والعل
ــل  ــلة ماجروهي ــي سلس ــج وه ــذه املناه ــزة يف ه متمي
ــل  ــع مراح ــك جلمي ــة McGraw-Hill، وذل األمريكي
التعليــم العــام )االبتدائــي واملتوســط والثانــوي(. 

وينفــرد هــذا املــروع بكونــه ُيعنــى بنقــل املعرفــة يف 
حقــل العلــوم التجريبيــة وفقــًا ملعايــر عامليــة معتمــدة 
والعلــوم  الرياضيــات  تعليــم  تطويــر  )مــروع 
ــات  ــن املروع ــّد م ــث يع ــة، 2009م(. حي الطبيعي
ــدف إىل  ــذي هي ــدة وال ــرتاتيجية الرائ ــة واإلس الرتبوي
ــن  ــوم م ــات والعل ــم الرياضي ــامل لتعلي ــر الش التطوي
ــم  ــة والتقوي ــواد التعليمي ــج وامل ــر املناه ــال تطوي خ
وذلــك  املهنــي،  والتطويــر  اإللكــرتوين  والتعلــم 
تعليميــة  مــواد  ومواءمــة  ترمجــة  عــىل  باالعتــاد 
عامليــة أثبتــت فاعليتهــا يف حتســني التعليــم )الرويــس 

2011م(. والشــلهوب،  وعبداحلميــد 
وبالرتكيــز عــىل تطويــر املــواد التعليميــة؛ فــا 
خيفــى عــىل أحــد دور الكتــاب املــدريس يف عمليــات 
التعلــم والتعليــم املــدريس، إذ حيــدد هــذا الكتــاب مــا 
سيدرســه الطالــب مــن معلومــات ومفاهيــم وحقائــق 
ــن  ــه م ــع أمهيت ــا تنب ــم، ك ــارات وقي ــات ومه واجتاه
كونــه الوســيلة الرئيســة التــي ترتجــم املنهــج إىل 
واقــع ملمــوس، ومــن أنــه ذو تأثــر كبــر يف أســلوب 
ــب،  ــدى الطال ــذايت ل ــم ال ــم والتعل ــم يف التعلي املعل
ــر  ــة أكث ــل الطلب ــًا جيع ــًا رئيس ــه عام ــة إىل كون إضاف
2004م(.  واحليلــة،  )مرعــي  للتعلــم  اســتعدادًا 
املناهــج  تقويــم  عمليــة  أصبحــت  فقــد  ولــذا 
والكتــب املدرســية، ومنهــا كتــب الرياضيــات، أمــرًا 
ــة  ــات املعني ــوم املؤسس ــا تق ــة عندم ــًا خاص رضوري
ــتمرار.  ــا باس ــىل تطويره ــب ع ــج والكت ــذه املناه هب
ويكــون ذلــك مــن خــال ماحظــة ومتابعــة املنهــج 
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والكتــاب املــدريس أثنــاء تطبيقــه، أو مــن خــال 
حتليــل مطبوعــات املناهــج والكتــب املدرســية وأدّلــة 
ــة  ــس معين ــًا ألس ــب وفق ــذه الكت ــة هل ــني التابع املعلم
ــة  ــار عملي ــن اعتب ــث يمك ــة، 2003م(. حي ــو زين )أب
ــة تشــخيصية  ــم الكتــب املدرســية عملي ــل وتقوي حتلي
وعاجيــة يف آن واحــد تقــود إىل تطويــر املنهــاج 
وحتســني مســتوى الكتــب املدرســية، إمــا مــن خــال 
احلــذف أو اإلضافــة أو التعديــل. كــا قــد تفيــد 
ــح  ــوى الكتــب، وتوضي ــل يف فهــم حمت ــة التحلي عملي
مــا فيهــا مــن وســائل وأنشــطة، ممــا يزيــد مــن فاعليــة 
اســتخدامها يف عمليــة التدريــس )الدويــري، 2005 م 

ــة، 2010م(. ــو زين وأب
ويف ظــل وجــود معايــر عامليــة للتعليــم والتعلــم، 
يصبــح التحليــل املقــارن عمليــًة جمديــة يف هــذه 
احلالــة، مــن شــأهنا الرفــع مــن مســتوى جــودة املــادة 
ــار  ــح املعي ــث أصب ــة، حي ــل واملقارن ــع التحلي موض
ــًا  ــارًا عاملي ــه معي ــل يف ضوئ ــه ونحل ــارن ب ــذي نق ال
ــر  ــّد معاي ــوي. وتع ــال الرتب ــه يف املج ــت فعاليت أثب
ــات  ــات بالوالي ــي الرياضي ــي ملعلم ــس القوم املجل
 National Council of Teachers املتحــدة األمريكيــة
of Mathematics (NCTM) مثــاالً متميــزًا للمعايــر 

ــا. ــات وتعلمه ــم الرياضي ــة بتعلي ــة املتعلق العاملي
وانطاقــًا مــن هــذه اجلــودة والعامليــة ملعايــر 
ــات فحــص  ــة لعملي ــًا بتلــك األمهي (NCTM)، وإيان

ــا؛  ــا وتطويره ــات يف جتويده ــب الرياضي ــل كت وحتلي
فقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات حتليــل ومقارنــة 

حمتــوى هــذه الكتــب باملعايــر العامليــة وبالكتــب 
ــهري،  ــانني والش ــة )حس ــك دراس ــن ذل ــدة، وم اجلي
2013( التــي هدفــت إىل اســتقصاء مــدى توافــق 
 (5 – 3) الصفــوف  الرياضيــات يف  حمتــوى كتــب 
 (NCTM) ــر ــع معاي ــعودية م ــة الس ــة العربي باململك
يف جمــاالت العــدد والعمليــات واجلــر واهلندســة 
والقيــاس وحتليــل البيانــات واالحتــاالت. وأظهــرت 
ــن  ــاء ضم ــا ج ــبة %93.7، ك ــق بنس ــا التواف نتائجه
توصياهتــا اســتكال مــؤرشات املعايــر غــر املتحققــة 
دراســات  إجــراء  واقرتحــت  الكتــب،  تلــك  يف 
تقويــم ومقارنــة مماثلــة. وكذلــك دراســة )الشــعان، 
ــة  ــتوى املواءم ــد مس ــت إىل حتدي ــي هدف 2013م( الت
التــي اعتمدهتــا كتــب الرياضيــات يف اململكــة مقارنــة 
ــات  ــل (McGraw-Hill) للرياضي ــاب ماجروهي بكت
الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  دراســته  املعتمــد 
مقارنــة  ومتــت  االبتدائــي،  اخلامــس  للصــف 
الكتابــني، وأظهــرت نتائجهــا أن الكتــاب املــواءم 
ــت  ــا تفاوت ــه، بين ــة يف طباعت ــص الفني ــى اخلصائ راع
نســب متثيــل بقيــة املواصفــات الرتبويــة )بنيــة الكتاب 
ــني،  ــة( يف الكتاب ــص الرتبوي ــوى واخلصائ ــة املحت وبني
وأوصــت الدراســة بتدعيــم بعــض اجلوانــب يف بنيــة 
ــدول  ــة العــريب ل ــب الرتبي ــرى مكت ــاب. كــا أج الكت
اخلليــج(ABEGS, 2012)  دراســة هدفــت إىل تقويــم 
كتــب الرياضيــات والعلــوم املواءمــة لكافــة الصفــوف 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة يف اململك ــية، واملطبق الدراس
ضمــن مــروع تطويــر مناهــج الرياضيــات والعلــوم 
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الطبيعيــة، وتكونــت أداة الدراســة مــن مخســة معايــر 
ــات  ــب الرياضي ــأن كت ــا ب ــرت نتائجه ــة، وأظه رئيس
للصفــوف )1-6( مل تتــم مواءمــة نصوصهــا مــع 
فلســفة الكتــب األصليــة بشــكل تــام، وأظهــرت 
ــد  ــاب العدي وجــود اختــاف يف األنشــطة بســبب غي
فيــا  املواءمــة،  الكتــب  يف  املهمــة  األقســام  مــن 
ــة  ــوص املرتمج ــة النص ــة لغ ــبة مواءم ــرت مناس ظه
للمســتويات التعليميــة للطــاب بشــكل مــريض، 
ــة  ــب املرتمج ــب يف الكت ــة التعري ــبة مواءم ــا مناس أم
خلدمــة املفاهيــم الرياضيــة والعلميــة، فكانــت نتائجــه 
ــة،  ــوم التوضيحي ــؤرشات )الرس ــاث م ــة لث مرضي
املحتــوى، األنشــطة(، وضعيفــة ملــؤرشات )التاريــن، 
التدريبــات ألجــل التقويــم، املهــارات(، كــا أظهــرت 
النتائــج مناســبة مواءمــة الكتــب للخصوصيــة الثقافية 
للــدول األعضــاء يف مكتــب الرتبيــة العــــــــريب 
وآخــرون  هـــــــوك  وأجــرى  اخلليــج.  لــدول 
تقويــم  إىل  هدفــت  دراســة   (Hook et al, 2007)

مناهــج وكتــب الرياضيــات املدرســية وحتليــل نتائــج 
ــة التــي ُنقلــت عــام  ــارات للمــدارس االبتدائي االختب
1998م مــن مصادرهــا األجنبيــة يف آســيا وأوربــا إىل 
كاليفورنيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ومقارنتهــا 
بالــدول الســت املتقدمــة والرائــدة يف الرياضيــات 
ــج –  ــج كون ــان – هون ــا – الياب ــنغافورة – كوري )س
ــج  ــرت النتائ ــيك(، وأظه ــة التش ــا – مجهوري بلغاري
أن عــدد املوضوعــات لــكل مرحلــة يف الواليــات 
ــل  ــة يف املراح ــًدا وخاص ــر ج ــة كث ــدة األمريكي املتح

الدنيــا، وأن املناهــج فيهــا متكــررة ومروحــة بصورة 
ســطحية وبــدون عمــق، كــا مل تعــرض املوضوعــات 
الواليــات  يف  املناهــج  وكانــت  منطقيــة،  بصــورة 
ــت دول  ــايل الس ــا إمج ــودة بين ــة اجل ــدة منخفض املتح
ــري  ــة الدوي ــًا دراس ــودة. وأيض ــزت باجل ــدة متي الرائ
والقضــاه )2006م( والتــي هدفــت إىل مقارنــة حتليــل 
ــن  ــات املتضم ــس واللوغاريت ــوع األس ــوى موض حمت
ــمية  ــة اهلاش ــة األردني ــات يف اململك ــاب الرياضي يف كت
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــات يف اململك ــاب الرياضي وكت
يف معيــاري التمثيــل الريــايض والرتابــط الريــايض 
ــود  ــن وج ــفت ع ــر(NCTM) ، وكش ــوء معاي يف ض
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــب اململك ــح كت ــرق دال لصال ف
2005م( والتــي  املعياريــن. ودراســة )النذيــر،  يف 
  (NCTM)ــر ــة معاي ــدى مطابق ــرف م ــت إىل تع هدف
ــة  ــة العربي ــات يف اململك ــج الرياضي ــة منه ــىل وثيق ع
الســعودية يف املرحلــة املتوســطة يف جمــايل اهلندســة 
والقيــاس ومــدى املواءمــة بينهــا، وأظهــرت نتائجهــا 
ــج  ــة منه ــىل وثيق ــر (NCTM) ع ــر معاي ــدم توف ع
الرياضيــات يف اململكــة العربيــة الســعودية يف املرحلــة 
املتوســطة يف جمــايل اهلندســة والقيــاس. ويف جمــال 
مقارنــة املــواد والكتــب التعليميــة؛ فقــد أجــرى 
 (Kentucky, القســم التعليمــي بوالية كنتاكــي دراســة
(2002 هدفــت إىل تقويــم برامــج الرياضيــات املقدمــة 

مــن قبــل عــدد مــن النارشيــن، مــن ضمنهــا مــا قدمته 
رشكــة ماجروهيــل (McGraw-Hill) للصفــوف مــن 
ــة  ــرت الدراس ــادس، وأظه ــف الس ــة إىل الص الروض
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ــا  ــاز- م ــا - بإجي ــر منه ــوف نذك ــة س ــج متفاوت نتائ
ــا  ــم، ففي ــل املعل ــة يف دلي ــات الرتبوي ــط باملواصف يرتب
ــه  ــص ب ــأن الن ــج ب ــرت النتائ ــوى أظه ــق باملحت يتعل
ــم  ــل املعل ــمل دلي ــا يش ــات، ك ــع للثقاف ــل واس متثي
ــرتاح  ــة إىل اق ــل، إضاف ــات يف كل فص ــة للتدريب متابع
بمســتويات  واهتــام  خمتلفــة  تدريــس  بأســاليب 
ــذوي  ــام ب ــدود االهت ــه حم ــذكاء، إال أن ــدرات وال الق
ــاليب  ــوع أس ــاز بتن ــا امت ــة، ك ــات اخلاص االحتياج
التقويــم واســتمراريته، وتكامــل أنشــطته مــع التقنيــة، 
وتزويدهــا بالتعليــات الازمــة لكيفيــة اســتعال 
عــىل  الكتــب  واحتــوت  التقنيــة،  األدوات  هــذه 
ــا  ــكال امليدي ــع يف أش ــب والتنوي ــع الوي ــوان ملوق عن
ــو، برامــج  ــة )كاألقــراص املدجمــة CD، الفيدي املضمن
الكمبيوتــر( إال أن األدوات التكنولوجيــة مل تضمــن 
ضمــن الرزمــة وإنــا تشــرتى بشــكل منفصــل عنهــا، 
كــا أنــه مــن مســاوئها احلاجــة إىل االتصــال باإلنرتنت 
ــا  ــج. أم ــغيل الرام ــل وتش ــًا للتحمي ــب وقت ــا يتطل مم
ــهل  ــرس وس ــكل مي ــقت بش ــد نس ــواد فق ــادر امل مص
للمعلــم وأشــارت إىل مــواد ومراجــع إضافيــة يرجــع 
ــة التعلــم، وأيضــًا  ــد احلاجــة إىل دعــم عملي إليهــا عن
يوفــر الدليــل: األهــداف، واخللفيــة الرياضيــة، وتنبيــه 
ألخطــاء التاميــذ الشــائعة، ويقــدم االقرتاحــات 
ــة  ــات بأمثل ــط الرياضي ــى برب ــدرس، ويعن ــذ ال لتنفي
ــد )2001م(  ــرى عاب ــا أج ــاة. ك ــن احلي ــة م واقعي
دراســة هدفــت إىل الكشــف عــن مــدى اتســاق مــادة 
اإلحصــاء الــواردة يف حمتــوى كتــب الرياضيــات 

املدرســية مــع معايــر اإلحصــاء الــواردة ضمــن 
ــس  ــن املجل ــادرة ع ــات الص ــج الرياضي ــر مناه معاي
ــدة  ــات املتح ــات يف الوالي ــي الرياضي ــي ملعلم القوم
حمتــوى  حتليــل  خــال  مــن  وذلــك  األمريكيــة، 
ــلطنة  ــات يف س ــب الرياضي ــوارد يف كت ــاء ال اإلحص
عــان للمراحــل الدراســية املختلفــة، وأشــارت نتائــج 
ــب  ــك الكت ــاء يف تل ــوى اإلحص ــة إىل أن حمت الدراس
ــل يف  ــي متث ــر) NCTM)، والت ــرًا بمعاي ــر كث مل يتأث
ــية  ــات املدرس ــج الرياضي ــادًا ملناه ــن ع ــا الراه وقتن
وقاعــدة صلبــة تقــوم عليهــا هــذه املناهــج. وكذلــك 
دراســة ســيبكا (Siepka, 1999) التــي هدفــت إىل 
ــل  ــطة قب ــة املتوس ــات باملرحل ــب الرياضي ــل كت حتلي
ــايض،  ــط الري ــار الرب ــوء معي ــا يف ض ــد تطويره وبع
وأشــارت نتائجهــا إىل أن الروابــط ملواقــف احليــاة 
احلقيقيــة كانــت أهــم الروابــط التــي وجــدت يف 
ــر  ــا ظهـــــــــ ــب، ك ــة الكت ــائل وأمثل مســـــــــ
املطــورة.  الكتــب  مســـــــــائل  أكثــر يف  ترابــط 
 (David, 1996) وأخيــــــرًا دراســـــــــــة ديفيـــد
ــت يف  ــي حدث ــرات الت ــم التغ ــت إىل تقوي ــي هدف الت
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــات يف الوالي ــج الرياضي منه
ــي  ــي ملعلم ــس القوم ــه املجل ــل إلي ــا توص ــوء م يف ض
ــني  ــة ب ــرتة الواقعـــــــ ــات NCTMيف الف الرياضي
االهتــام  رضورة  إىل  وتوصلــت  (1989-1995م)، 

باملعايــر التاليــة يف تطويــر مناهــج الرياضيــات: معيــار 
ــة  ــة، ثقاف ــل والرهن ــل، التعلي ــكلة، التواص ــل املش ح
الرياضيــات، باإلضافــة إىل االهتــام باملســتجدات 
كاحلاســوب،  احلديثــة،  الرتبويــة  والتقنيــات 
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يف  واإلنرتنــت  احلاســبة،  واآلالت  والرجميــات، 
ــة،  ــة الرياضي ــات والنمذج ــة البيان ــال، ومعاجل االتص
ــارات ذات  ــة واالختب ــات الرياضي ــام بالتطبيق واالهت
األســئلة املفتوحــة، واألســاليب الكيفيــة التــي تقيــس 

ــات. ــة يف الرياضي ــب الوجداني اجلوان
مــن هــذه الدراســات ومثياهتــا يتضــح أن تقويــم 
كتــب الرياضيــات يف ضــوء معايــر(NCTM)  يمثــل 
ــات،  ــم الرياضي ــم وتعل ــر تعلي ــة يف تطوي ــزة مهم ركي
أهــم  تعــّد  ألهنــا  االبتدائيــة  باملرحلــة  وخاصــة 
املراحــل التعليميــة التــي يمــر هبــا الطالــب يف الســلم 
التعليمــي، ففيهــا تتشــكل شــخصية الطالــب ويتفتــح 
عقلــه الســتقبال كــم مــن املعلومــات مل يعهدهــا مــن 
قبــل، وهــي متهــد لــه الطريــق إىل املعرفــة واالندمــاج 
مــع املجتمــع الــذي يعيــش فيــه )حســانني والشــهري، 

2013م(.
ــم الكتــب واملناهــج، تســبقها  ــة تقوي ولكــن عملي
ــن أن  ــك؛ ال يمك ــا كذل ــا وتطويره ــات ختطيطه عملي
ــف  ــال مواق ــن خ ــوي إال م ــع ترب ــول إىل واق تتح
تعلــم خمططــة داخــل املدرســة ويف بيئــات تعلــم يقــوم 
املعلــم فيهــا بتحويــل اخلطــط النظريــة إىل ســلوكيات 
صفيــة، وممارســات تعليميــة )احلارثــي، 2004م(، 
 (Brown, فاملعلــم كــا تشــر إليــه دراســة بــراون
ــق هــذه اخلطــط مســتخدما يف  ــه حتقي ــوط ب (2003 من

ــك  ــودة ذل ــت ج ــا كان ــن هن ــم، وم ــل املعل ــك دلي ذل
الدليــل ومــدى ماءمتــه للمواصفــات واملعايــر 
ــًا ومــؤرشًا  ــًا رضوري ــة؛ عامــًا مســاعدًا ومطلب العاملي

ــت  ــًا كان ــا أيض ــن هن ــم، وم ــودة أداء املعل ــًا جل قبلي
ــاق  ــدى اّتس ــث يف م ــل البح ــن أج ــة، م ــذه الدراس ه
املواصفــات الرتبويــة يف دليــل معلــم الرياضيــات 
الســعودية-كأحد  نســخته  يف  الســادس  للصــف 
ــخة  ــم يف النس ــل املعل ــع دلي ــروع -م ــات امل منتج
األصليــة مــن رشكــة ماجروهيــل، عــىل اعتبــار تلــك 
ــم  ــات قائ ــج رياضي ــًا ملنه ــة نموذج ــخة األصلي النس

. (NCTM)ــة ــر العاملي ــىل املعاي ع
ــزءًا  ــل ج ــة متّث ــة احلالي ــر أن الدراس ــر بالذك وجدي
مــن دراســٍة ملركــز التميــز البحثــي يف تطويــر العلــوم 
ــت  ــل، وهدف ــاث مراح ــىل ث ــات، متّــت ع والرياضي
الرياضيــات  تطويــر  مــروع  تطبيــق  تقويــم  إىل 
باململكــة  العــام  التعليــم  يف  الطبيعيــة  والعلــوم 
تقويــم  طريــق  عــن  وذلــك  الســعودية،  العربيــة 
منتجــات الكتــب ومــدى اتســاق مواصفاهتــا الرتبويــة 
توافــق  السلســلة األصــل، ومــدى  مــع  والفنيــة 
ــة  ــية املحلي ــط الدراس ــع اخلط ــلة م ــة السلس وماءم
املطلوبــة  واملهــارات  املعايــر  حتقــق  حيــث  مــن 
وجــودة  العــام،  التعليــم  وجمــاالت  مراحــل  يف 
تطبيقــات مدخــات وخمرجــات املــروع يف امليــدان. 
ــروع  ــات امل ــن منتج ــة م ــة الدراس ــت عين وتكون
ــة املعلــم(، واخلطــط  )كتــب الطالــب والتاريــن وأدل
ــا  ــت عليه ــي بني ــر الت ــق واملعاي ــية، والوثائ الدراس
السلســلة األصــل واملعايــر املحليــة ومصفوفــة املــدى 

ــايل: ــو الت ــىل النح ــا ع ــت مراحله ــع. وكان والتتاب
ــتهدف  ــة األوىل وتس ــم احللق ــة األوىل: تقوي املرحل
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ــرتة  ــال الف ــابع؛ خ ــع والس ــوف األول والراب الصف
الزمنيــة: مــن 4-1432هـــ إىل 12-1433هـــ.

املرحلــة الثانيــة: تقويــم احللقــة الثانيــة وتســتهدف 
الصفــوف الثــاين واخلامــس والعــارش؛ خــال الفــرتة 

الزمنيــة: مــن 1-1434هـــ إىل 12-1434هـ.
املرحلــة الثالثــة: تقويــم احللقــة الثالثــة وتســتهدف 
الصفــوف الثالــث والســادس والتاســع واحلــادي 
ــن  ــة: م ــرتة الزمني ــال الف ــر؛ خ ــاين ع ــر والث ع

1-1435هـــ إىل 12-1435هـــ.
مســتوى  أن  الدراســة  هــذه  نتائــج  وأظهــرت 
اتســاق كتــاب الطالــب ودليــل املعلــم مــع السلســلة 
ــة  ــتهدفة كان بدرج ــوف املس ــع الصف ــل جلمي األص
الرتبويــة  األســس  ملواصفــات  وذلــك  متوســطة، 
ــة  ــني كان بدرج ــاب، يف ح ــات الكت ــة ومكون والنظري
مرتفعــة للمواصفــات الفنيــة باســتثناء كتــاب الصــف 
الثــاين االبتدائــي الــذي حتقــق بدرجــة متوســطة 
)مركــز التميــز البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم 
البحثــي  التميــز  1433هـــ؛ مركــز  والرياضيــات، 
ــات، 1434هـــ؛  ــوم والرياضي ــم العل ــر تعلي يف تطوي
مركــز التميــز البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم 

1435هـــ(. ــات،  والرياضي
مشكلة الدراسة:

املناهــج  تطويــر  مــن  التعليــم  وزارة  قصــدت 
ــع  ــي يف واق ــر نوع ــداث تغي ــية إح ــب املدرس والكت
ــن  ــًا م ــدارس؛ انطاق ــائد يف امل ــم الس ــم والتعلي التعل
ــع  ــتهدف يف الواق ــي املس ــر النوع ــأن التغي ــا ب قناعته

الرتبــوي ال يمكــن حتقيقــه إال مــن خــال بيئــة تعلــم 
ــب  ــب تواك ــج وكت ــا مناه ــر هل ــة، يوف ــم فعال وتعلي
املســتجدات، وتعطــي فرصــة أكــر للطــاب؛ لتعلــم 
الرياضيــات بطــرق جتعلهــم أعضــاء فاعلــني ومنتجني 
يف املســتقبل، كًا حســب رغبته واســتعداداته وقدراته، 
مــع الرتكيــز عــىل موضوعــات جديــدة، حتاكــي احليــاة 

ــب. ــة للطال ــة والعملي الواقعي
ولكــون دليــل املعلــم أحــد منتجــات تطويــر 
مرجعــًا  ليكــون  الطبيعيــة  والعلــوم  الرياضيــات 
لدعــم املعلــم ومتكينــه مــن املــادة العلميــة املضّمنــة يف 
كتــب الطالــب، وأهــداف تدريســها، ومــن التخطيــط 
املائــم لتقديمهــا، حيــث يمثــل دليــل املعلــم املرجــع 
ــه املعلــم ألغــراض اإلحاطــة باملــادة  الــذي يعــود إلي
التعليميــة التــي حيتــوي عليهــا الكتــاب املــدريس 
املقرتحــة  اخلطــط  ووضــع  تدريســها،  وأهــداف 
ــة التعلــم  ــادة فاعلي لتقديمهــا واألنشــطة الازمــة لزي
ــم  ــن امله ــه م ــذا فإن ــة، 2011م(. ل ــمي وعطي )اهلاش
مقارنــة  وإجــراء  املعلــم،  ألدلــة  تقويــم  إجــراء 
للمرتجــم واملــواءم منهــا، ضانــًا لتوّفــر اجلــودة 
ــدًا التســاقها مــع املواصفــات يف  ــة هبــا، وتأكي املطلوب
ــهامها يف  ــن إس ــق م ــك للتحق ــل، وذل ــة األص األدل
ــذه  ــأيت ه ــه ت ــا. وعلي ــة منه ــداف املتوقع ــق األه حتقي
الدراســة للكشــف عــن مســتوى اتســاق املواصفــات 
الرتبويــة لدليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس 
املواصفــات  مــع  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف 
ــة كــا تظهــر يف نظــره مــن منتجــات سلســلة  الرتبوي
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ــادس. ــف الس ــل للص ماجروهي
وبالتــايل تتحــدد مشــكلة الدراســة يف اإلجابــة عــن 

الســؤال الرئيــس التــايل:
مــا مســتوى اّتســاق املواصفــات الرتبويــة   
ــادس  ــف الس ــات للص ــم الرياضي ــل معل لدلي
يف اململكــة كــام تظهــر يف دليــل املعلــم املناظــر 

لــه يف سلســلة ماجروهيــل؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:

اعتمدهــا . 1 التــي  الرتبويــة  املواصفــات  مــا 
ــادس  ــف الس ــات للص ــم الرياضي ــل معل دلي

ماجروهيــل؟  لسلســلة 
ــة يف . 2 ــات الرتبوي ــق املواصف ــتوى حتق ــا مس م

دليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس يف 
ــعودية؟ ــة الس ــة العربي اململك

أهداف الدراسة:
هدفــت هــذه الدراســة إىل حتديــد مســتوى اتســاق 
دليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس يف اململكة 
العربيــة الســعودية مــع املواصفــات الرتبويــة كــا تظهر 

يف النســخة األصليــة لسلســلة ماجروهيــل.
أمهية الدراسة:

تــأيت أمهيــة هــذه الدراســة مــن كــون تقويــم 
ــًا متجــددًا،  كتــب الرياضيــات املدرســية يمثــل متطلب
والتطــورات  التحديثــات  ملواكبــة  أوىل  كخطــوة 
العامليــة، يف جمــال مناهــج الرياضيــات، كــا أهنــا 
ــىل  ــني ع ــة للقائم ــة راجع ــم تغذي ــهم يف تقدي ــد تس ق
مــروع تطويــر الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة حــول 

ــات  ــات باملواصف ــم الرياضي ــل معل ــزام دلي ــدى الت م
الرتبويــة للسلســلة التي متــت مواءمتهــا )ماجروهيل(. 
ممــا يســاعد عــىل تقديــم مقرتحــات لتجويــد منتجــات 
املــروع، مــن خــال حتديــد جوانــب القــوة وجوانب 
القصــور- إن وجــدت- املتعلقــة بمنتجاتــه. وتســهم 
الدراســة كذلــك يف بنــاء أدوات تقويــم، لتكــون 

ــتقبلية. ــة املس ــات التقويمي ــًا للدراس ــًا علمي مرجع
حدود الدراسة:

احلــدود املوضوعيــة: دليــل معلــم الرياضيــات 
– 2013م،  1434هـــ  للصــف الســادس، الطبعــة 
ــخة  ــعودية، والنس ــة الس ــة العربي ــق يف اململك واملطب
ــلة  ــات سلس ــن منتج ــه م ــر ل ــل املناظ ــة للدلي األصلي

2009م. ماجروهيــل نســخة 
ــل  ــات التحلي ــة: اقتــرت عملي احلــدود اإلجرائي
عــر  أصــل  مــن  مواصفــات  مخــس  واملطابقــة 
ــلة  ــن سلس ــتخاصها م ــم اس ــة ت ــات تربوي مواصف

ــًا. ــتظهر الحق ــا س ــل، ك ماجروه
مصطلحات الدراسة:

ــل  ــزام دلي ــدى الت ــاق Alignment: م االتس  •
املعلــم باملواصفــات الرتبويــة التــي تظهــر 
يف سلســلة »ماجروهيــل« )بنــاًء عــىل مــا 

توصلــت إليــه هــذه الدراســة(.
 Educational الرتبويــة  املواصفــــــــات   •
الــروط  جمموعــة  هــي   :specifications

العلميــة التــي حتــدد مــا جيــب أن يكــون 
عليــه املنتــج التعليمــي مــن الناحيــة الرتبويــة 
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ــي  ــوى، وه ــارص املحت ــة عن ــة لكاف التعليمي
منتجــات  يف  املتحققــة  املواصفــات  تلــك 
معلــم  لدليــل  ماجروهيــل  سلســلة 

الرياضيــات.
العرض:

منهجية الدراسة:
الوصفــي  املنهــج  الدراســة  هــذه  اعتمــدت  
  (Contentــوى ــل املحت ــلوب حتلي ــق أس ــي وف التحلي
(analysis مــن خــال التحليــل الكمــي حلســاب عدد 

ــن  ــواهد م ــر الش ــة لتوف ــب املئوي ــرارات والنس التك
حيــث وجودهــا يف دليــل املعلــم، يف ضــوء وجودهــا 
يف السلســلة األصــل، أمــا التحليــل الكيفــي فتــم 
اســتخدامه للحصــول عــىل بيانــات وصفيــة لتحديــد 
ونــوع  واملواصفــات  املــؤرشات  حتقــق  مســتوى 
التحقــق ومناســبة ذلــك وفقــا لطبيعــة كل شــاهد مــن 
جهــة ومتطلباتــه يف املــواد التعليميــة بحســب النظــام 
ــواهد  ــعودية، والش ــة الس ــة العربي ــي يف اململك التعليم
واملــؤرشات التــي مل تتحقــق ودرجــة تأثرهــا يف جــودة 
ــة  ــة؛ دراس ــذه الدراس ــّد ه ــايل تع ــل. وبالت ــذا الدلي ه
وصفيــة، اعتمــدت أســلوب حتليــل املحتــوى الكمــي 
والنوعــي، املتمثــل يف حتليــل مضمــون حمتــوى كتــب 
التكــرارات  الرياضيــات، واســتخدام  املــروع يف 
والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية؛ لإلجابــة عن 

ــة. ــئلة الدراس أس
جمتمع الدراسة وعينتها:

ــات  ــي الرياضي ــة معلم ــة أدل ــع الدراس ــل جمتم متث

السلســلة  منتجــات  مــن   ،K-12 مــن  للصفــوف 
األصــل مــن ماجروهيــل الطبعــة 2009 م، والنســخ 
الســعودية املقابلــة هلــا، الطبعــة 1434 هـــ – 2013م. 
معلــم  دليــل  يف  الدراســة  هلــذه  العينــة  ومتثلــت 
الرياضيــات للصــف الســادس، يف منتجــات السلســلة 
األصــل واملطبــق يف اململكة العربيــة الســعودية )وزارة 

ــم، 1434هـــ(. ــة والتعلي الرتبي
بطاقــة  يف  الدراســة  أداة  متثلــت  الدراســة:  أداة 
حتليــل املحتــوى، والتــي بنيــت يف ضــوء املواصفــات 

ــة: ــوات التالي ــق اخلط ــة، وف الرتبوي
أوالً: التوصل إىل حمددات للمواصفات الرتبوية:

املحــددات  مــن  جمموعــة  عــىل  االتفــاق  تــم 
للمواصفــات الرتبويــة املتضمنــة يف هــذه األدوات 
ــتها  ــد دراس ــي بع ــق البحث ــاء الفري ــل أعض ــن قب م
تــم  التــي  املحــددات  تلــك  وهــي  ومناقشــتها، 
التوصــل إليهــا يف دراســة املرحلــة األوىل )تقريــر 
ــا يف  ــم تطويره ــزء األول )1-1(، 1433هـــ(، وت اجل
دراســة املرحلــة الثانيــة )تقريــر اجلــزء األول )2-1(، 

ــي: ــا ي ــددات في ــذه املح ــت ه 1434هـــ(. ومتثل
ــة  التكــرار: حيــث تظهــر هــذه املواصفــات يف أدّل

ــتمرة يف حمتواهــا. ــة مس ــلة األصــل بصف السلس
ــددًا  ــًا حم ــات نمط ــذه املواصف ــذ ه ــات: تتخ الثب

متّســقًا مهــا اختلفــت موضوعــات الــدروس.
العموميــة: ال تتصــل بموضــوع معــريف معــني 
فيكــون ظهورهــا مرتبطــا بــه، بــل تصــدق عــىل مجيــع 

ــات. ــب الرياضي ــة يف كت ــات املتضمن املوضوع
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ثانيًا: حتديد مصادر املواصفات:  
تــم حتديــد مصــادر املواصفــات الرتبويــة ملنتجــات 
الســادس، ومراجعــة  السلســلة األصــل للصــف 
قوائــم املعايــر ومواطــن اســتهدافها بعــد مســح 
الدراســة، وانتقــاء بعــض  األدب الرتبــوي جمــال 
ــا يف  ــتفادة منه ــن االس ــن املمك ــي م ــات الت الدراس
بنــاء األدوات والعمــل عــىل حتليلهــا ومناقشــتها بــني 
أعضــاء الفريــق البحثــي، وقــد ُاعتمــد عــىل املصــادر 

ــة:   التالي

ــب  ــب الطال ــات كت ــه يف مقدم ــّص علي ــا ُن م  •
وأدلــة املعلــم واألنشــطة بشــكل واضــح 
ورصيــح يف منتجــات سلســلة ماجروهيــل 

األصــل.
والفصــول  للوحــدات  املتعمــق  الفحــص   •
السلســلة  ملنتجــات  الــدروس  وعنــارص 
املواصفــات مــن  للوقــوف عــىل  األصــل 

التعليمــي. املنتــج  يف  جتســيدها  خــال 
مراجعــة األدب الرتبــوي )بشــكل خــاص   •
ــل  ــات ماجروهي ــة بمنتج ــات املتعلق الدراس
يف  للمســاعدة  للرياضيــات(  التعليميــة 
ــتخراجها  ــهيل اس ــات وتس ــة املواصف ماحظ

الدراســات:  ومنهــا  وصياغتهــا 
)Apthorp et al, 2001), (NCTM,2006), (Clements, 2007), 

(Mauch, 2007), (Glencoe, Mathematics,2010) , (Glen-

coe, McGraw-Hill 2010), (Glencoe, Mathematics, 2011), 

(Glencoe/McGraw-Hill, High school mathematics,2011).

.(NCTM,2000) : ومعاير بعض املنظات مثل
املواصفــات الرتبويــة لسلســلة ماجروهيــل   •
التــي متــت ترمجتهــا ومواءمتهــا مــن قبــل 

)2013م(. للتعليــم  العبيــكان  رشكــة 
ــي  ــات املدرســية الت ــر الرياضي ــادئ ومعاي مب  •
ــت  ــي مت ــل والت ــلة ماجروهي ــا سلس اعتمدهت
ترمجتهــا ومواءمتهــا مــن قبــل رشكــة العبيكان 

للتعليــم )2013م(.
أدوات الدراســة التقويميــة التــي تــم إعدادهــا   •
املرحلــة األوىل كــا ظهــرت يف  يف دراســة 
التقريــر األول )1-1( لعــام 1433هـــ، والتي 
االبتدائــي،  األول  الصفــوف:  اســتهدفت 

والرابــع االبتدائــي، واألول املتوســط. 
أدوات الدراســة التقويميــة التــي تــم إعدادهــا   •
يف دراســة املرحلــة الثانيــة كــا ظهــرت يف 
التقريــر الثــاين )2-1( لعــام 1434هـــ، والتي 
االبتدائــي،  الثــاين  الصفــوف:  اســتهدفت 
املتوســط،  والثــاين  االبتدائــي،  واخلامــس 

الثانــوي.  واألول 
ثالثًا: تطوير قوائم املواصفات:

بعــد أن تــم حتديــد مصــادر املواصفــات متــت 
الســتخاص  املصــادر  هــذه  ومراجعــة  دراســة 
املذكــورة  املحــددات  وفــق  الرتبويــة  املواصفــات 
ــادس. ــف الس ــل للص ــلة األص ــل السلس ــاه لدلي أع
قوائــم  وثبــات  صــدق  مــن  التحقــق  رابعــًا: 
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الرتبويــة: املواصفــات 
ــة  ــيكومرتية لقائم ــص الس ــن اخلصائ ــق م للتحق
ــن  ــا م ــل إليه ــم التوص ــي ت ــة الت ــات الرتبوي املواصف
ــورة  ــراءات املذك ــق اإلج ــي، وف ــق البحث ــل الفري قب
أعــاه، تــم حســاب الصــدق والثبــات هلــذه القائمــة 

كــا يــي: 
 Validity أ- الصدق

ــة  للتحقــق مــن صــدق قائمــة املواصفــات الرتبوي
تــم إجــراء التحكيــم الداخــي هلــذه القائمــة مــن قبــل 
ــني  ــدق املحكم ــرف بص ــذي يع ــي وال ــق البحث الفري
ــوء  ــل يف ض ــم التعدي ــن ث (Trustees validity)، وم

التحكيــم  اســتخدم  ثــم  التحكيــم.  هــذا  نتائــج 
ــج  ــوء نتائ ــات يف ض ــرار التعدي ــد إق ــي بع اخلارج
ــس  ــل رئي ــن قب ــم م ــذه القوائ ــي هل ــم الداخ التحكي
الفريــق البحثــي وأعضــاء الفريــق؛ حيــث تــم عرضها 
عــىل عــدد مــن املحكمــني مــن ذوي االختصــاص يف 
ــي  ــردات الت ــول املف ــم قب ــعودية، وت ــات الس اجلامع
حصلــت عــىل نســبة اتفــاق )80% فــا فــوق( وإجــراء 
التعديــات التــي اتفــق املحكمــون عــىل تعديلهــا، كــا 
ــا  ــذف بعضه ــردات وح ــض املف ــة بع ــت صياغ عدل
لكوهنــا ال تنتمــي إىل املحــاور أو لعــدم وضوحهــا 

ــا. وتكراره
Reliability ب- الثبات

املواصفــات  لقائمــة  البنــاء  ثبــات  وحلســاب 
بــني  االتفــاق  معامــل  اســتخدام  تــم  الرتبويــة؛ 
ــة،  ــذه املرحل ــي يف ه ــق البحث ــم الفري ــني، وه املحلل

حيــث تــوىل كل باحــث رئيــس ومســاعد باحــث بناء 
ومراجعــة القائمــة، وتــم حســاب الثبــات باســتخدام 
ــة  ــتخدام معادل ــني باس ــني املحلل ــاق ب ــل االتف معام
الثبــات  معامــل  بلــغ  وقــد   .(Holsti) هولســتي 
للمواصفــات الرتبويــة )0.89(، ممــا يشــر إىل أن 
ــم  ــو هاش ــث أورد أب ــع، حي ــاق مرتف ــل االتف معام
ــغ  ــًا إذا بل ــد مرتفع ــات يع ــل الثب )2004م( أن معام

ــة. ــاء الرتبي ــر عل ــة نظ ــن وجه ــر م )0.80( فأكث

التطبيق االستطالعي: 
عــىل  اســتطاعيًا  القوائــم  هــذه  تطبيــق  تــم 
ــني  ــاعدي الباحث ــل مس ــن قب ــتهدفة م ــب املس الكت
ــة؛  ــات باألدل ــن املواصف ــة م ــخة األولي ــة النس ملقابل
للتأكــد مــن انطباقهــا ومتثيلهــا فيهــا، وعــدم وجــود 
مواصفــات مفقــودة، أو مواصفــات افرتاضيــة قــد ال 

ــات. ــط باملنتج ترتب

خامسًا: إعداد بطاقات التحليل:
قائمــة  وثبــات  صــدق  مــن  التحقــق  بعــد 
ــم تبويبهــا يف  ــل املعلــم؛ ت ــة لدلي املواصفــات الرتبوي
ــف  ــات للص ــم للرياضي ــل املعل ــل دلي ــة لتحلي بطاق
ــرت  ــلوب ليك ــة أس ــذه البطاق ــذ ه ــادس، وتتخ الس
مســتوى  حيــث  مــن  الرباعــي   Likert Scale

التحقــق ))3( مرتفــع، )2( متوســط، )1( منخفــض، 
)0( منخفــض جــدًا(. ويبــني اجلــدول )1( هــذه 
املواصفــات وعــدد مــؤرشات كل مواصفــة، كــا 

ــي: ي
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ــن:  ــذه األداة، تضّم ــق ه ــل لتطبي ــداد دلي ــم إع وت
مقدمــة الدليــل، واهلــدف مــن الدراســة، والنواتــج 
املتوقعــة بعــد تطبيــق األدوات، والتعريــف ببطاقــة 
ــرز  ــف أب ــا وتعري ــا ووحداهت ــل وحماوره التحلي
املصطلحــات الــواردة فيهــا، ورشح مســتويات 
التحقــق وكيفيــة اختــاذ القــرارات املوضوعيــة 
تعبئــة  وكيفيــة  التحليــل  وإجــراءات  بشــأهنا، 
األداة. وهبــذا متــت اإلجابــة عــن الســؤال الفرعــي 
ــة  ــات الرتبوي ــا املواصف ــة )م ــذه الدراس األول هل
التــي اعتمدهــا دليــل معلــم الرياضيــات للصــف 

ــل؟(. ــلة ماجروهي ــادس لسلس الس
ولدواعــي االختصــار؛ فقــد تــم االقتصــار أثناء 
عــرض نتائــج التحليــل عــىل اخلمــس مواصفــات 
ــواردة  ــر ال ــة الع ــات الرتبوي ــن املواصف األوىل م

باجلــدول أعــاه.

إجراءات التحليل:
ــج  ــراءات املنه ــت إج ــة اتبع ــق أداة الدراس لتطبي
الوصفــي بأســلوب حتليــل املحتــوى وفق اإلجــراءات 
ــي  ــد ديفـــ ــاءت عن ــا جـــ ــها كاريل ك ــي اقرتحـ الت

ــي:  ــا ي ــي ك (Devi, 2009). وه

حتديــد املــادة املــراد حتليلهــا: وهــي عينــة . 1
الســابق ذكرهــا. الدراســة 

حتديــد فئــات التحليــل )ترميــــز الفئــات . 2
(Coding: وتــم حتديــد فئــات التحليــل هلــذه 

الدراســة بالشــواهد التــي يتــم تتبعهــا يف 
الدليــل.

ــراد . 3 ــادة امل ــز امل ــل )ترمي ــدة التحلي ــد وح حتدي
حتليلهــا(: وتــم حتديــد وحــدات التحليــل 
يف ضــوء الشــواهد ونطــاق اســتهدافها يف 
الدليــل، فقــد تكــون وحــدة التحليــل كامــل 

عدد المواصفات التربويةم
المؤشرات

3يقدم المحتوى دعماً للمعلم للوصول إلى جميع الطالب.1
4يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن.2
3يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل.3
5يقدم المحتوى دعماً للمعلم لالتجاه نحو التعلم النوعي متعدد المداخل.4
2يقدم المحتوى دعماً للمعلم ليجعل الطالب محوراً للعملية التعليمية.5

17المجموع

الجدول (1(
المواصفات التربوية لدليل المعلم وعدد مؤشرات كل مواصفة
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ــد تكــون الوحــدة، أو الفصــل،  ــل، أو ق الدلي
أو  الشــكل،  أو  الغــاف،  أو  الــدرس،  أو 
وهــي  إلــخ،  املاحــق.....  أو  املقدمــات، 
ــل  ــاهد يف دلي ــام كل ش ــل أم ــددة بالتفصي حم

التطبيــق لبطاقــة التحليــل. 
ــتوى . 4 ــىل مس ــم ع ــون باحلك ــرار يك ــاذ الق اخت

حتقــق الشــواهد وفــق خطــوات منهجيــة 
ــال،  ــكل جم ــق ل ــل التطبي ــا يف دلي ــم رشحه ت
ــتهدف  ــج املس ــة للمنت ــراءة املتأني ــدأ بالق وتب
بالتحليــل، وحتديــد مســتوى حتقــق الشــواهد 
يكــون يف ضــوء مقارنــة حمتــوى دليــل املعلــم 
ــن  ــل م ــلة األص ــود يف السلس ــو موج ــا ه ب
يعــد  حيــث  والتكــرار،  الوجــود  حيــث 
ــل  ــلة األص ــواهد يف السلس ــذه الش ــود ه وج
املرجعيــة  العامــات  بمثابــة  وتكراراهــا 
القــرار وذلــك يف   (Benchmarks)الختــاذ 

بطاقــة التحليــل األوليــة للمحلــل لــكل أداة.
ــواهد  ــع الش ــني إىل تتب ــه املحلل ــم توجي ــا ت ك
غــر املتحققــة إذا مل يتوفــر مــا يقابــل الشــاهد 
يف منتجــات املــروع مقارنــة بــا هــو موجــود 
يف السلســلة األصــل وتدويــن ذلــك يف عمــود 
املحــك  شــاهد.ويكون  كل  أمــام  مســتقل 
ــاهد  ــتهداف الش ــة اس ــم كيفي ــدار احلك إلص
يف منتجــات السلســلة األصــل وعــدد مــرات 
ــبة  ــة: النس ــة التالي ــتعال املعادل ــرار باس التك
ــرات  ــدد م ــق = ع ــة التحق ــل درج ــي متث الت

حتقــق الشــاهد يف الدليــل ÷ عــدد مــرات 
ــل  ــخة األص ــل النس ــاهد يف الدلي ــق الش حتق
)للفصــول املرتمجــة(.  ويتــم كتابــة املــرر 
هلــذا القــرار يف املــكان املخصــص لذلــك، 
 )3( الــوزن  تأخــذ  التحقــق  ومســتويات 
متحقــق بدرجــة مرتفعــة عنــد النســب املئويــة 
مابــني )75% - 100%(، )2( متحقــق بدرجــة 
ــني )%50  ــة ماب ــب املئوي ــد النس ــطة عن متوس
- أقــل مــن 75%(، )1( متحقــق بدرجــة 
ــني )%25  ــة ماب ــد النســب املئوي منخفضــة عن
- أقــل مــن 50%(، و)0( متحقــق بدرجــة 
ــل  ــة )أق ــب املئوي ــد النس ــدًا عن ــة ج منخفض
مــن 25%(، ليتــم التعامــل معهــا بالطــرق 

اإلحصائيــة.
ــوىّل ذلــك أربعــة . 5 ــة التحليــل، وت ــق بطاق تطبي

حمللــني.
النتائج واملناقشة:

الســؤال الرئيــس: مــا مســتوى اّتســاق املواصفــات 
الرتبويــة لدليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس 
ــه يف  ــر ل ــم املناظ ــل املعل ــر يف دلي ــام تظه ــة ك يف اململك

سلســلة ماجروهيــل؟
يتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

اعتمدهــا . 1 التــي  الرتبويــة  املواصفــات  مــا 
ــادس  ــف الس ــات للص ــم الرياضي ــل معل دلي

ماجروهيــل؟ لسلســلة 
ــة يف . 2 ــات الرتبوي ــق املواصف ــتوى حتق ــا مس م
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ــادس يف  ــف الس ــات للص ــم الرياضي ــل معل دلي
ــعودية؟ ــة الس ــة العربي اململك

للمعلــم  دعــًا  املحتــوى  يقــدم  األوىل:  املواصفــة 
الطــاب. مجيــع  إىل  للوصــول 

يوضــح اجلــدول )2( التكــرارات واملتوســط احلســايب 
واالنحــراف املعيــاري هلــذه التكــرارات، والنســب املئويــة 
ــة األوىل يف  ــؤرشات املواصف ــواهد وم ــق ش ــتوى حتق ملس

دليــل املعلــم للصــف الســادس، وهــي كــا يــي:
جدول (2(

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى
 »يقدم المحتوى دعماً للمعلم للوصول إلى جميع الطالب« 

النسبةالمؤشرات والشواهدم-ش
التكرار

مستوى التحقق

االنحراف المتوسط الحسابي
المعياري منخفض منخفضمتوسطمرتفع

جداً

المؤشر األول: يقدم دعماً يلبي حاجات الطالب (الموهوبين، سريعي التعلم، العاديين، بطيئي التعلم، المتأخرين دراسياً).

1-1

 Differentiated instruction ــم فــي صفحــة يوجــه المعل
ــع  ــى جمي ــول إل ــرة الوص ــي فق ــل ف ــات الدلي ــي مقدم ف
اســتعمال  إلــى   Reaching all learners الطــالب 
مصــادر متعــددة مطبوعــة وإلكترونيــة وفــق حاجاتهــم.

4ت

2.000.00
%100ن

2-1

 Differentiated instruction ــم فــي صفحــة يوجــه المعل
فــي مقدمــات الدليــل لكيفيــة تلبيــة حاجــات الطــالب مــن 
خــالل فقــرة Meeting students needs والتــي تقــدم 
ــة  ــب وكيفي ــاب الطال ــي كت ــات ف ــددة لتدريب صــوراً متع

توظيفهــا وفــق حاجاتهــم.

131.250.43ت

3-1

 Options for يقــدم فــي فقــرة خيــارات تنويــع التعليــم
وإرشــادات  مهــام   differentiated instruction
للمعلــم لدعــم تعلــم الموهوبيــن، والمتفوقيــن دراســياً، 
وســريعي التعلــم، والعادييــن، بطيئــي التعلــم، المتأخريــن 

ــط كل درس. ــي مخط ــياً ف دراس

4ت

3.000.00
%100ن

4-1

يوجــه المعلــم إلــى بدائــل تقنيــة وروابــط إلكترونيــة فــي 
بدايــة كل وحــدة، وكل فصــل وكل درس علــى شــبكة 
فيهــا  يتوفــر   Math online فقــرة  فــي  اإلنترنــت 
 ،Extra examples ــل ــوع (مث ــي متن ــوى رياض محت
Self-check quiz ،Personal tutor) وفــي فقــرة 
تنويــع  فــي  منهــا  لالســتفادة   Teacher tech tools

ــالب. ــات الط ــق حاج ــم وف التعلي

13ت

1.250.43
%75%25ن

5-1

يقــَدم كتيــب Student handbook فــي ملحــق الكتــاب 
 Extra) مثــل تدريبــــــات إضافيـــــــــة  فيــه  يتوفــر 
 Concept ،Mixed problem solving ،practice

ــالب. ــات الط ــق حاج ــم وف ــم التعل and skills) لدع

4ت

0.000.00
%100ن
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النسبةالمؤشرات والشواهدم-ش
التكرار

مستوى التحقق

االنحراف المتوسط الحسابي
المعياري منخفض منخفضمتوسطمرتفع

جداً

6-1

 Chapter planner يوجــه المعلــم فــي مخطــط الفصــل
 Technology  إلــى روابــط إلكترونيــة فــي صفحــة
solutions تتضمــن إرشــادات ونصائــح للوصــول إلــى 
ــي كل  ــر ف ــن خــالل مخططــات تظه ــع الطــالب م جمي
 ،Teacher resources فصـــــــــل تحت مسمـــــــــــى

.Internet resources و ،Student toolsو

13ت

0.25
%75%25ن

1.291.01المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول:

%43النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول:

المؤشــر الثانــي: يقــدم دعمــا لمراعــاة مســتويات اإلنجــاز الفرديــة للطــالب (فــوق المتوســط، ضمــن المتوســط، دون المتوســط) لضمــان وصولهــم إلــى 
النواتــج المتوقعــة.

1-2

 Differentiated يوجـــــــــه المعلــم فــي صفحـــــــــــة
instruction فــي مقدمــات الدليــل لكيفيــة الوصــول 
ــق  ــع الطــالب Reaching all learners وف ــى جمي إل
مســتويات اإلنجــاز المختلفــة باســتعمال مصــادر متعــددة 

ــة. مطبوعــة وإلكتروني

31ت

1.750.43
%25%75ن

2-2

يوجــه المعلــم إلــى بدائــل تقنيــة وروابــط إلكترونيــة فــي 
بدايــة كل وحــدة، وكل فصــل وكل درس علــى شــبكة 
فيهــا  يتوفــر   Math online فقــرة  فــي  اإلنترنــت 
 (Extra examples, ــل ــوع مث ــي متن ــوى رياض محت
(Personal tutor, Self-check quiz يســاعده فــي 

ــاز. ــتويات اإلنج ــق مس ــم وف ــع التعلي تنوي

13ت

0.250.43
%75%25ن

3-2
يشــير جــدول تنويــع الواجبــات فــي مخطــط الفصــل إلــى 
نــوع الواجبــات المنزليــة التــي يكلــف بهــا الطــالب وفــق 

ــتويات اإلنجاز. مس

31ت
2.750.43

%25%75ن

4-2

يوجــه المعلــم إلــى مصــادر متنوعـــــــة فــي صفحــة 
الكتيــب  مثــل   Leveled lesson resources,
 Lesson reading و   Enrichment اإلثرائــــــــي 
 word ،Study guide and interventionو Guide
تنويــع  فــي  منهــا  ولالســتفادة   problem practice
المتوســط،  (فــوق  اإلنجــاز  مســتويات  وفــق  التعليــم 

المتوســط). دون  المتوســط،  ضمــن 

31ت

2.750.43
%25%75ن

5-2

ــائل  ــل المس ــى ح ــه إل ــه طالب ــم توجي ــى المعل ــد عل يؤك
الفرديــة أو العكــس فــي كل درس فــي فقــرة »تــدرب 
 Practice & problem solving»المســائل وحــل 
وفــي حالــة عــدم إتقانهــم يرجــع إلــى التدريبــات الزوجيــة 

ــم. لدعــم التعل

4ت

3.000.00
%100ن
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يتضــح مــن اجلــدول )2( أعــاه أن قيمــة املتوســط 
املواصفــة األوىل »يقــدم  احلســايب ملســتوى حتقــق 
املحتــوى دعــًا للمعلــم للوصــول إىل مجيــع الطــاب« 
 ،)0.23( معيــاري  وبانحــراف   ،)1.43( تســاوي 

ويقــع هــذا املتوســط يف املــدى مــا بــني )0.75 – 
ــذه  ــق ه ــة حتق ــون درج ــك تك ــن 1.5(، وبذل ــل م أق

ــا )% 47.7(. ــبة حتققه ــة، ونس ــة منخفض املواصف
ــم املتوســطات احلســابية ملــؤرشات  وتراوحــت قي

النسبةالمؤشرات والشواهدم-ش
التكرار

مستوى التحقق

االنحراف المتوسط الحسابي
المعياري منخفض منخفضمتوسطمرتفع

جداً

6-2

يوجــه المعلــم إلــى محتــوى علــى قــرص مــرن يتضمــن 
Teacher works إرشــادات تســاعد المعلــم فــي تحديــد 
التدريبــات المناســبة لجميــع مســتويات الطــالب ويوفــر 

جــدوال توضيحيــا لتلــك المســتويات ومتطلباتهــا.

4ت

0.000.00
%100ن

1.751.22المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني:

%58.3النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني:

المؤشر الثالث: يدعم تنويع التعليم وفق تنوع أنماط التعلم (حركية، بصرية، سمعية، اجتماعية، منطقية، فردية، ...).

1-3
 Options for يقــدم فــي فقــرة خيــارات تنويــع التعليــم
وإرشــادات  مهــام   differentiated instruction

ــم. ــاط التعل ــق أنم ــم وف ــع التعلي ــم لتنوي ــم المعل لدع

4ت
3.000.00

%100ن

2-3
ــى  ــرة RTI response to intervention إل توجــه فق
ــع المســتويات  ــم المناســبة لجمي ــات وأدوات التقوي تدريب

المختلفــة للطــالب بتنــوع أنمــاط تعلمهــم.

4ت
0.000.00

%100ن

3-3
ــدة  ــة كل وحـــ ــي بداي ــى مشــروعات ف ــم إل يوجــه المعل

Real-world unit project
تساعد المعلم في تنويع التعليم وفق أنماط التعلم.

13ت
0.250.43

%75%25ن

4-3
 Differentiated ــم ــع التعليـــــ ــرة تنوي ــع فقــــ تشجــــ
instruction المعلــم علــى تنويــع التعليــم داخــل الصــف 

وفــق أنمــاط التعلــم.

4ت
3.000.00

%100ن

5-3
 Reading and   تتضمــن صفحــة القــراءة والكتابــة
writing فــي مخطــط الفصــل العديــد مــن المهــام التــي 

ــدى الطــالب. ــم ل تراعــي تنــوع أنمــاط التعل

4ت
0.000.00

%100ن

1.251.43المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث:

%43.3النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث:

1.430.23المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى:

%47.7النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى:
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هــذه املواصفــة مــا بــني )1.25-1.75(، وجــاء 
املــؤرش الثــاين يف املرتبــة األوىل، بمتوســط حســايب 
قيمتــه )1.75(، يليــه املــؤرش األول بمتوســط حســايب 
قيمتــه )1.29(، ويف املرتبــة األخــرة يــأيت املــؤرش 

ــه )1.25(. ــايب قيمت ــط حس ــث بمتوس الثال
وتعــزى هــذه النتيجــة إىل حتقــق الشــواهد )3-1(، 
ــة  )2-3(، )2-4(، )2-5(، )3-1(، و)3-4( بدرج
مرتفعــة ممــا يــدل عــىل توفــر املفــردات التي حتقــق هذه 
الشــواهد يف الدليــل مــن منتجــات املــروع، وحتقــق 

الشــاهدان )1-1( و)1-2( بدرجــة متوســطة.
وجــاء الشــاهدان يف املســتوى املنخفــض )1-
ــرى يف  ــواهد األخ ــاءت الش ــني ج 2( و)1-4( يف ح
املســتوى املنخفــض جــدًا؛ نتيجــة خللــو الدليــل مــن 
ــًا: ال يوجــد  مصــادر عــدة حتقــق هــذه الشــواهد مث
الكتــاب  ملحــق  يف   Student handbook كتيــب 
  (Extra:ــل ــة مث ــات إضافي ــه تدريب ــر في ــذي تتوف ال
 practice، Mixed problem solving، Concept

(and skills لدعــم التعلــم وفــق حاجــات الطــاب.

 Technology solutions ــة ــد صفح ــا ال توج ك
التــي تتضمــن إرشــادات ونصائــح للوصــول إىل 
ــر يف كل  ــات تظه ــال خمطط ــن خ ــاب م ــع الط مجي
 Studentو Teacher resources ــمى ــت مس ــل حت فص
Internet resources و ,Tools، وال توجــد صفحــة 

ــًا  ــب أيض ــل، وتغي ــط الفص ــة يف خمط ــراءة والكتاب الق
.RTI response to intervention فقــرة 

ــم  ــه املعل ــروع توجي ــخة امل ــًا يف نس ــب أيض ويغي

إىل بدائــل تقنيــة وروابــط إلكرتونيــة يف بدايــة كل 
فصــل مثــال ص: 11، وكل درس مثــال ص: 12، 
عــىل شــبكة اإلنرتنــت التــي يتوفــر فيهــا حمتــوى 
  Extra examples personalــل ــوع )مث ــايض متن ري
(Tutor, Self-check quiz يســاعده يف تنويــع التعليــم 

ــاز. ــتويات اإلنج ــق مس وف
عــىل  حمتــوى  إىل  املعلــم  توجيــه  يتــم  ال  كــا 
قــرص مــرن يتضمــن Teacher works إرشــادات 
ــع  ــات املناســبة جلمي ــد التدريب تســاعد املعلــم يف حتدي
ــي  ــدول توضيح ــر ج ــاب وال يتوف ــتويات الط مس

لتلــك املســتويات ومتطلباهتــا.
ــة  ــات يف بداي ــًا إىل مروع ــم أيض ــه املعل وال يوج
كل وحــدة Real-world unit project )حيــث مل يتــم 
تنظيــم الكتــاب يف وحــدات( والتــي تســاعد املعلــم يف 

تنويــع التعليــم وفــق أنــاط التعلــم.
ولتحقيــق مــؤرشات هــذه املواصفــة يتطلــب تنويع 
ــروق  ــات والف ــع االختاف ــتيعاب مجي ــم واس التعلي
بــني الطــاب وأنــاط تعلمهــم ملســاعدهتم عــىل 
التعلــم، كــا أنــه يتطلــب توفــر املــواد وإتاحــة الدعــم 
جلميــع الفصــول الدراســية، وجلميــع الطــاب، وهــذا 
مــا أكــدت عليــه العديــد مــن الدراســات واملنظــات، 
وعــىل رأســها املجلــس الوطنــي ملعلمــي الرياضيــات، 
والــذي عــّده مبــدأ مــن مبــادئ الرياضيــات املدرســية 
يف وثيقــة معايــر الرياضيــات املدرســية لعــام 2000م  
الرتبويــة:  الدراســات  ومــن   ،(NCTM, 2000)

 (Kentucky, 2002)، دراســة كل مــن واليــة كنتاكــي
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)Glencoe Math-  و (Edwards, 2009) وإدوارد
اإلشــارة  وجتــدر  وغرهــا.   ،ematics, 2011)

إىل أن دراســة الشــعان )2013م( أظهــرت أن 
مواصفــة حتقيــق املســاواة جلميــع التاميــذ متّثلــت 
ــواءم.  ــل وامل ــني األص ــة يف الكتاب ــب متقارب بنس
 ،(Kentucky, 2002) كنتاكــي  دراســة  أن  كــا 
ــّرت  ــل، أق ــات ماجروهي ــت منتج ــي فحص والت
ــة،  ــاب املختلف ــاط الط ــتويات وأن ــا ملس بمراعاهت
ــه نتيجــة هــذه  ــا أظهرت ــع م ــق م ــذي يتف األمــر ال

ــع  ــارات تنوي ــاص بخي ــؤرش اخل ــة، يف امل املواصف
ــم. التعلي

ــمول  ــوى بالش ــم املحت ــة: يتس ــة الثاني املواصف
ــوازن. ــق والت والعم

ــط  ــرارات واملتوس ــدول )3( التك ــح اجل يوض
احلســايب واالنحــراف املعيــاري هلــذه التكــرارات، 
شــواهد  حتقــق  ملســتوى  املئويــة  والنســب 
ومــؤرشات املواصفــة الثانيــة يف دليــل املعلــم 

ــي: ــا ي ــي ك ــادس، وه ــف الس للص

جدول (3 (
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية

 »يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن« 

النسبةالمؤشرات والشواهدم-ش
التكرار

مستوى التحقق
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري منخفض منخفضمتوسطمرتفع

جداً

.1NCTM المؤشر الرابع: يدعم المعلم في استهداف معايير الرياضيات المدرسية وفق

1-4

مرجعــــي  بكتيــب  المعلــم  يــزود 
 Teacher reference handbook
مرفــق فــي دليــل المعلــم يبيــن فيــه 
ــي  ــوى الرياض ــم للمحت ــع المفاهي تتاب
نقــاط  يعكــس  الصفــوف  لجميــع 
التركيــز فــي كل صــف، ويوضــح 
حيــث  مــن  المفاهيــم  هــذه  نــوع 
أو   ،Introduce تقديمــاً  كونهــا 
أو   ،Develop (تنميــة)  تطويــراً 
أو  تأكيــداً  أو   ،Reinforceًتعزيــزا
 ،Maintain and apply تطبيقــاً 
ــارات   ــة للمـهــــ ــات سابقــــ أو متطلب

.Prerequisite skills

4ت

0.000.00

%100ن

إدوارد
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النسبةالمؤشرات والشواهدم-ش
التكرار

مستوى التحقق
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري منخفض منخفضمتوسطمرتفع

جداً

2-4

Standard- ةيقــدم اختبــارات معياريــ
التدريــب  تســتهدف    ized tests
علــى معاييــر NCTM بشــكل معلــن 
ــاب، مــزود بنمــاذج  فــي مالحــق الكت
ــا  ــة به ــر المرتبط ــات والمعايي لإلجاب

ــا. ــادات لتطبيقه وإرش

4ت

0.000.00
%100ن

0.000.00المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع:

%0.0النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع:

المؤشر الخامس: يركز المحتوى الرياضي على النقاط المحورية  NCTM Focal Pointsللصف.

1-5

 NCTM المحوريــة  النقــاط  يقــدم 
معلنــة  للصــف   focal points
إلــى  ويشــير  الدليــل  مقدمــات  فــي 
فــي  بهــا  يرتبــط  الــذي  المحتــوى 
بجــدول  مــزودة  الكتــاب  صفحــات 
المســتهدفة  التركيــز  نقــاط  يوضــح 
لــكل صــف والفصــول المرتبطــة بهــا 

الطالــب. كتــاب  مــن 

4ت

3.000.00
%100ن

2-5

النقــاط  رابــط  إلــى  المعلــم  يوجــه 
المحوريــة علــى موقــع اإلنترنــت لـــ ـ 
NCTM يتوفــر فيــه محتــوى يغطــي 
النقــاط المحوريــة للصــف والنقــاط 
المرتبطــة بهــا وكيفيــة اســتهدافها مــع 

ــة. ــة داعم أمثل

31ت

1.750.43
%25%75ن

3-5

يوجــه المعلــم إلــى مواضــع النقــاط 
المحوريــة للصــف الســادس بشــكل 
ــي  ــارس، وف ــي الفه ــر ف واضــح يظه
مخطــط  وفــي  الفصــل،  مخطــط 
ــاط  ــذه النق ــوز ه ــع رم ــدرس بوض ال

عنــد كل محتــوى يحققهــا.

4ت

1.000.00
%100ن

1.380.38المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس:

%46النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس:

المؤشر السادس: يراعي التوازن بين العمق واالتساع في المهارات والمعرفة الرياضية.
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النسبةالمؤشرات والشواهدم-ش
التكرار

مستوى التحقق
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري منخفض منخفضمتوسطمرتفع

جداً

1-6

بيــن  التــوازن  إلــى  المعلــم  يوجــه 
تقديــم  عنــد  واالتســاع  العمــق 
المعرفــة الرياضيــة المتضمنــة فــي 
كتــاب الطالــب بشــكل صريــح فــي 
مقدمــات دليــل المعلــم فــي صفحــة 
 Program فلســفة السلسلـــة للتــوازن
philosophy مدعمــة بصــور مــن 

الكتــاب.

13ت

2.250.43
%75%25ن

2-6

يوجــه المعلــم إلــى تدعيــم البرامــج 
للتــوازن  السلســلة  فــي  الرياضيــة 
والمهــــــــــارات  المفاهيـــــم  بيــن 
فــي صفحــــــة  المشــكالت  وحــــل 
 Welcome to math connects
مقدمــات  فــي  بالصــور  مدعمــة 

الدليــل.

4ت

3.000.00
%100ن

3-6

تُقــَدم نصائــح للمعلــم فــي كل درس 
تشــير   Focus التركيــز فقــرة  فــي 
التــي  المعرفــة  وعمــق  نــوع  إلــى 
ــدرس. ــي ال ــا ف ــز عليه ــب التركي يج

4ت

3.000.00
%100ن

4-6

يوجــه المعلــم بشــكل صريــح مــن 
 Blending your صفحــة  خــالل 
instruction فــي مقدمــات الدليــل 
إلــى التــوازن فــي اســتعمال المصــادر 
ــم  ــي التعلي ــوازن ف ــددة لدعــم الت المتع
والمصــادر  الطالــب  كتــاب  بيــن 
األخــرى مدعمــة بصــورة الكتــب فــي 

وضــع التــوازن.

13ت

1.250.43
%75%25ن

2.380.72المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس:

%79.3النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس:

المؤشر السابع: يدعم عمليات االستقصاء العلمي Scientific Inquiry للمعرفة الرياضية.

1-7

ــَدم أســئلة االســتقصاء الموجــه فــي  تُق
Scaffold- البنــاء«  فقــرة »أســئلة 
ing questions ويوجــه المعلــم إلــى 
كيفيــة اســتخدامها داخــل الصــف فــي 

.Teach ــم ــة التعلي مرحل

4ت

3.000.00
%100ن
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يتضــح مــن اجلــدول )3( أعــاه أن قيمــة املتوســط 
احلســايب ملســتوى حتقــق املواصفــة الثانيــة »يتســم 
املحتــوى بالشــمول والعمــق والتــوازن« تســاوي 
ــذا  ــع ه ــاري )1.13(، ويق ــراف معي )1.69(، وبانح
املتوســط يف املــدى مــا بــني )1.50- أقــل مــن2.25(، 
وبذلــك تكــون درجــة حتقــق هــذه املواصفة متوســطة، 

ــا )56.3%(. ــبة حتققه ونس
  وتراوحــت قيــم املتوســطات احلســابية ملــؤرشات 

هــذه املواصفــة مــا بــني )0.00-3.00(، وجــاء 
ــايب  ــط حس ــة األوىل، بمتوس ــابع يف املرتب ــؤرش الس امل
الثانيــة  املرتبــة  يف  يليــه   ،)3.00( تســاوي  قيمتــه 
ــه )2.38(،  ــايب قيمت ــط حس ــادس بمتوس ــؤرش الس امل
ــط  ــة بمتوس ــة الثالث ــس يف املرتب ــؤرش اخلام ــه امل يلي
حســايب قيمتــه )1.38(، ويــأيت املــؤرش الرابــع يف 

ــه )0(. ــايب قيمت ــط حس ــرة بمتوس ــة األخ املرتب
الشــواهد  إىل حتقــق  النتيجــة     وتعــزى هــذه 

النسبةالمؤشرات والشواهدم-ش
التكرار

مستوى التحقق
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري منخفض منخفضمتوسطمرتفع

جداً

2-7

درس  خــالل  مــن  المعلــم  يوجــه 
ــى تشــجيع  االستكشــاف Explore إل
واكتشــاف  البحــث  علــى  الطالــب 
الرياضيــة. والمهــارات  المفاهيــم 

4ت

3.000.00
%100ن

3-7

الطــالب  لتشــجيع  المعلــم  يوجــه 
علــى حــل أســئلة االستكشــاف فــي 
 Mini lab فقــرة المختبــر الصغيــر
الرياضيــة  المفاهيــم  الستكشــاف 

الــدرس. فــي  الجديــدة 

4ت

3.000.00
%100ن

4-7

تشــجع المهــام المتضمنــة فــي دروس 
 Problem اســتقصاء حل المشــكالت
الطالــب   solving investigation
ــق اإلســتراتيجية  ــار وتطبي ــى اختي عل

المناســبة للحــل.

4ت

3.000.00
%100ن

3.000.00المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع:

%100النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع:

1.691.13المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية:

%56.3النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية:
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-7(  ،)1-7(  ،)3-6(  ،)2-6(  ،)1-6(  ،)1-5(
2(، )7-3( و)7-4( بدرجــة مرتفعــة، ممــا يــدل 
ــل  ــا يف الدلي ــي حتققه ــرات الت ــك الفق ــر تل ــىل توف ع
ــتوى  ــاهد )5-2( يف املس ــاء الش ــروع، وج ــن امل م
املتوســط، بينــا جــاء الشــاهدان )5-3( و)6-4( يف 
ــرات  ــن الفق ــد م ــاب العدي ــض لغي ــتوى املنخف املس
التــي حتقــق هــذه الشــواهد. أمــا الشــاهدان )1-4( 
ــدًا،  ــض ج ــتوى املنخف ــاءا يف املس ــد ج و)4-2( فق
ــي  ــرات الت ــن الفق ــد م ــاب العدي ــة لغي ــك نتيج وذل
ــات  ــن منتج ــل م ــن الدلي ــواهد م ــذه الش ــق ه حتق
ــم  ــزود املعل ــروع مل ي ــخة امل ــل: يف نس ــروع، مث امل
ــه  ــني في ــم يب ــل املعل ــق يف دلي ــي مرف ــب مرجع بكتي
تتابــع املفاهيــم  للمحتــوى الريايض جلميــع الصفوف 
يعكــس نقــاط الرتكيــز يف كل صــف، ويوضــح نــوع 
هــذه املفاهيــم مــن حيــث كوهنــا تقديــًا، أو تطويــرًا 
)تنميــة(، أو تعزيــزًا، أو تأكيــدًا أوتطبيقــا أو متطلبات 

ــارات. ــابقة للمه س
ــل  ــخة األص ــة يف نس ــارات معياري ــدم اختب   ويق
عــىل  التدريــب  تســتهدف   Standardized tests

ــاب  ــر NCTM بشــكل معلــن يف ماحــق الكت معاي
لإلجابــات  بنــاذج  مــزودة   ،735-718 ص: 
واملعايــر املرتبطــة هبــا وإرشــادات لتطبيقهــا، بينــا ال 

ــروع. ــب امل ــد يف كت توج
ــه  ــت إلي ــا توصل ــع م ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
ــر  ــة )تقري ــة التقويمي ــة األوىل للدراس ــة املرحل دراس
ــع  ــة األوىل )1-1(، 1433هـــ( للصــف الراب املرحل

للدراســة  الثانيــة  املرحلــة  ودراســة  االبتدائــي، 
 ،)2-1( الثانيــة  املرحلــة  )تقريــر  التقويميــة 
1434هـــ(. كــا أن مــا كشــفت عنــه الدراســة احلالية 
مــن حيــث كــون املعايــر غــر معلنــة، وذلــك بالرغم 
لركــة  الرياضيــات  كتــب  فلســفة  تأكيــد  مــن 
ــة  ــر معلن ــون املعاي ــىل رضورة أن تك ــل ع ماجروهي
وموجهــة لعمليــة التعلــم يف مجيــع الصفــوف، حيــث 
ــوم  ــي تق ــر NCTM والت ــك معاي ــىل ذل ــدت ع أك
عليهــا السلســلة؛ هــذا األمــر يعنــي التوافــق مــع مــا 
ــرت  ــا أظه ــر )2005م( عندم ــة النذي ــه دراس أّكدت
ــر )NCTM( عــىل وثيقــة  ــر معاي نتائجهــا عــدم توف
منهــج الرياضيــات يف اململكــة العربيــة الســعودية يف 
املرحلــة املتوســطة يف جمــايل اهلندســة والقيــاس. بينــا 
ــهري  ــانني والش ــة حس ــة دراس ــع نتيج ــارض م يتع
حمتــوى  توافــق  أظهــرت  والتــي  )2013م(، 
ــة  ــوف )3 – 5( باململك ــورة بالصف ــات املط الرياضي
ــبة  ــر )NCTM( بنس ــع معاي ــعودية م ــة الس العربي

.93.7%

بالرتابــط  املحتــوى  يتســم  الثالثــة:  املواصفــة 
والتكامــل. املنطقــي 

واملتوســط  التكــرارات   )4( اجلــدول  يوضــح 
ــرارات،  ــذه التك ــاري هل ــراف املعي ــايب واالنح احلس
والنســب املئويــة ملســتوى حتقــق مــؤرشات املواصفــة 
الثالثــة يف دليــل املعلــم للصــف الســادس، وهــي كــا 

يــي:
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جدول (4(
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة

 »يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل« 

النسبةالمؤشرات والشواهدم-ش
التكرار

مستوى التحقق
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري منخفض منخفضمتوسطمرتفع

جداً
المؤشر الثامن: يقدم المعرفة الرياضية بشكل مترابط رأسياً عبر الوحدات والفصول والدروس.

1-8
يشــير إلــى المعرفــة الرياضيــة المترابطة 
الكتــاب  بشــكل صريــح علــى غــالف 

.Math connects تحــت مســمى

13ت
1.250.43

%75%25ن

2-8

الرأســي  الترابــط  إلــى  المعلــم  يوجــه 
ألجــزاء السلســلة وللبرامــج الرياضيــة 
Vertical alignment: فــي صفحــة أهــال 
 Welcome to math connects بــك

ــل. ــات الدلي ــي مقدم ف

4ت

3.000.00
%100ن

3-8

صفحـــــــــة  فـــــــــي  المعلــم  يوجــه 
إلــى    Professional development
الترابــط الرأســي للمعرفــة الرياضيــة 
ــل  ــط الفص ــي مخط ــوف ف ــر الصف عب
 Vertical alignment ضمــن مخطــط
 Backmapping and فقــــرة  وفــي 

.  vertical alignment

13ت

2.250.43
%75%25ن

4-8
توجــه فقــرة التركيــز Focus المعلــم فــي 
ــط الرأســي  ــى التراب مخطــط كل درس إل

بيــن الــدروس.

4ت
3.000.00

%100ن

5-8

ــالل  ــن خ ــط م ــى التراب ــم إل ــه المعل يوج
 Spiral فقــرة المراجعـــــة التراكميــــة
review وكيــف ترتبــط بالــدروس داخــل 

ــدة. الوح

4ت

0.000.00
%100ن

6-8

يوجــه المعلــم فــي فقــرة »اســتعد للــدرس 
 Get ready for the next »الالحــق
ــم  ــط الرأســي للمفاهي ــى التراب lesson إل
الحاليــة، والمهــارات المســتقبلية لــدروس 
الحقــة، وكيــف يســتهدفها لــدى الطــالب.

13ت

1.250.43
%75%25ن

7-8

ــن خــالل دروس فصــل  ــم م ــه المعل يوج
ــى  ــم الحــق« Looking ahead إل »تعل
تدريــب الطــالب علــى مهــارات رياضيــة 
تهيئهــم  الصــف  فــي  محــددة  لمعاييــر 

ــة. ــوف الحق ــي صف ــارات ف ــم مه لتعل

13ت

1.250.43
%75%25ن

1.711.01المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن:
%57النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن:
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النسبةالمؤشرات والشواهدم-ش
التكرار

مستوى التحقق
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري منخفض منخفضمتوسطمرتفع

جداً
. Life Relevant المؤشر التاسع: يقدم تطبيقات ومواقف رياضية تحقق التكامل بين الرياضيات وواقع الحياة

1-9
الوحــدة  مقدمــة  فــي  صــور  تتوفــر 
الرياضــي  المحتــوى  تربــط  والفصــل 

الطــالب. بواقــع  والفصــل  للوحــدة 

13ت
2.250.43

%75%25ن

2-9

حياتنــا  فــي  الرياضيــات  فقــرة  توجــه 
 What is math got to do with it
المعلــم إلــى التأكيــد للطالــب علــى أهميــة 
ــب. ــاة للطال ــع الحي ــي واق ــات ف الرياضي

4ت

0.000.00
%100ن

3-9

 Unit وحــدة  كل  فــي  مشــروع  يقــَدم 
project real-world يربــط المعرفــة 
الرياضيــة المتضمنــة فــي الوحــدة بواقــع 

الطــالب.

4ت

0.000.00
%100ن

4-9

ــط  ــرة »الرب ــم مــن خــالل فق يوجــه المعل
مــع الحيــاة« Real-world link إلــى 
تطبيقــات المعرفــة الرياضيــة للفصــل فــي 

ــاة الطالــب. حي

31ت

2.750.43
%25%75ن

1.251.26المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع:
%41.7النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع:

المؤشر العاشر: يبرز التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرى.

1-10

توجــه فقــرة عالقــة الرياضيــات بالمــواد 
 More cross-curricular   األخــرى
ــم  ــي كل وحــدة- المعل connections -ف
ــواد األخــرى  ــي الم ــع معلم ــاركة م المش
لتطبيــق المفاهيــم الرياضيــة فــي ســياقات 

أخــرى.

4ت

0.000.00
%100ن

2-10

يقــدم مشــاريع متنوعــة فــي بدايــة كل 
 Unit project وحــدة تحــت مســمى  
بســياقات  الرياضيــة  المعرفــة  تربــط 

متعــددة.

4ت

0.000.00
%100ن

3-10

 Team المعلميــن  فريــق  فقــرة  توجــه 
teacher فــي افتتاحيــة الوحــدة المعلــم 
ــن تخصصــات  ــة م ــرق تعليمي ــن ف لتكوي
مختلفــة لتثبيــت العالقــة بيــن الرياضيــات 

ــرى. ــواد األخ والم

4ت

0.000.00
%100ن

0.000.00المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر:
%0.0النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر:

1.590.72المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة:
%53النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة:
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يتضــح مــن اجلــدول )4( أعــاه أن قيمــة املتوســط 
ــم  ــة »يتس ــة الثالث ــتوى حتقــق املواصف ــايب ملس احلس
املحتــوى بالرتابــط املنطقــي والتكامــل«، تســاوي 
ــر  ــا يش ــاري )0.72(، مم ــراف معي )1.59(، وبانح
إىل أن درجــة حتقــق هــذه املواصفــة متوســطة؛ حيــث 
وقــع هــذا املتوســط يف املــدى بــني )1.50- أقــل 
ــاوي  ــة تس ــذه املواصف ــق ه ــبة حتق ــن 2.25(، ونس م

.)53%(
وتراوحــت قيــم املتوســطات احلســابية للمؤرشات 
مــا بــني )0- 1.71(، حيــث جــاء املــؤرش الثامــن يف 
املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب قيمتــه )1.71(، يليــه 
املــؤرش التاســع بمتوســط حســايب قيمتــه )1.25(، ثــم 
املــؤرش العــارش بمتوســط حســايب قيمتــه )0(، واحتــل 

بذلــك املرتبــة األخــرة.
وتعــزى هــذه النتيجــة إىل حتقــق الشــواهد )2-8(، 
)8-3(، )8-4(، )9-1( و)9-4( بدرجــة مرتفعــة 
ممــا يــدل عــىل توفــر تلــك الفقــرات التــي حتققهــا يف 
ــواهد  ــت الش ــني حتقق ــروع، يف ح ــن امل ــل م الدلي
ــك  ــة وذل ــة منخفض )8-1(، )8-6( و)8-7( بدرج
لغيــاب العديــد مــن الفقــرات التــي حتقــق هــذه 
الشــواهد، أمــا الشــواهد األخــرى فتحققــت بدرجــة 
منخفضــة جــدًا؛ نتيجــة لغيــاب العديــد مــن الفقــرات 
التــي حتقــق هــذه الشــواهد مــن الدليــل مــن منتجــات 
ــد  ــروع ال توج ــخة امل ــك يف نس ــال ذل ــروع، مث امل
فقــرة املراجعــة الرتاكميــةSpiral review، وال توجــد  
 What is math got to ــا ــات يف حياتن ــرة الرياضي فق

do with itيف نســخة املــروع، التــي توجــه إىل التأكيد 

ــاة للطالــب. ــات يف واقــع احلي ــة الرياضي عــىل أمهي
ال يوجــد يف نســخة املروع؛ مــروع يف كل وحدة 
ــة  ــة الرياضي ــط املعرف Unit project real-world يرب

ــذا  ــق ه ــاب. يتحق ــع الط ــدة بواق ــة يف الوح املتضمن
الشــاهد يف نســخة األصــل مثــال ص: 415، بينــا ال 
توجــد يف نسخـــــة املــروع فقــرة عاقــة الرياضيات 
More cross-curricular connec- ــرى ــواد األخ  بامل
tions يف كل وحــدة )حيــث ال توجــد وحــدات( التــي 

توجــه املعلــم للمشــاركة مــع معلمــي املــواد األخــرى 
ــرى، ومل  ــياقات أخ ــة يف س ــم الرياضي ــق املفاهي لتطبي
يتــم تقديــم مشــاريع متنوعــة يف نســخة املــروع 
يف بدايــة كل وحــدة )حيــث ال توجــد وحــدات( 
حتــت مســمى  Unit projectتربــط املعرفــة الرياضيــة 

بســياقات متعــددة.
ــه  ــرة توج ــروع فق ــخة امل ــد يف نس ــا ال يوج ك
ــدة  ــة الوح ــني Team teacher يف افتتاحي ــق املعلم فري
-كــا يف نســخة األصــل- لتكويــن فــرق تعليميــة مــن 
ختصصــات خمتلفــة لتثبيــت العاقــة بــني الرياضيــات 

ــرى. ــواد األخ وامل
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه 
ــة )1- ــة الثاني ــر املرحل ــة )تقري ــة الثاني ــة املرحل دراس
2(، 1434هـــ( للصــف الثــاين الثانــوي، وختتلــف عا 
ــة األوىل  ــة يف املرحل ــة التقويمي ــه الدراس ــت إلي توصل
)تقريــر املرحلــة األوىل )1-1(، 1433هـــ( للصفوف 
املســتهدفة والتــي جــاءت نتائــج هــذه املواصفــة فيهــا 
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ــة  ــج دراس ــع نتائ ــف م ــا ختتل ــط، ك ــتوى املتوس يف املس
  (ABEGS,العــريب لــدول اخلليــج الرتبيــة  مكتــب 
ــي  ــال، والت ــذا املج ــتهدفة يف ه ــوف املس (2012 للصف

ــع  ــط بالواق ــال الرب ــًا يف جم ــاك انخفاض ــرت أن هن أظه
ــا  ــق م ــا تواف ــرى. بين ــياقات األخ ــع الس ــل م والتكام
كشــفت عنــه دراســة القســم التعليمــي بواليــة كنتاكــي 
(Kentucky, 2002)، والتــي قامــت بفحــص كتــب 

رشكــة ماجروهيــل وغرهــا، مــن حيــث أن دليــل املعلم 

ــاة. ــن احلي ــة م ــة واقعي ــات بأمثل ــط الرياضي ــى برب يعن
ــم  ــًا للمعل ــوى دع ــدم املحت ــة: يق ــة الرابع املواصف

ــل. ــدد املداخ ــي متع ــم النوع ــو التعل ــاه نح لاجت
واملتوســط  التكــرارات   )5( اجلــدول  يوضــح 
التكــرارات،  هلــذه  املعيــاري  واالنحــراف  احلســايب 
ــؤرشات  ــواهد وم ــق ش ــتوى حتق ــة ملس ــب املئوي والنس
ــادس،  ــف الس ــم للص ــل املعل ــة يف دلي ــة الرابع املواصف

ــي: ــا ي ــي ك وه

جدول (5(
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة

 »يقدم المحتوى دعماً للمعلم لالتجاه نحو التعلم النوعي متعدد المداخل« 

النسبةالمؤشرات والشواهدم-ش
التكرار

المتوسط مستوى التحقق
الحسابي

االنحراف 
المعياري منخفض منخفضمتوسطمرتفع

جداً

.Cooperative Learning المؤشر الحادي عشر: يشجع التعلم التعاوني

1-11

يوجــه المعلــم إلــى تطبيــق التعلــم التعاونــي بتكويــن 
 Scaffolding »مجموعــات فــي فقــرة »أســئلة البنــاء
 Differentiated وفقــرة تنــوع التعليــــم questions

instruction فــي مخطــط الــدرس.

4ت
3.000.00

%100ن

2-11
ــم التعاونــي بشــكل  ــم إلــى تطبيــق التعل يوجــه المعل
صريــح فــي فقــرة فــي إطــار حــل المشــكلة +    

المشــكالت. فــي دروس حــل   P.S.I team

22ت
0.500.50

%25%25ن

3-11
 Explore ــاف ــي دروس االستكش ــم ف ــه المعل يوج
المفاهيــم  الكتشــاف  مجموعــات  تكويــن  إلــى 

الرياضيــة. والمهــارات 

4ت
3.000.00

%100ن

4-11

يقــدم خطــوات تفعيــل التعلــم التعاونــي فــي الصــف. 
ــاوني ــم التعـ ــة التعلـ ــرة إستراتيجـيــ ــن فقـــ ضمـــ

Cooperative group strategies ، ونصيحــة 
خبيــر فــي صفحــة Classroom solutions  فــي 

ــم. الكتيــب المرفــق مــع دليــل المعل

13ت

1.250.43
%75%25ن

1.941.10المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر:

%64.7النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر:
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النسبةالمؤشرات والشواهدم-ش
التكرار

المتوسط مستوى التحقق
الحسابي

االنحراف 
المعياري منخفض منخفضمتوسطمرتفع

جداً

Balancing Implicit and Explicit Learning  المؤشر الثاني عشر: يراعي التوازن بين التعلم الضمني والتعلم الصريح
في تقديم المعرفة والمهارات الرياضية.

1-12

يوجــه المعلــم مــن خــالل فقــرة »أســئلة البنــاء« 
االســتقصاء  إلــى    Scaffolding questions
المعرفــة  ربــط  مــن  الطالــب  ليتمكــن  الموجــه 

واكتشــافها. الحاليــة  بالمعرفــة  الســابقة 

4ت
3.000.00

%100ن

2-12
يوفــر توجيهــات للمعلــم لتقديــم المعرفــة الرياضيــة 
المشــار إليهــا فــي كتــاب الطالــب ســواء كانــت 

ــح. ــكل صري ــاً أو بش ضمني

4ت
3.000.00

%100ن

3-12

علــى  الطــالب  تدريــب  إلــى  المعلــم  يوجــه 
ــي دروس  ــح ف ــكل صري ــددة بش ــتراتيجيات مح إس
 Problem-solving investigation حــل المشــكلة
يعقبهــا تدريــب علــى إســتراتيجيات أخــرى ضمنيــاً 
الخطــة  اختيــار  تتطلــب  متنوعــة  ســياقات  فــي 

المناســبة للحــل.

4ت

3.000.00
%100ن

3.000.00المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر:

%100النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر:

المؤشر الثالث عشر: يدعم تنفيذ مشروعات Projects لتطبيق المعرفة الرياضية.

1-13
لتدريــب المناســبة  الطــرق  إلــى  المعلــم   يوجــه 
ــالل ــن خ ــاف م ــث واالستكش ــى البح ــالب عل        الط
الوحــدة  Real-world unit project مشــروع 

13ت
0.250.43

%75%25ن

2-13

 Problem-solving فــي فصــل المعلــم  يوجــه 
projects إلــى تنفيــذ مشــروعات فــي نهايــة العــام 
لحــل المشــكالت تشــجع الطالــب علــى تطبيــق 
فــي  المكتســبة  الرياضيــة  والمهــارات  المعرفــة 
ــا 5  ــد منه ــذ كل واح ــتغرق تنفي ــاة ويس ــع الحي واق

ــاً. ــام تقريب أي

13ت

0.250.43
%75%25ن

3-13

 Reading and يقــدم للمعلــم فـــــــي صفحــــــــــة
مهــارات  فقــرة  الفصــل  مخطــط  فــي   writing
الدراســة Study skill تتضمــن أفــكارا متنوعــة 
لتنفيــذ مشــروعات صغيــرة تحــت عنــوان مشــروع 

.CRISS project

4ت

1.000.00
%100ن

4-13
ــن خــالل  ــة م ــط إلكتروني ــى رواب ــم إل ــه المعل يوج
مشــروعات  تتضمــن   Math online فقــرة 

متنوعــة.

13ت
0.250.43

%25%25ن

0.440.32المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر:
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النسبةالمؤشرات والشواهدم-ش
التكرار

المتوسط مستوى التحقق
الحسابي

االنحراف 
المعياري منخفض منخفضمتوسطمرتفع

جداً

%14.7النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
المؤشر الرابع عشر: يشجـــــع استخدام المنظمات المتقدمة Advance tracker organizations وخرائط المفاهيــــم 

Concept maps

1-14
بإرشــادات الســتخدام مخططــات  المعلــم  يــزود 
ــرة  ــي فق ــة ف ــة الرياضي ــددة للمعرف ــالت متع وتمثي
. Differentiated instruction   تنويــع التعليــم

4ت
3.000.00

%100ن

2-14

معرفيــة  خرائــط  اســتخدام  إلــى  المعلــم  يوجــه 
الدراســة  مهــارات  فقــرة  ضمــن  ومخططــات 
 Reading and writing فــي صفحــة Study skill

فــي مخطــط الفصــل.

31ت
2.750.43

%25%75ن

3-14

ــة  ــى متابعــة المطوي ــم فــي كل درس إل يوجــه المعل
ــة «  ــات الدراســـ ــات »منظم ــرة المطويــــ ــي فق ف
تؤكــد  التــي   Foldables study organizer
علــى تشــجيع الطــالب علــى تدويــن مــا فهمــوه مــن 

ــة الفصــل. ــي مطوي ــدرس ف ال

4ت

3.000.00
%100ن

4-14

ــابقة  ــة الس ــيط المعرف ــرة تنش ــي فق ــم ف ــزود المعل ي
بمنظمــات   Activate prior knowledge
صفحـــــة  فــي  التعلــم  جـــــداول  مثــل  بصريــة 
Reading strategies ضمــن محتويــات الكتيــب 

المرفــق مــع دليــل المعلــم.

13ت

0.250.43
%75%25ن

2.251.16المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر:

%75النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر:

المؤشر الخامس عشر: يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب.

1-15

يوجــه المعلــم إلــى تنبيــه طالبــه للهــدف العــام مــن 
دراســة هــذا المحتــوى وهــو أن يتعلمــوا كيــف 
ــاً، مــن خــالل فقــرة ذكــر الطــالب  يفكــرون منطقي
 To the  فــي صفحــة   Reminder to students

.  student

31ت

2.750.43
%25%75ن

2-15
ــالب  ــدى الط ــر ل ــة التفكي ــى تنمي ــم إل ــه المعل يوج
 Think about it بشــكل صريــح مــن خــالل فقــرة

فــي درس االستكشــاف.

4ت
3.000.00

%100ن

3-15

ــى  ــي كل درس إل ــح ف ــكل صري ــم بش ــه المعل يوج
تنميــة التفكيــر لــدى الطــالب ويؤكــد علــى فهــم 
ــرة  ــالل فق ــن خ ــة م ــة المتضمن ــم الرياضي المفاهي
 Check your progress ــق مــن مــدى تقدمــك تحق
 Check your »ــك ــن فهمــــ ــق م ــرة »تحق وفقـــ

.understanding

4ت

3.000.00
%100ن
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قيمــة  أن  أعــاه   )5( اجلــدول  مــن  يتضــح 
مــؤرشات  حتقــق  ملســتوى  احلســايب  املتوســط 
ــم  ــًا للمعل ــوى دع ــدم املحت ــة »يق ــة الرابع املواصف
لاجتــاه نحــو التعلــم النوعــي متعــدد املداخــل« 
تســاوي )2.12(، وبانحــراف معيــاري )0.93(، ممــا 
يشــر إىل أن درجــة حتقــق هــذه املواصفــة متوســطة؛ 
حيــث وقــع هــذا املتوســط يف املــدى مــا بــني )1.50 
ــة  ــذه املواصف ــق ه ــبة حتق ــن 2.25(، ونس ــل م – أق

.)70.7%( تســاوي 
احلســابية  املتوســطات  قيــم  وتراوحــت 
ــؤرش  ــاء امل ــني )0.44 – 3(، وج ــا ب ــؤرشات م للم
الثــاين عــر يف املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب قيمته 
)3(، يليــه املــؤرش اخلامــس عــر بمتوســط حســايب 

قيمتــه )2.95(، يليــه املــؤرش الرابــع عــر بمتوســط 
ــر  ــادي ع ــؤرش احل ــم امل ــه )2.25(، ث ــايب قيمت حس
ــة  ــه )1.94(، وجــاء يف املرتب بمتوســط حســايب قيمت
ــة  ــة منخفض ــر بدرج ــث ع ــؤرش الثال ــرة امل األخ

ــه )0.44(. ــايب قيمت ــط حس بمتوس
وتعــزى هــذه النتيجــة إىل حتقــق الشــواهد )11-
و)3-14(   )2-14  (  ،)1-14(  ،)3-11(  ،)1
ــر  ــاين ع ــؤرش الث ــواهد امل ــع ش ــة إىل مجي باإلضاف
ــىل  ــدل ع ــا ي ــة مم ــة مرتفع ــر بدرج ــس ع واخلام
ــواهد  ــذه الش ــا ه ــي حتققه ــرات الت ــك الفق ــر تل توف
يف الدليــل مــن منتجــات املــروع، وجــاء الشــاهدان 
نتيجــة  املتوســط  املســتوى  )11-4(، )13-3( يف 
التــي حتققهــا هــذه  الفقــرات  بعــض  الختــزال 

النسبةالمؤشرات والشواهدم-ش
التكرار

المتوسط مستوى التحقق
الحسابي

االنحراف 
المعياري منخفض منخفضمتوسطمرتفع

جداً

يوجــه المعلــم إلــى التأمــل فــي تفكيــر الطــالب مــن 4-15
خــالل فقــرة Assess  لــكل مرحلــة.

4ت
3.000.00

%100ن

5-15
ــر  ــارات التفكي ــول مه ــادات ح ــم بإرش ــزود المعل ي
العليــا لالســتفادة منهــا فــي تنميــة مهــارات التفكيــر 

ــدى الطــالب. ل

4ت

3.000.00
%100ن

2.950.10المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر:

%98.3النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر:

2.120.93المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة:

%70.7النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة:
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ــام  ــل: امله ــروع مث ــن امل ــل م ــواهد يف الدلي الش
املتضمنــة يف دروس اســتقصاء حــل املشــكات 
وتتضمــن   Problem solving investigation

ــل،  ــبة للح ــرتاتيجية املناس ــق اإلس ــار وتطبي اختي
ــل  ــل األص ــول للدلي ــع الفص ــث وردت يف مجي حي
مثــال ص: 206، بينــا تم اختزاهلــا يف )3( فصول يف 
الدليــل مــن املــروع ضمــن الفصلــني الدراســيني 
األول والثــاين كــا يف ص: 128، بينــا جــاءت 
الشــواهد )2-11(، )1-13(، )2-13(، )4-13( 
و)14-4( بدرجــة منخفضــة جــدا؛ وذلــك لغيــاب 
العديــد مــن الفقــرات التــي حتقــق هــذه الشــواهد 
مــن الدليــل مــن منتجــات املــروع مثــل: ال 
ــح  ــكل رصي ــاوين بش ــم التع ــق التعل ــق تطبي يتحق
ــكلة +P.S.I team يف  ــل املش ــار ح ــرة يف إط يف فق
ــا  ــكات ك ــل املش ــروع يف دروس ح ــخة امل نس
ــم إىل الطــرق املناســبة  يف ص: 17، وال يوجــه املعل
ــاف  ــث واالستكش ــىل البح ــاب ع ــب الط لتدري
 Real-world unit ــدة ــروع الوح ــال م ــن خ م
 Problem-solving فصــل  يوجــد  وال   ،project

ــروع  ــل وامل ــختي األص ــن نس projects يف كل م

للصــف الســادس، وال يتــم توجيــه املعلــم يف 
نســخة املــروع إىل روابــط إلكرتونيــة مــن خــال 
فقــرة Math online تتضمــن مروعــات متنوعــة، 

ــم.  ــل املعل ــع دلي ــق م ــب مرف ــد كتي وال يوج
ــه  ــت إلي ــا توصل ــع م ــق م ــة تتف ــذه النتيج وه
)تقريــر  األوىل  للمرحلــة  التقويميــة  الدراســة 

املرحلــة األوىل )1-1(، 1433هـ( هلــذه الصفوف، 
حيــث جــاءت نتائجهــا يف املســتوى املتوســط، 
وكذلــك تتفــق مــع نتائــج الدراســة التقويميــة 
ــة )1-2(  ــة الثاني ــر املرحل ــة )تقري ــة الثاني للمرحل
1434هـــ( للصفــوف: الثــاين واخلامــس االبتدائي، 
والثــاين املتوســط. إال أهنــا ختتلــف مــع نتائــج 
دراســة مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اخلليــج 
(ABEGS, 2012) للصفــوف املســتهدفة والتــي 

ــال. ــذا املج ــًا يف ه ــاك انخفاض ــرت أن هن أظه
ــر إدواردز  ــأن؛ يذكــــــــ ــذا الشـــ   ويف هــ
ماجروهيــل  سلســلة  أن   (Edwards, 2009)

هــي:  تدريســية،  إســرتاتيجيات  ســت  تعتمــد 
األســئلة والتريــرات، والتعلــم التعــاوين، وتدويــن 
ــات،  ــاهبات واالختاف ــد التش ــات، وحتدي املاحظ
ــجع  ــي تش ــة، الت ــة الراجع ــات، والتغذي والتدريب
التعلــم الــذايت، والتــي جيــب أن حتافــظ هــذه 

ــا.  ــب عليه الكت

دعــًا  املحتــوى  يقــدم  اخلامســة:  املواصفــة 
للعمليــة  حمــورًا  الطالــب  ليجعــل  للمعلــم 

. لتعليميــة ا
يوضــح اجلــدول )6( التكــرارات واملتوســط 
ــرارات  ــذه التك ــاري هل ــراف املعي ــايب واالنح احلس
شــواهد  حتقــق  ملســتوى  املئويــة  والنســب 
ومــؤرشات املواصفــة اخلامســة يف دليــل املعلــم 

للصــف الســادس، وهــي كــا يــي: 
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جدول (6(
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة

 »يقدم المحتوى دعماً للمعلم ليجعل الطالب محوراً للعملية التعليمية« 

النسبةالمؤشرات والشواهدم-ش
التكرار

مستوى التحقق
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري منخفض منخفضمتوسطمرتفع

جداً
.Learning independent المؤشر السادس عشر: يشجع التعلم الذاتي والمستقل

1-16

يوجــه المعلــم فــي مخطــط كل درس مــن 
 Teacher works خــالل فقــرة مهــام المعلــم
صفحــــــة  فــي  إلكترونيــة  مصــادر  إلــى 
مهــام  تتضمــن   Technology solutions

متعــددة تدعــم التعلــم الذاتــي والمســتقل.

13ت

0.250.43
%75%25ن

2-16

ــل  ــى ح ــجيع الطــالب عل ــم لتش ــه المعل يوج
التســاؤالت الذاتيــة فــي بدايــة كل فصــل مــن 
خــالل فقــرة Get ready for chapter وفــي 
كل مرحلــة مــن مراحــل الــدرس مثــل فقــرة 
 Get ready »هــل أنــت مســتعد للتعلــم«
to learn فــي بدايــة كل درس، و»تحقــق 
 Check your progress تعلمــك«  مــن 
 Check your »و»تحقـــــق مــن فهمــــك

.understanding

4ت

3.000.00
%100ن

3-16

ــل  ــى ح ــجيع الطــالب عل ــم لتش ــه المعل يوج
ــاف  ــي درس االستكش ــة ف ــاؤالت الذاتي التس
بشــكل    Activity فقــرة  فــي  المتضمنــة 

صريــح.

4ت

3.000.00
%100ن

4-16

يوجــه المعلــم لتنفيــذ مهــام تشــجع التعلــم 
الذاتــي لــدى الطــالب فــي فقــرة »التدريبــات 
المتضمنــة   Extra practice اإلضافيــة« 
فــي   Student handbook كتيــب  فــي 

ــاب. ــق الكت ملح

4ت

0.000.00
%100ن

5-16

علــى  الطــالب  لتشــجيع  المعلــم  يوجــه 
المفاهيــم  بنــك  فقــرة  مــن  االســتفادة 
 Concepts and skills والمهــارات 
 Student كتيــب  فــي  المتضمنــة   bank
للتعلــم  الكتــاب  ملحــق  فــي   handbook

والمســتقل. الذاتــي 

4ت

0.000.00
%100ن

6-16
 Reading يقــدم محتــوى إلكترونــي فــي فقــرة
 Math رابــط علــى   in the content area

ــتقل. ــم المس ــجع التعل online يش

4ت
0.000.00

%100ن
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يتضــح مــن اجلــدول )6( أعــاه أن قيمــة املتوســط 
ــدم  ــة »يق ــة اخلامس ــق املواصف ــتوى حتق ــايب ملس احلس

حمــورًا  الطالــب  ليجعــل  للمعلــم  دعــًا  املحتــوى 
وبانحــراف   )1.65( تســاوي  التعليميــة«  للعمليــة 

النسبةالمؤشرات والشواهدم-ش
التكرار

مستوى التحقق
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري منخفض منخفضمتوسطمرتفع

جداً

7- 16

صفيــــة  حلــول  صفحــــــــة  فــي  يقــــدم 
فقــرة  ضمــــن   Classroom solutions
حــول  مقترحــات   Reading strategies
التعلــم الذاتــي فــي الكتيــب المرفــق مــع دليــل 

المعلــم.

4ت

0.000.00
100ن

0.891.34المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر:
%29.7النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر:

المؤشر السابع عشر: يشجع تنشيط الخبرة السابقة للطالب وبناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها.

1-17

يؤكــد علــى ضــرورة حــل الطــالب لصفحــة 
 Get ready التهيئــة فــي بدايــة كل فصــل
الخبــرة  لمراجعــة   …for chapter
مــن  التعلــم  بعمليــة  البــدء  قبــل  الســابقة 
خــالل تدريبــات فــي الكتــاب وعلــى روابــط 

مماثلــة. قصيــرة  الختبــارات  إلكترونيــة 

4ت

3.000.00
100ن

2-17

ــدم مقترحــات متنوعــة فــي فقــرة »أســئلة  يق
فــي   Scaffolding questions البنــاء« 
كل درس تؤكــد علــى ربــط الخبــرة الســابقة 
ــم  ــارات والمفاهي ــة Teach بالمه ــي مرحل ف

ــا. ــراد تعلمه الم

4ت

3.000.00
100ن

3-17

األنشــطة  تقديــم  أهميــة  إلــى  المعلــم  يوجــه 
االســتهاللية للــدرس فــي ربــط الخبــرة الســابقة 
مــن خــالل فقــرة Get ready to learn وفقــرة 
بالمهــارات   Mini lab الصغيــر  المختبــر 

والمفاهيــم المــراد تعلمهــا.

4ت

3.000.00
100ن

4-17

فصــل  تقديــم  أهميــة  إلــى  المعلــم  يوَجــه 
البدايــة الذكيــة Start smart بشــكل صريــح 
ــات والمكتســبات الســابقة  ــة المعلوم لمراجع
التــي يحتاجهــا المتعلمــون لدراســة محتــوى 

ــا. ــة تنفيذه ــاب وكيفي الكت

4ت

0.000.00
100ن

5-17

 Pre-AP activity ــتهاللي ــاط اس ــَدم نش يق
ــابقة  ــرة الس ــيط الخب ــن تنش ــم م ــن المعل يمك
لــدى الطــالب قبــل البــدء بحــل تدريبــات 

ــا. ــوم م ــح مفه ــددة لتوضي مح

4ت

3.000.00
100ن

2.41.2المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر:
%80النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر:

1.650.76المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة:
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ــاري )0.76(، ممــا يشــر إىل أن درجــة حتقــق هــذه  معي
املواصفــة متوســطة؛ حيــث يقــع هــذا املتوســط يف 
املــدى مــا بــني )1.5- أقــل مــن 2.25(، ونســبة حتقــق 

هــذه املواصفــة تســاوي  )55%(.
ــؤرشات  ــابية مل ــطات احلس ــم املتوس ــت قي وتراوح
هــذه املواصفــة مــا بــني )0.89-2.4(، وجــاء املــؤرش 
الســابع عــر يف املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب قيمتــه 
)2.4(، يليــه املــؤرش الســادس عــر بمتوســط حســايب 

ــه )0.89(.  قيمت
وتعــزى هــذه النتيجــة إىل حتقــق الشــواهد )2-16(، 
و)5-17(   )3-17(  ،)2-17(  ،)1-17(  ،)3-16(
ــرات  ــك الفق ــر تل ــىل توف ــدل ع ــا ي ــة مم ــة مرتفع بدرج
ــل مــن منتجــات  التــي حتققهــا هــذه الشــواهد يف الدلي
املــروع، بينــا جــاءت الشــواهد األخــرى يف املســتوى 
ــد مــن الفقــرات  ــاب العدي املنخفــض جــدًا نتيجــة لغي
الدليــل  الشــواهد يف  التــي حتقــق هــذه  واملصــادر 
ــة يف  ــادر إلكرتوني ــل: مص ــروع مث ــات امل ــن منتج م
مهــام  تتضمــن   Technology solutions صفحــة  
ــرة  ــتقل يف فقـــ ــذايت واملس ــم ال ــم التعل ــددة تدع متع
مهــام املعلــم Teacher works يف خمطــط كل درس، 
وال يوجــد كتيــب Student handbook الــذي يتضمــن 
ــاب  ــة Extra practice يف ملحــق الكت ــات إضافي تدريب
 Student handbook ــب ــروع، وال كتي ــخة امل يف نس
الــذي يتضمــن فقـــــــــــرة بنــــــك املفاهيـــــم 
واملهــــــــــاراتConcepts and skills bank   يف 
ــرة  ــد فق ــروع، وال توج ــخة امل ــاب يف نس ــق الكت ملح

Reading in the content area يف نســخة املــروع 
التعلــم  يشــجع  الــذي   Math online رابــط  عــىل 
ــم  ــل املعل ــع دلي ــق م ــب مرف ــد كتي ــتقل، ال يوج املس
ــول  ــة حل ــدم يف صفح ــذي  يق ــروع وال ــخة امل يف نس
صفيـــــــــــــة Classroom solutions ضمــن فقــرة 
Reading strategies مقرتحــات حــول التعلــم الــذايت، 

ــة Start smart يف  ــة الذكي ــل البداي ــد فص ــا ال يوج ك
ــروع. ــخة امل نس

ــة  ــة التقويمي ــة الدراس ــع نتيج ــق م ــة تتف ــذه النتيج وه
للمرحلــة األوىل )تقرير املرحلــة األوىل )1-1(، 1433هـ( 
ــج  ــي، ونتائ ــع االبتدائ ــي، والراب ــني األول االبتدائ للصف
)تقريــر  التقويميــة  للدراســة  الثانيــة  املرحلــة  دراســة 
املرحلــة الثانيــة )1-2(، 1434هـــ(، إال أهنــا ختتلــف مــع 
نتيجــة الصــف األول املتوســط للدراســة التقويميــة األوىل، 
ــب  ــة مكت ــه دراس ــت إلي ــا توصل ــع م ــك م ــف كذل وختتل
ــي  ــج )ABEGS, 2012(، الت ــدول اخللي ــريب ل ــة الع الرتبي
أظهــرت نتائجهــا انخفــاض هــذه املواصفــة يف كتــب 

ــتهدفة. ــروع املس امل
خامتة:

ــات  ــن املواصف ــة م ــج كل مواصف ــرض نتائ ــد ع  بع
الرتبويــة الســابق ذكرهــا وحتليلهــا، والبالــغ عددهــا 
)5( مواصفــات تضمنــت )17( مــؤرشًا، مــن أصــل 
ــرض  ــم ع ــؤرشًا، يت ــت )42( م ــات تضمن )10( مواصف
ــذه  ــوزون هل ــايب امل ــط احلس ــوء املتوس ــج يف ض ــك النتائ تل
املواصفــات، والنســب املئويــة ملســتوى حتققهــا، وترتيبهــا، 
ــب  ــابية والنس ــطات احلس ــدول )7( املتوس ــح اجل ويوض

ــي: ــا ي ــة ك ــات مرتب ــذه املواصف ــة هل املئوي
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يتضــح مــن اجلــدول )7( أعــاه أن قيمة املتوســط 
احلســايب للمواصفــات الرتبويــة الــكي يســاوي 
)1.69(، وبانحــراف معيــاري )0.75(، وبذلــك 
تكــون درجــة التــزام دليــل املعلــم للصــف الســادس 
)مــن منتجــات املــروع( باملواصفــات الرتبويــة 
ــم للصــف الســادس )مــن  ــل املعل كــا تظهــر يف دلي
حيــث  متوســطة؛  األصــل(  السلســلة  منتجــات 
جــاء هــذا املتوســط يف املــدى بــني )1.5– أقــل مــن 

2.25(، ونســبة التحقــق تســاوي )56.54%(.
   وتراوحــت قيــم املتوســطات احلســابية ملســتوى 
بــني )1.43-2.12(، حيــث  املواصفــات  حتقــق 
حتققــت أربــع مواصفــات بدرجــة متوســطة، فجاءت 
ــم  ــًا للمعل ــوى دع ــدم املحت ــة »يق ــة الرابع املواصف

ــل« يف  ــدد املداخ ــي متع ــم النوع ــو التعل ــاه نح لاجت
املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب قيمتــه )2.12(، 
ــمول  ــوى بالش ــم املحت ــة »يتس ــة الثاني ــا املواصف تليه
قيمتــه  حســايب  بمتوســط  والتــوازن«  والعمــق 
ــوى  ــدم املحت ــة »يق ــة اخلامس ــم املواصف )1.69(، ث
دعــًا للمعلــم ليجعــل الطالــب حمــورًا للعمليــة 
ــم  ــه )1.65(، ث ــايب قيمت ــط حس ــة« بمتوس التعليمي
املواصفــة الثالثــة »يتســم املحتــوى بالرتابــط املنطقــي 
والتكامــل« بمتوســط حســايب قيمتــه )1.59(. بينــا 
ــض،  ــتوى املنخف ــدة يف املس ــة واح ــاءت مواصف ج
هــي املواصفــة األوىل »يقــدم املحتــوى دعــًا للمعلــم 
للوصــول إىل مجيــع الطــاب« بمتوســط حســايب 

قيمتــه )1.42(.

رقم 
المتوسط المواصفاتالمواصفة

الحسابي
االنحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

مستوى 
الترتيبالتحقق

يقــدم المحتــوى دعمــاً للمعلــم للوصــول إلــى 1.
5منخفض%1.430.2347.7جميــع الطــالب.

والعمــق 2. بالشمـــــــــول  المحتــوى  يتســم 
2متوسط%1.691.1356.3والتــوازن.

المنطقــــــــي 3. بالترابــط  المحتــوى  يتســم 
4متوسط%1.590.7253والتكامــل.

ــم لالتجــاه نحــو 4. ــدم المحتــوى دعمــاً للمعل يق
ــم النوعــي متعــدد المداخــل. 1متوسط%2.120.9370.7التعل

يقــدم المحتــوى دعمــاً للمعلــم ليجعــل الطالب 5.
3متوسط%1.650.7655محــوراً للعمليــة التعليمية.

متوسط%1.690.7556.54مستوى تحقق المواصفات الكلي:

الجدول (7(
المتوسطات والنسب المئوية للمواصفات التربوية لدليل المعلم للصف السادس
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توصيات:
 Start ــة ــة الذكي ــل البداي ــة دروس فص إضاف  •

الســادس. للصــف   smart

•    اإلشــارة إىل أمهيــة مــروع الفصــل والوحــدة 
 ،Unit project -real-world يف دليــل املعلــم
والتــي توجــه املعلم إىل ربــط املعرفــة الرياضية 
املضمنــة يف الوحــدة بواقــع الطــاب، كــا أهنا 
ــب  ــبة لتدري ــرق املناس ــم إىل الط ــه املعل توج
واالستكشــاف،  البحــث  عــىل  الطــاب 

ــرى. ــياقات أخ ــات يف س ــق الرياضي وتطبي
إضافــة فقــــرة مصــــادر إضافيـــــة للــدرس   •
ومصــادر   ،Additional lesson resources

لتهيئــة البيئــة الصفيــة التــي تتضمــن الشــفافيات 

بيئــة تعليميــة  Transparencies، وفقــرة هتيئــة 

ناجحــة توجــه املعلــم إىل كيفيــة هتيئــة الفصــول 

ــتفادة  ــة Interactive classroom، واالس التفاعلي

مــن القــرص املــرن الــذي حيتــوي عروضــًا حاســوبية 

 Other أخــرى  ومطبوعــات  فصليــة  لتدريبــات 

للمعلــم  التقنيــة  واألدوات   ،print products

Teacher  tech tools، واألدوات التقنيــة للطالــب  

الــدروس  وخمططــات   Student tech tools

والفصــول.

  Problem إضافـــة دروس مســـــــائل العلـــــوم  •
الدراســات  ومســائل   ،  solving in science

 ، Problem solving in social studies  االجتاعيـــة

 ،Problem solving in health ومســائل يف الصحــة

 Reading to solve ودروس القــراءة حلل املشــكلة

problems، واإلرشــادات واملشــاريع املصاحبــة هلــا 

لدليــل املعلــم، كــا هــي يف املواضــع املشــاهبة لكتــب 

السلســلة األصــل، واالهتــام بحــل املشــكات مــن 

ــوى  ــي املحت ــة تغط ــات متنوع ــر تدريب ــال توف خ

 (Real world الرياضـــــي لــكل درس مثــــل 

 problem solving graphic novels, Word

.problem solving)

إضافــة مصــادر التطويــر املهنــي والتعريــف هبــا،   •
 ،DVD workshops ــل ــراص ورش عم ــل: أق مث

 Online وروابــط الرامــج التدريبيــة عــىل اإلنرتنــت

ــب  ــي حس ــر املهن ــج التطوي courses ، َوبرام

Personalized profes- معلــ كل  محاجــة 
ــل،  ــات الدلي sional development  يف مقدم

 Professional ــي ــر املهن ــرة التطويـــــــ وفق
خمطــط كل  تظهــر يف  التــي   development

ــة  ــة اإللكرتوني ــط املكتب ــن رواب ــل تتضم فص
التابعــة للركــة، والتــي تعــرض دروســًا 
ــرتاتيجيات  ــة إلس ــًا تطبيقي ــة ودروس نموذجي
تدريســية حمــددة، عــىل غــرار دليــل  السلســلة 
املقدمــات،  إليهــا  تشــر  والتــي  األصــل، 
ــلة  ــم للسلس ــة املعل ــل يف أدل ــط الفص وخمط

ــل. األص
ــوث  ــدة البح ــط لقاع ــات رواب ــة صفح إضاف  •
The research base التــي تغطــي الرامــج 

الرياضيــة، وكيــف تســاعد البحوث املســتمرة 
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واألكاديميــني  واملعلمــني  الطــاب  مــع 
واخلــراء يف بنــاء مجيــع برامــج الرياضيــات من 
ــاين  ــف الث ــي إىل الص ــف األول االبتدائ الص
ــات  ــة يف مقدم ــة متين ــس قوي ــىل أس ــر ع ع
الدليــل، وتوفــر املحتــوى اإللكــرتوين  الــذي 

ــوف. ــك الصف ــا لتل حيققه
ــات  ــة الرياضيــ ــرة عاقــــ ــة فقــــــ إضاف 	•
 More cross-curricular ــرى ــواد األخـ باملـ
أو  وحــدة  كل  مقدمــات  يف   connections

فصــل، والتــي توجــه املعلــم إىل املشــاركة 
مــع معلمــي املــواد األخــرى لتطبيــق املفاهيــم 

الرياضيــة يف ســياقات أخــرى.
  More إضافــة فقــرة حقائــق أكثــر متعـــــــة 	•
أو  الوحــدات  مقدمــات  يف   funfacts 

ــات  ــم بمعلوم ــزود املعل ــي ت ــول، والت الفص
ــط  ــم لرب ــه املعل ــة توج ــة متنوع ــة ترفيهي ثقافي
أهــداف الفصــل أو الوحــدة بواقــع حيــاة 

الطالــب.
املســتهدف  للصــف  املعلــم  دليــل  إثــراء  	•
باملاحــق املتوفــرة يف كتــب الطالــب واملتمثلــة 
 ،Student handbook الطالــب  كتيــب  يف: 
 Concepts and بنــك املفاهيــم واملهــارات 
skills bank، التدريــب عــىل االختبــارات 

 Preparing for standardized املعياريــة 
 ،Glossary املصطلحــات  قامــوس   ،test

التعلــم  لدعــم   ،WorkMat العمــل  أوراق 

الــذايت والتعليــم وفــق حاجــات الطــاب 
وأنــاط تعلمهــم، واإلرشــادات املصاحبــة 
هلــا، وإتاحتهــا عــىل املوقــع، وتزويــد املعلــم بـ 

CDs تتضمــن هــذه الفقــرات. 

املشكات    حــــل  مشاريع  فصل  إضافة  	•
 Problem-solving projects، وفصل التعلم 

دليل  ملحق  يف   ،Looking ahead الاحق 
لكيفية  املعلم  توجه  التي  واإلرشادات  املعلم 

تنفيذ هذه املروعات يف هناية العام.
ــم  ــل املعل ــع دلي ــق م ــب املرف ــة الكتي إضاف 	•
ــة  ــة: مصفوف عــىل أن يتضمــن الفقــرات التالي
ــوى  ــع حمت ــا م ــد مواءمته ــع بع ــدى والتتاب امل
Ac-  الكتــب، فقرة تنشــيط املعرفــة السابقـــــة
tivate prior knowledge، وجــداول التعلــم 

وفقــرة   ، Reading strategiesصفحــة يف 
ذكــر الطــاب Reminder to students يف 
صفحــة  To the student التــي توجــه املعلــم 
إىل تنبيــه طابــه إىل اهلــدف العــام مــن دراســة 
Teach-  هــذا املحتوى، وفقــرة مهــــام املعلــم
 ،Technology solutions يف صفحــةer works 

وفقــرة »إســرتاتيجية التعلــم التعـــــاوين« 
وفقــرة   ،Cooperative group strategies

summariz- ــص ــر«، والتلخي ــة خب  »نصيح
ــادس. ــف الس ing للص

ــاب  ــع كت ــة م ــب املرتبط ــور للكت ــة ص إضاف 	•
ــرة  ــن فق ــادس ضم ــف الس ــات للص الرياضي
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والتمثيــل  للرســم  املســتخدمة  الرامــج 
 Three horizontally الصــور   ومصــادر 
الدليــل. مقدمــات  يف   aligned programs

إبــراز حلــول التدريبــات يف دليــل املعلــم  	•
ــا  ــرار وضوحه ــىل غ ــق ع ــر غام ــط أمح بخ
املــكان  يف  ووضعهــا  األصــل،  الدليــل  يف 
املناســب عنــد التدريبــات عــىل صــورة كتــاب 
ــش  ــل أو يف اهلوام ــن يف الدلي ــب املتضم الطال

ــم. ــي منظ ــل منطق بتسلس

املراجع
املراجع العربية:

ــية  ــات املدرس ــج الرياضي ــد )2003م(. مناه ــة، فري ــو زين أب
ــاح. ــة الف ــت: مكتب ــها. ط2، الكوي ــرق تدريس وط

أبــو زينــة، فريــد )2010م(. تطويــر مناهــج الرياضيــات 
ــر  ــرة للن ــان: دار املس ــا. ط1. ع ــية وتعليمه املدرس

والتوزيــع.
الدليــل اإلحصائــي يف  الســيد. )2004م(.  أبــو هاشــم، 
ــاض:  ــتخدام SPSS. ط1. الري ــات باس ــل البيان حتلي

ــد. ــة الرش مكتب
احلارثــي، إبراهيــم أمحــد )2004م(. ختطيــط املناهــج وتطويرها 

مــن منظــور واقعــي. الريــاض: مكتبة الشــقري.
حســانني، حســن شــوقي عــي و الشــهري، حممــد عــي 
ــورة  ــات املط ــب الرياضي ــوى كت ــم حمت )2013م(. تقوي
باملرحلــة االبتدائيــة باململكــة العربيــة الســعودية يف 
ــات،  ــات الرياضي ــة تربوي ــر NCTM. جمل ــوء معاي ض
املجلــد الســادس عــر، أبريــل 2013، اجلــزء األول.
الرياضيــات  كتــب  حتليــل  )2005م(.  أمحــد  الدويــري، 
للمرحلتــني األساســية والثانويــة يف األردن يف ضــوء 
الرياضيــات  ملعلمــي  القومــي  املجلــس  معايــر 
.)NCTM, 2000( رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، 
العليــا، عــان،  للدراســات  العربيــة  عــان  جامعــة 

األردن.
ــة  ــد )2006(. دراس ــاه، خال ــد والقض ــد حمم ــري، أمح الدوي
حتليليــة مقارنــة بــني كتــايب الرياضيــات يف اململكــة 
الســعودية يف  العربيــة  اهلاشــمية واململكــة  األردنيــة 
موضــوع األســس واللوغاريتــات يف ضــوء املعايــر 
العامليــة ملناهــج الرياضيــات NCTM, 2000. جملــة 
.  126 –  89 األردن، 47،  العربيــة،  اجلامعــات  احتــاد 
ــد  ــارص حمم ــد، عبدالن ــد؛ عبداحلمي ــز حمم ــس، عبدالعزي الروي
والشــلهوب، ســمر عبدالعزيــز )2011م(. مــروع 
تطويــر مناهــج الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة يف اململكة 
العربيــة الســعودية، بــني الواقــع واملأمــول. املؤمتــر 
ــع  ــات، واق ــات الرياضي ــة تربوي ــر جلمعي ــادي ع احل
تعليــم وتعلــم الرياضيــات، مشــكات وحلــول ورؤى 
مســتقبلية، دار الضيافــة، جامعــة عــني شــمس، 19 

يوليــو، 87 – 107.
ــور  ــد )2003م(. تص ــادر، حمم ــد الق ــزب وعب ــران، الع زه
ــة  ــة. جمل ــات باملدرســة االبتدائي مقــرتح ملناهــج الرياضي
تربويــات الرياضيــات، اجلمعيــة املريــة لرتبويــات 
ــر 2003م، 77  ــادس، أكتوب ــد الس ــات، املجل الرياضي

.  119  –
ــروع  ــر )2009م(. م ــاث والتطوي ــكان لألبح ــة العبي رشك
ــة  ــة: اخلط ــوم الطبيعي ــات والعل ــج الرياضي ــر مناه تطوي

ــكان. ــة العبي ــاض: رشك ــة. الري اإلعامي
الشــعان، ســهام محــد ســليان )2013م(. مقارنــة بــني كتــايب 
الرياضيــات للصــف اخلامــس االبتدائــي وفــق سلســلة 
املــواءم.  والكتــاب   )McGraw-Hill( ماجروهــل 
رســالة ماجســتر غــر منشــورة، الريــاض، جامعــة 

ــعود. ــك س املل
حمتــوى  اتســاق  مــدى  )2001م(.  عابــد، عدنــان ســليم 
اإلحصــاء يف كتــب الرياضيــات املدرســية بســلطنة عــان 
مــع معايــر املجلــس القومــي ملعلمــي الرياضيــات. جملة 
تربويــات الرياضيــات، كليــة الرتبيــة، جامعــة الزقازيــق، 

ــد 4 )11(: 12 – 45 . ــا، جمل بنه
ــة  ــج الرتبوي ــد )2004م(. املناه ــة، حمم ــق واحليل ــي، توفي مرع
ــا.  ــها وعملياهت ــا وأسس ــا وعنارصه ــة، مفاهيمه احلديث

ــع. ــر والتوزي ــرة للن ــان: دار املس ط4. ع
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مركــز التميــز البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات. 
تطويــر  ملــروع  التقويميــة  الدراســة  )1433هـــ(. 
ــزء  ــة األوىل، اجل ــة املرحل ــوم الطبيعي ــات والعل الرياضي
ــم  ــن وزارة التعلي ــة م األول. دراســة غــر منشــورة ممول
ــز  ــز التمي ــاض: مرك ــعودية. الري ــة الس ــة العربي باململك
البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات بجامعــة 

ــعود. ــك س املل
مركــز التميــز البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات. 
تطويــر  ملــروع  التقويميــة  الدراســة  )1434هـــ(. 
ــزء  ــة، اجل ــة الثاني ــوم الطبيعية-املرحل ــات والعل الرياضي
ــم  ــن وزارة التعلي ــة م األول. دراســة غــر منشــورة ممول
ــز  ــز التمي ــاض: مرك ــعودية. الري ــة الس ــة العربي باململك
البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات بجامعــة 

ــعود. ــك س املل
مركــز التميــز البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات. 
تطويــر  ملــروع  التقويميــة  الدراســة  )1435هـــ(. 
ــزء  ــة، اجل ــة الثالث ــوم الطبيعية-املرحل ــات والعل الرياضي
ــم  ــن وزارة التعلي ــة م األول. دراســة غــر منشــورة ممول
ــز  ــز التمي ــاض: مرك ــعودية. الري ــة الس ــة العربي باململك
البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات بجامعــة 

ــعود. ــك س املل
املنــويف، ســعيد جابــر )2002م(. برنامــج مقــرتح لتنميــة 
اإلبــداع الريــايض لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي. 
املؤمتــر  الرياضيــات.  لرتبويــات  املريــة  اجلمعيــة 
العلمــي الثــاين: البحــث يف تربويــات الرياضيــات، 
جامعــة عــني شــمس، أغســطس 2002، 104 – 152 .
معايــر  مطابقــة  )2005م(.  عبــداهلل  بــن  حممــد  النذيــر، 
)NCTM( عــىل وثيقــة منهــج الرياضيــات يف اململكــة 
العربيــة الســعودية للمرحلــة املتوســطة يف جمــايل اهلندســة 
ــابع  ــي الس ــر العلم ــا. املؤمت ــة بينه ــاس، واملواءم والقي
ــر،  ــة، م ــتويات املعياري ــم واملس ــج التعلي ــر، مناه ع

.  552  –  854  ،)3(
اهلاشــمي، عبدالرمحــن وعطيــة، حمســن )2011م(. حتليــل 
مضمــون املناهــج املدرســية. ط1. عــان: دار صفــاء 

ــع. ــر والتوزي للن
وزارة الرتبيــة والتعليــم )1434هـــ(. دليــل املعلــم للرياضيات 

ــاين.  ــدرايس األول، والث ــل ال ــادس الفص ــف الس الص
ــكان.  ــة العبي ــعودية: رشك ــة الس ــة العربي اململك

الوكيــل، حلمــي واملفتــي، حممــد )2005م(. أســس بنــاء 
املناهــج وتنظياهتــا. ط1. عــان: دار املســرة.
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الشعور باألمن النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية: دراسة ميدانية على الطالب 
الالجئين السوريين في مديرية تربية قصبة المفرق

  أحمد مسلم أبو ذويب)*(
جامعة المجمعة

)قدم للنشر يف 1438/04/25هـ ، وقبل للنشر يف 1438/08/11هـ(

ملخـص الدراسـة: هدفـت الدراسـة احلاليـة إىل التعـرف عـى الشـعور باألمـن النفيس لدى طـاب املرحلـة الثانويـة يف مديريـة تربية قصبـة املفرق، 
وتكونـت عينة الدراسـة مـن)199( طالبًا وطالبة، منهم)71( طالبـًا، و)128(طالبة، تم اختيارهم بالطريقة العشـوائية من الطلبة السـوريني الاجئني 
املسـجلني يف  مـدارس تربيـة قصبـة املفـرق للفصـل الـدرايس األول للعـام  2017/2016م. ولتحقيـق هـدف الدراسـة  تـم اسـتخدام مقيـاس أبو 
عمـرة)2012م( لقيـاس مسـتوى الشـعور باألمـن النفيس لدى الطـاب السـوريني الاجئني، وأظهرت نتائج الدراسـة أن مسـتوى الشـعور باألمن 
النفـيس لـدى الطـاب  السـوريني الاجئـني كان مرتفعًا، كام أظهـرت النتائج أيضـًا وجود فـروق ذات داللة إحصائيـة يف األمن النفـيس لدى طاب 
املرحلـة الثانويـة تبعـًا ملتغـر اجلنس، ولصالـح الذكور، كام أشـارت النتائج  إىل عـدم وجود فـروق يف األمن النفيس لـدى طاب املرحلـة الثانوية تبعًا 
ملتغـر الصـف الدرايس، ووجـدت كذلك  فـروق يف األمن النفيس لدى طـاب املرحلة الثانوية تبعـًا ملتغر التخصص، ولصالـح التخصص العلمي.

كلامت مفتاحّية:  األمن النفيس، طلبة املرحلة الثانوية،  السوريون الاجئون.
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Abstract: The study aims to explore the psychological security among high school Syrian refugee students in Mafraq educational directorate. 
The study population consisted of (199) male and female students: 71 males and 128 females were randomly selected from Syrian refugee 
students registered in Mafraq educational directorate for the first semester of the academic year 2016/2017. To achieve the aims of the study, the 
researcher administrated Abu Amrah (2012) scale to measure security level among Syrian refugee students. The findings showed that the level 
of security among Syrian refugees was high, and there were statistically significant differences in psychological security among high school 
students according to gender variable in favor of males. There were no statistically significant differences in psychological security according 
to class variable while there were differences according to major in favor of scientific majors.
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مقدمة:
ــي  ــب الت ــم املطال ــد أه ــيس أح ــن النف ــد األم يع
ــة  ــاة هادئ جيــب توافرهــا لإلنســان، لكــي  يعيــش حي
مطمئنــة يســودها االســتقرار واهلنــاء. وبغيــاب األمــن 
النفــيس ال يتوافــر العيــش الكريــم للفــرد واملجتمــع، 
وقــد بــني القــرآن الكريــم الرتابــط املتــني بــني حاجات 
ــاىل:  ــال تع ــن، ق ــه إىل األم ــة وحاجت ــرد البيولوجي الف
ــن  ــم م ــذي أطعمه ــت* ال ــذا البي ــدوا ربَّ ه )فليعب
جــوٍع وءامنهــم مــن خــوف( ) قريــش، اآليتــان 

.)4-3
ــاء  يعــّد األمــن النفــيس مــن احلاجــات املهمــة لبن
ــن  ــد م ــذوره متت ــث إن ج ــانية، حي ــخصية اإلنس الش
ــل  ــر املراح ــيخوخة ع ــى الش ــتمر حت ــة وتس الطفول
ــدًدا إذا  ــح مه ــرء يصب ــن امل ــة. وأم ــة املختلف العمري
مــا تعــرض إىل ضغوطــات نفســية واجتامعيــة  ال 
ــه هبــا يف أي مرحلــة مــن تلــك املراحــل، ممــا  طاقــة ل
ــد  ــيس يع ــن النف ــذا فاألم ــراب، ل ــؤدي إىل االضط ي
مــن احلاجــات ذات املرتبــة العليــا لإلنســان والتــي ال 
تتحقــق إال بعــد حتقــق احلاجــات الدنيــا لــه )األقــرع، 

2005م(.
ــن  ــة لألم ــة بالغ ــلو Maslow أمهي ــد أوىل ماس وق
النفــيس ، حيــث يــرى أن األمــن النفــيس هــو شــعور 
الفــرد بأنــه حمبــوب ومتقبــل مــن اآلخريــن ولــه مكان 
بينهــم، ويــدرك أن بيئتــه صديقــة وودودة غــر حمبطــة، 
يشــعر فيهــا بنــدرة اخلطــر والتهديــد والقلق)العقيــي ، 

2004م(.

لذلــك ُيعــد األمــن النفــيس مطلبــًا جلميــع األفراد. 
ففــي ظــل األمــن والطمأنينــة  يــؤدي كل فــرد عملــه 
عــى أحســن وجــه، وتــؤدي كل مجاعــة واجبهــا 
بأحســن صــور األداء ، ويف اجلــو األمنــي تنطلــق 
الكلمــة املعــرة والفكــر املبــدع والعمــل املتقــن 
والتحصيــل املســتمر اجليــد، وإذا عــم األمــن النفــيس 
للفــرد فإنــه يصبــح مطمئنــًا ســعيدًا يــؤدي واجباتــه يف 
هــدوء واســتقرار. إن احلاجــة إىل األمــن النفــيس مــن 
ــة  ــتمرارية عجل ــف وراء اس ــي تق ــات الت ــرز احلاج أب
ــرد  ــة الف ــم حاج ــن فه ــري؛ إذ ال يمك ــلوك الب الس
للشــعور باألمــن بمعــزل عــن بقيــة احلاجــات، وُتعــد 
ــع  ــه مجي ــوي حتت ــيًا  تنط ــًا أساس ــة عام ــذه احلاج ه
ــواع الســلوك.  فاألمــن  النفــيس مــن املوضوعــات  أن
التــي جتعــل الفــرد يديــر شــئون حياتــه  املهمــة 
ــد  ــك يع ــع، لذل ــاء املجتم ــن يف بن ــارك اآلخري ويش
مــن مظاهــر الصحــة النفســية للفــرد، وجيعــل الفــرد 
يتعامــل مــع املواقــف والضغــوط التــي قــد يمــر هبــا 
ــكل  ــد ب ــا يري ــدرك مل ــان امل ــرة اإلنس ــه بنظ يف حيات

طمأنينــة )احلــريب ، 2014م(.
ــان  ــل اإلنس ــة تفاع ــيس نتيج ــن النف ــأ األم وينش
ــي  ــرات الت ــال اخل ــن خ ــه م ــة ب ــة املحيط ــع البيئ م
ــية  ــة والسياس ــة واالجتامعي ــل البيئي ــا والعوام ــر هب يم

ــرد. ــر يف الف ــي تؤث ــة الت واالقتصادي
 منــذ ســنني يعيــش الشــعب الســوري أقســى 
ــق  ــة مناط ــأة يف كاف ــدها وط ــرب وأش ــنوات احل س
ســوريا األمــر الــذي كلــف  الســوريني يف هــذه املناطق  
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ثمنــًا باهظــًا »بريــًا وماديــًا« جــراء اســتمرار احلــرب 
وتصاعــد إجراءاهتــا القمعيــة التــي وصلــت يف عنفهــا 
ــة،  ــآت مدني ــة ملنش ــرات احلربي ــف بالطائ ــد القص ح
وقــد أدت اإلجــراءات القمعيــة  إىل استشــهاد اآلالف  
مــن املدنيــني الســوريني وإىل جــرح اآلالف منهــم 
باإلضافــة إىل جلــوء املايــني، كــام أدت إىل تدمــر 
ــذا  ــة، ه ــق املدني ــازل واملراف ــع واملن ــزارع واملصان امل
إضافــة إىل حصــار النــاس وإفقارهــم وزعزعــة احلــس 

ــم. ــن لدهي باألم
إن مــن أهــم مطالــب الفــرد، أيــًا كان، مــن أجــل 
ــيس،  ــن النف ــى األم ــه ع ــه، حصول ــتيعاب حاجات اس
املطالــب  لباقــي  واألســايس  األويل  الدافــع  فهــو 
األخــرى يف حياتــه، وبغــض النظــر عــن أي فئــٍة مــن 
فئــات املجتمــع، فــإنَّ األمــن النفــيس يكــون املطلــب 
ــة ، 2014م(.  ــع )دراوش ــات املجتم ــع فئ األول جلمي

مشكلة الدراسة:
يمثــل اللجــوء أزمــة حديثــة ونــادرة عــى املجتمــع 
ــى  ــلبية ع ــارًا س ــرتك آث ــأهنا أن ت ــن ش ــوري، وم الس
الصحــة النفســية للفــرد واملجتمــع، والشــك أنَّ 
ــة  ــة  الثانوي ــم يف املرحل ــن ه ــني مم ــاب الاجئ الط
أكثــر عرضــة لإلصابــة باملشــكات النفســية مــن 
غرهــم، وأهنــم مــن أشــد فئــات املجتمــع تأثــرًا 
باألجــواء السياســية والنفســية واالجتامعيــة املضطربــة 
التــي قــد تســببها هــذه األزمــة؛ وذلــك ألمهيــة 
ــث  ــاب، حي ــاة الط ــة يف حي ــذه املرحل ــورة ه وخط

إن هلــذه املرحلــة خصائصهــا التــي متيزهــا عــام قبلهــا 
وبعدهــا  بالتغــرات الرسيعــة واملتاحقــة - اجلســدية 
والنفســية واالجتامعيــة-،  كــام تشــكل مفــرتق طــرق 
ــة  ــرتة انتقالي ــون ف ــم يعيش ــاب، كوهن ــاة الط يف  حي
حرجــة تكتنفهــا الرصاعــات النفســية  وتســودها 
املعانــاة واإلحبــاط والقلــق، وهــذا  مــؤرش كبــر عــى 
ــون  ــة يكون ــذه املرحل ــرون هب ــن يم ــاب الذي أن الط
أكثــر عرضــة مــن غرهــم للتأثــر بالظــروف الصعبــة 
ــن  ــم م ــر عليه ــرج يؤث ــذا احل ــوهنا. وه ــي يعيش الت
ــية،  ــة النفس ــي والطمأنين ــتقرار االجتامع ــث االس حي
ــكل  ــة- تتش ــة –الثانوي ــذه املرحل ــم يف ه ــة وأهن خاص
شــخصيتهم، فيحتاجــون إىل الشــعور بالقيمــة الذاتيــة 
والرتابــط األرسي واالجتامعــي، الــذي يــؤدي إىل 
ــدى  ــره م ــد تأث ــي ويمت ــيس واالجتامع ــم النف توافقه

ــب، 2011م(. ــو طال ــاة ) أب احلي
ــذا  ــث هب ــامم الباح ــع وراء اهت ــمَّ الدواف ــل أه لع
النفــيس   األمــن  حتقيــق  أمهيــة  مــدى  املوضــوع 
ــلوكه  ــركًا لس ــد حم ــة تع ــك احلاج ــب، وأن تل للطال
ــعور  ــدان الش ــا فق ــليمة، أم ــة الس ــه الوجه وتوجيه
باألمــن فمــن شــأنه أن يســبب االضطرابــات النفســية 
والســلوكية؛ فيؤثــر عى ســر حيــاة الطالب ونشــاطاته 
املختلفــة يف شــتى املجــاالت، لــذا فــإن األمــن النفــيس 
رضورة لــكل فــرد، وخــرة شــخصية مؤملــة يتعــرض 
ــه  ــل حيات ــن مراح ــا م ــة م ــان يف مرحل ــا كل إنس هل

ــة. ــة متفاوت وبدرج
يف ضــوء مــا تقــدم تتحــدد مشــكلة الدراســة 
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ــايل:  ــس الت ــاؤل الرئي ــن التس ــة ع ــة يف  اإلجاب احلالي
مــا مســتوى الشــعور باألمــن النفــيس لــدى الطــاب 

الســوريني الاجئــني ؟
ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل األســئلة الفرعيــة 

التاليــة :
ــاب . 1 ــدى ط ــي ل ــن النف ــتوى األم ــا مس م

املرحلــة الثانويــة ؟
ــة يف . 2 ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه

األمــن النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة 
ــاث( ؟ تعــزى ملتغــر اجلنــس )ذكــور - إن

ــة يف . 3 ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه
األمــن النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة 
تعــزى ملتغــر الصــف الــدرايس  )أول ثانــوي  

ــوي( ؟ ــاين ثان - ث
ــة يف . 4 ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه

األمــن النفــي لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة 
ــي - أديب( ؟ ــص )علم ــر التخص ــزى ملتغ تع

فروض البحث :
تتســم مســتويات  األمــن النفــيس لــدى   -
ــطة. ــة املتوس ــوريني بالدرج ــني الس ــاب الاجئ الط
ــة يف  ــة إحصائي ــروق  ذات دالل ــد ف ال توج  -
األمــن النفــيس لــدى الطــاب الاجئــني الســوريني يف 
املرحلــة الثانويــة تبعــًا ملتغــر اجلنــس )ذكــر –أنثــى(.
يف  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق   توجــد   -
ــوريني  ــني الس ــاب الاجئ ــدى الط ــيس ل ــن النف األم

ــدرايس. ــف ال ــر الص ــًا ملتغ ــة تبع ــة الثانوي يف املرحل
)أول ثانــوي – ثــاين ثانــوي(.

ــة يف  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف -  ال توج
ــوريني  ــني الس ــاب الاجئ ــدى الط ــيس ل ــن النف األم
يف املرحلــة الثانويــة تبعــًا ملتغــر التخصص.)علمــي –

أديب(.
أهداف البحث:

األمـــن  	  مســـتوى  عـــى  التعـــرف   -
الاجئـــني  الطـــاب   لـــدى  النفـــيس 
ــة  ــة بمديريـ ــة الثانويـ ــوريني  يف املرحلـ السـ

املفـــرق. قصبـــة  تربيـــة 
التعـــرف عـــى  الفـــروق يف األمـــن 	   -

النفـــيس تبعـــًا ملتغـــر اجلنـــس )ذكـــور- 
إنـــاث(.

التعـــرف عـــى  الفـــروق يف األمـــن 	   -
ـــدرايس )أول  ـــف ال ـــر الص ـــًا ملتغ ـــيس تبع النف

ــوي(. ــاين ثانـ ــوي – ثـ ثانـ
األمـــن 	  يف  الفـــروق  عـــى  التعـــرف   -

ـــي-  ـــص )علم ـــر التخص ـــًا ملتغ ـــيس تبع النف
أديب(.

أمهية البحث :
تكمــن أمهيــة الدراســة احلاليــة يف تناوهلــا موضــوع 
ــيس  ــن النف ــل يف األم ــة، متمث ــن األمهي ــة م ــى درج ع
لــدى الطــاب الســوريني الاجئــني وعاقتــه ببعــض 
ــية  ــية األساس ــم النفس ــد املفاهي ــه أح ــرات، كون املتغ



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )4(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1440هـ / 2019م(        136-109

113

ــدًرا  ــكل مص ــباعه يش ــدم إش ــية. فع ــة النفس للصح
للقلــق والتهديــد، وتــرز أمهيــة الدراســة يف جمالــني ، 

ومهــا :
أوالً : اجلانب النظري

تكمــن أمهيــة هــذه الدراســة  يف كوهنــا تعالــج   -
جانبــًا نفســيًا واجتامعيــًا للطــاب الذيــن 
ــة يف  ــف الصعب ــن املواق ــد م ــوا  للعدي تعرض
شــتى جمــاالت حياهتــم، فاحلــروب  غرســت 
ــوري؛  ــعب الس ــاء الش ــوس أبن ــر  يف نف القه
ــق  ــد خل ــية، وق ــم  النفس ــر بنيته ــدف تدم هب
ــر  ــة غ ــايس حال ــب والق ــع الصع ــذا الوض ه
ــيس ودوام  ــن النف ــدان األم ــن فق ــتقرة، م مس
هــذا الشــعور، وقــد أدى هــذا إىل ظهــور 
ــراض  ــار األم ــق وانتش ــر والقل ــاالت التوت ح
ــلبية  ــات س ــه انعكاس ــك ل ــية وكل ذل النفس

ــية. ــة النفس ــى الصح ع
الدراســة احلاليــة تلقــي الضــوء عــى العاقــة   -
بــني مســتوى األمــن النفــيس وعاقتــه ببعــض 

ــرات. املتغ
كــام تســلط  الدراســة الضــوء عــى حيــاة   -
طــاب املرحلــة الثانويــة ، وأمهيــة البيئــة التــي 
ــه وانعكاســها عــى طــرق  نشــأ فيهــا  يف حيات

ــاة.  ــاه احلي ــه وجت ــاه نفس ــره جت تفك
ــادرة  ُتعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الن  -
واحلديثــة التــي تعالــج املوقــف الســوري 
والتــي تناولــت موضــوع األمــن النفــيس لدى 

الطــاب الاجئــني الســوريني يف املرحلــة 
الثانويــة، حيــث إن هــذه الفئــة تكــون يف 
مرحلــة حرجــة وهلــا أمهيــة بالغــة يف تشــكيل 
ــون  ــب يك ــم، فالطال ــخصية لدهي ــامت الش س
ــل،   ــاح والفش ــني النج ــا ب ــرق م ــرتق ط يف مف
ــني  ــا ب ــح وم ــتقبل الناج ــم املس ــني رس ــا ب وم
ــات  ــق ب ــذا املنطل ــن ه ــال، وم ــم اآلم حتطي
ــال  ــني يف املج ــى  املختص ــروري ع ــن ال م
ــذه  ــل ه ــد  ملث ــة اجله ــيكولوجي مضاعف الس

الدراســات.
لدراســات  انطاقــًا  الدراســة  هــذه  ُتعــد   -
أخــرى جديــدة تلقــي الضــوء عــى موضــوع 
متعــددة  فئــات  لــدى  النفــيس  األمــن 

أخــرى. ومواضيــع 
ــن  ــة  م ــذه الدراس ــة ه ــأيت أمهي ــم ت ــن ث وم  -
أمهيــة املرحلــة التــي يمــر هبــا طالــب املرحلــة 
ــة  ــة املراهق ــي مرحل ــئ.  وه ــة الاج الثانوي
التــي ُتعــد مرحلــة تغــر نفــيس جســمي 
وانفعــايل، حيــث إن هــذه الفئــة تســتحق منــا 

ــكايف.  ــامم ال االهت

ثانيًا : اجلانب التطبيقي
تســعى هــذه الدراســة إىل حتقيــق اجلانــب التطبيقي 

مــن ناحيــة :
توعيــة األهــل واملربــني والباحثــني حليــاة   -
ــم  ــرق تفكره ــة وط ــة الثانوي ــاب املرحل ط
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ــرة  ــل املؤث ــة العوام ــة وطبيع ــرات البيئ وتأث
ــم . فيه

بنــاء طرائــق تربويــة وبرامــج خاصــة بالطاب   -
تفيــد شــعور الطالــب باألمــان النفــيس. 

ختطيــط طرائــق وإســرتاتيجيات وتنفيذهــا   -
لتقويــة وتعزيــز ثقــة الطــاب بأنفســهم وبنــاء 
ــدى الطالــب، نحــو  ــق تفكــر ســليمة ل طرائ

ــاة . ــو احلي ــه ونح نفس
العلميــة  الفائــدة  احلاليــة  الدراســة  تقــدم   -
النفســية  واملؤسســات  واملجتمــع  لــألرس 
واالجتامعيــة، لزيــادة معرفــة تكويــن مســتوى 
عــال مــن األمــن النفــيس الــذي يعطــي 
الدافــع األكــر ملســتقبل الطالــب ليتســنى 

التعامــل معــه بشــكل أفضــل.

مصطلحات الدراسة:
األمــن النفــي : »هــو اإلحســاس باالســتقرار 
وقــوة النفــس بــكل مــا فيهــا للوصــول إىل فهــم 
وحتقيــق الــذات وتقديرهــا، لتصبــح متأقلمــة مــع مــا 

.)30: ص  م،  حوهلا«)اجلميــي،2001  يــدور 
ويعــرف إجرائيــًا بأنــه الدرجــة التــي حيصــل 
ــذي  ــاس ال عليهــا الطــاب موضــع الدراســة يف املقي

ــرض. ــك الغ ــد لذل أع
ســوريون  مواطنــون  الســوريون:  الاجئــون 
الســورية  تصاعد األزمــة  من ســورية مع  فــّروا 
ــر مــن  بحلــول عــام 2015م ، وقــد تــم تســجيل أكث

ــة  ــوار خاص ــوري يف دول اجل ــئ س ــون الج ــتة ملي س
األرجــح  وعــى  األردن ولبنان وتركيا والعــراق، 
توجــد عــرات اآلالف األخــرى مــن الاجئــني غــر 
ــجيل  ــرون التس ــن ينتظ ــدد م ــدر ع ــجلني، ويق املس

ــخص. ــف ش ــوايل )227( أل بح

حدود  الدراسة:
ــى  ــة ع ــرصت الدراس ــة: اقت ــدود البري -     احل
الطــاب الاجئــني الســوريني  يف مديريــة 
تربيــة قصبــة املفــرق األردنيــة  للمرحلــة 

الثانويــة. 
-   احلــدود املكانيــة: طبقــت الدراســة يف املــدارس 
املفــرق  تربيــة قصبــة  مديريــة  الثانويــة يف 
اململكــة  الســوريني–  لاجئــني  التابعــة 

اهلاشــمية.  األردنيــة 
ــدرايس األول   ــل  ال ــة: الفص ــدود الزماني -     احل

للعــام   2017/2016م.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
مفهوم  األمن النفي:

اختلفــت تعريفــات األمــن النفــيس ومفاهيمــه 
نظرهــم  زوايــا  واختــاف  الباحثــني  باختــاف 
ــة  ــو الطمأنين ــيس  ه ــن النف ــددة، فاألم ــم املتع ورؤاه
النفســية أو االنفعاليــة وهــو األمــن الشــخيص، أو أمن 
كل فــرد عــى حــده، وهــو حالــة يكــون فيهــا إشــباع 
احلاجــات مضمونــًا وغرمعــرض للخطــر وهــو حمرك 
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الفــرد لتحقيــق أمنــه ولــدرء اخلطــر الــذي هيــدد أمنــه، 
ــزة  ــًا بغري ــًا وثيق ــن ارتباط ــة إىل األم ــط احلاج وترتب
املحافظــة عــى البقــاء) (زهــران، 1989م، ص:79(.
ــيكولوجية  ــة س ــن  حاج ــة إىل األم ــام أن »احلاج ك
جوهرهــا الســعي املســتمر للمحافظــة عــى الظــروف 
البيولوجيــة  احلاجــات  إشــباع  تضمــن  التــي 

.  ) ص:65   ،1978 )احلفنــي،  والســيكولوجية« 
ــون  ــي يك ــة الت ــه الوضعي ــرAdler بأن ــه إدل عرف
ــًا ومتحــررًا  مــن التهديــد واخلطــر يف  فيهــا الفــرد آمن
احليــاة، بالشــكل الــذي يمكنــه مــن الوجــود بوضعيــة 
 )Fatil & Keddy, ــديات ــود التحـــ ــة دون وج قوي

.1985) 

ويــرى  عبــد املجيــد ) 2004م، ص :59( »األمــن 
ــان،  ــه عــدم اخلــوف ، والشــعور باالطمئن النفــيس بأن
ــامء  ــتقرار، واالنت ــل واالس ــول ،  والتقب ــب والقب واحل
واإلحســاس باحلاميــة والرعايــة والدعــم والســند 
ــة  ــى مواجه ــدرة ع ــع الق ــف، م ــة املواق ــد مواجه عن

ــات«. ــباع احلاج ــآت وإش املفاج
الشــعور  بأنــه  وآخــرون  هيوفــامن  وعرفــه 
باالطمئنــان والســعادة والســامة مــن املــرض وجتنب 

.)Huffman et al, 2000) األمل 
  (Cortesكــام عرفـــــــه كل من كانتــون و كورتيس
حمبــوب  بأنــه  الفــرد  شــعور  بأنــه     et al,2016)

ومقبــول ومقــدر مــن قبــل اآلخريــن، ونــدرة شــعوره 
وإدراكــه أن اآلخريــن - ذوي  باخلطــر والتهديــد 
األمهيــة النفســية يف حياتــه- مســتجيبون حلاجاتــه 

ــه  ــه ومحايت ــيًا، لرعايت ــًا ونفس ــه بدني ــدون مع ومتواج
ــات. ــد األزم ــاندته عن ومس

بينــام عرفــه كل مــن كارتــر و كــروز و بــاكي، بأهنا  
جمموعــة مــن املشــاعر التــي تنطــوي عــى مدلــوالت 
االســتقرار واهلــدوء وُبعــد القلــق واخلــوف والتهديــد 
ــات  ــى مكون ــًا ع ــر إجياب ــام يؤث ــة، ب ــر املختلف واملخاط
ــاس  ــع اإلحس ــارج، م ــل واخل ــن الداخ ــخصية م الش
ــة  ــات معقول ــادي، ودرج ــايل وامل ــتقرار االنفع باالس
 (Carter et al, مــن التقبــل ملكونــات البيئـــــــــة

.2011)

ــاءة  ــرد بالكف ــعور الف ــه ش ــري بأن ــه أليغ   وعرف
والثقــة بالنفــس ممــا حيقــق الرضــا عــن الــذات ويدفــع 
إىل األداء اجليــد، وبالتــايل الشــعور بالطمأنينــة النفســية 
. (Alegre, 2008) التــي تنعكس عــى جمريــات احليــاة
ويف ضــوء التعريفــات الســابقة ،فــإن الباحــث 
ــعور  ــو الش ــيس: ه ــن النف ــف اآليت لألم ــع التعري يض
بالراحــة النفســية واالســتقرار والتفــاؤل واألمــل 
ــن  ــرر م ــة والتح ــن يف اجلامع ــذات واألم ــل ال وتقب
اخلــوف والقلــق وتقبــل اآلخريــن وحــب اخلــر هلــم 

ــة . ــا والقناع ــعور بالرض ــايل الش وبالت
مكونات األمن النفي :

ــرد  ــدرة الف ــيس ق ــن النف ــات األم ــن مكون تتضم
عــى الشــعور بــأن البيئــة املحيطــة بــه تشــبع حاجاتــه 
النفســية، ومــدى رغبــة اآلخريــن بالتعامــل معــه 
ممــا يــؤدي بــه إىل االســتقرار النفــيس، بمعنــى أن 
النفــيس أحــد مكونــات األمــن  الفــرد  اســتقرار 
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  (Mulyadi, ويــرى مــوالدي .(Sepra, 2006)النفســي

(2010، أن التناســق االجتامعــي وحــل املشــكات 

النفســية واالجتامعيــة وجتنــب اخلطــر أو احلــد منــه 
مكونــات أخــرى تشــر إىل وجــود األمــن النفــيس 

.(Nisa, 2012(ــع ــتوى مرتف ــرد بمس ــدى الف ل
ويــرى ســانرتوك)Santrock, 2008) أن األمــن 

النفــيس لــدى الفــرد يتكــون مــن:
الشــعور بالثقــة بالنفــس والقــدرة عــى   -

والعطــاء. احلــب 
التــي متكــن  مكــون الصحــة اجلســمية   -

منــه. يطلــب  مــا  تنفيــذ  مــن  الفــرد 
ــة  ــاك الفــرد للــوالء واملشــاعر اإلجيابي امت  -
والقــدرة عــى بنــاء عاقــات اجتامعيــة 

وانفعاليــة إجيابيــة.
عــن  واالبتعــاد  القلــق  مــن  التخلــص   -

. خلطــر ا
وجــود عقيــدة وفكــر معينــني لــدى الفــرد   -

ــه. ــع وثقافت ــع املجتم ــقان م يتس
ويــرى ســيرا )Sepra, 2006) أن مكونــات 

ــي: ــية ه ــيس األساس ــن النف األم
-  القبول واحلب.

الــدفء والصداقــة والــود جتــاه الــذات   -
واآلخريــن.

االستقرار والزواج والرمحة والتعاطف.  -
-  اإلشباع والرضا احليايت.

-  اإلنجاز واحلميمية وتربية األطفال.

األمن الديني واالقتصادي.  -
خصائص األمن النفي

       تناولت البحوث والدراسات األمن النفيس 
تلك  من  عينة  نتائج  وأظهرت  متعددة،  من جوانب 
النفيس  األمن  خصائص  أهم  والدراسات  البحوث 

عى النحو التايل:
التنشـئة  بعمليـة  النفـيس  األمـن  يتحـدد   -
االجتامعيـة وأسـاليبها من تسـامح وعقاب، 
بالتفاعـل  ويرتبـط  وديمقراطيـة،  وتسـلط 
االجتامعي، واخلـرات واملواقف االجتامعية 

يف بيئـة آمنـة غـر مهـددة.
-  يؤثر األمن النفيس تأثرًا حسنًا عى التحصيل 
عامة  بصفة  اإلنجاز  ويف  للطلبة،  الدرايس 

.(Green,1981)

اجلهلة  من  أكثرأمنًا  واملثقفون  املتعلمون   -
.(Joshi, 1985) واألميني

شعـــور الوالــــــــدين باألمن النفيس يف   -
شيخوختهم يرتبط بوجود األوالد وبقيمهم،  

.(Kogitcibasi,1982)
موجبًا،  ارتباًطا  يرتبط  النفيس  األمن  نقص   -
واجلمود  بالـــرأي  والتشبث  باإلصــــرار 
 (Pestonjee العقائدي دون مناقشة أو تفكر

.& Sing,1979) 

نقص األمن النفيس يرتبط بالتوتر، والتعرض   -
 (Suls ألمراض القلب، واضطرابات نفسيـة

et al, 1981)



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )4(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1440هـ / 2019م(        136-109

117

لدى  ودالئله  النفيس  األمن  مؤرشات  تظهر  كام 
 (Mukhaimar,الفرد من خال اآليت كام يشر

2003)

إحساس الفرد بتقبل اآلخرين له.  -
احلب املتبادل بني الفرد واآلخرين.  -

الشعور باالنتامء للجامعة.  -
اإلحساس بالسامة والثقة والطمأنينة.  -

إشــباع حاجتــه للحــب والتقبــل مــن خال   -
اجلامعــات التــي ينتمــي إليهــا، يف املــدارس 

ويــامرس معهــا أنشــطته وغاياتــه.
إشــباع احلاجــة لألمــن والطمأنينــة وذلــك   -
ــال  ــن خ ــه، م ــه واضطراب ــن قلق ــد م للح

ــة. ــلوكياته اإلجيابي ــم س تدعي
باألمن  الشعور  عدم  حالة  استنتاج  ويمكن 
اإلنسان  استجابات  ماحظة  خال  من 
املختلفة والتي تظهر يف اجلوانب التي ذكرها 

:(Montegomery, 2011)  مونتغمري
الســلوك الظاهــري الــذي يصــدر عــن  أ- 

املثــرات. لبعــض  نتيجــة  اإلنســان 
التغــرات اجلســمية وخاصــة يف اجلهــاز  ب- 

وكذلــك  والتلقائــي،  الــذايت  العصبــي 
الاإراديــة. احلــركات 

ــوف  ــر يف اخل ــي تظه ــة الت ــاعر الذاتي ج- املش
عنهــا  التعبــر  يمكــن  والتــي  والقلــق، 

لفظيــًا وحركيــًا

نظريات  األمن النفي:
نظرية فرويد. 1

ــية  ــة نفس ــب نظري ــد أول صاح ــام كان فروي     رب
ــرد  ــا الف ــرض هل ــي يتع ــرات  الت ــة اخل ــد أمهي تؤك
احلاســم  والــدور  املبكــرة  الطفولــة  ســنوات  يف 
ــاء  ــية لبن ــص األساس ــاء اخلصائ ــه يف إرس ــذي تؤدي ال
الشــخصية، ويــرى أن الشــخصية يكتمــل القــدر 
األكــر فيهــا عنــد هنايــة الســنة اخلامســة مــن العمــر، 
كــام يــرى فرويــد أن الدوافــع التــي تعمــل عــى محايــة 
الــذات وبقائهــا تنتــج عــام ســامه بغرائــز الــذات 
وغريــزة البقــاء والعــدوان، فــإذا أشــبعت عنــده 
احلاجــة إىل احلــب معناهــا احلــب والبقــاء ، وإذا مل 
تشــبع يــؤدي إىل ســلوك عــدواين بمعنــى أن حاجتهــم 

مل تشــبع )جــال، 1982م(.
ــة دور األم يف الســنوات األوىل  ــد أمهي  وأكــد فروي
ويف إحســاس الطفــل باألمــن النفــيس يف مراحــل 
شــخصيته  ســامت  عــى  وتأثــره  األوىل،  عمــره 
واجتاهاتــه مســتقبًا، كــام أكــد ُبعــد عاقــة الطفــل بأمه 
ــة املرحلــة  يف مرحلــة مبكــرة ، وقــد أكــد فرويــد أمهي
الفميــة والرجيــة يف تشــكيل ســامت الشــخصية 
ــإذا  ــة، ف ــذه املرحل ــاًم يف ه ــألم دورًا مه ــرد وأن ل للف
أحاطــت األم طفلهــا بجــو آمــن وكانــت حمبــة عطوفــة 
حنونــة كان ذلــك لــه أثــره البالــغ عــى شــخصية الفرد 

2010م(. مســتقبًا)حممد، 
نظرية التعلم االجتامعي:  .2

         ظهــرت هــذه النظريــة عــى يــد عــامل النفــس 
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بجامعــة  األمريكــي  دوار«  بــان  »ألــرت  الشــهر 
ــم  االجتامعــي  ــة التعل ســتانفورد، حيــث تؤكــد نظري
ــلوك  ــتمر للس ــادل و املس ــي املتب ــل احلتم ــى التفاع ع
و املعرفــة والتأثــرات البيئيــة، و الســلوك اإلنســاين و 
حمدداتــه الشــخصية و البيئيــة تشــكل نظامــًا متشــابكًا 
ــن  ــه ال يمك ــة فإن ــة واملتفاعل ــرات  املتبادل ــن التأث م
إعطــاء أي منهــام مكانــة متميــزة، و تتضــح هــذه 
التأثــرات  املتبادلــة مــن خــال الســلوك ذي الداللــة  

)الســهي،2007م(.
ــا  ــي أهن ــم االجتامع ــة التعل ــن نظري ــتخلص م  نس
التعلــم  تتصــور كل ســلوك متعلــم عــن طريــق 
باملاحظــة، لــذا فإهنــا تــرى أنَّ مفهــوم األمــن النفــيس 
ــن  ــال األم ــم األطف ــك بتعل ــم؛ وذل ــلوك متعل ــو س ه
ــت  ــإذا كان ــم، ف ــني هب ــم أو املحيط ــن آبائه ــيس م النف
األرسة أو الوالــدان يعيشــون يف اســتقرار  وأمــان فــإن 
األطفــال يتعلمــون األمــن النفــيس عــن طريقهــم وإذا 
كانــوا يشــعرون بالتهديــد و اخلطــر فإهنــم ســيتعلمون 
هــذا الســلوك، ومنــه يشــعرون بعــدم األمــان، أي أن 
ــرد  ــه ف ــم يتعلم ــلوك متعل ــيس س ــن النف ــعور األم ش

عــن أفــراد آخريــن.
Abraham Maslow نظرية إبراهام ماسلو  . 3

 افــرتض قوهتــا، وأن بعضهــا أقــوى مــن بعضهــا 
اآلخــر، وكلــام انخفضــت احلاجــة يف التنظيــم اهلرمــي 
التنظيــم  يف  ارتفعــت  وكلــام  قــوة،  أكثــر  كانــت 
ــر دون  ــة أك ــان بدرج ــزة لإلنس ــف وممي ــت أضع كان
ــبعة  ــات إىل س ــف احلاج ــد صن ــر. وق ــي آخ ــن ح كائ

وهــي:  هرمــي،  تنظيــم  شــكل  عــى  مســتويات 
)Maslow,1954,p.360)

الفســيولوجية  احلاجــات  األول:  املســتوى  أ-  
التــي حتتــل قاعــدة اهلــرم، كاحلاجــة إىل اهلــواء 

ــخ. ــس… ال ــام واخلمي والطع
املســتوى الثــاين: حاجــات األمــن وهــي  ب- 
اخلارجيــة  األخطــار  جتنــب  إىل  احلاجــة 

باالطمئنــان. والشــعور 
املســتوى الثالــث: حاجــات احلــب واالنتامء:  جـ- 
والعطــف  احلــب  عــى  احلصــول  ومنهــا 

والعنايــة.
التقديــر  حاجــات  الرابــع:  املســتوى  د- 
والتقبــل. التقديــر  إىل  كاحلاجــة  واالحــرتام 
ــذات  ــق ال ــات حتقي ــس: حاج ــتوى اخلام املس هـ- 

ــداع. ــاز واإلب ــة إىل اإلنج كاحلاج
املســتوى الســادس: حاجــات املعرفــة والفهــم  و- 
اكتســاب  يف  والرغبــة  االطــاع  كحــب 
ــم  ــاد والتنظي ــة إىل اإلرش ــات واحلاج املعلوم
ــن  ــانية، ولك ــات اإلنس ــن العاق ــث ع والبح
هــذه احلاجــات قــد ال تكــون موجــودة عنــد 

ــاس. ــع الن مجي
ــي  ــة: الت ــات اجلاملي ــابع: احلاج ــتوى الس املس ز- 
يف  اإلنســان  كنشــاط  اهلــرم  قمــة  يف  تقــع 
البحــث عــن صيــغ اجلــامل والشــعور باجلاملية 
ــد ال  ــي ق ــة والت ــياء اجلميل ــاح لألش أو االرتي

ــاس. ــن الن ــل م ــا إال القلي ــعر هب يش
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ــره  ــن غ ــر م ــلو Maslow أكث ــدث ماس ــد حت  وق
النفــيس  الباحثــني عــن احلاجــة  إىل األمــن  مــن 
األمــن  وعــدم  األمــن  لقيــاس  اختبــارًا  ووضــع 
ــث  ــة للبح ــار حصيل ــذا االختب ــاء ه ــد ج ــيس وق النف
ــن،  ــيس لألم ــوم النف ــول املفه ــري ح ــادي والنظ العي
ويعتقــد ماســلو أن هنــاك 14 عرضــًا وجانبــًا لألمــن 
هــذه  مــن  األوىل  الثاثــة  العنــارص  وأنَّ  النفــيس 
ــب  ــعور باحل ــو الش ــايب وه ــب إجي ــا جان ــب هل اجلوان
واالنتــامء واألمــن، ثــم اجلانــب الســلبي وهو الشــعور 
ــة  ــارص الثاث ــل العن ــد ومتث ــة والتهدي ــب والعزل بالذن
األوىل )احلــب ، االنتــامء ، األمــن( حاجــات أساســية 
ويعــد إشــباعها مطلبــًا أساســيًا ألمــن الفــرد النفــيس.

الدراسات السابقة:
      هدفــت الدراســة الكشــف عــن مســتوى 
األمــن النفــيس لــدى الطــاب  الســوريني الاجئــني  
ــًا  ــل عرض ــذا الفص ــاول ه ــرق، ويتن ــة املف يف حمافظ
وحتليــًا للدراســات الســابقة ذات العاقــة بموضــوع 
ــا  ــل إليه ــث التوص ــتطاع الباح ــي اس ــة، والت الدراس
بعــد الرجــوع إىل املصــادر املعرفيــة ومواقــع اإلنرتنــت 
تنــاول  وتــم  والدكتــوراه،  املاجســتر  ورســائل 
ــن  ــي م ــلها الزمن ــب تسلس ــابقة حس ــات الس الدراس

ــدم.  ــدث  إىل األق األح
 (Musa, ــر ــاك وساجــ ــى وميشــ ــرت موس أج
(Meshak & Sagir, 2016 دراســة يف نيجريــا هدفت 

إىل تعــرف تصــورات طــاب املرحلــة الثانويــة ملــدى 

ــة  ــية، وعاق ــم املدرس ــيس يف بيئاهت ــن النف ــر األم توف
ــي.  ــم األكاديم ــايل وحتصيله ــم االنفع ــك بنموه ذل
ــة،  ــًا وطالب ــن )239( طالب ــة م ــة الدراس ــت عين تكون
ــون  ــاث( يدرس ــن اإلن ــور و133م ــن الذك (107 م
جومبــي  مدينــة  يف  الثانويــة  املرحلــة  مــدارس  يف 
ــن  ــحية م ــة مس ــة منهجي ــت الدراس ــة. اتبع النيجري
خــال تطبيــق مقيــاس األمــن النفــيس يف البيئــة 
املدرســية، وتكــون مــن )30( فقــرة عامــة. وقــد 
ــن  ــعرون باألم ــاب ال يش ــج أن الط ــرت النتائ أظه
النفــيس يف مدارســهم خاصــة اإلنــاث، كــام أظهــرت 
ــن  ــاض األم ــني انخف ــة ب ــاط دال ــة ارتب ــود عاق وج
النفــيس مــن جهــة وتــدين التحصيــل األكاديمــي 
وضعــف النمــو االنفعــايل لــدى الطــاب مــن جهــة 

ــرى. أخ
 (Baeva & بوردوفسكيــــا  و  بايفـــــا  أجــرت 
(Bordovskaia, 2015 دراســة يف روســيا هدفــت 

ــة لألمــن  ــة املحقق إىل الكشــف عــن العوامــل الرتبوي
النفــيس يف البيئــة الرتبويــة للمعلمــني والطــاب. 
اتبعــت الدراســة منهجيــة مســحية حيــث تــم اختيــار 
ــاًم و  ــن )172( معل ــة م ــة مكون ــوائية طبقي ــة عش عين
ــة  ــة الثانوي ــة مــن طــاب املرحل ــًا وطالب (876( طالب
يف مــدارس مدينتــي موســكو وســان بطرســرغ. 
مقيــاس  تطبيــق  تــم  الدراســة  هــدف  ولتحقيــق 
األمــن النفــيس يف البيئــة الرتبويــة، وتكــون مــن )11( 
ــة  ــيس يف البيئ ــن النف ــل األم ــر عوام ــن تواف ــؤاالً ع س
ــن  ــة أن األم ــج الدراس ــرت نتائ ــد أظه ــة. وق الرتبوي
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النفــيس بحســب تصــورات املعلمــني كان مرتفعــًا 
ــني، وأن  ــر املتعلم ــة نظ ــن وجه ــطًا م ــام كان متوس بين
شــعور األمــن النفــيس أعــى عنــد الطــاب منــه عنــد 
الطالبــات. وبينــت الدراســة أن العوامــل املســهمة يف 
ــية  ــاون اإلدارة املدرس ــيس هــي تع ــن النف ــق األم حتقي
والطــاب  املعلمــني  بــني  اإلجيابيــة  والعاقــات 
أنفســهم، وبينــت الدراســة أن الطمأنينــة النفســية 
والراحــة والســعادة والثقــة بالنفــس كانــت أهــم 

ــة. ــة الدراس ــدى عين ــيس ل ــن النف ــؤرشات األم م
أجــرت دراوشــة  )2014م(  دراســة بعنــوان: 
ــدى  ــاؤم ل ــاؤل والتش ــه بالتف ــيس وعاقت ــن النف األم
الدراســة  هدفــت  النــارصة،  قضــاء  يف  املراهقــني 
ــتوى  ــيس ومس ــن النف ــتوى األم ــرف إىل مس إىل التع
قضــاء  يف  املراهقــني  لــدى  والتشــاؤم  التفــاؤل 
النــارصة، وكذلــك التعــرف إىل  العاقــة بــني األمــن 
ــر كل  ــرف إىل  أث ــاؤم، والتع ــاؤل والتش ــيس والتف النف
 )α=0,05) مــن  الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة
التفــاؤل  ومســتوى  النفــيس  األمــن  مســتوى  يف 
أثــر كل  إىل  تعــزى  أن  والتــي يمكــن  والتشــاؤم، 
ــألب،  ــي ل ــتوى التعليم ــف، املس ــس، الص ــن: اجلن م
ــة  راس ــع الدِّ ــون جمتم ــألم. تك ــي ل ــتوى التعليم واملس
يف  املراهقــني  مــن  وطالبــة  طالبــا   )4230( مــن 
ــن  ــة م ــة الدراس ــت عين ــة، وتكون ــدارس اإلعدادي امل
ــدارس  ــني  يف امل ــن املراهق ــة م ــًا وطالب (200 ( طالب
ــع،  ــن والتاس ــابع والثام ــوف الس ــة يف الصف اإلعدادي
وقــد تــم اختيارهــم  يف الفصــل الــدرايس األول 

للعــام الــدرايس 2014-2015م. ولتحقيــق أهــداف 
هــذه الدراســة تــم اســتخدام مقيــاس األمــن النفــيس 
)2005م(،  شــقر  قبــل  مــن  واملعــد  للمراهقــني 
ــد  ــاؤم واملع ــاؤل والتش ــاس التف ــتخدم مقي ــام اس ك
ــج  ــرت نتائ ــد أظه ــده )2013م(، وق ــل مقال ــن قب م
ــام  ــكل ع ــيس  بش ــن النف ــتوى األم ــة أن مس الدراس
ــارصة ،  ــني يف الن ــدى املراهق ــة ل ــة مرتفع ــاء بدرج ج
ــاؤم  ــاؤل والتش ــتوى التف ــج أنَّ مس ــرت النتائ وأظه
لــدى املراهقــني يف النــارصة  كان بدرجــة مرتفعــة 
وبمســتوى متفائــل، كــام أشــارت النتائــج إىل وجــود 
ــيس  ــن النف ــني األم ــًا  ب ــايب دال  إحصائي ــاط إجي ارتب
والتفــاؤل والتشــاؤم عــى الدرجــة  الكليــة للمقيــاس 
ــج  ــارت نتائ ــام أش ــارصة ، ك ــني يف الن ــدى املراهق ل
الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
تعــزى  النفــيس  األمــن  مســتوى  يف   (α=0,05)

ــود  ــدم وج ــاث، وع ــح اإلن ــت لصال ــس، وكان للجن
فــروق ذات داللــة إحصائيــة  (α=0,05)  تعــزى ألثــر 
ــتوى  ــألب، أواملس ــي ل ــتوى التعليم ــف، أواملس الص
التعليمــي لــألم، وكذلــك أشــارت إىل وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة  (α=0,05) يف مســتوى التفــاؤل 
ــني   ــروق ب ــت الف ــف، وكان ــزى للص ــاؤم تع والتش
الصــف الســابع والتاســع، وجــاءت الفــروق لصالــح 
الصــف التاســع، وأثبتــت الدراســة عــدم وجــود  
ــر  ــزى ألث ــة (α=0,05) تع ــة إحصائي ــروق ذات  دالل ف
اجلنــس، أواملســتوى التعليمــي لــألب واملســتوى 

ــألم. ــي ل التعليم



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )4(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1440هـ / 2019م(        136-109

121

(Mishoe, 2012) يف  ميشــوي  دراســة  هدفــت 
عــن  الكشــف  إىل  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
العاقــة بــني البيئــة املدرســية والتفــاؤل واألمــن 
ــة  ــة منهجي ــت الدراس ــاب. اتبع ــدى الط ــيس ل النف
ــن  ــة م ــة مكون ــال عين ــن خ ــتطاعية م ــحية اس مس
ــاؤل  ــاس التف ــتجابوا ملقي ــة اس ــًا وطالب (120( طالب
 )30( مــن  املكــون  النفــيس  واألمــن  األكاديمــي 
واألحــداث  والتحصيــل،  التفــاؤل  تقيــس  فقــرة 
ــة  ــية والثق ــة املدرس ــة البيئ ــة، ونوعي ــارة واملفجع الس
والطمأنينــة، كــام تــم اعتــامد نتائــج اختبــار التحصيــل 
القيــايس يف تكســاس لتحديــد حتصيــل الطــاب. وقد 
ــني  ــة ب ــاط دال ــة ارتب ــود عاق ــج وج ــرت النتائ أظه
التفــاؤل األكاديمــي واألمــن النفــيس وبــني  مكونــات 
البيئــة املدرســية كالــكادر البــري واملرافــق ومواعيــد 
االختبــارات والعاقــات اإلنســانية، وبينــت الدراســة 
ــل  ــن أق ــاؤالً ولكنه ــر تف ــاث أكث ــات اإلن أن الطالب
ــارات  ــراء االختب ــد إج ــة بع ــور خاص ــن الذك ــًا م أمن
ــل  ــاب يف املراح ــى أن الط ــاوة ع ــا، ع وتصحيحه
الدراســية األعــى أكثــر طمأنينــة وشــعورًا بالثقــة 
بالنفــس مــن الطــاب يف املراحــل الدراســية األدنــى.
ــت إىل  ــة هدف ــم )2011م( دراس ــرت إبريع      أج
التعــرف إىل درجــة الشــعور باألمــن لــدى املراهقــني، 
ــني  والتعــرف إىل الفــروق يف درجــة األمــن النفــيس ب
ــن  ــة  م راس ــة الدِّ ــت عين ــاث، وتكون ــور واإلن الذك
ــة  ــة يف والي ــة الثانوي ــة يف املرحل ــًا وطالب (186( طالب
تبســه باســتخدام مقيــاس األمــن النفــيس ، وأظهــرت 

ــيس  ــن النف ــن األم ــدٍن م ــتوى مت ــود مس ــج وج النتائ
ــة  ــة املراهق ــزى ملرحل ــذي يع ــط وال ــل إىل املتوس تص
ــة،  ــية واالنفعالي ــرات النفس ــا التغ ــرأ فيه ــي تط الت
راســة وجــود فــروق يف مســتوى  وكذلــك أظهــرت الدِّ

ــور. ــح الذك ــني لصال ــني اجلنس ــيس ب ــن النف األم
ــا دراســة أيب عــودة )2006م( فقــد هدفت إىل       أمَّ
التعــرف إىل العاقــة بــني األمــن النفــيس واالجتاهــات 
السياســية واالجتامعيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن  
(156( طالبــًا وطالبــة مــن جامعــة األزهر، واســتخدم 
إعــداده،  مــن  النفــيس  لألمــن  مقياســًا  الباحــث 
وأظهــرت النتائــج وجــود عاقــة ارتباطيــة دالــة بــني 
األمــن النفــيس وكل مــن التديــن والتحرريــة، ومل 
توجــد فــروق يف  درجــة األمــن النفــيس تعــزى لعامــل 
اجلنــس أو لعامــل التخصــص بــني الكليــات العلميــة 

ــدرايس. ــاب ال ــتوى الط ــانية أو ملس واإلنس
أجــرى أقــرع دراســة)2005م( بعنوان: » الشــعور 
باألمــن النفــيس وتأثــره  ببعــض املتغــرات لــدى طلبة 
جامعــة النجــاح الوطنيــة «. هدفــت الدراســة التعــرف 
إىل الشــعور باألمــن النفــيس وتأثــره ببعــض املتغــرات  
لــدى طلبــة جامعــة النجــاح الوطنيــة، كــام هدفــت إىل 
ــتخدمت  ــة، واس ــرات الدراس ــن دور متغ ــق م التحق
الدراســة  املنهــج الوصفــي التحليــي، حيــث تــم 
ــد  ــة-، وق ــع للدراس ــة - جمتم ــة اجلامع ــار طلب اختي
ــع  ــن جمتم ــبة %10 م ــة  بنس ــة الدراس ــار عين ــم اختي ت
ــة  الدراســة  تكونــت  مــن )1002(  طالــب مــن طلب
اســتخدم  الدراســة   هــدف  ولتحقيــق  اجلامعــة. 
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ــيس،  ــن النف ــعور باألم ــلو للش ــاس ماس ــث مقي الباح
ــت  ــد توصل ــا. وق ــا وثباهت ــن صدقه ــد م ــم التأك وت
الدراســة  إىل النتائــج التاليــة: أن الشــعور باألمــن 
النفــيس حصــل عــى تقديــر منخفــض حيــث كانــت 
ــروق ذات  ــد ف ــه ال توج ــة %49.9، وأّن ــبة املئوي النس
ــتوى  ــة يف مس ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي دالل
الشــعور باألمــن النفــيس لــدى طلبــة جامعــة النجــاح 
ــكان  ــة، و م ــس، والكلي ــر اجلن ــزى ملتغ ــة، تع الوطني
ــي،  ــتوى التعليم ــي، واملس ــدل الرتاكم ــكن، واملع الس

ــرات. ــة املتغ ــع بقي ــس م ــر اجلن ــني متغ ــل ب والتفاع
ــت إىل  ــد هدف ــدراين )2004م( فق ــة الب ــا دراس أمَّ
التعــرف إىل مســتوى الشــعور باألمــن النفــيس لــدى 
ــي  ــه الزمن ــاد التوج ــرف إىل أبع ــك التع ــه وكذل الطلب
لدهيــم وأيضــًا التعــرف إىل  العاقــة بني األمــن النفيس 
ــص.  ــوع والتخص ــر الن ــًا ملتغ ــي تبع ــه الزمن والتوج
ــن  ــًة م ــًا وطالب ــن )830( طالب ــة م ــت العين ــد تألف وق
ــد  ــث فق ــداف البح ــًا أله ــل، وحتقيق ــة املوص جامع
ــدم  ــعور- ع ــلو للش ــار ماس ــث )اختب ــد الباح اعتم
الشــعور باألمــن النفــيس ومقيــاس الفتــاوي للتوجــه 
الزمنــي ( وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة متتــع طــاب 
النفــيس،  ووجــود فــروق ذات  اجلامعــة باألمــن 
داللــه إحصائيــة يف األمــن النفــيس تبعــًا ملتغــر النــوع 
ولصالــح الذكــور، كــام أظهــرت عــدم وجــود فــروق 

ــص. ــر التخص ــا ملتغ ــة تبع ــه إحصائي ذات دالل
بعنــوان   دراســة  )2001م(  نصيــف  أجــرى 
ــي  ــزام الدين ــني االلت ــة ب ــة العاق ــن طبيع ــف ع الكش

ــات  ــدارس واجلامع ــة امل ــدى طلب ــيس  ل ــن النف واألم
ــة  ــت الدراس ــد أجري ــرات. وق ــض املتغ ــوء بع يف ض
عــى عينــة قوامهــا  )355(  طالبــًا وطالبــًة، تــم 
ــتخدم  ــوائية، واس ــة العش ــة الطبقي ــم بالطريق اختياره
ــذي  ــي ال ــزام  الدين ــاس االلت ــث مقي ــا الباح خاهل
قــام بإعــداده، ومقيــاس األمــن النفــيس  مــن منظــور 
ــام  ــًا، ك ــداده أيض ــث بإع ــام الباح ــذي ق ــامي وال إس
اســتخدم الباحــث العديــد مــن األســاليب اإلحصائية 
ــني  ــروق ب ــارات للف ــا، اختب ــن بينه ــته كان م يف دراس
ــن  ــون. وكان م ــاط برس ــل ارتب ــطات ومعام املتوس
الدراســة:  وجــود  التــي أظهرهتــا  النتائــج  أهــم 
عاقــة ارتباطيــة قويــة بــني مســتوى االلتــزام  الدينــي 
ــود  ــدم وج ــة، وع ــدى الطلب ــية ل ــة النفس والطمأنين
فــروق دالــة يف الطمأنينــة النفســية وااللتــزام  الدينــي 

ــص. ــس والتخص ــر اجلن ــن متغ ــكٍل م ــزى ل تع
ــوان  ــاوي  )1993م( بعن ــة احللف ــاءت دراس وج
الطمأنينــة االنفعاليــة لــدى طلبــة اجلامعــات، هدفــت 
طــاب  مــن  عينــات  بــني  املقارنــة  إىل  الدراســة 
ــث  ــن حي ــة م ــة املختلف ــات املرصي ــات اجلامع وطالب
نــوع التعليــم )أزهري/غــر أزهــري ( واجلنــس 
الطمأنينــة  درجــة  يف  والتخصــص  واالختــاط 
االنفعاليــة، وقــد أجريــت الدراســة عــى عينــة قوامهــا 
( 630 ( طالبــًا وطالبــًة مــن طلبــة املرحلــة اجلامعيــة، 
واســتخدم الباحــث اختبــار ماســلو للشــعور باألمــن 
إعــداد  مــن  املوضــوع  تفهــم  واختبــار  النفــيس 
مورجانومــوراي، وقــد متــت املعاجلــة اإلحصائيــة 
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التبايــن  واختبــار  احلســايب  املتوســط  باســتخدام 
وحتليلــه، وكان مــن أهــم النتائــج التــي أظهرهتــا 
الدراســة، وجــود فــروق دالــة بــني الذكــور واإلنــاث 
يف درجــة الطمأنينــة االنفعاليــة لصالــح الذكــور، 
ــة  ــة االنفعالي ــة يف درجــة الطمأنين ووجــود فــروق دال
ــح  ــني لصال ــر األزهري ــني وغ ــة األزهري ــني الطلب ب
األزهريــني، عــدم وجــود فــروق بــني طلبــة وطالبــات 
التخصــص األديب والعلمــي يف درجــة الطمأنينــة.

بعنــوان  دراســة  )1989م(  حســني  أجــرى 
الشــعور باألمــن النفــيس يف ضــوء متغــرات املســتوى 
والتخصــص والتحصيــل الــدرايس لــدى طــاب 
وهدفــت  الريــاض.  مدينــة  يف  الثانويــة  املرحلــة 
باألمــن  الشــعور  مســتوى  إىل  التعــرف  الدراســة 
ــة  ــة الثانوي ــاب املرحل ــن ط ــة م ــدى عين ــيس ل النف
النفــيس  األمــن  بــني  العاقــة  لبيــان  بالريــاض، 
ــدرايس  ــل ال ــية )التحصي ــرات املدرس ــض املتغ وبع
ــة  ــة الدراس ــت عين ــص( وتكون ــتوى والتخص واملس
مــن )190( طالًبــا أعامرهــم تــرتاوح بــني  )15-
23(   وأظهــرت نتائــج الدراســة أن نســبة الذيــن 
لدهيــم شــعور مرتفــع باألمــن النفــيس )%16.5 (مــن 
ــط  ــعور متوس ــم ش ــة وأن )60.43( لدهي ــراد العين أف
باألمــن، و )23.07(  لدهيــم نزعــة بعــدم األمــن، وأن  
(83.14(   ممــن لدهيــم نزعــة عــدم األمــن يتجهــون 
ــية،  ــات نفس ــن اضطراب ــون م ــواء  ويعان ــو الاس نح
وحيتاجــون إىل رعايــة ومتابعــة. وأنَّــه ال توجــد فــروق 
ــث  ــن حي ــاب م ــني الط ــيس ب ــن النف ــة األم يف درج

علمــي(  )أديب-  التخصــص  أو  الصفــي  املســتوى 
عاديــني(.  )متفوقــني-  الــدرايس  التحصيــل  أو 
ــل  ــني تفاع ــة ب ــة دال ــد عاق ــه ال توج ــت أّن ــام أثبت ك

ــيس. ــن النف ــة األم ــية ودرج ــرات املدرس املتغ

تعليق عام عىل الدراسات السابقة:
ــابقة  ــات الس ــابق للدراس ــرض الس ــن الع ــني م تب
ــة  ــدف وطبيع ــث اهل ــن حي ــة م ــاءت متنوع ــا ج أهن
رايس،  العينــة واألســاليب اإلحصائيــة واملســتوى الــدِّ
فمــن حيــث اهلــدف كانــت  بعــض الدراســات 
ــيس  ــن النف ــتوى األم ــن مس ــف ع ــدف إىل الكش هت
ــض  ــا  ببع ــات  وعاقته ــة الدراس ــراد عين ــدى أف ل
املتغــرات األخــرى كاجلنــس، والســن والتخصــص، 
ــودة  ــن  أيب ع ــة كل م ــدرايس كدراس ــل ال والتحصي
(2006م(  وحســني)1989م ( ودرواشــة ) 2014م( 
و Musa (2016). وعــى العمــوم تتفــق أهــداف هــذه 
ــا  ــة. أمَّ ــذه الدراس ــداف ه ــن أه ــدف م ــع ه ــات م الدراس
ــداف  ــوع األه ــًا لتن ــت تبع ــد تنوع ــات فق ــث العين ــن حي م
حيــث أجريــت عــى طــاب املرحلــة اإلعداديــة  كــام جاء يف 
دراســة دراوشــة )2014م( وعــى طــاب املرحلــة الثانويــة 
  (Baeva & و )كــام جاء يف دراســة كل من  حسيـــن )1989
 Bordovskaia, 2015),(Mishoe 2012) كــام أجريــت عى 

ــودة  ــف)2001م( وأبوع ــة نصي ــات كدراس ــاب اجلامع ط
(2006م( وبالتــايل تنوعــت املســتويات الدراســية واألعــامر 
الزمنيــة، كــام أن الدراســات الســابقة امتــازت بالتنــوع مــن 
ــام  ــني ك ــدى اجلنس ــت ل ــد كان ــة فق ــة العين ــث طبيع حي
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جــاء يف دراســة كل مــن نصيــف )2001م( وأبــو 
ــة  عــودة )2006م( وحســني )1989م( ودراوشـــــ
  (Baeva and Bordovskaia, 2015)و (2014م( 
ــع  ــق م ــة فتتف ــة احلالي ــا الدراس  و Musa (2016) .أمَّ

ــاب  ــاول ط ــا تتن ــابقة يف أهنَّ ــات السَّ راس ــض الدِّ بع
املرحلــة الثانويــة مــن خمتلــف اجلنســني، ولكنَّهــا 
ــابقة يف أهنــا تتنــاول  ختتلــف عــن الدراســات السَّ
ــث أدوات  ــن حي ــوريني. وم ــني الس ــاب الاجئ الط
املــراد  اهلــدف  بحســب  تنوعــت  فقــد  الدراســة 
ــا  ــون بأعداده ــام الباحث ــا ق ــا م ــه، فمنه ــول إلي الوص
أو تعريبهــا أو تكيفهــا مــع البيئيــة التــي أجريــت فيهــا 

ــة . الدراس
ــت  ــد تنوع ــة فق ــاليب اإلحصائي ــث األس ــن حي م
نتائــج  ــا  أمَّ العينــة.  وطبيعــة  األهــداف  حســب 
اختلفــت  فقــد  عرضهــا  تــم  التــي  الدراســات 
ــى أن  ــاع ع ــبه إمج ــاك ش ــه كان هن ــت، إال أن ع وتنوَّ
الشــعور باألمــن النفــيس مــن أهــم احلاجــات النفســية 
ــود  ــدم وج ــل إىل ع ــم التوص ــام ت ــني، ك ــدى املراهق ل
فــروق دالــة بــني اجلنســني يف مســتوى األمــن النفــيس 
ــودة  ــف )2001م(  ، أبوع ــن نصي ــة كل م ــل دراس مث
دراوشــة  دراســة  توصلــت  حــني  يف  (2006م( 
األمــن  مســتوى  يف  فــروق  وجــود  إىل  (2014م( 

ــاث. ــور واإلن ــني الذك ــيس ب النف
أنَّ دراســته  الباحــث ال يزعــم  فــإن  وعمومــًا 
ــردت  ــام تف ــا ب ــابقاهتا، ولكنّه ــن س ــل م ــة أفض احلالي
ــن  ــا م ــن غره ــزة ع ــون متمي ــأن تك ــرة ب ــه جدي ب

ــن  ــرد ع ــة تنف ــذه الدراس ــث إن ه ــات؛ حي الدراس
الدراســات الســابقة يف أمريــن: 

لــدى  النفــيس  األمــن  مســتوى  دراســة   : األول 
ــه   ــه أمهيت ــر ل ــوريني )كمتغ ــني  الس ــاب  الاجئ الط

العظمــى يف حتقيــق الصحــة النفســية (.
ثانيــًا : نــدرة التطبيــق عــى عينــة الطــاب الاجئــني 
الســوريني مــن احلــدود الســورية ســواء بالدراســة 
ــس  ــابقة يف نف ــات س ــظ بدراس ــي مل حت ــل، والت والتحلي

ــوع. املوض
الطريقة واإلجراءات:

منهج الدراسة : 
ــي،  ــي االرتباط ــج الوصف ــى املنه ــامد ع ــم االعت ت
والــذي يســهل مهمــة الباحــث يف دراســة الواقــع، 
ــًا  ــا وصف ــع، ووصفه ــد يف الواق ــام توج ــرة ك أو الظاه
جيــدًا، والتعبــر عنهــا تعبــرًا كيفيــًا أو كميــًا مــن أجــل 
فهــم عاقــات هــذه الظاهــرة مــع غرهــا مــن الظواهــر 
األخــرى، حيــث إن هــذا املنهــج كــام أشــار إليــه عبيدات 
وآخــرون )2004م( ،  يعطــي مرونــة للباحــث يف كيفيــة 
صياغــة الفــروض واختبارهــا، كــام يعتمــد عــى أدوات 
وأســاليب البحــث العلمــي، باإلضافــة  إىل إمكانيــة 
تعميــم نتائــج هــذا املنهــج عــى أكــر عــدد ممكــن مــن 
ــة  ــة معرف ــة احلالي ــت الدراس ــث حاول ــني ،  حي املبحوث
مســتوى األمــن النفــيس لــدى الطــاب الســوريني 
الاجئــني مــن طلبــة املرحلــة الثانويــة  يف مديريــة  تربيــة 
قصبــة املفــرق، ومعرفــة الفــروق بــني متوســطات أفــراد 
ــن أن  ــي يمك ــيس والت ــن النف ــتوى األم ــة يف مس العين



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )4(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1440هـ / 2019م(        136-109

125

ــف.  ــص والص ــس والتخص ــر اجلن ــزى ملتغ تع
عينة البحث :

ــة  ــاب املرحل ــع ط ــة مجي ــع الدراس ــمل جمتم  يش
الثانويــة مــن الطــاب الاجئــني الســوريني يف مديريــة 
ــام  ــدرايس األول للع ــل ال ــرق للفص ــة املف ــة قصب تربي
طالبــًا   )199( عددهــم  والبالــغ  2016-2017م 
وطالبــة  منهــم )71طالبــًا( و )  128طالبــة (واجلدول 
(1( يوضــح توزيــع أفرادالعينــة تبعــًا ملتغــرات اجلنس 

ــف.  ــص والص والتخص

الجدول )1): 
توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغيرات 

الجنس والتخصص والصف

النسبة التكرارالفئةالمتغير
المئوية

الجنس
7135.7ذكر
12864.3أنثى

199100.0المجموع

التخصص
10452.3علمي
9547.7أدبي

199100.0المجموع

الصف
9748.7أول ثانوي
10251.3ثاني ثانوي
199100.0المجموع

يظهر من اجلدول )1( ما يي :
بالنســبة ملتغــر اجلنــس، يظهــر أن اإلنــاث   -
هــن األعــى تكــرارًا والــذي بلــغ )128( 
وبنســبة مئويــة )%64.3(، بينــام الذكــور هــم 

ــبة  ــغ )71( وبنس ــذي بل ــرارًا وال ــل  تك األق
.)64.3%( مئويــة 

بالنســبة ملتغــر التخصــص، يظهــر أن العلمــي   -
هــو األعــى تكــرارًا والــذي بلــغ )104( 
وبنســبة مئويــة )%52.3(، بينــام األديب هــو 
ــبة  ــغ )95( وبنس ــذي بل ــرارًا وال ــل  تك األق

.)47.7%( مئويــة 
بالنســبة ملتغــر الصــف، يظهــر أن الثــاين   -
ثانــوي هــو األعــى تكــرارًا والــذي بلــغ 
(102( وبنســبة مئويــة )%51.3(، بينــام األول 
ثانــوي هــو األقــل  تكــرارًا والــذي بلــغ )97( 

وبنســبة مئويــة )48.7%(.

-أداة الدراسة:
ــتخدام األداة  ــم اس ــة ت ــداف الدراس ــق أه لتحقي

ــة: اآلتي

أوالً: مقياس األمن النفي:
  بعــد االطــاع عــى األدبيــات والدراســات 
بموضــوع  العاقــة  ذات  الســابقة   واملقاييــس 
ــو  ــاس )أب ــتخدام مقي ــث باس ــام الباح ــة،  ق الدراس
فقــرات  عــدد  بلــغ  ، حيــث  م(    2012  ، عمــرة 
ــاالت  ــة جم ــى ثاث ــة ع ــرة موزع ــاس )46( فق املقي
ــرة،  ــن )18( فق ــون م ــايل ويتك ــد االنفع ــي : البع ه
والبعــد االجتامعــي واألرسي ويتكــون مــن )16( 
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فقــرة، والبعــد االقتصــادي ويتكــون مــن )12( فقــرة، 
حيــث أعطــى لــكل فقــرة  وزنــًا مدرجــًا وفــق ســلم 

ــايس.  ــدرج مخ مت
)دائاًم، غالبًا، أحيانا، قليًا، نادرًا(.

دالالت ثبات املقياس يف صورته األصلية:
ــاس  ــات املقي ــرة ، 2012( ، ثب ــو عم ــد )أب أوج
بطريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار مــن خــال 
ــا  ــا )60( طالب ــتطاعية قوامه ــة اس ــى عين ــه ع تطبيق
وطالبـــــة  ، وتــم حســــــاب معامـــل الثبــات فكان 

.)0,71)

الدراســة  يف  وثباتــه  املقيــاس  صــدق  دالالت 
احلاليــة:

   للتحقــق مــن مــؤرشات صــدق مقيــاس األمــن 
النفــيس املســتخدم يف الدراســة احلاليــة تــم اســتخراج 

مــؤرشات الصــدق اآلتيــة: 
أوالً: صدق املحكمني: 

ــى  ــه ع ــم عرض ــاس ت ــدق املقي ــن ص ــد م للتأك
جمموعــة مــن املحكمــني واملختصــني يف جمــاالت علــم 
ــاس  ــوي، والقي ــاد الرتب ــوي، واإلرش ــس الرتب النف
والتقويــم يف جامعــات: اهلاشــمية والرمــوك وآل 
ــني،  ــم )10( حمكم ــة، عدده ــة املجمع ــت وجامع البي
وكذلــك عــى خمتصــني اثنــني يف جمــال اللغــة )النحــو 
والــرصف حيــث طلــب منهــم إبــداء رأهيــم يف 

ــث:  ــن حي ــاس م ــرات املقي فق

الوضــوح، والســامة . 1 اللغويــة:  الصياغــة 
اللغويــة، واحلاجــة للتعديــل. 

وضوح املعنى. . 2
ــاالت . 3 ــاس املج ــرة يف قي ــبة الفق ــدى مناس م

ــددة.  املح
إبداء أية تعديات يروهنا مناسبة. . 4
أية اقرتاحات أخرى.. 5

ويف ضــوء اقرتاحــات املحكمــني وآرائهــم، متــت 
ــك  ــًا، وكذل ــرات لغوي ــض الفق ــة بع ــادة صياغ إع
ــاق  ــة اتف ــل درج ــي تق ــرات الت ــض الفق ــت بع عدل
املحكمــني حوهلــا عــن )%80(، حيــث مل يتــم حــذف 
ــة  ــج أي ــم دم ــاس ومل يت ــرات املقي ــن فق ــرة م ــة فق أي
فقــرات، فأصبــح املقيــاس يف صورتــه النهائيــة مكونــًا 

ــرة . ــن )46( فق م

ثانيًا:  صدق البناء:
الصــدق  مؤشـــــرات  استخــــراج  بغــرض   
جلميـــــع فقــرات أداة الدراســــــة، فقــد تــمَّ تطبيــق 
األداة عــى عينــة  اســتطاعية مكونــة مــن )50( 
ــة يف  ــة الثانويــــ ــة املرحل ــن طلب ــة م ــًا وطالب طالب
ــة  ــع  الدراس ــن جمتم ــرق م ــة املف ــة قصب ــة تربي مديري
معامــات  وحســاب  األصليــة  العينــة  وخــارج 
ــني كل فقــرة والبعــــــــد  ــاط برســـــــون ب االرتب
ــني يف  ــو مب ــام ه ــه واألداة ككل،  ك ــي إلي ــذي تنتم ال

 )2( اجلــدول 
يظهــر مــن اجلــدول )2( أن معامــات االرتباط 
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بــني الفقــرات ومجيــع أبعــاد األمــن النفــيس لــدى 
ــد عــن  ــة والبعــد ككل تزي ــة الثانوي طــاب املرحل
مــن )0.30(  أكثــر  األداة ككل  (0.40(، ومــع 
ــتوى (0.05(،  ــد مس ــًا عن ــة إحصائي ــا دال ومجيعه

وهــذا يــدل عــى وجــود معامــــــل ارتبــاط 
قــوي، وهــي معامــات  مقبولـــــة ألغـــــــراض 

ــة. الدراس
ثبات أداة الدراسة:

 االرتباط مع
البعد نفسه

 االرتباط مع
المقياس ككل

 االرتباط مع
البعد نفسه

 االرتباط مع
 المقياس

ككل
 االرتباط مع
البعد نفسه

 االرتباط مع
المقياس ككل

رقم 
الفقرة

معامل االرتباط بين فقرات البعد 
االنفعالي ( النفسي) والبعد نفسه 

والمقياس ككل

 معامل االرتباط بين فقرات
 البعد االجتماعي واألسري
والبعد نفسه والمقياس ككل

 معامل االرتباط بين فقرات
 البعد االقتصادي والبعد نفسه

والمقياس ككل
1**0.336**0.536**0.4210.710**0.494**0.463**
2**0.679**0.527**0.5200.671**0.511**0.633**
3**0.528**0.636**0.6980.616**0.715**0.658**
4**0.674**0.407**0.4440.645**0.834**0.532**
5**0.569**0.710**0.489**0.6290.761**0.556**
6**0.887**0.421**0.585**0.321**0.8560.705**
7**0.518**0.308**0.773**0.689**0.463**0.585
8**0.416**0.449**0.709**0.410**0.580**0.321
9**0.510**0.463**0.585**0.429**0.4100.710**
10**0.630**0.580**0.321**0.689**03470.671**
11**0.774**0.4100.710****0.651**0.515**0.546
12**0.496**03470.671****0.412**0.891**0.741
0.774**المقياس ككل0.828****0.3210.616**0.585**13
14**0.321**0.6890.645****0.721
15**0.709**0.410**0.454**0.488
16**0.416**0.449**0.710**0.505
0.709**المقياس ككل0.463**0.510**17
18**0.630**0.580

0.887**المقياس ككل

جدول )2)
معامالت االرتباط بين فقرات جميع أبعاد األمن النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية والمقياس ككل

(α≤0.05( معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة*
(α≤0.01( معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة **
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هبــدف اســتخراج ثبــات أداة الدراســة تــم تطبيــق 
ــع  ــى مجي ــا( ع ــاخ ألف ــرو نب ــات األداة )ك ــة ثب معادل
ــتطاعية   ــة االس ــة واألداة ككل للعين ــاالت الدراس جم
والبالغــة )50( طالبــًا وطالبــة،  كــام هــو مبــني يف 

ــدول )3(. ج
جدول )3)

معامالت كرو نباخ ألفا الخاصة بمجاالت
  الدراسة واألداة ككل 

عدد المجالالرقم
الفقرات

معامل 
الثبات

180.70البعد االنفعالي (النفسي)1
160.80البعد االجتماعي واألسري2

120.72البعد االقتصادي3

المقياس 
460.82ككل 

يظهــر مــن اجلــدول ) 3( أن معامــات كرونبــاخ 
ألفــا ملجــاالت الدراســة تراوحــت بــني (0.70-0.80( 
ــي واألرسي« ،  ــد االجتامع ــال » البع ــا ملج كان أعاه
ــل  ــغ معام ــايل »، وبل ــد االنفع ــال » البع ــا ملج وأدناه
كرونبــاخ ألفــا لــألداة ككل )0.82(ومجيــع معامــات 

ــة. ــراض الدراس ــة ألغ ــة ومقبول ــات مرتفع الثب
تصحيح املقياس:

ــن )46(  ــة م ــا النهائي ــتبانة بصورهت ــت االس تكون
ــرت  ــاس ليك ــث مقي ــتخدم الباح ــث اس ــرة، حي فق
للتــدرج اخلــاميس هبــدف قيــاس آراء أفــراد عينــة 
الدراســة، وتــم إعطــاء دائــاًم )5(، غالبــًا )4(، أحيانــا 
ــارة  ــع إش ــك بوض ــادرًا )1(، وذل ــًا )2(، ن (3(، قلي

ــم،  ــة موافقته ــس درج ــي تعك ــة الت ــام اإلجاب (√( أم
كــام تــم االعتــامد عــى التصنيــف التــايل للحكــم عــى 

ــايل: ــابية كالت ــطات احلس املتوس
أقل من 2.33 منخفضة.  -

من 2.34-3.66 متوسطة.  -
من 3.67 إىل 5.00 مرتفعة.  -

املعاجلة اإلحصائية:
لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة تــم اســتخدام 
ــج  ــال برنام ــن خ ــة م ــة التالي ــات اإلحصائي املعاجل

 :(SPSS) اإلحصائيــة  الــرزم 
- التكرارات والنسب املئوية للمتغرات الشخصية 

والوظيفية ألفراد عينة الدراسة.
ــة  ــات املعياري ــابية واالنحراف ــطات احلس - املتوس
ــع  ــن مجي ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــات أف إلجاب

ــة. ــاالت أداة الدراس جم
- معامــل االتســاق الداخــي كرونبــاخ ألفــا جلميع 
جمــاالت الدراســة ومعامــل ارتبــاط برســون 

الســتخراج ثبــات اإلعــادة.
  (Independent ــتقلة ــات املس ــار »t« للعين - اختب
(Samples t-Test للكشــف عــن الفــروق 

ــة. ــرات الدراس ــًا ملتغ تبع
نتائج الدراسة:

يتضمــن هــذا اجلــزء نتائــج الدراســة التــي هدفــت 
ــدى  ــيس ل ــن النف ــاس األم ــاد مقي ــرف إىل أبع إىل التع
طــاب املرحلــة الثانويــة يف مديريــة تربيــة قصبــة 
املفــرق، وســيتم عــرض النتائــج باالعتــامد عــى 
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ــة. ــئلة الدراس أس
ــدى  ــي ل ــن النف ــتوى األم ــا مس ــؤال األول: م الس

ــة ؟ ــة الثانوي ــاب املرحل ط
حســاب  تــم  الســؤال،   هــذا  عــن  لإلجابــة 

ــابية  ــطات احلس ــدول )4( أن املتوس ــن اجل ــر م يظه
للبعــد  أعاهــا  كان  بــني )3.78-3.63(،  تراوحــت 
األول » االنفعــايل )النفــيس(« بمتوســط حســايب )3.78( 
التــوايل  عــى  للبعديــن  وأدناهــا  مرتفعــة،  وبدرجــة 
بمتوســط  »االقتصــادي«  و  واألرسي«  »االجتامعــي 
حســايب )3.63( وبدرجــة متوســطة، وبلــغ املتوســط 
احلســايب ملقيــاس األمــن النفــيس ككل  )3.69( وبدرجــة 

ــة. مرتفع
ــدى  ــع ل ــيس مرتف ــن نف ــود أم ــى وج ــدل ع ــذا ي وه
ــة  ــذه النتيج ــث ه ــرس الباح ــة  يف ــة الثانوي ــاب املرحل ط
لــدى بعــض الطــاب النازحــني نظــرًا ملــا فرضــه النــزوح 
القــرسي املفاجــيء، مــن مواقــف مؤملــة وقاســية، ونظــرًا 
املضيــف  املجتمــع  يوليهــا  التــي  واالهتــامم  للرعايــة 
ــة  ــاعدة املادي ــم  املس ــك بتقدي ــة ، وذل ــاندة احلكوم ومس
واملعنويــة ومــد يــد العــون وقضــاء احلاجــات، كــام 

املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات 
ــن  ــاس األم ــاالت مقي ــن جم ــة  ع ــة الدراس ــراد عين أف
النفــيس واملقيــاس ككل،  كــام هــو مبــني يف جــدول ) 4(.
الســؤال الثــاين للدراســة: هــل توجــد فــروق 

أنَّ الوقــوف الفعــي مــن أفــراد املجتمــع واجلمعيــات 
واهليئــات إىل جانبهــم جعلهــم يشــعرون باألمــن النفــيس، 
ومــن ناحيــة أخــرى يعــزو الباحــث ذلــك إىل أنَّ حمافظــة 
ــدام  ــي  ، وانع ــام االجتامع ــم بالس ــة تتس ــرق األردني املف
ــلحة أو  ــات مس ــاك نزاع ــس هن ــة، فلي ــددات األمني امله
صدمــات دمويــة أو حــروب يمكــن أن هتــدد ســامة الفرد 
أوعائلتــه أوممتلكاتــه، ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن توافــر 
ســبل كســب العيــش وســهولتها  وتوافــر معظــم اخلدمات 
ــق  ــذاء حيق ــة وغ ــز صحي ــم ومراك ــن تعلي ــية م األساس
ــة  ــذه النتيج ــت ه ــد اتفق ــيس، وق ــن النف ــن األم ــدرًا م ق
والبــدراين  )2014م(   دراوشــة  دراســة   نتائــج  مــع 
(2004م( التــي أشــارت إىل وجــود مســتوى مرتفــع مــن 
ــة  ــام اختلفــت نتيجــة الدراســة احلالي األمــن النفــيس ،  في
مــع نتائــج دراســة األقــرع)2005م( و إبريعــم )2011م( 
ــي كشــفت مســتوى منخفــض مــن األمــن النفــيس. والت

الدرجةالرتبةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالبعد
مرتفعة3.780.461االنفعالي (النفسي)

متوسطة3.630.442االجتماعي واألسري
متوسطة3.630.452االقتصادي

المقياس ككل 
3.69

مرتفعة-0.38

جدول )4)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة  عن مجاالت مقياس األمن النفسي والمقياس ككل:
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ذات داللــة إحصائيــة يف األمــن النفــي لــدى طــاب 
املرحلــة الثانويــة تعــزى ملتغــر اجلنــس )ذكــور - 

ــاث( ؟ إن
املتوسطات  حساب  تم  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة 
لدى  النفيس  لألمن  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية 

يظهر من اجلدول )5( ما يي:
عنــد  إحصائيــة  ذات داللــة  فــروق  وجــود   -
مســتوى الداللــة (α≥0.05( يف مجيــع أبعــاد األمــن 
النفــيس واملقيــاس ككل  ، تبعــًا ملتغــر اجلنــس، حيــث 
 ،4.328 التــوايل)3.634،  عــى   »t« قيمــة  بلغــت 
3.669، 4.606( وبداللــة إحصائيــة )0.01( عــى 
التــوايل ولصالــح الذكــور. ويمكــن تفســر هــذه 
ــة  ــئة االجتامعي ــرات التنش ــوء متغ ــى ض ــروق ع الف
، وعامــل التنميــط االجتامعــي ونظــرة املجتمعــات 
ــذه  ــه ه ــا تضع ــاه وم ــة إىل الفت ــورة عام ــة بص العربي
ــث  ــل حي ــني الرج ــا وب ــوارق بينه ــن ف ــات م املجتمع
تفــرض قيــودًا عــى الفتــاه ال توضــع للفتــى ممــا يــؤدي 

اجلنس، وللكشف  ملتغر  تعزى  الثانوية  املرحلة  طاب 
 »t« عن الفروق بني هذه املتوسطات تم استخدام اختبار
 )Independent Samples t-Test( املستقلة  للعينات 

واجلدول )5( يوضح ذلك.
الســؤال الثالــث للدراســة: هــل توجــد فــروق ذات داللــة 

ــا غــر  إىل شــعورها بالتوتــر وعــدم الثقــة بنفســها وبأهنَّ
حمبوبــة فتزيــد عندهــا احلاجــة إىل األمــن النفــيس، 
ــاري  ــل احلض ــى دور العام ــد ع ــن التأكي ــد م ــا الب هن
ــرة مــن األهــل واملجتمــع  والثقــايف، فالتوقعــات الكب
بالنســبة للذكــور مثــل النجــاح يف الدراســة تزيــد مــن 
ــعور  ــم الش ــد عنده ــة تزي ــن ثم ــهم وم ــم بأنفس ثقته
ــع  ــة م ــذه النتيج ــت ه ــر، واتفق ــيس أكث ــن النف باألم
نتائــج دراســة  احللفــاوي )1993م(  التــي أشــارت إىل 
ــور،  ــح الذك ــيس ولصال ــن النف ــروق يف  األم ــود ف وج
ــج  ــع نتائ ــة م ــة احلالي ــة الدراس ــت نتيج ــام اختلف في
دراســة  أيب عــودة )2006م( ونصيــف )2001م( والتــي 
ــن  ــتوى األم ــروق يف  مس ــود ف ــدم وج ــارت إىل ع أش

المتوسط العددالجنسالبعد
الحسابي

االنحراف 
الداللة قيمة »t"المعياري

اإلحصائية
713.930.413.6340.01ذكراالنفعالي (النفسي) 1283.690.46أنثى

713.800.354.3280.01ذكراالجتماعي واألسري
1283.530.45أنثى

713.780.423.6690.01ذكراالقتصادي
1283.540.44أنثى

713.850.334.6060.01ذكراألمن النفسي ككل
1283.600.38أنثى

جدول )5):
 نتائج )Independent Samples t-Test(  للكشف عن

 الفروق في األمن النفسي لدى طالب المرحلة الثانوية تبعاً لمتغير الجنس
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ــة  ــة الثانوي ــاب املرحل ــدى ط ــي ل ــن النف ــة يف األم إحصائي
تعــزى ملتغــر الصــف الــدرايس  )أول ثانــوي – ثــاين ثانــوي( ؟
حســاب  تــم  الســؤال،  هــذا  عــن  لإلجابــة 
املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لألمــن 
النفــيس لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة تعــزى ملتغــر 

يظهر من اجلدول )6( ما يي:
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى الداللــة (α≥0.05) يف أبعــاد األمــن 
النفــيس لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة واملقيــاس 
ككل تبعــًا ملتغــر الصــف الــدرايس، حيــث مل 
ــة  ــة اإلحصائي ــتوى الدالل ــة »t« إىل مس ــل قيم تص
، بالنســبة إىل عــدم وجــود فــروق يف الصــف فقــد 
ــة،  ــروف يف املدرس ــابه الظ ــة إىل تش ــزى النتيج تع
فالصــف األول ثانــوي والثــاين ثانــوي متواجــدون 

الصــف الــدرايس، وللكشــف عــن الفــروق بــني 
هــذه املتوســطات تــم اســتخدام اختبــار »t« للعينــات 
املســتقلة (Independent Samples t-Test) وجــدول )6( 

ــك . ــح ذل يوض
ــع للدراســة: هــل توجــد فــروق ذات  الســؤال الراب

يف نفــس املرحلــة املدرســية )يف املدرســة الثانويــة( 
زال  فــا  متقــارب  الطلبــة  تفكــر  وكذلــك 
ــرج  ــة للتخ ــل الصفي ــن املراح ــل م ــم القلي أمامه
ــاة  ــة واحلي ــو اجلامع ــاق نح ــة واالنط ــن املدرس م
ــج  ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ــت ه ــتقبلية. واتفق املس
دراســة أيب عــودة )2006م( وحســني )1989م( 
ودرواشــة )2014م( والتــي أشــارت إىل عــدم  
ــر  ــزى ملتغ ــيس يع ــن النف ــروق يف  األم ــود ف وج

ــف. الص

المتوسط العددالصف الدراسيالبعد
الحسابي

االنحراف 
الداللة قيمة »t«المعياري

اإلحصائية
973.790.47أول ثانوياالنفعالي (النفسي)

0.3880.699
1023.770.45ثاني ثانوي

973.630.44أول ثانوياالجتماعي واألسري
0.1010.920

1023.620.44ثاني ثانوي
973.660.47أول ثانوياالقتصادي

0.9580.339
1023.600.42ثاني ثانوي

األمن النفسي ككل
973.700.40أول ثانوي

0.5150.607
1023.670.37ثاني ثانوي

جدول )6)
نتائج  )Independent Samples t-Test( للكشف عن الفروق في األمن النفسي

 لدى طالب المرحلة الثانوية تبعاً لمتغير الصف الدراسي
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داللــة إحصائيــة يف األمــن النفــي لــدى طــاب املرحلة 
الثانويــة تعــزى ملتغــر التخصــص )علمــي - أديب( ؟

حســاب  تــم  الســؤال،  هــذا  عــن  لإلجابــة 
ــن  ــة لألم ــات املعياري ــابية واالنحراف ــطات احلس املتوس
ــر  ــزى ملتغ ــة تع ــة الثانوي ــاب املرحل ــدى ط ــيس ل النف

يظهــر مــن اجلــدول )7( وجــود فــروق ذات   -
 )0.05≤α( ــة ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي دالل
ــدى  ــاس ككل ل ــع أبعــاد األمــن النفــيس واملقي يف مجي
ــص،  ــر التخص ــًا ملتغ ــة تبع ــة الثانوي ــاب املرحل ط
 ،2.388-  ،2.003-(  »t« قيمــة  بلغــت  حيــث 
 ،0.047( إحصائيــة  بداللــة   )2.636-  ،2.367-
ــح  ــوايل. ولصال ــى الت 0.018، 0.019، 0.009( ع

ــي. ــص العلم التخص
ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل أن طــاب   -

هــذه  بــني  الفــروق  عــن  وللكشــف  التخصــص، 
للعينــات   »t« اختبــار  اســتخدام  تــم   املتوســطات 
ــدول  ــتقلة )Independent Samples t-Test) واجل املس

(7( يوضــح ذلــك.
باإلضافــة إىل أن نظــرة النــاس واملجتمــع   -

التخصــص العلمــي حيصلــون عــى العديــد مــن 
ــازات أســوة بطــاب التخصــص األديب ســواء  االمتي
ــة يف املســتقبل، كــام  ــة أو الوظيفي ــة التعلمي مــن الناحي
ــى  ــرص ع ــة يقت ــات العلمي ــاق بالتخصص أن االلتح
ــم  ــن ث ــات، وم ــى درج ــى أع ــني ع ــة احلاصل الطلب
فــإن مثــل هــؤالء الطــاب يتمتعــون يف األصــل 
بمســتوى عــاٍل مــن التوافــق الــدرايس والــذي يرتبــط 
يف حــد ذاتــه وإىل حــد كبــر بمــدى التوافــق النفــيس  

ــيس.  ــن النف ــاس باألم ــي واإلحس واالجتامع

المتوسط العددالتخصصالبعد
الحسابي

االنحراف 
الداللة قيمة »t«المعياري

اإلحصائية
973.710.46علمياالنفعالي (النفسي)

2.003-0.047
1023.840.45أدبي

973.550.47علمياالجتماعي واألسري
2.388-0.018

1023.700.39أدبي
973.550.44علمياالقتصادي

2.367-0.019
1023.700.45أدبي

األمن النفسي ككل
973.610.39علمي

2.636-0.009
1023.750.36أدبي

جدول )7)
نتائج )Independent Samples t-Test( للكشف عن الفروق في األمن النفسي

 لدى طالب المرحلة الثانوية تبعاً لمتغير التخصص
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بصفــة عامــة إىل التخصصــات العلميــة نظــرة مرموقــة 
تنطــوي عــى التقديــر واالحــرتام، وبالتــايل فــإن الطلبة 
الذيــن ينتمــون ملثــل هــذه التخصصــات يشــعرون يف 
دواخلهــم- عــى مــا يبــدو- بدرجــة عاليــة مــن 
ــذايت، وحجــم  ــر ال ــزاز والتقدي الثقــة بالنفــس واالعت
ــا ينعكــس  ــن، مم ــة لــدى اآلخري القيمــة االجتامعي
بصــورة إجيابيــة عــى مــدى توافقهــم النفــيس وكذلــك 
شــعورهم باألمــن النفــيس. كذلــك فإنــه يمكــن 
ــة  ــة امللتحقــني بالتخصصــات  العلمي القــول إن الطلب

ــتقبي. ــان  املس ــدى األم ــًا م ــون متام يدرك
-  اختلفــت نتيجــة الدراســة احلاليــة مــع نتائــج 
دراســة  أيب عــودة )2006م( ونصيــف )2001م(  
ــرع  ــدراين )2004م(  واألق ــني )1989م( والب وحس
(2005م( واحللفــاوي )1993م( والتــي أشــارت 
ــيس  ــن النف ــتوى األم ــروق يف  مس ــود ف ــدم وج إىل ع

ــص.  ــر التخص ــزى  ملتغ تع

توصيات الدراسة
االهتــامم بتوفــر اخلدمــات النفســية والوقائيــة . 1

وذلــك  للطــاب  والعاجيــة  واإلنامئيــة 
باملــدارس  نفســيني  مرشــدين  باســتيعاب 
ــيس  ــن النف ــتوى األم ــع مس ــامهة يف رف للمس

ــم. لدهي
ــر . 2 ــاث أكث ــف اإلن ــدم تكلي ــة األرس بع توعي

نظــرًا  واجلســمية  النفســية  طاقاهتــن  مــن 
ــي أثبتــت وجــود فــروق  ــج الدراســة الت لنتائ

يف األمــن النفــيس لصالــح الذكــور.
رضورة مراعــاة الطــاب الاجئــني الســوريني . 3

بتوفــر اخلدمــات النفســية واالجتامعيــة بغض 
النظــر عــن اختــاف مراحلهــم الدراســية .

رفــع الشــعور باالهتــامم باألمــن النفــيس  . 4
لنتائــج  نظــرًا  األديب  التخصــص  لطــاب 
الدراســة التــي أثبتــت وجــود فــروق يف األمن 

النفــيس ولصالــح التخصــص العلمــي.
العمــل عــى تأســيس وحــدة إرشــادية نفســية . 5

ــني  ــة الاجئ ــاد الطلب ــوم بإرش ــدارس تق يف امل
ــة  ــية واألكاديمي ــات النفس ــة األزم يف مواجه
ــتهم  ــاء دراس ــم يف أثن ــي تواجهه ــة الت املختلف
هبــدف مســاعدهتم يف تعزيــز مســتوى األمــن 

ــيس. النف
ــن . 6 ــاب م ــدى الط ــن ل ــعور باألم ــز الش تعزي

خــال العمــل عــى إجيــاد برامــج تســاهم  يف 
ــا  ــة يومًي ــه الطلب ــي تواج ــكات الت ــل املش ح
واملتعلقــة بالنواحــي األكاديميــة واالجتامعيــة 
ــوريا. ــرب بس ــة احل ــة نتيج ــية أو املادي والنفس

تفعيــل عمــل املرشــدين الرتبويــني يف املدارس  . 7
ــة  ــن الطلب ــا م ــن حيتاجه ــاعدة مل ــم املس لتقدي

ورفدهــا باإلمكانــات، والكــوادر املؤهلــة.
ــال . 8 ــن خ ــيس م ــم النف ــج للدع ــاد برام إجي

ــة تشــغل  ــة وأكاديمي أنشــطة وبرامــج اجتامعي
وقــت فــراغ الطلبــة وتكســبهم مهــارات 
تســاعدهم عــى تقبــل الــذات ومواجهــة 
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الضغوطــات التــي يتعرضــون هلــا يف حياهتــم 
ــة. اليومي

بحوث مقرتحة
الطموح . 1 بمستوى  النفيس  األمن  عاقة  دراسة 

لدى الطلبة الاجئني السوريني.
دراســة فاعليــة برنامــج لتنميــة األمــن النفــيس . 2

ملواجهــة الضغــوط النفســية لــدى الطلبــة 
ــوريني. ــني الس الاجئ

ــل . 3 ــه بالتحصي ــيس وعاقت ــن النف ــة األم دراس
ــية. ــة األساس ــذ املرحل ــدى تامي ــدرايس ل ال

دراســة مقارنــة لألمــن النفــيس بــني الطــاب . 4
الاجئــني الســوريني والطــاب األردنيــني.

إجــراء  دراســات يف األمــن النفــيس وعاقتــه . 5
بمتغــرات نفســية أخــرى.

املصادر واملراجع 
أوالً – املصادر واملراجع العربية :

القرآن الكريم.
إبريعــم، ســامية .)2011م(. األمــن النفــيس لــدى املراهقــني.
رســالة ماجســتر غــر منشــورة،اجلزائر : جامعــة العــريب 

بــن مهيــدي .
أبــو طالــب، عــي .)2011م(.املســاندة االجتامعيــة وعاقتهــا 
ــني  ــاب النازح ــن الط ــة م ــدى عين ــيس ل ــن النف باألم
بمنطقــة  اجلنوبيــة  احلــدود  مــن  النازحــني  وغــر 
ــة  جازان.رســالة ماجســترغر منشــورة، اململكــة العربي

ــرى. ــة أم الق ــعودية : جامع الس
أبــو عمــرة ، عبــد املجيــد .)2012م(. األمــن النفــيس وعاقتــه 

ــة  ــدى طلب ــدرايس ل ــل ال ــوح والتحصي ــتوى الطم بمس
ــهداء  ــاء الش ــني أبن ــة ب ــة مقارن ــة :»دراس ــة العام الثانوي
ــتر  ــزة «.رسالةماجس ــة غ ــني يف حمافظ ــم العادي وأقراهن

ــر. ــة األزه ــزة : جامع ــورة ، غ ــر منش غ
ــات  ــض االجتاه ــة لبع ــود .)2006م(. دراس ــودة، حمم ــو ع أب
ــن  ــتويات األم ــا بمس ــة وعاقته ــية واالجتامعي السياس
النفــيس والتوافــق الــدرايس لــدى طلبــة جامعــة األزهــر 
بغــزة . رســالة ماجســتر غــر منشــورة، غــزة : جامعــة 

ــر. األزه
ــره  ــيس وتأث ــن النف ــعور باألم ــاد . )2005م(. الش ــرع ، إي األق
ببعــض املتغــرات لــدى طلبــة جامعــة النجــاح  الوطنية. 
رســالة ماجســتر غــر منشــورة، نابلــس : جامعــة 

ــة . ــاح الوطني النج
وعاقتــه  االجتامعــي  )2014م(.الــذكاء   . بــدر  احلــريب، 
باألمــن النفــيس لــدى طــاب جامعــة القصيــم . رســالة 
ــة الســعودية:  ــر منشــورة،   اململكــة العربي ماجســتر غ

ــرى  ــة أم الق جامع
ــيس  ــن النف ــد. )2004م(. األم ــز محي ــال عزي ــدراين، ج الب
وعاقتــه بالتوجــه الزمنــي لــدى طلبــة جامعــة املوصــل.
رســالة ماجســتر غــر منشــورة، العــراق :جامعــة 

ــل . املوص
النفــس. علــم  يف  مرجــع  .)1982م(.  ســعد   جــال، 

القاهرة:دارالفكرالعــريب.
اجلميــي، حكمــت. )2001م(. االلتــزام الدينــي وعاقتــه 
صنعــاء. جامعــة  طلبــة  لــدى  النفــيس  باألمــن 
رسالةماجســتر غــر منشــورة ،  اليمــن : جامعــة صنعــاء 

.
ــن  ــعور باألم ــة للش ــا. ) 1989م(. دراس ــود عط ــني، حمم حس
واملســتوى   التخصــص  متغــرات  النفــيس يف ضــوء 
ــة  ــة  الثانوي ــاب املرحل ــدى ط ــدرايس ل ــل ال والتحصي
بمدينــة الريــاض. املجلــة الرتبويــة، 4 (22(،103-

.128
النفــس  علــم  موســوعة  )1978م(.  املنعــم  احلفني،عبــد 

. املدبــويل  : مكتبــة  القاهــرة   . النفــيس  والتحليــل 
ــدى  ــة ل ــة االنفعالي ــامية .)1993م(. الطمأنين ــاوي،  س احللف
طلبــة اجلامعــات . رســالة ماجســتر غرمنشــورة،  مــرص 

: جامعــة األزهــر .
دراوشــة، رنــا .)2014م( . األمــن النفــيس وعاقتــه بالتفــاؤل 
ــالة  ــارصة . رس ــاء الن ــني يف قض ــدى املراهق ــاؤم ل والتش

ماجســتر غــر منشــورة، إربــد : جامعــة الرمــوك .
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    الشائعات في وسائل التواصل االجتماعي: تويتر نموذجًا
محمد بن عائض التوم)*(

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
)قدم للنشر يف 1439/06/15 هـ، وقبل للنشر يف 1439/12/29هـ(

ملخـص البحـث: اسلتهدفت هلذه الدراسلة حتديد مضملون الشلائعة، وأنواعها، وأسللوهبا، وأغراضهلا، واملسلتهدفني منها، من خلال االعتامد على تويرت كأحد 
وسلائل التواصلل االجتامعلي. وتنتملي هلذه الدراسلة إىل نملط الدراسلات الوصفيلة التحليليلة. وقلد تم اسلتخدام املنهلج الكيفي والكملي من خال اسلتخدام 
أسللوب حتليلل املضمون ملجملوع التغريدات املكتمللة العنارص التي تلم حتديدها من قبل الباحلث وهي )62 تغريدة( اخلاصة بحسلاب هيئة مكافحة اإلشلاعات، 
وذللك يف الفلرتة ملن 2016/1/7م  حتلى 2016/12/28م.  وقد تلم حتويل البيانات إىل بيانات كميلة إلظهار النتائج الكمية للبحث. وتوصلت الدراسلة إىل أن 
مضملون الشلائعة يأخذ أشلكااًل وأنواعلًا متعددة، ترتبط غالبلًا بطبيعة الظلروف واملواقف التي تظهر فيهلا، وتكون موجهه إىل أفلراد ورموز جمتمعيلة أو مجاعات أو 
حلركات أو تنظيلامت أو جمتمعلات تربطهلم عواملل معينله كعامل العلرق أو الديلن أو حتى قضية متثلل رابطًا بينهلم. وتتعدد األغراض من الشلائعة ملا بني تأجيج 
املجتملع ضلد الدوللة، وتأجيج العاطفلة الدينية، وزعزعة األمن. كام تنوعت الشلائعات ما بني الشلائعات الدينية، والشلائعات االجتامعية، والشلائعات السياسلية، 
والشلائعات األمنيلة، وأخلراً الشلائعات العلمية. كام تنوع أسللوب الشلائعة عى الرتتيب؛ أسللوب االسلتفزاز، يليه أسللوب التخويف، ثم أسللوب االسلتغال، 

وأخرًا أسللوب السلخرية، وأن أكثر املسلتهدفني؛ الدوللة ثم العرب. 

كلامت مفتاحية: الشائعات، وسائل التواصل االجتامعي، تويرت.
*****

Rumors in Social Media: Twitter as a Model
Mohammed Ibn Aiydh Altoom (*)

Imam Muhammad ibn Saud Islamic University
(Received 03/03/2018, accepted 10/09/2018)

Abstract: This study aimed to determine the content of rumor, its types, its style, its purposes, and its targets, by taking Twitter as an 
example of a social media. This study is analytical descriptive. A qualitative and quantitative approach was adopted by using a content 
analysis method for the total completed tweets (62 tweets). The items were retrieved from the Anti-Rumor Authority account, over a period 
from 7/1/2016 to 28/12/2016. The study found that the content of the rumor takes many forms and types, often related to the nature of 
circumstances and situations in which they appear, and are directed to individuals and symbols of the community, groups, movements, 
organizations, or communities that have in common certain factors such as race, religion, or even shared issues among them. The purpose 
of the rumor are multiple and range from inciting members of society against the state, to inciting to religious passion and destabilization of 
security. There is a wide variety of rumors that range from religious rumors, to social rumors, political rumors, security rumors, and finally 
scientific rumors. Besides, the rumor has different styles and methods: there is first the provocation method, followed by the intimidation 
method, the exploitation method, and finally the ironic method. The main target of rumors is the state and then the Arabs. 

Keywords: Rumors, Social media, Twitter.
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مشكلة الدراسة: 
تواجلله جمتمعاتنللا العديللد مللن املخاطللر جللراء 
انتشللار الشللائعات يف مواقللع التواصللل االجتامعللي 
بصللورة غللر مسللبوقة، وخاصللة عللى موقللع تويللرت، 
حيللث أتاحللت تلللك املواقللع نوافللذ إعاميللة تصللل 
لقطللاع عريللض مللن اجلامهللر مللن مايللني املتابعللني 

هلللذه املواقللع. 
 حيللث تعللد مواقللع التواصللل االجتامعللي إحدى 
تطللورات الثللورة التقنيللة التللي حتمللل بداخلهللا ويف 
اسللتخداماهتا اجلانللب اإلجيللايب والسلللبي والللذي 
يتحللدد بطبيعتهللا أو نوعيللة االسللتخدام هلللا، ولعللل 
التواصللل  ملواقللع  السلللبية  االسللتخدامات  مللن 
االجتامعللي عندمللا تكللون أحللد أسللاليب وطللرق 
نللر الشللائعات التللي منهللا مللا يمللس اجلانللب 
االجتامعللي أو السلليايس أو الثقللايف أو االقتصللادي أو 
الدينللي يف املجتمللع،  باإلضافللة إىل تعللدد األهللداف 
والصللور التللي تنقلهللا فمنهللا مللا يكللون لغللرض 
زعزعللة األمللن أو إشللاعة اخلللوف أو الكراهيللة 
أو تدمللر الللروح املعنويللة أو لبللث االحتقللان بللني 

أفللراد املجتمللع أو حتللى بللني املجتمعللات.
الشللائعات معلومللات يتناقلهللا األفللراد وقللد 
تكللون يف جمتمعللات معينللة ذات انتشللار واسللع، وقد 
يعللود طبيعللة ذلللك االنتشللار إىل عللدة عوامللل مللن 
أمههللا الوعللي الثقللايف الللذي يف ارتفاعلله أو تدنيلله 
يسللاهم يف نللر الشللائعة وتداوهلللا أو العكللس، 
حيللث إن الشللائعات هللي بمثابللة السللاح الللذي قللد 
ينللر الفللوىض املجتمعيللة أو التذمللر أو حتللى عللى 

سللبيل إشللعال فتيلللة الغضللب املجتمعللي خاصللًة 
وأن الشللائعات تتعللدد اجتاهاهتللا بحسللب حمتواهللا 
فعللى سللبيل املثللال ال احلللر قللد تكللون الشللائعات 
ذات اجتللاه اقتصللادي أو سلليايس أو اجتامعللي أو 

دينللي أو أمنللي وغرهللا.
فالعاقللة بللني الشللائعات ومواقللع التواصللل 
االجتامعللي عاقللة قويللة تتمثللل يف أن تلللك املواقللع 
أصبحللت إحللدى وسللائل االنتشللار ألي معلومللة 
األحللداث  فربكللة  حتللى  أو  حللدث  أو  خللرب  أو 
حيللث  مللن  انتشللارها  جتللاوز  بللل  واألخبللار، 
الرسعللة املواقللع والصحللف الرسللمية، فالشللائعات 
ووجللود  التقنللي  التطللور  ظللل  يف  اإللكرتونيللة 
اهلواتللف الذكيللة أصبحللت ال حتتللاج إىل وقللت أو 
عمللر زمنللي طويللل،  بللل يف غضللون ثللواين أو دقائللق 
وجتللد هللذه الشللائعة قللد تللم تداوهلللا خاصللًة يف ظللل 
األعللداد الكبللرة التللي تسللتخدم مواقللع التواصللل 
االجتامعللي، كللام أن الشللائعة اإللكرتونيللة تتميللز 
بأهنللا ال ختضللع للتعديللل أو التغيللر كللام هللو احلللال 
يف الشللائعات ذات الطابللع التقليللدي خللارج مواقللع 

التواصللل االجتامعللي.
ومللن هللذا املنطلللق  تسللعى هللذه الدراسللة إىل 
اإلجابللة عللن التسللاؤالت التاليللة: مللا مضمللون 
الشللائعة؟ ومللا نوعهللا؟ ومللا أسلللوهبا؟ ومللا الغرض 
منهللا؟ ومللن هللم املسللتهدفون منهللا؟ وذلللك مللن 
خللال حتليللل املضمللون، واالنطللاق مللن تويللرت 
االجتامعللي  التواصللل  مواقللع  كأحللد  نموذجللًا 

والللذي يعللد مللن أكثرهللا شللهرًة واسللتخدامًا.
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أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

• التعرف عى مضمون الشائعة.
• الكشف عن نوع الشائعة.

• التعرف عى أسلوب الشائعة.
• معرفة املستهدفني من الشائعة.

• الكشف عن الغرض املتوقع من الشائعة.

أمهية الدراسة:
تكمللن أمهيللة الدراسللة يف أهنللا تلقللي الضللوء عللى 
موضللوع مهللم ذي صلللة بواقللع احليللاة االجتامعيللة 
يؤثللر ويتأثللر بمجريللات الواقللع االجتامعللي أال وهللي 
)الشللائعات( وخاصللة املنتللرة مللن خللال وسللائل 
التواصللل االجتامعللي وحتديللدًا تويللرت، وكيللف هلللذه 
الشللائعات أن تؤثللر عللى واقللع احليللاة االجتامعيللة 
واألمنيللة،  والثقافيللة  والسياسللية  واالقتصاديللة 
وذلللك مللن أجللل رفللع مسللتوى الوعللي لللدى 
رشائللح املجتمللع يف التعامللل مللع هللذه الشللائعات 
بطريقللة صحيحللة، وسللد الثغللرات عللى املرتبصللني 
باملجتمللع والذيللن ال يألللون جهللدًا يف املحاولللة يف 
تأجيللج املجتمعللات وخلللق الفللوىض وخاصللة مللن 
خللال اسللتخدام الشللائعات التللي تدغللدغ مشللاعرهم 

الدينيللة أو حاجاهتللم االقتصاديللة.

مفاهيم الدراسة:
1- مفهوم الشائعات:

اإلشللاعة لغللًة كللام جللاء يف لسللان العللرب البللن 

منظللور )ابللن منظللور، 1997م، ص: 76( »شللاع 
اخلللرب يف النللاس: يشلليع شلليعا وشلليعانا ومشللاعا 
وشلليوعة، فهللو شللائع، انتللر وافللرتق وذاع وظهللر، 
وأشللاعه هللو وأشللاع ذكللر اللليء: أطللاره وأظهللره، 
وقوهلللم: هللذه خللرب شللائع وقللد شللاع يف النللاس«.

وقللد تعللددت التعريفللات ملفهللوم الشللائعات 
ولعللي هنللا أقللوم بعللرض البعللض منهللا، فيمكللن 
تعريفهللا عللى أهنللا » روايللة تتناقللل عللن طريللق 
االتصللال الشللخيص، دون وجللود مصللدر  يؤكللد 
صحتهللا، إذ إهنللا اختللاق لقضيللة أو خللرب ليللس 
للله أسللاس يف الواقللع، وقللد يعللرب عللن هللذا اخلللرب 
بالكلمللة أو الرسللم الكاريكاتللري أو النكتللة، وتظهللر 
الشللائعات وتنتللر يف األوقللات التللي تللزداد فيهللا 
رغبللات اجلامهللر واهتامماهتللم » )السلليد، 1997م، 

.)130 ص: 
كللام أن » اإلشللاعة هللي معلومللات أو أخبللار 
شللفهية أو كتابيللة غللر مؤكللدة املصللدر، وتظهللر 
اإلشللاعة لتفسللر موقللف يكتنفلله الغمللوض نتيجللة 
لغيللاب األخبللار الدقيقللة واملوضوعيللة والشللاملة، 
ويللدور موضللوع اإلشللاعة حللول شللخص أو فكللرة أو 
يشء مللا، ويعتمللد مللدى انتشللار اإلشللاعة عللى أمهيللة 
موضوعهللا يف حيللاة النللاس ووجللود وضللع غامللض 

حيتللاج إىل تفسللر« )الفللار، 2010م، ص: 24(.
علللم  يف  والباحثللني  العلللامء  بعللض  ويعللرف 
االجتللامع الشللائعة بأهنللا: » خللرب أو جمموعللة مللن 
األخبللار الزائفللة التللي تنتللر يف املجتمللع بشللكل 
رسيللع ويتللم تداوهلللا بللني العامللة ظنللًا منهللم يف 
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صحتهللا، ودائللاًم مللا تكللون هللذه األخبللار شلليقة 
ومثللرة، وتفتقللر الشللائعة عللادة إىل املصللدر املوثللوق 
الللذي حيمللل أدلللة عللى صحتهللا وهتللدف هللذه 
األخبللار إىل التأثللر عللى الللروح املعنويللة والبلبلللة 
وزرع بللذور الشللك، وقللد تكللون هللذه الشللائعة ذات 
طابللع عسللكري أو سلليايس أو اقتصللادي أو اجتامعللي.
ف ريللرب (Reber) الشللائعة يف قاموسلله   وقللد َعللرَّ
لعلللم النفللس بأهنللا »تقريللر غامللض أو غللر دقيللق أو 
قصللة أو وصللف يتللم تناقللله بللني أفللراد املجتمللع عللن 
طريللق الكلمللة املنطوقللة غالبللًا ومتيللل الشللائعات إىل 
االنتشللار يف أوقللات األزمللات يف املجتمللع وتللدور 
دائللاًم حللول أشللخاص أو أحللداث ممللا يمثللل أمهيللة 
ألفللراد املجتمللع يف ظللل توفللر معلومللات غامضللة 
عللن هللؤالء األشللخاص أو األحللداث « )الكلبللاين، 

.)12 ص:  2017م، 
التعريف اإلجرائي ملفهوم الشائعات:

هي خرب غر موثوق ومل يتأكد من صحته.. 1
ال يستند ملصدر مسؤول.. 2
يتللم تناقللله بللني النللاس عللن طريللق مواقللع . 3

التواصللل االجتامعللي )تويللرت(.
يللدور حللول شللخص أو فكللرة أو موضللوع . 4

مللا.
هلللا عللدة أنللواع قللد تكللون سياسللية أو دينيللة . 5

أو علميللة... إلللخ.
2. مفهوم مواقع التواصل االجتامعي:

 )139 ص:  2012م،  )عبداللطيللف،  يعللرف   
مواقللع التواصللل االجتامعللي بأهنللا » عبللارة عللن 

جتمعللات ألشللخاص يف شللكل جمموعللات تواصللل 
عللرب مواقللع إلكرتونيللة ذات طابللع اجتامعللي عللى 
شللبكة اإلنرتنللت، حتللاول أن تقللدم واقعللًا افرتاضيللًا 
جيللذب األشللخاص مللن خمتلللف األعللامر واألجنللاس، 
ومللن كافللة أنحللاء العللامل، وهللذه املجموعللات تربطهللا 
اختللاف  برغللم  مشللرتكة  ونشللاطات  اهتاممللات 
أعامرهللم ووعيهللم وتفكرهللم وثقافتهللم وأماكللن 

تواجدهللم «.
ويمكننللا تعريللف مواقللع التوصللل االجتامعللي 
بأهنللا » تلللك الربامللج القائمللة عللى شللبكة اإلنرتنللت 
والتللي تسللمح بإنشللاء وتبللادل حمتللوى. وتقللدم املللزج 
بللني التكنولوجيللا والتفاعللل االجتامعللي، حيللث تتيللح 
هللذه التجمعللات التللي كوهنللا مسللتخدموها بربامللج 
عللده، منهللا برنامللج تويللرت الللذي يسللهم يف تشللكيل 
عاقللات وحللوارات وتبللادل أراء وأفللكار فيللام بينهم.

تويرت:
هللو » موقللع اجتامعللي يقللدم خدمللة تدويللن 
مصغللر، والتللي تسللمح ملسللتخدميه بإرسللال تغريدات 
عللن حالتهللم بحللد أقللى )140( حرفللًا للرسللالة 
الواحللدة، وذلللك مبللارشًة عللن طريللق موقللع تويللرت« 

.)267 ص:  2014م،  )اجلبللور، 
التعريف اإلجرائي لتويرت:

هللو أحللد مواقللع التواصللل االجتامعللي وأكثرهللا 
شللهرًة، يسللمح ملسللتخدم املوقللع بفتللح حسللاب 
خللاص بلله ويمنحلله حريللة وضللع املعللّرف إمللا باسللمه 
احلقيقللي أو باسللم مسللتعار، ويمكللن للمسللتخدم 
التغريللد أي الكتابللة فيللام يريللد بعللدد أحللرف كحللد 



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )4(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1440هـ / 2019م(        156-137

141

أقللى 140 حرًفللا، ويمكللن للمسللتخدم متابعللة 
حسللابات اآلخريللن مللن أشللخاص أو حتللى جهللات 

ومؤسسللات عللى مسللتوى العللامل.
النظرية املفرسة للدراسة:

 (Diffusion نظرية انتشــار املســتحدثات لروجــرز
:of innovation)

املتغللر  بتفسللر  األوىل  النظريللة  تقللوم   حيللث 
املسللتقل والتللي قللام فيهللا )ايفللرت روجللرز( بدراسللة 
الكيفيللة واملللدى النتشللار املسللتحدثات اجلديللدة يف 
املجتمللع، ومللا مللدى إحللداث هللذه املسللتحدثات 
خللللق وعللي جمتمعللي السللتخدامها وبالتللايل تشللكل 

الوعللي املجتمعللي نحللو ظاهللرة مللا. 
 (Everett Rogers) إيفللرت روجللرز  وقللد قللام 
بدراسللات عديللدة يف هللذا املجللال ووجللد أن هنللاك 
عاقللة بللني انتشللار املسللتحدثات وحللدوث تغللر 
اجتامعللي كللام وجللد بللأن املرحلللة التللي يتللم فيهللا 
النسللق  بنائيللة ووظيفيللة داخللل  حللدوث بدائللل 
لوجللود  يرجللع  ذلللك  يف  والسللبب  االجتامعللي 
ابتللكار اتصللايل جديللد تللم ذيوعلله وانتشللاره وانتهللت 
هللذه املرحلللة إىل حللدوث درجللة مللن التبنللي أو 
حمدثللة بذلللك عللدة تبعللات أدت إىل حللدوث التغللر 

.)86 ص:   ، 1998م  )بيللل،  االجتامعللي 
ولنظريللة االنتشللار عنللد روجللرز أربعللة عوامللل 
فرس هبللا نظريتلله وهللي: اللليء املسللتحدث أو املبتكر، 

قنللوات االتصللال، الوقللت، النسللق االجتامعللي.
أو  فكللرة  يكللون  أن  يمكللن  املبتكللر:  واللليء 
ممارسللة جديللدة أو اسللتحداث يشء حتللى يدخللل 

مرحلللة التبنللي وال تقتللر مرحلللة التبنللي فقللط عللى 
درجللة معرفللة الفللرد باللليء املبتكللر وإنللام تتطلللب 

وجللود اجتاهللات مللع أو ضللد هللذا االخللرتاع.
انتشللار  عمليللة  ختضللع  ذلللك  ضللوء  ويف 
املعرفللة  مللن  درجللات  وجللود  إىل  املسللتحدثات 
والوعللي، واالقتنللاع واختللاذ القللرار لتبنللي االسللتخدام 
 .)87 1998م، ص:  )بيللل،  اجلديللد  اللليء  هلللذا 
وتتميللز هللذه املبتكللرات بعللدة خصائللص حددهللا 

»روجللرز« وأوهلللا ميللزة هللي: 
النسللبية واملقصللود هنللا مللدى الفائللدة املتحققة   •

للفللرد الللذي يتبنللى هللذا املسللتحدث.
ثللم درجللة املاءمللة  وتتسللم بمللدى توافللق   •
الفكللرة مللع القيللم السللائدة داخللل النسللق 
لللدى مسللتخدمي هللذا االبتللكار. وكلللام 
زادت هللذه مللن التوافللق زادت درجللة تبنللي 
االسللتخدام ويف ضللوء اخلاصيللة األوىل وهللي 
امليللزة النسللبية يمكللن اختبللار هللذه اخلاصيللة 
هللذه  تبعللات  باسللتيضاح  مللا  نسللق  يف 
اخلاصيللة مللن حيللث النواحللي االقتصاديللة 
واالجتامعيللة، درجللات قبللول والرضللا الناجتللة 
عللن تبنللي اسللتخدام ابتللكار جديللد لللدى 
األفللراد، واألهللم مللن ذلللك شللعور الفللرد 

بأمهيللة هللذا اللليء اجلديللد.
ويتأسس عى ذلك الفرض البحثي التايل: 

كلللام زاد شللعور الفللرد بأمهيللة اسللتخدام االبتللكار 
هللذا  اسللتخدام  تبنللي  معللدالت  زادت  اجلديللد، 

االبتللكار. 
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وترتبللط نظريللة روجللرز لانتشللار ارتباطللا وثيقللا 
بمللدى تأثللر املسللتحدثات عللى عمليللة خلللق الوعللي 
لألفللراد حيللث افرتضللت هللذه النظريللة: أنلله كلللام زاد 
الوعللي للفللرد باسللتخدام املسللتحدثات اجلديللدة كلللام 
زاد اجتاهلله نحللو اسللتخدام هللذه املسللتحدثات، وهللي 
بالتللايل تفللرتض زيللادة وعيلله وقناعتلله ودرجللات 

معرفتلله نحللو قضايللاه االجتامعيللة املختلفللة.  
وقللد اعتمللدت النظريللة عللى أربللع عوامللل وهللي 
الوقللت واللليء املسللتحدث أو املبتكللر وقنللوات 
االتصللال، والنسللق االجتامعللي، ومللا مللدى تأثللر 

هللذه العوامللل ببعضهللا البعللض.
كللام أن اختيللار برنامللج تويللرت كنمللوذج هلللذه 
الدراسللة يرتبللط بحداثللة الربنامللج وكونلله األبللرز 
واألكثللر انتشللارا وشلليوعًا، باإلضافللة إىل كونلله يتميللز 
بالعامللل الثالللث مللن عوامللل النظريللة وهللي قنللوات 
االتصللال، والتللي مللن املفللرتض أن ختلللق وتشللكل 
الوعللي بمللرور الوقللت لللدى عينللة الدراسللة يف 

االجتللاه نحللو الشللائعات.

الدراسات السابقة:
الشللائعات ظاهللرة اجتامعيللة ال خيلللو منهللا أي 
جمتمللع إنسللاين، كللام أهنللا ترتبللط بجوانللب عللدة 
عللى مسللتوى اإلطللار الثقللايف ألي جمتمللع وأيضللًا 
عللى مسللتوى السللامت الشللخصية لألفللراد، وهنللاك 
العديللد مللن الدراسللات التللي تناولللت الشللائعات، 
منهللا دراسللة )اجلهنللي، 1991م( بعنللوان » الشللائعات 
وعاقتهللا ببعللض سللامت الشللخصية لللدى عينللة مللن 

طللاب الطائللف« وهدفللت الدراسللة إىل الكشللف عن 
العاقللة بللني تصديللق وترديللد الشللائعات وبعللض 
متغللرات الشللخصية كالللذكاء والقلللق واملسللتوى 
التعليمللي لللدى عينللة مللن طللاب الطائللف، ولقللد 
توصلللت الدراسللة إىل جمموعللة مللن النتائللج كان مللن 
أمههللا: وجللود عاقللة ارتباطيلله سلللبية ذات داللللة 
إحصائيللة بللني الللذكاء وتصديللق وترديللد الشللائعات 
فكلللام زاد الللذكاء قللل تصديللق وترديللد الشللائعات 
باإلضافللة إىل وجللود عاقللة ارتباطيلله موجبللة دالللة 
إحصائيللًا بللني القلللق وتصديللق وترديللد الشللائعات 
فكلللام زاد القلللق زاد تصديللق وترديللد الشللائعات، 
أيضللًا وجللود فللروق دالللة إحصائيللًا بني الطللاب ذوي 
املسللتوى التعليمللي املرتفللع والطللاب ذوي املسللتوى 
وترديدهللم  تصديقهللم  يف  املنخفللض  التعليمللي 
للشللائعات لصالللح الطللاب ذوي املسللتوى التعليمللي 
املرتفللع فكلللام زاد املسللتوى التعليمللي زاد تصديقهللم 
وترديدهللم للشللائعات، كللام أتللت دراسللة )السللامه، 
الشللائعات  وترديللد  »تصديللق  بعنللوان  2000م( 
وعاقتهللام بمفهللوم الللذات واألنللامط املزاجيللة لللدى 
عينللة مللن طللاب الصللف الثالللث ثانللوي )رشعللي 
وطبيعللي( يف مدينللة الريللاض« وقللد هدفللت الدراسللة 
إىل التعللرف عللى بعللض جوانللب الشللخصية ملصللدق 
ومللردد الشللائعة مللن خللال حتديللد العاقللة بللني 
مفهللوم  مللن  وكل  الشللائعات  وترديللد  تصديللق 
الللذات واألنللامط املزاجيللة، ولقللد اسللتخدم الباحللث 
املنهللج الوصفللي االرتباطللي، وتوصلللت الدراسللة إىل 
جمموعللة مللن األهللداف مللن أمههللا: وجللود عاقللة 
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موجبللة دالللة إحصائيللًا بللني مفهللوم الللذات )النفسللية( 
والللذات )االجتامعيللة( والللذات )األرسيللة( والللذات 
كللام  الشللائعات.  وترديللد  وتصديللق  )التعامليللة( 
درس )الللدورسي، 1993م( »العاقللة بللني مسللتوى 
الصحللة النفسللية وتصديللق وترديللد الشللائعات«. 
وقللد هدفللت الدراسللة إىل جمموعللة مللن األهللداف 
كان منهللا حتديللد العاقللة بللني مسللتوى وبللني درجللة 
تصديللق وترديللد الشللائعات، وقللد توصلللت الدراسللة 
إىل جمموعللة مللن النتائللج كان مللن أمههللا وجللود 
عاقللة سللالبة ذات داللللة إحصائيللة بللني مسللتوى 
الصحللة النفسللية وبللني تصديللق الشللائعات، فكلللام 
قللل مسللتوى الصحللة النفسللية كلللام زادت درجللة 
وتصديللق الشللائعات، باإلضافللة إىل وجللود عاقللة 
سللالبة ذات داللللة إحصائيللة بللني مسللتوى الصحللة 
النفسللية وبللني ترديللد الشللائعات فكلللام قللل مسللتوى 
الصحللة النفسللية كلللام زاد ترديللد الشللائعات. كللام 
للشللائعات  »االسللتجابة  2012م(  )املليللان،  درس 
وعاقتهللا بسللامت شللخصيات مروجيهللا مللن وجهللة 
نظللر الفئللات االجتامعيللة بمنطقللة اخلمللس، دراسللة 
إمربيقيللة«. وقللد هدفللت الدراسللة إىل اختبللار فرضيللة 
البحللث التللي مؤداهللا: توجللد عاقللة ذات داللللة 
املغرضللة  للشللائعات  االسللتجابة  بللني  إحصائيللة 
وعاقتهللا بسللامت  شللخصية مروجيهللا مللن وجهللة 
نظللر الفئللات االجتامعيللة بمنطقللة اخلمللس، وقللد 
توصلللت الدراسللة إىل جمموعللة مللن النتائللج كان مللن 
أمههللا: أن %88.7 مللن املبحوثللني يللرون أن اإلشللاعة 
تنتللر يف حالللة قلللة املعلومللات وأن %83.65 مللن 

املبحوثللني يللرون أن الشللائعة تنتللر عنللد حللدث كبللر 
وأن %77.97 مللن املبحوثللني يللرون أن الشللائعة هللي 
تفسللر حلللدث هيللم النللاس كثللرًا، كللام أن 84.85% 
مللن املبحوثللني يللرون أن مللردد الشللائعة حيللرص 
عللى فربكتهللا بطريقللة يقبلهللا املنطللق والعقللل عنللد 
ترديللده هلللا. كللام توصلللت الدراسللة إىل أن 94.15% 
مللن املبحوثللني يللرون أن غيللاب املعلومللات الصحيللة 

وسلليلة الزدهللار الشللائعات.
كللام أن هنللاك مللن الدراسللات التللي تناولللت 
وانتشللارها  نوعيتهللا  حيللث  مللن  الشللائعات 
ومصدرهللا، وهللل للشللائعات أزمنللة وأوقللات تظهللر 
فيهللا. ففللي دراسللة )املعيللذر، 1995م(  بعنللوان 
»ظاهللرة الشللائعة يف املجتمللع السللعودي ل مصدرهللا ل 
أنواعهللا ل رسعللة وأوقللات انتشللارها« والتللي هدفللت 
إىل التعللرف عللى مصللدر الشللائعات ورسعة انتشللارها 
يف املجتمللع، والكشللف عللى أكثللر فئللات املجتمللع 
تقبللًا للشللائعة يف املجتمللع السللعودي، والتعللرف 
عللى األزمنللة واألوقللات التللي تكثللر فيهللا الشللائعات 
وعاقتهللا بنمللط الشللائعة. وقللد توصلللت الدراسللة 
إىل جمموعللة مللن النتائللج كان مللن أمههللا أن الشللائعات 
ذات الطابللع السلليايس واالقتصللادي والعسللكري 
غالبللًا مللا تكللون مصادرهللا مللن خللارج البللاد، بينللام 
يكللون منشللأ الشللائعة الدينيللة واالجتامعيللة مللن داخل 
البللاد، وأن أكثللر الشللائعات رسعللة يف االنتشللار يف 
أوسللاط املجتمللع السللعودي هللي الشللائعة السياسللية 
واالقتصاديللة ثللم الدينيللة والعسللكرية، أمللا الشللائعة 
انتشللارها بطلليء. االجتامعيللة فغالبللًا مللا يكللون 
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وقللد توصلللت الدراسللة إىل أن الشللائعات السياسللية 
واالقتصاديللة تكللون أكثللر انتشللارًا بللني سللكان املللدن، 
ويللزداد انتشللار الشللائعة االجتامعيللة عنللد سللكان 
القللرى واألريللاف والطلبللة يف املللدارس، بينللام يللزداد 
انتشللار الشللائعة العسللكرية عنللد األفللراد العسللكريني. 
أمللا الشللائعة الدينيللة فقللد تبللني انتشللارها عنللد مجيللع 

فئللات املجتمللع السللعودي.
كللام أن البيئللة األكاديميللة مل ختللل مللن واقللع 
الدراسللات التللي تناولللت الشللائعة يف مثللل هللذه 
البيئللات، ففللي دراسللة )حممللد و عمللر، 1419هللل( 
املعرفيللة  املتغللرات  لبعللض  دراسللة   « بعنللوان 
والشللخصية املرتبطللة برتويللج الشللائعة والغللش 
األكاديمللي « والتللي هدفللت إىل حتديللد طبيعللة 
األكاديمللي  والغللش  الشللائعة  ترويللج  ظاهللريت 
مللن حيللث عاقتهللا ببعللض املتغللرات املعرفيللة 
والشللخصية، وهدفللت أيضللًا إىل تبيللان اجتاهللات 
كل مللن مللروج الشللائعة والغشللاش حللول أسللباب 
ذلللك ودوافللع ذلللك السلللوك، واسللتطاع أرائهللم 
حللول كيفيللة منعلله أو احلللد منلله، وقللد توصلللت 
الدراسللة إىل جمموعللة مللن النتائللج كان مللن أمههللا: 
وجللود فللروق دالللة إحصائيللا بللني متوسللطات 
التحصيللل الللدرايس املنخفللض واملتوسللط واملرتفللع 
يف ترويللج الشللائعة لصالللح املجموعللة ذات املعللدل 
املرتفللع، بمعنللى أهنللم األكثللر تأثللرًا بموضوعللات 
ترتيللب  أن  اتضللح  كللام  الشللائعة،  وعمليللات 
موضوعللات الشللائعة املهمللة األكثللر رواجللًا مللن 
وجهللة نظللر العينللة هللي املوضوعللات االقتصاديللة  

)الغللاء والنفللط(، وموضوعللات االمتحانللات، 
وتعللني اخلرجيللني، يللي ذلللك موضوعللات اجتامعيللة 

وسياسللية.
هلللا  اجتامعيللة  كظاهللرة  الشللائعات  أن  كللام 
عاقللة وطيللدة بالعامللل التقنللي املتمثللل يف وسللائل 
اإلعللام ومواقللع التواصللل االجتامعللي. فقللد درس 
)اهلميللص و شلللدان، 2009م( » األبعللاد النفسللية 
واالجتامعيللة يف ترويللج اإلشللاعات عللرب وسللائل 
اإلعللام وسللبل عاجهللا من منظللور إسللامي«.وقد 
هدفللت الدراسللة إىل الكشللف عللن األبعللاد النفسللية 
واالجتامعيللة يف ترويللج اإلشللاعات عللرب وسللائل 
اإلعللام وسللبل عاجهللا مللن املنظللور اإلسللامي. 
وتوصلللت الدراسللة إىل جمموعللة مللن النتائللج، كان 
مللن أمههللا: خطللر اإلشللاعة و شللدة تأثرهللا عللى 
عواطللف اجلامهللر وقدرهتللا الكبللرة عللى االنتشللار 
الرسيللع، وخطللر اإلشللاعة عللى املجتمللع يكللون أكثر 
خطللورة عندمللا يتنللاول هللذا املجتمللع باألقاويللل 
واإلشللاعات، ممللا يمللس عقيدتلله وقيملله ومثللله 
وأسسلله وبنيانلله. كللام درس السللديري ) 2014م( 
مللدى توظيللف شللبكات التواصللل االجتامعللي 
يف التوعيللة األمنيللة ضللد خطللر الشللائعات.  وقللد 
توصلللت الدراسللة إىل جمموعللة مللن النتائللج كان 
مللن أمههللا: أن املعوقللات التللي حتللد مللن توظيللف 
شللبكات التواصللل االجتامعللي يف التوعيللة األمنيللة 
ضللد خطللر الشللائعات بدرجللة مرتفعللة جللدًا هللي 
التواصللل االجتامعللي  هلفللة مسللتخدم شللبكات 
يف معرفللة أي خللرب مثللر، وسللهولة تأثللر بعللض 
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مسللتخدمي الشللبكات بللام ينللر مللن شللائعات 
وضعللف األنظمللة، واللوائللح العقابيللة املطبقللة 
ضللد مروجللي الشللائعات. كللام درس الكرنللاف 
)2014م( تصللورًا إسللرتاتيجيًا ملكافحللة الشللائعات 
يف مواقللع التواصللل االجتامعللي باململكللة العربيللة 
السللعودية.  وقللد هدفللت الدراسللة إىل التعللرف عللى 
طبيعللة الشللائعات اإللكرتونيللة وكيفيللة مكافحتهللا 
ومعرفللة اآلثللار االجتامعيللة واالقتصاديللة والنفسللية 
هلللا ووضللع تصللور إسللرتاتيجي ملكافحتهللا عللى 
مواقللع التواصللل االجتامعللي هلللدف محايللة املجتمللع 
السللعودي، وتوصلللت الدراسللة إىل جمموعللة مللن 
النتائللج مللن أمههللا: أن الشللائعة تسللاعد عللى نللر 
اخلصومللة والبغضللاء بللني أفللراد املجتمللع، وأن مللن 
اآلثللار االجتامعيللة للشللائعات إيصللال املجتمللع 
صلللة  ذو  تويللرت  موقللع  وأن  االهتللزاز،  ذروة  إىل 
أساسللية برتويللج الشللائعات. كللام أن الشللائعات 
عللى هللذا املوقللع »تويللرت« أكثللر رسعللة منهللا عللى 
مواقللع التواصللل االجتامعللي األخللرى. كللام درس  
التحليللل  بللني  الشللائعات  )2014م(  عابديللن  
واملواجهللة ، وقللد ركللزت الدراسللة عللى املفهللوم 
العللام للشللائعات وأغراضهللا وأركاهنللا وأنواعهللا 
وكيفيللة حتليلهللا ومواجهتهللا، وتوصلللت الدراسللة 
إىل جمموعللة مللن النتائللج مللن أمههللا: أن الشللائعات 
تسللعى إىل حتقيللق أغللراض عديللدة منهللا بلبلللة الرأي 
العللام وتدمللر الللروح املعنويللة وإثللارة الفرقللة 
والعللداء وتكديللر األمللن العللام، كذلللك أوضحللت 
الدراسللة أن للشللائعة أركانللًا أساسللية هللي مللروج 

الشللائعة ومتلقللي الشللائعة ومضمللون الشللائعة.
اإلجراءات املنهجية للدراسة:

أوالً: منهج الدراسة:
املضمللون  حتليللل  أسلللوب  اسللتخدام  تللم    
ملجمللوع التغريللدات املكتملللة العنللارص التللي تللم 
حتديدهللا مللن قبللل الباحللث وهللي )62 تغريللدة( 
خاصللة بحسللاب هيئللة مكافحللة اإلشللاعات، وذلك 
ملناسللبة هللذا املنهللج لطبيعللة وأهللداف الدراسللة.

ثانيًا: نوع الدراسة:
البحللوث  نمللط  إىل  الدراسللة  تنتمللي هللذه    
الوصفيللة التحليليللة التللي تصللف الواقللع وحتللاول 
حتليللله مللن خللال البيانللات التي يتللم التوصللل إليها 
عللن الظاهللرة موضللوع البحللث وهللي الشللائعات 

املنتللرة عللى وسللائل التواصللل االجتامعللي.

ثالثًا: جمتمع الدراسة:
يتمثللل جمتمللع البحللث يف مجيللع التغريللدات 
التللي نرهللا حسللاب هيئللة مكافحللة اإلشللاعات 
املوجللودة عللى موقللع تويللرت يف الفللرتة مللن تاريللخ 
2016/12/28م،  تاريللخ  إىل  2016/1/7م، 
مللا عللدا جمموعللة مللن التغريللدات تللم اسللتبعادها 
ألسللباب تتعلللق بنقللص املعلومللات اخلاصللة هبللا، 

حيللث بلللغ جممللوع التغريللدات  )62( تغريللدة.

رابعًا: وحدة املعاينة ومصدرها:
  تعللد )التغريللدة( هللي وحللدة املعاينللة التللي 
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يتللم اعتامدهللا يف التحليللل الكمللي لبيانللات البحللث 
والتللي مصدرهللا وسللائل التواصللل االجتامعللي 

)تويللرت(.

خامسًا: أداة مجع البيانات:
   اعتمللد الباحللث عللى اسللتامرة حتليللل املحتللوى 
)املضمللون( جلمللع البيانللات املرتبطللة بموضللوع 
البحللث، تكونللت األداة مللن سللتة حمللاور رئيسللة 
هللي )مضمللون اإلشللاعة، نللوع اإلشللاعة، أسلللوب 
اإلشللاعة،  مللن  املتوقللع  الغللرض  اإلشللاعة، 

املسللتهدفون مللن الشللائعة، تاريللخ النللر(.

سادسًا: األسلوب اإلحصائي املستخدم:
تللم حتويللل مضمللون الشللائعات مللن األسلللوب 
الكيفللي إىل األسلللوب الكمللي مللن خللال حمللاور 
التحليللل التللي حللددت يف اسللتامرة حتليللل املضمللون 
ومللن ثللم تفريللغ البيانللات وإدخاهلللا عللى برنامللج 
SPSS.وقللد تللم اسللتخدام اإلحصللاءات البسلليطة 
والرتتيللب  املئويللة  والنسللب  التكللرارات  وهللي 

ملضمللون وحللدة املعاينللة )التغريللدة(.

عرض نتائج الدراسة:
أوالً: عرض مضمون الشائعات:

 تللم عللرض مضمللون الشللائعات مللن خللال 
رسدهللا يف ماحللق الدراسللة )ملحللق رقللم 2( وقللد 
أتضللح للباحللث مللن خللال حتليللل مضمللون هللذه 
الشللائعات أنلله عللادًة مللا ُتسللتغل يف مضمللون الشللائعة 
أخبللار تتضمللن جللزءًا مللن احلقيقللة ويتللم اختزاهلللا 
وتوظيفهللا ملقاصللد معينللة أو أحاديللث حمّرفللة ومفربكة 
أو تقاريللر وترحيللات ال أسللاس هلللا مللن الصحللة. 
باإلضافللة إىل أن هللذا املضمللون قللد يسللتخدم فيلله 
عنللر املبالغللة حينللام يتللم توجيهلله وتوظيفلله حسللب 
نوعيتلله وطبيعللة الظللروف التللي تسللتغل فيهللا، حيللث 
يتوقللف نجللاح الشللائعات عللى القللدرة بللني الربللط 
بللني مضمللون الشللائعة واالجتاهللات القيميللة عنللد 
املجتمللع . واملهللارة تكمللن هنللا يف إخفللاء أهللداف 

الشللائعات وراء أقنعللة غللر مثللرة للريبللة.

الترتيب%التكرارأنواع الشائعاتم
1219.353سياسية1
812.95اقتصادية2
1422.582اجتماعية3
1524.191دينية4
5م812.9علمية5
1117.744أمنية6
23.236تجارية7

جدول رقم )1) 
يوضح أنواع الشائعات
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ثانيًا: النتائج الكمية املرتبطة بأنواع الشائعات:
يتضللح مللن اجلللدول السللابق أنللواع الشللائعات؛ 
الشللائعات  األوىل  املرتبللة  يف  جللاءت  حيللث 
الدينيللة بنسللبة مئويللة% 24.19، تلتهللا الشللائعات 
االجتامعيللة بنسللبة %22.58، ثللم السياسللية بنسللبة 
ثللم   ،17.74% بنسللبة  األمنيللة  ثللم   ،19.35%

الشللائعات االقتصاديللة والعلميللة بنسللبة 12.9%، 
يف حللني جللاءت يف املرتبللة األخللرة الشللائعات 
التجاريللة بنسللبة %3.23. وتؤكللد هللذه النتائللج 
عللى أن الغللرض األسللايس للشللائعات يكللون 
سياسلليًا أو دينيللًا بغللرض إحللداث زعزعللة يف 

املجتمللع.

جدول رقم )2) 
يوضح أسلوب الشائعات

شكل رقم )1( يوضح نوع الشائعات

الترتيب%التكرارأسلوب الشائعاتم
812.94السخرية1
1930.701االستفزاز2
34.846إخباري3
914.503استغالل العاطفة الدينية4
1422.62التخويف5
58.815توعوي6
23.237االستعطاف7
7م23.23التشويق العلمي8
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ثالثًا: النتائج املرتبطة بأسلوب الشائعات:
أسلللوب  السللابق  اجلللدول  مللن  يتبللني 
الشللائعات حيللث جللاء يف املرتبللة األوىل أسلللوب 
أسلللوب  تللاه   ،30.70% بنسللبة  االسللتفزاز 
أسلللوب  ثللم   ،22.6% بنسللبة  التخويللف 

استغللللللال العاطللفة الدينيللللللة بنسبلللللللة 
%14.5، ثللم السخلللللللللللرية بنسللبة 12.9%، 
يليلله األسلللللللوب التوعللوي بنسللبة %8.81، ثللم 
األسلللوب اإلخبللاري بنسللبة %4.84، وأخللرًا 

.3.23% بنسللبة  االسللتعطاف  أسلللوب 

شكل رقم )2( يوضح أسلوب الشائعات

الترتيب%التكرارنوع الشائعاتم
69.683زعزعة األمن1
1524.192تأجيج العاطفة الدينية2
2337.91نشر معلومة مغلوطة3
23.234التطرف الديني4
2م1524.19تأجيج المجتمع ضد الدولة5
11.615نشر الخرافة والتضليل العلمي6

جدول رقم )3) 
يوضح الغرض من الشائعات
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رابعًا: النتائج املرتبطة بالغرض من الشائعات:
يتبللني مللن اجلللدول والرسللم السللابق الغللرض 
مللن الشللائعات حيللث جللاء يف املرتبللة األوىل 
معلومللات  نللر  بغللرض  الشللائعات  ترويللج 
مغلوطلله بنسللبة %39.37، تاهللا كا مللن تأجيللج 

العاطفللة الدينيللة، وتأجيللج املجتمللع ضللد الدولللة 
بنسللبة  بنسللبة %24.19، ثللم زعزعللة األمللن 
%9.68، ثللم التطللرف الدينللي بنسللبة 3.23%، 
وأخللرًا نللر اخلرافللة والتضليللل العلمللي بنسللبة 

.1.61%

شكل رقم )3( يوضح الغرض من الشائعة

الترتيب%التكرارالمستهدفين من الشائعاتم
34.844الدولة1
11.615الشباب2
4775.81المجتمع3
1320.973المسلمين4
1422.852العرب5

جدول رقم )4) 

يوضح المستهدفين من الشائعات
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مــن  باملســتهدفني  املرتبطــة  النتائــج  خامســًا: 
الشــائعات:

السللابق  والرسللم  السللابق  اجلللدول  مللن  يتبللني 
املسللتهدفون مللن الشللائعات حيث جللاء يف املرتبللة األوىل 

املجتمللع بنسللبة %75.8، ثللم العللرب بنسللبة 22.85%، 
تاهللا املسلللمون بنسللبة %20.97، ثللم الدولللة بنسللبة 
%4.84، وأخللرًا الشللباب بنسللبة %1.61. وتتفللق هللذه 
النتائللج مللع املضمللون الللذي احتوتلله هللذه الشللائعات.

شكل رقم )4( يوضح المستهدفين من الشائعات

الترتيب%التكرارالشهرم
34.846يناير12016
23.237فبراير22016
7م23.23مارس32016
6م34.84ابريل 42016
6م34.84مايو52016
7م23.23يونيه 62016
69.683يوليو72016
46.455أغسطس82016
5م46.45سبتمبر92016
58.064أكتوبر102016
1422.581نوفمبر112016
1320.962ديسمبر122016

62100-

جدول )5)

 يوضح توزيع الشائعات في الفترة الزمنية المختارة للتحليل
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يتضللح مللن بيانللات اجلللدول السللابق توزيللع 
الشللائعات يف الفللرتة الزمنيللة املختللارة للتحليللل حيث 
جللاء يف املرتبللة األوىل شللهر نوفمللرب بنسللبة مئويللة 
%22.58، تللاه شللهر ديسللمرب بنسللبة %20.96، يف 
حللني جللاء يف املرتبللة األخللرة شللهر فربايللر ومللارس 

ويونيلله وكل منهللم بنسللبة  3.23%.

مناقشة وتفسري نتائج الدراسة:
1- مضمون الشائعة:

يعللد مضمللون الشللائعة اجلوهللر الللذي يأخللذ 
أشللكاالً وأنواعللًا متعللددة، كللام أن هللذه األشللكال 
واألنللواع تعطللي يف مضموهنللا املوضوعللات التللي 
تتناوهلللا، والتللي ترتبللط غالبللًا بطبيعللة الظللروف 
واملواقللف التللي تظهللر فيهللا، فهللذه املوضوعللات 
تكللون موجهللة إىل أفللراد ورمللوز جمتمعيللة أو مجاعللات 
أو حللركات أو تنظيللامت أو جمتمعللات تربطهللم عوامل 
معينللة، كعامللل العللرق أو عامللل الديللن أو مشللكلة أو 
حتللى قضيللة متثللل رابطللًا بينهللم أو تشللغلهم، وهللذا 
بطبيعللة احلللال يعطللي مضمللون الشللائعة أمهيللة بالغللة 
وتأثللًرا واضًحللا، وتتفللق هللذه النتيجللة مللع دراسللة 
أركانللًا  للشللائعة  أن  وهللي  2014م(،   ( عابديللن  
أساسللية هللي مللروج الشللائعة ومتلقللي الشللائعة 

ومضمللون الشللائعة.
وعللادًة مللا تسللتغل يف مضمللون الشللائعة أخبللار  
تتضمللن جللزءًا مللن احلقيقللة ويتللم اختزاهلللا وتوظيفهللا 
ملقاصللد معينللة أو أحاديللث حمّرفللة ومفربكللة أو تقاريللر 
وترحيللات ال أسللاس هلللا مللن الصحللة، باإلضافة إىل 

أن هللذا املضمللون قللد يسللتخدم فيلله عنللر املبالغللة 
حينللام يتللم توجيهلله وتوظيفلله حسللب نوعيتلله وطبيعللة 
الظللروف التللي تسللتغل فيهللا، وتتفللق نتيجللة هللذه 
الدراسللة مللع دراسللة املليللان ( 2012م( وهللي أن 
مللن%84.85 مللن املبحوثللني يللرون أن مللردد الشللائعة 
حيللرص عللى فربكتهللا بطريقللة يقبلهللا املنطللق والعقللل 

عنللد ترديللده هلللا. 

2- الغرض من الشائعة:
مقصللود  مللن غللرض  هلللا  بللد  كل شللائعة ال 
سللواء كان هللذه الغللرض مبللارشًا أو غللر مبللارش، 
الشللائعات،  أغللراض  واختلللف  تعللددت  ولقللد 
فهللذه الدراسللة قللد أثبتللت ذلللك، فقللد بلغللت نللر 
املعلومللات املغلوطللة يف هللذه الدراسللة %37.9. هللذه 
املعلومللات املغلوطللة التللي تنوعللت مللا بللني اجتامعيللة 
ودينيللة وسياسللية واقتصاديللة وأمنيللة وعلميللة وجتارية 
وغرهللا. وتتفللق نتيجللة هللذه الدراسللة مللع دراسللة 
كًا مللن  الللدورسي )1993م( التللي أثبتللت أنلله كلللام 
قللل مسللتوى الصحللة النفسللية كلللام زادت درجللة 
تصديللق الشللائعات، ودراسللة  املليللان )2012م( التي 
أثبتللت أن %94.15 مللن املبحوثللني يللرون أن غيللاب 

املعلومللات الصحيللة وسلليلة الزدهللار الشللائعة.
كللام بلغللت نسللبة تأجيللج املجتمللع ضللد الدولللة 
%24.19 والتللي قللد تتعللد آثارهللا مللا بللني اتسللاع 
املجتمللع  بللني  أو  املجتمللع  أفللراد  بللني  الفجللوة 
البلبلللة والنزاعللات، وتتفللق  إثللارة  أو  وحكومتلله 
نتيجللة هللذه الدراسللة مللع دراسللة كًل مللن  الكرنللاف 
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نللر  الشللائعة تسللاعد عللى  أن  )2014م( وهللي 
اخلصومللة والبغضللاء بللني أفللراد املجتمللع، وأن مللن 
اآلثللار االجتامعيللة للشللائعات إيصللال املجتمللع إىل 
ذروة االهتللزاز، وكذلللك تأجيللج العاطفللة الدينيللة،  
فقللد بلغللت  %24.19، وهللذا مللا يعكللس طبيعللة 
مصللّدرو  اسللتغلها  التللي  واملواقللف  الظللروف 
املعنللي  2016م  عللام  وأن  خاصللًة  الشللائعات، 
بالدراسللة قللد شللهد سللخونًة يف الظللروف والتحوالت 
واألحللداث اخلارجيللة والداخليللة والتللي واجههللا 
املجتمللع، باإلضافللة إىل طبيعللة القضايللا. وقللد بلغللت 
نسللبة زعزعللة األمللن %9.68 . وتتفللق هللذه النتيجللة 
مللع دراسللة عابديللن )2014م(، وهللي أن الشللائعات 
تسللعى إىل حتقيللق أغللراض عديللدة منهللا بلبلللة الللرأي 
العللام وتدمللر الللروح املعنويللة وإثللارة الفرقللة والعداء 

وتكديللر األمللن العللام.

3- أنواع الشائعات:
ال توجللد شللائعة إال وتأخللذ نوعللًا معينللًا وموجهًا، 
وذلللك حلتميللة مضمللون الشللائعة والبيئللة التللي 
تسللاعد عللى بللث نللوع معللني، مسللتغلًة بذلللك طبيعللة 
الظللروف واألحللداث، وهللذه يتفللق مللع دراسللة 
املليللان )2012م( وهللي أن %77.97 مللن املبحوثللني 
يللرون أن الشللائعة هللي تفسللر حلللدث هيللم النللاس 
كثللرًا، وهللذا مللا جيعللل الشللائعة غالبللًا تللأيت مغلفللًة 
إمللا بالتشللاؤم أو إشللعال فتيللل الفتنللة أو التحريللض. 
ولقللد أثبتللت هللذه الدراسللة ذلللك التنللوع، فقللد 
بلغللت الشللائعة الدينيللة %24.19 والتللي تعللود إىل 

طبيعللة الظللروف التللي تعيشللها املجتمعات اإلسللامية 
بدايللًة مللن قضيللة فلسللطني ومللرورًا بللام عانتلله 
الشللعوب اإلسللامية يف بورمللا وتونس وليبيا وسللوريا 
ومللر، هللذه الظللروف التللي خلقللت املواجهللات 
والتحديللات اخلارجيللة والداخليللة التللي اسللتغلها 
املتآمللرون واملرتبصللون يف النيللل مللن أفللراد املجتمللع 
وحماولللة حتريضهللم وتأجيللج العاطفللة الدينيللة لدهيللم 
ليكونللوا حطللب احلللروب والتصفيللات يف جمتمعللاٍت 
أخللرى. يليهللا الشللائعة ذات الطابللع االجتامعللي، 
ذات  الشللائعات  يليهللا   ،22.58% بلغللت  حيللث  
الطابللع السلليايس والتللي بلغللت %19.35، والتللي 
هللي بطبيعللة احلللال ال تنفصللل عللن تنللوع الشللائعات 
السللابقة الذكللر؛ حيللث احلللرب اإلعاميللة املوجهللة 
ضللد املجتمللع وحكومتلله والتللي حتللاول النيللل منهللا 
مللن خللال بللث مثللل هللذا النللوع مللن الشللائعات. 
يليهللا الشللائعات ذات الطابللع األمنللي والتللي بلغللت 
%17.74، وهللي ترتبللط ارتباطللًا وثيقللًا بالشللائعات 
التللي يكللون الغللرض منهللا تأجيللج املجتمللع ضللد 
الدولللة وزعزعللة األمللن. وأخللرًا تللأيت الشللائعة 
العلميللة مللن أمهيللة النتائللج فقللد بلغللت 12.9%، 
وقللد يعللود يف معظمهللا مللا يتعلللق بنللر املعلومللات 
املغلوطللة والتللي تعكللس مسللتوى الوعللي الثقللايف، 
واخلللوف املتعلللق باجلانللب الطبللي والصحللي، هللذه 
النتائللج التللي أثبتتهللا توصلللت إليهللا هللذه الدراسللة 
مللن خللال هللذا التنللوع يف طبيعللة الشللائعات تتفللق 
مللع دراسللة كل مللن  املعيللذر)1995م( وهللي أن 
واالقتصللادي  السلليايس  الطابللع  ذات  الشللائعات 
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مللن  مصادرهللا  تكللون  مللا  غالبللًا  والعسللكري 
خللارج البللاد، بينللام يكللون منشللأ الشللائعة الدينيللة 
واالجتامعيللة مللن داخللل البللاد، وأن أكثللر الشللائعات 
رسعللة يف االنتشللار يف أوسللاط املجتمللع السللعودي 
هللي الشللائعة السياسللية واالقتصاديللة ثللم الدينيللة 
والعسللكرية، أمللا الشللائعة االجتامعيللة فغالبللًا مللا 
يكللون انتشللارها بطلليء، وكذلللك دراسللة  حممللد 
وعمللر )1415هللل( وهللي أن ترتيللب موضوعللات 
الشللائعة املهمللة األكثللر رواجللًا مللن وجهللة نظللر العينة 
هللي املوضوعللات االقتصاديللة  ) الغللاء والنفللط (، 
وموضوعللات االمتحانللات وتعللني اخلرجيللني، يللي 
ذلللك موضوعللات اجتامعيللة وسياسللية، وتتفللق هللذه 
النتيجللة مللع صحللة تفسللر النظريللة املفللرسة للدراسللة 
) نظريللة انتشللار املسللتحدثات( مللن حيللث العاقللة 
التواصللل  )مواقللع  التقنللي  العامللل  بللني  القويللة 
االجتامعللي( وبللني الشللائعات وذلللك مللن خللال 
ومروجيهللا  الشللائعات  مصللّدري  اختيللار  كيفيللة 
للموضوعللات التللي تثللر اهتاممللات النللاس وتقلقهللم 
وتشللغل تفكرهللم وتامللس احتياجاهتللم، وذلللك 
إىل  والوصللول  أهدافهللم  لتحقيللق  منهللم  سللعيًا 

أغراضهللم .

4- أسلوب الشائعة:
يعللد أسلللوب الشللائعة املحللّرك األسللاس هلللا، 
والللذي يعتمللد عليلله مصللّدرو الشللائعات ومروجوهللا 
بشللكل مبللارش لتحقيللق هللدف التأثللر، مللن خللال 
شللهّية  يثللر  الللذي  املناسللب  األسلللوب  اختيللار 

وفضللول املتلقللي، ومللن ثللم رسعللة انتشللارها والتللي 
تتميللز بلله طبيعللة الشللائعة اإللكرتونيللة. ومللا يدعللم 
ذلللك ويؤكللده اتفللاق نتائللج هللذه الدراسللة مللن حيث 
األسلللوب املثللر مللع نتائللج دراسللة )السللديري، 
2014م( وهللي أن املعوقللات التللي حتللد مللن توظيللف 
شللبكات التواصللل االجتامعللي يف التوعيللة األمنيللة 
ضللد خطللر الشللائعات بدرجللة مرتفعللة هللي هلفللة 
مسللتخدم شللبكات التواصللل االجتامعللي إىل معرفللة 
أي خللرب مثللر، وسللهولة تأثللر بعللض مسللتخدمي 
الشللبكات بللام ينللر مللن شللائعات. ولقللد أثبتللت 
هللذه الدراسللة حقيقللة هللذه األسللاليب التللي تعّمللد 
مصللّدرو ومروجللو الشللائعات اسللتخدامها، فقللد 
بلللغ أسلللوب االسللتفزاز الللذي تضمنتلله الشللائعات 
%30.7 وهللذا األسلللوب للله تأثللر مللن حيللث 
اسللتفزاز العواطللف واسللتغال احلاجللات املجتمعيللة 
واالقتصاديللة وغرهللا، يليلله أسلللوب التخويللف 
بلللغ %22.6 ، وهللذا األسلللوب ينجللح  والللذي 
يف بعللض الظللروف والتللي ترتفللع فيهللا اسللتجابة 
األفللراد واملجتمعللات مللع هللذا األسلللوب ونوعيللة 
الشللائعة، خاصللًة عندمللا يتعلللق بمللدى الوعللي 
االسللتغال،  أسلللوب  يليلله  املجتمعللي.  الثقللايف 
والللذي بلغللت نسللبته %14.50 . وهللذا األسلللوب 
يعتللرب مللن أكثللر األسللاليب فاعليللة لللدى مصللّدري 
ومروجللي الشللائعات، حيللث يسللتخدم يف اسللتغال 
العاطفللة الدينيللة وتأجيجهللا. والظللروف التللي متنللح 
هللؤالء اسللتخدام مثللل هللذه الظللروف، يليلله أسلللوب 
السللخرية والللذي بلللغ %12.9 وهللو أسلللوب فّعللال 
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ومدّمللر للمجتمعللات مللن حيللث التشللكيك باملنظومة 
الرتبويللة وبمجموعللة القيللم لللدى املجتمللع. بللل قللد 
يتجللاوز تأثللر مثللل هللذا األسلللوب إىل ختللًي بعللض 
األفللراد عللن املبللادئ والتنّصللل مللن واجباهتللم الدينيللة 

والوطنيللة.

5- املستهدفون من الشائعات:
بللام أن للشللائعات جمموعللة مللن األركان تتمثللل 
يف مصللدر الشللائعة ومضموهنللا ومتلقيهللا وهدفهللا، 
فهللي حتللام هلللا مسللتهدفون تتمثللل يف التأثللر عللى فئللة 
أو رشحيللة أو جمتمللع أو غللره، فقللد توصلللت الدراسللة 
إىل أن املجتمللع أكثللر املسللتهدفني، حيللث بلغت نسللبته 
%75.8 . وتتفللق هللذه النتيجللة مللع دراسللة  اهلميللص 
وشلللدان )2009م(، وهللي أن خطللر الشللائعة وشللدة 
تأثرهللا عللى عواطللف اجلامهللر وقدرهتللا الكبللرة 
عللى االنتشللار الرسيللع وأن خطللر الشللائعة عللى 
املجتمللع يكللون أكثللر خطللورة عندمللا يتنللاول هللذا 
املجتمللع باألقاويللل والشللائعات مللا يمللس عقيدتلله 
وقيملله ومثللله وأسسلله وبنيانلله. كللام تتفللق مللع دراسللة  
الكرنللاف )2014م(، وهللي أن مللن اآلثللار االجتامعية 
للشللائعات إيصللال املجتمللع إىل ذروة االهتللزاز.  كللام 
يللأيت العامللل العرقللي يف املرتبللة الثانيللة ويتمثللل يف  
العللرب، حيللث بلغللت %20.97. يليلله مللن حيللث 
املسللتهدفني: الدولللة، بنسللبة %4.84. ولعللل هللذه 
النتائللج والتللي تربللط بللني املجتمللع والعامللل العرقللي 
والدولللة تعكللس لنللا طبيعللة الظللروف التللي يمللر 
هبللا املجتمللع، وتأثللره بللام حيللدث للشللعوب العربيللة، 

ومللن حماولللة املرتبصللني السللتغال أفللراد املجتمللع 
حطللب  جعلهللم  أو  الدولللة،  ضللد  وتأجيجهللم 
احلللروب واخلافللات والتصفيللات مللن خللال تطللور 

مفعللول الشللائعات وقللدرة تأثرهللا.

التوصيات:
يف ضللوء نتائللج هللذه الدراسللة يمكللن عللرض 

التوصيللات التاليللة:
التواصللل . 1 وسللائل  عللى  الرقابللة  تشللديد 

االجتامعللي )تويللرت( واختللاذ كافللة االجللراءات 
هللذه  تللروج  التللي  للحسللابات  الرادعللة 

الشللائعات.
رسعللة التعامللل مللع الشللائعات، فمللن احللول . 2

الفاعلللة ملعاجلللة التأثللر مللن الشللائعات أو 
احلللد مللن انتشللارها، هللو تصللدي املؤسسللات 
واجلهللات التللي توجلله إليهللا الشللائعات، 
وبطاهنللا  بنفيهللا  والتريللح  فاخلللروج 
يسللاهم يف إماتللة الشللائعات أو عللى األقللل 

احلللد مللن انتشللارها وتأثرهللا.
تنميللة مهللارات التفكللر الناقللد لللدى أفللراد . 3

املجتمللع وتوعيتهللم مللن خللال الربامللج 
التوعويللة. 

عنللد . 4 املختصللة  اجلهللات  إلللزام  رضورة 
حللدوث قضيللة مللا باخلللروج والتريللح 
مللن املصللدر مللن املسللؤول وتوعيللة املجتمللع 
بحقيقللة احلللدث أو القضيللة، حتللى ال يتللم 
تصديللق كل خللرب مغللرض أو شللائع حللول 
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هللذا احلللدث.
تنميللة الوعللي الثقللايف املجتمعللي مللن خللال . 5

إقامللة الللدورات والربامللج التدريبيللة املرتبطللة 
باإلعللام اجلديللد واملجتمعللات االفرتاضيللة 
بجميللع مرافللق الدولللة السلليام التعليميللة 
واملعاهللد  كاجلامعللات  منهللا؛  واألمنيللة 
واملللدراس، والتوعيللة بأمهيللة التحقللق مللن 
وعللدم  تصديقلله،  أو  نللره  قبللل  اخلللرب 
االنسللياق وراء الكثللر مللن األخبللار املغرضللة 

واهلدامللة للمجتمللع.

بحوث مقرتحة:
يف ضللوء نتائللج هللذه الدراسللة يمكللن اقللرتاح 

عللدة بحللوث تتمثللل يف اآليت:
الشللائعات وأثرهللا عللى األمللن الوطنللي . 1

السللعودي. للمجتمللع 
بنيللة . 2 عللى  السلللبية  وأثارهللا  الشللائعات 

املجتمللع. ومتاسللك 
لرتويللج . 3 والنفسللية  االجتامعيللة  األبعللاد 

  . ت عا شللا إل ا

املصادر واملراجع:
أوالً: املصادر واملراجع العربية:

 ابن منظور. )1997م(. لسان العرب. بروت: دار صادر.
اجلبللور، سللناء حممللد . )2014م(. اإلعللام االجتامعللي. عاّمن: 

دار أسللامه للنللر والتوزيع.
اجلهنللي،  نللارص جهللز. )1991م(. الشللائعات وعاقتهللا 
ببعللض سللامت الشللخصية لللدى عينللة مللن طللاب 
مدينللة الطائللف. مكللة املكرمللة: جامعللة أم القللرى.

حافللظ، عبدالسللتار حممللد و أمحللد، عمللر. )1419هل(. دراسللة 
املرتبطللة  والشللخصية  املعرفيللة  املتغللرات  لبعللض 
برتويللج الشللائعة والغللش األكاديمللي. جملللة العلللوم 

الرتبويللة، العللدد 4.
دانيللل، بيللل .)1998م(. املعلوماتيللة بعللد اإلنرتنللت. الكويللت 
املجلللس األعللى للثقافللة والفنللون واآلداب، سلسلللة 

عللامل املعرفللة.
الللدورسي،  حممللد عللي. )1993م(. العاقللة بللني مسللتوى 
الصحللة النفسللية وتصديللق وترديللد الشللائعات. مكللة 

املكرمللة: جامعللة أم القللرى.
السللديري، تركللي عبدالعزيللز. )2014م(. توظيللف شللبكات 
التواصللل االجتامعللي يف التوعيللة األمنيللة ضللد خطللر 
الشللائعات. الريللاض: جامعللة نايللف العربيللة للعلللوم 

األمنيللة.
السللامة، عبللداهلل صالللح . )2000م(. تصديللق وترديللد 
واألنللامط  الللذات  بمفهللوم  وعاقتهللام  الشللائعات 
املزاجيللة لللدى عينللة مللن طللاب الصللف الثالللث 
الثانللوي  يف مدينللة الريللاض. مكللة املكرمللة: جامعللة أم 

القللرى.
علللم  مصطلحللات  )1997م(.  أمحللد.  سللمرة  السلليد،  

الشللقري. مكتبللة  الريللاض:  االجتللامع. 
عابديللن، سللامي أمحللد . )2014م(. الشللائعات بللني التحليللل 
واملواجهللة. جملللة الفكللر الرطللي. اإلمللارات:  مركللز 

بحللوث الرطللة ل القيللادة العامللة لرطللة الشللارقة.
عبللد اللطيللف، أسللامه جربيللل . )2012م(. إسللرتاتيجية إثرائية 
مقرتحللة قائمللة عللى البنائيللة االجتامعيللة مللن خللال 
مواقللع التواصللل االجتامعللي لتنميللة الدافعيللة لإلنجللاز. 

جملللة الرتبيللة العلميللة. العللدد 14 أكتوبللر.
الفللار،  حممللد مجللال. )2010م(. املعجللم اإلعامللي. عللامن: 

دار أسللامه للنللر والتوزيللع.
إسللرتاتيجي  تصللور  )2014م(.  حللزام.  رائللد  الكرنللاف، 
ملكافحللة الشللائعات يف مواقللع التواصللل االجتامعللي 
باململكللة العربيللة السللعودية. الريللاض: جامعللة نايللف 

العربيللة للعلللوم األمنيللة.
الكلبللاين، عللي عبللداهلل. )2017م(. الشللائعات وخطرهللا يف 
ظللل وسللائل اإلعللام اجلديللد. القاهللرة: عللامل الكتللب.



حممد بن عائض التوم:الشائعات يف وسائل التواصل االجتماعي )توتري منوذجًا(

156

الشللائعة يف  )1995م(. ظاهللرة   . فهللد حمفللوظ  املعيللذر،  
رسعللة  ل  أنواعهللا  ل  مصدرهللا  السللعودي  املجتمللع 
وأوقللات انتشللارها : دراسللة تطبيقيللة حتليليللة لرؤيللة 
القللادة العسللكريني وأعضللاء هيئللة التدريللس يف املنطقللة 
الرقيللة مللن اململكللة العربيللة السللعودية. الريللاض: 
مركللز البحللوث األمنيللة باملديريللة العامللة لكليللة امللللك 

فهللد األمنيللة.
مللكاوي، حسللن عللامد والسلليد، ليللى حسللني . )2001م(. 
االتصللال ونظرياتلله املعللارصة. القاهللره: الللدار املريللة 

اللبناينلله.
االسللتجاية  )2012م(.   . خليفللة  سللعيد  ربيعللة  املليللان، 
للشللائعات وعاقتهللا بسللامت شللخصيات مروجيهللا 
مللن وجهللة نظللر الفئللات االجتامعيللة بمنطقللة اخلمللس. 

دراسللة إمربيقيللة . ليبيللا: دار املنظومللة.
اهلميللص، عبدالفتللاح عبدالغنللي وشلللدان، فايللز كللامل . 
)2009م(. األبعللاد النفسللية واالجتامعيللة يف ترويللج 
اإلشللاعات عللرب وسللائل اإلعللام وسللبل عاجهللا مللن 

منظللور إسللامي. غللزة: اجلامعللة اإلسللامية.

 ثانيًا: املصادر واملراجع باللغة االنجليزية:

Abdul Latif, O. J. (2012). A proposed enriching strategy based 
on social constructivism through social networking 
sites to develop motivation for achievement (in 
Arabic). Journal of Scientific Education. 14.

Abidin, S. A. (2014). Rumors between analysis and 
confrontation (in Arabic), Journal of Police Thought, 
Research Center, Alshareqah Police General 
Headquarters, UAE.

Al-Dosari, M. A. (1993). The relationship between level 
of psychological health and trusting and reiterating 
rumors (in Arabic), Mecca: Umm Al-Qura University.

Al-Far, M. J. (2010). Media Dictionary (in Arabic). Amman: 
Dar Osama Publishing and Distribution.

Al-Hamais, A. and Sheldan, F. K. (2009). Psychological 
and social dimensions in the dissemination of rumors 
through mass media and ways of dealing with them 

from an Islamic perspective (in Arabic). Gaza: 
Islamic University.

Al-Jabour, S. M. (2014). Social media (in Arabic).Amman: 
Dar Osama Publishing and Distribution.

Al-Johani, N. J. (1991). Rumors and their relation to some 
personality traits in a sample of Taif students (in 
Arabic). Mecca: Umm Al-Qura University.

Al-Kalbani, A. A. (2017). Rumors and their danger in the 
age of the new media (in Arabic). Cairo: The World 
of Books.

Al-Karnaf, R. (2014). Strategic vision to combat rumors in 
social networking sites in Saudi Arabia (in Arabic). 
Riyadh: Naif Arab Academy for Security Sciences.

Al-Malian, R. (2012). Responding to rumor and its 
relationship with the personality of its promoters from 
the point of view of the community in the region of 
the five: An empirical study (in Arabic). Libya: Dar 
Al-mandhouma.

Al-Muaither, F. M. (1995). Rumors in Saudi society: 
Its origins, its types, and the speed and time of 
deployment. An applied analytical study of the 
vision of military leaders and faculty members in 
the Eastern Province of Saudi Arabia (in Arabic). 
Riyadh: Security Research Center at King Fahad 
Security College.

Al-Salama, A. S. (2000). Trusting and reiterating rumors 
and their relation to the concept of self and 
temperament patterns in a sample of third secondary 
students in Riyadh city (in Arabic). Mecca: Umm Al-
Qura University.

Al-Sayed, S. A. (1997). Sociological Terms (in Arabic). 
Riyadh: Shukairy Library.

Al-Sudairy, T. A. (2014). Employing social networks in 
security awareness against the risk of rumors (in 
Arabic). Riyadh: Naif Arab University for Security 
Sciences.

Daniel, B. (1998). Informatics after the internet, Kuwait 
Supreme Council for Culture, Arts and Letters.

Hafez, A. M, and Ahmed, O. (1998). A study of some 
cognitive and personal variables associated with 
the promotion of common and academic fraud (in 
Arabic), Journal of  Educational Sciences, 4.

Ibn Manzour. (1997). Lissan Al-Arab (in Arabic). Beirut: 
Dar Al-Masader. 

Makkawi, H. and Al-asied, L. (2001). Communication and 
contemporary theories (in Arabic). Cairo: Egyptian 
Lebanese House.



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )4(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1440هـ / 2019م(        185-157

157

طيور الجزر السُّعوديَّة في شمال الخليج العربي: دراسة في جغرافية الحيوان
 هنادي بنت خليفة العرقوبي )*( 
 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

)قدم للنشر يف 1439/04/09هـ ، وقبل للنشر يف 1439/08/02هـ(
ـعوديَّة يف شـامل اخلليـج العريب؛ التي متثل بؤر نشـاط ألنـواع خمتلفة مـن الكائنات احلية، كام تدعم بشـكل أسـاس التنـوع البيولوجي  ملخـص: يتنـاول البحـث الطيـور يف اجلزر السُّ
للطيـور يف اخلليـج العـريب؛ كوهنـا تضـم أنواعًا خمتلفة منها طول السـنة، خاصـة األنواع التي جتـد يف اجلزر املوطن املالئم للتعشـيش والتكاثر، وتلـك املهددة أو املعرضـة لالنقراض، 
 .macqueenii Chlamydotis واحلبارى اآلسـيوية ،Thalasseus bengalensis واخلرشـنة املتوجة الصغرية ،Phalacrocorax nigrogularis مثل: الغاق السـقطري

وقـد اعتمـد البحـث لتحقيق أهدافه عـى املنهج الوصفي التحليـي لوصف البيئة الطبيعية للجـزر، وتوزيعها اجلغـرايف، وتصنيف الطيـور، وأهم املؤثرات البرشية السـلبية فيها.
ـعوديَّة يف شـامل اخلليـج العـريب والبالـغ عددهـا نحـو 100 جزيـرة يعيش ويمـر هبـا 212 نوعًا مـن الطيـور تقريبًا، وهـي توجـد يف أوقات،  وقـد توصـل البحـث إىل أن اجلـزر السُّ
ومواسـم خمتلفـة يف السـنة، إال أن الغالبيـة العظمى من هذه الطيور تعد طيـوراً عابـرة Passage Migrant ، وهي تقدر بنحو 203 نوعًا. وبحسـب القائمة احلمـراء لألنواع املهددة 

باالنقـراض )IUCN( فـإن اجلـزر حتتـوي عـى طيـور مهـددة باالنقراض بنسـبة تبلـغ 3.4 ٪ من جمموع الطيور املسـجلة فيهـا، يف حني تعـد بقية الطيور حتـت التهديد.    
ـعوديَّة يف شـامل اخلليج العريب جمموعة مـن التهديدات التي تعرضهـا خلطر االنقراض، ونقـص األعداد، من أهم هـذه التهديدات: الصيـد اجلائر خاصة  تواجـه الطيـور يف اجلـزر السُّ

يف موسـم اهلجرة السـنوية، واألنشطة االقتصادية والعسـكرية، والتنزه والرتفيه.

عوديَّة ،  جزر اخلليج العريب ، جغرافية احليوان.  كلامت مفتاحية: الطيور،  اململَكة الَعربيَّة السُّ
*****

Birds in Saudi Arabian Islands in the Northern Arabian Gulf:
A Study on Animal Geography 
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Abstract: This study deals with birds in Saudi Arabian islands in the northern Arabian Gulf to illustrate the importance of these islands to 
biodiversity and to the survival and reproduction of globally important species of birds. The islands were the focal points of different species 
of animals and fundamentally support the biodiversity of the Arabian Gulf for different species of birds throughout the year especially those 
that find in the islands a suitable habitat for nesting and breeding. These birds include endangered species such as the Socotra Cormorant 
Phalacrocorax nigrogularis, the Lesser-Crested Tern Thalasseus bengalensis, and the Houbara chlamydotis macqueenii. The research was 
based on an analytical descriptive approach to describe the natural environment of the islands, their geographical distribution, the classification 
of birds and the presentation of the most important negative human influences.
The results showed that around 100 Saudi islands in the northern Arabian Gulf contained roughly 212 species that live and transit at different 
times and seasons of the year. However, the majority of these birds were passage migrant birds and they were estimated to be around 203 
species. According to the Red List of Endangered Species (IUCN), the islands contain 3.4% of birds that are threatened with extinction and 
the remaining species are under threat. Birds in the islands face a range of threats of extinction and reduction of numbers, most notably: 
overhunting -especially in the annual migration season, economic and military activities, and tourist activities.
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مقدمة:
ـعوديَّة نحـو 150 جزيرة  تضـم اململَكـة الَعربيَّة السُّ
يف اخلليـج العـريب متثل نسـبة 11.5 ٪ مـن إمجايل اجلزر 
اخلليجيـة، وهـي يف الغالـب جـزر صغـرية املسـاحة، 
إمـا قريبـة مـن السـاحل، أو جـزر مرجانية بعيـدة عنه. 
وعـى الرغـم مـن صغـر مسـاحة هذه اجلـزر نسـبيًا إال 
أهنـا اكتسـبت أمهيـة عامليـة مـن ناحيـة احليـاة الفطرية؛ 
 - اآلسـيوية   - األوربيـة  اهلجـرة  مسـار  عـى  كوهنـا 
األفريقيـة للطيـور البحريـة، وجمموعات الطيـور املائية 
اجلـزر  هـذه  أصبحـت  هلـذا   ،)Aspinall, 1995(
إحـدى أهم مراكـز التنـوع األحيائي يف اخلليـج العريب 
لبعدهـا عن االنشـطة البرشيـة، والتطـورات العمرانية 
وخلوها مـن احليوانات املفرتسـة الكبرية مثـل: القطط 
ـعوديَّة  والثعالـب وغريهـا، لذلـك تم حتديـد اجلزر السُّ
مـن  مهمـة  طيـور  بمنطقـة  العـريب  اخلليـج  شـامل  يف 
 (Newton , 1995( الدوليـة  الطيـور  منظمـة  قبـل 
آمنـًا  Bird Life International، حيـث متثـل مـالذًا 

للطيـور القادمـة مـن رشق أوربا وسـيبرييا فتلجـأ إليها 
طلبـًا للراحـة والغـذاء، كـام يزورهـا مجاعـات نـادرة 
وأوائـل  الربيـع  فصـل  خـالل  باالنقـراض  ومهـددة 
الصيـف لغرض التعشـيش )إدارة محايـة البيئة »أرامكو 

2012م(. السـعودية«، 
ـعوديَّة يف شـامل اخلليـج  وقـد ُسـّجل يف اجلـزر السُّ
اململَكـة  يف  الطيـور  جممـوع  مـن   ٪49 نحـو  العـريب 
ـعوديَّة ومـن ضمنهـا 10 أنواع عـى األقل  الَعربيَّـة السُّ
مهمـة عامليـًا، وهي إمـا طيـور معرضة لالنقـراض، أو 

متناقصـة األعـداد، أو ذات نطاقات بيئيـة حمدودة مثل: 
واخلرشـنة   ،Phalacrocorax spp الغـاق  طيـور 
Sterna spp  )إدارة محاية البيئة »أرامكو السـعودية«، 
2012(. كـام تعـد جـزر اخلليج العريب مـن أهم مناطق 
 Thalasseus الصغـرية  املتوجـة  اخلرشـنة  تعشـيش 
(Newton, 1995(؛  العــــــــامل  يف   bengalensis

 Phalacrocorax والغـاق السـقطري )Evane, 1994)

nigrogularis الـذي يعشـش يف جزيـرة كريـن فقط يف 

 .(Newton, 1995)  شـامل اخلليـج العـريب
خاصـة  الفطريـة،  احليوانـات  وجـود  ويمثـل 
الطيـور يف هـذه اجلـزر، وزيارهتـا السـنوية هلـا مـؤرشًا 
عـى أن الظـروف البيئيـة الطبيعيـة فيهـا مناسـبة هلـا، 
ويعكـس ذلـك األمهيـة البيولوجيـــة  هلذه اجلـــــزر 
(Behrouzi-Rada, 2013) . ونظـرًا  حلساسـية الطيور 

الطبيعيـة  بيئتهـا  يف  حيـدث  بيئـي  تغـري  أي  فـإن  بيئيـًا 
قـد يعرضهـا للخطـر واإلبـادة السـيام خـالل موسـم 
التكاثـر والتعشـيش، ومن أهـم األنشـطة البرشية التي 
ـعوديَّة يف شـامل  تعـرض الطيـور للتهديـد يف اجلزر السُّ
اخلليـج العـريب أنشـطة الصيـد اجلائـر، ومجـع البيض، 
واألنشـطة النفطية، والعسـكرية عى وجـه اخلصوص. 
وعـى الرغـم مـن أمهيـة جـزر اخلليـج العـريب بصفتها 
موقعـًا إسـرتاتيجيًا حيويًا بـام حتتويه من كائنـات فطرية 
أنـواع  عـن  جغرافيـة  دراسـة  أي  توجـد  فـال  مهمـة؛ 
احليوانـات عامـة أو الطيـور خاصة، ووضعهـا الراهن 
مـن حيث خطـر التهديـد، وحاجتها للحامية السـيام يف 
مواسـم التعشـيش والتكاثـر، لذلـك كانـت احلاجة إىل 
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الدراسـة.  هـذه  إجراء 

منطقة الدراسة:
تقـع منطقـة الدراسـة يف اجلـزء الشـاميل الغـريب من 
اخلليـج العـريب بـني دائـريت عـرض 1َ3 2ْ7 - 5َ7 2ْ6 
شـاماًل، وخطـي طـول 1َ0 5ْ0 - 3َ6 4ْ8 رشقـًا، وهـي 
)هيئـة  املسـاحات  خمتلفـة  جزيـرة   100 نحـو  تضـم 
املسـاحة اجليولوجيـة العسـكرية، 2007م(، معظمهـا 
يرتكـز يف الواجهـة املقابلـة ملدينـة اجُلبيـل يف دوحتـىّ 

يِف وامُلسـّلمية. الـدِّ
ـعوديَّة الشـاملية ذات املسـاحة  ويبلغ عدد اجلزر السُّ
الكبـرية نسـبيًا التـي هلا أسـامء معروفة نحـو 17 جزيرة 
)جـدول 1، شـكل 1(. ويمكن تقسـيم هـذه اجلزر إىل 
جـزر قريبـة من السـاحل، وهـي: أبـو عـي، والباطنة، 

ومشـعاب،  عّينـة،  والضُّ وامُلسـّلمية،  وُقّنـة،  والقرمـة، 
واهليليمـة، والثُّمـريي، واحلويالت، وجـزر بعيدة عنه، 
وهـي: العربيـة، وَكـَران، وكريـن، وحرقـوص، وجنا، 
بالسـكان  وجريـد. ومجيـع هـذه اجلـزر غـري مأهولـة 
باسـتثناء جزيـرة أبـو عـي التـي توجـد  فيهـا بعـض 

املنشـآت الصناعيـة.
ـعوديَّة يف  ومتثـل جزيـرة أبـو عـي أكـر اجلـزر السُّ
ثـم  ومـن  59كـم2،  بنحـو  تقـدر  بمسـاحة  اخلليـج 
جزيـرة الباطنـة بمسـاحة تبلـغ 34 كـم2، أمـا جزيـرة 
ـعوديَّة من اجلهـة الرشقية  العربيـة فهـي أبعد جزيـرة سُّ
93 كـم، تواجههـا  السـاحل نحـو  تبعـد عـن  حيـث 
اجلزيـرة الفارسـية اإليرانيـة، ومتثـل جزيـرة مشـعاب 
ـعوديَّة شـاماًل وذلك بالقـرب من املياه  أقـى اجلزر السُّ

اإلقليميـة لدولـة الُكويـت.  

اسم الجزيرة
الموقع

مساحة الجزيرة 
)كم2)

البعد عن 
الساحل
)كم(

خط طولدائرة عرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

40202730314959.308.3أبو علي
30142730294933.71.3الباطنة

1522272018495.401.5ُقنّة )ُجنّة(
0013273021493.900.2الهيلمية
عيّنة 5514273020493.700.6الضُّ
2524271513493.100.5الُمسلّمية

3008272429492.600.9القرمة

جدول )1)
عوديَّة في شمال الخليج العربي ومساحاتها وبعدها عن الساحل  مواقع أهم الجزر السُّ
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اسم الجزيرة
الموقع

مساحة الجزيرة 
)كم2)

البعد عن 
الساحل
)كم(

خط طولدائرة عرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

0010280038481.000.7مشعاب )المقطع(
1043273049491.0057.4َكَران )قران(

0516272020490.301.1الثُّميري
0622275053490.2037جنا

5411272457490.2037الجريد
3546272510500.1092.6العربية

6727635490.100.4الحويالت
4538271249490.1054.6كرين )قرين(

5055275540490.0362حرقوص
املصـدر: هيئـة املسـاحة اجليولوجيـة العسـكرية، )2007م(، جـزر اململكـة العربيـة السـعودية يف البحـر األمحر واخلليـج العريب، 

الرياض. األوىل،  الطبعـة 

عوديَّة في شمال الخليج العربي شكل )1( أهم الجزر السُّ

Google Earth, Image Landsat, 2016 املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل

جدول )1(: يتبع
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مشكلة الدراسة وأمهيتها:
يعـد اخلليـج العـريب منطقـة إسـرتاتيجية وحيويـة 
يقـع عـى خـط  القديـم، فهـو  العـامل  بالنسـبة لطيـور 
هجـرة الطيور بني أوراسـيا يف الشـامل، وآسـيا وأفريقيا 
يف اجلنـوب، حيـث تسـتفيد الطيـور املهاجـرة من جزر 
اخلليـج العـريب أثنـاء رحلتهـا كمحطـات لالسـرتاحة 
والتغذيـة لسـاعات أو عـدة أيـام، أو كمواقـع للتكاثـر 
والتعشـيش. ألن اجلـزر توفـر مقومـات طبيعيـة مثالية 
ملسـتعمرات الطيـور البحريـة، وهلـا دور كبـري يف حفظ 
التنـوع البيولوجـي والتـوازن الطبيعـي يف اخلليـج؛ لذا 
أصبحـت مـن املواطـن البيئيـة املهمــــة عامليـًا )إدارة 
محايـــة البيئــــة »أرامكــــــو السعوديــة«، 2012م؛ 
 Bundy et al, 1989; Symens & Alsuhaibanny,1994)

العـريب،  اخلليـج  جلـزر  العامليـة  لألمهيـة  ونظـرا 
ضمنهـا  ومـن  فيهـا،  تعيـش  التـي  احليـة  والكائنـات 
الطيور؛ كانت احلاجة ماسـة إلدارة اجلزر بشـكل حيافظ 
عـى مواردها الطبيعيـة، ويضمن هلـا التنمية املسـتدامة 
للمسـامهة عامليـًا يف املحافظـة عـى التنـوع البيولوجـي 
وأن  خاصـة   ،)Symens & Alsuhaibanny,1996)

طيـور اخلليـج العريب تتعـرض ملهـددات عديـدة مثل: 
الصيـد اجلائـر مـن جهـة، وتضييـق اخلنـاق عليهـا من 
قبـل األنشـطة العمرانيـة والصناعيـة من جهـة أخرى، 
ممـا أدى إىل تراجـع أعدادهـا وانقـراض أنـواع منهـا. 
ـعوديَّة يف شـامل اخلليـج العـريب مـن  وتعـد اجلـزر السُّ
 Sterna املواقـع املهمـة لتكاثـر وتربيـة طيـور اخلرشـنة
يف  باالنقـراض  عامليـًا  مهـددة  أنـواع  وألربعـة   ،spp

 ،Falco cherrug الرشق األوسـط مثل: صقر الغـزال
والقطقـاط األغـر Eudromias morinellus، وسـتة 
أنـوع تناقـص أعدادهـا عامليـًا وهلـا جتمعـات مهمـة يف 
 Phalacrocorax السـقطري  الغـاق  مثـل:  املنطقـة، 
 macqueenii اآلسـيوية  واحلبـارى   ،nigrogularis

Chlamydotis، ممـا جعـل اخلليـج العـريب مـن املناطق 

اخلمـس األكثـر أمهيـة يف العـامل للطيـور اخلواضـة يف 
الطيـور  محايـة  الـروري  فمـن  لـذا  الشـتاء،  فصـل 
والتنـوع  الطبيعـي  التـوازن  عـى  للحفـاظ  اجلـزر  يف 
البيولوجـي. كـام أن وفـرة الطيـور ووجودهـا سـنويًا 
يعـد مـؤرشًا للصحـة البيئية، وجـودة املوئـل الطبيعي. 
واسـتقرارها  البيئـة،  سـالمة  قيـاس  لصعوبـة  ونظـرًا 
بشـكل مبـارش بسـبب تعقـد وتداخـل عواملهـا التـي 
عـادة مـا تكون غـري معروفـة أو رسيعـة الـزوال، فمن 
األسـهل قيـاس أعـداد الطيـور وحالـة التكاثـر لتقييم 
  Evane et al, 1993; Behrouzi-Rada, 2013) ذلك

إدارة محايـة البيئـة »أرامكـو السـعودية«، 2012م(. 
إثـراء  يف  الدراسـة  هـذه  تسـهم  أن  املؤمـل  ومـن 
بحـوث جغرافية احليـوان يف اململَكة الَعربيَّة السـعوديَّة 
خاصـة،  العـريب  واخلليـج  ـعوديَّة  السُّ واجلـزر  عامـة، 
وأن تفتـح املجـال ملزيـد مـن الدراسـات التفصيليـة؛ 
وذلـك إليضـاح مـدى األمهيـة البيئيـة هلـا، وللحـث 
عى اسـتغالهلا بـام يتوافق مـع رشوط التنمية املسـتدامة 
كوهنـا واجهـة اقتصادية وسـياحية مهمة بـام يتوافق مع 
ـعوديَّة عـام 2030م اخلاصة  رؤيـة اململَكـة الَعربيَّة السُّ

بالتنميـة السـياحية يف اجلـزر.   
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الدراسات السابقة:
تعـد الدراسـات التـي تناولـت موضوعـات ختص 
اخلليـج  يف  السـعودية  اجلـزر  يف  اإلحيائيـة  اجلغرافيـا 
العـريب نـادرة، فـال يوجد حسـب علـم الباحثة سـوى 
دراسـة واحـدة يف اجلغرافيـا البيئية عن اجلزر الشـاطئية 
1435هــ(،  العريب)حسـني،  اخلليـج  يف  ـعوديَّة  السُّ
والتـي ركزت فقط عـى جزيرة َتـاُروت كوهنـا اجلزيرة 
يف  غريهـا  تتنـاول  ومل  بالسـكان،  املأهولـة  الوحيـدة 
الدراسـة، وهذه اجلزيرة خـارج نطاق اجلزر املدروسـة 

يف هـذا البحـث.
األخـرى  السـعودية  اجلـزر  عـن  ورد  مـا  فـكل 
باخلليـج كان عبـارة عـن معلومـات جغرافيـة عامـة يف 
بعـض الكتب التـي تناولـت جغرافيـة اململَكـة الَعربيَّة 
اجليولوجيـة  املسـاحة  هيئـة  وإصـدارات  ـعوديَّة،  السُّ
اخلليـج  حـوض  يف  احليـة  الكائنـات  أمـا  ـعوديَّة.  السُّ
العـريب فقـد وردت يف أطلس صادر عـن رشكة أرامكو 
ـعوديَّة )إدارة محايـة البيئـة يف رشكـة الزيـت العربية  السُّ
وتقريـر  2012م(،  السـعودية«،  »أرامكـو  السـعودية 
  (Symens  & ـعوديَّة للحيـاة الفطريـة مـن اهليئـة السُّ
 (Alsuhaibanny,  1996، التي سـجلت احليوانات يف 

حـوض اخلليج العـريب، وكان من بينهـا الطيور بجميع 
أنواعهـا، وهـو مـا تـم االسـتعانة بـه يف هـذه الدراسـة 

خاص.   بشـكل 

أهداف الدراسة وأسئلتها:
أنـواع  عـى  التعـرف  إىل  الدراسـة  هـذه  هتـدف 
ـعوديَّة يف  الطيـور املهاجـرة، واملسـتوطنة يف اجلـزر السُّ

شـامل اخلليـج العـريب، ومـدى أمهيـة اجلـزر يف عبـور، 
وتعشـيش، وتكاثـر أنـواع مهمـة مـن الطيـور عامليـًا. 
كـام هتـدف إىل توضيـح أمهيـة جـزر اخلليـج العـريب يف 
املنظومـة البيئيـة، والتنـوع البيولوجـي العاملـي وذلـك 

مـن خـالل اإلجابـة عـن األسـئلة اآلتيـة:
ـعوديَّة يف . 1 مـا أنـواع الطيـور التـي تعيـش يف اجلـزر السُّ

شـامل اخلليـج العـريب؟
ـعوديَّة يف شـامل اخلليـج العـريب يف . 2 مـا أمهيـة اجلـزر السُّ

الطيـور  أنـواع  وتكاثـر  العاملـي،  البيولوجـي  التنـوع 
باالنقـراض؟ املهـددة 

ـعوديَّة يف شـامل . 3 مـا الوضع الراهن للطيور يف اجلزر السُّ
اخلليـج العريب حسـب القائمة احلمراء لألنـواع املهددة 

باالنقراض ICUN ؟

منهجية الدراسة ومجع معلوماهتا: 
لتحقيـق أهداف الدراسـة ولإلجابة عن تسـاؤالهتا 
تـم اتبـاع املنهج الوصفـي التحليي لعـرض اخلصائص 
ـعوديَّة يف شـامل اخلليـج العـريب،  الطبيعيـة للجـزر السُّ
البرشيـة  املؤثـرات  وأهـم  فيهـا،  الطيـور  وتصنيـف 
اسـتخدم  كـام  الطبيعيـة،  وبيئتهـا  الطيـور  يف  السـلبية 
البحـث،  خرائـط  لرسـم  الكارتوجـرايف  األسـلوبان 
اإلحصائيـة  املعاجلـات  إجـراء  أثنـاء  واإلحصائـي 
لبيانـات الطيـور التـي تـم اسـتخالصها من دراسـات 
Bundy & Harrison,  )1989(؛ Evane, )1994(؛ Porter 

& Aspinall, )2010(؛ Symens & Alsuhaibanny, 

 The ؛)2017( ,Bird Life International ؛)1996(

IUCN red list of threatened species, (2016).

تـم   املسـتخلصة  البيانـات  صحـة  مـن  وللتأكـد 
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مراجعتهـا مـن قبـل: أ. عبـداهلل بن حسـن السـحيباين، 
أرامكـو  رشكـة  البيئـة،  محايـة  إدارة  يف  الطيـور  خبـري 

السـعودية.
لبعـض  اسـتطالعية  زيـارات  هنـاك  كانـت  وقـد 
َكـَران وكريـن  العـريب مثـل جـزر:  اجلـزر يف اخلليـج 
اخلصائـص  مـن  بالقـرب  للوقـوف  والفناتـري  وجنـا 
بمرجـع  االسـتعانة  تـم  وقـد  هلـا  الطبيعـة  والسـامت 
(Shutterstock, 2018) يف مجـع صـور طيـور منطقـة 

الدراسـة.    

املناقشة والنتائج:
يف  ـعوديَّة  السُّ للجـزر  الطبيعيـة  اخلصائـص  أواًل: 

العـريب: اخلليـج  شـامل 
1 - اخلصائـص اجليولوجيـة واجليومورفولوجيـة: 
ـعوديَّة يف شـامل اخلليـج العـريب من  تنقسـم اجلـزر السُّ
حيـث النشـأة إىل جـزر ظهـرت نتيجـة تـآكل الصخور 
التعريـة املختلفـة،  املرجانيـة وترسـبها بفعـل عوامـل 
مثل جـزر:  كرين، وَكـَران، وجنا، واجلريـد، والعربية، 
وامُلسـّلمية، وُقّنـة، وحرقوص. يف حـني ظهرت أخرى 
بسـبب قرهبـا مـن السـاحل، وهبـوط سـطح األرض، 
مشـعاب،  جـزر:  مثـل  الشـاطئ،  عـن  وانفصاهلـا 
اجليولوجيـة  املسـاحة  )هيئـة  والقرمـة  واهليلميـة، 
العسـكرية، 2007م( حيـث ال يفصلهـا عن السـاحل 
سـوى ميـاه ضحلـة حمصـورة بينهـام تسـمى بدوحتـي 

الـديف وامُلسـّلمية.
ـعوديَّة يف اخلليـج العـريب  وإمجـااًل تتميـز اجلـزر السُّ
بصغـر مسـاحتها، واسـتواء سـطحها مقارنـة مـع جزر 
البحـر األمحـر، وهـي ختلو مـن امليـاه العذبـة، وتغطيها 

الرمال، والسـبخات، وقـد يتكون عى بعضهـا الكثبان 
الرمليـة مثـل جـزر: مشـعاب، وُقّنـة، وامُلسـّلمية، وأبو 
عـي. كـام يوجـد يف بعضهـا تـالل صخريـة، أو رمليـة 
مثـل التـالل املوجـودة يف جـزر أبـو عـي، وامُلسـّلمية، 
وُقّنـة التـي يبلـغ متوسـط ارتفاعهـا 6 أمتـار، أعالهـا 
يصـل إىل 13 مـرتًا يف جزيـريت امُلسـّلمية، وُقّنـة )هيئـة 
املسـاحة اجليولوجيـة العسـكرية، 2007م(. كام يوجد 
يف كل اجلـزر شـواطئ رمليـة واسـعة تقطعهـا يف بعض 
األحيـان الصخـور، ومـن اجلديـر بالذكـر أن شـواطئ 
اجلزر، وأشـكاهلا تتغري باسـتمرار بسـبب حركة الرمال 
الناجتـة عـن حركة التيـارات املائيـة القويـة )إدارة محاية 

البيئـة »أرامكـو السـعودية«، 2012م(.
2 - اخلصائـص املناخيـة: نظـرًا لعـدم وجـود حمطة 
للرصـد املناخـي يف اجلـزر السـعودية يف شـامل اخلليـج 
العـريب، تـم االعتـامد عـى حمطـة اجلبيـل التابعـة للهيئة 

امللكيـة للجبيـل ملناقشـة أهـم العنـارص املناخية.
املتطـرف يف اجلـزر  املـداري اجلـاف  املنـاخ  يسـود 
بسـبب  وذلـك  العـريب  اخلليـج  شـامل  يف  ـعوديَّة  السُّ
موقعهـا الفلكـي، حيـث تبلغ درجـة احلـرارة يف فصل 
الصيـف يف املعـدل 34ْم بسـبب تأثـر املنطقـة بالضغط 
املنخفـض عـى وسـط آسـيا، والكتلـة اهلوائيـة القارية 
والشـاملية  الشـاملية  الريـاح  إليهـا  فتنجـذب  املداريـة 
الغربيـة اجلافـة التـي تسـاهم أيضـًا يف ارتفـاع درجـة 
الرطوبـة خاصـة مـع قـرب  احلـرارة، وارتفـاع نسـبة 
اجلـزر مـن ميـاه البحـر، ولوصول اهلـواء البحـري من 
املحيـط اهلندي، فتصل الرطوبة النسـبية يف املتوسـط إىل 

50٪، ممـا يزيـد اإلحسـاس باحلـرارة املرتفعـة.  
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احلـرارة  درجـة  فتنخفـض  الشـتاء  فصـل  يف  أمـا 
إمجـااًل حيـث تبلـغ يف املتوسـط 17ْم، مع ارتفاع نسـبة 
الرطوبـة عـن فصـل الصيـف، حيـث تصـل إىل ٪90. 
ويتأثـر حـوض اخلليـج العريب يف هـذا الفصـل بمنطقة 
والضغـط  الشـامل،  يف  اآلسـيوي  املرتفـع  الضغـط 
املنخفـض االسـتوائي يف اجلنوب؛ مما يـؤدي إىل هبوب 
الرياح الشـاملية، والشـاملية الغربية، وهي رياح شـديدة 
الـرودة جافـة لقدومهـا مـن اليابس اآلسـيوي، ولكن 
تأثـريات  للمنطقـة  وصلـت  إذا  يتغـري  الوضـع  هـذا 
املتوسـط،  البحـر  مـن  القادمـة  اجلويـة  املنخفضـات 
إىل  باإلضافـة  السـائد،  الطقـس  يف  انقالبـًا  فُتحـدث 
احتامليـة تأثـر املنطقـة أيضـًا باملنخفضـات السـودانية 
التـي تكـون سـببًا يف سـقوط األمطـار يف فصل الشـتاء 

بمعـدالت قليلـة تبلـغ نحـو 49 ملـم.
وتعتـدل درجة احلـرارة يف فصـي الربيـع واخلريف 
فتبلـغ يف املعدل 26ْم و 28ْم عى التـوايل، حيث تصبح 
الضغـوط اجلوية يف حالـة انتقالية بني الصيف والشـتاء 
الريـاح  الربيـع  فصـل  يف  تسـود  لذلـك  العكـس،  أو 
اجلنوبيـة الرشقيـة، وتزيـد فـرص هطـول األمطـار يف 
هـذا الفصـل عنـد التقـاء التيـارات البـاردة بالدافئـة؛ 
ممـا حُيدث عواصـف رعدية تـؤدي إىل هطـول األمطار 
التـي تصـل يف املعـدل إىل 16 ملـم، أما فصـل اخلريف 
فتغلـب عليـه الريـاح الرشقيـة، واجلنوبيـة الرشقية مع 
فرصـة هلطـول األمطـار التي تبلـغ يف املعـدل 18 ملم. 
ومـن املالحـظ أن الوضـع املناخـي للفصلـني متشـابه 
والتقلبـات اجلويـة  احلـرارة  كثـريًا مـن حيـث درجـة 
الناجتـة عـن العواصـف الرعديـة )متـويل وأبـو العـال، 

2001م(. املطـري،  1999م؛ 
اجلـزر  سـطح  عـى  تنمـو  النبـايت:  الغطـاء   -  3
امللحيـة،   Shrublet واجُلَنيَبـات   Shrub اجَلْنَبـات 
الغالـب  يف  املتكونـة  تربتهـا  ملوحـة  الرتفـاع  وذلـك 
البحريـة،  الكائنـات  وبقايـا  الكلسـية،  الصخـور  مـن 
رمـال  عـن  بعيـدًا  اجلـزر  منتصـف  يف  تتجمـع  وهـي 
الغالـب هنـاك تشـابه  املتحركـة، ويكـون يف  الشـاطئ 
القريبـة  اجلـزر  ونباتـات  السـاحلية،  النباتـات  بـني 
األْرَطـى  مثـل:  أنـواع  يغطيهـا  حيـث  السـاحل  مـن 
 Haloxylon ْمـث  والرِّ  ،Callignum comosum

 ،Leptadenia pyrotechnica واملَـْرخ   ،salicrnicum

ـاَمم والثُّ  ،Rhanterium epapposum والَعْرَفـج 
 Stipagrostis والنَّـيِ   ،  Panicum turgidum

plumosa، واحَلَلـم Moltkiopsis ciliata، والقصيص 

 Monsonia nivea والَقْرُنـَوة ،Helianthemum lippii

واهَلـْرم   ،Haplophyllum tuberculatum ِفـَراء  والذَّ  ،
Zygophyllum coccineum. ويقـل يف اجلـزر البعيـدة 

 Salsola ْيـط التنـوع النبـايت حيـث يغلـب عليهـا: اخُلرَّ
Suaeda vermiculata )إدارة  baryosma ، والُسـّواد 

ويف  2012م(.  السـعودية«،  »أرامكـو  البيئـة  محايـة 
موسـم األمطـار يغطـي سـطح اجلـزر أنـواع متعـددة من 
ْبلة  النباتـات احلولية مثـل: الَيَنـم Plantago ciliata ، والرَّ
 ،Erodium Deserti والَرَقـم   ،  Plantago boissieri

واخُلبَّيـز Malva parviflora . وتنمـو عـى طـول شـواطئ 
اجلـزر ويف الصخـور القريبـة منهـا الطحالـب، واألعشـاب 
البحريـة كـام تنمـو أيضـًا يف بعض اجلـزر أشـجار املانغروف 
)الُشـوَرى( Avicennia marina  مثـل: قرمـة، وأبـو عـي. 
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وال تنمـو النباتـات يف اجلـزر الصغرية مثـل حرقوص 
عنـد  العـايل  املـد  خـالل  تغمرهـا  البحـر  ميـاه  ألن 
هبـوب العواصـف حيث تعمل عى الغسـل املسـتمر 

1416هــ(. )الوليعـي،  للسـطح 
ـعوديَّة يف  السُّ اجلـزر  امتـالك  مـن  الرغـم  وعـى 
شـامل اخلليـج العـريب مقومـات طبيعيـة صعبـة مـن 
فصـل  يف  -خاصـة  احلـرارة  درجـة  ارتفـاع  حيـث 
النبـايت  والغطـاء  العذبـة،  امليـاه  ونقـص  الصيـف- 
الطبيعـي؛ إال أهنـا متثـل مركـزًا للتنـوع اإلحيائـي يف 
حـوض اخلليـج وموطنـًا هادئـًا للحيوانـات الفطرية 
كـون معظـم اجلـزر غـري مأهولـة، ولوقوعهـا عـى 
طريـق هجـرة عـدد مـن أنـواع الطيـور؛ ممـا جعلهـا 
مناطـق مهمـة خـالل رحلتهـا ووفـر للبعـض منهـا 

والتكاثـر. للتعشـيش  أماكـن 

عوديَّة شامل اخلليج العريب:  ثانيًا: الطيور يف اجلزر السُّ

ـعوديَّة يف شـامل اخلليـج العريب  توفـر اجلـزر السُّ
الطيـور،  مـن  عديـدة  أنـواع  لعيـش  مالئمـة  بيئـة 
وذلـك ألهنا غـري مأهولة بالسـكان –ماعـدا جزيرة 
أبـو عي- ممـا جعلهـا منطقة آمنـة ومالئمـة للتكاثر 
لتجمـع  نمـوذج  أفضـل  متثـل  فهـي  والتعشـيش. 
 Symens) اخلليـج  منطقـة  يف  الطيـور  أنـواع  أهـم 
كـام  أصبحـت  لذلـك   (& Alsuhaibanny,1996

املهمـة  املواطـن  مـن ضمـن   )2( الشـكل  يوضـح 
للطيـور يف اخلليـج العـريب. 

شكل )2( التوزيع الجغرافي ألهم مواطن الطيور في الخليج العربي
Evane (1994( املصدر: من عمل الباحثة اعتامدًا عىل دراسة
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ينقسـم العامل إىل سـتة أقاليم حيوانيـة )الفونا( يتميز 
وكـام  املتوطنـة،  وكائناتـه  اخلاصـة  بأنواعـه  منهـا  كل 
يالحظ من الشـكل )3( أن شـبه اجلزيرة العربية ُتّقسـم 
إىل ثالثـة أقاليـم حيوانية: إقليم املنطقة القطبية الشـاملية 
القديمـة Palearctic (Holarctic)، واإلقليـم األثيويب 
أو األفريقـي Ethiopian، واإلقليم الرشقي Oriental؛ 
لـكل منهـم حيوانات وطيـور منتمية للمـكان ومتكيفة 
معـه، فأصبحت شـبه اجلزيـرة العربية متـزج يف كائناهتا 
احليـة بـني حيوانـات عـدة أقاليـم، فعـى سـبيل املثـال 
األثيـويب  باإلقليـم  الغربيـة  اجلنوبيـة  املنطقـة  تتأثـر 
Ethiopian، ويف املقابـل تتأثر املنطقـة اجلنوبية الرشقية 

باإلقليـم الرشقـي Oriental، أمـا مـا تبقى مـن اجلزيرة 
العربيـة فهـو متأثـر باإلقليـم القطبـي الشـاميل القديـم
 .)Jennings, 1981 النافـع، 2017؛(  Palearctic

وبشـكل عـام تنتمـي معظـم الطيـور يف اخلليـج العريب 
 ،Palearctic إىل إقليـم املنطقة القطبية الشـاملية القديمة
وبنسـبة أقل من اإلقليم الرشقـي Oriental وقليل جدًا 
  Ethiopian (Jennings, 1981) مـن اإلقليـم األثيـويب

وفيام ييل توضيح لذلك:
1 - تصنيف الطيور

ـعوديَّة شـامل اخلليـج العريب 212  يوجد يف اجلزر السُّ
نوعـًا مـن الطيـور، تنتمـي إىل 105 جنسـًا و47 فصيلـة، 
لذلـك فإن املكافـئ اجلنيس  )املـكايفء أو املعـادل اجلنيس 
هـو متوسـط عـدد األنـواع التابعة لـكل جنـس يف منطقة 
معينـة )النافـع، 2007م( يعـد منخفضًا جـدًا حيث يبلغ 
نوعـني تقريبـًا لـكل جنـس؛ مما يـدل عـى تنـوع أجناس 
الطيـور يف املنطقـة وذلـك النتامئها لعـدة أقاليـم حيوانية، 

شكل )3( األقاليم الجغرافية الحيوانية العالمية، المصدر: من عمل الباحثة
  (Encyclopedia Britannica, 2017(  :اعتماداً على 
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ألن اجلـزر مهمـة لعـدد كبري من أنـواع الطيـور املهاجرة.
تبلـغ نسـبة طيور اجلـزر نحـو 49٪ من مجلـة األنواع 
ـعوديَّة البالغ عددها 432  املسـجلة يف اململَكة الَعربيَّة السُّ
نوعـًا )اهليئـة السـعودية للحيـاة الفطريـة، 2014م( ومـا 
يقارب 59٪ من جممـــوع الطيــــور املسـجلة يف املنطقة 
 (Symens الشــرقيـــــــة البالغ عددها 360 نوعـــــًا

.& Alsuhaibanny, 1996)
عديـدة  ودراسـات  أبحـاث  إىل  الرجـوع  وبعـد 
 Symens & Alsuhaibanny, )1996(؛ )2013م(،  )جنينغـز، 
 Jennings, )1981(, Birds of the Arabian Gulf, )2018(؛ The
 IUCN red list of Threatened Species, )2018(؛ Bird Life

International, (2017))

السـعودية  اجلـزر  يف  املسـجلة  الطيـور  تصنيـف  تـم 
شـامل اخلليج العـريب كام باجلـدول )2( ،وكـام ُيلحظ من 

الوضع الوفرةحالة الوجودالنوع )االسم المحلي(النوع )االسم العلمي(الجنسالفصيلة
الراهن

PodicipedidaePodiceps
Podiceps cristatusغطاس متوج كبيرPMCLC

Podiceps nigricollisغطاس أسود الرقبةPMCLC

PhalacrocoracidaePhalacrocorax
Phalacrocorax carboالغاق الشائعPMALC

 Phalacrocorax
nigrogularis

PM,WV,OBAVUالغاق السقطري

Ardeidae

IxobrychusIxobrychus minutusالواق الصغيرPMSLC

NycticoraxNycticorax nycticoraxبلشون الليلPMSLC

ArdeolaArdeola ralloidesواق أبيض صغيرPMCLC

BotaurusBotaurus stellaris الواقPMRLC

BubulcusBubulcus ibisأبو قردانPMSLC

Egretta
Egretta gularisبلشون الصخرMPCLC

Egretta garzettaبلشون أبيض صغيرPMSLC

Ardea

Ardea albaبلشون أبيض كبيرPMRLC

Ardea cinereaبلشون رماديPMCLC

Ardea purpureaبلشون أرجوانيPMCLC

ThreskiornithidaePlataleaPlatalea leucorodiaأبو ملعقةPMRLC

PhoenicopteridaePhoenicopterusPhoenicopterus roseusنحام كبيرPMALC

جدول )2) 
عوديَّة شمال الخليج العربي الطيور المسجلة في الجزر السُّ

1 حالة الوجود:

المصطلح باإلنجليزيةاالختصارالمصطلح بالعربية

RBresident breederمقيم متكاثر

MBmigrant breederمهاجر متكاثر

OBoccasional breederتتكاثر بعض األحيان

PMpassage migrantمهاجر عابر

WVwinter visitorزائر شتوي

VAvagrantطارئ

Iexotic speciesنوع غريب

2 الوفرة:

المصطلح باإلنجليزيةاالختصارالمصطلح بالعربية

Aabundantوافر )<500 فرد/اليوم

Ccommonشائع )500-10 فرد/اليوم(

Sscarceقليل )>10 أفراد/اليوم(

3 الوضع الراهن:

المصطلح باإلنجليزيةاالختصارالمصطلح بالعربية

VUvulnerableمهددة باالنقراض

ENendangeredمعرضة لالنقراض

NTnear threatenedتحت التهديد،

123
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الوضع الوفرةحالة الوجودالنوع )االسم المحلي(النوع )االسم العلمي(الجنسالفصيلة
الراهن

Accipitridae

MilvusMilvus migransالحدأة السوداءPMSLC

Circus

Circus aeruginosusمرزة البطائحPMSLC

Circus cyaneusمرزة الدجاجPMSLC

Circus macrourusمرزة باهتةPMSNT

Circus pygargusأبو شودةPMSLC

Accipiter

Accipiter badiusباشق كستنائيPM-LC

Accipiter gentilisباشق شماليPMSLC

Accipiter nisusباشق العصافيرPMSLC

Buteo
Buteo buteoبازي حوامPMRLC

Buteo rufinusبازي طويل الساقPMRLC

PernisPernis apivorusحوام العسلPMSLC

HieraaetusHieraaetus pennatusعقاب المسيرةPMRLC

PandionidaePandionPandion haliaetusعقاب نساريRPSLC

FalconidaeFalco

Falco naumanniعويسقPMCLC

Falco tinnunculusعوسقPMSLC

Falco columbariusيؤيؤPMSLC

Falco SubbuteoشويهينPMRLC

Falco concolorصقر الغروبPM-NT

Falco biarmicusصقر حرPMRLC

Falco cherrugصقر الغزالPMREN

Falco peregrinusشاهينPMSLC

PhasianidaeCoturnixCoturnix coturnixاَن َشاِئَع PMRLCُسمَّ

Rallidae

RallusRallus aquaticusمرعة الماءPMSLC

PorzanaPorzana porzanaمرعة المنقطPMSLC

Zapornia
Zapornia parvaمرعة صغيرةPMSLC

Zapornia pusillaمرعة بيلونPMRLC

CrexCrex crexمرعة الحقلPMCLC

OtididaeChlamydotisChlamydotis macqueeniiحبارى أسيويةPMRVU

HaematopodidaeHaematopusHaematopus ostralegusآكل المحارPMCNT
DromadidaeDromasDromas ardeolaالحنكورPMCLC

جدول )2( : يتبع
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الوضع الوفرةحالة الوجودالنوع )االسم المحلي(النوع )االسم العلمي(الجنسالفصيلة
الراهن

Glareolidae
CursoriusCursorius cursorكروان عسليPMCLC

Glareola
Glareola pratincolaأبو اليسر المطوقPMCLC
Glareola nordmanniأبو اليسر أسود الجناحPMSNT

Charadriidae

Charadrius

Charadrius dubiusقطقاط مطوق صغيرPMSLC
Charadrius hiaticulaقطقاط مطوقPMCLC
Charadrius alexandrinesقطقاط اسكندريMBALC
Charadrius mongolusقطقاط الرمل الصغيرPMALC
Charadrius leschenaultiaقطقاط الرمل الكبيرPMCLC
Charadrius asiaticusقطقاط قزوينيPMSLC
Eudromias morinellusقطقاط أغبرPMRLC

Pluvialis
Pluvialis fulvaقطقاط ذهبي باسيفيكيPMRLC
Pluvialis apricariaقطاط ذهبي أوربيPM-LC
Pluvialis squatarolaقطقاط رماديPMCLC

Vanellus
Vanellus leucurusقطقاط أبيض الذيلPMCLC
Vanellus vanellusقطقاط شاميPMRNT

Scolopacidae

Calidris

Calidris tenuirostrisالدريجة الكبيرةPMREN
Calidris albaالمدروانPMCLC
Calidris minutaدريجة صغيرةPMALC
Calidris temminckiiدريجة تمنكPMSLC
Calidris ferrugineaطيطوي مقوس المنقارPMANT
Calidris alpineالدريجةPMALC
Calidris falcinellusطيطوي عريض المنقارPMALC
Calidris pugnaxحجوالةPMCLC

LymnocryptesLymnocryptes minimusشنقب صغيرPMSLC
GallinagoGallinago gallinagoشنقب شائعPMSLC

Limosa
Limosa limosaبقويقة سوداء الذيلPMSNT
Limosa lapponicaبقويقة مخططة الذيلPMCNT

Numenius
Numenius phaeopusكروان الماء الصغيرPMCLC
Numenius arquataكروان الماءPMCNT

Tringa

Tringa erythropus طيطوي منقط أحمر
PMSLCالساق

Tringa tetanusطيطوي أحمر الساقPMALC
Tringa stagnatilisطيطوي البطائحPMCLC
Tringa nebulariaطيطوي أخضر الساقPMCLC
Tringa ochropusطيطوي أخضرPMCLC
Tringa glareolaطيطوي الغياطPMCLC

XenusXenus cinereusطيطوي مغبرPMCLC
ActitisActitis hypoleucosطيطوي شائعPMCLC

ArenariaArenaria interpresقنبرة الماءPMALC
PhalaropusPhalaropus lobatusفلروب أحمر الرقبةPMCLC
ScolopaxScolopax rusticolaديك الغابPMRLC

StercorariidaeStercorarius
Stercorarius pomarinusكركر بومارينيPMSLC

Stercorarius parasiticusكركر قطبيPMSLC

جدول )2( : يتبع
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الوضع الوفرةحالة الوجودالنوع )االسم المحلي(النوع )االسم العلمي(الجنسالفصيلة
الراهن

Laridae

Larus

Larus ichthyaetus نورس أسود الرأس
PMCLCكبير

Larus ridibundusنورس أسود الرأسPMALC

Larus geneiنورس مستدق المنقارPMALC

Larus canusنورس شائعPM-LC

Larus fuscusنورس أسود الظهرPMCLC

Larus cachinnansنورس قزوينيPMCLC

GelochelidonGelochelidon niloticaخرشنة نورسية المنقارPMCLC

HydroprogneHydroprogne caspia خرشنة قزوينيةMB,WVCLC

Thalasseus

Thalasseus bergii خرشنة متوجة كبيرةMBALC

Thalasseus bengalensisخرشنة متوجة صغيرMBALC

Thalasseus sandvicensisخرشنة ساندوتشPMALC

Sterna
Sterna hirundoخرشنة شائعةPMSLC

Sterna repressaخرشنة بيضاء الخدMBALC

OnychoprionOnychoprion anaethetusخرشنة مقنعةMBSLC

Sternula
Sternula albifronsخرشنة الصغيرةPMC-ALC

Sternula saundersiخرشنة سوندرزPMC-ALC

PteroclidaePteroclesPterocles alchataقطا مسنن الذيلPM-LC

ColumbidaeStreptopelia
Streptopelia decaoctoيمامة مطوقPMCLC

Streptopelia turturقمري أوربيPMCVU

CuculidaeCuculusCuculus canorusوقواق شائعPMRLC

Strigidae

Otus
Otus scopsبومة الشجر األوروبيةPMSLC

Otus bruceiبومة الشجر المخططةPMRLC

AtheneAthene noctuaبومة صغيرةPMCLC

AsioAsio flammeusبومة صمعاءPMRLC

CaprimulgidaeCaprimulgus
Caprimulgus europaeusسبد أوربيPMSLC

Caprimulgus aegyptiusسبد مصريPMSLC

ApodidaeApus

Apus apusسمامة عاديةPMCLC

Apus pallidusسمامة باهتةPMCLC

Apus affinisسمامة صغيرةPMSLC

جدول )2( : يتبع
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الوضع الوفرةحالة الوجودالنوع )االسم المحلي(النوع )االسم العلمي(الجنسالفصيلة
الراهن

AlcedinidaeHalcyonHalcyon smyrnensisرفراف أبيض الصدرPMSLC

AlcedoAlcedo atthisرفراف شائعPMSLC

Merops
Merops persicusوروار أزرق الخدPMALC

Merops apiasterوروار أوربيPMCLC

CoraciidaeCoracias
Coracias benghalensisشقراق زيتوني هنديPMRLC

Coracias garrulousشقراق زيتوني أوروبيPMCLC

UpupidaeUpupaUpupa epopsالهدهدPMCLC

PicidaeJynxJynx torquilla اللواءPMSLC

Alaudidae

AmmomanesAmmomanes cincture  قبرة الصحراء موشمة
PMRLCالذيل

Melanocorypha Melanocorypha
bimaculataقبرة شرقية صغيرةPMSLC

CalandrellaCalandrella brachydactylaقبرة قصيرة األصابعPMALC

AlaudalaAlaudala rufescens قبرة قصيرة األصابع
PMCLCصغيرة

GaleridaGalerida cristataقبرة متوجةRBCLC

Alauda
Alauda arvensisقبرة السماءPMCLC
Alauda gulgulaقبرة السماء الصغيرةPMRLC

Hirundinidae

RipariaRiparia ripariaخطاف الشواطئPMALC
HirundoHirundo rusticaسنونوPMALC
CecropisCecropis dauricaسنونو أحمر العجزPMSLC
DelichonDelichon urbicumخطاف الضواحيPMSLC

Motacillidae

Anthus

Anthus campestrisتميرة الصحراءPMCLC
Anthus similisتميرة طويلة المنقارPMRLC
Anthus trivialisتميرة الشجرPMCLC
Anthus pratensisتميرة الحقولPMRNT
Anthus cervinusتميرة حمراء الزورPMCLC
Anthus spinolettaتميرة الماءPMCLC

Motacilla

Motacilla flavaذعرة صفراءPMCLC
Motacilla citreolaذعرة صفراء الرأسPMSLC
Motacilla cinereaذعرة رماديةPMCLC
Motacilla albaذعرة بيضاءPMC LC

HypocoliidaeHypocoliusHypocolius ampelinusالخناقPMCLC

جدول )2( : يتبع
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الوضع الوفرةحالة الوجودالنوع )االسم المحلي(النوع )االسم العلمي(الجنسالفصيلة
الراهن

Muscicapidae

CercotrichasCercotrichas galactotesأبو حناء االحمرPMCLC
ErithacusErithacus rubecula أبو الحناءPMRLC

Luscinia
Luscinia lusciniaالعندليبPMSLC
Luscinia megarhynchosعندليب شائعPMCLC

IraniaIrania gutturalisأبو الحناء أبيض الزورPMSLC

Phoenicurus
Phoenicurus ochrurosحميراء سوداءPMSLC
Phoenicurus erythronotus حميراء إيفرسمانPMSLC
Phoenicurus phoenicurusحميراءPMCLC

Saxicola
Saxicola rubetra قليعيPMCLC
 Saxicola torquatus
rubicolaقليعي مطوق أوروبيPMCLC

Oenanthe

Oenanthe isabellinaأبلق أشهبPMRLC
Oenanthe oenantheأبلق أوروبيPMCLC
Oenanthe pleschankaأبلق أبقعPMCLC
Oenanthe hispanicaأبلق أسود األذنPMCLC
Oenanthe desertiأبلق الباديةPMCLC
Oenanthe xanthoprymnaأبلق كردستانيPMSLC
Oenanthe lugensأبلق حزينPMSLC

Monticola
Monticola saxatilisسمنة الصخورPMCLC
Monticola solitariesسمنة الصخور زرقاءPMCLC

TurdidaeTurdus
Turdus merulaشحرورPMRLC
Turdus philomelosسمنة مغردةPMCLC

CisticolidaePriniaPrinia gracilisهاجزة رشيقةPMCLC
LocustellidaeLocustella

Locustella naeviaهاجزة الجندبPMRLC
Locustella luscinioidesهاجزة سافيPMRLC

Acrocephalidae

Acrocephalus

 Acrocephalus
melanopogonالهازجة ذات الشاربPMRLC

 Acrocephalus
schoenobaenusهازجة القصبPMSLC

Acrocephalus palustrisهازجة البطائحPMALC

Acrocephalus scirpaceusهازجة القصب الشائعةPMCLC

Acrocephalus stentoreusهازجة القصب الصياحةPMRLC

 Acrocephalus
arundinaceusهازجة القصب الكبيرةPMCLC

IdunaIduna pallidaهازجة زيتونيةPMCLC

Hippolais
Hippolais languidaهازجة الشجرPMCLC

Hippolais icterinaهازجة ليمونيةPMRLC

جدول )2( : يتبع
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الوضع الوفرةحالة الوجودالنوع )االسم المحلي(النوع )االسم العلمي(الجنسالفصيلة
الراهن

SylviidaeSylvia

Sylvia mystaceaدخلة منتري الرأساءPMCLC
Sylvia melanocephalaدخلة سردينيا الرأساءPM-LC
Sylvia nanaدخلة الصحراءPMCLC
Sylvia nisoriaدخلة موشحةPMCLC

Sylvia curruca دخلة بيضاء الزور
PMCLCالصغيرة

Sylvia communisدخلة بيضاء الزورPMCLC
Sylvia borinدخلة البساتينPMCLC
Sylvia crassirostrisدخلة ارفين الشرقيةPMSLC
Sylvia atricapillaأبو قلنسوةPMCLC

Phylloscopidae
Phylloscopus

Phylloscopus collybitaنقشارةPMALC
Phylloscopus trochilusنقشارة الصفصافPMALC

Muscicapa
Muscicapa gambagae خاطف الذباب

PMSLCالجامباغي

Muscicapa striataخاطف الذباب األرقطPMCLC

MuscicapidaeFicedula
Ficedula parva خاطف الذباب أحمر

PMRLCالصدر

Ficedula semitorquata خاطف الذباب شبة
PMSLCمطوق

OriolidaeOriolusOriolus oriolusصفير ذهبيPMSLC

LaniidaeLanius

Lanius isabellinusصرد أحمرPMCLC
Lanius collurioصرد أحمر الظهرPMCLC
Lanius minorصرد رمادي صغيرPMCLC
Lanius excubitorصرد رمادي كبيرPMSLC
Lanius senatorصرد أحمر القنةPMSLC
Lanius phoenicuroidesصرد أحمر الذيلPMSLC
Lanius nubicusصرد مقنعPMSLC

Sturnidae
SturnusSturnus vulgarisالزرزور الشائعPMSLC
PastorPastor roseusزرزور ورديPMRLC

Passeridae
PasserPasser domesticusعصفور دوريPMALC

CarpospizaCarpospiza brachydactylaعصفور الصخر الباهتPMRLC
FringillidaeCarduelisCarpodacus erythrinusحسون شائعPMSLC

EmberizidaeEmberiza

Emberiza cineraceaدرسة رماديةPMRNT

Emberiza hortulanaدرسة الشعيرPMSLC

Emberiza melanocephalaدرسة سوداء الرأسPMSLC

Emberiza calandraدرسة شائعةPMRLC

جدول )2( : يتبع
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اجلـدول )2( فـإن أهـم فصائـل الطيـور يف اجلـزر 
مـن حيـث عـدد األنـواع التابعة هلـا هي: الُشـنقبّية 
مـن  نوعـًا   25 هلـا  تنتمـي  التـي   Scolopacidae

 Charadriiformes الطيور، مـن رتبة اخلواضـات
أي أن غالبيـة أفرادهـا مرتبطـة باملسـطحات املائية، 
بالقـرب  تعيـش  امليـاه، لذلـك فهـي  وختـوض يف 
مـن الشـاطئ. ومـن ثـم فصيلـة خطافـو الذبـاب 
Muscicapidae التـي تضم 19 نوعـًا من الطيور، 

 ،Passeriformes اجلواثـم  لرتبـة  ترجـع  وهـي 
وهـي مـن الرتب الكبـرية حيث ينتمي هلـا أكثر من 
نصـف أنـواع الطيور، وتعيـش طيورهـا يف املناطق 
فصيلـة  تليهـا  الواسـعة.  الريـة  والبيئـة  املعشـبة، 
النـوارس Larida حيـث تضـم 16 نوعـًا، وهي 
 ،Charadriiformes أيضـًا مـن رتبـة اخلواضـات
موجـودة  فهـي  واسـع  انتشـار  الفصيلـة  وهلـذه 
يف  حتـى  العامليـة  واملوانـئ  الشـواطئ  أغلـب  يف 
املناطـق القطبيـة، وتنتمي إليهـا أنواع مهمـة عامليًا، 
 Sterna وهـي تتكاثـر يف اجلـزر، مثـل: اخلراشـن
واملهـداوي،  جميـد،  والبـدري،  نـادر،  )سـلامن، 

2006م(.  غيـث، 

2 - هجرة الطيور:
وهـب اهلل سـبحانه وتعـاىل الطيـور خصائـص 

ومميـزات جعلتهـا قـادرة عـى التنقـل والرتحـال، 
ممـا أكسـبها مرونـة وقـدرة عـى تغيـري بيئتهـا بـام 
يناسـبها، فهـي تقطـع مسـافات طويلة يف مواسـم 
معينـة للبحث عـن أنظمـة بيئية وجغرافيـة مالئمة 
للتـزاوج  أو  العذبـة  وامليـاه  الغـذاء  فيهـا  يتوافـر 
والتعشـيش وتربيـة فراخهـا حتـى تصبـح قـادرة 
التـي  السـنوية  الرحـالت  وهـذه  الطـريان،  عـى 
تقـوم هبـا أرساب الطيـور يطلـق عليهـا مصطلـح 

»اهلجـرة«.
هنـــــــــاك عدة نظريــــــات ملســـــارات 
هجـرة الطيـور وال توجـد نظرية واحـدة تفرس كل 
الظاهـرات هلجـرة أنـواع الطيـور املختلفـة، ففـي 
حـني تـرى نظرية أن معظـم الطيور التـي تتكاثر يف 
شـامل أوراسـيا هي يف األصـل قادمة مـن النصف 
اجلنـويب مـن الكـرة األرضيـة، ولكنهـا توسـعت 
للشـامل تدرجييـًا مـع تراجـع خـط الثلـج الدائـم 
الشـاميل بعـد انتهـاء العـر اجلليـدي األخـري، ثم 
تعـود إىل موطنهـا األصـي إذا حـّل فصـل الشـتاء 
الشـاميل، بينـام تذهب نظريـة أخـرى إىل أن الطيور 
التـي نجت من العـر اجلليدي األخـري أصبحت 
تبحـث عـن بيئـة مالئمة هلـا خـالل فصل الشـتاء 
يف جنـوب الكـرة األرضيـــــــة، ثم تعـــــود يف 
فصـل الصيـف ملوطنهـا األصـي لكـــــي تـريب 

. ها ر صغا
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وُيلحـظ مـن الشـكل )4( أن هجرة الطيـور تبدأ 
يف القـارات القديمـة بشـكل عام يف فصـل اخلريف 
فتنتقـل مـن أوراسـيا باالجتـاه جنوبـًا، وتعـود مـرة 
أخـرى إىل الشـامل يف فصل الربيـع، فيهاجر كل عام 
يف فصـل اخلريـف مـا يقـارب 2 إىل 3 ألـف مليـون 
طائر من شـامل قارة آسـيا، وشـامل رشق قـارة أوربا 
نحـو اجلنـوب عـر شـبه اجلزيـرة العربيـة لقضـاء 
فصـل الشـتاء يف رشق وجنـوب قارة أفريقيـا، أو يف 
شـبه اجلزيـرة اهلنديـة، وهـذا الطريـق الـذي تقطعه 
يف رحلتهـا حيمـل الكثـري مـن املتاعـب، ويعرضهـا 
تلـك  املهاجـرة  الطيـور  أشـهر  ومـن  للمخاطـر. 
Phalaropus ، وبعـض  الفلـروب  التابعـة جلنـس 

.)Jennings, 1981( النـوارس والطيـور اخلواضـة

ويعـر اخلليـج العـريب أكثـر مـن 200 نـوع من 
الطيـور فيـام بني سـبتمر-أكتوبر ومـارس- إبريل، 
وهـي يف العـادة تسـلك طريقـًا واحـدًا يف الليـل- 
وتكـون عـى ارتفـاع عـاٍل- بعيـدًا عـن األنظـار، 
ويف بعـض احلـاالت قـد تنـزل إىل األرض إذا كان 
الطقـس سـيئًا، أو كانـت مشوشـة بسـبب اجلـوع، 
والعطـش، أو التعـب؛ ففـي مثل هذه الظـروف قد 
تظهـر مئـات مـن الطيـور -عادة مـن نـوع واحد- 
بشـكل فجائـي حيـث تنـزل إىل األرض لـألكل أو 
 (Jennings, يومـني  أو  ليـوم  للراحـة  أو  الـرشب 

.1981)

شكل )4( مسار هجرة الطيور في العالم
(Bird Life International, 2017)  :املصدر بترصف



  هنادي بنت خليفة العرقويب: طيور اجلزر السعودية يف مشال اخلليج العريب

176

وعنـد النظر إىل اجلدول السـابق )2( يمكن تقسـيم 
ـعوديَّة  الطيـور حسـب طبيعـة وجودهـا يف اجلـزر السُّ
يف شـامل اخلليـج العـريب إىل املجموعـات اآلتيـة، مـع 
العلـم بأنـه قـد خيتلـف وضـع بعـض أنـواع الطيور يف 
اجلـزر مـن سـنة ألخـرى حسـب مالءمـة الطقـس يف 
املنطقـة )كدرجـة احلرارة واجتـاه الرياح( وتوفـر الغذاء 
نجـد  أن  ممكـن  لذلـك  الفسـيولوجي،  واسـتعدادها 
بعـض أنـواع الطيـور قـد دخلـت ضمـن جمموعتني أو 

 : كثر أ

 Resident )املقيمـة(  املسـتوطنة  الطيـور   1-2
:Breeder

طـوال  املنطقـة  يف  توجـد  التـي  الطيـور  هـي 
يف  ويمثلهـا  صغارهـا.  وتـريب  تتكاثـر  حيـث  السـنة 
 Galerida اجلـزر نوعـان فقـط، مهـا: قـرة متوجـة

cristata التـي توجـد يف اجلـزر القريبـة من الشـاطئ 
بشـكل شـائع، وهي مـن الطيـور الصحراويـة املنترشة 
يف املنطقـة الصحراويـة اجلافـة املمتدة من املغـرب غربًا 
Eremian region. والنـوع اآلخـر  إىل الصـني رشقـًا 
هـو عقـاب نسـاري Pandion haliaetus وهـو أيضـًا 
يسـتوطن اجلـزر القريبة ولكـن بأعداد قليلـة، وهو من 
الطيـور املسـتوطنة يف شـبه اجلزيـرة اهلنديـة التـي تتأثر 
جـزر اخلليـج العريب فيها بشـكل كبـري بحكـم موقعها 
القريـب منها. ولكـن القاعدة العامة للطيور املسـتوطنة 
يف حـوض اخلليـج العريب أهنـا من األنـواع املوجودة يف 
القـارات القديمـة )آسـيا وأوروبـا وأفريقيـا( خاصـة 
مـن شـبه اجلزيرة اهلنديـة والقليل مـن القـارة االفريقية 

.(Jennings, 1981)

 علـاًم بـأن الطيـور املسـتوطنة تعيش عـادة يف اجلزر 
القريبـة من الشـاطئ أكثر من البعيـدة نظـرًا لتوفر املياه 

العذبـة )صورة 1(. 

عوديَّة يف شامل اخلليج العريب صورة )1( الطيور املستوطنة يف اجلزر السُّ



جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، اجمللد )4(،  العدد )1(، جامعة احلدود الشمالية )1440هـ / 2019م(        185-157

177

 Migrant املتكاثرة  املهاجرة  الطيور   2-2
Breeder:

هـي الطيـور التي تصـل إىل اجلـزر مـن خارجها ثم 
تتكاثـر فيها، ومـن ثم تغادرهـا بعد أن تكـر صغارها، 
وتصبـح قـادرة عى الطـريان. تتكاثر معظمهـا يف اجلزر 
البعيـدة عـن السـاحل حيـث جتـد املـكان اآلمـن فيهـا 
خـالل هجرهتـا، ويبلـغ عددها سـبعة أنواع بنسـبة ٪3 

مـن الطيور املسـجلة فيهــــا، هي: 
وقطقـاط   ،Egretta gularis الصخـر  بلشـون 
وخرشـنة   ،Charadrius alexandrinus أغــــــر 
متوجـة  وخرشـنة   ،Thalasseus bergii كبـرية  متوجـة 

بيضـاء  وخرشـنة   ،Thalasseus bengalensis صغـرية 
 Onychoprion وخرشـنة مقنعة ،Sterna repressa اخلد
  .Hydroprogne caspia وخرشنة قزوينية ،anaethetus

ماعـدا  شـائع  إىل  وافـر  بشـكل  توجـد  مجيعـًا  وهـي 
توجـد  التـي   Hydroprogne caspia قزوينيـة  خرشـنة 
بشـكل قليـل يف املنطقـة. وممـا يميـز هـذه املجموعـة هـو 
هـي  األوسـط،  الـرشق  يف  مهـم  نـوع  عـى  احتواؤهـا 
 Sterna repressa (Symens & اخلـد  بيضـاء  خرشـنة 
(Alsuhaibanny,1996، التـي عـادة مـا تتجمـع بشـكل 

ملحـوظ يف جزيـرة أبو عـي (Newton, 1995) ويف اجلزر 
البعيـدة عـن السـاحل مثـل َكـَران )صـورة 2(.

عوديَّة يف شامل اخلليج العريب صورة )2( الطيور املهاجرة املتكاثرة يف اجلزر السُّ
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Occasional breeder: 2-3 طيور تتكاثر أحيانًا
هي الطيور التي تتكاثر بشـكل متقطـع وغري منتظم؛ 
فقـد تقـي فصل الشـتاء كلـه يف إحدى اجلزر ويف سـنة 
أخـرى تعـر املنطقـة دون توقـف وذلك بحسـب توافر 
الظـروف املالئمـة هلا، وهـي تشـمل نوعًا واحـدًا فقط، 

 Phalacrocorax nigrogularis هو: الغاق السـقطري
)صـورة 3(، الـذي يوجـد يف منطقـة الدراسـة بشـكل 
وفـري مما أكسـبه أمهيـة عاملية كبـرية خاصة أنه ال يعشـش 
إال يف جزيرة كرين يف الــجزء الشـاميل من اخلليج العريب 

 Symens & Alsuhaibanny, (1996)

 Phalacrocorax nigrogularis صورة )3(  طائر الغاق السقطري

Passage Migrant 2-4 الطيور العابرة
هـي الطيـور التـي تسـتخدم أجـواء اخلليـج العريب 
كمنطقـة عبـور بـني قـارات: أوربـا، وآسـيا، وأفريقيا، 
وجنـوب آسـيا، وحيدث ذلـك مرتني يف العـام الواحد؛ 
األوىل يف فصـل اخلريـف حينام تعـر اخلليـج قادمة من 
موطنهـا شـامل الكـرة األرضيـة إىل جنوهبـا، والثانية يف 
فصـل الربيـع عند عودهتـا للشـامل. وقد هتاجـر بعض 
الطيـور دون توقـف، والبعـض اآلخـر قد يميـل للبقاء 

وأنـواع  واالسـرتاحة.  للغـذاء  وذلـك  أيـام  لبضعـة 
هـذه املجموعـة كثـرية فهـي تبلـغ 203 نوعـًا بنسـبة 
تبلـغ تقريبـًا 96٪ مـن الطيـور املسـجلة فيهـا، ومـدة 
مكوثهـا يف اجلـزر ختتلـف مـن سـنة ألخـرى؛ وذلـك 
حسـب ظـروف خمتلفـة متعلقـة بفيسـيولوجية الطائر، 
والظـروف الطبيعيـة للمـكان، مـن أمههـا: اخلراشـن 
 Oenanthe واألبالـق   Larus والنـوارس   Sterna

 .)4 )صـورة   Ardeidae والبلشـونات 

عوديَّة يف شامل اخلليج العريب صورة )4( الطيور العابرة يف اجلزر السُّ
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:Winter Visitors  2-5 الطيور الزائرة الشتوية
هـي الطيـور التـي تتكاثـر يف أوربـا وآسـيا، وتـأيت 
لقضـاء فـرتة الشـتاء يف منطقة اخلليـج العريب، ثـم تغادر 
ملوطنهـا مـع بدايـة فصـل الربيـع، وهـي تضـم نوعـان 
 ،Hydroprogne caspia فقـط، مها: خرشـنة قزوينيـة
 .Phalacrocorax nigrogularis السـقطري  والغـاق 
وكـام ذكـر يف املجموعة السـابقة قد تغري موسـم مكوثها 
يف اجلزيـرة فتصبح مهاجـرة متكاثرة يف بعض السـنوات 
مثل اخلرشـنة القزوينية، أو قد ال تعرها أبدًا يف سـنوات 

أخـرى أو عابـرة فقـط مثـل الغاق السـقطري.   
)تـم االعتـامد يف تعريـف املجموعـات عـى دراسـة 

Symens & Alsuhaibanny, (1996) مـن    كل 
والعويف )2013م(. 

ـعوديَّة  ثالثـًا: الوضـع الراهـن للطيـور يف اجلزر السُّ
شـامل اخلليـج العريب :

بالتناقـص  للتهديـد  املنطقـة  طيـور  تتعـرض 
واالنقـراض مثلهـا مثل الكثـري من الكائنـات احلية 
يف العـامل، وعـى ذلـك كان البـد مـن التعـرف عـى 
ـعوديَّة يف شـامل  الوضـع الراهـن لطيـور اجلـزر السُّ
اخلليـج العريب مـن خالل القائمـة احلمـراء لألنواع 
 ،)IUCN Red List( باالنقـراض  املهـددة 
الصـادرة عن االحتـاد العاملـي للحفاظ عـى الطبيعة 
ومواردهـا )IUCN(، والتـي تقسـم أنـواع طيـور 
العـامل حسـب معايـري عامليـة إىل عـدة تصنيفـات، 
)جـدول: 2 وشـكل: 5( كان نصيب اجلـزر منها ما 

: يت يأ

 )IUCN( عوديَّة يف شامل اخلليج العريب حسب القائمة احلمراء شكل )5( درجات التهديد باالنقراض لطيور اجلزر السُّ
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:EN 3-1  أنواع مهددة باالنقراض 
هـي األنـواع التـي تشـري إليهـا املعايـري بأهنـا تواجه 
يف  تتعـرض  جعلهـا  ممـا  الريـة،  يف  املخاطـر  أعـى 
السـنوات العـرش األخـرية للتناقـص بنسـبة تراوحـت 
بـني 50٪ إىل70٪، كـام قـل انتشـارها بـام ال يزيـد عـن 

مخـس مواقـع.
متثـل األنواع املهـددة باالنقراض يف منطقة الدراسـة 
نحـو 0.9٪ من جممـوع الطيور هبا وذلـك بواقع نوعان 
فقـط، مها: صقـر الغـزال  Falco cherrug، ودرجية 

كبرية Calidris tenuirostris )صورة 5(.

عوديَّة يف شامل اخلليج العريب صورة )5( الطيور املهددة باالنقراض باجلزر السُّ

:VU 3-2 أنواع معرضة لالنقراض
تواجه األنواع التابعة هلذا التصنيف أخطارًا  كبرية يف 
السابقة  سنوات  العرش  خالل  أفرادها  من  قلل  مما  الرية 
بنسبة تراوحت بني 30٪ إىل50٪ ، كام انحرس انتشارها بام 
ال يزيد عن 10 مواقع. متثل األنواع املعرضة لالنقراض يف 

املنطقة بعدد 3 أنواع أي 1.4٪ من جمموع الطيور يف اجلزر 
عوديَّة يف شامل اخلليج العريب، هي: الغاق السقطري  السُّ
Phalacrocorax nigrogularis، وحبارى آسيوية 
أوريب  وقمري   ،  macqueenii Chlamydotis

Streptopelia turtur )صورة 6(. 

عوديَّة يف شامل اخلليج العريب صورة )6( الطيور املعرضة لالنقراض باجلزر السُّ
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:LC 3-4 أنواع أقل هتديدًا
معايـري  تتفـق  ال  عندمـا  هتديـدًا  أقـل  النـوع  يعـد 
تقييمـه مـع أي مـن التصنيفـات السـابقة. وتضـم هذه 
الفئـة األنـواع الشـائعة واملنتـرشة، وهـي متثـل معظـم 
ـعوديَّة يف شـامل اخلليج العـريب حيث  طيـور اجلـزر السُّ
92.5٪ مـن جممـوع أنـواع  تبلـغ 196 نوعـًا، بنسـبة 
الطيـور املسـجلة يف املنطقـة )االحتـاد الـدويل لصـون 

2010م(. الطبيعيـة،  واملـوارد  الطبيعـة 

:NT 3-3 أنواع حتت التهديد
تتفـق  ال  عندمـا  التهديـد  حتـت  األنـواع  تصبـح 
معايـري تقييمهـا مـع تصنيـف مهـدد باالنقـراض مـن 
معـرض   ،EN باالنقـراض  األوىل)مهـدد  الدرجـة 
لالنقـراض VU(، ولكنهـا مؤهلـة ألن تصبـح مهددة 

يف  الطيـور  تواجـه  التـي  التهديـدات  أهـم  رابعـًا: 
العـريب: اخلليـج  شـامل  ـعوديَّة  السُّ اجلـزر 

واملتكاثـرة  املهاجـرة  وخاصـة  الطيـور  تتعـرض 
ـعوديَّة يف شـامل اخلليـج العـريب ملخاطـر  يف اجلـزر السُّ
عرضـة  وجتعلهـا  وبقاءهـا  سـالمتها  هتـدد  عديـدة 
تنـال  التـي  التهديـدات  هـذه  ومعظـم  لالنقـراض، 
أرساب وأنـواع الطيـور هـي مـن فعـل البـرش، ومـن 

أمههـا مـا يـأيت: 

يف املسـتقبل القريـب. ومتثـل األنـواع حتـت التهديد يف 
ـعوديَّة يف شـامل اخلليج العـريب 5.2٪ بواقع  اجلـزر السُّ
 ،Falco concolor 11 نوعـًا، مثـل: صقـر الغـروب 
وقطقـاط شـامي Vanellus vanellus، وكـروان املـاء 

.)7 )صـورة   Numenius arquata

عوديَّة يف شامل اخلليج العريب صورة )7( طيور حتت التهديد باجلزر السُّ
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أ- الصيـد اجلائـر: نظـرا لوفـرة وسـائل التواصـل 
السـنوات  يف  الصيـد  تقنيـات  وتطـور  االجتامعـي، 
جـدًا  خطـري  منحـى  الصيـد  هوايـة  أخـذت  األخـرية 
والتفاخـر  بالتباهـي  وذلـك  بالطبيعـة؛  العبـث  يف 
ذلـك  وتوثيـق  اصطيادهـا،  يتـم  التـي  الطيـور  بعـدد 
بالفيديوهـات، والصـور ونرشها عر قنـوات التواصل 
إحصائيـات  وجـود  عـدم  مـن  وبالرغـم  االجتامعـي. 
موثقـة هبـذا اخلصـوص وصعوبة احلصـول عليهـا، إال 
أنـه بحسـب مـا يـرد مـن وسـائل التواصـل االجتامعي 
فـإن هنـاك مـزارع يف شـامل اململَكة تشـبك نحـو 120 
ألـف طائـر خـالل اهلجـرة اخلريفيـة، وهـذا يعـد عددًا 
كبـري إذا مـا مجعنـا معهـا أعـداد املـزارع األخـرى التـي 
تقـوم بشـبك الطيـور )شـراق، 2015م(. ومـن أهـم 
أنـواع الطيور التي تأثـرت بالصيد اجلائـر حتى وصلت 
خلطـر االنقـراض - وهـي مـن طيـور اجلـزر- طائـر 
الـذي   Macqueenii Chlamydotis آسـيوية  حبـاري 
غـري  الصيـد  عمليـات  نتيجـة  كبـرية  بأعـداد  تناقـص 
املسـؤولة     )Jennings, 1981(. )علـاًم بأن هناك خلط 
 Macqueenii يف املرجـع بني نوعي احلبـارى اآلسـيوية
 Clamydotis undulata واألفريقيـة   Chlamydotis

املوجـودة يف حـوض اخلليج، حيـث اتضح مؤخـرًا بأن 
احلبـارى اآلسـيوية هـي املسـجلة يف املنطقـة وليسـت 

األفريقيـة )عبـد اهلل السـحيباين، اتصـال شـخي(.
ومـن اجلدير بالذكـر أن اجلزر غري مأهولة بالسـكان 
الطيـور  وعـدد مرتادهيـا قـد ال يشـكل خطـورة عـى 
املوجـودة يف املنطقـة بجميـع فئاهتـا، إال أن الصيـد قـد 
يقـع عى األنـواع املهمـة واملحببة لإلنسـان قبل وصوهلا 

. ر للجز
ب- األنشـطة االقتصاديـة والعسـكرية: تقـع اجلزر 
بالقـرب مـن أهـم مناطـق إنتـاج البـرتول يف العـامل كام 
يوجـد بالقـرب منهـا موانـئ جتاريـة، ومدينـة اجلبيـل 
السـكنية؛ مما عـرض البيئـة الطبيعية للطيـور إىل أخطار 
التلـوث الناجتة عـن األنشـطة الصناعية والسـكنية. إال 
أن أكثـر أنـواع التلـوث خطرًا عـى الطيور هـو التلوث 
النفطـي الناتـج عن عمليـات التنقيب، وحمطـات النفط 
أو مـن خـالل ترسب حامـالت النفـط العمالقة، حيث 
إهنـا تؤثـر بشـكل مبـارش يف الطيـور خاصـة الغطاسـة، 
ألن الزيـت يعلـق يف ريشـها خـالل عمليـة الغطـس، 
والبحـث عـن الغـذاء ممـا يعيـق حركتهـا ويمنعهـا من 
الطـريان، كـام أن الزيـت يعمـل كطبقة عازلـة فيخفض 
مـن درجة حـرارة جسـم الطـري لدرجـة تعرضـه خلطر 
النفـوق، ويؤثـر التلوث النفطـي فيها أيضـًا بطريقة غري 
مبـارشة مـن خـالل قلـة املـوارد الغذائيـة التـي تعتمـد 

عليهـا يف البحـر )العـويف، 2013م(.
والبـد من االشـارة إىل الـرر الكبري الـذي حدث 
بعـد حادثة انسـكاب النفط يف اخلليج يف عـام 1991م، 
يف  النافقـة  الطيـور  عـدد  أن  التقاريـر  أشـارت  حيـث 
ـعوديَّة والكويت قـد بلغت 30 ألفًا  اململَكـة الَعربيَّة السُّ
مـن الطيـور البحريـة كنتيجـة مبـارشة للتلـوث النفطي 
يف شـامل اخلليـج العـريب، وقـد كانت نسـبة كبـرية منها 
مـن الطيـور املهاجـرة التـي غلـب عليهـا الغطاسـيات 
 Phalacrocoracidae والغاقيـات   Podicipedidae

 Phalacrocorax السـقطري  الغـاق  فيهـا  بـام 
nigrogularis، وحتـى اجلـزر املرجانيـة البعيـدة مثـل 
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َكَران وكريـن وحرقوص التي كانت بعيـدة عن التلوث 
النفطـي املبـارش قـد حـدث فيهـا نقـص كبـري يف عـدد 
الفـراخ يف العـام الذي يليه بسـبب االفتقار إىل األسـامك 
 Symens & Alsuhaibanny,) البحـر  يف  واملغذيـات 
1994)، ولألسـف فـإن التهديـد النفطـي مسـتمر عـى 

واملوانـئ  النفـط  حقـول  قـرب  بحكـم  املنطقـة  سـائر 
التجاريـة منها. كـام ال نغفل التلـوث الضوضائي الناتج 
عـن األنشـطة البرشيـة املختلفـة فهـو الـذي يشـعرها 
بعـدم األمـان، فتهجـر املنطقة؛ وأوضح مثـال عى ذلك 
مـا حـدث يف اجلزيرة العربيـة التي هجرهتا الطيـور متامًا 
.(Newton, 1995) بعـد إنشـاء حمطـة خلفـر السـواحل
وينتـج عادة عـن األنشـطة االقتصادية وتوسـع املدن 
وإنشـاء املوانـئ السـاحلية وأنشـطتها املختلفـة خملفـات 
سـائلة وصلبـة مـن مـواد بالسـتيكية وخشـبية ومعدنية 
التـي ترتاكـم يف شـواطئ اجلـزر ممـا يعيـق تنقـل الطيـور 
خاصـة فراخهـا ويعيـق أيضـًا من بنـاء األعشـاش، وقد 
تتغـذى بعـض الطيور عى املـواد البالسـتيكية العتقادها 
بأهنـا حيوانـات قرشيـة ممـا يـؤدي إىل هالكهـا )العـويف، 
2013م(، باإلضافـة إىل أن تكـدس املخلفـات جيعلهـا 
بيئـة جاذبـة للقـوارض؛ مما هيـدد سـالمة فـراخ الطيور.
اجلـزر  شـواطئ  جلـامل  نظـرًا  والرتفيـه:  التنـزه  ج- 
وسـهولة الوصـول إليهـا فقد جعلهـا ذلك مـن األماكن 
املحببـة للزيـارة والتنـزه بغـرض السـباحة والغـوص أو 
الصيـد. ومـع زيـادة أعـداد املرتددين، خاصة يف مواسـم 
اهلجـرة والتكاثـر، فـإن ذلك يـؤدي إىل انزعـاج الطيور، 
وقـد يشـعرها باخلطـر فتغـادر أعشاشـها وتظـل حملقـة 
يف السـامء ممـا يعـرض اجلنـني داخـل البيـض أو الفـراخ 

الصغرية خلطر أشـعة الشـمس واملوت مـن ارتفاع درجة 
احلـرارة أو جيعلهـا عرضـة لالفرتاس من قبـل احليوانات 
األخـرى، كـام أن املـي يف اجلزيـرة دون وعي يـؤدي إىل 
ختريـب األعشـاش ودهس البيـض )العـويف، 2013م(. 
سـفنهم  يف  الصياديـن  أو  الزائريـن  بعـض  ينقـل  وقـد 
القـوارض والقطـط -بقصـد أو بغـري قصـد- إىل اجلـزر 
التي تشـكل خطـرًا كبريًا عى فـراخ الطيور وأعشاشـها. 

خامتة:
تعـد اجلـزر السـعودية يف شـامل اخلليـج العـريب ذات 
ظـروف بيئيـة طبيعيـة مناسـبة لوجـود وتكاثـر كائنـات 
فطريـة والتي منهـا الطيـور، فمكوثها وزياراهتـا املتكررة 
للجـزر دليـل عـى أمهيتهـا البيلوجيـة، وعـى الرغم من 
اجلهـود الكبـرية التـي قامت هبـا اجلهات املعنيـة للحفاظ 
اخلليـج  يف  السـعودية  الشـاملية  اجلـزر  يف  الطيـور  عـى 
العـريب فـإن احلاجة ماسـة إلجـراء املزيد من الدراسـات 
تكاثرهـا  زيـادة  يف  للمسـامهة  املسـتمرة  واملتابعـة 

واسـتقرارها، مـع أمهيـة األخـذ بالتوصيـات اآلتيـة:   
منع أي شـكل مـن أشـكال التنميـة العمرانية يف . 1

اجلزر، وأن تراعي األنشـطة االقتصادية مواسـم 
تكاثـر الطيـور وتوعية العاملـني بذلك.

خفـض عـدد الـزوار واملتنزهني ومنـع الوصول . 2
جتنبـًا  الطيـور  تكاثـر  مواسـم  يف  اجلـزر  إىل 

إلزعاجهـا.
عـدم السـامح بإدخـال كائنـات حيـة قـد تـر . 3

بالتـوازن البيئـي يف املنطقـة كالقطـط والـكالب.
تكثيـف الـدور التوعوي للمواطنـني والعاملني . 4
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بالقـرب مـن اجلـزر، ومـن أمههـا االبتعـاد عن 
مناطـق تعشـيش الطيـور وعـدم ازعاجها.

القيـام باملزيـد مـن الدراسـات العلميـة حـول . 5
التنـوع البيولوجي يف اجلزر السـعودية لتوضيح 
مـدى أمهيتهـا وحساسـيتها ألي تغيـري أو تدخل. 

املصادر واملراجع
أواًل: املصادر واملراجع العربية:
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 العـويف، عبـد اهلـادي بـن أمحـد، )2013م(، الطيـور البحريـة 
يف منطقـة تبـوك: دليـل حقـي للتعـرف عى أهـم األنواع 
الغربيـة  الشـاملية  باملنطقـة  البحريـة  للطيـور  الشـائعة 

تبـوك. السـعودية، جامعـة  العربيـة  للمملكـة 

جغرافيـة  )1999م(،  حممـود،  العـال،  أبـو  و  حممـد  متـويل، 
رشق  ودول  عـامن  وخليـج  العـريب  »اخلليـج  اخلليـج 
اجلزيـرة العربيـة«، ط4.  الكويـت:  مكتبـة الفالح للنرش 

والتوزيـع. 
املطـري، السـيد خالـد، )2001م(، جغرافيـة اخلليـج العـريب. 

جـدة: الـدار السـعودية للنـرش والتوزيـع.
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asked students about their experiences and opinions. 
As a result, students opened up and shared their opin-
ions, thoughts, and feelings honestly and willingly. 
Consequently, the use of different teaching techniques 
and strategies helped students benefit more. It will help 
students  use the skills and information they obtained 
when they are faced with similar life situations. This 
supports Austin & Packard study (2009) that when 
case study teaching strategy is utilized effectively and 
is based on real life situations or problems, it provides 
opportunities for both students and instructors to learn 
and grow, as it highlights a range of issues. 
It is also evident from the findings that instructors have 
an important, complex role to fill, although on the sur-
face it appears that they serve only as facilitators. They 
need to find strategies and techniques to encourage 
participation and engagement. They also need to mod-
el active listening throughout the case and allow the 
students to carry the discussion. In addition, instructors 
need to use thought-provoking, open-ended questions 
to stimulate discussion.   
However, in reality, instructors appear to provide more 
guidance and use different techniques in terms of creat-
ing a positive learning environment for undergraduate 
students. At the same time, some graduate students do 
have prior knowledge and experiences that they can 
tap into. Hence, it is easier for them to participate and 
engage in an open-ended discussion. This supports the 
neo-Piagetian constructivist theory that students come 
into classes with different cognitive levels. Further-
more, older students have a higher level of functioning 
than younger ones (Knight & Sutton, 2004).  
Moreover, many graduate students major in the areas 
represented by most of the classes they attend, which 
means that they already have prior knowledge about 
the subject. Consequently, engaging in such discus-
sions is easier, more convenient, and interesting for 
them. In contrast, most undergraduate students appear 
to be trying to figure out whether such courses are ac-
tually important to their future careers, thereby making 
the students less motivated to participate and engage. 
Therefore, it is very important that instructors who use 
the case study teaching method with undergraduate 
students should be prepared and provide a variety of 

teaching strategies. This will help hook the students 
and get them more engaged.
The findings also suggest that a high level of challenge 
promotes an interest in learning, especially among 
academic advanced students. Engagement occurs 
and is positively promoted when it is accompanied 
by strong emotions or feelings (Missett, et al., 2010; 
Olitsky, 2007). This was evident in case 3 when one 
of the teachers in the class was “arrested” during the 
role-play that took place at the beginning of the class. 
From the beginning, students were engaged and in-
terested because of the shock and elevated emotions 
within the classroom. When they were thrown into a 
high-pressure situation, “students gained awareness of 
the emotional, intellectual, and procedural complexi-
ties of decision-making” (Austin & Packard, 2009, p. 
223). In addition, case studies can help “articulate how 
the traditional consumerist education, while disem-
powering, is comfortably familiar and less demanding 
for students” (Friere, 2005, as cited in, Grise-Owens, et 
al., 2010, p. 142).

7. LIMITATION

Despite the interesting findings produced by this study, 
self-admittedly, its data collection was limited and 
hence possibly flawed. If the number of classes that 
were videotaped for both undergraduate and graduate 
levels were increased it would have provided the re-
sults with stronger evidence. Moreover, secondary data 
could have been helpful—for example, interviews or 
students’ reflections— to obtain a fuller picture of how 
to increase students’ level of engagement. 

8. FUTURE RESEARCH

For future research, researchers can interview students 
and instructors to examine their reactions after attend-
ing an instructional case method class. Such research 
could be conducted as a narrative study to examine 
how students, individually and in groups, understand 
their experiences. This could enhance the teaching of 
case study methods or provide guidance to instructors 
on how to prepare and use the case study method of 
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addition, all instructors were very open and forthcom-
ing in sharing their values and opinions, which created 
a frank, honest atmosphere in which students felt safe 
sharing their thoughts and opinions. 
Moreover, the instructors were very observant of their 
students’ needs and emotions. In the undergraduate 
classes, the instructor was very aware of her students. 
She noticed when students were struggling with con-
cepts, and she helped them to verbalize by asking prob-
ing questions that led to discussion. Also, at times she 
would ask students to “turn to the person sitting next to 
you and discuss your response.” She would then bring 
the students back and discuss the question with the en-
tire class. This technique helped students brainstorm 
and receive feedback from their peers, which helped 
them feel more comfortable when they were discussing 
concepts or issues outside their comfort zones. Howev-
er, in the graduate classes, instructors did not put much 
effort into helping students deal with new concepts 
since the students themselves were already helping one 
another to examine, clarify, and understand the issues 
in a tolerant, open discussion. 
Learning Environment: One of the main goals of case 
study method instruction is to provide and maintain a 
positive environment that is exciting and challenging 
(Timpson & Doe, 2008). In all four cases of this study, 
the instructors maintained an environment that was en-
gaging and challenging by utilizing a few techniques 
that helped motivate the learners and produce a posi-
tive environment. 
Before presenting the case by introducing the topic and 
providing instructions or ground rules for the class, the 
instructors set the stage for what followed. This helped 
students prepare themselves for whatever was expect-
ed of them. In addition, the instructors raised the stakes 
and challenged the students. For example, in the first 
case, students were asked to write about examples of 
points at which they had experienced topics worth es-
calating. This was challenging for the students since 
they were not able to recall or write about any expe-
rience of their own in this regard, which was obvious 
because the instructor commented, “So, at least by the 
nonverbal and side talk conversations, this is a weird, 
awkward question.” In case two, the instructor present-

ed his personal narrative about environmental racism 
and privilege, a sensitive topic. The case created an un-
friendly atmosphere among the students, which placed 
most students outside their comfort zones because 
the case discussed issues related to poverty, discrim-
ination, and white dominance. Some students were 
shocked and could not believe the fact that such events 
still take place in the United States. 
In case 4, the instructor introduced new ground rules 
for the class and announced that if students did not par-
ticipate she would call out names. At the beginning, 
only few students were participating, but later when 
the instructor called on a few students by name, the 
students began to be involved and engaged in a discus-
sion on dialogue in conflict transformations. 
However, in case three, the instructor did not set the 
stage for the students, resulting in shock and increased 
tension in the classroom. On the other hand, it is im-
portant to note that the shock and tension hooked the 
students, engaged them from the start, and produced an 
active, open discussion among them. It also allowed 
the students to witness what happens during an arrest 
and provided them with a virtual real-world experi-
ence.

6. DISCUSSION

According to the findings, one main factor influenced 
students’ level of engagement. It was apparent, the 
use of different teaching techniques and strategies is 
essential to help students become engaged and help 
them participate within the discussion. The more the 
instructors provide different teaching techniques the 
more students are able to understand the topic or is-
sue from different perspectives. This was evident in 
all four case settings; the instructors used more than 
one teaching technique or teaching strategy. They used 
effective questions that helped pull the students into 
the discussion. They used different strategies like vid-
eo clips, guest speaker, cartoon caricature, role-play, 
and group work to get students more engaged about 
the topic being discussed. They provided different ex-
amples therefore; students were able to relate and un-
derstand the topic more clearly. Most importantly, they 
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Two students present the second phase of the case 
study using a projector in the darkened classroom. One 
of the students reads a newspaper article projected on 
a screen. The students listen attentively to the present-
er. The article discusses sexual charges and public in-
volvement. 
With the lights turned on, another scene is performed. 
A press release is aired.  Various students take part by 
reading aloud questions given to them before class. 
The case study ends with applause, and then the pre-
senters initiate a brief discussion about the case and the 
dramatic events that have taken place. 
The discussion goes on for 15 minutes. After this, the 
presenters introduce an activity, about which they first 
provide clear directions. The students are asked to 
get into groups, while the presenters circulate around 
the groups. After a few minutes, the class is brought 
back together, and each group is allowed to share its 
members’ opinions and thoughts. An open discussion 
ensues. When it concludes, the presenters add to the 
comments and share their own opinions and perspec-
tives on the topic.

4.4.4. Case Setting 4:

The video recording took place in a Public Communi-
cation class at an undergraduate level. The instructor 
for this class used a video clip. 
The class starts with the instructor’s laying down new 
ground rules for the class. She tells the students that 
she will keep track of who participates. She also lets 
them know that she will call on students who are not 
participating.  The instructor then starts asking ques-
tions about the topic, specifically about a video that 
students were asked to watch before class. Some stu-
dents participate, while the instructor listens and nods.
The students then watch a film.  Then the instructor 
calls out a few students to role-play a scene related to 
the case presented in the film. The instructor introduces 
the characters and adds a bit of humor to the situation. 
The role-playing begins and the students listen atten-
tively. However, the students doing the role-playing do 
not seem to be immersed into their roles. The play ends 
with applause; the instructor reflects on the role play 

and raises questions. Several students participate and 
the instructor nods her head as she listens attentively. 
Then the instructor comments and gives feedback. 
Next, she transitions to another point on the topic and 
uses PowerPoint slides to present the main idea behind 
the subject being discussed. One of the students asks 
a question and the instructor responds. Once again, 
she presents a film clip and asks the students to pay 
attention to the dialogue and interactions. Surprisingly, 
following the clip, the degree of engagement shifts to 
a higher level and the students share their opinions and 
thoughts willingly. The discussion proceeds for 7 min-
utes, after which the class is out of time.

5. FINDINGS

This study aimed at examining students’ behavior, in-
teractions, and the learning environment, as well as 
what factors affects students’ level of engagement. To 
ensure confidentiality, all identifying data were elimi-
nated. The analysis of the videos focused on two major 
themes: the instructor’s role, and the learning environ-
ment. Each theme represents factors that affect stu-
dents’ levels of engagement. 
Instructor’s Role: An instructor who uses the case 
study teaching strategy serves as an overall facilitator 
who stimulates ideas, encourages creative thinking, 
organizes groups, and develops an appropriate closure 
to the students’ experience (Langley, Senne, & Rikard, 
1993). However, the findings of this study indicates 
that the instructors provide more than just facilitation. 
Additionally, they modeled skillful listening, the shar-
ing of honest feelings, and being observant and atten-
tive to their students.  
In each of the four cases studied, it was clear that the 
three instructors and the role-playing students modeled 
listening by nodding their heads and listening atten-
tively as students shared their opinions and perspec-
tives. Because of this modeling, the students appeared 
to respect their peers and listened attentively to their 
peers’ opinions, thereby creating an active learning 
experience within an open discussion. Such model-
ing also helped the students empathize with different 
perspectives, even those with which they disagreed. In 



  Journal of the North for Humanities,  Northern Border University,  Vol. (4), Issue (1),  (2019 / 1440 H.)  186-197

192

               

goes through each set of readings and its theory. As she 
presents each point of view, her high voice and excite-
ment make it obvious that she is very passionate about 
the topic. Finally, she asks the students if they have any 
questions. 
Next, the instructor reviews the case study teaching 
strategy that was given to the students before class. The 
students listen attentively to her. She asks the students 
to discuss the case with the classmates sitting next to 
them; during this exercise, the students seem engaged 
and alive. 
After a few minutes, the instructor brings the class to-
gether to discuss the issue. Some but not all students 
participate. The instructor then rephrases their state-
ments and asks more questions. Interestingly, the stu-
dents seem intimidated by the additional questions and 
do not respond. The instructor says “It seems some of 
you are intimidated.” Then she uses the white board to 
write a few examples and pushes the students to ex-
plain. 
Afterwards, the instructor discusses another concept 
and provides a cartoon caricature of it. She then again 
asks questions to get the students engaged. Students 
begin to participate and share their different perspec-
tives. At the end of the class, the instructor tells the 
students that she understands that this topic is a hard 
concept to understand and wrap their minds around.  
She then asks more questions and gives more exam-
ples. She concludes by asking the students to take a 
few minutes to write what they have learned.

4.4.2. Case Setting 2: 

This video recording takes place in a Special Popula-
tion class at the graduate level. The instructor of this 
class has chosen to use a narrative style when present-
ing the case study teaching strategy. A guest speaker is 
present and active during the case.
The instructor introduces the case study, “Environ-
mental Racism and the Privilege Gap” and explains 
what will take place during the session. He starts by 
passing out copies of the case study and tells the class 
that “this is his personal narrative.” The instructor then 
starts reading the case; his voice is quite calm, yet very 

moving and powerful. The students follow him until he 
reaches the midpoint of the case. He then asks them to 
read the remainder of the case silently.
After fifteen minutes, the instructor brings the students 
together and says “Let’s start out with what are some 
of the emotions you felt while reading the case.” The 
students start listing their emotions, while the assistant 
writes them on the board and the instructor listens at-
tentively. The students seem to be moved by the case; 
indeed, many students appear uncomfortable and even 
disturbed. The instructor then looks at the class and 
asks, “Why were these emotions?” At first only a few 
students respond until one of the students asks “How 
can this happen in the United States?” From that point 
forward, the students engage in an open discussion, 
readily sharing questions, opinions, perspectives, and 
values. 
The instructor then changes the topic to identify and 
critique the cultural patterns revealed in the case study. 
After that, the guest speaker starts sharing his opinions. 
The speaker has very clear opinions; the students listen 
to him attentively. Some students add to what the guest 
speaker has shared and it turns into an open, honest 
discussion. Without anyone’s noticing, time flies by 
and the class ends after 40 minutes of open discussion. 

4.4.3. Case Setting 3:

This video recording took place in a Classroom and 
Communication class at the graduate level. The case 
study teaching strategy was presented by a few of the 
students who acted out the initial part of the case study 
as a play. The class instructor and other students in the 
class were unaware that they were watching a play and 
consequently they believed what they were watching 
was real. 
The play begins with the arrival of two University po-
lice officers who have come to arrest one of the stu-
dents in the classroom on charges of sexually exploit-
ing one of his peers. Everyone is shocked and no one 
intervenes, not even the class instructor.  Chaos ensues 
and the students are in a state of panic. The “offending” 
student is taken out in the hallway for 10 minutes and 
afterward returns to announce that it was all staged. 
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analysis was used through domains and taxonomies 
to understand the relationship between the organized 
categories and to determine how the domains and tax-
onomies related to the whole case study method of in-
struction and to the students’ learning outcomes.
To establish trustworthiness, a research journal was 
used to reflect on the degree of the researcher’s sub-
jectivity and to monitor the research analysis and find-
ings (Glesne, 2006). Additionally, peer reviewing was 
done to increase depth of understanding and to produce 
rich and creative findings (Langdridge, 2007). Four re-
searchers from the education department worked on 
the data analysis and collaborated to get multiple per-
spectives. Three of the researchers were assistant pro-
fessors and the fourth was a professor. Each researcher 
independently analyzed the videos using a table that 
contained the time, theme, description of audio data 
and visual data that included the setting, body move-
ments, and facial expressions. The team met every 
two weeks to discuss their analyses and findings col-
lectively (Glesne, 2006; Merriam, 2002). The process 
helped scan some of the raw data and helped determine 
“whether the findings are plausible based on the data” 
(Merriam & Associates, 2002, p. 26). When disagree-
ment accorded between the researchers, it was always 
less than 25%. The disagreements were discussed until 
all researchers reached an agreement.

4.4. Description of the Setting

In this section, details concerning the four classes that 
were videotaped will be provided, describing the set-
tings, the teaching styles that were used, and the teach-
er-students’ interactions. Participants were composed 
of graduate and undergraduate students. The number of 
students in both graduate classes was 18 students while 
the number of students in undergraduate classes 30 stu-
dents. Students were all of English speakers studying 
in the department of education. Three instructors were 
involved, and each instructor facilitated his or her own 
class. The goal is to provide a detailed description of 
the interactions and behaviors within these classes. All 
the classes were taught near the end of the semester, 
when students had already spent a minimum of 12 

weeks together. 

4.4.1. Case Setting 1:

The video recording took place in a Public Communi-
cation class at an undergraduate level. The instructor 
for this class used the situational analysis approach. 
The instructor starts out the class with housekeeping 
issues. She then introduces the topic “Conflicts Worth 
Escalating,” and poses questions to get the students 
thinking about the topic. The instructor is very ener-
getic, has a clear voice, and uses hand gestures as she 
talks.  She gives the students two minutes to write indi-
vidual examples of situations in which they have expe-
rienced conflicts worth escalating. 
Students interact with each other for a short time but 
then start quietly writing. The instructor observes her 
students and comments aloud, “So, at least by the 
nonverbal and side talk conversations, this is a weird, 
awkward question.”  She then goes back to informa-
tion the students covered at the beginning of the se-
mester. Again, she poses more questions and asks the 
students to take a few minutes to jot down some of 
their thoughts. However, the students look at each oth-
er with puzzled expressions and appear unsure what 
to write. 
The instructor tells them, “Turn to someone close to 
you and discuss with that person what are some exam-
ples of conflict escalations.” The students turn toward 
their classmates and start engaging in discussion. After 
a few minutes, the instructor calls the students to or-
der and asks questions about their experiences, lead-
ing them from one question to the next. Students share 
their experiences and opinions about the topic. As the 
instructor listens attentively, she nods and uses hand 
gestures. She also supports any experience a student 
shares; she explains, and she provides examples so the 
students can understand and relate to topics which their 
peers are discussing. 
The instructor then shifts from one topic and leads into 
another. She discusses the different readings the stu-
dents did before class, requesting each set of students 
who read the assignment to participate; at the begin-
ning, she pushes to get her students engaged...She then 
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qualitative case study as an “intensive, holistic descrip-
tion and analysis of a single entity, phenomenon, or so-
cial unit” (p. 27). Case studies provide the researchers 
with an understanding of a holistic phenomenon, while 
preserving its full characteristic meaning of everyday 
events (Yin, 2009). 

4.1. Participants

Participants were a combination of graduate and under-
graduate students who attended courses in which their 
instructors used case study instruction as their teach-
ing method. The research was conducted at a public 
research university located in the Western region of the 
United States. All the students were native speakers 
studying in the department of education. Two under-
graduate and two graduate classes were selected. The 
number of students in both graduate classes was 18 
students while the number of students in undergrad-
uate classes was 30 students.  The class duration was 
between 60 and 85 minutes the total number of hours 
recorded was 285 minutes. Three instructors were 
involved, and each instructor assisted his or her own 
class. 
4.2. Data Collection

The data were collected through videos to allow the 
researcher to fully observe and record the use of case 
study method instruction, and to give the researcher 
the opportunity to re-frame, re-focus, and re-evaluate 
the analytic gaze (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010).  
The goal of the videos was to capture a version of an 
event as it occurred, thereby providing opportunities 
“to record aspects of social activities in real-time: talk, 
visible conduct, and the use of tools, technologies, ob-
jects, and artifacts” (Heath, et al., 2010, p. 5). Prior to 
the recording of the classes, the students were asked to 
sign consent forms. Institutional Review Board (IRB) 
approval was obtained for this study.

4.3. Data Analysis

The hermeneutic video approach was used to analyze 
the data. The fundamental idea behind this approach 

is to “consider social data as manifestation of the 
protagonists’ perception and recognition of reality as 
well as the self-representation and self-interpretation” 
(Knoblauch, Schnettler, Raab, & Soeffner, 2006). A 
two-dimensional approach to the hermeneutic analy-
sis examining the level of engagement was employed. 
The first dimension was at the micro-level, at which the 
data were analyzed fragment by fragment in an attempt 
to make sense of actions related to the environment and 
the participants. For example, “What is going on here? 
Why are the participants behaving this way? And why 
have they chosen this option while rejecting others?”  
The time and the participants’ interactional space, lan-
guage, gestures, and facial expressions were noted. In 
the second dimension of the analysis, all the data and 
their sequence were examined, with the goal of looking 
at the whole picture and interpreting what worked and 
what did not.
Skinner and Belmont’s (1993) definition of engage-
ment, “includes both behavioral and emotional com-
ponents. Engaged students show sustained behavioral 
involvement in learning activities accompanied by 
positive emotional tone” (p. 572) was used to deter-
mine the students’ level of engagement: Therefore, 
while analyzing the data, observations of the students’ 
emotional reactions were taken. Students’ demonstra-
tions of positive behavioral involvement, action, and 
voice tone were considered as high level of engage-
ment. Conversely, if the students seemed withdrawn, 
bored, and not attentive, that was taken as a sign of 
disengagement.  In addition, some components of the 
National Survey of Student Engagement (2016) were 
used to examine the students’ level of engagement; for 
example, were they asking frequent questions, working 
collaboratively with other students and analyzing, ap-
plying, and thinking critically during class.
After the hermeneutic video approach was completed, 
a thematic analysis was used to examine commonal-
ities and differences between the relationships in the 
different classes (Gibson & Brown, 2009).  The re-
searcher searched for emerging common themes by 
examining the students’ behavior, interactions, and the 
learning environment, as well as the students’ level of 
engagement. In addition, a constant data comparative 
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Other studies have shown that case-based instruction 
significantly improves student retention by making 
learning more interesting, engaging, motivating, and 
relevant (Gallucci, 2007; Prince & Felder, 2007). Ad-
ditionally, case study teaching strategy can help stu-
dents develop a sense of respect toward different per-
spectives and groups from varied backgrounds, and 
thereby promoting effective communication skills (Le 
Roux, 2002; Noblitt, et al., 2010). It was also found 
that case studies can also enhance students’ communi-
cation skills. They help students organize information, 
integrate the information required for message produc-
tion, communicate verbally and nonverbally, and ex-
pand their ability to adapt communication to the con-
text (Noblitt, et al., 2010).  Nevertheless, other studies 
indicated that case study teaching strategy can be suc-
cessfully delivered in large class settings although it 
was noted that some students refused to respond and 
participate in discussion, and attempted to avoid group 
work (Doran, Healy, McCutcheon, & O’Callaghan, 
2011).

3. THEORITICAL FRAMEWORK

This qualitative study is informed by a constructivist 
and social constructivist perspective. “Constructivist 
stance maintains that learning is a process of construct-
ing meaning; it is how people make sense of their expe-
riences” (Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007, 
p. 291). Constructivism involves providing experienc-
es that resolve cognitive conflict and that encourage 
learners to develop new knowledge schemes that are 
better adapted to the experience (Driver, Asoko, Leach, 
Scott, & Mortimer, 1994). 
The constructivist theory used to inform this study was 
presented by neo-Piagetian theories that focus on the 
importance of learning and development. Knight and 
Sutton (2004) further developed Piaget’s constructiv-
ist theory and made it easier to recognize the fact that 
cognitive development occurs in adulthood.  These 
authors have also added to the constructivist theory, 
maintaining that students come into classes at differ-
ent cognitive levels during a class period. In addition, 
older students have a higher level of engagement than 

younger students have and can interact more easily 
than younger students. 
Furthermore, since “Piaget acknowledged that social 
interaction could play a part in promoting cognitive 
development through, for example, making different 
viewpoints available to children through discussion” 
(Driver, et al., 1994, p. 6), the social constructivist 
view “is constructed when individuals engage social-
ly in talk and activity about shared problems or tasks.  
Creating meaning is thus a dialogic process involving 
persons-in-conversation, and learning is seen as the 
process by which individuals are introduced to a cul-
ture by more skilled members” (Driver, et al., 1994, 
p. 7). This research focused primarily on such student 
learning as it takes place because of their interaction in 
a group or class. 
The theories explain how case study teaching strategy 
can help the participants construct their learning. Both 
the constructivist and social constructivist learning the-
ories explain how learners incorporate new knowledge, 
perspectives, skills, or practices into their perception 
of the world as they engage in learning opportunities 
(Merriam, et al., 2007). They understand that learning 
is an active rather than a passive one. Consequently, 
learning takes place through dialogue, conversations, 
cooperative learning, and group assignments (Woo & 
Reeves, 2007). Because case studies can help students 
develop a sense of respect toward different perspec-
tives, it is possible for learning to take place through 
engaging, incorporating, and critically exploring the 
views of others (Le Roux, 2002; Noblitt, et al., 2010). 

4. METHODOLGY

Learning to use case study teaching strategy effectively 
is not self-evident nor easily mastered without guid-
ance and supportive resources (Ellet, 2007). Therefore, 
a qualitative case study approach was used to inves-
tigate the learning outcomes and experiences of vari-
ous courses that used case study teaching strategy. The 
qualitative case method approach was chosen because 
this approach allows “the researcher to go deep, to 
learn what works and what does not” (Corcoran, Walk-
er, & Wals, 2004 p. 28). Merriam (2002) defined a 
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of this study is to examine students’ behavior, interac-
tions, and the learning environment, as well as what 
factors affect students’ level of engagement. Particular-
ly, this study sought to answer the following research 
questions:

i. What factors influence students’ level of en-
gagement when using the case study method?

ii. What is the role of the instructor when using the 
case study teaching method?

2. LITERATURE REVIEW

“Cases are verbal representations of reality that put the 
reader in the role of a participant in the situation. The 
unit of analysis in cases varies … but they have a com-
mon purpose: to represent reality, to convey a situa-
tion with all cross currents and rough edges . . .” (Ellet, 
2007, p. 13). Case studies provide vivid background 
information and personal perspectives to show empa-
thy and active participation. They include complex di-
lemmas of real situations and evoke integrative analy-
sis and critical thinking (Carroll & Rosson, 2005). The 
case study method of instruction promotes profession-
al growth and personal development, helping students 
examine their beliefs and values, listen to others’ ideas, 
and strengthen their problem-solving abilities (Austin 
& Packard, 2009; Ellet, 2007; Wassermann, 1993). 
Furthermore,  case studies enable learners to explore 
complex, real life situations, to understand how issues 
can manifest differently under different circumstances, 
and thereby to compare and contrast issues to gain a 
deeper understanding (Bennett, 2010; Noblitt, et al., 
2010).
The case study teaching strategy can promote engage-
ment and challenging learning experiences, which 
leads to a positive learning environment (Missett, 
Reed, Scot, & Callahan, 2010; Olitsky, 2007).  When 
students are offered the opportunity to learn informa-
tion in the context in which the information will be 
used, students tend to enjoy the learning process and 
retain more of the new information they learned (Olo-
runnisola, et al., 2003). According to Skinner and Bel-
mont (1993), “engagement includes both behavioral 
and emotional components. Engaged students show 

sustained behavioral involvement in learning activi-
ties accompanied by positive emotional tone” (p. 572, 
italics in original). When engagement occurs, students 
are able to grapple with the concepts and ideas more 
deeply, and to show sustained, positive investment in 
activities (Ahlfeldt, Mehta, & Sellnow, 2005; Skinner 
& Belmont, 1993). 
Research also shows that learning from case studies 
increases students’ expectations in learning and their 
satisfaction about what they have learned. Howev-
er, the variations in expectations and attitude toward 
adopting the method can differ from one student to 
another, which could be explained by differences in 
learning styles among students (Olorunnisola, et al., 
2003). In addition, Bennett (2010) stated that not all 
students demonstrate levels of analytical thinking; con-
sequently, interpretation might be needed to effective-
ly use a case study teaching strategy. Bennett claims 
that students with a limited prior knowledge base have 
greater difficulty in forming links to the cases in order 
to develop their understanding.  Hence, in order to help 
students become engaged and create links to issues of 
broader context; cases should be detailed and be rele-
vant to students’ environment.  In addition, they need 
to include realistic details to help immerse the learners 
in a given situation, which simulates the real world. By 
providing rewarding experiences, students are given a 
chance to gain a deeper understanding of real-life situ-
ations and to gain practice in solving real-life problems 
(Bennett, 2010).
Some studies have examined the learning outcomes of 
an online course using case-based and problem solv-
ing approaches (Good, et al., 2001; Lee, 2007; Missett, 
Reed, Scot, Callahan, & Slade, 2010). The findings in-
dicate that the engagement and challenge of an online 
course can lead to higher levels of thinking whereby 
students become engaged in sophisticated and com-
plex levels of cognitive activity by defining, analyzing, 
evaluating, reflecting, and assessing. They also found 
that the case study teaching strategy helps students 
develop time management skills, self-advocacy, and 
awareness. Moreover, case studies provide a positive 
learning experience for many students (Missett, et al., 
2010). 
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1. INTRODUCTION

The heart of teaching lies in providing students with 
tools that assist their learning. Too often students are 
accustomed to a “banking model,” whereby they come 
into a classroom and “pay” the instructor to tell them 
what to think and how to respond (Grise-Owens, Va-
lade, & Cambron, 2010). However, many students 
need knowledge of core subjects. They also need to 
learn skills that will help them become successful in 
their occupations and personal lives. For example, ev-
ery professional needs effective communication and 
group skills as well as the ability to engage in critical 
decision-making and problem solving. One way these 
skills can be taught is by using case study teaching 
strategy. 
Today, the case study teaching strategy is used in a 
broad range of subjects to capture real world situations 
or problems. The intent is to deepen learning by pro-
viding students with opportunities to explore the kinds 
of scenarios that they may face in the future. As such, 
the case study teaching strategy represents Dewey’s 
(1938) idea of joining education with the real world 
through instructors’ presentation of cases that are rele-
vant to the students’ environments. These cases should 
include realistic details that immerse learners into life-
like situations that simulate the real world. 
Case study teaching strategy offers students oppor-
tunities to apply their knowledge with real world ex-
amples, to deepen their understanding through analy-
sis, synthesis, and evaluation (Timpson, Brunson, & 
Sprain, 2010). The case study teaching strategy can 
offer rewarding experiences enabling students to prac-
tice solving actual problems and explore their own 
responses. The case study teaching strategy does not 
provide definite, clear-cut conclusions or solutions, 
although they do suggest possible solutions. The case 
study teaching strategy provides rewarding experienc-
es that help students learn through active learning and 
engagement. When applied successfully, it provides 
students with knowledge that can help them learn how 
to think critically and manifest differently in varied 
situations (Noblitt, Vance, & Smith, 2010; Zuelke & 
Willerman, 1995).  Moreover, the “case method makes 

it possible to empower professional wisdom by relat-
ing theoretical knowledge to practical problem solving 
in real situations” (Sato, 1991, p. 2, as cited in Zuelke 
& Willerman, 1995, p. 604).
Furthermore, the case study teaching strategy provides 
a two-way stream whereby both students and instruc-
tors are active, albeit in different ways (Ellet, 2007). 
Case studies encourage collaborative learning through 
which students come together to take responsibility 
for their own learning as well as for that of their team 
members (Olorunnisola, Ramasubramanian, Russill, & 
Dumas, 2003).  Case studies can tap into students’ pri-
or knowledge and build a “schemata” that can help stu-
dents interpret and respond to the subject under study 
(Ellet, 2007).  It is noted that each student’s schema is 
unique because it depends on the student’s previous ex-
periences and cognitive processes (Armbruster, 1986). 
Moreover, case study teaching strategy is useful in 
engaging students in reading, writing, critical think-
ing, and problem solving. Such studies bridge the gap 
between theory and practice, providing students with 
opportunities to experience glimpses of the real world 
outside of academia (Austin & Packard, 2009; Bennett, 
2010). The case study teaching strategy can also give 
students opportunities to express their own knowledge, 
values, opinions, and interpretations of cases. Conse-
quently, case studies offer many benefits and can help 
students to effectively integrate information and reach 
conclusions about a given situation (Noblitt, Vance, & 
Smith, 2010). 
Some studies have examined the effectiveness of the 
case study teaching strategy as a learning tool and its 
difference from traditional learning (Noblitt, et al., 
2010; Terry, 2007). In addition, many studies focus on 
how the case study teaching strategy enhance students’ 
critical thinking and communication skills (Bowe, 
Voss, & Aretz, 2009; Gallucci, 2007; Good, Halpin & 
Halpin, 2001; Vesper & Adams, 1972).  However, no 
study has examined how to use the case study method 
of instruction effectively.
The purpose of this study is to examine the habits and 
interaction of students and their learning from a con-
structivist perspective by analyzing students’ behav-
iors, interactions, and learning environments. The goal 
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Abstract: Students need to learn skills that will help them be successful in their professional and personal lives. Effective communication skills and 
the ability to engage in critical decision-making and problem solving are 21st century skills that are essential for every student to have. Case studies as 
teaching strategy engages students in reading, writing, critical thinking, problem solving, and cooperative activities, and can bridge the gap between 
theory and practice, providing students with the opportunity to catch glimpses of the world outside of academia. Everything, however, begins with 
engagement, i.e., to what extent are students immersed in the exploration of a particular case. This qualitative study aimed at examining students’ 
behavior, interactions, and the learning environment, as well as what factors affect students’ level of engagement. The number of students varied from 
18 to 30, depending on class enrollment. Two undergraduate and two graduate classes were selected. The data were collected through video recordings. 
The hermeneutic video approach was used to analyze the data. The findings indicated that graduate students were significantly engaged during class 
sessions. Moreover, it was evident that more challenging cases promote greater interest in learning, especially among academically advanced students.

Keywords: Case studies, Case method instruction, Constructivist perspective.
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