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 المصرفي في األنشطة اإلنشائية والصناعية والتجارية على النمو االقتصادي السعودي االئتمانقياس أثر 

 (دراسة تطبيقية)
Measuring the Impact of Bank Credit on Construction, Industrial and Commercial Activities On 

Saudi Economic Growth: An Applied Study 

 
 

 أ.د. أحمد محمد سالمة شمعون*

              

 ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر الضرائب والرسوم على الناتج المحلي   

اإلجمالي السعودي)تقدير فرضية الفر(، واختبار وجود عالقة حقيقية طويلة 

األجل بين متغيرات الدراسة. واعتمد الباحث في منهجية دراسته على عدة 

رات، ثم بإجراء أدوات كمية: بدأت بالتأكد من إستقرار السالسل الزمنية للمتغي

-Johansen Coاختبار التكامل المشترك باستخدام منهجية جوهانسن 

integration test   وذلك الختبار العالقة الحقيقية بين متغيرات الدراسة في
األجل الطويل، ثم باجراء اختبار جذر الوحدة في ظل وجود إنكسار هيكلي 

Unit Root with break test ثم بإجراء اختبار ،Sequential F-

statistic determined thresholds   ،لتوصيف عدد العتبات في النموذج

، Threshold Regression testوأخيرا بالحصول على مخرجات اختبار 

وذلك للحصول على األنظمة الحاكمة للعالقة بين متغيرات الدراسة. وقد 

إختبار التكامل  توصلت الدراسة إلى عدة نتائج هامة أهمها: أكدت النتائج في

وباستخدام   Johansen Co-integration testالمشترك باستخدام

Maximum Eigenvalue test  على وجود تكامل مشترك بين متغيرات

الدراسة، وهو ما يعني وجود عالقة توازنية حقيقية بينها. كما أكدت نتائج 

جود على و Threshold Regression testإختبار نموذج انحدار العتبة 

 > LNTF)نظامين حاكمين للعالقة بين متغيرات الدراسة: ففي النظام األول: 

% 1( بنسبة (LnTF، توضح النتائج القياسية أنه لو زادت قيمة  (11.03957
( ستزداد (LnGDPفإن قيمة لوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

، تبين النتائج  (LNTF => 11.03957)(. وفي النظام الثاني: %0.17بـ )

( ستزداد (LnGDP% فإن قيمة 1( بنسبة (LnTFالتطبيقية أنه لو زادت قيمة 

(. وبالتالي أكدت النتائج وجود تأثير إيجابي لإليرادات الحكومية %0.23بـ )

غير النفطية )الضرائب والرسوم( على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

عودية، وأوضحت النتائج ارتفاع القدرة التفسيرية في المملكة العربية الس

 F-statistic(، كما بلغت %82.5المعدلة) 𝑅2للنموذج، حيث بلغت قيمة 

%. وفي ضوء هذه النتائج 1(، وارتفاع مستوى الثقة للنموذج عند 79.7)

أوصى الباحث بـ: زيادة معدالت ضريبة أرباح الشركات المستوردة للسلع 

الترفيهية واالستهالكية)غير الضرورية(. وزيادة معدالت ضريبة القيمة 

الزيادات  المضافة على السلع المستوردة غير الضرورية. وأخيرا بإعادة توجيه

 الضريبية نحو اإلنفاق الحكومي االستثماري )وليس الجاري(.  

 
 الكلمات المفتاحية:

الضرائب، الرسوم، الناتج المحلي اإلجمالي، منحنى الفر، التكامل المشترك، 

 نموذج انحدار العتبة.

 : JELتصنيف 

E01, E60, H20, H22, H30  
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 راشد بن حميد للثقافة والعلوم
 .السعودية–أستاذ االقتصاد بجامعة الملك خالد بأبها *.

 *Prof. Ahmed Muhammad Salama shamon 

 

Abstract 

 
This study aimed to measure the impact of taxes and fees on Saudi 
gross domestic product (estimation of the Laffer hypothesis), and 
to test the existence of a real long-term relationship between the 
study variables. In the methodology of his study, the researcher 
relied on several quantitative tools: that began to ensure the 
stability of the time series of variables, then by conducting a co-

integration test using the Johansen Co-integration test in order to 
test the true relationship between the study variables in the long 
term, then by conducting the Unit Root with break test, and then 
by conducting the Sequential test F-statistic determined thresholds 
to characterize the number of thresholds in the model, and finally, 
by obtaining the output of the Threshold Regression test, to obtain 
the systems governing the relationship between the study 
variables. The study reached several important results, the most 

important of which are: The results of the co-integration test using 
the Johansen Co-integration test and using the Maximum 
Eigenvalue test confirmed the existence of co-integration between 
the study variables, which means that there is a real equilibrium 
relationship between them. The results of the Threshold 
Regression test confirmed the existence of two governing systems 
for the relationship between the study variables: In the first 
system: (LNTF < 11.03957), the applied results show that if the 

value of LnTF increases by 1%, the value of LnGDP will increase 
by (0.17%). In the second system: (11.03957 <= LNTF), the 
applied results show that if the value of LnTF increases by 1%, the 
value of LnGDP will increase by (0.23%). Consequently, the 
results confirmed the existence of a positive impact of non-oil 
government revenues (taxes and fees) on the GDP at constant 
prices in KSA. The results indicated a high explanatory power of 
the model, where the adjusted R^2 value reached (82.5%), F-
statistic (79.7), and a high The confidence level for the model is at 

1%. In light of these results, the researcher recommended: 
Increasing the tax rates for corporate profits that import 
recreational and (unnecessary) consumer goods. Increasing value-
added tax rates on non-essential imported goods. And finally, by 
redirecting tax increases to government investment spending )not 
current government spending).  
 

Keywords:  

Taxes, fees, GDP, Laffer curve, Co-integration, Threshold 
Regression 

 
JEL Classifications: 
E01, E60, H20, H22, H30  
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 ةـــدمــقــم

وقد أخذ بالتنمية االقتصادية،  ا  وثيق ا  أهم المواضيع المرتبطة ارتباطمن النمو االقتصادي من الناحية العلمية  يعد

هدف الكثير من الحراك الفكري المستمر والمتواصل في كافة الدول وذلك بموضوع النمو االقتصادي وآليات تحقيقه 

النامية بتكييف  ولالعديد من الدقامت فالحديثة،  محددات النمو االقتصاديتحفيز ودعم النمو االقتصادي في ظل 

المملكة العربية السعودية من  وتعد الجديدة للنمو، المحدداتوفق هذه  بشقيها المالي والنقدي سياساتها االقتصادية

المالية تكييف سياساتها  جاهدة حاولتالتي والدولي و اإلقليمي المستويينالدول النامية ذات المكانة االقتصادية على 

 االئتمانالعالقة بين وتعد  .عليها يعتمدالجديدة التي  المحدداتلة النمو االقتصادي وفق من أجل دفع عج والنقدية

 لصناعة الماليةوذلك لما ل، من الموضوعات الهامة على كافة المستويات المحلية والدوليةالمصرفي والنمو االقتصادي 

المصارف بدور فعال تقوم حيث النمو االقتصادي ودرجة تحسين نوعية وفي  جوهر االقتصاد الحديث، في أهميةمن 

المؤسسات المالية والمصرفية  نألهذا يمكننا القول ب نشطة االقتصادية المختلفة،ومباشر في تمويل المشاريع واأل

من خالل تمويل التنمية بما تقدمه من خدمات مختلفة لتحقيق النمو االقتصادي  عمليةتتحمل العبء األكبر في دفع 

 لإلئتمانالطويل  األجلفي  ثراأل قياسلى إالرامية والحالية  ةدراسالومن هنا جاءت  .المجتمععملية التنمية في 

على النمو  (والتجاريةاإلنشائية والصناعية  األنشطة )وتحديدا   االقتصادية الهامة األنشطةبعض  المصرفي في

  .م (2019-1970الطويل بالتطبيق على المملكة العربية السعودية في الفترة ) األجلاالقتصادي في 

  تساؤالت الدراسة

المصرفي في األنشطة اإلنشائية والصناعية والتجارية على النمو االقتصادي  االئتمان أثرقياس تأتي الدراسة الراهنة "

    التالية: الرئيسية التساؤالت علىلإلجابة وذلك  ،"السعودي: دراسة تطبيقية

  وبيناألنشطة اإلنشائية والصناعية والتجارية المصرفي في  االئتمانبين  األجلهل توجد عالقة توازنية طويلة 

 النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية؟

  في المملكة الطويل  األجلفي على النمو االقتصادي المصرفي في أنشطة البناء والتشييد  االئتمان أثرما هو

 العربية السعودية؟

  في المملكة الطويل  األجلفي على النمو االقتصادي  واإلنتاجالصناعة المصرفي في أنشطة  االئتمان أثرما هو

 العربية السعودية؟

  الطويل في المملكة العربية  األجلالمصرفي في النشاط التجاري على النمو االقتصادي في  االئتمان أثرما هو

 السعودية؟ 

 

 الدراسة  أهمية

 يلي:نوردها فيما العديد من الجوانب، والتي الراهنة في ة دراسال أهمية تتمثل

 ا  مستمر ا  نصيبزال أحد أهم المواضيع التي تنال يكان وال  االقتصادي نموموضوع الدراسة في حد ذاته، فال أهمية 

من الدراسة واالهتمام، سواء في مجال البحوث أو دراسات مراكز البحث أو توجهات متخذي القرارات المتعلقة 

 بالسياسات االقتصادية للدول.

  ئتمانامن خالل ما يقدمه من  في تمويل عملية التنمية االقتصاديةللمصارف المحوري الهام و دورالإبراز 

 .مصرفي في األنشطة اإلنشائية والصناعية

 باستخدام منهجية التكامل المشترك لـ ـ جوهانسن( الدقيقة الحالية من خالل منهجيتها ةدراسال تتضح أهمية( ،

اإلنشائية  التفصيلية األنشطة المصرفي في االئتمانل بين يالطو األجلدراسة العالقة التوازنية في إلى الرامية و

لذا تعد هذه الدراسة من أوائل  وبين النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية.والتجارية والصناعية 

األنشطة اإلنشائية الدراسات )على حد علم الباحث( التي تناولت هذا الموضوع بشكل تفصيلي في األنشطة 

   وبنفس المنهجية المتبعة في المملكة العربية السعودية.   والصناعية والتجارية

  تسعى إلى تحقيقه  ا  مشترك ا  متخذي القرار بالعوامل الدافعة للنمو االقتصادي باعتباره هدفالقادة وزيادة اهتمام

هتمام من قبل األكاديميين بمعرفة أهم محددات النمو االقتصادي، وذلك وفق االزيادة ضافة لإ. كافة الدول

للمؤسسات المالية والمصرفية في تمويل عملية  الهام، والتي من أهمها الدور للنمو االقتصاديالنظريات الحديثة 

  التنمية. 

 والتي المصرفي في األنشطة اإلنشائية والصناعية  االئتمانفيما يتعلق بالمقترحة  اآللياتإبراز أهم السياسات و

  .بالمملكة العربية السعودية القتصاديالنمو االالزمة لدعم  اآللياترسم السياسات وستسهم بها دراستنا الحالية في 

 أهداف الدراسة 

 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي

 في األنشطة اإلنشائية والصناعية والتجاريةالمصرفي  االئتمانبين  األجلختبار وجود عالقة توازنية طويلة ا 

  النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية.بين و
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  الطويل في المملكة  األجلالمصرفي في أنشطة البناء والتشييد على النمو االقتصادي في  االئتمان أثرقياس

 العربية السعودية.

  الطويل في المملكة  األجلالمصرفي في أنشطة الصناعة واإلنتاج على النمو االقتصادي في  االئتمان أثرقياس

  العربية السعودية.

  الطويل في المملكة العربية  األجلجاري على النمو االقتصادي في المصرفي في النشاط الت االئتمان أثرقياس

 السعودية.

 المصرفي في األنشطة اإلنشائية والصناعية  االئتمانختبار وجود عالقة سببية بين التغير في معدل نمو ا

 والتجارية وبين النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية.

  في المملكة. االقتصادي النمو)سياسات وآليات محددة( تساهم في دعم  مقترحاتالتوصل إلى مجموعة 

 

  طار النظري للدراسةاإل

على الرغم من ف ،محددات النمو االقتصاديأهم تحديد عبر فترات زمنية متعددة  الكثير من االقتصاديبن حاول قدل 

نه ال يوجد إجماع عام على نموذج نمو واحد إنظريات النمو االقتصادي لتحقيق النمو المستدام ف المستمر في تطورال

النظريات االقتصادية ليست بالضرورة  فإن "ستيرن"،و "ميردال"لخبراء اقتصاديين مثل  ا  قتطبقه كل الدول، ووف

يجب على متخذي القرارات االقتصادية في هذه فالنامية.  الدول في  لتحقيق النمو االقتصادي  جيد كأساس مناسبة

كما   للظروف الداخلية لكل منها. ا  منها وفق ستفادةالواالنظريات االقتصادية  أو إعادة صياغة بتعديل الدول أن تقوم

النامية قد يكون لها هياكل  الدول، أن نظريات النمو في الدول المتقدمة هي غير مناسبة للبلدان النامية، ف"هيكس"يرى 

"تشينري" وقد استعرض  بهذه النظريات. يالنامية بشكل كاف لدولا مختلفة، وبالتالي قد ال يتم تفسير عملية النمو في 

 الدولواوضح أنه من المهم مراعاة االختالفات بين مجموعتي  ا  معا 25 مدارالدراسات التجريبية التي أجريت على 

)Hosseinpour, ()1.حدةدراسات تجريبية دقيقة ومفصلة لكل دولة على  إجراءفي تحليل عملية النمو بهما. لذا يجب 

Nezhad, Azizarman, & Salahmanesh, 2019)   

ن االقتصاديين اختلفوا فيما أب ،وفيما يتعلق بالعالقة بين تنمية النظام المالي والنمو االقتصادي فإنه يمكن القول لكنو 

، ، )مرار)2((2018, )لمزاودة حيث وجدت ثالثة فرضيات أساسية في هذه العالقة: ،بينهم حول طبيعة هذه العالقة

قيادة العرض( بمعنى أن تنمية النظام المالي فرضية  يقوم بدور)فمنهم من رأى أن تنمية النظام المالي  ،)3((2016

وذلك من خالل توفير التمويل الالزم لتحفيز النمو االقتصادي، النمو االقتصادي  هي من تؤدي إلى تحقيق

أن ومنهم من رأى  )Chu()6, 2020(و )Hacievliyagil & Eksi()5, 2019(و )Jin & Shi ()4,2020 (:أمثال

، وفي هذه تبعية الطلب( فرضية)بـ  وهذا ما يسمى لنمو االقتصاديبالتبعية ل أثرهي التي تتالنظام المالي  في تنميةال

: االقتصاديينومن هؤالء النظام المالي ونمو النمو االقتصادي هو الذي يحفز على تطور نجد أن الحالة 

(2019 ,Drozdowska, Bongini, Smaga & Witkowskic))7(  

تجاهين بين تنمية ابوجود عالقة ثنائية ذات  يرىاالقتصاديين من من  ا  ثالث ا  فريقكما أن هناك ، )8((Leitao, 2010)و

 :أمثال فكل منهما يؤثر في نمو وتطور األخر  ،)فرضية العالقة التبادلية( النظام المالي وبين النمو االقتصادي

(2020 ,Aslanishvili)(9) 2020(و, & Dev Zhou()10( 

لمزيد من التعرف على طبيعة العالقة بين نمو وتطور ، و)Chang, & Hsueh ,Wu, Huang()11, 2020(و 

وذلك على النحو  الموضوع افي هذ أهم الدراسات التطبيقية األن نستعرضوالنظام المالي وبين النمو االقتصادي، 

    التالي:

 : الدراسات التطبيقية العربيةأوالا 

  ،وقد استهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى مساهمة التمويل اإلسالمي في تمويل )12((2020دراسة )يوسف ،

المنهج الوصفي التحليلي، السعودية، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المملكة العربية  مشروعات البنية التحتية في

 ليتناسب مع الجوانب النظرية لهذا الموضوع، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن التمويل اإلسالمي يعتبر مصدرا  

لتمويل مشروعات البنية التحتية، وأن تجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال أكدت  ا  بمناس ا  وأسلوب هاما  

ويل من خالل مساهمته الكبيرة في تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية. وقد أوصت نجاح هذا النوع من التم

هذه الدارسة بضرورة تقديم التسهيالت لقطاعات التمويل اإلسالمي لضمان زيادة مشاركة هذه القطاعات في 

 سالمية المحلية. وصت بزيادة الدعم لتطوير سوق الصكوك اإلأتمويل مشروعات البنية التحتية بشكل مستمر، كما 

  ،وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة مصرف شاري التجاري في )13((2020دراسة )حسن ،

الذي يقدمه، وقد أظهرت النتائج التطبيقية لتلك الدراسة أن لإلئتمان  االئتمانإنتاجية االقتصاد التشادي عبر 

فع المصرفي أهمية كبيرة في المساهمة في اإلنتاجية في االقتصاد التشادي، حيث يمكن االعتماد عليه في ر

مصرف الذي يمنحه  االئتمانأظهرت النتائج التطبيقية وجود تأثير إيجابي بين  معدالت النمو االقتصادي، كما

 ساهم في اإلنتاجية في االقتصاد التشادي.    االئتمانشاري التجاري والدخل القومي، وأن توسع المصرف في منح 

  ،ات المصرفية الممنوحة االئتمان، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العالقة بين (14)(1920دراسة )القرصو

(، وقد استخدم الباحث 2017:1998ئر خالل الفترة )للقطاعين العام والخاص وبين النمو االقتصادي في الجزا
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أظهرت النتائج التطبيقية لهذه  ، وقد (ECM)في دراسته منهجية التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ

 معنوية غير لكنها موجبة كلها كانت اختيارها تم التي المتغيرات إشارة معامالت الدراسة في األجل الطويل أن

 لمختلف الممنوحة القروض نسبة ضعف لىإ يعود االقتصادي، ويرى الباحث أن ذلك قد النمو على التأثير

 القصير المدى في الخطأ تصحيح نموذج تقدير نتائج وقد أظهرت .المحلي االجمالي بالناتج مقارنة القطاعات

 إلرتفاع نتيجة هذا يكون وقدالقروض الممنوحة للقطاع العام واإلدارات المحلية من  لكل معنويا   وغير سلبيا   أثرا  

الفساد في النظام المالي في الجزائر، كما بينت النتائج التطبيقية لهذه الدراسة أن العالقة السببية اتجهت  معدالت

من النمو االقتصادي إلى تطور القروض المصرفية الموجهة للقطاع الخاص، حيث إن النمو االقتصادي يؤدي 

صرفية إما من أجل إيداع المدخرات أو الطلب على القروض من أجل إلى زيادة الطلب على الخدمات الم

 من أجل تطور القطاع المصرفي في األجل القصير.  االستثمار، أي أن النمو االقتصادي في الجزائر يعد ضروريا  

  ،ة قياس مستوى تأثير التطور المالي على النمو االقتصادي: حال ، والتي هدفت إلى)2((1820دراسة )لمزاودة

(، وقد توصلت هذه الدراسة لمجموعة من ARDELباستخدام منهجية التكامل المشترك وفق منهجية ) الجزائر،

النتائج أهمها: أنه في األجل الطويل بين مؤشر حجم األصول أثر سلبيا  على النمو االقتصادي وذو داللة إحصائية، 

في النموذج التنموي الجزائري. كما أوضحت النتائج وهذا ما يؤكد على عدم أهمية نظام التمويل والقطاع المالي 

التطبيقية في األجل الطويل عدم وجود تكامل مشترك بين مؤشرات التطور المالي كمؤشر لحجم النظام المالي 

ومؤشر القروض الخاصة وبين نصيب الفرد من الناتج الحقيقي خارج قطاع المحروقات. وقد فسر الباحث هذه 

ن مستوى التطور المالي في الجزائر خاضع للعنة الموارد النفطية، وبالتالي فإن النظام المالي النتائج السلبية بأ

 من تخفيضها وتنويعها. بدولة الجزائر يعمل على سوء تخصيص الموارد وتعظيم المخاطر بدال  

  ،المحلي في  االئتمان، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور )15((1820دراسة )الشيخ أرضي، وصافي

 االئتماناالقتصاد الوطني والوظائف التي يؤديها مع بيان العوامل المحلية والخارجية المؤثرة في فاعلية وتطوير 

 االئتمانالمحلي، وذلك باستخدام عدد من المتغيرات الكلية وبيان مدى تأثيرها فيه، وقد توصلت الدراسة إلى أن 

كلي وذلك من خالل ما يتم تقديمه من التمويل الالزم لها ألداء دورها المحلي يؤثر وبشكل فعال في االقتصاد ال

 في النشاط االقتصادي وبشكٍل يؤدي إلى رفع مستوى األداء في االقتصاد العراقي.  

  ،والتي هدفت إلى تحليل العالقات بين المؤشرات المصرفية والنمو االقتصادي في (3)(1620دراسة )مرار ،

يقية لهذه الدراسة وجود تأثير إيجابي لإلئتمان ب(، وقد أظهرت النتائج التط1996-2014فلسطين خالل الفترة )

المصرفي المقدم للقطاع الخاص على النمو االقتصادي، بينما ال يوجد تأثير معنوي لإلئتمان المصرفي المقدم 

الخاص  للقطاع المقدمة يةتماناالئ التسهيالت بين السببية فحص نتائج للقطاع العام على النمو االقتصادي. كما إن

 النمو أن تبعية الطلب، أي بنظرية يتعلق فيما النظري التحليل نتائج أكدت القصير المدى في والنمو االقتصادي

في وزيادة الطلب على خدماته من أجل تطور القطاع المصرفي  ا  جد ا  يعتبر ضروري فلسطين في االقتصادي

 .المدى القصير

  ،ية المباشرة على النمو االئتمانوقد هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر التسهيالت  ،)16((1620دراسة )حمدان

(، وقد بينت النتائج التطبيقية لهذه الدراسة وجود متجه للتكامل المشترك 1995-2012االقتصادي خالل الفترة )

ية االئتماناألجل بين التسهيالت  ما يعني وجود عالقة توازنية طويلة الدراسة التابعة والمستقلة، وهو بين متغيرات

المباشرة وبين النمو االقتصادي بفلسطين، كما أوضحت العالقة في األجل الطويل وجود تأثير إيجابي للتسهيالت 

 ية المباشرة على النمو االقتصادي. االئتمان

  ،المصرفي الخاص على النشاط االقتصادي  االئتمان، والتي هدفت إلى قياس تأثير )17((1520دراسة )مشبب

 االئتمان(، وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة وجود تأثير إيجابي ضعيف بين 2000-2012باليمن خالل الفترة )

 المصرفي الخاص في اليمن وبين التغيرات في الناتج المحلي االجمالي. 

  ،تحليل مدى مساهمة المصارف التجارية في  ، وقد هدفت هذه الدراسة إلى)18((1520دراسة )أبو عيدة، وزبدة

(، وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود أثر 1994-2013تحقيق النمو االقتصادي في فلسطين خالل الفترة )

 ية وبين معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي بفلسطين.االئتمانإيجابي بين معدل النمو في التسهيالت 

  ،الممنوح من البنوك التجارية  االئتمانلى تحليل أثر إ، وقد استهدفت هذه الدراسة )19((2009دراسة )العجران

في المملكة العربية السعودية على الناتج المحلي االجمالي غير النفطي، وقد اختبرت هذه الدراسة دالة كوب 

المصرفي الممنوح للقطاع الخاص للدالة، وقد اعتمدت هذه الدراسة في منهجيتها  االئتماندوجالس مع إضافة 

التطبيقية على منهجية التكامل المشترك، ونموذج تصحيح الخطأ، وقد توصلت الدراسة إلى وجود معادلة واحدة 

ت نتائج الدراسة جل بين متغيرات الدراسة، كما أكدألا ةك، وهو ما يؤكد وجود عالقة طويلتحقق التكامل المشتر

الممنوح من البنوك التجارية للقطاع  االئتمانود عالقة إيجابية بين متغيرات الدراسة المستقلة )جالتطبيقية و

الخاص، ورأس المال بالقطاع الخاص( وبين النمو في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي، بينما وجدت عالقة 

ن النمو في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي، وقد أرجعت الدراسة سالبة بين عدد العمالة بالقطاع الخاص وبي

لى الخارج. وقد أوصت هذه الدراسة بزيادة القروض طويلة األجل الممنوحة إذلك بسبب تحويالت العمالة الوافدة 

 للنشاطات االنتاجية ذات المساهمة الكبيرة في الناتج المحلي االجمالي بالمملكة.

ا    ت التطبيقية األجنبية : الدراساثانيا



  5 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد الواحد والعشرون، العدد األول 

  2020(دراسة ,Wu, Huang, Chang, & Hsueh()11( وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العالقة بين تنمية ،

 باستخدامالنظام المالي والنمو االقتصادي في االقتصاديات األسيوية الكبيرة في الصين واليابان والهند وذلك 

بين المتغيرات  األجللبيان وجود عالقة توازنية طويلة  (ARDEL)وفق منهجية  منهجية التكامل المشترك

التابعة والمستقلة، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة هامة من النتائج والتى يمكن ذكرها على النحو التالي: 

بين تنمية النظام المالي والنمو  إيجابيةالنتائج وجود عالقة سببية  أوضحت: فيما يتعلق باالقتصاد الصيني أوال  

المصرفي الخاص  االئتمانومعنوية بين  إيجابيةالطويل وجود عالقة  األجلاالقتصادي، فقد بينت النتائج في 

 تأثيرا  تلك العالقة  أظهرت القصير وفي بعض الفترات الزمنية األجلوبين النمو االقتصادي بالصين، ولكن في 

 االئتمانوالنمو االقتصادي الصيني. كما بينت هذه الدراسة أنه من األفضل أن يتوقف الخاص  االئتمانبين  سلبيا  

بها، مع  االئتمانالمصرفي الممنوح لشركات القطاع العام المتعثرة لعدم توفر عنصر الكفاءة في استغالل هذا 

ة لما لها من دور بارز المصرفي الممنوح لشركات الصناعات التحويلية الصيني االئتمانزيادة حجم  أهميةبيان 

ي للبنوك االئتمانفي دعم وتحفيز االقتصاد الصيني، وأكدت هذه الدراسة على ضرورة مراقبة الحكومة لألداء 

المملوكة للدولة والتحقق من عملية تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد المالية من حيث المدخالت والمخرجات 

: فيما يتعلق باالقتصاد الياباني، فتشير النتائج التطبيقية إلى وجود ثانيا  لدعم وتحفيز النمو في االقتصاد الصيني. 

النتائج أن النمو  أوضحتثنائية اإلتجاه بين تنمية النظام المالي وبين النمو االقتصادي، حيث  إيجابيةعالقة سببية 

نظام المالي يدعم ويحفز االقتصادي يعزز ويحفز على نمو وتطور النظام المالي، كما أن النمو والتطور في ال

قيام صانعي السياسات االقتصادية في الدولة بضرورة  أهميةالنمو االقتصادي باليابان، وأشارت هذه الدراسة ب

ات مالية مناسبة لتطوير النظام المالي وزيادة كفاءته وهو ما يعزز النمو إجراءصياغة وتنفيذ سياسات و

ثنائية  إيجابية: فيما يتعلق باالقتصاد الهندي، أكدت النتائج التطبيقية وجود عالقة سببية االقتصادي الياباني. ثالثا  

تجاه بين تنمية النظام المالي وبين النمو االقتصادي بالهند، وهو ما يعني أن تنمية النظام المالي تدعم وتحفز الا

تقليل تدخل الحكومة في األنظمة  ميةأهعلى النمو االقتصادي بالهند والعكس صحيح، وقد بينت هذه الدراسة 

 المالية مع زيادة كفاءة المؤسسات المالية بالدولة وتشجيع نموها.        

  2020(دراسة ,Chu()6( واجريت  الهيكل المالي على النمو االقتصادي، تأثير، وهدفت هذه الدراسة إلى قياس

 (،2015-1971في الفترة )وذلك دولة حول العالم )متقدمة ونامية(  99على  panel dataستخدام اهذه الدراسة ب

 العالقةوقد استخدمت الدراسة مجموعة متنوعة من مؤشرات الهيكل المالي ومتغيرات االقتصاد الكلي لفحص 

وقد توصلت بينهما وذلك في ظل النظم المالية غير المتوازنة وفي ظل التقلبات واألزمات االقتصادية والمصرفية. 

بين النظام المالي والنمو االقتصادي،  إيجابيةهذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي من أهمها وجود عالقة 

يساعد الدولة على تحقيق النمو االقتصادي بشكل قوي وسريع،  نشاطا  أكثر و حيث أن النظام المالي األكثر كفاءة  

بمعايير الكفاءة المصرفية ال يحقق أي  حجم فقط والذي ال يهتم كثيرا  النظام المالي المتصف  بكبر الأن  في حين

على النمو االقتصادي في الدولة، كما توصلت هذه الدراسة لنتيجة مؤداها أنه إذا كانت الدولة بها إيجابي دور 

يعزز سوق أوراق مالية متطورة ولكن في الوقت ذاته يعاني نظامها المصرفي من ضعف الكفاءة فإن ذلك ال 

 النمو االقتصادي فيها.  

 ( 2020دراسة ,Aslanishvili))9( ية للقطاع المصرفي على النمو االئتماناألنشطة  أثرهدفت إلى بيان  التي، و

بين  األجل، وقد توصلت النتائج التطبيقية لهذه الدراسة إلى وجود عالقة توازنية طويلة في جورجيا االقتصادي

 إيجابيةالمؤشرات المالية وبين النمو في الناتج المحلي االجمالي الحقيقي، كما بينت النتائج وجود عالقة سبيية 

( وبين معدل النمو في الناتج المحلي االجمالي الحقيقي، كما بينت M2ثنائية االتجاه بين مؤشر عرض النقود )

إيجابي  تأثيرنتائج هذه الدراسة أن توفير التمويل لالستثمار يحفز النمو االقتصادي ويطوره وهو ما يعني وجود 

 ماناالئتالالمحدود في  ستخدامبينهما. وقد حذر الباحث المؤسسات المصرفية من خطورة االندفاع نحو اال

 المصرفي وذلك حتى ال يقع االقتصاد في براثن مشكلة التضخم. 

 ( 2020دراسة ,& Shi Jin))4( المصرفي والقدرة  االئتمان تأثير، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العالقة بيان

قيام البنوك والمؤسسات المالية  أهمية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى في الصين االبتكارية على النمو االقتصادي

في يجابي اإل هاتأثيرو هادورلبتوفير الدعم المالي للصناعات الناشئة، وبخاصة الصناعات عالية التقنية، وذلك 

 دعم وتحفيز النمو االقتصادي.

 ( 2020دراسة ,Zhou & Dev))10( التطور والنمو في النظام المالي على أثر، وهدفت هذه الدراسة إلى بيان 

، وقد دولة)متقدمة ونامية( 28على  panel dataبإستخدام ، (2006-2018النمو االقتصادي خالل الفترة )

بين التطور والنمو في النظام المالي وبين معدل النمو  إيجابيةتوصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة ثنائية 

فالتطور والنمو في النظام المالي يدعم ويحفز النمو  االقتصادي، فكل منهما يعزز ويدعم من نمو األخر،

 االقتصادي، كما أن النمو االقتصادي يدعم التطور في النظام المالي.      

 ( 2019دراسة ,Smaga & Witkowskic ,Drozdowska, Bongini))7( والتي هدفت إلى بيان العالقة ،

-1995با خالل الفترة )ووب وشرق ووسط أورالمصرفي وبين النمو االقتصادي في دول جن االئتمانبين 

المصرفي على النمو االقتصادي بدول جنوب  لإلئتمانسلبي  تأثير(، وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود 2015

على  سلبيا  المصرفي هو الذي يؤثر  االئتمانبا، وقد بينت هذه الدراسة أن التقلبات في حجم ووشرق ووسط أور

المصرفي كمحدد للنمو االقتصادي، كما بينت نتائج هذه الدراسة بأن للبنوك األجنبية العاملة بهذه  االئتماندور 
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المخاطر، هذا باإلضافة  دارةفعالة بها إل إدارةمية االقتصادية وذلك بسبب توفير نفي عملية الت إيجابيا   تأثيرا  الدول 

وية األقل خطورة والتي ال تنهار خالل فترات الركود لما لها من دور كبير في توفير التمويل للمشروعات التنم

 االقتصادي.

 ( 2019دراسة ,Hacievliyagil & Eksi))5(االئتمانإلى تحليل العالقة بين هذه الدراسة هدفت  قد، و 

منهجية التكامل المشترك,   باستخداموذلك  في تركيا، ونمو القطاعات الصناعية الفرعية إدارةالمصرفي وبين 

المصرفي وبين أداء القطاعات  االئتمانبين  األجللى وجود عالقة توازنية طويلة إوقد توصلت هذة الدراسة 

المصرفي وبين أغلب القطاعات  االئتمانبين  إيجابيةالصناعية الفرعية وقد أثبتت هذه الدراسة وجود عالقه 

 الصناعية النوعية وقد بينت هذة الدراسة بأن نمو وتطور القطاع المالي يحفز ويدعم النمو االقتصادي.

 ( 2014دراسة ,Timsina))20( المصرفي التجاري والمقدم للقطاع الخاص  االئتمان، والتي هدفت إلى دراسة

المصرفي  لإلئتمانإيجابي  تأثيرتوصلت هذه الدراسة إلى وجود  على النمو االقتصادي في دولة النيبال، وقد

 الطويل.    األجلالتجاري والمقدم للقطاع الخاص على النمو االقتصادي في 

 ( 2013دراسة ,& Musa Abdulsalam))21( الدراسة إلى دراسة وتحليل العالقة بين النمو هذه ، وقد هدفت

للنمو في القطاع المصرفي إيجابي  تأثيرفي القطاع المصرفي ومعدل النمو االقتصادي، وقد توصلت لوجود 

 الطويل.  األجلعلى النمو االقتصادي في 

 ( دراسةLeitao, 2010))8(  وبين النمو  المصرفي االئتمانإلى تحليل العالقة بين الدراسة  هدفتوالتي

المصرفي  ئتمانلالسلبي  تأثيربي، وبينت النتائج التطبيقية لهذه الدراسة وجود واالقتصادي في دول االتحاد األور

 بي.     وعلى معدل النمو االقتصادي بدول االتحاد األور

ا    وتميز الدراسة الحالية الدروس المستفادة من الدراسات التطبيقية السابقة :ثالثا

 جدا  النمو االقتصادي من الدروس الهامة والمصرفي  االئتمانتجاهها بين إالتعرف على طبيعة العالقة ويعد  .1

وفي هذا يمكننا القول بأن الدراسات السابقة أختلفت فيما بينها في نتائجها فمنها المستفادة من الدراسات السابقة. و

 تأثيرومنها من توصل لوجود  ،المصرفي وبين النمو االقتصادي االئتمانبين  إيجابيةمن توصل لوجود عالقة 

من توصل لوجود عالقة ثنائية  أيضا  المصرفي على النمو االقتصادي، ومن الدراسات السابقة  لإلئتمانسلبي 

 المصرفي والنمو االقتصادي. االئتمانبين النمو في  تجاهينمن اإل

والتي تتناولت العالقة  ت السابقة في أنها من الدراسات القليلة جدا  تتميز دراستنا الحالية عن غيرها من الدراسا .2

 باستخدام االقتصادي األنشطة اإلنشائية والصناعية والتجارية والنموالمصرفي في  االئتمانبين  األجلطويلة 

المصرفي من منظوره  االئتمانحيث تناولت معظم الدراسات السابقة موضوع  ،منهجية التكامل المشترك

القطاعين العام والخاص، وبعضها  الموجه نحو االئتمان في أغلبها، وبعضها من ناحية أو الشامل اإلجمالي

ه في النمو االقتصادي، فلم تتعرض أغلب الدراسات أثرالمالي والمصرفي ووالتحرير  خر في قضية التطوراأل

األنشطة اإلنشائية المصرفي في  االئتمانبين  األجلالعالقة طويلة قياس لموضوع  تفصيلي مباشرالسابقة بشكل 

)على حد علم  من أوائل الدراساتالدراسة هذه تعد لذا  ،والنمو االقتصادي في السعودية والصناعية والتجارية

    .في السعوديةالمتبعة بنفس المنهجية  التفصيلي الدقيق الموضوع هذاالتي تناولت  الباحث(

وهو ما نتعرض له  ستعراض الدراسات التطبيقية السابقةاأهم ثمرات من عد صياغة فرضيات الدراسة الحالية ت .3

 ن في الجزئية التالية من الدراسة.آلا

 فرضيات الدراسة 

من اإلطار النظري ومن الدراسات التطبيقيىة السابقة؛ ومن أجل اإلجابة عن تساؤالت هذه الدراسة، وتحقيق  انطالقا  

أهدافها فقد تم وضع فرضيات الدراسة بصورة عدمية لتتناسب مع المنهجية القياسية والتحليلية المتبعة في هذه الدراسة 

 وذلك على النحو التالي: 

• 0H
في األنشطة اإلنشائية والصناعية والتجارية المصرفي  االئتمانبين  األجل: التوجد عالقة توازنية طويلة 

  وبين النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية.

• 0H
المصرفي في أنشطة  االئتمان معدل نمو الطويل بين التغير في األجلال توجد عالقة موجبة ومعنوية في : 

   النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية.وبين البناء والتشييد 

• 0H
أنشطة المصرفي في  االئتمانالطويل بين التغير في معدل نمو  األجلال توجد عالقة موجبة ومعنوية في : 

  النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية. وبينالصناعة واإلنتاج 

• 0H
النشاط المصرفي في  االئتمانالطويل بين التغير في معدل نمو  األجلال توجد عالقة سالبة ومعنوية في : 

 النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية. وبينالتجاري 

 0H
المصرفي في األنشطة اإلنشائية والصناعية  االئتمانال توجد عالقة سببية بين التغير في معدل نمو : 

  والتجارية وبين النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية.
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والناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية والتجارية ألنشطة اإلنشائية والصناعية في االمصرفي  االئتمانتطور  .1

 م (2019-1970)خالل الفترة السعودية 

  :والتجارية ألنشطة اإلنشائية والصناعيةفي االمصرفي  االئتمانتطور  أ.

(م على 2019-1970المصرفي في األنشطة اإلنشائية والصناعية والتجارية خالل الفترة ) االئتمانيمكن تتبع تطور 

م، نالحظ من (2019-1970المصرفي في األنشطة اإلنشائية خالل الفترة ) االئتمانالنحو التالي: فبالنسبة لتطور 

قد متذبذبا  ومتقلبا  إلى حد كبير، ف كانالبناء والتشييد  نشاط في المصرفي االئتمانأن معدل نمو  (22)(1خالل الجدول)

 1972% عام 15.3إلى  1971% عام 7.4في بدايات فترة السبعينيات، فزاد من  في اإلرتفاع تدريجيا  هذا المعدل أخذ 

%، وبعد 129بمعدل نمو بلغ  1974معدل إلى ذروته عام الثم وصل  1973% عام 71.5ثم وصل معدل النمو إلى 

ثم انخفض  1975% عام 58.71حيث بلغ  في نشاط البناء والتشييد في اإلنخفاض تدريجيا   االئتمانذلك أخذ معدل نمو 

، 1998% عام 23.6% كما وصل إلى 14ليصا إلى  1994، ثم زاد مرة أخرى في عام  1984% عام 2.3بشدة إلى 

، ثم انخفض 2007% 14.7إلى  مرة أخرى ، ثم انخفض2005% عام 37.6، وبلغ 2002عام  25.3ثم وصل إلى 

، والمالحظ على معدل النمو 2018% عام 8.6إلى  بعد ذلك ليصل % فقط، ثم زاد1.7ليصل إلى  2013بشدة عام 

في العديد من سنوات السلسلة  سالبا  بل كان معدل النمو  وتارة هبوطا   تارة صعودا   ىإلى أخر فترةمن  وتقلبه تذبذبه

 (،2019، 2017، 2016، 2001، 1999، 1996، 1991، 1989 ،1987، 1986) في األعواموخاصة الزمنية 

 لإلئتمانالمصرفي في نشاط البناء والتشييد من خالل تتبع التطور في الوزن النسبي  االئتمان كما يمكن تتبع التطور في

ية في المملكة المصرفي الممنوح لكافة األنشطة االقتصاد االئتمانالمصرفي الممنوح لنشاط البناء والتشييد إلى إجمالي 

% عام 15.2يتضح لنا هذا التقلب في الوزن النسبي، والذي زاد من  (22)(1العربية السعودية، فمن خالل الجدول)

، ثم انخفض ليصل 1985% عام 23، ثم زاد إلى 1980عام  19.7، ثم انخفض إلى 1974عام  25.8إلى  1970

، ثم وصل إلى أدنى قيمة له في نهاية السلسلة 2005% عام 7بشدة ليصل إلى  ، ثم انخفض1990% عام 16.4إلى 

المنتجات النفطية لتذبذب إيرادات الدولة من  راجعا  ويرى الباحث أن ذلك % فقط. 6ليصل إلى  2019الزمنية عام 

عدة أزمات سعرية، في  شهد سوق النفط خالل فترة الدراسةنتيجة لتقلبات أسعار النفط من فترة إلى أخرى، حيث 

حيث ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى غير مسبوق وصل إلى حاجز  2008، وفي سنة  1997، و 1986 االعوام

دوالر  50والتي هبطت أسعار النفط في نهايتها بشدة لتصل إلى ما دون  2014سنة  وأخيرا   دوالر للبرميل، 140

التقلبات  هذه وفي ظل، 2020العام حتى  دوالر للبرميل تقريبا   55وأستمرت األسعار المنخفضة حول الـ  للبرميل،

الذي واالقتصادي غير المتنوع  الحادة ألسعار النفط في األسواق الدولية، يمكننا القول أن الدول النامية ذات الهيكل

االستقرار بسبب  عدممن لحالة  ومؤشرات نموه االقتصادي يعتمد على قطاع النفط سوف تتعرض ميزانيتها العامة

 .في النقطة التالية من الباحث الراهن، وهو ما سنتعرض له العامة الناجمة عن تقلبات أسعار النفطتذبذب اإليرادات 

 

 المصرفي الممنوح حسب النشاط اإلقتصادي مليون لاير االئتمان: 1جدول رقم 

 (* ) 

معدل النمو  

في إجمالي 

  االئتمان

لألنشطة 

 االقتصادية

% 

 إجمالي

  االئتمان

لألنشطة 

 االقتصادية

 ) * (

الوزن 

النسبي 

 ئتمانال

التجارة 

إلى 

إجمالي 

 االئتمان

%  

 ( *) 

معدل نمو  

في  االئتمان

 التجارة

% 

 التجارة

 ) * (

الوزن 

النسبي 

 ئتمانال

الصناعة 

واإلنتاج 

إلى 

إجمالي 

 االئتمان

% 

  (* )  

معدل نمو 

في  االئتمان

الصناعة 

 % واإلنتاج

الصناعة 

 واإلنتاج

 ) * (

الوزن 

النسبي 

 ئتمانال

البناء 

والتشي

يد إلى 

 إجمالي

 االئتمان

% 

 (* ) 

نمو  معدل 

في  االئتمان

البناء 

 والتشييد

% 

البناء 

والتشي

 يد

نهاية 

 الفترة

-- 1608 632.  -- 524 5.7 -- 91 15.2 -- 244 1970 

-2.17662 1573 34.5 3.626 543 7.1 21.978 111 16.7 7.377 262 1971 

8.455181 1706 37.3 17.3112 637 6 -8.108 102 17.7 15.2672 302 1972 

79.24971 3058 38.5 84.6154 1176 7.2 116.6667 221 16.9 71.5232 518 1973 

50.35971 4598 24.7 -3.401 1136 16.5 243.8914 760 25.8 128.9575 1186 1974 

80.23054 8287 38.4 180.4577 3186 12.2 33.0263 1011 22.7 58.6847 1882 1975 

-0.0362 8284 33.7 -12.304 2794 12.1 -1.088 1000 23.6 4.0914 1959 1976 

24.92757 10349 34.5 27.8812 3573 11.2 16.1 1161 23.1 21.8989 2388 1977 

73.61098 17967 32.9 65.2673 5905 10.3 59.6899 1854 21.2 59.6315 3812 1978 

51.36083 27195 36.4 67.7392 9905 8.9 29.8813 2408 21.7 54.8269 5902 1979 

40.04045 38084 38.6 48.6017 14719 9.1 43.6877 3460 19.7 27.2958 7513 1980 

21.06134 46105 35.8 12.2223 16518 9.9 32.5723 4587 21.5 31.7982 9902 1981 
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8.615118 50077 35.2 6.5746 17604 9 -1.831 4503 22.2 12.0582 11096 1982 

15.05881 57618 33 8.0209 19016 9.8 25.8494 5667 22.4 16.4744 12924 1983 

6.980457 61640 30.9 0.2945 19072 9.9 7.6231 6099 21.4 2.2671 13217 1984 

-0.65704 61235 32.7 4.9602 20018 8.9 -11.018 5427 23 6.3933 14062 1985 

-4.4615 58503 34.2 0.0699 20032 9.3 0.4607 5452 19.2 -20.132 11231 1986 

8.661094 63570 30.8 -2.117 19608 7.5 -12.894 4749 17.5 -0.828 11138 1987 

11.65172 70977 26.7 -3.356 18950 5.8 -13.119 4126 18.1 15.2361 12835 1988 

4.650802 74278 27.8 8.934 20643 5.5 -1.042 4083 14.4 -16.471 10721 1989 

-9.63812 67119 21.9 -28.765 14705 7.7 25.8388 5138 16.4 2.4718 10986 1990 

26.42471 84855 17.5 0.8433 14829 7.5 23.0829 6324 12.7 -2.203 10744 1991 

27.20759 107942 18.7 35.9498 20160 6.8 15.3384 7294 11.1 11.5506 11985 1992 

11.21158 120044 19.2 14.0823 22999 8 31.3408 9580 10.3 3.5378 12409 1993 

11.67155 134055 21.1 22.8401 28252 9.6 34.4781 12883 10.5 13.9657 14142 1994 

2.837641 137859 25.4 23.9948 35031 8.8 -5.402 12187 10.4 1.6051 14369 1995 

-3.0727 133623 22.3 -15.124 29733 10.4 13.6293 13848 10.4 -2.881 13955 1996 

11.6679 149214 24.8 24.2727 36950 9.7 4.1594 14424 10.5 12.4042 15686 1997 

19.84666 178828 26 25.8674 46508 12 48.6897 21447 10.8 23.6453 19395 1998 

-6.99275 166323 23.4 -16.217 38966 14.3 10.7521 23753 11.6 -0.113 19373 1999 

4.334939 173533 22.1 -1.45 38401 13.7 0.0842 23773 11.2 0.222 19416 2000 

8.117764 187620 21.4 4.5988 40167 13.1 3.7269 24659 8.9 -13.752 16746 2001 

12.27854 210657 20 5.0464 42194 11.5 -1.359 24324 10 25.2956 20982 2002 

17.23655 246967 21 22.9701 51886 10.8 9.3735 26604 8.9 4.6373 21955 2003 

34.48598 332136 18.9 21.05 62808 8 -0.32 26519 6.9 5.0194 23057 2004 

36.23967 452501 18.4 32.2347 83054 7.6 29.9446 34460 7 37.5981 31726 2005 

9.848818 497067 22.4 34.2633 111511 7.6 9.0133 37566 7.6 19.287 37845 2006 

19.66998 594840 21.4 14.3143 127473 9.1 44.6494 54339 7.3 14.7338 43421 2007 

25.21048 744802 23.7 38.7415 176858 10.7 45.9964 79333 7.3 25.2182 54371 2008 

-1.06028 736905 23 -4.319 169220 10.2 -5.406 75044 6.1 -17.712 44741 2009 

5.216005 775342 23.4 7.0394 181132 11.6 20.0389 90082 7.2 24.3691 55644 2010 

11.02933 860857 21.3 1.108 183139 13 24.6609 112297 8.1 25.8213 70012 2011 

17.10563 1008112 20.6 13.2959 207489 12.6 13.1428 127056 7.5 8.5642 76008 2012 

12.0808 1129900 20.9 13.859 236245 12.5 11.2509 141351 6.8 1.6853 77289 2013 

11.94619 1264880 20.4 9.0863 257711 12.7 13.6087 160587 6.6 8.3052 83708 2014 

8.674183 1374598 20.9 11.5315 287429 12.7 8.7118 174577 7.8 27.5278 
10675

1 
2015 

3.22618 1418945 21.3 5.2973 302655 12.6 2.3291 178643 7.4 -1.465 
10518

7 
2016 

-0.9863 1404950 22.4 4.1245 315138 11.6 -8.791 162939 6.4 -14.778 89642 2017 

2.687284 1442705 19.6 -10.406 282344 12 6.0876 172858 6.7 8.5719 97326 2018 

7.608901 1552479 18.5 1.976 287923 10.1 -9.316 156754 6 -4.599 92850 2019 

 على البيانات المرفقة بالجدول.  اعتمادا  *من إعداد الباحث 
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 االئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط اإلقتصادي مليون لاير :1شكل 

 
 الوزن النسبي لإلئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط اإلقتصادي )%( :2شكل 

 

 

 م  (2019-1970العربية السعودية خالل الفترة )تطور الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة  ب.

كأحد أهم المقاييس المستخدمة  ( األوسع نطاقا  GDPمؤشر قياس معدل النمو في الناتج المحلي االجمالي) استخداميعد  

في قياس األداء االقتصادي في أغلب دول العالم، ويمكن أن نتعرض ألهم التطورات في النمو االقتصادي في المملكة 

الصادر عن البنك المركزي  56لملحق اإلحصائي للتقرير السنوي الـللبيانات الواردة باالعربية السعودية، وفقا 

، وكذلك من (22)(2ن خالل البيانات الواردة في هذا التقرير والمشار اليها في الجدول )، ومم2020عام  السعودي

أن معدل النمو السنوي في الناتج المحلي االجمالي للمملكة العربية السعودية  اوالذي يتضح منه (4)(،3) ينخالل الشكل

في العديد من سنوات  سالبا  نمو كان (، كما يالحظ أن معدل ال2019-1970وذلك كمتوسط عام للفترة ) %3.92بلغ 

، ويرجع ذلك بسبب التقلبات الكبيرة في السعر الحقيقي 20 ـفترة الدراسة ، وبخاصة خالل فترة الثمانينات من القرن ال

 21.47دوالر للبرميل في أول الثمانينات الى  76.09في تلك الفترة والذي انخفض من  2005)للنفط )بأسعار سنة 

المملكة العربية  اقتصاد استراتيجية وكبيرة في أهمية دوالر للبرميل في نهاية الثمانينات، ومن المعروف أن للنفط

اإلجمالي، وإجمالي  المحلي الناتج مساهماته في حيث من الماضي، القرن عشرينيات في تجاريا   اكتشافه السعودية، منذ

نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الثابتة  فقد بلغتالصادرات والموازنة العامة للدولة: 

بلغت نسبة مساهمة  ، كما2019وحتى العام 1970وذلك كمتوسط عام خالل الفترة من  55.8%(2010=  100)

كمتوسط عام خالل الفترة من  %84حوالي  الصادرات النفطية إلى اجمالي الصادرات في المملكة العربية السعودية

على ايرادات النفط  كليا   اعتمادا  تعتمد الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية ، كما 2019وحتى العام م2005

الفعلية  اإليرادات والمصروفاتبيانات بفي المملكة وحتى الوقت الحاضر ، وكما يالحظ من  منذ اكتشاف النفط تجاريا  

%  82 حوالي اإليرادات النفطية إلى إجمالي اإليرادات العامة في المملكة العربية السعودية بلغتة نسبللدولة أن 

 تفاقم إلى ذلك في السبب ويرجع ،جدا   وهي نسبة مرتفعة، 2019وحتى العام 1970كمتوسط عام خالل الفترة من 

 انخفاض إلى دىأ وهذا الزارعي والقطاع الصناعي كالقطاع خرى،األ االقتصادية منها القطاعات تعاني التي المشاكل

 . يرادات العامةاإل تحقيق مساهمتها في نسبة

 

 

 م(2019 -م 1970تطور الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية خالل الفترة ) : 2جدول رقم 

 مليون لاير
معدل النمو في الناتج المحلي  ( *) 

 % اإلجمالي باألسعار الثابتة

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

2010=100 
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24.17 891135 1973 

16.23 1035748 1974 

-8.93 943270 1975 

17.82 1111370 1976 

7.09 1190204 1977 

-5.22 1128079 1978 

11.92 1262539 1979 

5.65 1333904 1980 

1.94 1359821 1981 

-20.73 1077932 1982 

-16.05 904909 1983 

-4.66 862727 1984 

-9.79 778227 1985 

17.01 910625 1986 

-6.63 850228 1987 

13.11 961687 1988 

-0.50 956849 1989 

15.19 1102228 1990 

15.01 1267649 1991 

3.99 1318197 1992 

-1.36 1300220 1993 

0.56 1307485 1994 

0.21 1310258 1995 

2.64 1344815 1996 

1.10 1359658 1997 

2.89 1398998 1998 

-3.76 1346350 1999 

5.63 1422088 2000 

-1.21 1404870 2001 

-2.82 1365264 2002 

11.24 1518748 2003 

7.96 1639617 2004 

5.57 1731006 2005 

2.79 1779274 2006 

1.85 1812139 2007 

6.25 1925394 2008 

-2.06 1885745 2009 

5.04 1980776 2010 

10.00 2178792 2011 

5.41 2296697 2012 

2.70 2358690 2013 

3.65 2444841 2014 

4.11 2545236 2015 
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1.67 2587758 2016 

-0.74 2568569 2017 

2.43 2631091 2018 

0.33 2639811 2019 

 على البيانات المرفقة بالجدول. اعتمادا  من إعداد الباحث  *

 

 
 ( بالمليون لاير100=2010الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة) :3شكل 

 

 
 ()%(2010=100: معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )4شكل 

 منهجية الدراسة التطبيقية .2

الباحث على المنهج الكمي في محاولة التوصل إلى  أعتمدتساؤالت الدراسة واختبار صحة فرضياتها،  علىإلجابة ل 

على النمو  والتجارية المصرفي في األنشطة اإلنشائية والصناعية االئتمان أثرنماذج قياسية ستساعد في قياس 

، وذلك باالعتماد على منهجية التكامل المشترك لـ جوهانسن  الطويل األجلاالقتصادي في المملكة العربية السعودية في 

Johansen Cointegration test  ونموذج تصحيح الخطأ ،ECM  واختبار السببية لجرانجرGranger 

Causality Test ين الطويل والقصير، وذلك األجلفي  التابعة والمستقلة المتغيرات، لتحديد وقياس العالقة بين

على سلسلة زمنية لبيانات سنوية لمتغيرات الدراسة  وذلك باالعتماد E-VIEWS.10ام الحقيبة اإلحصائية دباستخ

( في (م، والصادرة عن البنك المركزي السعودي )مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا  2019-1970عن الفترة )

 راسة فيمكن ذكرها في األتي:  م، وأما عن متغيرات الد2020عام الـ السادس والخمسون التقرير السنوي 

 (GDP) ( 100=2010معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الثابتة .)كمتغير تابع( ،) 

 (BCBC)  المصرفي في نشاط البناء والتشييد، )كمتغير مستقل(. االئتمانمعدل التغير في 

 (BCMP)  المصرفي في نشاط الصناعة واإلنتاج، )كمتغير مستقل(. االئتمانمعدل التغير في 

 (BCC)  كمتغير مستقل(.النشاط التجاريالمصرفي في  االئتمانمعدل التغير في( ، 

 (IVM) .)معدل التغير في دوران النقود في القطاع غير النفطي )كمتغير خارجي 

  وذلك باستخدام الحقيبة اإلحصائية وقد مرت منهجية الدراسة التطبيقية بالخطوات العملية التالية ،E-

VIEWS.10  : 

في بداية المنهجية المتبعة في هذه (: ADFستخدام اختبار)با( Unit Roots testإجراء اختبارات جذر الوحدة ) .أ

وللتأكد من ذلك من إستقرار سالسل البيانات لمتغيرات الدراسة التابعة والمستقلة،  قام الباحث بالتأكدالدراسة 

من خالل استعمال اختبار ( Unit Roots testاختبارات جذر الوحدة ) إجراءب اميالق من الضروريكان 
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(ADF) Augmented Dickey-Fuller  لمعرفة مدى استقرار السالسل الزمنية المستعملة في البحث وذلك

  .وتجنب النتائج المزيفة نتيجة لعدم استقرارها

ستقرارية اوبعد التأكد من  :Johansen Cointegration testإجراء اختبار التكامل المشترك لـ جوهانسن  .ب

ستقرار حدث في المستوى أو حدث بعد أخذ الفرق ال)سواء كان االسالسل الزمنية للمتغيرات المستقلة والتابعة

الختبار ، Johansen Cointegration test اختبار التكامل المشترك لـ جوهانسن إجراءالباحث ب قام (األول

 . التقليدية ءالطويل على عكس نماذج اإلحصا األجلفي  المستقلة والتابعة العالقة الحقيقية بين المتغيرات

على الباحث عتمد إ هذه الخطوة  وفي: Error Correction Model (ECMإعداد نموذج تصحيح األخطاء ) .ج

العالقة الطويلة  وقياس وذلك الختبار Error Correction Model (ECM)نموذج تصحيح األخطاء 

وبين النمو في الناتج المحلي  والتجارية المصرفي في األنشطة اإلنشائية والصناعية االئتمانبين  األجلوالقصيرة 

 ياسق(، فمن خالل هذا النموذج يمكننا 100=2010اإلجمالي باألسعار الثابتة في المملكة العربية السعودية)

نه يتفادى أالنموذج، كما  التابعة والمستقلة في متغيراتالالقصير والطويل بين  يناألجلوتقدير العالقة في 

 .  كما في النماذج االحصائية التقليدية المشكالت القياسية الناجمة عن االرتباط الزائف

 قام األخيرة للمنهجية المتبعة: وفي الخطوة Granger Causality Testإجراء اختبار السببية لـ جرانجر:  .د

، وذلك للتعرف على نوع العالقة بين Granger Causality Testجرانجر: ـ اختبار السببية ل إجراءب الباحث

)أي أن التغير  من المتغير المستقل إلى المتغير التابع ،المتغيرات التابعة والمستقلة، هل هي من طرف واحد

، أم هي من طرف واحد لكن من المتغير التابع إلى المتغير  في المتغير المستقل يسبب التغير في المتغير التابع(

)أي أن التغير ، أم هي من الطرفين)أي أن التغير في المتغير التابع يسبب التغير في المتغير المستقل(المستقل

لمتغير التابع كما أن التغير في المتغير التابع يسبب التغير في المتغير في المتغير المستقل يسبب التغير في ا

  .المستقل(

  التطبيقية التحليل ونتائج االختبارات .3

 اختبار ديكي فولر المطور باستخدام ةالمستقل اتلمتغيروا للمتغير التابعة الزمني السالسلاختبار استقرارية  أ.

Augmented Dickey-Fuller(ADF:) 

: (2010=  100معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الثابتة ) (GDP)التابعبالنسبة للمتغير  .أ

في مستوياتها ( GDP)اختبار جذر الوحدة للسلسلة الزمنية للمتغير  إجراءبأنه  (4، )(3) ينيتضح من الجدول

 Augmentedأن قيمة وجد(، ADFاختبار ديكي فولر المطور) باستخدام( وذلك األولقبل أخذ الفرق أي )

Dickey-Fuller test statistic (-2.376125 )من القيمة الحرجة  أصغرTest critical values (-

0Hفرض العدم  قبولوهو ما يعني  %،5( وذلك عند مستوى معنوية 2.922449
عدم استقرار  قبولأي 

=  100معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الثابتة ) ((GDPالتابع السلسلة الزمنية للمتغير

لسلسلة بيانات  األولبعد أخذ الفرق  أخرىفي مستوياتها، لكن بإعادة اختبار جذر الوحدة مرة  (2010

 Augmented مستقرة، حيث نجد أن قيمة(، نجد أن سلسلة بيانات المتغير أصبحت (GDPالمتغير

Dickey-Fuller test statistic (-6.389394 أكبر من القيمة الحرجة )Test critical values (-

0Hوهو ما يعني رفض فرضية العدم %،5( وذلك عند مستوى معنوية 2.923780
أي رفض عدم استقرار 

مستقرة بعد أخذ  تكون( GDP) وبالتالي فإن السلسلة الزمنية للمتغير (،GDPالسلسلة الزمنية للمتغير )

    .األولالفرق 

 ( في مستوياتهاGDPاختبار جذر الوحدة للسلسلة الزمنية للمتغير ): 3جدول

 t-Statistic Prob.*  القرار *  

Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 

-2.376125  0.1536  

Test critical 

values: 

1% level -3.571310   

 5% level -2.922449    قبول فرض العدم

H0  
 )*( القرار أعده الباحث وفقا للمخرجات       Eviews 10.المصدر: مخرجات برنامج     

 

 األول( بعد أخذ الفرق GDPاختبار جذر الوحدة للسلسلة الزمنية للمتغير): 4جدول

 t-Statistic Prob.* ر* القرا  

Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 

-6.389394  0.0000  

Test critical 

values: 

1% level -3.574446   
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 5% level -2.923780    رفض فرض العدم

H0  
 )*( القرار أعده الباحث وفقا للمخرجات      Eviews 10.المصدر: مخرجات برنامج     

يتضح من  :المصرفي في نشاط البناء والتشييد االئتمان( معدل التغير في BCBCبالنسبة للمتغير المستقل ) .ب

حيث أن  ،(BCBCلسلسلة بيانات المتغير) وجود جذر الوحدة( 6(،)5الواردة بالجدولين )النتائج 

 Test( أصغر من القيمة الحرجة  2.846457-)  Augmented Dickey-Fuller test statisticقيمة

critical values (-2.922449 وذلك عند مستوى معنوية )0%، وهو ما يعني قبول فرضية العدم 5H
أي  

المصرفي في نشاط البناء والتشييد  االئتمانمعدل التغير في  ((BCBCقبول عدم استقرار السلسلة الزمنية للمتغير

لسلسلة  األول(، لكن بإعادة اختبار جذر الوحدة مرة ثانية بعد أخذ الفرق األولفي مستوياتها )أي قبل أخذ الفرق 

 Augmented(، نجد أن سلسلة بيانات المتغير أصبحت مستقرة، حيث نجد أن قيمة(BCBCبيانات المتغير

Dickey-Fuller test statistic (-7.463754  أكبر من القيمة الحرجة )Test critical values (-

0H%، وهو ما يعني رفض فرضية العدم5ذلك عند مستوى معنوية ( و2.925169
أي رفض عدم استقرار  

( تكون مستقرة بعد أخذ BCBC(، وبالتالي فإن السلسلة الزمنية للمتغير )BCBCالسلسلة الزمنية للمتغير )

 . األولالفرق 

  

 ( في مستوياتهاBCBCاختبار جذر الوحدة للسلسلة الزمنية للمتغير ): 5جدول

  t-Statistic Prob.*  القرار *  

Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 

-2.846457  0.0593  

Test critical 

values: 

1% level -3.571310   

 5% level -2.922449    قبول فرض العدم

H0  
 الباحث وفقا للمخرجاتأعده )*( القرار      Eviews 10.المصدر: مخرجات برنامج     

 

 األول( بعد أخذ الفرق BCBCاختبار جذر الوحدة للسلسلة الزمنية للمتغير): 6جدول

 t-Statistic Prob.* ر* القرا  

Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -7.463754 

 0.0000  

Test critical 

values: 1% level 

-3.577723   

 5% level -2.925169    رفض فرض العدم

H0  
 )*( القرار أعده الباحث وفقا للمخرجات      Eviews 10.المصدر: مخرجات برنامج     

المصرفي في نشاط الصناعة  االئتمان( معدل التغير في معدل التغير في BCMPبالنسبة للمتغير المستقل ) .ج

-Augmented Dickey عدم وجود جذر الوحدة، حيث أن قيمة (7) واإلنتاج: يتضح من نتائج الجدول

Fuller test statistic -4.073418)  أكبر من القيمة الحرجة )Test critical values (-2.922449 )

0H%، وهو ما يعني رفض فرضية العدم 5وذلك عند مستوى معنوية 
أي رفض عدم استقرار السلسلة  

(، وبالتالي نقول بأن السلسلة الزمنية األولفي مستوياتها )أي قبل أخذ الفرق  ((BCMPللمتغيرالزمنية 

ي مستقرة وساكنة فالمصرفي في نشاط الصناعة واإلنتاج  االئتمانمعدل التغير في  ((BCMPللمتغير

 مستوياتها.

 

 

 

 

 مستوياتها( في BCMPاختبار جذر الوحدة للسلسلة الزمنية للمتغير ): 7جدول

 t-Statistic Prob.* ر* القرا  

Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 

-4.073418 0.0024  

Test critical 

values: 

1% level -3.571310   



  14 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد الواحد والعشرون، العدد األول 

 5% level -2.922449   رفض فرض العدم

H0 
 )*( القرار أعده الباحث وفقا للمخرجات       Eviews 10.المصدر: مخرجات برنامج           

: فانه من خالل النتائج النشاط التجاريالمصرفي في  االئتمان( معدل التغير في BCCبالنسبة للمتغير المستقل )د.

 Augmented Dickey-Fuller( نالحظ عدم وجود جذر الوحدة لهذا المتغير، حيث أن قيمة 8الواردة بالجدول )

test statistic -6.062200)  أكبر من القيمة الحرجة )Test critical values (-2.922449 وذلك عند )

0H%، وهو ما يعني رفض فرضية العدم 5مستوى معنوية 
أي رفض عدم استقرار السلسلة الزمنية 

معدل  ((BCCبأن السلسلة الزمنية للمتغير(، وبالتالي نقول األولفي مستوياتها )أي قبل أخذ الفرق  ((BCCللمتغير

 مستقرة في مستوياتها. لنشاط التجاريفي ا االئتمانالتغير في 

 ( في مستوياتهاBCCاختبار جذر الوحدة للسلسلة الزمنية للمتغير ): 8جدول

 t-Statistic Prob.* ر* القرا  

Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 

-6.062200 0.0000  

Test critical 

values: 

1% level -3.571310   

 5% level -2.922449   رفض فرض العدم

H0 
 )*( القرار أعده الباحث وفقا للمخرجات       Eviews 10.المصدر: مخرجات برنامج 

النتائج  : يتضح من( معدل التغير في دوران النقود في القطاع غير النفطيIVM) الخارجيبالنسبة للمتغير  .ه

 Augmented Dickey-Fuller test ( وجود جذر الوحدة، حيث أن قيمة10)(،9ين )الجدولب الواردة

statistic (-2.262839 ) أصغر من القيمة الحرجةوهيTest critical values (-2.922449 وذلك )

0H%، وهو ما يعني قبول فرض العدم 5عند مستوى معنوية 
قبول عدم استقرار السلسلة الزمنية أي  

، لكن بإعادة اختبار معدل التغير في دوران النقود في القطاع غير النفطي في مستوياتها ((IVMللمتغير

(، نجد أن سلسلة بيانات المتغير (IVMلسلسلة بيانات المتغير األولبعد أخذ الفرق  أخرىجذر الوحدة مرة 

Augmented Dickey-Fuller test statistic (-3.795889 )أصبحت مستقرة، حيث نجد أن قيمة

%، وهو ما 5( وذلك عند مستوى معنوية 2.923780-) Test critical valuesأكبر من القيمة الحرجة  

0Hيعني رفض فرض العدم
بعد  ساكنة أصبحتأنها أي (، IVMلمتغير)اأي رفض عدم استقرار سلسلة  

     .  األولأخذ الفرق 

 ( في مستوياتهاIVMاختبار جذر الوحدة للسلسلة الزمنية للمتغير ): 9جدول

 t-Statistic Prob.* القرار* 

Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 

-2.262839 0.1878  

Test critical 

values: 

1% level -3.571310   

 5% level -2.922449   قبول فرض العدم

H0 
 )*( القرار أعده الباحث وفقا للمخرجات       Eviews 10.المصدر: مخرجات برنامج 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 األول( بعد أخذ الفرق IVMاختبار جذر الوحدة للسلسلة الزمنية للمتغير):10جدول

 t-Statistic Prob.* ر* القرا  

Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 

-3.795889 0.0055  

Test critical 

values: 

1% level -3.574446   
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 5% level -2.923780   رفض فرض العدم

H0 
 )*( القرار أعده الباحث وفقا للمخرجات       Eviews 10.المصدر: مخرجات برنامج 

 Johansen Cointegration testاختبار جوهانسن للتكامل المشترك   ب.

استقرار النتائج  أوضحتالسكون على السالسل الزمنية محل الدراسة و ستقراراالختبارات الباحث ال إجراءبعد    

وبعد ذلك قام الباحث ، األولوفي بعضها األخر بعد أخذ الفرق  عند المستوى في بعضها لبياناتل السالسل الزمنية

النتائج الواردة بالجدول  أوضحتوقد  طريقة جوهانسن للتكامل المشترك، باستخداماختبار التكامل المشترك  إجراءب

لهذا االختبار رفض فرض العدم  األول( وتحديدا في الصف Trace Test ثر)اختبار األ األول( في االختبار 11)

0H
، (GDP), (BCBC), (BCMP), (BCC), (IVM)ات ض عدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرأي رف 

 (69.81889) عن القيمة الحرجة Trace Statistic (162.6298)ثرإلحصائية األحيث زادت القيمة المحسوبة 

Critical Value وهو ما يعني وجود تكامل مشترك 5عند مستوى معنوية ،%( بين المتغيراتIVM) ,(BCC) 

,(BCMP) ,(BCBC) ,(GDP) أربعةوجود  (11الخامس من الجدول)النتائج الواردة بالصف  أوضحت، كما 

 Traceثرتحقق التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة حيث زادت القيمة المحسوبة إلحصائية األ تمعادال

Statistic (8.038009)  (3.841466)عن القيمة الحرجة Critical Value  5وذلك عند مستوى معنوية .% 

(على وجود التكامل Maximum Eigenvalue test)كما أكدت نتائج االختبار الثاني اختبار القيم المميزة العظمى  

 Max-Eigen (70.67790)حيث زادت القيمة المحسوبة إلحصائية االختبار%( 5) المشترك عند مستوى معنوية

Statistic عن القيمة الحرجةCritical Value (33.87687) ، الثالث النتائج الواردة بالصف  أوضحتو

لهذا االختبار وجود معادلتين تحقق التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة حيث زادت القيمة المحسوبة  (12بالجدول)

 Critical Value (21.13162)عن القيمة الحرجة  Max-Eigen Statistic (25.48317)إلحصائية االختبار 

المتغيرات بين  األجلازنية طويلة %. وعلى هذا تؤكد النتائج السابقة وجود عالقة تو5وذلك عند مستوى معنوية 

( معدل BCMPالمصرفي في نشاط البناء والتشييد، والمتغير) االئتمان( معدل التغير في BCBCالمستقلة: المتغير)

المصرفي في  االئتمان( معدل التغير في BCCالمصرفي في نشاط الصناعة واإلنتاج، والمتغير) االئتمانالتغير في 

المتغير  بينو ( معدل التغير في دوران النقود في القطاع غير النفطي،IVMوالمتغير الخارجي)، النشاط التجاري

 في المملكة العربية السعودية.  (100=2010) معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة (GDP)التابع

دراسة  التطبيقية السابقة وبخاصة راساتدالالعديد من  توصلت إليهمع ما  للدراسة الراهنةوتتفق النتائج التطبيقية   

(2020 ,Aslanishvili))9(  والتي استخدمت منهجية التكامل المشترك، وتوصلت إلى وجود عالقة توازنية طويلة

 الحقيقي، كما تتفق مع دراسة جماليإلابين المؤشرات المالية وبين النمو في الناتج المحلي  األجل

 )2020,Chang, & HsuehWu, Huang, ((11)   وفق منهجية  منهجية التكامل المشترك باستخداموالتي قامت

(ARDEL)  نتائجها وجود  أوضحتبين المتغيرات التابعة والمستقلة، و األجللبيان وجود عالقة توازنية طويلة

بين تنمية النظام المالي والنمو االقتصادي في كل من الصين واليابان والهند. وتتفق النتائج  األجلعالقة توازنية طويلة 

وجود عالقة توازنية  لىإ، والتي توصلت (5)(Hacievliyagil and Eksi, 2019كذلك مع ما توصلت إليه دراسة )

المصرفي وبين أداء القطاعات الصناعية الفرعية، وكذلك تتفق النتائج مع ما توصلت إليه  االئتمانبين  األجل ةطويل

 أوضحتوية المباشرة على النمو االقتصادي االئتمانالتسهيالت  أثر، والتي قامت بقياس (16)(1620 ،دراسة )حمدان

وجود عالقة توازنية طويلة أكد على ما  وجود متجه للتكامل المشترك بين متغيرات الدراسة وهو لهاالنتائج التطبيقية 

  .ية المباشرة وبين النمو االقتصادي بفلسطيناالئتمانبين التسهيالت  األجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trace Test ثراختبار األ، اختبار جوهانسن للتكامل المشترك:11جدول

Series: GDP BCBC BCMP BCC IVM      Lags interval (in first 

differences): 1 to 1 

 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesiz

ed 

No. of 

CE(s) 

Eigenvalue Trace 

Statistic 

0.05 

Critical Value 

Prob.** 

 * القرار
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None * 0.777713 162.6298 69.81889 0.0000  رفض فرض العدم

H0 

At most 1 * 0.615206 91.95190 47.85613 0.0000  رفض فرض العدم

H0 

At most 2 * 0.418530 47.06473 29.79707 0.0002  رفض فرض العدم

H0 

At most 3 * 0.250359 21.58156 15.49471 0.0053  رفض فرض العدم

H0 

At most 4 * 0.157197 8.038009 3.841466 0.0046  رفض فرض العدم

H0 
 )*( القرار أعده الباحث وفقا للمخرجات         Eviews 10 : مخرجات برنامج .المصدر

 

 Maximum Eigenvalue testاختبار جوهانسن للتكامل المشترك، اختبار القيم المميزة العظمى   :12جدول

Hypothesiz

ed 

No. of 

CE(s) 

Eigenvalue Max-Eigen 

Statistic 

0.05 

Critical 

Value 

Prob.** 

 القرار* 

None * 0.777713 70.67790 33.87687 0.0000  رفض فرض العدم

H0 

At most 1 * 0.615206 44.88716 27.58434 0.0001  رفض فرض العدم

H0 

At most 2 * 0.418530 25.48317 21.13162 0.0114  رفض فرض العدم

H0 

At most 3 0.250359 13.54356 14.26460 0.0648  قبول فرض العدمH0 
 )*( القرار أعده الباحث وفقا للمخرجات         Eviews 10 : مخرجات برنامج .المصدر

                                                                          

  The error correction modelنموذج تصحيح الخطأ: ج.

اختبار القيم المميزة العظمى  و، Trace Test ثر، اختبار األاختبارات التكامل المشترك إجراءقيام الباحث ب بعد    

Maximum Eigenvalue test ، متغيرات الدراسة، بين  األجلوجود عالقة توازنية طويلة والتي دلت على وجود

وتتضمن تصميم نموذج تصحيح   Engle and Grangerنجل جرانجر أمن منهجية  الثالثةالخطوة  يتأت

 ما يلى: بهذا الجدولالواردة  التطبيقية ويتضح من النتائج(. 13، وذلك كما هو موضح في الجدول )(ECM)الخطأ

  الطويل األجل: النتائج التطبيقية في أوالا 

معدل التغير في  (BCBC)بين  الطويل األجل)موجبة( في عالقة توازنية النتائج التطبيقية وجود  أوضحت .1

معدل النمو في الناتج المحلي  (GDP) وبين التغير الذي يحدث فيالمصرفي في نشاط البناء والتشييد  االئتمان

في  (BCBCحيث يتضح من النتائج ان معامل المرونة للمتغير ) (،100=2010اإلجمالي باألسعار الثابتة )

 االئتمان نمو التغير في معدلن أ يوهو ما يعن(3.989315)  ييساوذو إشارة موجبة، وهو الطويل  األجل

معدل النمو في الناتج المحلي  % يؤدى إلى تغير1الطويل بنسبة  األجلفي  المصرفي في نشاط البناء والتشييد

المصرفي في نشاط  االئتمانوبالتالي نقول بأن لمعدل التغير في  %.3.989315 بنسبة  اإلجمالي باألسعار الثابتة

في المملكة معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في  على كبيرإيجابي  تأثيرالبناء والتشييد 

  الطويل.  األجلالعربية السعودية في 

معدل  (BCMP)بين  الطويل أيضا   األجلوجود عالقة توازنية )موجبة( في على النتائج التطبيقية  أوضحتكما  .2

معدل النمو في (GDP) المصرفي في نشاط الصناعة واإلنتاج وبين التغير الذي يحدث في  االئتمانالتغير في 

الطويل ذو  األجلفي  (BCMPالنتائج ان معامل المرونة للمتغير ) أوضحتالناتج المحلي اإلجمالي، حيث 

ي نشاط المصرفي ف االئتمانأن التغير في معدل نمو  يوهذا يعن (0.513979) إشارة موجبة، وهو يساوى

% يؤدى إلى تغير معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 1الطويل بنسبة  األجلالصناعة واإلنتاج في 

المصرفي في نشاط  االئتمان%. وبالتالي نقول بأن لمعدل التغير في 0.513979( بنسبة 100=2010الثابتة )

 الطويل. األجلفي  في المملكةمعدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي  علىإيجابي  تأثير الصناعة واإلنتاج

معدل التغير  (BCC)الطويل بين  األجل( في سالبةوجود عالقة توازنية ) أيضا   النتائج التطبيقية أوضحتوقد  .3

المحلي معدل النمو في الناتج (GDP) وبين التغير الذي يحدث في  التجارينشاط الالمصرفي في  االئتمانفي 

 األجلفي  (BCCن معامل المرونة للمتغير )أ(، حيث يتضح من النتائج 100=2010اإلجمالي باألسعار الثابتة )
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المصرفي  االئتمانأن التغير في معدل نمو  يوهو ما يعن(4.524563-)  ي، وهو يساوسالبةالطويل ذو إشارة 

معدل النمو في الناتج المحلي  عكسي في إلى تغير ي% يؤد1الطويل بنسبة  األجلفي  التجارينشاط الفي 

 التجارينشاط الالمصرفي في  االئتمان%. وبالتالي نقول بأن لمعدل التغير في 4.524563-اإلجمالي بنسبة 

 الطويل. األجلفي  في المملكة العربية السعودية وذلكمعدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي  على سلبي تأثير

 

ا   القصير األجل: النتائج التطبيقية في ثانيا

المصرفي في نشاط البناء  االئتمانالقصير ان تغير معدل النمو في  األجلالنتائج في  أوضحتومن ناحية أخرى  .1

 ( بنسبةGDPفي معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي )إيجابي  لى تغيرإيؤدي  1%بنسبة  ( BCBCوالتشييد )

0.138054 % .  

المصرفي في نشاط الصناعة واإلنتاج  االئتمانالقصير ان تغير معدل النمو في  األجلالنتائج في  أوضحتكما   .2

(BCMP% بنسبة )لىإيؤدي  1 ( تغير سلبي في معدل النمو في الناتج المحلي اإلجماليGDP بنسبة )-

0.103939  .% 

المصرفي في النشاط التجاري  االئتمانالقصير ان تغير معدل النمو في  األجلالنتائج التطبيقية في  أوضحتوكذلك  .3

(BCC% بنسبة )تغير لىإيؤدي  1 ( سلبي في معدل النمو في الناتج المحلي اإلجماليGDP بنسبة )-0.061719 

  .% 

ا    : النتائج التطبيقية المتعلقة بقدرة النموذج التفسيرية وسرعة تعديل اإلختالالتثالثا

%، بينما وصلت 49.01إلى R-squared يتضح من النتائج ان النموذج له قدرة تفسيرية مقبولة حيث وصلت قيمة  .1

% وهو ما يعنى أن التغير في المتغيرات المستقلة 41.36إلى  Adj. R-squaredقيمة 

BCMP)،(BCBC)),(BCC)،  يفسر التغير في المتغير التابع(GDP)  أن  %، كما توضح النتائج49بنسبة

 .% وهذا يعنى أن النموذج ككل معنوي5وهي معنوية عند مستوى  (6.408160)تساوي   F-statisticاحصائية

وهذا ، (0.033718-) فهو يساوى ( ECM )نموذج تصحيح الخطأ  في ختالالتأما عن معامل سرعة تعديل اإل .2

فانه في والمتغير التابع  ةالمستقل راتالمتغيبين  األجلطويلة يدل على انه إذا حدث أي اختالل في العالقة التوازنية 

 تقريبا تعود المتغيرات إلى توازنها مرة أخرى.  سنة 29.66( أي 0.033718- ÷ 1فترة زمنية تساوى )

 

 هميةاألالمصرفي في األنشطة اإلنشائية والصناعية  االئتمانوذلك فيما يتعلق بالسابقة التطبيقية لنا النتائج  وتوضح 

 األنشطة اإلنشائية في تحقيق النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية،هذه المصرفي في  االئتمانالكبيرة لنمو 

يمكن تصنيف األعمال التي يقوم بتنفيذها  ،البناء والتشييد لنشاطبالنسبة : ويمكن تبرير ذلك على النحو األتي: أوال  

وهي: األبنية السكنية المتنوعة، واألبنية غير السكنية)مثل المستشفيات والمراكز الطبية،  رئيسية بثالث أقسام

والمصانع، واألبنية التعليمية،األبنية اإلدارية، األبنية التجارية، المحطات.. وغيرها(، والتشييدات)مثل الطرق، 

 األنشطةبناء والتشييد دور كبير في دعم وتنمية ال لنشاطوالسدود، والسكك، والجسور.. وغيرها(، لذا يمكننا القول بأن 

اإلنتاجية األخرى. حيث يعد  باألنشطةالحيوي  النشاطاإلنتاجية األخرى عبر قنوات التواصل المختلفة التي تربط هذا 

لفة البناء والتشييد الداعم الرئيسي لصناعات مواد البناء بأشكالها وأنواعها المخت نشاطنمو وتطور االستثمارات في 

البناء  لنشاطكما أن  مثل الصناعات األسمنتية، وصناعة األدوات الكهربائية وصناعة أدوات السباكة، وغيرها.

اقتصادية كبيرة من حيث مساهمته في إيجاد الدخل والتوظيف لعدد كبير من الداخلين إلى سوق العمل  أهميةوالتشييد 

 مية. بهذا القطاع من مختلف المستويات والتخصصات التعلي

نشاط الصناعة واإلنتاج دور كبير في دعم وتحفيز النمو ل يمكننا القول بأن : بالنسبة لنشاط الصناعة واإلنتاج،ثانيا   

المجاالت مما يؤدي إلى حل مشكلة البطالة ورفع  مختلففرص العمل في ل هوذلك من خالل توفير ،االقتصادي بالدولة

ترشيد ، إضافة لمستوى المعيشة، وتوفير المنتجات المصنعة بأشكالها المختلفة والمتعددة محليا وبأسعار مناسبة

التصدير وتحسين ميزان المدفوعات، كما  اتزيادة إمكانيكما يدعم نشاط الصناعة واإلنتاج الواردات من الخارج، 

تطوير كثير من األنشطة األخرى عن طريق المنتجات التي يقدمها لخدمة هذه األنشطة مثل الزراعة، والنقل،  يسهم في

وتعزيز االستقالل  المحلي اإلجمالي كتفاء الذاتي وتدعيم الناتجوغيرها، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق اإل

 ستيراد التكنولوجيا والسلع الرئيسة. اتبة على االقتصادي للدولة بعيدا عن التبعية للعالم الخارجي المتر

إلى دعم وتحفيز المصرفي في األنشطة اإلنشائية والصناعية  االئتمانيؤدي النمو والتطور في وخالصة القول،    

وهو ما يتفق مع ما ذكر في اإلطار النظري في هذه الدراسة حول النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية، 

 بوجود فريق من االقتصاديين أمثال العالقة بين تنمية النظام المالي والنمو االقتصادي، والذي قد بينا فيهطبيعة 

)Jin & Shi, 2020( و), 2019Eksi& Hacievliyagil ()5(،  إيجابيا   تأثيرا  بأن لتنمية النظام المالي والذين يرون 

. كما تتفق النتائج المتحصل عليها على النمو االقتصادي وذلك من خالل توفير التمويل الالزم لتحفيز النمو االقتصادي

 دراسة ما توصلت إليه العديد من الدراسات التطبيقية السابقة، مثل

 )2020 ,Wu, Huang, Chang & Hsueh()11( ني والياباني نتائجها فيما يتعلق باالقتصاد الصي أوضحت، والتي

مع ما جاءت به دراسة  ووتفق النتائج كذلك  بين تنمية النظام المالي والنمو االقتصادي،  إيجابيةوالهندي وجود عالقة 
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)2020 ,Chu((6) بين النظام المالي والنمو االقتصادي، وأكدت  إيجابية، والتي توصلت في نتائجها إلى وجود عالقة

على ضرورة أن يكون النظام المالي في الدولة متصفا بالكفاءة والنشاط حتى يساعد الدولة على تحقيق النمو االقتصادي 

 بمعايير الكفاءة المصرفية بشكل قوي وسريع، حيث أن النظام المالي المتصف  بكبر الحجم فقط والذي ال يهتم كثيرا  

 على النمو االقتصادي في الدولة، وتتفق كذلك مع دراسةإيجابي ال يحقق أي دور 

 (2020 Jin & Shi, ))4( قيام البنوك والمؤسسات المالية بتوفير الدعم المالي للصناعات  أهمية، والتي قد توصلت إلى

في دعم وتحفيز النمو االقتصادي. إيجابي  تأثيرالناشئة، وبخاصة الصناعات عالية التقنية، وذلك لما لها من دور و

بين  إيجابية، والتي توصلت إلى وجود عالقة )10(( Dev& Zhou, 2020كما تتفق مع ما توصلت اليه دراسة )

 ا  يضأالتطور والنمو في النظام المالي وبين معدل النمو االقتصادي، فكل منهما يعزز ويدعم من نمو األخر، وتتفق 

المصرفي  االئتمانبين  إيجابية، والتي توصلت إلى وجود عالقة )5(( Eksi &Hacievliyagil, 2019مع دراسة )

دراسة كما تتفق مع جاءت به  يحفز ويدعم النمو االقتصادي.وهو ما وبين أغلب القطاعات الصناعية النوعية 

(2014 ,Timsina)(20) المصرفي التجاري والمقدم للقطاع الخاص  ئتمانلالإيجابي  تأثير، والتي توصلت إلى وجود

 الطويل.  األجلعلى النمو االقتصادي في 

 لإلئتماننتائجها أن  أظهرت ، والتي )13((2020 ،لدراسة الراهنة مع دراسة )حسنالتطبيقية لتتفق النتائج وكذلك 

، والتي )15((1820 ،كبيرة في االقتصاد التشادي، كما تتفق مع دراسة )الشيخ أرضي، وصافي أهميةالمصرفي 

المحلي يؤثر وبشكٍل فاعل في االقتصاد الكلي وذلك من خالل ما يتم تقديمه من  االئتمانتوصلت الدراسة إلى إن 

مستوى األداء في االقتصاد العراقي. التمويل الالزم لها ألداء دورها في النشاط االقتصادي وبشكٍل يؤدي إلى رفع 

 ، دراسة)17((1520 ،، دراسة )مشبب)16((1620 ،كما تتفق مع ما توصلت إليه دراسة )حمدان

ية المباشرة على النمو االئتمانللتسهيالت إيجابي  تأثيرإلى وجود  ا  والتي توصلت جميع )18((1520 ،)أبو عيدة، وزبدة 

 االقتصادي. 

، فإن النتائج المصرفي في النشاط التجاري على النمو االقتصادي لإلئتمانالسلبي  ثرفيما يتعلق باألوومن ناحية أخرى 

ومع ما توصلت إليه بعض  السابق، مع ما ورد في اإلطار النظريالتطبيقية المتحصل عليها في الدراسة الراهنة تتفق 

 دراسةالدراسات التطبيقية السابقة مثل 

 (2020 Bongini, Smaga & Witkowskic,Drozdowska, ))7( ، ،(2019ودراسة )القرصو)ودراسة )14 ،

المصرفي على النمو االقتصادي.  ئتمانلالسلبي  تأثيرإلى وجود  ، حيث توصلت هذه الدراسات)3((2016)مرار، 

ين الطويل األجلالمصرفي في النشاط التجاري والنمو االقتصادي في  االئتمانوقد يبرر وجود عالقة سالبة بين 

ية المقدمة للنشاط التجاري ال تساهم بالقدر المطلوب في دعم وتحفيز النمو االئتمانبأن التسهيالت  ،والقصير

ي كالسيارات بأنواعها الخارجالعالم  دول السلع منالعديد من إلستيراد  كبير منهااالقتصادي، وبخاصة إذا ذهب جزء 

 وغيرها والمالبس الجاهزة، واألغذية المحفوظة،، واألجهزة اإللكترونية، عددةالمت المختلفة، واألجهزة الكهربائية

المقدم للنشاط التجاري  االئتمانات والسياسات المالية المتبعة في جراء. كما قد يعود ذلك إلى أن اإلالكثير من السلع

 غير فعالة أو ليست على المستوى المطلوب.  

 ونموذج تصحيح الخطأمعاالت التكامل المشترك : 13جدول
Vector Error Correction Estimates  

Sample (adjusted): 1973 2019  

Included observations: 47 after adjustments 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1    

GDP(-1)  1.000000    

     

BCBC(-1)  3.989315    

  (1.02874)    

 [ 3.87788]    

     

BCMP(-1)  0.513979    

  (0.52952)    

 [ 0.97065]    

     

BCC(-1) -4.524563    

  (0.61121)    

 [-7.40269]    

     

C  0.016732    

 

Error Correction: D(GDP) D(BCBC) D(BCMP) D(BCC) 
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CointEq1 -0.033718 -0.158012 -0.328536  0.260956 

  (0.02048)  (0.05436)  (0.09294)  (0.05860) 

 [-1.64626] [-2.90679] [-3.53504] [ 4.45299] 

     

D(GDP(-1)) -0.401174 -0.181714  0.652310 -0.281811 

  (0.12800)  (0.33972)  (0.58081)  (0.36623) 

 [-3.13423] [-0.53490] [ 1.12311] [-0.76948] 

     

D(BCBC(-1))  0.138054 -0.055471  0.730903 -0.052089 

  (0.09434)  (0.25039)  (0.42809)  (0.26993) 

 [ 1.46334] [-0.22154] [ 1.70738] [-0.19297] 

     

D(BCMP(-1)) -0.103939  0.288166  0.006125 -0.030431 

  (0.04820)  (0.12793)  (0.21871)  (0.13791) 

 [-2.15642] [ 2.25258] [ 0.02801] [-0.22065] 

     

D(BCC(-1)) -0.061719 -0.296346 -0.418886 -0.169366 

  (0.05183)  (0.13755)  (0.23517)  (0.14829) 

 [-1.19086] [-2.15440] [-1.78119] [-1.14213] 

     

C -0.000709  0.012083  0.027390 -0.017133 

  (0.01295)  (0.03436)  (0.05874)  (0.03704) 

 [-0.05480] [ 0.35167] [ 0.46627] [-0.46256] 

     

IVM  0.406122  1.105057  1.735762 -0.796923 

  (0.25203)  (0.66891)  (1.14362)  (0.72112) 

 [ 1.61141] [ 1.65202] [ 1.51778] [-1.10512] 

R-squared  0.490114  0.362105  0.397281  0.769825 

Adj. R-squared  0.413631  0.266421  0.306873  0.735299 

Sum sq. resids  0.285331  2.009941  5.874988  2.335927 

S.E. equation  0.084459  0.224162  0.383242  0.241657 

F-statistic  6.408160  3.784376  4.394317  22.29682 

Log likelihood  53.25983  7.382880 -17.82319  3.850752 

Akaike AIC -1.968503 -0.016293  1.056306  0.134011 

Schwarz SC -1.692950  0.259261  1.331860  0.409564 

Mean dependent -0.004808 -0.004227 -0.000257 -0.003263 

S.D. dependent  0.110296  0.261721  0.460328  0.469701 

 
 Eviews 10المصدر: مخرجات برنامج .

 

 

 

 

 

 

  Granger Causality Test القصير:  األجلفي  "جرانجرـ "اختبار السببية ل د.

تأتي الخطوة األخيرة في التحليل القياسي لبحثنا  اختبارات السكون والتكامل المشترك وتصحيح الخطأ، إجراءبعد  

وذلك للتعرف على ما إذا كانت هناك عالقة  Granger Causality Test "جرانجرـ "اختبار السببية ل إجراءالحالي ب

 ( ما يلي:14نتائج االختبار الواردة بجدول ) أوضحتوقد  متغيرات الدراسة،سببية تربط بين 

0Hرفض فرض العدم  .1
( GDPمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي )، وهو ما يعني أن التغير في الثانيفي الصف  

 (.BCBCالمصرفي ) االئتمانمعدل نمو يسبب التغير في 

0Hرفض فرض العدم  .2
( GDPفي الصف الرابع، وهو ما يعني أن التغير في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ) 

 (.BCMPالمصرفي في نشاط الصناعة واإلنتاج ) ئتمانااليسبب التغير في معدل نمو 
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0Hرفض فرض العدم  .3
في الصف السادس، وهو ما يعني أن التغير في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي  

(GDP يسبب التغير في معدل نمو )االئتمان ( المصرفي في النشاط التجاريBCC.) 

 االئتمان( إلى معدل نمو GDPمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي )أي أنه توجد عالقة سببية في إتجاه واحد فقط من 

(، BCMP(، ونشاط الصناعة واإلنتاج )BCBCالمصرفي في األنشطة االقتصادية الثالثة، نشاط البناء والتشييد )

النمو االقتصادي هو الذي يحفز والتي قالت بأن  تبعية الطلب( فرضية) وتؤيد هذه النتائج (.BCCوالنشاط التجاري )

 (Devereux & Smith)أمثال  االقتصاديينوهو ما يتفق مع ما جاء به بعض  ،على تطور ونمو النظام المالي

 ,Drozdowska)، كما تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة مثل دراسة (mayerو)

aga, & Witkowskic, 2019Bongini, Sm))7( و(Leitao, 2010))8((2019)القرصو،  ، ودراسة)14( ،

، تبعية الطلب فرضية لـ "جرانجر" السببية اختبارفيما يتعلق ب التطبيقيةنتائجها  يدتأ، والتي )3((1620)مرار: دراسة 

ات واألنشطة الموجهة للقطاع أي أن العالقة السببية اتجهت من النمو االقتصادي إلى تطور القروض المصرفية

، حيث إن النمو االقتصادي يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية إما من أجل إيداع المدخرات  االقتصادية

 .أو الطلب على القروض من أجل االستثمار

 

 اختبار السببية لجرانجر: 14جدول

Pairwise Granger Causality Tests             Sample: 1970  2019                  Lags: 2 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  *القرار  

SER04 does not Granger Cause SER01 48 0.01988 0.9803  قبول فرض العدمH0 

SER01 does not Granger Cause SER04 5.05842 0.0106  رفض فرض العدمH0 

SER05 does not Granger Cause SER01 48 0.23978 0.7878  قبول فرض العدمH0 

SER01 does not Granger Cause SER05 6.18758 0.0043  رفض فرض العدمH0 

SER06 does not Granger Cause SER01 48 0.68128 0.5113  قبول فرض العدمH0 

SER01 does not Granger Cause SER06 5.18924 0.0096  رفض فرض العدمH0 
 )*( القرار أعده الباحث وفقا للمخرجات       Eviews 10.المصدر: مخرجات برنامج 

 نتائج الدراسة .4

 الدراسة بين متغيرات األجلإلختبار التكامل المشترك، وجود عالقة توازنية طويلة أكدت النتائج التطبيقية  .1

ض رف( (Trace Test ثرنتائج اختبارات التكامل المشترك في اختبار األ أوضحتفقد  ،والمتغير التابع المستقلة

، حيث زادت القيمة المحسوبة إلحصائية المستقلة والمتغير التابع راتعدم وجود تكامل مشترك بين المتغي

عند مستوى معنوية  Critical Value (69.81889) عن القيمة الحرجة Trace Statistic (162.6298)ثراأل

النتائج وجود أربعة  أوضحت، كما المستقلة والتابعة%، وهو ما يعني وجود تكامل مشترك بين بين المتغيرات 5

معادالت تحقق التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة. كما أكدت نتائج اختبار القيم المميزة العظمى 

(Maximum Eigenvalue testعلى وجود التكامل المشترك) حيث زادت القيمة  %(5) عند مستوى معنوية

 Critical Valueعن القيمة الحرجة Max-Eigen Statistic (70.67790)المحسوبة إلحصائية االختبار

  النتائج لهذا االختبار وجود معادلتين تحقق التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة.  أوضحتو ، (33.87687)

معدل التغير في  (BCBC)الطويل بين  األجلالنتائج التطبيقية وجود عالقة توازنية )موجبة( في  أوضحت .2

معدل النمو في الناتج المحلي  (GDP) المصرفي في نشاط البناء والتشييد وبين التغير الذي يحدث في االئتمان

المصرفي  االئتمانتغير في معدل نمو ن الأ(، حيث يتضح من النتائج 100=2010اإلجمالي باألسعار الثابتة )

معدل النمو في الناتج المحلي في إيجابي % يؤدى إلى تغير 1الطويل بنسبة  األجلفي نشاط البناء والتشييد في 

ويمكن تبرير ذلك بأن لنشاط البناء والتشييد دور كبير في دعم %. 3.989315اإلجمالي باألسعار الثابتة بنسبة 

وتنمية األنشطة اإلنتاجية األخرى عبر قنوات التواصل المختلفة التي تربط هذا النشاط الحيوي باألنشطة اإلنتاجية 

كبيرة في  أهميةصناعة األدوات الكهربائية وصناعة أدوات السباكة، كما أن لنشاط البناء والتشييد  مثل األخرى

  توليد الدخل والتوظيف لعدد كبير من الداخلين إلى سوق العمل بهذا القطاع من مختلف التخصصات العلمية. 

معدل  (BCMP)بين  الطويل أيضا   األجلالنتائج التطبيقية وجود عالقة توازنية )موجبة( في  أوضحتكما  .3

معدل النمو في (GDP) المصرفي في نشاط الصناعة واإلنتاج وبين التغير الذي يحدث في  االئتمانالتغير في 

المصرفي في نشاط الصناعة  االئتمانالنتائج ان التغير في معدل نمو  أوضحتالناتج المحلي اإلجمالي، حيث 

لمحلي اإلجمالي باألسعار معدل النمو في الناتج افي إيجابي % يؤدى إلى تغير 1الطويل بنسبة  األجلواإلنتاج في 

ويمكن تبرير ذلك بأن لنشاط الصناعة واإلنتاج دور كبير في دعم  %.0.513979( بنسبة 100=2010الثابتة )

وتحفيز النمو االقتصادي بالدولة، وذلك من خالل توفيره لفرص العمل في مختلف المجاالت مما يؤدي إلى حل 

دعمه والمنتجات المصنعة، إضافة لترشيد الواردات من الخارج،  مشكلة البطالة ورفع مستوى المعيشة، وتوفير

 األخرى لزيادة إمكانيات التصدير وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلساهمه في تطوير العديد من األنشطة

 .الناتج المحلي اإلجمالي دعم، وهو ما يؤدي إلى وغيرهامثل الزراعة، والتجارة، 
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معدل التغير في  (BCC)الطويل بين  األجلوجود عالقة توازنية )سالبة( في  النتائج التطبيقية أيضا   أوضحت .1

معدل النمو في الناتج المحلي  (GDP)المصرفي في النشاط التجاري وبين التغير الذي يحدث في االئتمان

المصرفي  االئتمانن التغير في معدل نمو أ(، حيث يتضح من النتائج 100=2010اإلجمالي باألسعار الثابتة )

إلى تغير عكسي في معدل النمو في الناتج المحلي  ي% يؤد1الطويل بنسبة  األجلفي النشاط التجاري في 

المصرفي في النشاط التجاري والنمو  االئتمانوقد يبرر وجود عالقة سالبة بين %. 4.524563-اإلجمالي بنسبة 

ية المقدمة للنشاط التجاري قد ال تساهم بالقدر المطلوب في دعم وتحفيز النمو الئتمانااالقتصادي، بأن التسهيالت 

االقتصادي، وبخاصة إذا ذهب جزء كبير منها إلستيراد العديد من السلع من دول العالم الخارجي مثل السيارات 

ها الكثير من السلع. كما قد وغير ،بأنواعها، واألجهزة الكهربائية، واألجهزة اإللكترونية، واألغذية المحفوظة

   المقدم للنشاط التجاري.    االئتمانات والسياسات المالية المتبعة في جراءيعود ذلك إلى ضعف فعالية اإل

المصرفي في نشاط البناء  االئتمانن تغير معدل النمو في أالقصير  األجلفي التطبيقية النتائج  أوضحتكما  .2

( بنسبة GDPفي معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي )إيجابي تغير  لىإيؤدي  1%( بنسبة BCBCوالتشييد )

المصرفي في نشاط  االئتمانن تغير معدل النمو في أالقصير  األجلالنتائج في  أوضحت. كما %0.138054

لى تغير سلبي في معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي إ% يؤدي 1( بنسبة BCMPالصناعة واإلنتاج )

(GDP بنسبة )-ن تغير معدل النمو في أالقصير  األجلالنتائج التطبيقية في  أوضحت%. وكذلك  0.103939

لى تغير سلبي في معدل النمو في الناتج إ% يؤدي 1( بنسبة BCCالمصرفي في النشاط التجاري ) االئتمان

السالبة في األجل القصير بضعف  اإلشارةويمكن تفسير %.  0.061719-( بنسبة GDPالمحلي اإلجمالي )

كما أن ذلك قد  .في المملكة المقدم للنشاط االقتصادية االئتمانفعالية اإلجراءات والسياسات المالية المتبعة في 

ستيراد السلع النهائية)في حالة األنشطة الية قد يتم تخصيصها االئتمانيرجع إلى أن نسبة كبيرة من التسهيالت 

 لوسيطة)في حالة األنشطة الصناعية(.االسلع التجارية( و

بين المتغيرات المستقلة والمتغير  األجلنه إذا حدث أي اختالل في العالقة التوازنية طويلة أ أوضحت النتائج وقد .3

تعود المتغيرات إلى توازنها  سنة تقريبا   29.66 خالل ( أي0.033718- ÷ 1التابع فانه في فترة زمنية تساوى )

 مرة أخرى.

واحد فقط من معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي  تجاهاأوضحت النتائج التطبيقية أنه توجد عالقة سببية في  وأخيرا    .4

المصرفي في األنشطة االقتصادية الثالثة، نشاط البناء والتشييد، ونشاط الصناعة  االئتمانإلى معدل نمو 

واإلنتاج، والنشاط التجاري. وتؤيد هذه النتائج )فرضية تبعية الطلب( وبالتالي فإن النمو االقتصادي هو الذي 

  يحفز على تطور ونمو النظام المالي.

 توصيات الدراسة

   فإن الباحث يوصي بما يلي: ،هامة تطبيقية راسة من نتائجهذه الد آليه ما توصلت في ضوء

 لبنوك والمصارفات ملزمة لإجراءبإصدار سياسات وضرورة قيام السلطات النقدية بالمملكة العربية السعودية  .1

الموجهة  المصرفي االئتمانمخصصات تحفيز وزيادة ل( االئتمان)من خالل أدوات الرقابة الكمية والنوعية على 

كبير في دعم وتحفيز النمو االقتصادي إيجابي من دور  لذلكلما  ،ونشاط الصناعة واالنتاج ،لنشاط البناء والتشييد

   .في المملكة العربية السعودية

)من خالل أدوات  اتإجراءإتخاذ ما يلزم من سياسات وضرورة قيام السلطات النقدية بالمملكة العربية السعودية ب .2

المصرفي الموجهة نحو النشاط التجاري  االئتمانترشيد مخصصات ل (االئتمانالرقابة الكمية والنوعية على 

ين الطويل األجلالمصرفي في النشاط التجاري والنمو االقتصادي في  االئتمانبسبب وجود عالقة سالبة بين 

 والقصير.  

في )على تحفيز األنشطة االقتصاديةتعمل ية ئتمانابع سياسات يجب على البنوك والمصارف بالمملكة أن تت .3

 :وذلك من خالل ،الميسر على طلب التمويل (اإلنشائية والصناعية المجاالت

   لهذه األنشطة الحيوية االئتمانتكاليف خدمة تخفيض سعر الفائدة وتخفيض. 

  لهذه األنشطة يةاالئتمانات الروتينية المتعلقة بمنح التسهيالت جراءاإل يللتق. 

  على التمويل طويل األجل. اإلنشائية والصناعية  األنشطةتيسسر حصول 

المصرفي الممنوح  االئتمانفيما يتعلق بتأثير  كما يوصي الباحث غيره من الباحثين بإجراء دراسة أكثر تفصيال   .4

 ة أكثر في نوعية األنشطة التجاري تضمن تفصيال  يللنشاط التجاري على النمو االقتصادي، بحيث 

 )الضروري منها والترفيهي(.
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  العدد األول مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد الواحد والعشرون

 لحديثاسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والطب ادر التداوي بالخاليا الجذعية المأخوذة من األجنة المجهضة

Stem Cells Taken From Aborted Fetuses - Comparative Study in 

  Islamic Jurisprudence and Modern Medicine  

 

 

 حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد *أ.د.

 

 ملخص

 

 

 جنةتعد قضية )التداوي بالخاليا الجذعية المأخوذة من األ

المجهضة( من القضايا المستجدة في هذا العصر، وقد 

هدفت هذه الدراسة، إلى إظهار حكم الفقه اإلسالمي 

في  والطب الحديث في هذه النازلة، والمنهج المتبع

 دراسة هذه النازلة، هو المنهج االستقرائي، التحليلي،

المقارن. وقد خلصت الدراسة إلى أّن الموقف الشرعي 

والطبي في استخراج هذه الخاليا، يختلف باختالف أنوع 

اإلجهاض الثالث. وقد فصلت الدراسة حكم استخراج 

 الخاليا الجذعية في كل نوع من أنواع اإلجهاض الثالث.
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Abstract 

 

Treatment with stem cells obtained 

from aborted fetuses is considered 

one of the emerging issues at this 

time. This study aimed to show the 

rule of Islamic jurisprudence and 

modern medicine in this issue. The 

approach followed in researching it is 

the inductive, analytical, and 

comparative approach. The study 

concluded that the legal and medical 

standing regarding the extraction of 

these cells varies according to the 

three types of abortion mentioned. 

The study detailed the ruling on stem 

cell extraction in each of the three 

types of abortion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
[First place winning research in the field of Sharia 

and legal studies for the Rashid Bin Humaid Award 

for Culture and Science] 

* Professor of Civil Transactions Law, College of 

Law, Ajman University 

 
 

 



 

2 
  العدد األول مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد الواحد والعشرون

 ـدمـــةــقــم

ا لرم يعلرم، مرَم اإلنسران الحمد هلل رب العالمين، نحمده سبحانه على النهج القويم، ونسأَله الثبات على الصررا  المسرتقيم، َعلَر

 فقرال ععرالى  وجعل من علمه، علماً يُتوصل به إلرى إنقراذ كثيرر مرن البشرر، الرنين كرانوا مرن المروت قراب قوسرين أو أدنرى،

   ]32 اآلية رقم سورة المائدة[.(ا فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعًاَوَمْن أَْحيَاهَ )

يم، وحراله بالعقرل لهرام والتعلرونشهد أَْن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، كرم اإلنسان َوَخلَقَهُ في أحسن عقرويم، وعرواله باإل

نْ  ) ععالى  ، فقالالكريم، والقلب السليم، َوَسّطر ذلك فيِ قُْرآنِِه الكريم  ]4 اآلية رقم سورة التين[.( ْحَسِن عَْقِويم  َساَن فِي أَ لَقَدْ َخلَْقنَا اإْلِ

، ونهاهررا عررن كررل  ، وأمرَضررونشررهد أَْن محمررداً عبررده ورسرروله، وصررفيه مررن خلقرره وحبيبرره، دَلَّ أَُمتَررهُ علررى كررل خيررر  نررا ْير 

نِْعَمتَرراِن  )ف  ه  الَشرِريْ بالمحافظرة علرى نعمرة الصرحة، التري ال يُتوصررل إلرى كثيرر مرن عظرائم ال،يرر إاّل بهررا، فَقَراَل فريِ َحِدْيثر

ةُ َوالفََراغُ َمْغبُوٌن فِيِهَما َكثِيرٌ  حَّ ، فقرد أمرنرا النبري صرلى هللا . فإذا انحرفت هنه الصحة ب(1) (  ِمَن النَّاِس  الّصِ ، أْو ِعلّة  مرض 

ِ  عَردَاَوْوا)عليه وسلم بالتداوي، وأوصانا باالجتهاد في معرفة أدوية األمراض، فقرال فري حديثره الشرريف   َّّ َ ِعبَرادَ  َّّ  ، فَرإِنَّ 

ْل دَاًء، إاِلَّ أَْنَزَل َمعَهُ ِشفَاًء، إاِلَّ اْلَمْوَت، َواْلَهرَ َعزَّ َوَجلَّ   .(2)(مَ لَْم يُنَّزِ

ة، فيهرا اة اإلنسانيفإّن من رحمة هللا، عّز وجّل، علينا أْن أنزل شريعة صالحة لكل زمان ومكان، شاملة لجميع جوانب الحي

ِطّرل مرا قرد يُعَ  الحياة، بمنع الضرر عنها، وصيانتها مرن كرل من األحكام والتشريعات ما يكفل عحقيق وجود استمرارية هنه

ِجررنَّ لَْقررُت الْ َوَمررا خَ  )الغايررة مررن خلررق هللا، عررّز وجررّل، لألنسرران فرري األرض، وهرري عبررادة هللا، عررّز وجررّل، وعمررارة األرض

ْنَس إاِلَّ ِليَْعبُدُونِ  ة، أيمرا عنايرة، بحفرل الضرروريات ت الشرريعة اإلسرالميومن أجل ذلك، فقد َعنِيّ  .]56سورة الناريات اآلية رقم  [. (َواإْلِ

إلسرالمية ، ومنها  حفل النفس البشرية من كل سروء يمسرها، أْو ضررر يلحرق بها.وعليره، فقرد أباحرت الشرريعة ا)*3(ال،مس

ي غايرة، وهررالترداوي والعرالا الطبري، وحثرت علرى البحررث فري كرل الوسرائل والطررت واإلمكانيرات، الترري عَُمِكرن مرن هرنه ال

ة، ليرنهل مرن والنرارر فري التقردم العلمري فري مجراالت العلروم المتنوعرالمحافظة على النفس البشرية، وعلى صحتها. هرنا، 

ة مرن لطبيرة الحديثراقرد نالرت مجراالت التقنيرة  التسارع الكبير، والنمو المطرد لتلك العلوم على اختالف مشاربها وغاياعهرا،

ات مسرتو  ال،ردمبكران لره أكبرر األفرر فري عطرور سُربل المعالجرة ووسرائلها، والرقري  ذلك حظاً وافراً، ونصيباً كبيرراً، ممرا

 .)4(الصحية اْلُمقَدَّمة

ى بر)  )الترداوي بال،اليرا  ميرة(، أْو  لجنعيرة اآلداولعل من أهم االكتشافات العلمية الحديثة في هنا المجال، اكتشاف مرا يُسرمَّ

ن المأمول أْن اييس، حيث ميُعدّ اكتشافها فورة في مجال العلوم الحيوية بكل المق )خاليا المنشأ(، أْو  )خاليا الحياة(، والتي

مامهرا، ألطرب حرائراً يكون هنا االكتشاف، فتحاً  بياً، وسبيالً لعالا العديد من األمراض المستعصية الفتّاكرة، التري وقرف ا

ينَّرا، عرن ا ِمنَّرا وفِ  عرالا لهرا. هرنا االكتشراف عرالعاجزاً عن التغلب عليهرا باألدويرة، أْو الجراحرة، برل وكراد يُجرزم بأنره ال

رعهرا زأُخر ، فم   ريق خاليا عنتجها أجسامنا بأمر ربنا، حيث عُْنقَُل خاليا من جسد المريض نفسه، أْو من مصادر آدمية

حررل ليمة، عحررل مسررفيرره، وعحفيزهررا بتقنيررات ُمعيّنررة، لتنقسررم فرري أ رروار متعاقبررة، ليت،لررق منهررا، بتقرردير هللا ععررالى، أعضرراء 

يّرة .. اس، واْلكُلاألعضاء المريضة، أْو التالفة، أْو المعطوبة مرن جسرد المرريض، مثرل  البصرر، والقلرب، والكبرد، والبنكرير

 الخ. 

 

 أهمية الموضوع

 ، منرن زمرن ءليهرا العلمراإ، من اإلبداعات العلمية والطبية المعاصرة، والتري عوصرل اآلدمية عُعدّ عقنية التداوي بال،اليا الجنعية

 قريب، وقريب جداً. ولنا، فإّن أهمية الموضوع عظهر جلياً من خالل األمور اآلعية 

ل رة حفضرورة حفل النفس، وضرو :موضوع التداوي بال،اليا الجنعية، عتجاذبه فالفة من الضروريات ال،مس، وهي .1

، خاصة مع ن وجسدهالجنعية، عتعلق بأصل اإلنساوبيان ذلك  أّن مسألة التداوي بال،اليا  النَّْسل، وضرورة حفل المال.

صول إلى ي الوانتشار األمراض المزمنة والمستعصية في العصر الحاضر، والتي يُعاني منها ماليين البشر، ويأملون ف

ة صب في دراسلتي عنال غرو أّن البحوث الفقهية، او عالا يُنهي آالمهم النفسية والجسدية، ويُ،فف من أعبائهم المالية.

ي شريعة ى فمظالمسائل المتعلقة بالمحافظة على هنه الضروريات، أْو بعض منها، لها األهمية الكبر ، والمنزلة الع

 اإلسالم.

مِكن أْن إلى ما يُ  النظر، يُعتبر من نوازل هنا العصر، بالمأخوذة من األجنة المجهضة التداوي بال،اليا الجنعية  إّن موضوع .2

 عالجية ودوائية، والشك أّن هنا هو مطلب كل مريض. عُقَِدَمهُ من حلول   بية

لمشروعة جية االوقوف، وبوضوح في ضوء الثوابت الشرعية، على المصادر المشروعة لل،اليا الجنعية، والمجاالت العال .3

 دام.الست،اوعية التي يمكن أْن عُست،دم فيها علك ال،اليا، فم وضع األسس والضوابط التي عكفل مشروعية المصدر، ومشر

ا عحرت زوهرا، ليظلروحاجة العاملين في المعامل الطبية والم،تبرات، إلى ضوابط شرعية عُبين لهم الحدود التي يجب أاّل يتجاو .4

 مظلة التشريع اإلسالمي، وحتى يأعي العمل الطبي عمالً جليالً يهدف حقاً إلى إسعاد البشرية. 

______________ 
ةُ  * ُروِريَّاِت َحافََظِة َعلَى عَْت ِلْلمُ َعلَى أَنَّ الشَِّريعَةَ ُوِض  -بَْل َسائُِر اْلِملَلِ  -قال اإلمامُ الشَّاِ بُي  )فَقَدَ اعَّفَقَِت اأْلُمَّ يُن، َوالنَّ الضَّ ْفُس، اْلَ،ْمِس، َوِهَي  الدِّ

ُروِرّيِ، َولَْم يَثْبُْت لَنَا ذَلِ َوالنَّْسُل، َواْلَماُل، َواْلعَْقُل، َوِعْلُمَها ِعْندَ  ِة َكالضَّ َها إِلَْيِه، بَْل عُلمت  لَنَا أَْصٌل ُمعَيٌَّن يَْمتَاُز بُِرُجوعِ َواَل َشِهدَ  ،ُمعَيَّن   َك بِدَِليل  اأْلُمَّ
)  ُماَلَءَمتَُها ِللشَِّريعَِة بَِمْجُموعِ أَِدلَّة  اَل عَْنَحِصُر فِي بَاب  َواِحد 
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حتى  ا الموضوع وخطورعه، جاءت هنه الدراسة، لتوضيح مسائله، وكشف غوامضه، وبيان أحكامه وضوابطه،وألهمية هن

 يكون الناس على بصيرة فيما يُقِدُمون عليه في شأن التداوي بال،اليا الجنعية.

 أسباب الكتابة في الموضوع

 لعلل ملنسرباب، إلرى عردة أ ،عدا ما فيه مرن أهميرة وحيويرة بالغرة  ،عنبع أسباب اختياري للكتابة في هنا الموضوع بالنات 

 أبرزها ما يأتي:

ل الفصرل جدة الموضوع وحيويته في حياعنا المعاصرة، حيث ععد هنه المسألة من مستجدات العصرر ونوازلره، وللطرب القرو .1

 كان لزاماً علينا أْن نظهر بوضوح دور الطب في هنا ال،صوص. لذا،فيها. 

أمرُر  لتقرو ، وذلركمثل هنا الموضوع، والعناية ببيان أحكامه وضوابطه الشرعية والطبية، فيه معونة على البر واإن َ ْرتَّ  .2

 مندوب إليه، ومأمور به شرعاً.

ي فرر لهرا حكرم إرهار كمال الشريعة اإلسالمية، واستيعابها لجميع حاجات الناس، وإفبات أّن المسائل المستجدة فري أي عصر .3

 .شريعة هللا ععالى

الفقره  صرح قضايا عزويد المكتبة الشرعية والطبية، ببحث جديد من حيث التأصيل، والتأ ير، والتأسيس، مما يُْسِهم في بناء .4

  الطبي المعاصر.

 إشكالية الموضوع والهدف منه

علرق الثانيرة  عتوأفارت نازلة عقنية التداوي بال،اليرا الجنعيرة، قضريتين هرامتين  األولرى  عتعلرق بمصرادر الحصرول عليهرا، 

لرى المجتمرع عبمجاالت است،دامها. لنا كان من واجب الفقه الشررعي التصردي لهرنه النازلرة، لمرا لهرا مرن عرأفيرات خطيررة 

 عُسرت،دم ي يُمِكرن أنْ اإلنساني بُرَمتَهُ، مع بيان المصادر المشروعة لل،اليرا الجنعيرة، والمجراالت العالجيرة المشرروعة، التر

السرت،دام، ام وضع األسس والضوابط الشرعية واألخالقية التي عكفل مشروعية المصردر، ومشرروعية فيها علك ال،اليا، ف

 وهو ما سنحاول عوضيحه، من خالل هنه الدراسة بمشيئة هللا ععالى.

 هنا، ويسعى الموضوع إلى عحقيق أهداف عديدة، لعل من أهمها ما يأعي 

مرراض عديرد مرن األوأنواعهرا، وكيرف يُمِكرن أْن عكرون عالجراً ناجعراً لل وي بال،اليرا الجنعيرة،ابيان المقصود بمفهوم الترد .1

 المستعصية.

ا مرن علرك عجلية الموقف الفقهي والطبي من مصادر ال،اليرا الجنعيرة المرأخوذة مرن األجنرة المجهضرة، وحكرم اسرت،راجه .2

 المصدر.

 لمجهضة.ة المأخوذة من األجنة اوضع الضوابط الشرعية واألخالقية، التي عحكم عقنية التداوي بال،اليا الجنعي .3

 الدراسات والجهود السابقة

،اليررا أفنرراء كتررابتي لهررنا البحررث، وقررع بصررري علررى مجموعررة ال بررأس بهررا مررن الم لفررات والمراجررع، عناولررت موضرروع  ال

 تكرار.وننكرها ضمن قائمة المراجع لعدم الالجنعية من بعض جوانبه، وأرهرت العديد من األحكام المتعلقة به، 

قد كُتَِب  ضة(،جها الجنعية المأخوذة من األجنة المهنا، وعلى الرغم من أن موضوع البحث  )ضوابط التداوي بال،الي

م وفالعلم كل ي جدات،فيه بعٌض من األبحاث والدراسات، على النحو المتقدم، إال أنه اليزال خصباً فيما يأعي به من مست

ً عع بحاجة إلى مزيد نظر وعأمل ونقاش، خاصة وأنه يتعلق يُطالعنا بجديد في هنا الشأن. ومن فم، فهو جسد ب مباشراً  لقا

والتي  حاضر،اإلنسان وحياعه، وع،فيف المعاناة عنه، خاصة مع انتشار األمراض المزمنة والمستعصية في العصر ال

ية مهم النفسهي آالا، يُنويأملون، بفارغ الصبر، في الوصول إلى عالا عن  ريق هنه ال،الييُعاني منها ماليين البشر، 

 .*(6،5)والجسدية، ويُ،فف من أعبائهم المالية

 المنهج المتبع في كتابة الموضوع

و المرنهج مرن النروازل والمسرتجدات المعاصررة، والمرنهج الرني اعبعتره فري دراسرته، هر -كمرا نعلرم  -وموضوع هنا البحث 

بيرة، لشررعية والطاراء كرل مرا كُتِرَب فري النازلرة مرن الناحيرة االستقرائي التحليلري المقرارن. فهرو اسرتقرائي، حيرث يرتم اسرتق

يقتضري  وأقوم بجمعها، فم أصيغ المادة العلمية بأسلوب علمي ومنهجي رصين. وهرو مرنهج عحليلري، ألّن سررد النصروص

الموضروع  ألّن معالجرة ،عحليلها وعمحيصرها علرى النحرو الرني يجعلنرا نتبرين كفايتهرا لموضروع البحرث. وهرو مرنهج مقرارن

لرى الوجره عسيكون مقارنة في رالل الشريعة اإلسالمية، والطب الحديث، حتى نتبين حقيقة األمر، ووجره الصرواب فيره، 

 الني يستفيد منه القارئ، والباحث، والدَّارس، والمهتَّم من أهل الشرع، أْو الطب.

 ة الموضوعخط

والمراجرع،  مقدمة، وفالفة مباحث رئيسرية، وخاعمرة، فرم ذيلتره بثبرت للمصرادرلقد استدعت  بيعة الموضوع عقسيمه، إلى 

 وذلك على النحو التالي 

____________ 
يرة وسرتتغير نظر لطرب والعرالا،ويقول أحد الباحثين، فيما يتعلق بهنا الصدد  ) إّن نجاح است،دام ال،اليا الجنعية، يُعتبر نقلّة نوعية، وفورة جديدة في عالم ا *
 الا، والنظرة إلى المرض والمريض(.الع
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 قة، والمرنهجأما المقدمة، فاشتملت علرى أهميرة الموضروع، وأسرباب اختيراره، وإشركاليته، والهردف منره، والدراسرات السراب

 المتبع في كتابته، وخطة الموضوع.

 ضة(.ألجنة المجها ،ال،اليا الجنعية  -)التداوي  التعريف بمفردات العنوان وأما المبحث األول، فقد جاء في

 المبحث الثاني  أنواع ال،اليا الجنعية ومصادرها و رت است،الصها.

 الموقف الشرعي والطبي من است،راا ال،اليا الجنعية من األجنة المجهضة.  المبحث الثالث 

ْن ي القردير، أأسرأل هللا العلرأما ال،اعمة، فرنكرت فيهرا أهرم مرا عوصرلت إليره مرن نترائج وعوصريات.فبت المصرادر والمراجع.

بِّرَك رَ سُرْبَحاَن  ) يغفر خطئي، ويتجاوز عن زللي، وأْن يجعل هنا العمل خالصاً لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقرادر عليره،

ِ َرّبِ الْ  ا يَِصفُوَن َوَساَلٌم َعلَى اْلُمْرَسِليَن َواْلَحْمدُ ّلِِلَّ ةِ َعمَّ  ]182-181-180آلية االصافات رقم  سورة [.( عَالَِمينَ َرّبِ اْلِعزَّ
 

 المبحث األول
 التعريف بمفردات العنوان

 األجنة المجهضة( ،الخاليا الجذعية  -التداوي )
 تقسيم:

لضوء على القاء إّن عفصيل وشرح عنوان البحث، لهو الغاية والجوهر الني يُر  من وراء هنا المبحث، حيث البد من إ

نطات بهدف إزالة اللبس والغموض، هنا من ناحية، ومن ناحية أخر ، عحديد المصطلحات عنوان البحث، وذلك 

 الموضوعي لهنه الدراسة.

 را فيوسوف يكون ذلك، عن  ريق عجزئة عنوان البحث إلى مصطلحات، فم القيام بالتعليق عليها وشرحها، لت،

 اإلجمال عن غاية وحقيقة البحث. 

 التالية  الثالفةث إلى المطالب وهنا يستوجب منا ضرورة عقسيم هنا المبح

 المطلب األول  ععريف التداوي.

  ععريف ال،اليا الجنعية. المطلب الثاني 

 ععريف األجنة المجهضة.المطلب الثالث  

 المطلب األول

 تعريف التداوي

ً  أوالً: تعريف التداوي  لغة واصطالحا

َي يَدِْوي دًَو ، أَْي  َمِرَض، ، َوأَْصلُهُ دَوِ عَعَاَ اهُ لَهُ وَ أَْي  عَنَاْوَل الدََّواَء َواْستَعمَ فيِ اللُغَِة  َمْصدَُر ِللفْعِل عَدَاَو ، اْلتَدَاِوي 

الِفْقِهي  االْصِطالحِ ِوي فِي اتَدَ ِواََما الْ  .*)7( دِ األَْضدَا ِمنَ  َوأَدَْو  فاُلَنًا يُدِْويِه بَِمْعنَى  أَْمَرَضهُ، َوبَِمْعنَى  َعاَلَجهُ أَْيًضا، فَِهيَ 

غَِة لُ َجاَء فِي ُمْعَجِم ، حيث َاَراعُُهمْ َعلَى ذَِلَك ِعبَ  َما عَدُلكَ ِوي، واْلِطْبيِ، فاَلَ يَْ،ُرُا اْستِْعَمال اْلفُقََهاِء واألَ بَاِء لَهُ َعْن َمْعنَاهُ اللُغَ

، أْو أْو  عقار  )ِ ْبي (،ِمن  ععالى، ن هللاء المرض، بإذاْلفُقََهاِء  )التَّداويِ  عَنَاول الدَّواء، َوهَُو  استعَمال َما يكون بِه شفا ُرقية 

ِعالا   بيعي، كالتَْسِميد َونَْحِوه(
بِقَْصِد ُمعَالجة اْلدّواَء عَعَاِ ي هَُو  وَ وجاء في الموسوعة الطبية  )التَّدَاِويِ، الِعالُا، (**8)

 .(9)المرِض، أْو الوقاية منه(

 ئل المعالجة، عكونقدم وساع فبال شك بعد الطَّبِيِعّيِ،اْلَمْجَر  َعِن اْلِجْسِم ُخُروُا ون إّن المرَض  هَُو وإذا كان األ باُء يقول

 .(***10)المداوة، هي  رد الجسم، أْو إعادعه بالتداوي والعالا إلى مجراه الطبيعي

ألدوية الموافق من تناول ابإلى المجر  الطبيعي له، ععريف التداوي بأَنّه  رد الجسم نا نميل إلى وبناء على ما عقدم، فإنَّ 

والحد  ف من آالمهلت،فيالمضادة للمرض، أَْو بإجراء العمليات الجراحية، أْو نحو ذلك، مما يُ دي إلى الشفاء منه، أْو ا

 .(12) (لصحةفل اأْو هو  )وصف للحالة المرضية الملجئة لطلب الدواء، ألجل إزالة المرض، أْو عناوله، لح. (11)منها

 المطلب الثاني

 تعريف الخاليا الجذعية

 فه، فالبُدععري مصطلح ال،اليا الجنعية مركب إضافي، ُمَكّون من كلمتين، وهما  ال،اليا، والجنعية، وحتى نقف على

 قصود منى الموأْن نُعَِرف معنى كل كلمة على حدة، من حيث االستعمال اللغوي واالصطالحي، وصوالً لتحديد المعن

 هنا المصطلح مركباً. فأقول، ومنه أستمد العون والتوفيق.

 أوالً: تعريف الخاليا في اللغة واالصطالح 
 .(7)ن الشيءملشيء اال،اليا لغة، جمع خلية، وهي اسم للفعل َخالَ، َوعُطلّق في اللغة على معان  عدة، منها  انفصال 

مفارقته.  وعدم ى الشيء. واإل الت، والطالت، ولزوم الشيءوالفراغ، واالنفراد، والبراءة من العيب، واالقتصار عل

ُل فِيِه، أَْي عَْجعَُل فِيِه اْلعََسَل، مِ بَْيُت َواْلَ،ِليَّةُ   ، أَوْ ْن راقُ النَّْحِل الَِّني عُعَّسِ ، أَْو َخشب ود   ماوهكنا يتبين لنّا م. (13) ة  َمْنقُورةْ ِ ين 

 

_________________ 
 ، َوَرُجٌل دَو  َواْمَرأَةٌ دَِويَّةٌ(قَاُل  دَِوَي يَدَْو َمَرِض، يُ ِمَن الْ  اءُ أُدَاِويِه ُمدَاَواةً َوِدَواًء .. َوالدَّ دَاَوْيتُهُ عَقُوُل  قال ابن فارس  )َوالدََّواءُ َمعُْروٌف،  *

 .نواع التداويأناول الدواء. ومن فم، فال يكون شامالً لجميع وقد أُِخنَ على هنا التعريف، أنه قصر التداوي على بعض معانيه، وهو ع **

ِة بَقَاُؤهُ َعلَ ِحْفلُ الّصِ وَ  إِلَْيِه الطَّبِيِعّيِ، َوالُْمدَاَواةُ َردُّهُ اْلَمْجَر  َعِن اْلِجْسِم ُخُروُا المرض هَُو جاء في فتح الباري  ) *** يِْه، فَِحْفظَُها يَكُوُن بِإِْصاَلحِ حَّ

   بِأَْضدَاِدَها(.  اأْلَْشيَاُء عُدَاوَ ا ُ يَقُولُ بُْقرَ وَ ْغِنيَِة َوَغْيِرهَا، َوَردُّهُ يَكُوُن بِالُْمَوافِِق ِمَن اأْلَدِْويَِة اْلُمَضادَّةِ ِللَْمَرِض. اأْلَ 
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النَّْحِل بَْيُت يِ  أَ النحل،  ةٌ يَّ لِ عقدم، أّن لل،لية معان  متعددة في اللغة العربية، إال أّن المعنى األقرب لموضوع البحث، هو  خَ 

ُل فِيِه، لما فيها من شبه، من حيث الشكل الظاهري، بال،اليا اإلنسانية. واْل،َ  طالح الشرعي، فقد ةُ في االصِليَّ الَِّني عُعَّسِ

ونة  )َولَْو ء في المداال. جاستعمل الفقهاء هنه الكلمة في الطالت الكنائي، إْن نو  بها الرجل الطالت، وقع الطالت، وإاّل ف

ا اْلَ،ِليَّةُ، فِي َوأَمَ  .(14) َوَكاَن َ اَلقًا َهُهنَا(يَْنفَْعهُ ذَِلكَ  َهاَر لَمْ ا الظِّ َخِليَّةٌ، فُمَّ قَاَل أََردُْت بَِهنَ أَْنِت قَاَل اِلْمَرأَعِِه  بَِرئِْت ِمنِّي .. أَْو 

ة. وعتألف اْلَمادَّة ْلعيِن اْلُمَجرَّ  عر  بِاجم، اَل ِعْلِم اأْلَْحَياِء، فَِهَي  وحدة بُنيان اأْلَْحيَاء من نَبَات، أَو َحيََوان، َصِغيَرة الح دَة َعامَّ

. ويحيط بال،لية النباعية َكنَِلك ِجدَار (***71)ي يُِحيط بَها، وغشاء بالزم(**16) سيتوبالزم، وال(*15) يَّة للَ،ِليَِّة، من  النَّواةِ اْلحَ 

لوريفية حدة النشا ات اوالوحدة البنائية للكائنات الحيّة، كما أنها وعُعدّ ال،لية  .(18)رخوي، يتكون معظمه من السليلوز

ع عريف يشمل جميا في كون الت، بغض النظر عن ال،الف الني دار بين علماء البيولوجي(21،20،19)لجميع الكائنات الحيّة 

 الكائنات الحية أم أغلبها، فليس هنا مجال عفصيله.

 

 ثانياً: تعريف الجذعية في اللغة واالصطالح

 حد المعانيبه أ الجنعية في اللغة  صفة لمفردة م نثة، مفردها المنكر الجنع. والِجنْعُ في اللغة، يُطلّق ويُراد

َ نَّْ،لَِة، َوقِيَل  هَُو َساُت النَّْ،لَِة، َواْلَجْمُع  اآلعية الِجنْعُ  َواِحدُ ُجنوع ال ي إِلَْيِك وَ )وع،وُجن جناعأ  ِجنْعِ النَّْ،لَِة عَُساقِْط َعلَْيكِ بِ هُّزِ

 ]25سورة مريم رقم اآلية  [ (ُرَ بًا َجِنيًّا

ّنِ َوَ َراَوعِِه، فالجنع من الدواب ي،تلف باختالف النوع والَجنَعُ  ُحدُوِث الّسِ
لتجديد، َوأعدُت األمَر الِجدَّة وا والجنع  .)22(

ً لجدَّعه،  ع. يُقاُل  . والجنع  الحبس والمن)23(يُِسنّ لم فَتِيٌّ َكأَنَّهُ َجنًَعا، أَيِ  جديدًا مّرة أُخر  كما بدأَ. والدهر يُسمى َجنََّعا

 .)13(ى َغْيِر َعَلفْبُس الدابَّة َعلَ َجنْعُ  حَ . والذا حبَس َعْنُهْم َخْيًراَجنَع الرجَل يَْجنَعُه َجنْعاً  حبََسه. وَجنََع الرجُل ِعيالَه، إِ 

ي أنواع ع عنها بافعتفر ولعل المعاني الثالفة األُولى هي األقرب إلى ال،لية الجنعية، ألّن ال،لية هي أصل ال،اليا التي

ز ّن من أبرر، وألال،اليا في الجسم، كما ينمو وينبت ويتفرع من سات الن،لة، سائر الفروع واألغصان والزهور والثما

الني و م عُِسن.تِيّة لفَ متمايزة، وعتسم بالتجدّد الناعي، فهي حديثة السن، كأنها أنها غير  ،كما سنعلم  ،خصائص ال،لية 

 طلح يتأمل لفظتي  )ال،اليا، والجنعية( من خالل ععريفاعهما اللغوية، فإنه يتبين له أّن المقصود بمص

ْن عتجدد ذاعياً، قدرة على ألك ال)ال،اليا الجنعية(، من الناحية اللغوية، هو أنها  خاليا أّوِلية )أصلية(، حديثة التكوين، عمت 

اسب لمتقدم، مناللغوي وهنا المعنى ا وعتطور إلى أي نوع من أنواع ال،اليا، وهي الوحدة البنائية األولى لجسم اإلنسان.

لتكويني األصل الل،اليا الجنعية، من جهة أّن ال،لية الجنعية من اآلدمي الحي، بمثابة  للمعنى االصطالحي العلمي

 وكلها لمسمى نا، وقد أ لّق العلماء على ال،اليا الجنعية عسميات واصطالحات أُخر ،ه .)24(المحسوس لبنيان خلقه

 اليا الجنعية(المعجم الطبي، هي  )ال، ومع ذلك، فإّن التسمية المعتمدة في.***(*26،25)واحد، وهي من قبيل الترادف
ا فة، ولكنهها م،تل، ألّن الجنع واحد يتفرع عنه كثير من الفروع واألغصان واألورات واألزهار والثمار، وكل***(**27،7)

ً كما في قضية ال،اليا الجنعية، فهي خلية واحدة، عنشأ منها أنسجة  وخاليا  ******(28،7)عنشأ من جنع واحد، عماما

يام من أعد أربعة صص إال ب. وقد يُقال  أُ لّق عليها هنا باعتبار أنها خاليا في بداية نموها، وال عبدأ بالت،(30،29)عددةمت

 .(31)حدوث التلقيح

 

_______________________ 
 

 
لحمض اها على ئوذلك الحتوا لل،لية، وعُحدد خصائصها،عُعتبر النواة أهم المكونات الحيوية لل،لية، وهي مركز السيطرة والتي عشرف على الورائف األساسية *

 (، الني يحمل المادة الورافية، وهي الجيناتDNAالنووي )

لنواة، كما اتي من أهمها ة، والالسيتوبالزم، هو  عبارة عن مادة رخوة هالمية عُوجد بال،لية، ويحتوي السيتوبالزم على مواد ومحتويات حيّة، وأُخر  غير حيّ **

 حيوية( صاحب الدور الكبير في بناء البروعين الالزم لكافة العمليات الRNAلى الريبوسومات، التي عحتوي على الحمض النووي )يحتوي ع

 لغريبة.األجسام الغشاء البالزمي، هو  غشاء رقيق مرن يُحيط بال،لية، يعمل حاجزاً بين السوائل خارا ال،لية وداخلها، وواقياً من دخول ا ***

ى الجنر، الني هو ة( ، نسبة إلا الجنريأبرز هنه التسميات  )خاليا المنشأ(، ألّن نشأة اإلنسان من هنه ال،اليا، فم يتوالى نموه بعد ذلك. ومنها  )ال،اليومن  ****

يا نقي العظم، أْو زة(، و  )خالمتماي ا غيراألصل من كل شيء  ومنها  )ال،اليا األَُروِميةُ(. ومنها  )ال،اليا متعددة القدرات(. ومنها  )خاليا الحياة(، و  )خالي

 (، و  )ال،اليا البدنية(،ألوليةا و  )ال،اليا ن،اع العظم(، و  )ال،اليا األُم(، و  )ال،اليا النكية(، و  )سيدة ال،اليا(، و  )ال،اليا السحرية( و  )ال،اليا األساسية(،

 ا الجنينية(و  )ال،اليا األصلية(، و  )ال،اليا الباكرة(، و  )ال،الي

ء ن الجسم، سواطاعها موينهب أحد الباحثين، إلى أنَّ مصطلح الجنعية، في اللغة عكون بحرف )ز( جزعية، وليس بحرف )ذ( جنعية، حيث إنه يتم اقت *****

األصل،  مخ باعتبارهاجنع ال ث عن خالياالجنعية، بحرف )ذ(، فيمكن است،دامها عند الحدي من نقى العظام، أْو الن،اع الشوكي، أْو الحبل السري. أما ال،اليا

بن فارس  افرعاً. قال  عت منهافيقال  جنع الشجرة، أي  أصلها. أما الجزعية، فهي ما يتم اقتطاعها من الجسم، حيث يُقال  اجتزعت من الشجرة فرعاً، أي  اقتط

اُء الِْجيُم ) اُء أَْصٌل َواِحدٌ، َوهَُو الْقَْطُع(َوالزَّ  ية(.ل،اليا الجنعبي، وهي  )اذلك، فإننا نعتد التسمية التي أقرها المعجم الطومع  .َوالرَّ

ألحياء  مجموعة من اصطالح علماء الشَّْيِء. وهو في اإِلَى الشَّْيِء األنسجة  جمع نسيج، وهو في اللغة مصدر للفعل نََسَج يًنِْسُج نَْسَجاً، بَِمعْنَى َضُم ******

 .ئن الحيعبطة ببعضها البعض، مرعبة وفق نظام ُمحدّد، والتي ععمل معاً على أداء وريفة ُمعيّنة في جسم الكاال،اليا المتطابقة، والمر
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 )الخاليا الجذعية( اللقبي ثالثاً: التعريف

ن ، ألنها مىلقداماإّن مصطلح  )ال،اليا الجنعية( من المصطلحات المعاصرة، التي لم يرد لها ذكر في م لفات الفقهاء 

اء، يفات األ بن ععرالنوازل المستجدة والمستحدفة. ومع ذلك، فقد عرفها الفقهاء المعاصرون بتعريفات متعددة مستمدة م

ّكل م،تلف ى، أْن عُش ععال  خاليا المنشأ التي ي،لق منها الجنين، ولها القدرة، بإذن هللاأنهاولعل من أبرز هنه التعريفات 

 12ى إل 6ر بعد ، عظهال،اليا التي يتم الحصول عليها من أجنة يُقاس عمرها باأليام أْو هي: سان.أنواع خاليا جسم اإلن

ً من اإلخصاب، وهي عملك القدرة أو القابلية، في هنه المرحلة، على النمو والتطور واالنقسام ون حدود، من د يوما

ي لجسم البشرانسجة أأي نوع من أنواع أعضاء، أْو  وإعطاء ال،اليا المت،صصة كلها، ويمكن لهنه ال،اليا أْن عتحول إلى

  .(32)عقريباً 

 ريف الخاليا الجذعية عند األطباءابعاً: تعر

بي لهنا ف الطمصطلح  )ال،اليا الجنعية(، مصطلح علمي يطغى الجانب الطبي عليه. لنا، كان البد من معرفة التعري

ا  وربي بأنهلس األُ المجحيث عرفها ة من األ باء بعدة ععريفات، المصطلح. وقد عُِرفَت ال،اليا الجنعية عند أهل الصنع

نا يُمكن أْن لتمايز، ولفي ا ال،اليا التي عُجدد نفسها، من خالل انقسام ال،اليا القادرة على عطوير أنواع م،تلفة من ال،اليا

ي نعية، هال،اليا الج والبيولوجيا، بقوله وعرفها قاموس أكسفورد للبيوكيمياء  .(33)عُست،دم لتحل محل ال،اليا واألنسجة

 لميتة، أوْ االيا أي عضو من المجموعات المتنوعة ل،اليا الحفل أْو الت،زين، والتي يكمن دورها في عملية عجديد ال،

يا خالولة المني، ، حامععويض ال،اليا التي أعلفت خالل الحياة العادية لل،لية، مثل  خاليا الدم، خاليا الغشاء الم،ا ي

 .(34)الجلد

 التعريف المختار للخاليا الجذعية

رة على القد ،الى  ععهللابتقدير  ،مجموعة من ال،اليا األولية التي لها  :مفاده أنهايُمكننا ضبط ال،اليا الجنعية بتعريف 

ً م،تلفة من ال،اليا المت،صصة كون تي منها عت، والاالنقسام والنمو والتكافر وعجديد نفسها، أْو ذاعها، لتعطي أنواعا

يا ياس، وال،اللبنكراأعضاء الجسم بورائفها الم،تلفة )ك،اليا العظام والعضالت، وخاليا الكبد، وخاليا القلب، وخاليا 

 .(*35)، ومئات ال،اليا األُخر (، أْو إنشاء أعضاء كاملةالعصبية، وال،اليا الجلدية

 المطلب الثالث

 األجنة المجهضة

ِرف وأْن نُعَ  البُدفاألجنة المجهضة مركب إضافي، ُمَكّون من كلمتين، هما  األجنة، والمجهضة، وحتى نقف على ععريفه، 

 معنى كل كلمة على حدة، من حيث االستعمال اللغوي واالصطالحي.

 تعريف األجنة في اللغة واالصطالح :أوالً 
 اْلَمْستُورُ  ه، فَاْلَجنِيُن فِي أَْصل اللُّغَِة َوَمِغيب، َوَعليِ  َمْستُور    كُلاْلَجِنيُن لُغَةً  اْلَولَدُ فِي اْلبَْطِن، َواْلَجْمُع  أَِجنَّةٌ َوأَْجنٌُن. َواْلَجنِينُ 

 ، ِه بَْيَن رُلَُمات  فاََلث  فَُهَو فَِعْيٌل بَِمْعنَى َمْفعُوٌل،فِي َرِحِم أُّمِ
لجنين في االصطالح الفقهي، فلم ي،را الفقهاء في اوأما  .(36)

ية، وجاء حكام الشرعه األععريفهم للجنين عن المعنى الني ذكره اللغويون، إال أنهم اختلفوا في عحديد الجنين الني عتعلق ب

 خالفهم على فالفة أقوال 

مضغة، أْو علقة، وهنا  ، سواء كان*(*38،37)ُمْجتَِمعًا دًَما جنين على ما علم أنه حمل، ولو كان أ لق لفل ال :القول األول

ًة َعلَقَ أَْو غَةً  َكاَن ُمضْ هُ َحْمٌل، َوإِنْ . جاء في شرح حدود ابن عرفة  )اْلَجنِيُن َما عُِلَم أَنَّ (39)قول المالكية، وقول عند الحنابلة

ًراأَْو  ُمَصوَّ
(40). 

، وإْن لم يكن ُمَ،لّقَ   ً وهكنا، اعتبر أصحاب هنا القول الجنين كل ما ع،لق في بطن أُِمِه من حمل   .(41)ا

رعية، ألحكام الشبه ا حصر لفل الجنين، على الحمل الني يتبين فيه خلق اآلدمي. وأما قبل ذلك، فال عتعلق :القول الثاني

قال  .(43)الحنفية ، وهو قول عند(42) ويكون استعماله من باب المجاز، وهنا هو منهب الشافعية، والصحيح عند الحنابلة

ٌ أَْن يَتَبَيَّ اإلمام الشافعي  )َوأَقَلُّ َما يَكُوُن بِِه السِّ  ة ٌع، أَْو اْلعَلَقَةَ أُْصبُ أَْو اْلُمْضغَةَ، يُفَاِرُت ِه َشْيٌء ْن َخْلقِ َن مِ ْقطُ َجنِيًنا فِيِه ُغرَّ

 .(44)رُْفٌر، أَْو َعْيٌن(

ور آلدمي، كظهِق اوهكنا، فإن مفهوم الجنين عند أصحاب هنا القول، هو ما استتر في بطن أُمه، وعبين منه شيء من َخلْ 

، أْو نحو ذلك، وإن كان فقهاء الحنابلة، يرون أّن  ، أْو عين، أْو رجل  ي بطن فما استتر  لجنيناشعر، أْو إصبع، أْو رفر 

  (45)ءس بشيأُمه، وعبين فيه شيء من خلق اآلدمي، ولو خفياً، أي علقة فصاعداً، وإْن كان نطفة دون علقة، فلي

_______________ 
ي. ورغم لجسم البشرالتكوين األنسجة، وحتى األعضاء البشرية الم،تلفة في الجسم من  عضالت، وعظام، وشعر، وغيرها مما ي لف بمعنى أنها عست،دم  *

ه له ومنّ عالى بكرم فضحانه وععحول ال،اليا الجنعية في معظمها إلى خاليا مت،صصة، أْو شبه مت،صصة، أْو خاليا أنسجة معينة فقدت ع،صصها، إالّ أّن هللا سب

ة الجسم حتى عديد من أنسجى في العلى اإلنسان، يُبقي مجموعة من هنه ال،اليا ليست،دمها الجنين أفناء نموه، فم عبقى في الوليد ليست،دمها لنمو جسمه، بل وعبق

تبدل ال،اليا جلد، التي عسيا الوقف،   وخالفي اإلنسان البالغ، وأشهرها  ال،اليا الجنعية الموجودة في نقى )ن،اع( العظام، حيث عتكون م،تلف خاليا الدم دون ع

 التالفة لتأعي ب،اليا جديدة، وقل مثل ذلك في الجهاز الهضمي والتنفسي وبقية أجهزة الجسم.

كون ُمحا ة بالدم، علرحم، جدار اعلقها بعويُقصد بالدم الُْمْجتَِمع  الجنين في  ور العلقة، ذلك أنه ال فرت بينهما. فالدم جزء من العلقة، والكرة الجرفومية قبل **

 .المجردة شاهدة بالعينظة والمفالدم المجتمع، هو الشكل ال،ارجي للعلقة فيما لو أُجهضت الحامل خالل هنه الفترة. فالتفسير بالدم المجتمع، ناعج عن المالح
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بعة ما بلغ أر ، وهوفيه الروحيري أصحابه، أّن الجنين الني عتعلق به األحكام، هو الحمل الني نُِفْ،ت  :القول الثالث

ْسقَ    بَِقَي َهْل يُبَاحُ قال ابن عابدين  )قَاَل ِفي النَّْهرِ  .(46)أشهر، وهنا قول معظم الحنفية، وهو وجه عند الحنابلة ا ُ بَْعدَ اإْلِ

وا بِالتَّْ،ِليِق ا، َوَهنَا يَْقتَِضي أَنَُّهْم أََرادُ ِعْشِريَن يَْومً ِمائَة  وَ  ْعدَ بَ اْلَحْمِل؟ نَعَْم يُبَاُح َما لَْم يَتََ،لَّْق ِمْنهُ َشْيٌء، َولَْن يَكُوَن ذَِلَك إالَّ 

وحِ( نَْفَخ الرُّ
(47). 

ِحم، َحتَّى نَِهاَية اأْلُسْ  :وأما الجنين ِعْند اأْلَِ بَّاء، فهو ، أْو هو  (48)ميِل( بعده يدعى بِاْلحوَ لثَّاِمن، ابُوع )فََمَرة اْلحمل فِي الرَّ

، وخروجه دة الجنيني بوال)الولّدُ خالل فترة ع،لُّقه في بطن أُمِه، وعستغرت هنه الفترة وسطياً )عسعة أشهر قمرية(، عنته

بة بالحيوان ، أْو هو  البويضة الم،ص(9)سم(  50غ(، ويبلغ  وله )3250من الرحم، ويبلغ وزنه عند الوالدة نحو )

الً، مع ييسمونه  حممن، فالنمو حتى نهاية األسبوع الثامن من الحمل. أما بعد األسبوع الثاالمنوي، واآلخنة في االنقسام و

، فإذا أردن .(51،50،49)مالحظة أّن األ باء بينهم اختالف كبير في عحديد هنا المصطلح ا أْن نُراعي الجانب وعلى أية حال 

نوي لحيوان المعحاد اأنه  الحمل المتكون في الرحم من االلغوي، فإّن أفضل ما نُعَِرف به الجنين من الناحية الطبية، 

 أْو بعدها. والبويضة، في أي مرحلة كانت قبل الوالدة. فهنا التعريف يُطلّق على الحمل، سواء قبل نفخ الروح،

 عريف اإلجهاض في اللغة واالصطالحثانياً: ت

اَلُت  اْلَمْرأَةِ أَْو َغْيِرَها، َواإِل ْ ةِ، َسَواٌء ِمنَ َص اْلُمدَّ نَاقِ  َحْمل نَاقَِص اْلَ،ْلِق، أَوْ اإِلْجَهاُض لُغَةً  يُْطلَُق َعلَى ُصوَرعَْيِن  إِْلقَاِء الْ 

، أَْم عِْلقَائِيًّا، يُقَ  معجم َحْملََها. وجاء في الأَسقطت المرأةُ  إِذَا ْجَهَضت أَ اُل  اللُّغَِويُّ يَْصدُُت، سََواٌء َكاَن اإِلْلقَاُء بِِفْعل فَاِعل 

ِحم من اْلَجنِين ُخُروا الوسيط  )اإِلْجَهاُض   ابِع( قبل الرَّ الشَّْهر الرَّ
وأما  يف متأفر باصطالح األ باء.، وهنا التعر(48)

َكثِيًرا َما يُعَبُِّروَن َعِن نَى الّلغَُويِ، وَ ا اْلَمعْ  َهنَ الجنين في االصطالح الفقهي، فاَل َيْ،ُرُا اْستِْعَمال اْلفُقََهاِء ِلَكِلَمِة إِْجَهاض  َعنْ 

ْرحِ، َواإِلْلَقاِء 
، ومعنى جميع هنه األلفار (**13) اَلِص إِلمْ ، َوا(*53،52)اإِلْجَهاِض بُِمَراِدفَاعِِه، َكاإِلْسقَاِ ، واالستنزال، َوالطَّ

 .(***13)واحد

 من أهمها  وأما اإلجهاض في االصطالح الطبي، فقد ُعِرَف بعدد من التعريفات المتقاربة، 

ً إِلقَاُء اْلَحْمِل نَاقَص الَ،ْلِق، أَْو نَاقَص اْلُمدَّةِ، فإذا نزل قبل إعمام العشرين أسب ل من زنه أقه، أْو كان وي بطن أُمِ فوعا

ى حديجاً، ويكون في فَ ( أسبوعاً، 36 ، 24غ(، سُِميَّ سقطاً، وال يكون قابالً للحياة عادة. أما إذا نزل ما بين )500) يُسَمَّ

 .(9)الغالب قابالً للحياة، ولكنه يحتاا غالباً لعناية  بية جيدة
 وهكنا، يتبين لفقهية.اهي عليه في التعريفات هنا، والمتأمل في التعريفات الطبية لألجهاض، يتبين له أنها أدت مما 

رسها في التي يتم غوجسد، لنا مما عقدم، أّن المراد باألجنة المجهضة، هنا  البويضات الملقحة الناعجة عن التلقيح خارا ال
 .(55،54)الرحم، بل يتم حفظها وعجميدها الست،دامها حين الحاجة إليها

 
 الثانيالمبحث  

 الجذعية ومصادرها وطرق استخالصهاأنواع الخاليا 
 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: أنواع الخاليا الجذعية.
 والمطلب الثاني: مصادر الخاليا الجذعية وطرق استخالصها.

 
 المطلب األول

 أنواع الخاليا الجذعية

 عنقسم ال،اليا الجنعية إلى فالفة أنواع رئيسية، وذلك على النحو التالي 

 الخاليا الجذعية الجنينيةالنوع األول: 

ى هنه ال،اليا أيضاً، بال،اليا األولية، أْو األساسية، أْو الجنرية، وهي خاليا مستمدة ن ذات األربعة جنة اإلنسامن أ وعَُسمَّ

ً م،تلاعولتُْعِطي أن أْو ال،مسة أيام. وعمتاز بأنها غير متمايزة، ولها القدرة على االنقسام والتكافر وعجديد نفسها، فة من ا

ا المريضة ل،الياال،اليا المت،صصة البالغة، وميزعها هنه عسمح لها بأن ععمل كجهاز إصالحي للجسم، يقوم باستبدال 

ن أعضاء جسم . وكنلك مقدرعها للنمو لتشكل أي عضو م(*)بأُخر  سليمة، وكنلك الحفار على وريفة األعضاء الجسمية

 .(57،56)اإلنسان

عن ال،اليا  كروموسوم، وعتميز 46لجنينية مشابهة لل،اليا الجسدية، حيث عحتوي على وععتبر ال،اليا الجنعية ا 

ُ ا على أْن قدرعهبالجنعية البالغة، بأنها عندما عتمايز عكون الجنين وملحقاعه فيما بعد، وعحتفل، في الوقت نفسه،  عِطي ع

ً متعددة منها عكوين  ن المعروف أنأربعة أيام من اإلخصاب، فم. وعبدأ هنه ال،اليا في التكوين بعد فالفة أْو (58)نس،ا

 اإلنسان

__________ 
، أَْربَعَِة قَبَْل الَْولَِد إْسقَا ُ ففي كتب الحنفية، نجد بعض التعبيرات باإلسقا ،)َوقَالُوا يُبَاُح  * ْواِ(.باَِل َولَْو أَْشُهر  ، باإلجهاض، الي، وهو شافعيويُعبر الغز إذِْن الزَّ

ا َكاإِلجهَاُض َولَيَْس هَنَ )بعد ذلك   نراه ينفي أّن العزل كالوأد، ويقول ،خارا الفرا أي إنزال الرجل نطفته في نهاية الجماع  ،فنراه عندما يتكلم عن حكم العزل 

 والوأَدُ، ألَنَّ ذَِلَك ِجنَاية علَى َموُجود  َحاْصل(.

ُ والناقةُ، َوِهَي ُمِملٌص  رَمْت َولَدَهَا ِلغَ أَْملََصت اإِلْماَلُص َمأَُخُوذُ ِمْن ** ِ ُع  َممَجمْ يِْر عََماِم، َوالْ المرأَة ً اِليُص، فَإ َها، فَِهَي ِمْمالٌص، َوالَْولَدُ ُمْملَص لَ ذا كَاَن ذَِلَك عَادَة

لَُق. وأَْملَصت المرأَة بَِولَِدهَا، أَيِ  أَْسقَطَت. َواإِلْماَلُص أَْن عُ  َ لمرأَة الحامْضَرب اوَمِليص. والَملَُص، بِالتَّْحِريِك  الزَّ  ْزِلقه قَبَْل َوقِْت الِْواَلدَةِ ي  عُ َل فتُمِلُص َجنِينَها، أ

للغة، ولكنه مستفاد من ة عند أئمة اسقا  المرأيِدك وأَلِق بِِه ِمْن يَِدَك،. ولم يرد استعماله في إِمن أُلِقه واإللقاء، مأخوذ من ألقى الشيء  إذا  رحه، عَقُوُل  ***

 اشتقات الكلمة. وهنا االستعمال وردَ عند المناهب الفقهية كلها

 لمت،صصة.اومن هنا، جاء اعتقاد العلماء بأنها قادرة على عغيير عاريخ األمراض البشرية، عن  ريق است،دامها إلصالح األنسجة  *****
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 لزيجوت، أوْ دة )ايبدأ بتلقيح الحيوان المنوي للبييضة، فتتكون البييضة الم،صبة، وهنه البييضة عبارة عن خلية واح

 األمشاا = النطفة)القدرة الكاملة على عكوين إنسان كامل بم،تلف أعضائه. وعنقسم هنه ال،لية النطفة األمشاا(، لها 

. وقد جنين كامل ، إلىالزيجوت( إلى خليتين، وإذا انفصلت هاعان ال،ليتان، فإن كل واحدة منهما عتحول، بإذن هللا ععالى

ت،رجة اد مسمنهما بغشاء خاص رقيق شفاف من مو عمكن العلماء بالفعل من فصل هاعين ال،ليتين، وإحا ة كل واحدة

ا إذا أم نقسام.لى االاليا أْن عتحول إلى جنين، لكمون قدرعها علتالي، أمكن لكل واحدة من هنه ال،من أعشاب البحر. وبا

كتل  ، فتتحول إلىعنقسم، كما يحدث في الوضع الطبيعي، فإنها عنقسم انقسامات متتالية (zygote) عُركت خلية الزيجوت

د عددها، وعتجوف، ، ألنها عُشبه حبة التوت، فم يزدا(Morulla) من ال،اليا المتمافلة، وعُعرف هنه المرحلة بالتوعة

  رومة الشيءة، وأفتتحول إلى ما يُشبه الكرة الجرفومية )جرفومة الشيء  أصله(، أْو عُدعى  األريّمة )عصغير األرم

يوم إلى ال وعستمر هكنا ، ويبلغ عمرها فالفة أْو أربعة أيام منن التلقيح،(Blastulaأصله(، واسمها العلمي  البالستوال )

وهنا عبدأ  فيه، ، فم ععلق بجدار الرحم ب،اليا خارجية آكلة، عقضم في جدار الرحم، وعتعشقالسادس، أْو حتى السابع

 (69). هنا، وعتكون البالستوال من  بقتين من ال،اليا (59،37)مرحلة العلقة
ه، ، وعنهش فيالرحم خاليا خارجية  عَُسمَّى كتلة ال،اليا ال،ارجية، وهي مجموعة من ال،اليا اآلكلة والداعمة، والتي علتصق .أ

ن فيما بعد المشيمة، وعقوم هنه ال،اليا، أيضاً، بتغنية الجنين في جميع مراحله عب  (*37)ل السري يمة، والحبر المشوعتعلق به، وعَُكّوِ
نوعاً من  220ن بلغ أكثر مالتي عداخلية، وهنه ال،اليا هي التي عتحول، بإذن هللا ععالى، إلى خاليا الجنين الم،تلفة، وخاليا الكتلة ال .ب

 خاليا جسم اإلنسان البالغ.

نها العظم، فإ ن،اع وقد اكتشف العلماء أنه بعد أن عت،صص هنه ال،اليا الجنينية في اعجاه عضو معين، مثل  الجلد، أوْ 

تلف منه ما ي برصيد احتيا ي، على شكل خاليا جنينية مت،صصة، ولكن في اعجاه العضو نفسه، بحيث عُجدد عظل عحتفل

العظام، عصنع  دة في ن،اعلموجوأفناء دورة حياة اإلنسان الطويلة. فمثالً  ال،اليا األُم الموجودة في الجلد، وال،اليا األُم ا

ها على بقاً لقدرععات،  وعنقسم ال،اليا الجنعية الجنينية إلى فالفة مجمو هنا، خاليا الدم والمناعة الم،تلف، وغير ذلك.

 اعات قليلةسي عتكون بعد ال،اليا الجنعية كاملة القدرة، أْو القوة  وهي مجموعة من ال،اليا، الت  (61)عكوين ال،اليا، وهي

لكاملة اها القدرة لالتي  ي مجموعة من ال،الياال،اليا الجنعية وافرة القدرة  وهومن علقيح البييضة، عسبق مرحلة التوعية، 

سطيع عكوين لكنها ال عوكلى، على التكافر، لتكوين أي نوع من ال،اليا التي يحتاجها الجسم، ك،اليا الكبد، أْو الدماغ، أْو ال

لقدرة التي لها اوصصة، ال،اليا الجنعية متعددة القدرات  وهي مجموعة من ال،اليا المت،وال،اليا الالزمة لتغنية الجنين.

 وعكوين خاليا من نسيج معين فقط. على إنشاء

 النوع الثاني: الخاليا الجذعية البالغة

ى علمياً ب،اليا المنشأ، وهي عبارة عن  خاليا غير متمايزة، عُوجد في أنسجة متمايزة با تجدد ذاعياً، عمكنها أْن يلغة، وعَُسمَّ

 ُ ي اإلنسان وجد فوفي حدود معينة من التمايز، إلعطاء كل أنما  ال،اليا المت،صصة لألنسجة التي عنشأ منها، وهي ع

، وعمرها في (26) إال في عضو أْو نسيج بالغ، لنلك وصفت بأنها خاليا جنعية بالغةالبالغ، وفي األ فال، وال عُوجد 

 .(36)كالسموم الغالب محدود، ويقل عددها في الجسم مع عقدم العمر، وقد عحتوي على عيوب لتعرضها لبعض الم فرات،

نسيج، محدد في الها الد األنسجة بال،اليا التي عموت، كنتيجة  بيعية النتهاء عمراوعبدو أهمية ال،اليا الجنعية في إمد

مثل   عينة،موهنه ال،اليا لها القدرة على عغيير مسارها إلى مسار آخر، لتكوين نوع آخر من ال،اليا عحت رروف 

ً من ال،اليا ك،اليا ا ً م،تلفا خر، وقد آْو أي نوع أقلب، لكبد، أْو الال،اليا الجنعية الدموية التي يُمِكن أْن عكون نوعا

 (61)أرهرت األبحاث، أيضاً، أن خاليا ن،اع العظم للبالغين، يُمِكن أْن عُنتج خاليا الكبد 

 النوع الثالث: خاليا دم الحبل السري

ه أحد ب ملم يهتوالني  ،م الحبل السري، هو الدم المتبقي في الحبل السري والمشيمة بعد الوالدة، ويُعد دم الحبل السري د

ي عالا في عُست،دم ة، التمن المصادر الغنية بال،اليا الجنعية الدموي ،سابقاً، وكان يتم الت،لص منه عقب الوالدة مباشرة 

ا من هنا ل،اليبعض األمراض المتعلقة بالدم، والن،اع الشوكي، وبعض السر انات. وير  العلماء أّن است،دام هنه ا

 .*(*65،33)فات من است،دام ال،اليا الجنعية المست،رجة من الن،اعالمصدر، أقل خطورة ومضاع

ا عطلب نجاح، حيثممها بهنا، ولل،اليا الجنعية المستمدة من دماء الحبل السري فوائد مستقبلية كبيرة، حيث يُمِكن است،دا

يا ال،ال ع،تلف عناألمر عدخل األ باء لمعالجة صاحب الدم من األمراض المستعصية. وقد فبت أن هنه ال،اليا، 

يلة، د لسنين  ولتجميالمأخوذة من المشيمة، أْو من األجنة المجهضة، كما فبت أنها عتمتع بقابليتها على مقاومة رروف ا

   *(**67،66)لسريامليون خلية، وال يُوجد م،ا ر في است،الصها من دم الحبل  200كما أّن أعدادها وفيرة قد عصل إلى 

قد أُنشئت المرضى، ف ف منء والباحثين بدم الحبل السري، كونه يُمثل أمالً جديداً في إنقاذ حياة آالونتيجة الهتمام العلما

 ي، ويُوجد فماراتبنوك لحفل دم الحبل السري، وانتشرت هنه البنوك اآلن في جميع أنحاء العالم، ومن بينها مصر واإل

______________ 
ُ ء من المشيمة إلى الجنين، وهو ينزل مع الولد عند الوالدة، ويكون متصالحبل السري، هو الني ينقل الغناء والهوا*  ِمهِ الً بأ

ً فعُ لك التي ع وقد جاء في عقرير للصليب األخضر األلماني )منظمة بيئية(  )إّن الدم الني يسري في الحبل السري للجنين، يحتوي على خاليا جنعية عُشبه** ي ن،اع وجد الحقا

 وية(.وعية الدمعُعين اإلنسان على إنتاا خاليا العظام والغضاريف والعضالت، إضافة إلى خاليا الكبد، وال،اليا التي عَُشِكل بطانة األالعظام، وهي خاليا 

بياً، ليها من،فضة نسعالحصول  ةوعتميز خاليا الحبل السري بمجموعة من ال،صائص، منها  أ( متوفرة فقط أفناء الوالدة، ويتم الحصول عليها مرة واحدة في العمر. ب( عكلف***

ة عماماً للمولود، ألم. د( مطابقن، أْو للجنيمما يعلها في متناول الجميع. ا( عملية الحصول عليها وع،زينها، ال عتطلب أي عدخل جرحي، وال عحتاا إلى ع،دير عام، وال عسبب أي ألم ل

ة، وعُشير بعض سن 20إلى  15 ة ما بين، من حيث  الكمية، والنوعية، والفاعلية. و( إمكانية ع،رينها لفترات  ويلويستحيل رفضها مستقبالً. ه)( عُعتبر أفضل مصدر لل،اليا الجنعية

 % الحتمال عطابقها مع بقية أفراد العائلة40% و25األبحاث إلى إمكانية ع،رينها مد  الحياة. ز( عُوجد نسبة عتراوح ما بين 
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ضمن عدم ءات ع، ِلَمْن يرغب مقابل أجر، ويتم في هنه البنوك اع،اذ إجرادبي بنوك عامة وخاصة لحفل هنه ال،اليا

 .(33)ي البنكمال فالعبث بال،اليا، كما أنه يُمِكن لصاحبها أْن يُتابع أخبارها وأحوالها، كما يُتابع رصيده من ال

 المطلب الثاني

 مصادر الخاليا الجذعية وطرق استخالصها

 من قنوات ومصادر عديدة، منها ما يلي  اليا الجنعيةيتم الحصول على ال،

 أوالً: الجنين الباكر في مرحلة الكرة الجرثومية )البالستوال(

 ا الجنعية،ل،الياوهي الكرة ال،لوية الصانعة التي عنشأ منها م،تلف خاليا الجسم، وععتبر هنه ال،اليا أفضل أنواع 

نعية اليا الجل،الهنه  ال،اليا واألنسجة. ويُعتبر المصدر الرئيسلقدرعها غير المحدودة على التشكل، وعكوين جميع أنواع 

التي ز العقم، ومراك األولية المتعددة القوي والفعالية، هو النطف الفائضة من مشاريع أ فال األنابيب، حيث عقوم جميع

ة لمنمي للغدامون ا الهرعدم ال،صوبة، بإعطائه نعست،دم عقنية أ فال األنابيب، بتنشيط المبيض للمرأة التي عُعاني م

، ريق المهبلعن   التناسلية، فم يقوم الطبيب الم،تص بأخن عدد وافر من هنه البييضات بواسطة المنظار، أْو المسبار

ر من دة عدد كبي إعاوبمساعدة الموجات فوت الصوعية، ويتم علقيح هنه البييضات بالحيوانات المنوية من الزوا. وبما أنّ 

ات ريعشفقد نصت الت رحم المرأة، يُعرضها لم،ا ر الحمل المتعدد، الني يُهدد حياعها، وحياة األجنة،هنه اللقائح إلى 

اصة في جات خعلى منع إعادة أكثر من لقيحتين، أْو فالفة إلى رحم المرأة، واالحتفار باللقائح األُخر  في فال

لمرأة إلى فشلت المحاولة األولى، عاددت اعحت الصفر(، فإذا  170)النتروجين السائل عحت درجة حرارة أقل من 

ان جوعنازل الزو نجاح،بالمركز مرة اُخر ، بحيث يتم علقيحها بنطفها الفائضة الم،زونة لديهم. أما إذا عمت عملية الحمل 

،امس، أْو وم العن النطف المجمدة الفائضة، فإنه يتم إخراا هنه النطف من النتروجين السائل، فم عنميتها إلي الي

* ال()البالستو اخليةالسادس، فم بعد ذلك يتم وقف نموها )قتلها( ألخن ال،اليا الجنعية الموجودة في كتلة خالياها الد

(70،69،68،59،95) 

 ثانياً: التلقيح المتعمد لبييضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع إليجاد لقائح

ا إلى صل في نموهدما عحلة الكرة الجرفومية )البالستوال( وعنوفي هنه الحالة، يقوم األ باء بتنمية هنه اللقائح إلى مر

قو  لمتعددة الانعية اليوم ال،امس، أْو السادس، يتم قتلها، وإخراا خاليا الكتلة الداخلية المحتوية على ال،اليا الج

وعاً، ن 220ثر من لغة أكباعلى عكوين أي نوع من أنواع خاليا الجسم، ال ،بإذن هللا ععالى  ،والفعالية، والتي لها القدرة 

 والمسيحية سالموذلك بوضعها في مزارع خاصة، وععتبر هنه الطريقة مرفوضة أخالقياً لد  جميع األديان، وبالنات اإل

 .** (59) واليهودية

 ثالثاً: الجنين الباكر )الخاليا الجنسية األولية، أْو ما يُعَرف بالخاليا الجرثومية األولية(

ن الغدة التناسلية فيما بعد )خصية إذا كان   مبيضاً إذا كان ذكراً، أوْ  لجنيناال،اليا الجرفومية األولية، هي ال،اليا الي عَُكّوِ

يا عُعتبر خاليا أسابيع(، ورغم أّن هنه ال،ال 5 ، 4الجنين أُنثى(، وعظهر هنه ال،اليا في مرحلة مبكرة من الحمل )

ن إال الغدة التناسلية )ال،صية، أْو المبيض(،مت،صصة نوعاً ما، ألنها ال  طويعها وعحويلها إلى خاليا، عإال أنه أمكن  عَُكّوِ

 **(*59)ة عُنتج العديد من ال،اليا الم،تلفة، بعيداً جداً عن محالها التي ع،صصت فيه، وهو ال،اليا الجنسي

 رابعاً: األجنة المسقطة في أي مرحلة من مراحل الحمل

اض، ة ألمرالجنين عند عكوينه معوقات عحول دون إكمال نموه، سواء أكانت هنه المعوقات  بيعية نتيجقد ععترض 

ض نفسها إجها كمعالجة مرض في المرأة يُهدد صحتها، أْو يزداد سوءاً بالحمل، أْم بتدخل  بي رغبة من المرأة في

دون مبرر  مداً،ن جنين، يتم إجهاضهم سنوياً عمتعمدة، أْم يحدث اإلجهاض علقائياً، فهناك ما يقرب من خمسين مليو

  بي، سواًء كان ذلك بموافقة القوانين، أْو بغير موافقتها.

من أنسجة  لعديداوعحتوي هنه األجنة المسقطة على بعض ال،اليا الجنعية )متعددة القو (، ويُمِكن العثور عليها في 

رغم أّن وضاء. لهضمي والتنفسي، وغيرها من األنسجة واألعالجنين، كالن،اع العظمي، والجلد، والكبد، والجهازين ا

(، إال أنها الجرفومية الكرةهنه ال،اليا، ليست مثل ال،اليا الجنعية المتعددة القو  والفعالية، التي عُ خن من البالستوال )

ن خطو اً عدة لل،اليا الجنعية، إلجراء األبحاث عليها وعحويلها  لبية، أْو قبدية، أْو كاليا إلى خيُمِكن أْن عُستزرع، وعكّوِ

 .*(***71)كلوية، أْو عصبية .. الخ، حسب الحاجة

 

 
_______________________ 

 لةاخلية في مرحاليا الد)جيمس فومسن(، من جامعة )ماديسون ويسكونسين األمريكية(، هو أول ش،ص عمكن من عزل ال،لية الجنعية الجنينية من كتلة ال، ر* ويُعتبر البروفيسو

 م.1988عام البالستوال، وعنميتها في مزارع خلوية، منتجاً خطو اً خلوية، عحولت إلى أنواع م،تلفة من األنسجة الموجودة في جسم اإلنسان، وذلك في 

ه الفكررة، فأخرن بييضرة مرن امررأة األمريكيرة(، قرد قرام بتنفيرن هرنم، أّن معهرد )جرونس( فري واليرة )فرجينيرا 2001يوليه عام  23وقد نشرت مجلة التايم األمريكية، في عددها الصادر بتاريخ  **

 ،الداخلية ن خاليا الكتلة،اليا الجنعية ممتبرعة، ولقحها بحيوان منوي من متبرع، لتكوين اللقيحة، فم نمت اللقيحة إلى مرحلة البالستوال )الكرة الجرفومية(، وعم الحصول على ال

م، أي فري نفرس العرام الرني 1998قام بعزل هنه ال،اليا الجرفومية األوليرة، هرو الردكتور )جيرر هرارت(، مرن جامعرة )هروبكنز األمريكيرة(، وذلرك فري عرام  وأول َمنْ وعجدر اإلشارة إلى أن ***

 .قام فيه البروفيسور )جيمس فومسن( بتنمية ال،اليا الجنعية، بل وفي نفس الشهر، وهو شهر نوفمبر من ذلك العام

 15يرة مرن جنرين مسرقط، عمرره م، نشرت مجلة )سراينس األمريكيرة(، أّن الردكتور )سرندر(، والردكتور )فريرد(، قرد قامرا بأخرن خاليرا جنع2001أّن في شهر يوليه من العام والجدير بالنكر، ****

 ً  يلة.ية الوب لمعالجة كثير من األمراض العصبأسبوعاً، وحقناها في أدمغة أجنة للقرود، فنمت علك ال،اليا الجنعية اإلنسانية في داخل أدمغة القرود، وهنا يفتح بابا
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 بعد الوالدة مباشرة خامساً: الخاليا الجذعية من المشيمة والحبل السري

ية اليا الجنعن ال،متعددة القو ، وهي أقل في قدرعها م ةعحتوي المشيمة والحبل السري على العديد من ال،اليا الجنعي

، فإّن عد الوالدةنها بممتعددة القو  والفعالية. وبما أّن المشيمة والحبل السري من الم،لفات الطبية، التي يتم الت،لص 

ليه من  اعتراض عدر الصاالستفادة منهما في إيجاد هنه ال،اليا الهامة، وسيلة سهلة، وغير ُمَكِلفَة، خاصة وأّن هنا الم

 *(69،68،59)أحد، فليس في الحصول منه على ال،اليا الجنعية عائق ديني، أْو أخالقي

 سادساً: الخاليا الجذعية من السائل األمينوسي

ً من السي ألمينوسي، ائل امِكن الحصول على ال،اليا الجنعية من المشيمة والحبل السري، يُمِكن الحصول عليها أيضا

 ،% من ال،اليا الجنعية1نه من الم،لفات الطبية التي عُرَمى بعد الوالدة. ويحتوي السائل األمينوسي على نسبة نظراً لكو

ويُمِكن  لى التجدد،درة عالمتميزة ب،اصيتين  األولى  القدرة على التحول إلى أي نوع من ال،اليا الوريفية، والثانية  الق

امها في أجل است،د دة منائل، لتشكيل خاليا دماغية، أْو عظمية، أْو كبدية، جدياست،دام ال،اليا الجنعية المأخوذة من الس

 .(73)أغراض عالجية

 سابعاً: من خاليا األطفال األصحاء والبالغين

،الصها من ل استعحتوي جميع أنسجة جسم اإلنسان على خاليا جنعية متعددة القو ، ولكن بكميات ضئيلة، وقد عم بالفع

 ل ومنبلكبد، الجلد، ومن الدهون التي عحت الجلد، ومن الجهاز الهضمي، والجهاز الرئوي، ومن انقي العظام، ومن 

 ا الجنعية،ل،اليالجهاز العصبي، وهو أمر لم يكن متصوراً فيما مضى. وكلما عقدمت سن اإلنسان، كلما قّل عدد هنه ا

 قي العظام،ناليا بين كل عشرة آالف خلية من خ وهو أمر متوقع. وفي اإلنسان البالغ، عم اكتشاف وجود خلية جنعية من

 ة، هو ن،اعلجنعيوخلية جنعية في الدم من بين كل مائة ألف خلية دموية. ولعل أيسر مكان للعثور على هنه ال،اليا ا

 ل عشرةألنها عُوجد هناك بكميات ال بأس بها، في حدود خلية واحدة جنعية من بين كالعظام )نقي العظام(، 
 

ل،اليا اْن عُعِطي طيع أة، أْو الدم، حيث عُوجد خلية جنعية من كل مائة ألف خلية، ف،اليا المنشأ في الجلد، عستآالف خلي

اليا أنواع ال، ي كلالجلدية إذا ععرض الجلد للجروح، أْو الحروت، وخاليا المنشأ الموجودة في الكبد، عسطيع أْن عُعطِ 

لتي يفقدها االيا الدم خد كل ة، وخاليا المنشأ في نقي العظام، يُمكنها أْن عُولِ الكبدية في حاالت االستئصال الجراحي الكبدي

 .(74)اإلنسان في حالة النزيف

 البالغين، ذة منهنا، وقد نشرت المجالت العلمية، التي عقوم بنشر أبحاث  بية عن است،دام ال،اليا الجنعية المأخو

تي لتقارير الأّن اعواجه است،الص ال،اليا الجنعية من البالغين، و كمجلة )جاما األمريكية(، أّن هناك صعوبات عديدة

. (68)يةلدقة العلمعدم انُشرت عن عحول هنه ال،اليا إلى خاليا كبدية، أْو قلبية، أْو عصبية، فيها كثير من المبالغات، و

زرعها وين، عية من بالغورغم ذلك، فإّن المجالت العلمية ال عزال عنشر أبحافاً، عم فيها الحصول على خاليا جن

 *(*32)واست،الص خاليا منها

 (*)** ثامناً: االستنساخ البشري

قد وحي جديد،  كائن دعكافري، أْو عوالدي، والني يهدف العلماء من خالله إلى استيال األول:هناك نوعان من االستنساخ، 

 ن، لدواعيحد اآللعلى اإلنسان بشكل علني  ستنساخ حيوانات، مثلما حدث للنعجة )دُْوِلي(، ولكنه لم يجرعم بالفعل ا

 .(56)أخالقية ودينية، أْو بسبب القيود التي فرضتها الحكومات على هنه األبحاث

بعة كثر من أرنمو ألاالستنساخ العالجي، والني يهدف إلى استنساخ أجنة، وعدم السماح لها بال أما النوع الثاني، فهو:

 لتداخل بينبرز ايدر لل،اليا الجنعية، التي قد يحتاجها األصل، أو غيره. وهنا عشر يوماً، ألن الغرض منه إيجاد مص

 .(75)االستنساخ وزرع األعضاء البشرية

 

 م 46وفي هنه التقنية )االستنساخ العالجي(، عُ خن أي خلية جسدية من إنسان بالغ، عحتوي على 

 را النواة،عُست، حتى ععود إلى حالة الهمود، ومن فمكروموسوما، فم عُوضع هنه ال،لية في محلول خاص، وعتم إجاعتها 

بدأ م الدمج، عإذا عفوعُدمج هنه النواة في بييضة إنسانية )من متبرعة(، مفرغة من نواعها، بواسطة صعق كهربائي معين. 

لى عتي عحتوي لاية(، هنه ال،لية المدمجة باالنقسام، ويتوالى االنقسام حتى عصل إلى مرحلة البالستوال )الكرة الجرفوم

بالتالي، والفاعلية. ولقو  اكتلة ال،اليا الداخلية، وعُفَك هنه البالستوال للحصول على ال،اليا الجنعية الجنينية المتعددة 

س، اأْو البنكري كلية،يُمِكن زرعها واستنباعها في مزارع خاصة، للحصول على النسيج المطلوب، مثل  خاليا القلب، أْو ال

 بي .. الخ.أْو الجهاز العص

____________ 
 وذلرك فري شرهر أول َمْن اكتشف وعوصل إلى إمكانية الحصول على ال،اليا الجنعية من المشيمة والحبل السري، هي شرركة )أنزوجينسريس(،* وجدير بالنكر، أن 

 .2001إبريل من العام 

فورنيا( و  ي )كاليوأول َمْن عوصل إلى إمكانية الحصول على ال،اليا الجنعية من األ فال األصحاء والبالغين، هم مجموعة باحثين وعلماء من جامعت **

 .م2001)وبيتسبورغ(، وذلك في شهر إبريل من العام 

صود هنا االستنساخ يِن أّن المقوردت العبارة في القرار الثالث لمجمع الفقه اإلسالمي في دورعه السابعة عشرة )االستنساخ العالجي(، إالّ أّن مضمون القرار، يُبَ  ***

 البشري، وليس االستنساخ العالجي.
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 م 46، عحتوي على وفي هنه التقنية )االستنساخ العالجي(، عُ خن أي خلية جسدية من إنسان بالغ

، ،را النواةعُست روموسوما، فم عُوضع هنه ال،لية في محلول خاص، وعتم إجاعتها حتى ععود إلى حالة الهمود، ومن فمك

بدأ م الدمج، عإذا عفوعُدمج هنه النواة في بييضة إنسانية )من متبرعة(، مفرغة من نواعها، بواسطة صعق كهربائي معين. 

لى علتي عحتوي ية(، اباالنقسام، ويتوالى االنقسام حتى عصل إلى مرحلة البالستوال )الكرة الجرفومهنه ال،لية المدمجة 

بالتالي، والفاعلية. ولقو  اكتلة ال،اليا الداخلية، وعُفَك هنه البالستوال للحصول على ال،اليا الجنعية الجنينية المتعددة 

س، اأْو البنكري كلية،ى النسيج المطلوب، مثل  خاليا القلب، أْو اليُمِكن زرعها واستنباعها في مزارع خاصة، للحصول عل

 أْو الجهاز العصبي .. الخ.

ر الحصول على خاليا من نفس الش،ص المصاب، وبالت  يرفضها الي الوعمتاز هنه الطريقة، إذا نجحت، بأنها َستُيَّسِ

فر ذلك ت، سيومضاعفات خطيرة. وفي نفس الوقالجسم، وال عحتاا إلى أي عقار من عقاقير الرفض، وما ينتج عنها من 

ألعضاء ام لهم زرع عَمْن مليارات الدوالرات، التي عُْنفَق سنوياً على عقاقير منع الرفض، والتي يست،دمها مئات اآلالف مِ 

خن لتي ع امصاب في العالم أجمع. ولكن يُعاب على هنه الطريقة، أّن المرض إذا كان ورافياً، فإّن خاليا الش،ص ال

الطريقة  ال هنهمصابة، ولهنا ال يُمِكن است،دام هنه الطريقة في األمراض الورافية. وال عز وعزرع، ستكون جميعها

ن خمسة، مره ععمرفوضة، حتى وإْن لم عقصد إيجاد إنسان كامل، بل مجرد جنين باكر في مرحلة البالستوال، ال يزيد 

 (*76)أْو ستة أيام 

 المبحث الثالث

 عي والطبي من استخراج الخاليا الجذعية من األجنة المجهضةالموقف الشر

جهاض. وع اإلني،تلف الحكم الشرعي والطبي في است،راا ال،اليا الجنعية من األجنة المجهضة )المسقطة(، باختالف 

  وهي:ومن المعلوم، أّن هناك فالفة أنواع من اإلجهاض، 

 لشرع، وبإذن الوالدين.الجنين المجهض علقائياً، أْو لسبب عالجي يجيزه ا .1

 اإلجهاض )اإلسقا ( العالجي. .2

 الجنين المجهض ععمداً بدون سبب  بي يجيزه الشرع. .3

 وسوف نتناول كل نوع من هنه األنواع الثالفة في مطلب مستقل، وذلك على النحو التالي  

 المطلب األول

 الجنين المجهض تلقائياً، أْو لسبب عالجي يجيزه الشرع، وبإذن الوالدين

نه األجنة ه ىأْو سلبي عل يُقصد باألجنة المجهضة علقائياً، علك األجنة التي عسقط من الرحم ذاعياً، دون أي عدوان إيجابي،

 .(77)ياةه عنصر الحلكتمل عمن جانب األُم، أْو الطبيب، أْو هي  عملية  بيعية، يقوم بها الرحم، لطرد جنين، ال يُمِكن أْن 

 ن حتمالياال،اليا الجنعية من األجنة البشرية المجهضة علقائياً، ال ي،لو من أحد والحكم الشرعي الست،راا 

 (78)أنه ال يُمِكن عملياً االستفادة منها في العالا، وذلك ألسباب  االحتمال األول:
لوسائل ا   ر بها عدم إمكانية معرفة موعد سقو  هنه األجنة، إذ إنها عحصل بشكل فجائي، وربما عحدث في أماكن ال يتوف .أ

 الكفيلة باالحتفار بها بصورة سليمة.
ت،دم عُس  أْن  أجلها إّن معظم هنه األجنة المجهضة علقائياً، عكون مصحوبة بنسبة عالية من التلوفات الجرفومية، يحرم من .ب

 في العالا، وأْن عُودع أنسجتها أبدان المرضى.

 هو ما يُسبب سقو ها، وع،لص الجسم منها قبل فترة الوالدة. .ت

 إّن است،دام األنسجة التي مضى على موعها وقت  ويل، ال فائدة عُرجى منها. .د

ً االستفادة منها في البحث والعالا، دون ضرر، ولسبب عالج االحتمال الثاني:  زه الشرع،ي يُجيأنه يُمِكن عمليا

واز ي هنا الجفستند ، والموبشر  إذن الوالدين. وفي هنه الحالة، يكون حكم است،دامها في ذلك ، هو الجواز واإلباحة

  (79)ما يلي

في واوي، إّن االستفادة من األجنة المجهضة لمسوغ شرعي، للحصول على ال،اليا الجنعية منها، وبغرض التد .أ

  هنه إّن إسقا ، حيثحال عحقق الضرورة، ال يُعد إفساداً لها، ألّن مآلها إلى التلف، وحرمتها أقل من حرمة اآلدمي

الص ال،اليا ين، الست،لوالدا يتم قبل نفخ الروح فيها. ومن فم، فإّن من االستفادة منها، بعد أخن إذن ااألجنة، غالباً م

 الجنعية، أولى من رميها، لما يترعب عليه من المصالح.

 إّن الجنين مات موعاً  بيعياً، وليس في أخن خالياه اعتداء على حياعه، أْو عشويه لصورعه. .ب

مفاسد ع، من الال،اليا الجنعية من الجنين المجهض علقائياً، أْو لسبب عالجي يجيزه الشرخلو عقنية است،الص ا. 

ر المجمع ك قراواألضرار. فالجنين ميت، وال يُتصور عألمه لنلك، ولن يتأفر والديه بهنا التصرف. وقد صدر بنل

ة يا الجنعيال،البشروعية العالا الفقهي اإلسالمي، التابع لرابطة العالم اإلسالمي، موضحاً الموقف الشرعي من م

ها بهدف ت،دامالمأخوذة من هنا المصدر، فنصَّ على اآلعي )يجوز الحصول على ال،اليا الجنعية، وعنميتها، واس

ن السقط علقائياً، أْو ( الجني4العالا، أْو إلجراء األبحاث العلمي)ة المباح)ة، إذا كان مصدرها مباحاً، ومن ذلك ..

 **ه الشرع، وبإذن الوالدين(لسبب عالجي يُجيز

____________ 
ّن معهد التقنيات ال،لوية أ(، 29 ، 24م، في عحقيقها عن ال،اليا الجنعية )ص 2001يوليه عام  23وقد نشرت مجلة )التايم األمريكية(، في عددها الصادر بتاريخ *

 العالية في )وروستر( في )مساعشوستس( في الواليا المتحدة، يقوم بالفعل بإجراء عجارب الستنساخ خاليا جنعية، بواسطة هنه الطريقة

ه) ، 23/10/1424-19من  الفترة بمكة المكرمة، في راجع  القرار الثالث لمجلس مجمع الفقه اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي، في دورعه السابعة عشرة المنعقدة **

13-17/12/2003 
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 المطلب الثاني

 اإلجهاض )اإلسقاط( العالجي

وءاً سزداد يلجة مرض في المرأة، ايجوز الحصول على ال،اليا الجنعية من األجنة المجهضة بسبب عالجي، وذلك لمع

د من األجنة لهنه األسباب ويتم بالفعل إسقا  العدي .(*80)نين مشوهبالحمل، أْو يُهدد صحتها، أْو يُهدد حياعها، أْو لوجود ج

د سبب ن وجوالصحية في العالم أجمع، ولكنها عظل نسبة ضئيلة من مجموع حاالت اإلجهاض، والتي عتم عمداً، وبدو

 .(73،59) بي، بل ألسباب اجتماعية

ً بهنا الموضوع،وقد أصدر المجمع الفقهي اإلسالمي، التابع لرابطة العالم  إذا   )يونصه كالتال اإلسالمي، قراراً خاصا

 ً ت الّ إذا فبإل،لقة، ايجوز إسقا ه، ولو كان التش،يص الطبي يفيد أنه ُمشوه فال ، كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوما

 ه يجوز إسقا دئن  عنبتقرير لجنة  بية من األ باء الثقات الم،تصين، أّن بقاء الحمل فيه خطر م كد على حياة األم، ف

ً أم ال دفعاً ألعظم الضررين. ً على الحمل، إذا فبت  سواًء كان مشوها  تقرير لجنةعأكد بوقبل مرور مائة وعشرين يوما

يهاً ُمشوه عشو لجنينا بية من األ باء الم،تصين الثقات، وبناًء على الفحوص الفنية باألجهزة والوسائل الم،برية، أّن 

ً عليه وعلى أخطيراً، غير قابل ل ز عندئن  يجوفهله، لعالا، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياعه سيئة، وآالما

ألمر .. ت في هنا االتثبإسقا ه، بناًء على  لب الوالدين. والمجلس إذ يقرر ذلك، يُوصي األ باء والوالدين بتقو  هللا، و

 .**وهللا ولي التوفيق(

 لجواز مقيداذلك  ال،اليا الجنعية من هنا المصدر، هو الجواز واإلباحة، غير أنّ  وعليه، فالحكم الشرعي للحصول على

 (50،19)***بالضوابط اآلعية 

ً ن الجنأالّ يلجأ إلجراء عملية جراحية الست،راا الجنين، إالّ إذا ععينت إلنقاذ حياة األُم، أْو كاأ.    عشويهاً كامالً.ين ُمشوها

 ةوعحت الرقاب لألغراض الجارية، وإنما يُسند اإلشراف عليه إلى هيئة مت،صصة موفوقة،أالّ ي،ضع هنا اإلجراء ب. 

 الشرعية.

 أْن يكون الجنين المجهض لسبب عالجي، لم يبلغ مرحلة عفخ الروح.ا. 

 الحصول على إذن الوالدين.

لمصالح تحقيق ا ريقة أُخر  لأْن عتعين هنه الطريقة للحصول على ال،اليا الجنعية دون غيرها، بحيث ال عُوجد . د

 المبتغاة، عكون خالية من المفاسد والمحاذير الشرعية، أْو أقل ضرراً منها.

 المطلب الثالث

 ***(*35) الجنين المجهض تعمداً بدون سبب طبي يجيزه الشرع

، لكي لجنعية منهيا االيُعتبر اإلجهاض المتعمد، ععامل مع الجنين بالسلب، والجنين الني يسقط عمداً، بقصد است،راا ال،

ان هر سواء أكعة أشير عنر بعد بلوغ الجنين أربغيعالج بها آخرون، أمٌر ُمحرُم باعفات أهل العلم، إذا عم اإلجهاض ب

ً قد كون إالمتسبب في اإلجهاض األُم، أْو غيرها، ولو كان باعفات الزجين، إذ أّن الجنين بعد علك المدة، ي ف،ت فيه نُ نسانا

 .(82،81)اضه يُعد قتالً آلدمي، وهو ُمحرمُ الروح، وإجه

 أما إذا عم اإلجهاض المتعمد قبل بلوغ الجنين هنه المدة، فقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين 

 )83(لى المعتمدوالمالكية ع )47( ير  عحريم اإلجهاض قبل نفخ الروح مطلقاً، وهنا منهب بعض الحنفية القول األول:

 لسُنَِّة والمعقوِل.ا. وقد استدلوا على قولهم بأدلة، من )45(والظاهرية ،)39(، وبعض الحنابلة )84(والشافعية على األوجه 

ِ بن َمْسعُود، قَاََل  َحدَّفَنَا  أما السُنّة، َّّ ِ سُولُ رَ فََما َرواهُ اْلبَُ،اِري َعْن َعْبدُ  َّّ اِدُت ِه َوَسلََّم، وَ لَّى هللاُ َعلَيْ صَ   هَُو الصَّ

ِه أَْربَِعيَن يَْوًما، فُمَّ يَكُ بَْطِن فِي يُْجَمُع أََحدَكُْم إِنَّ  )الَمْصدُوُت   ُ وُن ُمْضغَةً ِمثَْل ذَِلَك، فُمَّ يَبْ ِلَك، فُمَّ يَكُ ذَ ةً ِمثَْل وُن َعلَقَ أُّمِ َّّ عَُث 

، فَيُْكتَُب َعمَ  وحُ  ، فُمَّ يُْنفَخُ ْو َسِعيدٌ يٌّ أَ لُهُ، َوأََجلُهُ، َوِرْزقُهُ، َوَشقِ إِلَْيِه َملًَكا بِأَْربَعِ َكِلَمات   .)85( (فِيِه الرُّ

وُح  )وجه الداللة  أّن الضمير في قوله صلى هللا عليه وسلم   فح الروح، فهنا نآلدمي قبل على ا ، عائد(فُمَّ يُْنفَُخ فِيِه الرُّ

فخ حتى قبل ن إلجهاضامن أّن الحمل عسري فيه الحياة من أول يوم، فَُحِرَم شاهد لما قال به األ باء في العصر الحديث 

 .)86(الروح

____________ 
ْو الشديدة، أة البسيطة، ال،لقي الجنين المشوه، هو  الجنين الني على قيد الحياة وقت اع،اذ القرار، ولكنه ي،تلف عن الجنين الطبيعي بوجود بعض التشوهات *

ة الحمل، أْو ن عكتمل فترلتالي لوباسواء كانت هنه التشوهات خارجية راهرة، أْو داخلية غير راهرة. وهنه التشوهات، قد ال عكون متالئمة مع الحياة الرحمية، 

 عد الوالدة.بالحياة عكون متالئمة مع الحياة الرحمية فقط، ولكن ال يستطيع الطفل الحياة بعد الوالدة، أْو عكون متالئمة مع الحياة الرحمية، و

رجب    22-15الفترة من  راجع  القرار الرابع لمجلس مجمع الفقه اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي، في دورعه الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في** 

( فرري 2484م  )ة برررقم. وانظررر كررنلك فتررو  اللجنررة الدائمررة للبحرروث العلميررة واإلفترراء بالمملكررة العربيررة السررعودي1990فبرايررر  17-10الموافررق  -هرر) 1410

 ه) بشأن قتل الرحمة والجنين المشوه.16/7/1399

ع الفقرره هرر)، بشرأن اسرت،دام األجنررة مصردراً لزراعرة األعضرراء، مجلرة مجمر1410شرعبان  23-17( المر رخ فري الفترررة مرن 6/7) 58راجرع  القررار رقررم ***

 .2154 ، 2153ص  3ا ،م 1990عام  ،الدورة السادسة  ،اإلسالمي  جدة 

مبرر يجيزه  بي، ولكن ل غير سببلوير  البعض، بحق، أّن األفضل أْن يُقال  )بغير عنر شرعي(، باعتبار العنر الطبي داخالً في هنا المعنى، فقد يتعمد إسقا  الجنين  ****

بجلسته  -جلسناقش الم حيث (،84م )وث اإلسالمية في قراره رقالشرع، ولو لم عكن اإلجازة محل اعفات الفقهاء، كما في ععمد المغتصبة إسقا  جنينها. وهو ما أجازه مجمع البح

قرارها حول ما جاء  :بشأن لفقهيةمنكرة لجنة البحوث ا -م1998من يونيه  30ه) الموافق 1419من ربيع األول  6الحادية عشرة في دورعه الرابعة والثالفين التي عقدت بتاريخ 

تعرضن للنساء الالعي ي نسبةاألخبار الجزائرية، بما أفتى به المجلس اإلسالمي بالوقف االختياري للحمل، بال عه صحيفةبالفاكس الوارد من دولة الجزائر ب،صوص ما نشر

ر األربعة، مال األشهأما بعد اكت أشهر من حمله، بسبب االغتصاب الوارد في الس ال. لالغتصاب من قبل الجماعات المسلحة، وقرر بأنه  )يجوز إسقا  الجنين قبل اكتمال أربعة

ة االستفادة من اً من إمكاني نر  مانعإالّ إذا ععرضت حياة األم لل،طر بسببه(. ففي هنه الحالة، ععمد اإلسقا  بعنر شرعي ال  بي، وال -بحال من األحوال-ال يجوز إسقا ه  فإنه

 الجنين في مثل هنه الحالة بأخن خاليا جنعية منه ليستفيد منها آخرون في عالجهم.
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 فمنه:وأما المعقول، 

ْيِد َضِمنَبَْيَض َكَسَر القياس على عحريم كسر بيض الصيد وقت اإلحرام، )إذْ اْلُمْحِرُم لَْو أ. يْ هُ، أِلَنَّ الصَّ ا هُ أَْصُل الصَّ ِد، فَلَمَّ

صل اإلنسان، واإلفم ال يكون إالّ ا(، ألّن المني أِر عُنِْرهَ يْ غَبِ َكاَن يَُ اَخنُ بِاْلَجَزاِء فاََل أََقلَّ ِمْن أَْن يَْلَحقََها إفٌْم هُنَا، إذَا َسقََط 

 . *)86(عن فعل ُمَحَرمُ 

ِحم، فِي النُْطفَةُ عَقَع أَْن إِنَّ أَول َمَراعِب الُوُجود، ب.  نإِْفَسادُ ذَِلَك ِجنَّايَةٌ، فَيَكُوبُوِل الَحياة، وَ تَِعد ِلقُ رأَة، َوعَسْ َوعَْ،تِلط بَِماِء المالرَّ

 )84(اإلْجَهاض ُمَحَرماً 

ير  جواز  القول الثاني: .)4(القول بالتحريم، فيه سداً لنرائع الفساد، والمتاجرة باألجنّة، وعأجير األرحام لهنا الغرض

، وأبو (89،83)وبعض المالكية  ،)4788)اإلجهاض قبل نفخ الروح، لالستفادة منه في العالا، وهو منهب جمهور الحنفية

 معقول.. وقد استدلوا على قولهم بالسنة، واألفر، وال(39)، وبعض الحنابلة(87)إسحات المرزوي من الشافعية 

ِ بن َمْسعُود، قَاََل  َحدَّفَنَا  أما السُنّة، َّّ ِ سُولُ رَ فََما َرواهُ اْلبَُ،اِري َعْن َعْبدُ  َّّ اِدُت ِه َوَسلََّم، َوهَُو الصَّ لَّى هللاُ َعلَيْ صَ  

ِه أَْربَِعيَن يَْوًما، ثُمَّ يَكُ بَْطِن فِي يُْجَمُع أََحَدكُْم إِنَّ  )الَمْصدُوُت   ُ وُن ُمْضغَةً ِمثَْل ذَِلَك، ثُمَّ يَبْ ِلَك، ثُمَّ يَكُ ِمثَْل ذَ وُن َعلَقَةً أُّمِ عَُث َّللاَّ

َ َجلُهُ، َوِرْزقُهُ، َوَشقِ إِلَْيِه َملًَكا بِأَْربَعِ َكِلَماٍت، فَيُْكتَُب َعَملُهُ، َوأَ  وحُ  ، ثُمَّ يُْنفَخُ ْو سَِعيد  يٌّ أ  .(85)( فِيِه الرُّ

رين ر مائة وعشد مرووجه الداللة  أّن النبي صلى هللا عليه وسلم، أخبر في هنا الحديث بأّن نفخ الروح، إنما يكون بع

.ويُناقش هنا الدليل، بأنه لو (4)فيه، فال يحرم إسقا هيوماً، وهنا يدل على أّن الحمل خالل األربعة أشهر األُولى، ال ُروح 

لروح فيه، يقتضي عدم نفخ ا بأنّ  سلمنا جالً بأّن الحمل خالل األربعة األشهر األولى، لم عُنفخ فيه الروح، إالّ إننا ال نَُسِلم

 .(4)جواز إسقا ه، بل إّن لهنا الحمل ُحْرَمة، حتى ولو لم عُْنفَخ فيه الروح

ُ َعْنهُ، قَاَل  وأما  َّّ ، َرِضَي  السَّْبُع، عَكُوُن ساَُللَةً، فُمَّ التَّاَراُت َعلَْيَها عَُمرَّ َحتَّى  موءودةعكون اَل األفر، فََما ُرِوَي َعْن ََعِليٌّ

 ُ   َصدَْقَت ُن َخْلقًا آَخَر. فَقَاَل لَهُ عَُمرُ ًما، فُمَّ عَكُوكُوُن لَحْ عَ  مَّ عَكُوُن نُْطفَةً، فُمَّ عَكُوُن َعلَقَةَ، فُمَّ عَكُوُن ُمْضغَةً، فُمَّ عَكُوُن َعْظًما، ف

ُ بَقَاَءكَ  َّّ  .(90)أََ اَل 

 وأما المعقول، فمنه 

 .(88)إسقا ه َمة فيأّن الجنين في هنه الحالة، لم يستبن خلقه، ومالم يستبن خلقه، فليس بآدمي. ومن فم فال ُحر .أ

عتبار ا ومن فم، فال لقيامة.ايُنفَخ فيها الروح، وكل مالم يُْنفَخ فيه الروح ال يُْبعَث يوم أنه قبل ُمضي المدة التي  .ب

 .(91)لوجوده، فال يحرم إسقا ه

ً ويُناقش الدليالن باآلعي  بما سبق، ويُضاف  أّن االعتداء على الجنين في هنه الحالة، يُعدّ إيق غير حق، به عن نموه لافا

ً واالعتداء بغير حق ُمَحرَ  نفَخ فيه الروح، التالي  يُ . وبم، فيأفم فاعله. ذلك أّن النطفة، لو عُِرَكت دون اعتداء، لصارت آدميا

 .(4)ويتحقق له البعث يوم القيامة، فجميع أ وار الجنين فيها حياة محترمة

غراض رجع ألي إّن في االستفادة من الجنين مصالح كبيرة، منها ما يرجع لعالا األمراض المستعصية، ومنها ماا. 

د مصالح ، عُعدوائية متعلقة باست،راا األدوية وما يتصل بها، ومنها ما يرجع ألغراض وقائية، ومثل هنه المصالح

 .(50)كبيرة، ال يُستهان بها، فَتُْغفَر مفسدة إسقا  الجنين قبل نفخ الروح، بجانب علك المصالح

األجنة مغتفرة،  ة في إسقا لمفسدجنة من المصالح، لكننا ال نَُسِلم بأّن اويُناقش ذلك باآلعي  نَُسِلم بما في االستفادة من األ

ا يصح ، إنمبجانب المصالح التي قد عحصل من جراء ذلك اإلجهاض، ذلك أّن قواعد الترجيح بين المفاسد والمصالح

 م،تلف، إذ هنا واألمر إعمالها في حالة عدم التمكن من عحصيل هنه المصالح، إالّ من خالل الوقوع في هنه المفاسد،

للجوء برة، دون اُمعت يُمِكن الحصول على ال،اليا الجنعية من األجنة المجهضة علقائياً، أْو من األجنة المجهضة لمصلحة

 .(86،4)إلى ععمد إجهاض األجنة الست،راا ال،اليا الجنعية

ن سبب عمداً، بدوعجهضة مأخوذة من األجنّة المبعد ذكر آراء الفقهاء في حكم االستفادة من ال،اليا الجنعية، ال الترجيح:

ستفادة نعية، واالا الج بي يُجيزه الشرع، يتبين لنّا، رجحان الرأي القائل بحرمة إسقا  األجنة عمداً، الست،راا ال،الي

 منها، لقوة أدلتهم، وسالمتها من اْلُمعارض، وكنلك لألسباب التالية 

مَ  ٱلَّتِي سَ ۡ  ٱلنَّف تُلُواْ ۡ  تَقَواَل  )قوله ععالى  أ.  ُ  َحرَّ فهنه اآلية  ،]33وسورة اإلسراء رقم اآلية 5سورة األنعام رقم اآلية   [ ( ۡ  َحقِّ ۡ  بِٱل إاِلَّ  ٱّللَّ

على  عتداءالكريمة عنهى عن قتل النفس بغير حق شرعي، وفي قتل الجنين عمداً، بدون أي عنر  شرعي وإسقا ه، ا

، يصير مآالً سلحمل، االجنين، سواء في مراحله األُولى من النمو، أْو في أي مرحلة من مراحل النفس بغير حق، ألّن ذلك 

ً بشرياً، إذ القاعدة عقضي بأّن  )كُل  ِحُم قَبََض . قال القرافي  )َوإِذَا )92((الشَّْيَء أَْعَطى ُحْكَمهُ قَاَرَب َما وال محالة، كائنا الرَّ

 ، ُض لَهُ، َوأََشدُّ ِمْن ذَِلَك إِذَا عََ،لََّق، َوأَشَ  يَُجوزُ فاََل اْلَمنِيَّ  .)93(ا(وُح، فَإِنَّهُ قَتُْل نَْفس  ِإْجَماعً ِفَخ فِيِه الرُّ نُ هُ إِذَا دُّ ِمنْ التََّعرُّ

 مكانك، إذ باإلئة لنلأّن في قتله واالعتداء عليه، عبث ب،لق هللا، وامتهاناً لكرامة وحرمة اآلدمي، دون ضرورة ملجب. 

 ر، التي اللمصادالحصول على ال،اليا الجنعية بطرت أُخر ، سواء من األجنّة المجهضة علقائياً، أْو من غيرها من ا

 .(6،8،4)عتطلب هنا اإلجراء

المرضى ارية بإّن في القول بالتحريم سداً للنريعة والفساد، ومتاجرة أصحاب القلوب المريضة، والمصالح التجا. 

 .(*50)يم عفويتاً لقصد الجاني، وحماية لحياة الجنينواألجنّة، فكان التحر

____________ 
 سان.أنه كما يحرم على الُْمْحِرُم إعالف بيض الصيد في الحرم، ألنه أصل الصيد، فكنلك يًْحُرم إعالف النطفة، التي هي أصل اإلن              **
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ْن حيث فيه  )عَ  ي بها،ومما يُ يد القول بالتحريم، هو ما جاء في كتاب  )عون المعبود(، من ُحرمة قتل الضفدع للتداود. 

َ قَالَهُ  ، َوُرِوَي بفتح الدال أَْيَضا (، بِأَْن يَجْ َو َوَغْيُرهُ )فِ (، أَْي  هُ لَُها)يَْجعَ  القارئِضْفِدع (، بَِكْسر  فَسُكُون  فََكْسر  عَلََها ي دََواء 

، أِلَنَّ التَّدَاِوي َها(، أَْي  َوَجعَلََها فِي الدََّواءِ اء  )َعْن قَتْلِ ِشفَاِء دَ اء  وَ ُمَركَّبَةً َمَع َغْيِرَها ِمَن اأْلَدِْويَِة. َواْلَمْعنَى  يَْستَْعِملَُها أِلَْجِل دَوَ 

ا ذَِلَك وَ ًضا،  التَّدَاِوي بَِها أَيْ بَِها يَتََوقَُّف َعلَى اْلقَتِْل، فَإِذَا َحُرَم اْلَقتُْل، َحُرمَ  ا نََجٌس أِلَنَّهُ إِمَّ . وعليه، فإذا (94)ُمْستَْقنٌَر(أِلَنَّهُ َوإِمَّ

 .(86)حرم قتل الضفدع للتداوي بها، حرم قتل اإلنسان من باب أولى

بع المي، التاي اإلسالمجمع الفقه إلى عرجيحه هنا، وهو القول بالتحريم والمنع، هو ما صدر به قرار انتهيناهنا، وما 

 ا، إذا كان،دامهلرابطة العالم اإلسالمي، حيث جاء في القرار ما يلي  )ال يجوز الحصول على ال،اليا الجنعية واست

َماً، ومن ذلك على سبيل المثال    .*الشرع( ( الجنين المسقط ععمداً، بدون سبب  بي يُجيزهُ 1مصدرها ُمَحرَّ

 خاتمة ال

سريمة، مرة، وآالء جالني بنعته عتم الصالحات، وعكمل المكرمات، والحمد هلل علرى مرا أنعرم بره علرّي مرن نِعرم  عظي الحمد هلل

حمد وحده، يثة، فله الوله الحمد على ما يسر لي وسهل من إعمام كتابة هنه المسألة المعاصرة، والنازلة الفقهية الطبية الحد

 أوالً وآخراً، وراهراً با ناً. وبعد 

 جاءت هنه الدراسة بنتائج وعوصيات، يُْمِكن أْن أُوجزها في األمور اآلعية  فقد

 النتائج أوالً:
 ات العلميررةيُعرد التررداوي بال،اليرا الجنعيررة، بصررفة عامرة، والتررداوي باألجنرة المجهضررة، بصررفة خاصرة، مررن أهرم االكتشرراف .1

لعديرد الً لعرالا اهرنا االكتشراف، فتحراً  بيراً، وسربيالحديثة في مجال الطب ال،لوي بكل المقاييس، ومن المرأمول أْن يكرون 

، برل ْو الجراحرةمن األمراض المستعصية الفتّاكة، التي وقرف الطرب حرائراً أمامهرا، عراجزاً عرن التغلرب عليهرا باألدويرة، أ

 وكاد يُجزم بأنه ال عالا لها.

2.  ُ ْو مرن أريض نفسره، ْنقَرُل خاليرا مرن جسرد المريتم العالا بهنه الوسيلة، عن  ريق خاليا عنتجها أجسامنا بأمر ربنرا، حيرث ع

 ععرالى، هللاا، بتقردير مصادر آدمية أُخر ، فم زرعها فيه، وعحفيزها بتقنيات ُمعيّنة، لتنقسم في أ وار متعاقبة، ليت،لق منه

د، والكبرقلرب، أعضاء سليمة، عحل محل األعضاء المريضة، أْو التالفة، أْو المعطوبة من جسد المريض، مثل  البصر، وال

لملتويرة اجروء للطررت والبنكرياس، واْلكُليّة .. الخ. مما يعني عروافر وجرود العرالا البشرري باسرتنبات هرنه ال،اليرا، دون الل

 بنقل وزراعة األعضاء، وهو أمل رل يُراود أهل العلم منن عقود.

وليرة ،اليرا األالعرالا بال هرو  هضرة،التداوي بال،اليا الجنعيرة المرأخوذة مرن األجنرة المج، أّن المقصود بأوضحت الدراسة .3

تم حفظهرا يرالمتحصل عليها من البويضات الملقحرة الناعجرة عرن التلقريح خرارا الجسرد، والتري يرتم غرسرها فري الررحم، برل 

فر وعجديرد النمو والتكراوالقدرة على االنقسام  ،بتقدير هللا ععالى  ،لها  ، وهي خالياوعجميدها الست،دامها حين الحاجة إليها

 والتي منها عتكون، عها، لتعطي أنواعاً م،تلفة من ال،اليا المت،صصةذا

 ، خاليا البنكرياسوأعضاء الجسم بورائفها الم،تلفة )ك،اليا العظام والعضالت، وخاليا الكبد، وخاليا القلب،            

 ةإنشاء أعضاء كاملوال،اليا العصبية، وال،اليا الجلدية، ومئات ال،اليا األُخر (، أْو               

جنينيررة، الجنعيرة ال بينرت الدراسرة، أّن ال،اليررا الجنعيرة عنقسررم ال،اليرا الجنعيرة إلررى فالفرة أنررواع رئيسرية، وهري  ال،اليررا   .4

 اسب.تفصيل المنوال،اليا الجنعية البالغة، وخاليا دم الحبل السري. وقد عناولت الدراسة كل نوع  من هنه األنواع بال

يل، اسرة بالتفصرّن ال،اليا الجنعية يتم الحصول على ال،اليا الجنعية من مصرادر عديردة عناولتهرا الدرأوضحت الدراسة، أ .5

ة ة المسرت،رجولعل من أهم هنه المصادر، هو األجنة المسقطة في أي مرحلة من مراحل الحمل، إذ عمتاز ال،اليرا الجنعير

 من هنا المصدر، بمميزات متعددة، منها 

الرة إجهراض حعوفر هنه األجنة المجهضة، وسهولة الحصول عليها، إذ يُوجد في العرالم مرا ال يقرل عرن خمسرين مليرون  أ. 

 سنوياً، وهنا ما يُسهل فرص الحصول عليها.

هرا قردرات ليرة جنينيرة، كفاءة وقدرة ال،اليا الجنعية المأخوذة من األجنة المجهضة، إذ أّن هنه ال،اليا عُعدّ خاليا جنع ب. 

 عالجية عالية.

 ة.عدم وجود الرفض المناعي لل،اليا الجنعية المأخوذة من األجنة المجهضة، من قبل األجسام المستقبل ا. 

ف براختالف رعي والطبي في است،راا ال،اليا الجنعية من األجنة المجهضرة، ي،تلرأوضحت الدراسة، أّن الحكم الش .  6

 نوع اإلجهاض. ومن المعلوم أّن اإلجهاض على أنواع فالث، وهي 

لرى ال،اليرا ع، وحكرم الحصرول الجنين المجهرض علقائيراً، أْو لسربب عالجري يجيرزه الشررع، وبرإذن الوالردين النوع األول: 

،لررو عقنيررة ذلررك لالجررواز واإلباحررة، وهررو  ،عنرردما يحتمررل االسررتفادة منهررا فرري البحررث والعررالا  ،الجنعيررة مررن هررنا النرروع 

 ضرار.است،الص ال،اليا الجنعية من الجنين المجهض علقائياً، أْو لسبب عالجي يجيزه الشرع، من المفاسد واأل

 _______________          

-13هرر) ، 23/10/1424-19القرررار الثالررث لمجلررس مجمررع الفقرره اإلسررالمي برابطررة العررالم اإلسررالمي، فرري دورعرره السررابعة عشرررة المنعقرردة بمكررة المكرمررة، فرري الفترررة مررن  * 

 م17/12/2003
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  القرول لين، وقرد اختلرف الفقهراء فري حكمره علرى قروالجنين المجهض ععمداً بدون سبب  بي يجيزه الشررع النوع الثالث: 

ه السرتفادة منرلاألول  ير  عحريم اإلجهاض قبل نفخ الروح مطلقاً. والقول الثاني  ير  جواز اإلجهاض قبل نفرخ الرروح، 

ا الجنعيررة، فرري العررالا، وقررد انتهينررا إلررى عرررجيح الرررأي األول القائررل  بحرمررة إسررقا  األجنررة عمررداً، السررت،راا ال،اليرر

لتررجيح، ت لنرا هرنا اتها من اْلُمعارض، فضالً عن األسباب األُخرر  العديردة التري أكردواالستفادة منها، لقوة أدلتهم، وسالم

 وقد ذكرناها في موضعها.

 ثانياً: التوصيات

 .ه ال،صوصالتأكيد على أهمية الفقه الطبي، وحث الباحثين على دراسة مسائله بعامة، وقضاياه المعاصرة على وجأ. 

نهرا االسرتفادة م وال،اصة على االهتمام بتقنيرة الترداوي بال،اليرا الجنعيرة، وعطروير سربلحث المراكز العالجية العامة ب. 

 في عالا الكثير من األمراض، بما يُحقق أهداف الشريعة اإلسالمية الغراء، ومقاصدها الكلية.

نة من أ باء  ا.  جنرة المجهضرة باأل قات، وفقهاء مشهود لهم، عُشرف على التجارب واألبحراث المتعلقرةفوجود لجان مكوَّ

، أ ْو والزائرردة عررن الحاجررة، وضرربط هررنه التصرررفات بالضرررورات ال،اصررة، لضررمان حسررن سررير هررنه التجررارب، دون ععررد 

 استغالل.

مسرلمين عنشيط الجانرب اإلعالمري، وضررورة أخرن دوره فري هرنا المجرال، مرن خرالل نشرر فقافرة الروعي برين أوسرا  ال د. 

 ، للحفار على سالمة الجنين ما أمكن.لمسألة اإلجهاض، وعدم التساهل فيه

 وقدرعره، هنا بعرون هللا هنه هي النتائج والتوصيات التي عوصلنا إِليها من خالل هنه الدراسة .. وبهنا نكون قد أَنهينا بحثنا

ْن يُثقرل بره كفرة أَ الكرريم، و وفي هنا المقرام أَسرأَل هللا الكرريم، أَْن يحروز قبروالً لردي َمرْن يُطالعره، وأَْن يجعلره خالصراً لوجهره

َ بِقَْلبٍ (حسناعي يوم القيامة    ]89،88سورة الشعراء آية رقم   [ ) َسِليٍم يَْوَم اَل يَْنفَُع َمال  َواَل بَنُوَن إاِلَّ َمْن أَتَى َّللاَّ
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 م.2001ه)/1422الطبعة األُولى عام  -بيروت  ،والنشر 

 ، يب األرن وق  شعالمحق ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني  مسند اإلمام أحمد بن حنبل  .2
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المكتب  اون معبالتع ،األخالقيات  ،أحمد رجائي الجندي  مقدمة أبحاث ندوة ال،اليا الجنعية األبحاث المستقبل .د .5
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 ،د هارون م محمالمحقق  عبد السال -أَحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أَبو الحسين  معجم مقاييس اللغة  .7
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 وبدون عاريخ.
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 التوأمـان القيم والثـقافـة: 

 رحلة المتوسـطة للمـاإلنجليزية  اللـغةفي مقررات  القيم األخالقية اإلسالميةتضـمين مسـتوى 

 بالمملكة العربية السعودية
The Twins Values and Culture:  

The Level of Inclusion of Islamic Moral Values in Intermediate Stage's English 

Language Textbooks in Saudi Arabia 

 

 د. وليد بن إبراهيم علي العبيكيأ. *

 ملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن القيم األخالقية 

بالمرحلة  اإلسالمية المتضمنة في مقررات اللغة اإلنجليزية
بالمملكة العربية  2015/2016المتوسطة للعام الدراسي 

سة المنهج المـزجي: أ( السعودية. وقد استخدمت الدرا

، عن طريق االستبانة الموزعة على Quantitativeالكمي، 
محكمين من ذوي االختصاص لبناء قائمة محكمة بالقيم 

األخالقية المناسب تضمينها بالمقررات والمرحلة محل 

وذلك باستخدام ؛ Qualitativeالدراسة، و ب( الكيفي، 
لمقررات  (Content Analysis)أسلوب تحليل المحتوى 

اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة باعتبارها مادة اتصال 

بثقافة أجنبية لها رسالة وهدف. وقد بلغ إجمالي عدد 

( صفحة،كما يمكن تلخيص أبرز 469الصفحات المدروسة )
( اشتملت المقررات المدروسة على 1نتائج الدراسة بالتالي: 

بالمجمل القيم ( قيمة أخالقية إسالمية، كان أعالها 185)

الخلقية العالمية، كالتعايش مع اآلخر واحترام الغير، بنسبة 
%، وأقلها القيم الوطنية 28%، تليها القيم الدينية بنسبة 38

( كانت القيم الدينية التعبدية األعلى 2% فقط؛ 13بنسبة 

تكراراً في محتوى المقررات المدروسة للصفين األول 
اك توزيع بيـداغوجي واضح ( لم يكن هن3والثاني متوسط؛ 

ومدروس ال في العدد وال في النسبة في محتوى مقررات 

اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة حيث تركز تضمين 

%، في مقررات الفصل الدراسي األول، 59القيم، وبنسبة 
ً في بعض  كما غابت القيم الوطنية عن التضمين كليا

ثاني للصف المقررات كما في مقرر الفصل الدراسي ال

( جاءت جميع الرسوم واألشكال 4األول متوسط؛ 
والحوارات بالمقرر متوافقة مع قيم الشريعة اإلسالمية وهو 

 ما يتطابق مع السياسات واألهداف العامة للتعليم السعودي.  

القيم األخالقية اإلسالمية، مقررات اللغة كلمات مفتاحية: 

 اإلنجليزية، المرحلة المتوسطة.  
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Abstract 
The current study aimed to investigate the 

Islamic moral values included in Saudi 

Arabian intermediate English language 
textbooks in the school year 2015/2016. 

Mixed methods approaches were used: a) 

Quantitative, in which a survey were 
distributed to sample of some experts in 

English curriculum to build a tight list of 

ethical, Islamic values appropriate for the 
intermediate English textbooks, and b) 

Qualitative in which careful content analysis 

of those textbooks was used. The total number 

of pages studied were around (469) pages, and 
the findings of the study were as follows: 1) 

The studied textbooks contained around (185) 

Islamic moral values, in which the highest 
values were the universal moral values, such 

as coexistence with and respect for the others, 

38%, followed by the religious values 

accounted for 28%, while the lowest were the 
national values with only 13%; 2) there was 

no clear or even cohesive pedagogical 

distribution for these values, neither in the 
number nor in the percentage, in which most 

 stentrated in the 1of these values were conc

semester textbooks; and 4) all the drawings 
and dialogues came in accordance with Islam, 

which was consistent with the general policies 

and objectives of Education in Saudi Arabia.  

 
Keyword: Islamic values, English 

Textbooks, intermediate school. 

 
________ 
 *The research that won first place in educational 
and psychological studies in the 38th competition of the 

Rashid bin Humaid Prize for Culture and Science 
Professor of Curricula and Methods of Teaching Foreign 
Languages, College of Education, Qassim University 

 
 

 



2 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد الواحد والعشرون، العدد األول

 
 مـقــدمة

عن القيم األخالقية، ما يخص  تحول الحديث   ،الثقافات وقنوات االتصال والتواصل عددوتواالنفتاح في عصر العولمة 

الفرد منها والجماعات، إلى قضايا ساخنة تفرض نفسها وبإلحاح في كل مكان في العالم، ال على المعنيين بالشأن 

ً . فحسب، بل على كافة شرائح المجتمع التربوي ، وربما متضرراً، بما يحدث في الوقت فقد أصبح الجميع متابعا

. وانتهاك للحقوق واألعراض الراهن من أحداث وتجاوزات: رسوم مسيئة، استهزاء بأديان وعقائد، قتل وتشريد

ً  –ه وهم أمله وحاضره ومستقبل –أصبح الحفاظ على قيم شباب الوطن ولهذا، فقد   ،ضروريا ًوحاجة ملحة مطلبا

  خاصة وأنه ال يمكن التكهن بما سيحدث أو سيكون عليه في المستقبل.

ثقافاتها مطروحة دياناتها و للتعامل بين الشعوب ولو اختلفت  كأساس  األخالقية القيم  التركيز على ولهذا، فقد أصبح

ً عما كان عليه في السابقالقرن الجديد بواقع حضاري يختلف  دخل العالم  ملحة؛ فقد و ؛ إذ تحتم على البشرية جذريا

وعلى الرغم من أن التربية تبدأ عادة من البيت وعن طريق األسرة، إال أن . مع اآلخر المختلف ملالتعايش والتعا

ظروف الحياة والمعاش قد تغيرت، فأصبحت األسرة، وبصدق، غير قادرة على القيام بدورها في تربية الطفل دون 

السليم النسق القيمي  تحافظ علىعدة، فأوجب ذلك وجود مؤسسة أخرى تساعدها على نقل التراث الثقافي ومسا

 . )1((2020للمجتمع وأفراده )السعود، 

ً استراتيجيا ً تعليم   ويعد   ً في التعليم العام واللغات األجنبية، وخاصة اللغة اإلنجليزية، هدفا بالمملكة العربية تربويا

والتغير سريع التطور على المشاركة والمنافسة في عالمنا الحضاري  لك إلعداد األجيال القادرةوذ السعودية

إال أن التعليم في المملكة العربية السعودية يقوم في األساس على حماية ثوابت العقيدة وتنمية  ،)2((2004)الخطيب، 

ً بنبي اإلسالم صلى هللا عليه وسلم األخالق الفاضلة وجعلها خلقاً وسمة مهما تغيرت اللغات وأماكن اإل قامة تأسيا

الباب الثاني من أسس التعليم بالمملكة العربية السعودية قد جاء في ف. ]4 سورة القلم:[ (وإنك لعلى خلق عظيم)

 : هنص ما غاية التعليم وأهدافه العامةبوالخاص 

 ً ً  غاية التعليم فهم اإلسالم فهما وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم  ونشرها، سالميةمتكامالً، وغرس العقيدة اإل صحيحا

 والمهارات المختلفة، وتنمية االتجاهات السلوكية البناءة، وتطوير  اإلسالمية وبالمثل العليا، وإكسابه المعارف

 واجتماعيًّا وثقافيا، وتهيئة الفرد ليكون عضواً نافعا في بناء مجتمعه المجتمع اقتصاديا

  .(3)هـ( 6141)وزارة المعارف،  

؛ ألن التربية في حد ذاتها عملية األخالقية بمعزل عن القيموالتعليم دوره ال يمكن أن تؤدي التربية وظيفتها ولهذا، ف

العملية التربوية حيث إن ، فالقيم تصوغ العمل التربوي وتوجهه يم من أدواره غرس القيم والمبادئ.والتعلقيمية، 

أساسية ترتبط بما يجب أن يتجه إليه النمو اإلنساني الذي تعمل التربية على تحقيقه السليمة " ال بد وأن توجهها قيم 

تعليم القيم وتعلمها يعتبر من أساسيات العمل التربوي كما أن  . (4)(1981ونشره بين أفراد المجتمع" )النجيحي، 

 . (5)(1820الهادف في شتى أرجاء العالم )المقدادي، 

خاصة  ؛في غاية األهميةأمر قيم فاضلة أوعلى األقل ب "خلق جميل"تسليح اإلنسان ب ز على يلتركفإن اوبال شك، 

ً في القرارت  وأن القيم األخالقية هي العامل المؤثر والحاسم ليس فقط في العالقات بين أفراد المجتمع بل أيضا

و حتى العسكري. والمهم أنه االجتماعي واالقتصادي أ إلنسان سواًء على المستوى الديني أوالكبرى التي يتخذها ا

حتى وإن تغيرت اللغة المتعلمة أو المتحدث بها؛ فإن القيم األخالقية تظل ذات أهمية كبيرة وعامل مهم وحاسم في 

المستخدمة  بناء اإلنسان وتوجيه سلوكه وتصرفاته؛  إذ يظل اإلنسان هو اإلنسان ال يتغير مع تغير اللغة المتعلمة أو

(iq, 2009Abdulkhal()55(; )،2020السعود) )1) . 

 

وتعتبر الكتب المدرسية من أهم الوسائل التي تترجم بها المؤسسات التربوية وظيفتها وأهدافها؛ فهي تلعب الدور 

وفي غرس القيم المرغوب فيها  ،ليس فقط في تكوين شخصية الفرد بل تتعداه إلى أفراد األسرة المحيطينالرئيس 

ن محتوى هذه المناهج يكون له أكبر األثر في إكساب التالميذ ولذلك فإ. (6)(2004بادي، )الع وترسيخها لدى الناشئة

والمتعلمين النظام القيمي الذي يتبناه المجتمع؛ خاصة وأن المتعلم هو العنصر األساس في العملية التربوية وهو 

في العملية التعليمية ت الدراسية همية الكبرى التي تؤديها المقرراونظراً لألالمستهدف منها بالدرجة األولى. 

ورة التي تالئم متطلبات وتحليلها وإخراجها بالصقررات فإن تقويم تلك الم ،وإسهامها في مخرجات تربوية سليمة

 .(7)(2012 ،التطوير التربوي )العجرميالمراجعة ومن أولويات  تعد  المجتمع 

عليها أن تشتمل على  من الضروريكان وية ومدخالتها، من أهم عناصر العملية الترب المناهج الدراسية ولما كانت

توجه و (8)(1996الفرا، و تمثل جوهر البناء الوجداني للفرد )األغااألخالقية خاصة وأن القيم  قدر من القيم األخالقية

فساد ، كما أنها تحمي أفراد المجتمع من اإلنحراف والفساد واإل(9)(2002ضبط تصرفاته )يالجن، تسلوك اإلنسان و

 . (10)(2007بأشكاله )الجالد، 

 دراسةال مشكلة

غالباً ما  ، أي لغة،الدراسية الخاصة بتدريس اللغات األجنبية قاعاتأن الالحديثة  أكدت العديد من الدراسات التربوية

 )2002Harumi, ()11(;( تدرس فيها ثقافة وعادات الشعوب الناطقة بتلك اللغة إما بشكل صريح أو ضمني 

)Deters, 2009((12); )IIieva, 2005()51( .يستطيع أحد الزعم بأنه من الممكن تدريس لغة أجنبية دون كما أنه ال 

وما ذلك إال لالرتباط الوثيق بين اللغة والثقافة؛ فالثقافة  ،متحدثيها األصليينوقيم أن يصاحب ذلك شيء من ثقافة 

 .)13((2010 ،غة ما هي إال وعاء لهذه القيم ) العيسىتشكل مجموعة من العقائد والقيم والعادات، كما أن الل
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أزمة المجتمع العربي الحالية بأنها " أزمة قيمية، وهذه األزمة ولدت الكثير من  )14((2001الهندي (ويلخص 

السلوكيات الخاطئة"؛ إذ تمخض عن االتصال والتواصل مع اآلخر اضطراب في السلوك والقيم وتيه بين األصالة 

صرة وميه بين الحق والباطل وأصبح المجتمع العربي يعاني بوضوح "الكثير من المشكالت الناجمة عن تبدل والمعا

عدم وجود نسق قيمي أخالقي من قد حذرت  )15((2005والشوحة  ةالخوالد(دراسة إن إضافة إلى ذلك، فالقيم". 

من مظاهر االضطراب ب في وجود كثير مما تسببشكل عام في الوطن العربي إسالمي متزن في المناهج الدراسية 

ما لكشف عن في اتتحدد مشكلة الدراسة الحالية . ومن هنا فإن المعاصرة العربية والشغب والتذبذب في المجتمعات

بالمملكة العربية للمرحلة المتوسطة اللغة اإلنجليزية  مقرراتفي متضمنة القيم األخالقية اإلسالمية إذا كانت 

 . حديد نسبة وكيفية هذا التضمينمع تجنبية الوحيدة بالتعليم العام، السعودية، اللغة األ

 دراسةال سئلةأ

 تعد الدراسة الحالية محاولة لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

التعليم العام مدارس في  مقررات اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطةفي القيم األخالقية اإلسالمية  مسـتوى تضمين ما -

 كة العربية السعودية؟بالممل

  سئلة الفرعية التالية:  ويتفرع من هذا السؤال األ

ما القيم األخالقية اإلسالمية المناسب تضمينها في مقررات اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية  .1

 ؟ من وجهة نظر الممارسين وأهل اإلختصاص السعودية

 للصفوف الثالثة بالمرحلة المتوسطة؟ كتب اللغة اإلنجليزية إلسالمية في محتوى القيم األخالقية امامدى توافر تلك  .2

 

 دراسةأهمية ال

التي ، من نوعها الدراسات العلمية، إن لم تكن األولىالمحاوالت وتعد هذه الدراسة، في حدود علم الباحث، من 

كما أن  .ة المتوسطة بالمملكة العربية السعوديةتتناول القيم األخالقية اإلسالمية في مقررات اللغة اإلنجليزية للمرحل

 مما يلي:  تنبثقأهمية الدراسة 

 عـاشكما  ،حيث يعيش العالم اليوم ثورة غير مسبوقة في االنفتاح وتنوع أدوات االتصال والتواصل :زمانهامن  .1

إلى عدم وجود  -ريب وبال –العالم العربي زمن ربيعه العربي الذي تماهت فيه حقوق الفرد والجماعة مما يعزى 

 الواجبات.يحدد نسق قيمي أخالقي متزن يحفظ الحقوق و

والتي أكد الكثير لغة اإلنجليزية المتضمنة في المقررات التركز على القيم األخالقية اإلسالمية  فهي :من موضوعها .2

 بصورة مستمرةفي تلك المقررات من الباحثين ومنذ زمن طويل أهمية دراسة القيم 

؛ إذ ال بد للمجتمعات اإلنسانية من قيم سائدة تمكن أفرادها من العيش بسالم مع اآلخر )16((1997ي، )الجارود 

 وتجعل المجتمع يعيش بحالة من اإلنسجام المبني على نظام قيمي سائد ومقبول.

ملكة العربية بالمتركز على مقررات اللغة اإلنجليزية، لغة العالم األولى،  فالدراسةوعينتها:  مجتمع الدراسةمن  .3

أو ضعف  )17((2008الشكوى لعدم فعاليتها )العمري،  منهاوالذي كثرت  ،hSay It in Englisالسعودية، 

 وأثرها غير الواضح في اكتساب لغة أجنبية )52((2007مردودها )اليوسف، 

 (Language Acquisition). 

ذلك أن القيم  : اإلنسانية في المجتمعاتوثابتة  سائدةأهمية توافر قيم أخالقية  )18((1961الطيب ( وقـد وضـح كما

بين األفراد من اختالفات     ماقد يقع رغم تربط األفراد المختلفين المتنافرين فتجعل منهم وحدات متماسكة متعاونة

في داخل كل من تلكم الوحدات االجتماعية. فالمجتمع الذي تربط أفراده الفلسفة الشيوعية مثالً مجتمع شيوعي، 

لذي توحد بينه القيم البوذية بوذي، والذي تشيع فيه الديموقراطية ديموقراطي، والذي تغلب عليه المثل اإلسالمية وا

 إسالمي.

ب المدرسية بغية الكشف عن القيم المتضمنة فيها أمر بالغ األهمية؛ خاصة وأن بعض ن عملية تحليل الكت، فإولهذا

والخليج في الوطن العربي عامة واإلسالمية للقيم التربوية  درسيةأشارت إلى أن تضمين الكتب المقد الدراسات 

  ؛ )19()2012) الحميدي، أو حتى المطلوب لم يصل حتى اآلن للمستوى المأمول العربي على األخص 

خلصت العديد من البحوث  كما. )22((2007مقابلة والبشايرة، (؛ )21()2009القرشي، ( ؛)20()2011الزهراني، (

ً البيداغوجية الحديثة إلى أن هناك تفاوت والدراسات عدم توازن في توزيع القيم األخالقية والتربوية في على األقل أو  ا

 . )16((1997، الجارودي(؛ )24()2009البشري، (؛ )23()2010األغا، (؛ )7()2012المناهج الدراسية ) العجرمي، 

األخالقية اإلسالمية المتضمنة في مقررات اللغة  تسهم في تسليط الضوء على القيم ومن هنا فالدراسة الحالية

يتيح لكثير من الممارسين والتربويين وصناع القرار قد مما  العربية السعودية بالمملكةاإلنجليزية للمرحلة المتوسطة 

مشاريع بقيمه وأخالقه هو جوهر العملية التعليمية ويظل , باعتبار أن اإلنسان واإلستفادة منها اإلطالع واالسترشـاد

 الوطن التنموية. 

 إلسالميةتعريف القيم األخالقية ا

تعددت التعاريف لماهية القيم األخالقية وذلك تبعاً لتوجهات الباحثين ومعتقداتهم الدينية والفكرية. فقد عرف   

ف معجم علوم التربية القيم األخالقية بأنها تتكون "من مجموع معتقدات واختيارات وأفكار تمثل أسلوب تصر  

     *اعته"الشخص ومواقفه وآراءه وتحدد مدى ارتباطه بجم

____________ 
 (.   359)معجم علوم التربية ص *
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التي تسهم في بناء المنظومة األخالقية لدى الفرد، القيم األخالقية بأنها " مجموعة القيم  )25((2005تعرف )سلوت، و

 بحيث ينعكس ذلك على مواقفه المعرفية والسلوكية والنفسية".

بأنها " معايير إلصدار األحكام األخالقية التي يستخدمها الفرد أو الجماعة لالختيار بين  )26((2001صالح (وتعرفها 

فالقيم األخالقية عبارة عن مبادئ عامة يتشبع  ت أو سلوكيات معينة".البدائل المختلفة في المواقف التي تتطلب قرارا

         بها فكر اإلنسان فتؤثر في سلوكه ومواقفه وارتباطه بالمجتمع.

فكما هو واضح من التعاريف الواردة للقيم األخالقية بأن هناك عالقة قوية بين األخالق والسلوك؛ فهما بمثابة  

التزام عميق يؤثر في اختيارات  ابأن القيم األخالقية في جوهره  والمؤثر  كما يراها زرتشر الدال والمدلول أو األثر

 الفرد بين بدائل الفعل.

ويعرف الباحث القيم األخالقية اإلسالمية إجرائياً بأنها " مجموعة الضوابط والمعايير المستمدة من القرآن الكريم 

  رد والجماعة والقرارات المتخذة تجاه مواقف الحياة اليومية".والسنة النبوية والتي تنظم أنماط سلوك الف

 حدود الدراسة

  التالية:  حدودعند ال لدراسة الحاليةتقف ا

المتوسطة في مدارس التعليم العام للمرحلة حيث تتناول الدراسة الحالية مقررات اللغة اإلنجليزية الحد الزماني: 

 .بالمملكة العربية السعودية

 وهو من جانبين هما: وعي: الحد الموض

ً على المقررة للمرحلة المتوسطة محتوى مناهج اللغة اإلنجليزية أن الدراسة الحالية تتناول أ.  والموزعة مجانا

. اإلسالمية من حيث مدى تضمين تلك المقررات للقيم األخالقيةالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية طالب/طالبات 

مقررات اللغة اإلنجليزية أو اللغات األجنبية للمرحلة المتوسطة بالمدارس األهلية أو الدولية دراسة ال تتطرق للفا

 )العالمية(.  

، وبجميع وحداتها التعرض للقيم األخالقية اإلسالمية في كتب اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة بسنواتها الثالثب. 

 السليمة قواعدالاستخدام خراج ووبية لتلك المقررات من حيث اإلجوانب اللغوية واألسلتعرض عملية التحليل للدون 

 .(Language functions) بـالمعروفة  واإلمالء وعالمات الترقيم ومهارات اللغة اإلنجليزية

 لدراسات السابقةاولنظري ااإلطار 

مناهج اللغة اإلنجليزية في المتضمنة األخالقية اإلسالمية  والثقافة تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن القيم

لمعرفة اأن على الدراسات التربوية الحديثة للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية. ولقد ركزت العديد من 

من صفات اإلنسان المتحضر رئيس من أي تربية وثقافة عالوة على أنها  جزء   خالقيةلقيم األالتحلي باالدينية و

(Haynes, 2004)(27) ا فالمنهج المدرسي كما يراه ليكونا وعلى هذ؛)Lickona, 1992((28)  ًمثال –  ً نت كاأيا

يجب أن يتضمن مجموعة من القيم األخالقية واإلنسانية التي تمكن المتعلم من ترجمتها إلى سلوك  -مادته العلمية 

 اً انطباعيعطي ناهج الدراسية الدينية أو إغفالها بالماألخالقية تجاهل القيم ن وباإلضافة إلى ذلك، فإ. إيجابي سوي

ً خاطئ  وجود اإلنسانيللأهمية حتى لدى الطالب أن الدين والقيم األخالقية الدينية ليست ذات صلة أو  ا

 ;)2001Dever, Whitaker, & Byrnes, ()31(; )2000Wright, ()30(; )2001Gutek, ()29( 

). Nord & Haynes, 1998()32(  

سلم التعليم العام بالمملكة العربية السعودية مرحلة تعليمية وسطى، فهي تلي المرحلة وتعد المرحلة المتوسطة في  

بها الطالب/الطالبة " في سن الثانية عشرة عادة اإلبتدائية وتسبق المرحلة الثانوية؛ فهي واسطة العقد التي يلتحق 

 ميذ في سن المراهقة المبكرة" ليقضي فيها ثالث سنوات؛ وهي بذلك تتفق مع الخصائص الجسمية والنفسية للتل

 

 

. وقد حددت سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية أهداف التعليم في المرحلة المتوسطة )33(هـ،( 1426)العقيل، 

 بأنها: 

وعقله وجسمه وخلقه، يراعى فيها نمو  عقيدتهل مرحلة ثقافية عامة، غايتها تربية الناشئ تربية إسالمية شاملة

 التعليم.  طور الذي يمر به، وهي تشارك غيرها في تحيقق األهداف العامة منوخصائص ال

 ة للمرحلة التعليمية التي تسبقهامكمل فهيفسياسة التعليم السعودي وغايته للمرحلة المتوسطة واضحة ومحددة؛ 

التي تبدأ معالمها بالتشكل في  طبيعة التالميذ في مرحلة المراهقة المبكرةأن ومهيئة للمرحلة التعليمية التي تلحقها، إال 

الجسمية طورات سن الثانية عشرة، وهي سن دخول الطالب/الطالبات المرحلة المتوسطة، يحدث فيها الكثير من الت

والعقلية ويالحظ فيها تغييرات فسيولوجية واضحة ومتعددة على أجساد التالميذ مصحوبة باحتياجات وجدانية 

 .  )34((1997الزعبالوي، (؛ )54()1996يدة ) عقل، اجتماعية جد ومسؤولياتوعالقات 

قة المبكرة رغبة في التحرر واالستقاللية مية والفسيولوجية في مرحلة المراهوعادة ما يتبع تلك التغيرات الجس

؛ ولذا فيكون الفرد في تلك المرحلة كثير المراجعة لقيمه ومعتقداته )35((2001والتمرد على السلطة )الزعبي، 

؛ )35((2001الزعبي،(؛ )53()1410الحاجة للعناية والرعاية والتوجيه الخلقي والديني واالجتماعي )زيدان، وبأمس 

 التناقض القيمي األخالقي، الحاد أحياناً، في سلوك الكبار والمجتمع من الفرد بما حوله من عي وخاصة حينما يزداد 
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" صراع القيم و التي قد تؤدي إلى حالة من االضطراب  )63((2008أسماه بديوي (حوله مما قد ينتج عنه وجود ما 

 .النفسي أو الالمباالة والتسيب " 

ولهذا، فإن التالميذ في هذه السن دائماً ما تشتد الحاجة لديهم إلى تكوين نسق قيم أخالقي متسق ومتوازن يحدد طبيعة 

فإن تضمين قيم أخالقية في ؛ ولهذا )13((1020العيسى، (؛ )37()4200العالقات مع األفراد والجماعات )الخليفة، 

. إال أن القيم األخالقية لتكون مكتسبة التريوية والتعليمية المناهج الدراسية للمرحلة المتوسطة يعد من األولويات

أو " mediation"  وساطة )Vygotsky ()38أسماه فيقاتسكي (بحاجة إلى ما التدريسي ومتعلمة أثناء الفعل التربوي 

م تعل  وذلك حتى يمكن ؛  Pedagogical Mediatorعن طريق وسيط بيداغوجي مع موضوع التعلم المتعلم  تفاعل

القيم وانتقالها من طرف آلخر بشكل مالئم ومتوازن. ففيقاتسكي يدعو إلى ضرورة الوساطة لتحقيق التعلم والذي 

 التعل م. عادة بفعل االحتكاك المباشر أو غير المباشر بين المتعلم وموضوعحدث ي

وبما أن المتعلم في موضوع القيم األخالقية هو المستهدف الحقيقي والمتلقي اإليجابي للقيم والمعرفة، فإن الوسيط 

يرى أن فعالية الوسيط  (39)(1992دوفالي )، والمعلم. إال أن داغوجي يتحقق عادة عن طريقين: الكتاب المدرسيالبي

ً تكمن بطريقيه البيداغوجي  ( 1رقم )متلكه من الصرامة الديداكتيكية والمرونة البيداغوجية. ولعل الشكل بما ي أساسا

والذي يمكن تبنيه من مخطط دوفالي يتعرض لألدوار الضرورية والمتبادلة بين أركان العملية التعليمية في سياق 

 .وتعلمها القيم األخالقية

 

 

 

 

                                                                                                                       المعــلم                      

 المعـلم

 ي ـاس البيداغوجـــاألس                                                                             

 

                                                     1   

 

 2 

 

                

 الكتاب المدرسي                       

 
 : مخطط دوفالي مع بعض التصرف بخصوص نقل المحتوى1شكل 

 

وكما هو واضح من الشكل السابق، فالمتعلم في موضوع القيم والمعرفة يقع بين قوتين هما الصرامة الديداكتيكية 

كما أن حيث إن األولى تقرب القيمة/القيم إلى المتعلم بينما الثانية تقرب المتعلم من تمثل القيم.  والمرونة البيداغوجية،

عمليات الالسهم أحادي االتجاه عند الصرامة الديداكتيكية يرمز إلى صرامة تقريب القيمة األخالقية إلى المتعلم بحسب 

إلى الكتاب المدرسي، أحد قطبي الوساطة البيداغوجية،  درجاتها؛ إذ إن الصرامة الديداكتيكية متوجهةعليمية والت

 . متعلمة إلى قيم متمثلةكونها لنقل القيم من  ي ينبغي أن يتصف بالدقة وحسن العرض وسالمة الطرحذوال

ينبغي أن يتصف بالمرونة بين أطراف العملية البيداغوجية  والدال على القوةوفي المقابل، فإن السهم ثنائي االتجاه 

للوسيط البيداغوجي األكثر فاعلية وجدالً "المعلم" باعتباره في األساس متوجه عليمية. كما أن المرونة البيداغوجية الت

له فاعليته واستقالليته القادرة على التأثير والـتأثر عن طريق بناء الدرس وتحديد األهداف التعليمية وسيط مستقل 

 . )40((2011)الباحث،  المفروضة والمتوقعة

ً  كما يوضح الشكل السابقو في قطبين رئيسيين هما: المعلم والكتاب المدرسي؛ تمثل الوساطة البيداغوجية تفإن ، أيضا

مثل بالسهمين ذي االتجاهين؛ إذ المعلم ناقل للقيمة من أداتها ومحتواها "الكتاب تاللذين بينهما عالقة وثيقة متبادلة ت

ويعتبر المتعلم، بال معلم فاعل ومؤثر. أو تغيب  طته البيداغوجيةتضعف وساالمدرسي كما أن الكتاب  المدرسي"

 المستهدف الحقيقي من الفعل التربوي، نقطة إلتقاء أو تكامل الوسيطين. 

 الدراسات السابقة

تعاني ة يوالذي أك د، وربما تنبأ، بأن هناك "أزمة قيم" حقيق )41((2005الوصفية عبدالرحمن النقيب (استهدفت دراسة 

المناهج الدراسية ليس في الوطن العربي أو اإلسالمي وحسب بل في العالم أجمع. فقد حاول في دراسته والتي  منها

لى التربية في العالم اإلسالمي" وانعكاساتها ع على الصعيد العالمي أزمة القيم في المناهج التربويةبعنوان "كانت 

بوضع  وذلكمنها خاصة،  اإلسالمية ،دد المجتمعات العربيةالتي تهبالمناهج الدراسية وتحديد األزمات األخالقية 

، التعايش مع اآلخرومنها على سبيل المثال ال الحصر : المسئولية، العدالة ،  تضمينهاأهم القيم التي يجب بقائمة 

قية اإلسالمية إلخ. وخلصت الدراسة إلى أن التأثير األكبر في مجال القيم األخال.الوالء ، التسامح، الرحمة/ التعاطف..

تحديداً من التأثير الكبير للمملكة العربية السعودية من نسان القرآن والسنة ونابعة لإلكون ييجب أن في الوطن العربي 

 وجود األماكن المقدسة على أراضيها. كما باإلضافة إلى خالل ثقلها الديني واالستراتيجي بالمنطقة 
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ى تنمية منظومة أخالقية جماعية، وليست فردية، وتبني تلك القيم اإلسالمية خلصت الدراسة إلى أنه يجب التركيز عل

 والتدرج فيها في مراحل التعليم المختلفة. 

حول القيم التربوية المرورية في مناهج القراءة في التعليم األساسي باألردن والتي قام  (42)(2013شـعبان )أما دراسة 

ة مجاالت: استخدام الرصيف، وحقوق اآلخرين، وعبور الطريق والثقافة فيها بإعداد قائمة للقيم تكونت من عد

 المرورية والتي على ضوئها تم تحليل محتوى تلك المناهج، فقد خلصت الدراسة إلى أن تلك المناهج لم تشتمل على 

هي قيم مـكـررة،  قيم مهمة من القيم التربوية المرورية، وال على مبـدأ التتابع في تلك القيم، وما تحتويه من قيم

 وجاءت بال تخطيط موضوعي أو حتى توزيع بيداغوجي متزن من قبل المؤلفين لتلك المناهج. 

 deters )دراسةفقد أوضـحت  يبدو أن صـانعوا القـرار في التعليم تنبـهوا لضـرورة دمـج القـيم في التعليم،و

إلى تعليم وتعزيز القيم أخذ يتجه تحديداً تمبر سب 11أن التعليم على المستوى العالمي وبعد أحداث  )12((2009

؛ إال أنه وقع في حرج عدم االتفاق على مسميات ونسبيات تلك األخالق. ولهذا، فقد تعددت بشكل عام األخالقية

فأصبحت لها مسميات ومفاهيم متداخلة كتعليم  ألخرىهذا الجانب من دولة غطي المناهج الدراسية التي ت مسميات

 وتربية المواطنة. ربية الدينية التالقيمة و

حول القيم األخالقية المتضمنة في محتوى كتب لغتنا الجميلة للمرحلة  )43((2009خالد المزين (أما في دراسة 

(، القيم األخالقية 27)القيم األخالقية الذاتية وعددها ) قيمة قسمت إلى أربعة أبعاد: 46األساسية، فقد تم تحديد 

. وخلصت (( 5القيم األخالقية العلمية وعددها )(، 3(، القيم األخالقية الوطنية وعددها )11)االجتماعية وعددها 

كتب لغتنا الدراسة إلى أنه ليس هناك توازن ال في العدد وال في التوزيع النسبي البيداغوجي السليم لتلك القيم في 

الثاني آخر وأضعف مرتبة في تضمين القيم  حيث احتل الصف الثالث ابتدائي أعلى تكرار، فيما احتل الصفالجميلة 

 األخالقية اإلسالمية. 

حول المضامين األخالقية في كتب اللغة العربية بالصفوف الثالثة  )37((2004حسن الخليفة (كما كشفت دراسة 

المرحلة األولى تحديد المضامين األخالقية التي يجب أن تتوفر في كتب اللغة العربية بالصفوف الثالثة األولى من 

وال حتى في المضامين ال في توافر عدم توازن ومن أبرز نتائج الدراسة أن هناك   االبتدائية في دول الخليج العربي.

حب العلم(،  –بر الوالدين  –وهى )الصداقة فقط ثالث مضامين بدرجة كبيرة على عرضها، حيث تم التركيز طريقة 

 . إفشاء السالم( –زاهة الن –مثل )حب اللغة أخرى فيما ضعفت مضامين 

ً القيم  تضمينالتي رأى فيها أن  )Becham 2012))44 لبيشام(في دراسة  في  يصبح أكثر تعقيداً وأعمق تحديا

في مناهج اللغات يتاح عادة للطالب/الطالبات حيث ركز على قضية أنه  ، في نظر بيشام؛مقررات اللغات األجنبية

. ويرى أنه وإن كان من ، مألوفة وغير مألوفةأجنبية: دينية وأخالقية وثقافيةاألجنبية اإلطالع على ثقافات وأفكار 

ً في أحايين أو غير  الضروري أن نعبر الحدود ونتجاوز الزمان والمكان أحياناً، إال أنه قد يكون ذلك العبور مخيفا

 أخرى. أحايين  محمود العواقب في

ات المدرسة الثانوية في تنمية القيم العلمية لدى طالبها" سهامإحول "حدود و )45((2002مكرم (وقد خلصت دراسة 

وذلك للتعرف على واقع دور المدرسة والمشكالت التي تعيق دورها في مجال تنمية القيم العلمية، إلى أنه على الرغم 

كل من  من أن هناك درجة متناسبة من الوعي بأهمية العلم وعالقته الوثيقة بحياة اإلنسان وبناء المجتمعات لدى

المعلمين والطالب )عينة الدراسة(، إال أن الدراسة أكدت على أن المناهج الدراسية والبيئة األكاديمية التي يعيشها 

الطالب داخل المدرسة تأتي في المرتبة األولى من حيث القوة والتأثير على تنمية ذلك النوع من القيم لدى طالب 

 المرحلة الثانوية.  

 

حول القيم المتضمنة في كتب اللغة  ه)1417((7199ماجدة الجارودي (التي قامت بها دراسة لنتائج ا كما أظهرت

المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية أن إجمالي تكرارات القيم التي استخرجت من الكتب الثالثة, اإلنجليزية ب

%( بفارق كبير بينها وبين ما يليها من  25)وقد جاءت القيم المعرفية في المرتبة األولى بنسبة قيمة ( 328بلغت )

%( مما يؤكد تفوق الجانب المعرفي على ما  12.8قيم, حيث حصلت القيم الذاتية التي تليها في المرتبة على نسبة ) 

 %( 4.8وجاءت القيم الجمالية الترويحية والقيم الوطنية في المرتبة األخيرة بنسبة بلغت )  عداه من القيم األخرى,

 .فقط

والتي كانت عن "درجة تمثل طالب الصف الثالث الثانوي في المدارس  )46((1986جمال األشقر (أما دراسة 

تكونت عينة الدراسة من  فقد الحكومية في محافظة عمان لمجموعة من القيم األخالقية واالجتماعية والعلمية"

 والذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية، إناث(،  500و  ذكور 500( مشترك مقسمة على قسمين متساويين )1000)

( ستة أعشار فقط القيم المشمولة 0.6وقد خلصت الدراسة إلى أن ثالثة أرباع عينة الدراسة من الجنسين قد تمثلوا )

كما أوصت الدراسة لية والعدل والتفكير العلمي(.ومسؤفي الدراسة وهي )النظام واألمانة والتعاون وتحمل ال

 و ضرورة تضمينها في المقررات الدراسية.  القيم وغرسها في نفوس الطالبباالهتمام بموضوع 
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 الدراسـة منهج

للمرحلة المتوسطة في مقررات اللغة اإلنجليزية  األخالقيةالقيم ـوى تضمين تمسالكشف عن إلى تهدف الدراسة 

-mix) المنهج المزدوج راسةالداتخذت  ولتحقيق ذلك الهدف، بالمملكة العربية السعودية.( طالبات/)طـالب

methods approach)  الكيفي في الدراسة: المنهجين الكمي واستخدم الباحث حيث 

 المنهج الكمي  .أ

 الباحث بإعداد إستبانتين: قام والمحكمين، والممارسين بالتعاون والعرض على بعض المختصين  

زمة لطالب /طالبات المرحلة المتوسطة حسب رؤية المناسبة والالاإلسالمية  األخالقيةمتضمنة للقيم ستبانة الاال .1

والتربويين القائمين على إعداد  (Curriculum Development)ير المناهج والمختصين في تطالممارسين و

 وتأليف تلك المقررات.

الب تحديد تكرارات القيم اإلسالمية فيها ومدى مناسبتها لطلمقررات اللغة اإلنجليزية لاستمارة تحليل المحتوى  .2

 المرحلة المتوسطة ونموهم الديني والمعرفي والوجداني.

 المنهج الكيفي .ب

 لمقررات اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة، (Content Analysis)الباحث أسلوب تحليل المحتوى  استخدم

ساليب " أحد أبأنه أسلوب تحليل المحتوى Berelson بيرلسون وقد عَرف والتعامل معها كنص له رسالة وهدف. 

البحث العلمي التي تهدف إلى الوصف الموضوعي والكمي المنظم والهادف للمضمون الظاهر من مواد االتصال" 

يستخدم من أجل الوصول إلى وصف كمي هادف ومنظم لمحتوى  أسلوب؛ فهو عبارة عن  )47)(1989)طعيمة، 

منهج تحليل المحتوى بأنه "  )48((9861الخالدي)كما يعرف أسلوب االتصال لتحقيق هدف معين أو دراسة مشكلة. 

طريقة بحث وصفية تهتم بجمع بيانات من وثائق مكتوبة أو مسجلة صوتياً أو مرئية وتحليل المعلومات التي يتضمنها 

 ومقرر اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة. "محتوى الوثيقة بقصد التوصل إلى تفسيرات واستنتاجات موضوعية 

واضحة مكتوبة ومصورة؛ فهي مشتملة على رسالة ووثيقة مادة اتصال  المقررات الدراسية،، كباقي في األساس

 . ومباشرة عن طريق جمل وكلمات وصور واضحةوهادفة و

 

)الكلمة, الموضوع,  :خمس وحدات أساسية للتحليل الدقيق الهادف ،)47()بيرلسون(، كما حددها ولتحليل المحتوى

 (word) اختار الباحث الكلمةونظراً لطبيعة الدراسة وهدفها،  .ياسية أو الزمنية(الشخصية, المفردة, الوحدة الق

ً إلى  اإلسالمية ية،األخالقالقيم التحليل الرئيسية؛ حيث إن تي كوحد  (theme)والموضوع منها خاصة، تحتاج دوما

لتؤكد  في أسلوب االتصالهادف واضح ولتعبير عنها وتوظيفها بشكل تمام المعنى أو اإلكلمات "جمل" ذات داللة 

 . )49((1989مفهوماً معيناً سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً )العساف، 

 الدراسةمجتمع 

بالمملكة  مقررات مادة اللغة اإلنجليزية لطالب المرحلة المتوسطةفي كتب الطالب على مل مجتمع الدراسة ـتيش

للفصلين الدراسيين ( 2015/2016هـ ) 1437 /1436سي العام الدرا ،فيSay It in English،العربية السعودية

 وهي على النحو التالي: ، والمطبوع بواسطة العبيكان للطباعةاألول والثاني 

terms ndand 2 stintermediate, pupil's book, 1 st1 Say It in English,) 1 

            (2015). Riyadh, Obekan printing. 

 terms ndand 2 stintermediate, pupil's book, 1 nd2 Say It in English,) 2 

                 (2015). Riyadh, Obekan printing. 

terms ndand 2 stintermediate, pupil's book, 1 rdSay It in English, 3) 3 

           (2015). Riyadh, Obekan printing.   

واحد للفصل الدراسي األول  ،صف دراسيب دراسية: كتابين لكل وهكذا، فمجتمع الدراسة يتكون من ست كت

لغة اإلنجليزية للمرحلة مقررات الجميع ومراجعة وتدقيق تأليف  اقتصر وقدواآلخر للفصل الدراسي الثاني. 

؛ حيث في مراحلها الثالث على مجموعة ثابتة، بناتالبنين ولالخاصة باالتي جاءت متطابقة للكتب المتوسطة، و

 نقصان. من غير تغيير أو إضافة أو في الكتب الستة كما هي  ينرت أسماء المؤلفين والمراجعين والمدقيقاستم

 عينة الدراسة

والمعتمدة في مدارس اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة )بنين وبنات(  كتب عينة الدراسة جميع صفحات شملت

أجزاء المقرر الخاصة  بإستثناء 2016و   2015مين الدراسيين  التعليم العام بالمملكة العربية السعودية خالل العا

 كل كتابفي نهاية  األخيرة المالحق الثالثوكذلك  ، Listening، وأنشطة االستماع،Grammarبالقواعد،

(Appendixes A, B, C) . وكما تم ذكره سابقاً، فقد جاء مقرر اللغة اإلنجليزية للمراحل الثالث متشابهاً، وربما

. وباستثناء وعدد الدروس داخل كل وحدةالمقررة في كل كتاب ابقاً، في عدد صفحات الكتاب، وعدد الوحدات متط

التي شملتها فقد بلغ إجمالي صفحات مقرر اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة المالحق، القواعد وأنشطة االستماع و

وحدة( كما هو موضح في  48)للسنوات الثالث  المقررعدد وحدات إجمالي ، بينما بلغ صفحة( 469)الدراسة 

 الجدول التالي: 
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 في كتب اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة صفحات والوحدات محل الدراسةال عدد:  1جدول

 عدد الوحدات           عدد الصفحات              الصف الدراسي 

الفصل  الفصل األول

 الثاني

الفصل  الفصل األول

 الثاني

 8 8 79 79 األول متوسط 

 8 8 74 80 الثاني متوسط

 8 8 80 77 الثالث متوسط 

 16 16 233 236 المجموع

 

 48 469 اإلجمالي

 

للصفوف الدراسية الثالثة  اللغة اإلنجليزيةاإلخراج النهائي لمقرر  الجدول السابق، فقد جاءوكما هو واضح من 

ً و  ً ربـما متقاربا بينما ت المقرر لكل فصل دراسي؛ حيث تقاربت أعداد صفحات المقرر في عدد صفحامتطابقا

 في كل واحد منها.  الدروسو طابقت أعداد الوحداتت

 ,Appendixes A, Bكما جاء مقرر الصف الثاني والثالث متوسط مشتمالً في نهاية الكتاب على ثالث مالحق )

C) لى مشتمالً عأي مالحق البتة. كما جاء تصميم المقرر ، بينما لم يحتو المقرر الخاص بالصف األول متوسط على

اختصت ( بعد كل ثالث وحدات دراسية تخصصية؛ وعلى هذا فقد (Revisionلمراجعة والتدريب خاصة باوحدة 

 وحدات خاصة بالمراجعة والتدريب. للمراجعة ك كتابمن كل  16،12،8،4الوحدات رقم 

مكونة من صفحة واحدة فقط ومكتوبة  ((Teachersلة إلى المعلمين اللغة اإلنجليزية برسا كتبولقد بدأت جميع 

ً في الكتب الت عامة وأن الرسالة جاءالحظ ؛ إال أن المباللغة اإلنجليزية بدون أي تغيير جميعها  ستةمتطابقة تماما

ي وحتى ونمو الطالب/الطالبات النفسي والسيكولوجي والمعرفالدراسية المرحلة على الرغم من اختالف أهداف 

 المهاري. 

 أداة الدراسة

في حدود علم من نوعها األولى ، إن لم تكن الدراساتأوائل نظراً لكون الدراسة الحالية من لتحقيق أهداف الدراسة و

الوحيدة،  اللغة اإلنجليزية، اللغة األجنبية تالتي تستهدف القيم األخالقية اإلسالمية المتضمنة في مقرراوالباحث، 

، فقد تم بناء قائمة بالقيم األخالقية التي تدرس في المرحلة المتوسطة في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية

، (Spranger)تصنيف سبرنجر وباالستفادة من  تلك المرحلةفي تلك اللغة اإلسالمية المناسبة للتضمين في مقررات 

ً ألبعاد المحتوى سبرنجر ي مجال القيم, حيث قام التصنيفات فوأشمل والذي يعد من أشهر  بتصنيف القيم وفقا

القيم االقتصادية، القيم  والمضمون إلى ستة أقسام هي: القيم النظرية والتي تعنى بالمعرفة واكتشاف الحقيقة،

ع على الدراسات بعد اإلطالوكذلك  ،)23((2010،القيم االجتماعية، القيم الوطنية، والقيم الدينية )األغا الجمالية،

 . إلى موضوع الدراسة غير مباشرولو بشكل  تطرقالعربية واألجنبية التي ت

 

وبعد اإلنتهاء من بناء قائمة القيم األخالقية اإلسالمية التي من المناسب والممكن تضمينها، تم عرض القائمة على 

مناهج وطرق التدريس بعدد من الجامعات مجموعة من المحكمين، ذكوراً وإناثاً، من أعضاء هيئة التدريس بقسم ال

 في التعليم العام وتطويرها المناهج  إعدادالسعودية، والمتخصصين باللغويات التطبيقية، والعاملين في مجال 

السعودي، وذلك إلبداء مرئياتهم حول القيم وجودة تقسيماتها وعناصرها الداخلية، والحكم على مدى انتماء العنصر 

 ة. كما تم ترك مساحة للمحكمين لإلضافة أو الحذف والتعليق. للقائمة الرئيسي

استبعاد وإضافة بعض القيم أودمج بعض القيم بأبعاد أخالقية أخرى. وقد تم وبعد عرض القائمة على المحكمين، تم 

 :كالتالي وتحقق أهدافها رئيسية للقيم التي تستهدفها الدراسة أبعاداالتفاق على أربعة 

وهي تلك القيم التعبدية التي ترمز لعالقة اإلنسان بربه وبدينه وأماكن العبادة والعادات التي تمارس  القيم الدينية: .1

 . هللاابتغاء مرضاة 

. مجتمعاعالقة اإلنسان مع نفسه ومظهره ومع اآلخرين أفراداً ولالقيم االجتماعية: وهي القيم التى ترمز  .2  ت 

 اإلنسان باألرض واإلنتماء الجغرافي والوطني.  عالقةالتي تعكس القيم الوطنية: وهي القيم  .3

شياء و مع اآلخر المختلف وتوضح موقفه من األ عالقة اإلنسانتعكس عالمية خلقية : وهي قيم العالمية القيم الخلقية .4

 حياة. العادات و أسلوب بعض الجنبية أو األماكن األ

ليس ؛ إذ كأبعاد للقيم األخالقية اإلسالمية آنفة الذكريسية الرئاألربعة تم االتفاق بين المحكمين على تلك المحاور وقد 

المبرر الزج بجميع أنواع وأبعاد القيم وحشرها في مقررات لغة أجنبية وفي مرحلة محددة. حتى أو من المناسب 

ة فعلى سبيل المثال، تم دمج بعض القيم الذاتية بالدينيها اآلخر. استبعاد بعضوكما تم دمج بعض القيم بأخرى 

 استبعاد بعض القيم الصحية كأكل وجبات منتظمة أو توخي إراحة قيمة النظافة وحب إتقان العمل، كما تم كالتعبدية 
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القيم الجمالية الترويحية كممارسة الهوايات الفنية واألدبية، أو حتى االقتصادية كتنمية الميول وكذلك بعض  الجسم،

حديث عنها، كما أنه من غير المكان المناسب للموضوع الدراسة،  اللغة اإلنجليزية، كتبلإلدخار؛ إذ ليست 

يوضح حتى المتوقع من مقررات اللغة اإلنجليزية أن تتضمنها؛ إذ أنها دور مقررات دراسية أخرى. و المطلوب أو

 : قبل وبعد التحكيم لجدول التالي عدد ونسب القيم في صورتها األوليةا

 

 قبل وبعد تحكيمها في صورتها األولية قيم األخالقية اإلسالميةالب قائمة   :2جدول            

 بعد التحكيم               قبل التحكيم         القيمة    

 نسبتها عددها نسبتها عددها

 26 16 30 19 الدينية  

 28 17 34 22 االجتماعية 

 16 10 12 8 الوطنية 

 30 18 24 15 الخلقية

 100 61 100 64 المجموع 

 

 الصدق والثبات

يعد اختبار والتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة من أهم االجراءات؛ فقد أكدت في دراسات تحليل المحتوى، 

في دراسات تحليل المحتوى مدى  )Reliability(ه يقصد بالثبات أن )1989Kaid & Wadsworth( )50(الباحثتان 

 وللتأكد من ثبات التحليل، فقد قام باستخدام أداة قياس واحدة.  توافق نتائج تحليل محتوى ما لعدد من المحكمين 

اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية مرتين  كتبالباحث بتحليل عينة الدراسة المكونة من 

 ن التحليلينوبحساب معادلة معامل الثبات واالتساق بيأربعة أسابيع ما بين التحليلين. قدره وبفارق زمني  

ً لHolisti)معادلة هولستي   ً بناًء على ما توصلت إليه؛ والذي (. 95) ـ(، كان معامل الثبات مساويا  يعد مرتفعا

 .  )50(( 1989d & WadsworthKai)الباحثتان 

ية واالتفاق فقد تم االستعانة بمحليلين آخرين بعد تزويدهما بقائمة القيم الرئيس ،(validity)  أما ما يخص صدق األداة

محتوى عينة من مجتمع وتحليل اختيار المدروسة. ولعمل ذلك بشكل علمي، فقد تم  كتبآلية التحليل للأسس وعلى 

األولى والثانية من  تينالوحد ؛ حيث قام المحلالن بتحليلمقررات المراحل الثالث في المرحلة المتوسطة الدراسة في

فصل الدراسي الثاني من كل مرحلة باستخدام التكرارت والسابعة من الالسادسة  تينالفصل الدراسي األول والوحد

 الباحث بالمعالجة اإلحصائية.  موالنسب ومن ثم يقو

وباستخدام  (.%95(، بينما وصل مع الباحث الثاني )%93وقد وصل معامل االتفاق بين الباحث والمحلل األول )

اق بين الباحث والمحللين اآلخرين لكل مرحلة دراسية كما هو ، فقد تم حساب معامل االتفالمعروفة معادلة هولستي

 موضح بالجدول التالي: 

 المدروسة كتبآخرين للمعامل االتفاق بين الباحث الرئيس ومحليلين  :  3جدول   

المحلل  المحلل األول الباحث الكتاب

 الثاني

 المجموع

 .94 12 12 14 الصف األول متوسط

 .92 26 24 28 الصف الثاني متوسط

 .95 16 15 16 الصف الثالث متوسط

 

 .93 54 51 58 لكتب مجتمعةا

 

إن معامل االتفاق بين الباحث وكما هو واضح من الجدول السابق، فإن نسبة االتفاق مرتفعة يمكن الوثوق بها حيث 

إلنجليزية للمرحلة غة الال كتبمن  كتابلكل  ( .95. و 92بين ) تقد تراوح المدروسة لكتبلوالمحللين اآلخرين 

 .( بالنسبة للكتب مجتمعة. 93المتوسطة، بينما بلغ معامل االتفاق )

 نتائج الدراسة

 إجابة السؤال األول: 

اللغة اإلنجليزية في المرحلة  كتببراسة الرئيس الكشف عن المضامين األخالقية اإلسالمية دلما كان هدف ال

. الكتبخالقية اإلسالمية التي من الممكن أو المناسب تضمينها في تلك المتوسطة، فقد تم حصر وبناء قائمة بالقيم األ

فقد قام أو حتى مقترحة ومتفق عليها بالقيم موضوع الدراسة، ومنصوص عليها ونظراً لعدم وجود قائمة معتمدة 

، أو تعرضت الباحث باإلطالع على المراجع والدراسات التربوية التي تناولت موضوع القيم أو بحثت في تصنيفاتها

 العربية  سياسات وأهداف التعليم العامة بالمملكةتأمل لكيفية تضمين تلك القيم وتوظيفها في تلك المقررات. كما تم 
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للمرحلة ، باإلضافة إلى استعراض األهداف التربوية للمناهج وأسس بنائها وأهداف مناهج اللغة اإلنجليزية السعودية

 اللغة اإلنجليزية للمرحلة المدروسة. الخاصة بمقررات يقة المختصرة المتوسطة واإلطالع على الوث

من أعضاء هيئة التدريس بناء القائمة، تم عرضها على مجموعة من المحكمين جمع ووبعد االنتهاء من 

، المقررات الدراسيةبإعداد وتطوير المتخصصين كذلك بمناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية و المتخصصين 

 عمل التالي: ى المحكمون أوص حيث

القيم المعرفية الخاص بعد ب  ال. فعلى سبيل المثال، تم دمج لتكون في أربعة أبعاد رئيسية القيمأبعاد ومحاور دمج بعض  .1

ممارسة كالدينية التعبدية. كما تم دمج بعض القيم الصحية اإلسالمية بعد القيم كتقدير العلماء واإلعتراف بفضلهم مع 

 قيم االجتماعية. الرياضة مع ال

أو تلك القيم التي ليس من المناسب القيم التي ليس لها عالقة مباشرة بموضوع الدراسة وعناصر أبعاد استبعاد بعض  .2

وبشكل –أو حتى المتوقع من مقررات اللغة اإلنجليزية في المرحلة المتوسطة أن تتضمنها؛ إذ يمكن تضمينها 

استبعاد بعض القيم الصحية ، على سبيل المثال ال الحصر، ذا فقد تمولهفي مقررات دراسية كثيرة أخرى. -أفضل

كأكل وجبات منتظمة ومفيدة أو توخي إراحة الجسم، وكذلك بعض القيم الجمالية الترويحية كممارسة الهوايات 

 الفنية واألدبية واالستمتاع بالطبيعة والقدرة على التعبير عنها. 

 المناسب أو حتىمن غير لكل مقرر دراسي طبيعته وخاصيته كما أنه رراً؛ إذ ويعد هذا اإلجراء في نظر الباحث مب

، تنسيقالوتحكيم ال وبعدالمبرر الزج بجميع أنواع وأبعاد القيم وحشرها في مقررات لغة أجنبية وفي مرحلة محددة. 

 يزية في المرحلة المتوسطةالتي من الممكن تضمينها في مقررات اللغة اإلنجلاألخالقية اإلسالمية قائمة القيم بلغت 

: القيم الدينية التعبدية، القيم رئيسية متضمنة تحتها محاور فرعية أبعادتم تصنيف القيم تحت أربعة  كما، ( قيمة61)

  .االجتماعية، القيم الوطنية، والقيم الخلقية العالمية

اللغة اإلنجليزية كتب كيفية توزيعها في (، تضمين القيم األخالقية اإلسالمية و4يوضح الجدول التالي، الجدول رقم )

 للمرحلة المتوسطة بتكرارها ونسبتها المئوية. 

 

 *نتائج تحليل القيم األخالقية المتضمنة في محتوى مقررات اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة:  4جدول 

 

 

 

( قيمة أخالقية 185ت اللغة اإلنجليزية في الكتب الستة )الجدول السابق، فقد تضمنت مقررا وكما هو واضح من

(، بينما %28(، تليها القيم الدينية التعبدية بنسبة )%38)بنسبة  األعلى العالميةجاءت القيم الخلقية كماإسالمية. 

ً  جاءت القيم الوطنية األقل  ( فقط.%13) تكرراً وتضمينا

أجنبية، أي لغة مقررات من المهم أن تتضمن تيجة، من وجهة نظر الباحث، منطقية ومبررة إلى حد  ما؛ فهذه الن وتعد  

ً خلقيةاللغة اإلنجليزية هنا،  واالعتراف بفضل المختلف  مع اآلخر التعايشتركز على قيم عالمية؛ إذ أنها  قيما

ه على الرغم من أهمية تضمين بعض ى، فإنومن ناحية أخر النسبة األعلى.لتكون لها اآلخرين وتأدية حقوقهم 

من غير المتوقع أو المبرر أن تتضمن مقررات اللغة اإلنجليزية فإنه ، مقررات تلك المرحلةفي  الوطنيةجوانب القيم 

لهم لقوم آخرين تنتمي بتعليم لغة أجنبية تخص موضوعها وطبيعتها في النصيب األكبر منها؛ إذ إن تلك المقررات 

 يزهم الجغرافي واللغوي والديني واالجتماعي. خاصيتهم وتم

 

____________ 
 *النسب المئوية تقريبية

 

 القيم     
 الكتب مجتمعة الثالث متوسط الثاني متوسط األول متوسط

 نسبة تكرار نسبة تكرار  نسبة تكرار     نسبة تكرار

 %28 52 16 11 29 20 43 21 القيم الدينية 

القيم 

 االجتماعية
7 15 19 27 12 18 38 21% 

القيم 

 الوطنية
4 8 13 18 6 9 23 13% 

 %38 72 57 38 26 18 34 16 القيم الخلقية

 

 67 100 70 100 48 المجموع 

 

10 185 100 
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الستة خالل الفصلين الدراسين والذي  كتب(، كيفية توزيع القيم األخالقية اإلسالمية على 2ويوضح الشكل رقم )

الفصل الدراسي األول  مقرر جاءحيث  تباينت فيها توزيعات القيم األخالقية اإلسالمية من حيث العدد والمضمون؛

مقرر اللغة اإلنجليزية للصف األول متوسط األقل من جاء ( قيمة، بينما 46)بللصف الثاني متوسط األعلى تكراراً 

 ( قيمة.  24بين تلك الكتب، )

 

 

 
 : توزيع القيم األخالقية اإلسالمية في الكتب المدروسة خالل الفصلين الدراسيين2شكل 

 

ً (، 2شكل رقم )و واضح من الوكما ه ً بالتساوي على فقد جاء تضمين القيم األخالقية اإلسالمية متطابقا ومتوزعا

الثاني  كتبالثالث متوسط. أما الصف  كتباألول متوسط، أو متقارباً كما في الصف  كتبكما في الفصلين الدراسيين 

 ً تضاعف فيه تكرار القيم في الفصل الدراسي األول حيث متوسط، فقد جاء تضمين القيم األخالقية اإلسالمية متباينا

 . عنها في الفصل الدراسي الثاني

بينما  ؛مرة( 106خالل الفصل الدراسي األول بلغ )في الكتب الستة إجمالي تكرار القيم األخالقية اإلسالمية كما أن 

مرة(. وهذه النتيجة توضح عدم  76بلغ مجموع تكرار القيم األخالقية اإلسالمية خالل الفصل الدراسي الثاني )

% من إجمالي القيم المتضمنة 59التوازن في توزيع القيم األخالقية اإلسالمية على الفصلين الدراسيين؛ حيث جاء 

% فقط في مقررات الفصل الدراسي الثاني من غير مبرر 41في الفصل الدراسي األول بينما تم تضمين القيم بنسبة 

 واضح.  منهجي بيداغوجي

 إجابة السؤال الثاني: 

 األول متوسط اللغة اإلنجليزية للصف  كتاب : 

قل تضميناً وتكراراً من بين الكتب األاألول متوسط كتب اللغة اإلنجليزية للصف ت القيم األخالقية اإلسالمية في جاء

)انظر  لين الدراسيينموزعة بالتساوي على الفصخالل عام دراسي كامل  فقطقيمة ( 48الستة؛ إذ بلغ تكرار القيم )

  (.5الجدول رقم 

 

 ة اإلسالمية في محتوى كتب اللغة اإلنجليزية للصف األول متوسطيلقيم األخالق: 5جدول 

 

 يم ـــالق   

 المجموع الفصل الثاني الفصل األول

تكر

 ار

تكرا نسبة

 ر

تكرا نسبة

 ر

 نسبة

 29 7 %  58 14 الدينية 

% 

21 44 

% 

االجتماعي

 ة 

2 8   % 5 21 

% 

7 15 

% 

 % 8  4 %  0 0 % 17 4 الوطنية 

 50 12 % 17 4 الخلقية 

% 

16 33 

% 

100 24 %100 24 المجموع 

% 

48  

100% 
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%، خاصة في الفصل  44ا هو واضح من الجدول السابق، فقد جاءت القيم الدينية التعبدية األعلى تردداً بنسبة موك

%. وللحقيقة، 58(، وهو ما يعادل 24قيمة( من إجمالي )14)دينية التعبدية الالدراسي األول الذي بلغ فيه تكرار القيم 

فقد يكون الخوف على معتقدات التالميذ والحرص على الحفاظ على ثوابت العقيدة أحد األسباب التي دفعت مؤلفي 

األعلى نسبة من بين أبعاد ، إلى التركيز على القيم الدينية التعبدية وجعلها األكثر تردداً وقصدأو بغير  قصد، بالكتب

 األخرى. اإلسالمية القيم األخالقية 

من بين أبعاد القيم اللغة اإلنجليزية للصف األول متوسط األقل  القيم الوطنية في مقررجاءت  ، فقدناحية أخرىومن 

من أي فصل الدراسي الثاني لا كتاب، حيث خال محتوى في الفصل الدراسي األول فقطجاءت جميعها % فقط(، 8)

 .   تضمين على اإلطالق

حول القيم األخالقية في كتب اللغة اإلنجليزية  (16)(ه1417الجارودي )دراسة  نتائجمع وجاءت هذه النتيجة متسقة 

كما أن هذه النتيجة ( فقط. %4.8قل تكراراً من بين القيم بنسبة )القيم الوطنية األأكدت فيها أن والذي للمرحلة الثانوية 

بالمملكة العربية السعودية والتي تركز فيها على الثوابت والحفاظ على معتقدات  السياسات العامة للتعليم متماشية مع

 التالميذ وعقائدهم اإلسالمية الخالصة. 

 اللغة اإلنجليزية للصف الثاني متوسط:  كتاب 

فوف المرحلة؛ إذ بـدت القيم جـاءت ك تب اللغـة اإلنجليزية للصـف الثاني متـوسط مختلفة بعض الشـيء عن باقي صـ

اللغة اإلنجليزية للصف الثاني متوسط وفقاً  كتبيبين الجدول التالي نتائج تحليل محتوى فيهـا أكثر غـزارة وتنـوعاً. و

 لتضمينه قيماً أخالقية إسالمية من حيث تكرارها ونسبتها المئوية. 

 *ثاني متوسط صف الكتب اللغة اإلنجليزية لل نتائج تحليل محتوى : 6جدول 

هو واضح من الجدول السابق، فإن مجموع تكرارات تضمين القيم األخالقية اإلسالمية للصف الثاني متوسط وكما 

تضمين القيم األخالقية اإلسالمية الواردة كما أن . صفوف المرحلة المتوسطة( قـيمة، وهي األعلى من بين 70بلغ )

 تين: في مقررات اللغة اإلنجليزية للصف الثاني متوسط قد تميزت بخاص

ليبلغ فيه تركز تضمين القيم األخالقية اإلسالمية في الفصل الدراسي األول؛ حيث تضاعف تكرار القيم األولى: 

 (.  24الثاني )الدراسي ( وهو ضعف تكرارها في الفصل 46إجمالي تكرار القيم في الفصل الدراسي األول )

ً األخالقية اإلسالمية الثانية: جاء توزيع القيم  ً بين أبعاد القيم األخالقية اإلسالمية خاصة في الفصل متناسبا ومتقاربا

الذي جاءت فيه القيم الدينية ؛ (6اللغة اإلنجليزية للصف الثاني متوسط )انظر الجدول رقم  كتبالدراسي الثاني من 

 . (%21(، بينما جاءت القيم االجتماعية والوطنية األقل )%29والخلقية األعلى تكراراً )

وتضميناً؛ مما يدل على المرتبة األولى واألعلى تكراراً  على أن القيم الدينية التعبدية الزالت تحتليجة النت وتدل هذه

ً للوثيقة للتعليم بالمملكة العربية السعودية  مع السياسات العامة يتماشىاالهتمام بها والتركيز عليها وهو ما  طبقا

  هـ. 1416المعلنة منذ عام 

 الثالث متوسط :يزية للصف اللغة اإلنجل كتاب 

اللغة اإلنجليزية للصف الثالث  كتبأبعاد القيم األخالقية اإلسالمية المتضمنة في العالمية اكتسحت القيم الخلقية 

)انظر الجدول رقم  ( %57وبنسبة )( قيمة أخالقة إسالمية متضمنة ، 67قيمة من أصل )( 38) تإذ بلغ ؛متوسط

% في 58متوزعة بشكل مناسب ومتقارب على الفصلين الدراسيين: العالمية خلقية كما جاء تضمين القيم ال . (7

 % في الفصل الدراسي الثاني. 55الفصل الدراسي األول، 

 

__________ 
 *تم تقريب النسب المئوية. 

 

 

 

 

 

 المجموع الفصل الثاني الفصل األول القيم 

تكرا

 ر

تكرا نسبة

 ر

 نسبة تكرار نسبة

28.5 20 %29 7 %28 13 الدينية 

% 

 %27 19 %21 5 %31 14 االجتماعية 

18.5 13 % 21 5 %17 8 الوطنية 

% 

 %26 18 %29 7 %24 11 الخلقية 

 

 %100 70 %100 24 %100 46 المجموع 
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 *نتائج تحليل محتوى كتب اللغة اإلنجليزية للصف الثالث متوسط: 7جدول            

 

 

ً اللغة اإلنجليزية ل كتب(، فقد استمرت القيم الوطنية في 7كما هو واضح من الجدول رقم )و األقل هذ السنة أيضا

 السنتين الماضيتين.  كتبتكراراً كما كان عليه الحال في 

ت تحسنبأن التالميذ عادة ما تكون قدرتهم اللغوية في تلك المرحلة، الصف الثالث متوسط، قد ويمكن تفسير ذلك، 

الظهور؛ دأت بوبدأت بالنضج والقدرة على التواصل الكامل بتلك اللغة األجنبية كما أن مالمح الشخصية المستقلة ب

ولهذا كان من المناسب، وربما الضروري، التركيز على القيم التي تغطي جانب التعايش مع اآلخر وحب اآلخرين 

 واالعتراف بفضلهم. 

 كتبفي القيم الخلقية جاء على حساب القيم الدينية التعبدية التي جاء تضمينها  ومن الالفت للنظر، أن التركيز على

% على الفصلين. وقد يكون التركيز على القيم الدينية خالل السنتين الماضيتين قد 16بنسبة الصف الثالث متوسط 

بجرعة  للتالميذ هابتقديموسع والتعلى القيم الخلقية العالمية ركيز للبدء بالت ومراجعي الكتبأعطى الفرصة لمؤلفي 

 أعلى. 

 بعض الظواهر العامة: 

والتي جاءت في مقررات اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة العامة  هراظمالرصد بعض المالحظات أو من الممكن 

ات والتي تعكس بعض القيم األخالقية اإلسالمية بتلك المقررمحل الدراسة بصورة ثابتة ومستمرة في الكتب الستة 

 على النحو التالي: 

وآخر أو فتاة وأخرى؛ حيث لم  ذكرأغلب، وربما كل، المحادثات والحوارات المتضمنة أحادية الجنس بين جاءت  .1

 اإلطالق. لىيكن هناك أي حوار متعدد الجنس ع

بيل المثال، . فعلى سالصور المستخدمة في الكتاب متوافقة تماماً مع الشريعة اإلسالمية والعادات االجتماعيةكانت  .2

 جميع صور النساء وهن يرتدين الحجاب. جاءت 

كعيد الشكر أو عيد رأس السنة، بل جاءت جميع  على اإلطالق تذكر أو يمثل باألعياد والمناسبات غير اإلسالميةلم  .3

 مناسبات  الواردة في الكتب الستة فهياألعياد إسالمية خالصة، وأما المناسبات االجتماعية 

تخص ديانة دون أخرى أو ثقافة دون ثانية كمناسبات الزواج، مع القيم األخالقية اإلسالمية فهي ال  تتعارضعامة ال  .4

 . جديد طفلوالتخرج والفرح بقدوم 

كترسيخ الثوابت العقدية بالشك،  اإليجابية على المتعلم ةالبيداغوجيهذه الظواهر لها إنعكاساتها ن ومما ال شك فيه، أ

أسلوب حياة ممارس بشكل يومي؛ إذ ال وكونها وعدم تغيرها ديمومة القيم األخالقية اإلسالمية  والتعبدية والتأكيد على

 تغير بتغير اللغة المتعلمة أو المتحدث بها. ت

يعطي قد  األمر في حقيقةدون استثناء كتب الستة واستمراريتها على طول ال التركيز على تلك المظاهر إال أن

إذ  وأسلوب حياتهم؛ المتحدثين األصليين للغة اإلنجليزيةثقافة عن ى األقل غير حقيقة، صورة خاطئة، أو علالتالميذ 

مما قد يتسبب بحدوث ما يعرف ب "صراع القيم" وهو ما أو حتى مقارب لتلك الواقع  ليس هذا واقع تلك الشعوب

التي تعيشه ع اآلخر وسهولة االتصال والتواصل مهذا التعدد القيمي ، خاصة مع )36((2008بديوي )حذر منه 

 ً  . مجتمعاتنا حاليا

 

______________ 
 *النسب المئوية تقريبية

 

 القيم 

 

 المجموع الفصل الثاني لفصل األولا

تكرا نسبة تكرار نسبة تكرار

 ر

 نسبة

 % 16 11 %16 5 % 17 6 القيم الدينية

 % 18 12 % 10 3 % 25 9 القيم االجتماعية

 % 9 6 % 19 6 %  0 0 القيم الوطنية

 % 57 38 % 55 17 % 58 21 القيم الخلقية

 

100 31 % 100 36 المجموع

% 

67 100% 
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 المقترحات والتوصيات

ً من  القيم األخالقية اإلسالمية، كهدف تربوي واستراتيجي للتعليم بالمملكة، نتائج الدراسة، جاءت كما كان واضحا

ة المتوسطة، إال أن كيفية توزيع تلك القيم في تلك الكتب ال في مقررات اللغة اإلنجليزية للمرحل ةمتحققمتضمنة و

زال بحاجة إلى إعادة نظر في جوانب مختلفة لتكون أكثر مناسبة لعمر التالميذ ونموهم النفسي والمعرفي 

ً مع مستجدات الوقت ال ومتطلبات المرحلة. ويمكن إجمال حاضر والسيكولوجي في تلك المرحلة ولتكون أكثر توافقا

 يات الدراسة بالتالي:  توص

وذلك بعد وضع أولويات تعليمية وتربوية مدروسة يتم ومتجددة تحديث أهداف المقرر وجعلها واضحة ومحددة  .1

 على ضوئها إعداد المقرر بشكل مناسب في شكله ومضمونه وإخراجه. 

ة للمرحلة متنوعة إلعداد ومراجعة وتطوير مقررات اللغة اإلنجليزيمتخصصة ومن جهات شكيل لجنة ت .2

 المتوسطة وفحصها بشكل منتظم للتأكد من موائمة طبيعة تلك المقررات ووفائها بمستجدات العصر. 

في الكتب محل الدراسة، إال أنه من الخطأ إغفال القيم  القيم األخالقية اإلسالميةتضمين أبعاد الرغم من على  .3

ً هامة وممارقل تكراراً؛ الوطنية، حيث جاءت األ سة بشكل يومي وغير متغيرة باختالف اللغة أو لكونها قيما

 المكان.

 التجديد واالبتكار والبعد عن الرتابة والتكرار؛ لتحقيق أهداف المقرر بشكل أعمق وأمتع. محاولة  .4

وعلى هذا، فالدراسة تقترح االستمرار في التأكيد على ضرورة مراجعة المقررات الدراسية وعمل التغييرات 

تقتضيه متطلبات المرحلة ومستجدات العصر. فلعله من الممكن والمفيد، على سبيل المثال، عمل الالزمة لها وفق ما 

دراسة مقارنة بين مناهج اللغة اإلنجليزية بالمملكة في مراحل التعليم المختلفة في ضوء مستجدات القرن الجديد أو 

ة وبين مقررات اللغة أو اللغات األجنبية بشكل أوسع بين مقررات اللغة اإلنجليزية محل الدراسمقارنة حتى إجراء 

ً وتميزاً في تعليم اللغات األجنبية كفلندا  بدول عربية أخرى أو حتى أجنبية؛ خاصة تلك الدول التي حققت نجاحا

 وسنغافورة لتحقيق الشراكة المجتمعية مع دول العالم للصالح العام. 

 

 لخاتمةا

ن اإلنسان أالهتمام كثير من اآلباء والتربويين وصناع القرار, باعتبار مازال وسيظل موضوع القيم األخالقية شاغالً 

محتوى كتب الحالي دراسة البحث  ولقد استهدفبقيمه وأخالقه هو جوهر العملية التعليمية ومشاريع الوطن التنموية. 

ب/طالبات المرحلة طالوالتي جاءت متطابقة بمحتواها وأشكالها وإخراجها ل اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة

عتبار أنها باكتب تلك اللقيم األخالقية اإلسالمية المتضمنة في للكشف عن ا وذلكالمتوسطة في التعليم العام السعودي 

 . قيماً أخالقية صالحة لكل إنسان وزمان ومكان ولغة

أخالقية  اشتمالها على قيم   لىعاللغة اإلنجليزية لتلك المرحلة  كتب وتحليل محتوىولقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية 

منها في المجمل األعلى تكراراً تليها القيم الدينية التعبدية التي تربط اإلنسان العالمية كان نصيب القيم الخلقية  إسالمية

 للتعليم العام بالمملكة العربيةالعامة واألهداف ياسات بربه ودينه وأماكن العبادة. وتعد هذه النتيجة متماشية مع الس

  . اختالف المادة المتعلمة عنالتي تركز على االحتفاظ بالثوابت الدينية بغض النظر و السعودية

من المواضيع البحثية الهامة التي تتطلب المراجعة المستمرة والمتعمقة إذ اإلسالمية يظل موضوع القيم األخالقية و

بفاعلية المحتوى الدراسي من جهة، لكنه أيضاً مرتبط ليس فقط بالقيم األخالقية المتسارعة التغير ونه مرتبط ومتأثر أ

ورغبات وتوقعات الجمهور )األسرة/المجتمع/الوطن( من جهة ثانية، وبجوهرية وثقافة المعلمين والمتعلمين من جهة 

 ك الجوانب.تتناول بعض تلمتعمقة مما يفتح المجال لدراسات تربوية أخرى  ثالثة
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 اإلسهام النسبي للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية في التنبؤ بالتنمر اإللكتروني لدى عينة من المراهقين
The relative contribution of the big five factors of personality in the prediction of cyberbullying 

in a sample of adolescents 

 وائل ماهر محمد غنيم .د*

 ملخص
هدفت الدراسة للتعرف على العوامل الخمسة الكبرر  للشخير ة 

وعالقتها بالتنمر اإللكترونر  لرد  ع نرة مرم المرراهأ م،   ر رت 

( مررم المرراهأ م بالمرحلررة 368الدراسرة علرى ع نررة مكونرة مرم  

عاًمرا بمتوسر   19 - 15 عمارهم ما بر م الثانو ة ح ث تراوحت 

عرا،،  0.85عرا،، وانحرراف مع راري قردره  16.69عمري قدره 

واسرررتخد، الباحرررث فررر  الدراسرررة المرررنهر الو ررر   ، و  هررررت 

النتائر  ن مسرتو  العوامرل الخمسرة للشخير ة تراوحرت مرا بر م 

% وهر  تعبرر عرم مسرتو  فروس متوسر  95.40% إلى 82ب م 

راوحرت النسربة الميو رة للتنمرر اإللكترونر  إلى مرت ع، ف  ح م ت

% وهر  تعبرر 71.10% إلرى 61.05و بعاده ال رع ة ما ب م  م 

عرم مسررتو   تررراوب مرا برر م المتوسرر  إلرى ال رروس متوسرر ،  مررا 

تش ر النتائر  ن بُعد العُيراب ة ارترب  إ جاب ًرا برالتنمر اإللكترونر  

 ،ط برة  المأبول رةو بعاده ماعدًا بُعد اإلقياء،  ما ارترب  بُعردي ال

و أظة الوع  الضم ر سلب ًا بالتنمر اإللكترون  و بعراده ال رع رة 

وه   تشرو   السرمعة، السرخر ة والتهد رد، انتهراص الخيو ر ة( 

قيرراء لررم  رررتب  ببعررد الط بة المأبول ررة، فرر  حرر م لررم إلماعرردا ا

 رررررتب  بعرررردي ا نبسررررا  ة وا ن ترررراب علررررى الخبررررر  برررررالتنمر 

و بعرراده ال رع ررة. و  هرررت النتررائر  نرر   مكررم التنبرر  اإللكترونر  

بررالتنمر اإللكترونرر  و بعرراده مررم  ررالل  أظررة الوع  الضررم ر، 

والعيررراب ة، والط بة المأبول رررة بنسررربة ميو رررة تراوحرررت مرررا بررر م 

 %.19.4% إلى 7.9

الكلمات الم تاح ة: العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة، التنمر 

 اإللكترون ، المراهأ م.
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 ]لجائز  راشد بم حم د للثأافة والعلو، 38الـ

 م سسة اإلمارات للتعل م المدرس  –  يائ  ن س  *

 *Dr. Wael Maher Mohamed Ghoneim 
Abstract 

 
The study aimed to identify the big five factors of 
personality and their correlation with cyberbullying 
in a sample of adolescents. The study was 
conducted on a sample of (368) adolescents in high 
school aged from 15 to 19 years with an average of 
16.69 years and a standard deviation of 0.85 years. 

The researcher used the descriptive approach. The 
results showed that the level of the big five factors 
of personality ranged from 82% to 95.40% which is 
considered an above average to high level. In 
addition, the percentage of cyberbullying ranged 
from 61.05% to 71.10% which is considered an 
average to above average level. The results indicate 
that; neurosis was positively associated with 

cyberbullying and all its sub-dimensions except 
exclusion, Agreeableness and Conscientiousness 
were negatively associated with cyberbullying and 
its sub-dimensions (defamation, ridicule and 
threats, violation of privacy) with the exception of 
exclusion which was not associated with 
Agreeableness. Also, Extraversion and openness to 

experience were not associated with cyberbullying 
and its sub-dimensions. The results showed that 
cyberbullying can be predicted through 
Conscientiousness, neurosis, and Agreeableness 
with a level ranging from 7.9% to 19.4%. 
Keywords: The big five factors of personality, 
cyberbullying, adolescents 
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 مأدمة

 التوا ل و ه  محل اا  تماع فأد حلت وسائل التوا ل ،ب م الناس توا لبد  عهد  د د ف ما  تعلق بال ف  وسائل ا تيالمع التأد، 

 س الوقت وف  ن ترنتاإلنمثل تزو د األفراد ب ر ة التوا ل عبر المزا ا بالعد د مم   تمتع نشأ نم  ح ا   د د نت جة لذلكو لو  ،

زت همة الت  برومم ب م الأضا ا الم  ط ر ،غ ر  نها قد  لبت   ضا مسائل بسرعة. ميادر المعلومات  إلىبالو ول  همالسماب ل

 إلىد  ذلك  وقد  .الوسائلبشكل  اص مع ا ستخدا، الواسع النطاس لإلنترنت السلو  ات الس ية الت    هرها بعض المستخدم م لهذه 

 .ون اإللكتر هور نوع  د د مم التنّمر  سمى بالتنمر 

  )al, 2018 etIfdil ()2( ;ن  سبب لهم اإلدمان ضرور  مهمة لأل  ال والمراهأ م والبالغ م لدر ة  مكم معها  اإلنترنتو عد 

)Afdal et al., 2019()1(  ،ا ا ن  كونوا ضحعرضة أل   ثرلذلك فهم  اً  رث  اإلنترنتو عتبر المراهأون مم المجموعات الت  تستخد

 .(Sartana, 2017 Afriyeni &) 3( اإللكترون للتنمر 

ت عض الدراسا شارت ب دفأ ،   تجز  مم الح ا  ال وم ة اً  زء اإلنترنت مثل المراهأون الج ل األول الذي نشأ ف  عير  عد ف   ح ث  

 ،اى األقل  سبوع ً مر  واحد  عل اإلنترنت% منهم  ستخدمون 97ن  عا، و د  (18 – 12 ممم تتراوب  عمارهم ب م   من المراهأ  إلى

أدر  على ضهم لد   الن بعإ ح ث ، د د   مكم للمراهأ م مم  اللها التنمر  تاب التوافر المتزا د لإلنترنت والهواتف المحمولة سباًل   ما

راهأ م لنمو الم تهد داً مما قد  شكل لكترون ة   ر  مثل   هز  المساعد الرقم  الشخي  والهواتف المحمولة إ  هز   إلىالو ول 

  .(Stoltz &Raskauskas ) 4, 2007( ا  تماع  والعا   

تنمر عبر اهر  ال تتكرر  ،اإلنترنتمع ز اد  استخدا،  الب المدارس والشباب لألدوات التكنولو  ة الحد ثة واستخداماتها على و 

ه  ث تعزز هذح لحد ثة؛ا يائص التكنولو  ا  إلى ر ع  اإلنترنتألن ا  تالف ب م التنمر التأل دي والتنمر عبر  ،اإللكترون ال ضاء 

لة والسهو ، لل التوا  ثر  اذب ة وانتشاًرا ب م مستخدم  وسائ اإللكترون مما  جعل التنمر  ،الخيائص قدر  المتنمر على ا  تباء

 ح ةآثار  فعال  على الض ن المتنمر    ر  التعا ف الو دان  الذي  نبثق مم الت   تم بها نأل المحتو  مع ضعف 

 ).Eristi, 2011 & Akbulut( 5) 

ت  ثر ال يا  نهم ممإث ح  اإللكترون  غلب مم  أو، بالتنمر   الب المدارس المتوسطة والثانو ة هم ن  دت العد د مم الدراسات  ولأد 

ا ستخدا،  ولكم البعض منهم  نحرف عم Facebook, Snapchat, Instagramمع وسائل التوا ل ا  تماع  مثل العمر ة ت اعاًل 

 (Bhat, 2018). 6(اليح ح لتلك الوسائل و ستخدمون التهد د والعنف 

تأ ر  مراهأة الم  وحتى الوت ثر على الجم ع ابتداًء مم الط ولة المبكر البلدان،مشكلة توا   العد د مم  اإللكترون و عتبر التنّمر  

 2012 ,.et al Aoyama) 7) .رت البلدان   ه و ب عت  ف  مختلف اإللكترون تنمر على الرغم مم  ن الدراسات حول مد  انتشار الو

 ا رتكاب% 50-3% للوقوع ضح ة وب م 40–10تتراوب ب م  ا تالفات  ب ر  على مستو  العالم

 ), 2014.et al Kowalski) 8)ن سها  م اإل راءات، فمم غ ر الممكم ف  معظم الحا ت إ راء مأارنات مباشر  ب م البلدان ما لم تك

 ستأيائ ة الواسعة فإن الدراسات ا Smith et al( 9)., 2018 و ما   د  عم ذلك فضاًل  المشابهة،وتُستخد، ن س األسال ب والع نات 

 النطاس الت  تشمل العد د مم البلدان ل ست شائعة للغا ة ف  الوقت الحال .

 م لكترون اإلمتنمر م ما  ن البمثل التنّمر الل ظ  والبدن ،  و طور  مم  شكال التنّمر األ ر  ا  ثر ش وعً  اإللكترون  عتبر التنّمر   ما

 إلىل  م الو وون اإللكترم و مكم للمتنمر ة، اإللكترون ، فمم اليعب التحكم ف  الب ية اإللكترون  مكنهم إ  اء هو تهم  ثناء التنّمر 

 (Dogar,). 10 2019(التوا ل و ًها لو    اإللكترون عدد  ب ر مم األشخاص ف  وقت قي ر و   تضمم التنّمر 

 ها هذه نطوي علتومع ذلك فإن السمات الشخي ة لألدوار المختل ة الت   ،بشكل  ب ر ف  مجتمع ال و، اإللكترون  نتشر التنمر و

الثالوث  وما  عرف باسم  هرت الدراسات  ن سمات الشخي ة و. (Romero, 2017 & Alonso) 11(الظاهر    تزال غ ر معروفة 

لد   ون اإللكترر تنمالن س ( ترتب  بالسلو  ات التأل د ة للتنمر والالم كاف ل ة، والنر س ة، وا عتالل  "Dark Triad"المظلم

تمع عاد ة للمجلو  ات المللثالوث المظلم ف  دراسة الس الساد ة ضافةإ إلى دعو العلماء و ،على نحو متزا د المراهأ م و ذلك البالغ م

 والجانحة

 .)2017 ,.et al GeelVan ()12(   

تنبئ  ى  نها ما تم تحد د مشا ل الت اعل ا  تماع  والتك ف الشخي  والعا    والمناخ األسري المتضارب وضعف التوا ل عل

  )2019Estévez, ()14(; )2016 ,.et al (Buelga)13(.والمراهأة الل الط ولة  اإللكترون بالتنمر 
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أد و دت الدراسات الو   ة  ن الضحا ا ف .اإللكترون تم تحل ل سمات الشخي ة ف ما  تعلق بالتنمر  الشخي ة،ومم ب م المتغ رات 

 ا هتمامات المثال:وا ن تاب على التجربة على سب ل  ، تم زون بنأا   على ف  سمات الأابل ة للش اء مثل الحساس ة تجاه اآل ر م

وعد، ا ستأرار  )et al Enríquez-Rodríguez((16); ), 2015.et al Peluchette()15.(2019 ,"والخ ال، اإلبداع، الثأاف ة المختل ة

 المثال:سب ل  ىعل وا نبسا  ،وا  تياب ،تدن  احترا، الذات ،الألق ،الخوف ،مشاعر الألق :العا     و العياب ة على سب ل المثال

 تسم المتنمرون بمستو ات    ر مم ناح ة و ، )et al Enríquez()16.2019 ,(والثأة بالن س ،الحز، ،الحماس ،ا  تماع  التوا ل

 ومستو ات  على مم العياب ة ،والوفاء با لتزامات ،الدقة ،النظا،:  المثال قل مم الن ع والضم ر على سب ل 

 )Voulgaridou, 2017 & Kokkinos()17( .ا  عوامل ت س ر ة لسلو  ات اإل تمثل لذلك  والتنمر  ذاءسمات الشخي ة دوًرا رئ س ً

 ي ة.والشخ اإللكترون و دت الدراسات التنب  ة باستخدا، تحل ل ا نحدار عالقة مهمة ب م التنمر  وقد، اإللكترون 

 الدراسةمشكلة  

مم  ٪90مم   بلغ   ثرح ث  زًءا  ساس ًا مم ح ا  الشباب.  ف  العير الحال    بحت وسائل التوا ل ا  تماع  بشكل متزا د

   للتوا لالعد د ب ةللشباب مم ال رص اإل جا والتطب أاتهذه مواقع الو ب  فرهتو لما الوسائل،الشباب عم استخدامهم ال وم  لهذه 

 ا ما  عان غالبً ف .اإللكترون نمر  ة للتومع ذلك   بحت وسائل التوا ل ا  تماع    ًضا منية رئ س اآل ر م،ومشار ة األفكار مع 

 .)Byrne))18., 2018( اإلنترنتنمر عبر الضحا ا مم عواقب  ح ة سلب ة مرتبطة بشكل مباشر بالت

المراهأ م: تحل ل لد  األ  ال و اإللكترون التنمر   اهر "بعنوان  دراسة )2019et al Reche-Cáceres()19 ,.(قا،  2019ف   عا، 

ى عا، بدا ت  حت اهأ م مملد  األ  ال والمر اإللكترون هو تحل ل اإلنتاج العلم  المنشور عم التنمر  هذه الدراسةالهدف مم  علم   ان

ن والم سسات الت  اإلنتا  ة غ ر المتزامنة والمجالت والبلدا لتحد د Scopusتم إ راء تحل ل علم  ف  قاعد  ب انات ح ث  ،2018

 طة شبكة م إنشاء  رذلك ت إلىلد ها ا هتما، األ بر بالموضوع والمأا ت ذات التأث ر العلم  األ بر بسبب عدد ا ستشهادات. باإلضافة 

  عا، لمنشورات فد  ف  االز ا إلىلنتائر تجدر اإلشار  ومم ب م ا ،اإللكترون لتسل   الضوء على الكلمات الرئ س ة المتعلأة بالتنمر 

نتائر لمحتملة وتمت مناقشة الت س رات ال الموضوع،وتكو م بعض المجالت والم سسات والبلدان والم ل  م  مرا ع ف  هذا  2018

 الدراسة وا قتراحات الخا ة بالبحوث المستأبل ة.

و  ات   ثر مم . و ظهر الذ ور سلاإللكترون % مم المراهأ م  ظهرون سلو  ات التنّمر 40 إلى 20ظهر الدراسات  ن ما ب م وتُ 

٪ 60 ما و د  ن  .)et al Aboujaoude))20.201 ,5الذ ور    ثر مم  اإللكترون ، وتتأثر اإلناث مم التنّمر اإللكترون اإلناث للتنّمر 

، إ   ن التنمر )et al Chester))21., 1920   ًضا ألشكال تأل د ة مم التنمر  قد تعرضوا اإللكترون مم الشباب الذ م تعرضوا للتنمر 

ا لت   ش ت عنهوا  ن اإللكترومم  برز عوامل التنب  بالتنمر ، و مكم الوقا ة من  مم  الل التوع ة والتنب  المبكر ب  اإللكترون 

ً ه    الدراسات السابأة  ذلك لوحظ ومتدن ة،  ، ومم هم مم مستو ات ا تماع ة واقتياد ةا ستجابة للتخو ف  ا ة اإلناث األ غر سنا

 .)et al Fernández))22., 2015(و ود استجابة   بر للتنمر لد  المستخدم م الم ر  م لشبكات التوا ل ا  تماع  

 إلى تنادًااهأ م. واسد  المرلالتأقلم ن ا  تالفات ب م الجنس م مهمة عند تأ  م العالقة ب م سلو  ات التنّمر واسترات ج ات مهارات   ما 

ر مشار ة ت ال ت ات   ثف  ح م  ان الل ظ ة،ا ف  اإلساء  البدن ة  و  ان الذ ور   ثر انخرا ً  )et al Wang))97., 2009 نتائر دراسة 

ترتب على تة الت  قد  تماع وبالتال  قد  كون للمتنمر م تأث ر  قو  على ال ت ات بسبب انشغالهم الشد د بالعواقب ا  العالقات،ف  تنمر 

 اله منة.سلو هم. وبهذه الطر أة  مكم اعتبار ا ستبعاد ا  تماع   دا  قو ة لل ت ات لتحأ ق 

 و ن الهدفل هم، الواقع ع أدا  لتخ  ف العدوان   ستخدمون التنّمراألو د   ن )Beckman &Hellstrom ()23 ,.2020(و د ف  ح م  

سهل  هم  هداف على  نسوي سلوص غ ر الللعرضون تالذ م   الذ ور إلىوقد  تم النظر ، لر ل الضع ف"ا"الطب ع  لهذا العدوان هو

 , 2019.et alKowalski ))24( . 

 الحيول على و هات نظر مختل ة حول  لب مساعد  البالغ م إلىوال ت ات   ت ان م ل ال وبالتال  

  2020Beckman,  &Hellstrom ))23( .ت ان عم سلو  اف  ح م  بلغ ال ت  تُظهر ال ت ات سلو  ات مساعد    ثر  هم ة بشكل عا،و

الت   بلغم عم اإلساء  تظهر ال ت ات ال . ومم هذه النتائر)Kowalski et al))24.2019 ,  ا تياب  سلب ة   ثر وتجنّب وسلو  ات   ثر 

وهذا ما  ت ق مع  )et al Kowalski))24.2019 ,ف  ح م  بلغ ال ت ان عم نتائر  ح ة بدن ة   ثر سلب ة    هم ة،عواقب ن س ة   ثر  إلى

 الضحا ا. و  اتالمتنمر دت  ن ال ت ات  انت   ثر احتمال ة لإلبالغ عم  ونهم مم  والت   )et al Sharma()25.2017 ,( دراسة

 المراهأ م،ب م تحد د مد  انتشار اإلساء  والعنف  إلىبشأن اإلساء  والعنف تهدف  م  راً  ت ن معظم الدراسات الت    ر  إلىو ُنظر 

مشكلة حد ثة مرتبطة بمجتمعات   بحت  اإللكترون بجانب هذا  عتبر التنمر  محدود ،ومع ذلك فإن الدراسات الت  تر ز على الوقا ة 

 ً   مثلفمم الضروري إ جاد حل فعال لمنع هذا النوع مم التنمر. وبهذا المعنى  وا تيا ت،تتم ز باستخدا، تكنولو  ا المعلومات  حال ا



4 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد الواحد والعشرون، العدد األول

 

ولهذا السبب تعمل العد د مم المجالت المتخيية ذات التأث ر الكب ر والدول والم سسات ذات   ساس ًا،البحث ف  هذا الموضوع دوًرا 

ً  ذلك،المكانة المرموقة على   دافعا للباحث للأ ا، بالدراسة الحال ة. وهو ما  ان   ضا

  :تال ةال تو مكم تحد د مشكلة الدراسة الحال ة ف  التساؤ 

 المراهأ م؟ما هو مستو  العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة لد  ع نة الدراسة مم  .1

 ما هو مستو  التنمر اإللكترون  لد  ع نة الدراسة مم المراهأ م؟ .2

3.  ً  لمراهأ م؟اة مم ب م العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة والتنمر اإللكترون  لد  ع نة الدراس هل  و د ارتبا  دال احيائ ا

 اهأ م؟التنب  بالتنمر اإللكترون  مم  الل العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة لد  ع نة الدراسة مم المرهل  مكم  .4

 الدراسةأهداف  

ومدي   مالمراهأ لد  اإللكترون مر نالتعرف على العالقة ب م العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة والت إلىتهدف الدراسة الحال ة  

 .إسهامها ف  التنب  بالتنمر اإللكترون 

 أهمية الدراسة: 

 األهمية النظرية .أ

 لمراهأ م،ا لد  - حثالباحدود علم  ف  - اإللكترون العوامل الخمسة للشخي ة والتنمر ندر  الدراسات الت  تناولت العالقة ب م  .1

 ً  العرب ة.ف  الب ية  اإللكترون الدراسات الت  تناولت التنمر قلة  إلى باإلضافة   ضا

2.  ً ه ذح ث توا ب ه ،اإللكترون ف  التعامل مع الخيائص السلو  ة المياحبة للتنمر  تستمد هذه الدراسة  هم تها النظر ة   ضا

 ذه الظاهر .هعامل مع بشكل  اص ف  الت اإللكترون ل   الجهات المعن ة والمتخيية بالتنمر بشكل عا، والتنمر إاألهم ة ما تسعى 

 .اإللكترون لخيائص الشخي ة وممارسة التنمر ب م ام شرات الرب   تزا د .3

 مختل ة.وما  ترتب عل ها مم ان عا ت ف على الخيائص الشخي ة لهذه ال ية رالتع إلىالحا ة  .4

لدراسات لعلم  ولمما قد  عط   هم ة نظر ة   بر  إضافة للم دان ا المراهأ م،لد   اإللكترون نمر  رب علم  حول الت تأد م .5

 السابأة.

 األ  ر .ثار  ا نتباه لهذه الظاهر  والت  انتشرت بشكل  ب ر ف  اآلونة إ .6

 ماتها.مأوكل  هم ة هذه ال ية العمر ة مم المراهأ م فهم الر  ز  األساس ة الت   تشكل منها المجتمعات ف  المستأبل ب .7

 األهمية التطبيقية .ب

ً   اراً إتشكل الدراسة  قد .1  .اع  موا  تم وا  تيا   م الن س  م والعالج الن س  اإلرشاد،جال  رشد المتخيي م ف  م عاما

 المختل ة.ف  مساعد  هذه ال ية ف  تجاوز مشكالتهم الن س ة وردود فعلهم  اإلسها، .2

 ات اضطرابثل مع متغ رات   ر  ممراهأ م ال لد  اإللكترون  اهر  التنمر ما، العد د مم الدراسات لتناول  المجال  فتح .3

 الخ...( –اليالبة الن س ة  ،المساند  ا  تماع ة  ،السلوص العدوان   ،الشخي ة 

 ش وعف   ةالن س والشخي ة  بعض المتغ رات  ثرتسهم نتائر هذه الدراسة ف  توف ر المعلومات والنتائر للمختي م ف  تحد د  قد .4

 كلة.المشو ب عة  تتالء،بناء برامر تربو ة وتدر ب ة   اص ف بشكل  اإللكترون  اهر  التنمر بشكل عا، والتنمر 
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 وتعريفاتهامصطلحات الدراسة 

 Cyberbullying اإللكترونيالتنمر 

تكرر م فراد بشكل عدوان  ومتعمد  ستخد،  شكاً  إلكترون ة للتوا ل، والذي  منع ا بأن  عمل (Kowalski et al) 24., 2019(عرف 

 ومع مرور الوقت مم الدفاع عم  ن سهم.

ف ما  رر ضاس المتكرر مأيود و تم تن  ذه بهدف إلح بأن  إ راء اإللكترون  التنمر  )2018Webber & Ovedovitz,()26(عرَّ

ردشة غرف الدوورسائل الهاتف الخلوي والشبكات ا  تماع ة ومواقع الو ب  اإللكترون باآل ر م مم  الل تأن ات مثل البر د 

 ال ور ة.والرسائل 

 ما عرف  . تومضا أة ب م  نداد مم  الل تكنولو  ا المعلومات وا تيا بأن  تنمر  )Izquierdo, Cuesta))98 & 2018  عرف و

 2015 ,.Landoll))27(  ةرون اإللكتلوسائ  ا و  شكال   ر  مم  اإلنترنتاألقران الذي  حدث عبر  إ ذاء على  ن  اإللكترون التنمر. 

م عبر  فراد آ ر  إلى و إذ ل  و إرسال  ور ورسائل  نس ة  ر حة  بأن  تهد د )Kowalski & Limber, 2012))28وعرف   

خي ة على ر ف الشومل ات التع اإللكترون مواقع الو ب والمراسلة ال ور ة والمدونات وغرف المحادثة والهواتف الذ  ة والبر د 

 .اإلنترنت

 و الرقم ة  ةاإللكترون سلوص  تم مم  الل وسائل اإلعال،  بأن   ي اإللكترون التنّمر  )Tokunaga))29., 2010, 278( عرف و

شعورهم   و عد، إلحاس الضرر باآل ر م إلىبواسطة  فراد  و مجموعات تأو، بشكل متكرر بتو  ل رسائل عدائ ة  و عدوان ة تهدف 

 .بأي انزعاج

  س  والشخي س الضرر النالحإ إلىعدوان   هدف  بأن  سلوص اإللكترون للتنمر   تبنى الباحث التعر ف اإل رائ  التال وسوف 

 . همطر  علر بهدف استغاللهم والس والعا    باآل ر م مم  الل استخدا، وسائل التوا ل والتكنولو  ا الحد ثة بشكل متكر

 Big Five personality traitsللشخصية العوامل الخمسة الكبرى 

 Relativeمم الخيائص الن س ة وا  تماع ة لها   ة الثبات النسب   بأنها مجموعة )McCrae & Costa, 2013, 3))30 عرفها  

Stability  ًالتال ةوتتضمم العوامل  ،متكاماًل  اوتكون ف  مجملها تنظ م 

وتتضمم  ،Emotional Instability:  أ س هذا العامل التوافق ف  مأابل عد، الثبات ا ن عال  N )Neuroticism العياب ة 

الأابل ة و ،Impulsivenessا ندفاع  ،Depressionا  تياب  ،Hostilityالعدائ ة  ،Angerالغضب  ،Anxietyمكونات الألق 

 .Vulnerabilityلإلحراج 

تو  د الذات  ،Warmthو تضمم مكونات الدفء  ا  تماع ة،:  أ س هذا العامل قو  الت اعالت E )Extraversion  ا نبسا  ة

Assertiveness  النشا ،Activity، ا ن عا ت اإل جاب ةPositive Emotions   البحث عم ا ثار ،Excitement Seeking، 

 .Gregariousnessوا  تماع ة 

، Altruism ثار ، اإلTrustوتتضمم مكونات الثأة  ا  تماع ة، أ س هذا العامل   اء  ال رد  :A )Agreeablenessالمأبول ة  

 .Modesty، والتواضع Compliance، ا متثال Straight Forwardnessا ستأامة 

ا لتزا،  ،orderوتتضمم مكونات التنظ م  وال عال ة، أ س هذا العامل نزعة ال رد للتنظ م  :C )Conscientiousness  أظة الضم ر 

 .Striving Achievementاإلنجاز  إلىوالسع   ،Competenceالك اء   ،Deliberationالتأن   ،Dutifulnessبالوا بات 

ات الخ ال  أ س هذا العامل البحث عم الخبرات الجد د  و تضمم مكون :O )Openness to Experienceا ن تاب على الخبر   

Fantasy،  الجمال اتAesthetics،  المشاعرFeelings،  األفكارIdeas،  والأ مValues. 

الدر ات الت   حيل عل ها ال رد على  وهو مجموعي ة للعوامل الخمسة الكبر  للشخ التعر ف اإل رائ  التال الباحث   تبنىسوف و

 .الكبر  للشخي ة ةف  قائمة العوامل الخمس   ل عامل على حد

  اإلطار النظري

 اإللكترونيتنمر ال :أولا 

مما  منحهم الأدر  على تبادل المعلومات  البعض،لأد غ رت ثور  المعلومات والتكنولو  ا الطر أة الت   توا ل بها األفراد مع بعضهم 

 انب تطور تكنولو  ا المعلومات وا تيا ت  هرت  اهر   إلى ،)Wozencroft()31., 2015(بشكل  سرع و سهل مم ذي قبل 

إ راءات  تخذها شخص ما لتخو ف  و إ ذاء  و تهد د  و إذ ل زمالئ   إلى عا،، إلىتتطور مم عا،  اإللكترون  د د  تسمى التنمر 
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ومم  ب عة  ،)Syaputri, 2018((33); )Alfiasari, 2018 & (Malihah)32( رتكاب  عمال عنف اإللكترون األعضاء ف  ال ضاء 

التنمر مما  مكم مم سهولة حدوث  والمس ول ة،مما قد  حجب حدود اإلشراف  وقت، تم استخدام  ف   ي مكان وف   ي  ن   اإلنترنت

 .)Barus, 2019 &Karenina ))34م ف   ي وقت وف   ي مكان   لمجموعات مختل ة بما ف  ذلك المراهأ اإللكترون 

ت   ذلك حا فبما  ة،الناتجباهتما،  ب ر ف  السنوات األ  ر  بسبب مجموعة متنوعة مم األحداث المأساو ة  اإللكترون حظ  التنمر و

  ثر  ترنتاإلن ىإلبحث هذه المشكلة ف  التسع ن ات ح ث   بحت ملك ة التكنولو  ا والو ول   ر بعض ضحا ا التنمر، وقد بدانتحا

اع ة بشكل كات ا  تماستخدا، الشبمعدل  الل العأد الماض  ح ث ارت ع  اإللكترون وازداد البحث عم التنمر  مكان،انتشاًرا ف   ل 

  ب ر.

لعالم  عن   ن ا مما م،العالوتُعد الهواتف الذ  ة حال ًا عنيًرا  ساس ًا ف  الح ا  ا  تماع ة للمراهأ م والشباب ف   م ع  نحاء 

 .)et al Buelga()35. ,2020(ا فتراض   زداد  هم ة ف  ح اتهم 

)Hinduja, 2006 & Patchin()36( ;بشكل  ساس  على انتشاره ب م المراهأ م اإللكترون ر زت الدراسات المبكر  حول التنمر لذا 

)Yardi & Bruckman, 2011()37(، ف  إ ذاء ف  التنمر التأل دي  ضح ة   ان   التور   مثل قا، الباحثون ب حص الدور الذي و

ب م ارتكاب التنمر التأل دي وممارسة  0.45بنسبة ارتباً ا  ن هناص و د  )Kowalski et al()8., 2014(وارتكاب   اإللكترون التنمر 

 .et al Kowalski( 28)., 2012.( اإللكترون  التنمر

 رنتاإلنتعبر  مم التنمر مختل ة تأ ذ  شكاً  وقد ة. اإللكترون مم  الل مجموعة متنوعة مم األسال ب  اإللكترون  مكم ارتكاب التنمر و

هذه  ىإل )et al Olenik()39.2012 ,( و ضاف ،)Winiewsk))38 2013( اإلنترنتتتضمم المضا أات والتخو ف وا بتزاز عبر 

 اإللكترون .نمر تهد دات متعمد  ومحاو ت إل ذاء  و إذ ل شخص آ ر  أشكال إضاف ة مم الت األشكال

على المراهأ م  الل  ح ث   ثر لهم، امدمرً  اإللكترون النسبة للمراهأ م الذ م لد هم بال عل عجز ا تماع  وعا   ، قد  كون التنّمر وب

وتش ر البحوث  ،)Hamm et al., 2015))40فتر  التطور ا  تماع  والعا    ألن قدر  المراهق على التنظ م الذات  تكون محدود   

 السلو  ة  ثر بشكل غ ر متناسب على الشباب المعرض م بال عل للت اوت ف  اليحة العأل ة واليحة  اإللكترون  لتنّمر ن ا إلىالحال ة 

 ),Rice et al, 2015()41(. 

غو  األقران ب م الضوء على الأدر  المحدود  للتنظ م الذات  وقابل ة التعرض لض )Clarke &O'Keeffe ()42., 2011 ( سلَّ  ولأد 

ف   الدراسات رستمراومع ا ،المراهأ م، والت  تعمل على تضخ م الخطر الناتر عم الت اعالت السلب ة ب م وسائل اإلعال، ا  تماع ة

مم  ا  ب ًراها  ن قسمً أة م ادللمساعد  ف  تحد د احت ا اتهم ا  تماع ة والعا   ة، فلم  عد بوسعهم  ن  تجاهلوا حأ  المراهأ مالعمل مع 

 اإلنترنت.تطورهم ا  تماع  والعا     جري على شبكة 

 ل د مم المشاا بالعد باإلضافة إلى التطور ا  تماع  والعا   ،   هرت األبحاث الحد ثة  ن التنّمر اإللكترون  قد ارتب    ضً    

  ذلك، و د . باإلضافة إلى)Juvonen & Gross,()43 2008(الن س ة األ ر  ب م المراهأ م، والت  قد تشمل الألق ا  تماع  

)et al, 2007 Mitchel()44(  ابة م ونيف لإل  ن المراهأ م الذ م  فادوا بأنهم عرضة لإلساءات اإللكترون ة هم   ثر عرضة مرت

 نترنت.بر اإلبأعراض ا  تياب،  ما  نهم   ثر عرضة لإلبالغ عم ا نحراف   ثر مم المشار  م الذ م لم  تم اإلساء  لهم ع

 ل الذي وعلى التعط عل هم ون اإللكترخل   التنّمر درا ة بالتأث ر السلب  الذي  ُ على  ن  كونوا لذلك  جب على المتعامل م مع المراهأ م  

قد و  ثر  عوبة  لكترون اإلغالبًا ما  كون تجنب التنّمر ف على عكس التنّمر التأل دي ب ، مكم  ن  حدث  ف  ب ية التعلم و ن  عترفوا 

 .)Litwiller & Brausch, 2013()45(  كون مجهول الهو ة

 إلىه تمتد  ذور بال أس  تمتع بأدر  فر د  على  لق شعور اإللكترون وعلى الرغم مم  ن التنّمر التأل دي قد  نته ، إ   ن التنّمر 

ل تتد ل بشكل فإن الح ا  ف   ل شعور ثابت بالخوف غ ر المعط )2019Florang))46,(ناقش   و ما ل ،الخوف مم عد، و ود نها ة 

عم ذلك  فضاًل  Maslow،  ما  حددها التسلسل الهرم  لالحت ا ات لد  ماسلو اإلنسان ة للسالمةمباشر ف  الحيول على ا حت ا ات 

ل رار  و رف عاد  بالت  تُع  لم تولد بعد، وا تعارض مع  ل استجابات الخوف الت اإللكترون فإن التعأ د ال ر د للخوف المرتب  بالتنمر 

 التجم د.

ً إالمتنمر  إلىالخوف مم فأدان الو ول  إلىهذا باإلضافة   بسبب نأص ن اإللكترو  تردد المراهأون ف  اإلبالغ عم التنّمر ،لكترون ا

 .)Besag, 2010()47( المعرفة  و ال هم الذي  عتنأ  البالغون مع التكنولو  ا الجد د 

لعوامل ماع ة مم اا  ت ول ة ألن ا دراص ا  تماع  والتعا ف والمس اإللكترون و جب النظر ف  الجوانب المعرف ة والو دان ة للتنمر 

ه  عتبار هذا ذ ف  لذلك  جب األ ومساعدتها،مشاعر اآل ر م ووضع الذات مكانها  وإدراصالن س ة الهامة والت  تساعد ال رد ف  فهم 

 )Espelage et al()48. ,2018(دراسة التنمر  العوامل عند
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 اإللكتروني أسباب التنمر

م الناس ولم  عد معظ ،)Pandie & Weismann, 2016))99الذي  مارس  المراهأون مدفوع بدوافع مع نة   اإللكترون التنمر 

ماع . بدًءا وا ل ا  تائل التالحال ة  مًرا غر بًا  و محظوًرا ألن هذه الظاهر  غالبًا ما تو د على وس اإللكترون  عتبرون حالة التنمر 

 .)et al Susanti))49.2019 ,  اإللكترون مم األ  ال والمراهأ م وحتى البالغ م  انوا ضحا ا للتنمر 

ل  آثار ن س ة  ، فأد و د  ن اإل ذاء ل س)Sturm, 2007Anderson & ))010(اإللكترون ف  ح م تختلف النظر ات حول سبب التنمر  

 )012Wong & Xio, 2()50( ;عيابات إلكترون ة بأن سهم  إلىبل  مكم  ن  تسبب ف  تحول الضحا ا  ،سلب ة  و لة المد  فأ 

)Fryling & Rivituso, 2013()51( يبحوا بثالث مرات ألن  و دت بعض األبحاث  ن ضحا ا التنمر مم الشباب   ثر عرضة و

ظًرا لو ود لمراهأ م نل ترون اإللك، ومع ذلك،    زال هناص الكث ر ل هم سلوص التنمر رمتنمر م مم األفراد الذ م لم  تعرضوا  بدًا للتنم

ى سب ل عل بعًضا اهن لخصن اإللكترون تنمر ، إ   ن هناص العد د مم النظر ات الحال ة المتعلأة بالعدد  قل مم األبحاث ف  هذا المجال

 .المثال   الحير

م مدائ  و ألل لوص العة: ح ث  عتأد بعض الباحث م  ن العنف ف   لعاب ال  د و قد ثبت  ن   ز د مم الساإللكترون ب ية األلعاب  .1

لالعب م الذ ور افأد و دت ارتباً ا ب م   )Hasan et al., 2013((53); )Anderson et al., 2010()52( جاب واإل السلوص الداعم

ل ل دن     و د  رون بأآ فاد باحثون  وت ض ل األلعاب العن  ة وز اد  العداء والسلوص العدوان ، ومع ذلك اإلنترنتالمراهأ م عبر 

 والتنمر ملموس على و ود عالقة سبب ة ب م  لعاب ال  د و العن  ة والسلوص العن ف

 )Przybylski et al., 2014((55); ), 2010urnFerguson & Kilb()54(ل  ساس  عالو  على ذلك تر ز األبحاث الحال ة بشك

تش ر   اص ح ث ب م الالعب م األ بر سنًا، وهذا مهم بشكل اإللكترون  مما  ترص فجوات بحث ة لتحل ل التنمر ،اليغار على

غ ر واضح و   مكم  اإللكترون  سلوص التنمر   زال ر، وعاًما  و   ث 18٪ مم الالعب م  بلغون مم العمر 68 ن  إلىالتأد رات 

عاب متعدد   يات األللب اإللكترون تنمر التخ  ف مم ال استرات ج اتمم   ل تطو ر ولذلك ، ربط  ببسا ة بألعاب ال  د و العن  ة

ع الت    تخضحد ما و ىإلف  هذه الب ية ال ر د   اإللكترون نمر فهم  فضل لألسباب األ بر للت إلىنحتاج  اإلنترنتالالعب م عبر 

  للبحث الكاف .

 إلى ان  ُنظر  فإذا Varjas et al.( 56), 2010(ا نتأا،  سبب لإل ذاء  اإللكترون : حددت  بحاث   ر  عم التنمر نتأا،ا  .2

 كترون اإللضح ة للتنمر  افأد  برر المتنمرون وضعهم بأنهم  انوا   ضً  ظهرون سلوً ا س يًا،الضحا ا على  نهم  ُ 

)Varjas et al, 2010()56(. 

 بواسطة وعاد  ما  تم تن  ذها ة،وهو إقناع شخص ما بالخداع للحيول على األسرار الشخي ة  و اليور الخا  :الخداع .3

 الحأ أ  وا فتراض .على حد سواء  ضحا اهم ل تر   و لة  عرفون المتنمر م الذ م

ره ن  باعتباع    رضى ضد شخص ما اإللكترون ،: غالبًا الأو  الت  نشعر بها عند المتنمر ف  التنمر ر  ن ُ حت   ف  المتنمر  رغبة .4

   )chapin, 2016()101(شخًيا قو ًا ومخ  ًا

م ماد  ما  تم عالنوع  وهذا ،ت و ال ت ا نال ت االشعور بالملل والسع  للترف  : ما   عل  المتنمرون ف   غلب األح ان هو تخو ف  .5

 ل ا تيا تهو نأ اإللكترون  الل التخط   المشترص ف  مجموعات و تم تن  ذها معًا ف  غرفة. مثال على هذا النوع مم التنمر 

 الشخي ة  و اليور الت  قد تحتوي على معلومات محر ة. 

 تماع ةات ا  لألذ   و الغضب بسبب ا تيا ت المرسلة عبر الشبك متنمرونغ ر المتعمد: قد  تعرض ال اإللكترون  التنمر .6

 .)Andriani & Zikra))57.2019 ,(حبا  ف أومون بالتنمر على آ ر م إا ستجابة بغضب  و  إلى ون م لف

آل ر م ا التعا ف مع إلىالس طر ، و  تأرون  إلىالذ م  م لون  تنمر موه  الخيائص الشخي ة للم: الدا ل ة العوامل .7

 .و   جرؤون على المجازفةو تعرضون للعنف 

 .)Hermawati, 2018 Syah()58 &(الب ي ة، وه  األسر  والمدرسة واألقران  العوامل .8

و  ل   إو ول وبة المر ا  تباء  لف  سماء وهم ة وبالتال   عنالتنمر:  ون ب ية العالم ا فتراض  مجهولة و مكم للمت سهولة .9

 .التعرف عل  

الرسائل  رسالإهو ة الضح ة ف   واستخدا، ا تماع ةلشبكة و حساب  الشخي ة: مم  الل استخدا، بر د الكترون   انتحال .10

 اإللكترون لتنمر ا( توض ح  ر طة الشبكة للكلمات الم تاح ة للمأا ت المنشور  عم 1المحر ة والمواد الضار ، و مكم لشكل  

 .)Reche et al., 2019-Cáceres()19( ما  وضح 
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  ر طة الشبكة ب م الكلمات الم تاح ة للمأا ت المنشور  عم التنمر اإللكترون  لد  المراهأ م 1:شكل 

 اإللكترونيالمترتبة على التنمر  النفسية اآلثار 

    ًاوعا  تسبب ف  حدوث مشكالت ا تماع ة و  ثر على الضحا ا سلب ًا ن س ًا  اإللكترون لأد ثبت   دًا  ن التنمر 

)et al., 2017Cotler ((60); , 2014)Fryling()210(; )2014Rivituso, ()59(،  لى ضحا اه سلبًا ع اإللكترون وقد   ثر التنمر

 ة  سمح للضح مما ،تل ترات  و لة مم الوق  عبشكل   ثر عمأًا مم التنمر التأل دي ألن ت ا  ل سلوص التنمر هذا تكون مرئ ة للجم

 .الضح ة مراًرا وتكراًرا إلىبالعود  

 تحار ةو ود تدن  احترا، الذات، مشاعر الوحد ، واألفكار ا ن اإللكترون مم ب م العواقب الرئ س ة لضح ة للتنمر و

 )Kopecký & Szotkowski, 2017()61( والألق ،)2019 ,et al Martín()62( ، ن س ة   رتب  اإل ذاء بمشا ل ف  الوقت ن س

عمر الضح ة  عاد ً مشابًها لمتوس  متنمرعمر المتوس    كونو، )2010Tokunaga))29,وا تماع ة وعا   ة و  اد م ة  ط ر   

 .المراهأة إلى، وه  فتر  ا نتأال مم الط ولة )Ballesteros,))63 2017(سنة  13.8

)Katz et al., ((64); )2019 ,et al. Chester()21خطر المراقبة األبو ة  ساس ة لتجنب هذا النوع مم المواقف ال اليدد تعدف  هذا 

والمعلومات  ،األسر  والمدرسة مس ول ة تر  ز ا هتما، على المراهأ م وا   ال المس ول م عنهملذا تأع على عاتق  ،(2019

والتد ل ف ها، وف  بعض األح ان   دي  اإلنترنتوالتدر ب ضرور ان للغا ة للعائالت والمعلم م لتدر بهم على منع ا عتداءات عبر 

هو سلوص منعزل، ولكن   رتب  عاد ً بسلو  ات مح وفة بالمخا ر مثل ا ستمالة  اإللكترون ا عتأاد بأن التنمر  إلىنأص المعلومات 

 ,.Arias et al "إرسال  ور ذات محتو  غ ر  ئق"  الكبار  خدعون الأا ر م(  و إرسال الرسائل الني ة اإلنترنتعبر 

 .وبالتال  فإن التداع ات على المراهق  ب ر  لدر ة  ن   مكم  ن تولد اضطرابات ن س ة )65((2018
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  التنمرعالج 

  لنهر على مساعد( هو  حد   ثر األسال ب فعال ة ف  معالجة سلوص التنمر، ح ث ر ز هذا اCBT السلو   ثبت  ن العالج المعرف  

ن للتنمر م  تعرضوالمراهأ م الذ العالج المعرف  السلو   ،  ما  مكم  ن  ساعد هم ومشاعرهم و فعالهمالمراهأ م على فهم  فكار

 على لسلو  ا عرف والذ م  وروا سلو  ات غ ر قادر  على التك ف مم  الل التر  ز على سمات   ثر إ جاب ة، ح ث  ر ز العالج الم

ما  ن للتنمر. ا  تعرضوعن  المراهأ م غالبًا عم  ن سهم عندمو غ ر الحد ث الذات  السلب  الذي  تحدث  تحس م احترا، الذات المتدن 

 إلىة مر باإلضافات التنغالبًا ما  كون الغضب ف   م م سلو  ف مكم   ًضا استخدا، العالج المعرف  السلو   لتغ  ر سلوص المتنمر م. 

 الأو  والس طر .  إلىالحا ة 

لعالج ا وقد ُو د  ن ،نمر ممتومم الم ارقات  ن العد د مم المتنمر م  عانون مم ا  تياب و أتون مم منازل مع آباء عدوان  م  و بالغ م 

 األح ان ث ر مم السلو   المعرف  م  د ف  معالجة العد د مم هذه السلو  ات والسبب الكامم وراء ق ا، المراهأ م بالتنمر ف  

  , 2016.alet  Schmidt))66( . 

 العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  :اثانيا 

 مختل ةمم   ثر الميطلحات ذات المعنى والت  تنأل الكث ر مم المعان  بم اه م ن س ة  "تعتبر "الشخي ة

 )Rania, 2010 &Qawi -Abdel()67( للشخي ة باستخدا، تحل ل العوامل. ب نما  رئ س ًا و دت ستة عشر عاماًل  وبمرا عة األدب ات

و د  ربعة  نواع مم تحد د الشخي ة باستخدا، تحل ل العوامل   ًضا والت  تتمثل ف  العياب ة، وا نبسا ، والذهان، والكذب.  ما و د 

Goldberg  ف الشخي ة ه   ن العوامل الت  تأ س وتعر إلىتدعم ذلك باإلشار   األفراد، ن هناص  مسة عوامل تيف شخي ة

 )2010Rania,  & Qawi-Abdel()67(; )2005Goldberg, ()68( ; مسة عوامل ول ست ستة عشر  ما  شار 

CMeheisen, 2013)(71)(; )Sutton et al., 2011((70); )Ali., 2010()69( ف   وقد  كون تحل ل السمات الشخي ة لألشخاص

لمعادي لسلوص اا انب و ف مستو ات ذ ائهم العا    والتحكم ف  غضبهم،  مًرا حاسًما عند تثأ  هم لمنع  إلى ،مرحلة المراهأة

 )Antoñanzas))72., 2021.(للمجتمع، فهناص الأل ل مم الدراسات الت  تر ز على التحكم ف  الشخي ة والعدوان ة 

 ،الجنس ،عددًا مم المتغ رات الشخي ة تشمل عوامل الشخص مثل العمر اإللكترون تتضمم العوامل السابأة لسلوص التنمر و 

ن العوامل الشخي ة   إلى ما تش ر الدراسات  ،)Casas()73., 2013(وإ  اء الهو ة  ،  الدعم زازوا ست  ،مشار ة الوالد م ،الشخي ة

ب ة  انت األبحاث اوالضم ر وا نبسا  والأبول والعيمثل الألق ا  تماع  المزا   والسمات الشخي ة الخمس الكبر  مثل ا ن تاب 

)Kowalski ((74); )et al, 2014 ,Kowalski()8  رتب  بمستو ات  على مم الألق اإللكترون لتنمر متسأة ف  إ هار  ن ا

&Limber, 2013)،  مم  ون  منبيًا ب . بدً   اإللكترون وقد ر ز الكث ر على الألق  نت جة إل ذاء التنمر 

ات ق علماء الن س    ًرا على  ن  بعاد الشخي ة ه   مسة عوامل تيف ال رس ب م األفراد ف    و لة،ومع ذلك وبعد البحث ل تر  

مم  مسة عوامل  واملو تكون نموذج الع ،)Heinstrom()310.2003 ,(المعرف ة والعا   ة وا  تماع ة لسلوص األفراد الجوانب 

، )lust, 2017))75  واألفراد الذ م  تمتعون بمستو  عاٍل ف ها هم محل ثأة Agreeablenessالمأبول ة  مستألة ه 

 والضم ر ،Openness to Experience على الخبر  ، ا ن تابExtraversionا نبسا  ،  Neuroticismالعياب ة

Conscientiousness .الت  تحتوي على مجموعة مم السمات النوع ة تندرج تحتها  

 
 للعوامل الشخي ة الخمسة الكبر  الم اه م  وضح النموذج  2:شكل 
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 الدراسات السابقة 

سة لكبر  الخماالعوامل  والدراسات الت  تناولت ،لد  المراهأ م اإللكترون لتنمر اب ث البحث  ف ما  تعلقاعلى التر ا  العمم  الل 

نمر ولت الت مكم عرض الدراسات السابأة مم  الل محور م وهما الدراسات الت  تنا اإللكترون ، للشخي ة وعالقتها بالتنمر

 و مكم عرضها ترون ،لد  المراهأ م، والدراسات الت  تناولت العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة وعالقتها بالتنمر اإللك اإللكترون 

   ل بالت ي ل  ما 

 المراهقينلدى  اإللكترونيتنمر تناولت الالتي  الدراسات -المحور األول

لمراهأ م ل اإللكترون مر والمواقف ا  تماع ة والثأاف ة وعوامل الخطر المرتبطة بالتن عم الأ مبدراسة  )et al, ,Park))76 2021قا،  

عم ت ت دراساتلخص هذه المرا عة المنهج ة النتائر المستخلية مم مأا ت المجالت الت  تضمنف  شرس آس ا: مرا عة منهج ة، 

م البحث ف  قواعد ت ،(21وعددهم   ،عاًما ف  دول شرس آس ا 19و 10ب م المراهأ م الذ م تتراوب  عمارهم ب م  اإللكترون التنمر 

. وتضمنت 2020و 2008عم األعمال ذات اليلة المنشور  ب م عام   SCOPUS, Google Scholar, PsycINFOب انات 

طأة لة ف  المنولة ممثدوالمراهأ م وشرس آس ا واسم  ل  اإللكترون تنمر استرات ج ات البحث استخدا، الكلمات الرئ س ة المتعلأة بال

لمراهأ م الخا ة با كترون اإللنمر  س ة المرتبطة بالتتم تحد د العوامل الرئو ،هونغ  ونغ وتا وان( ،ال ابان ، ور ا الجنوب ة ، الي م

ل ائل ا تيادا، وسمثل  نما  التنشية ا  تماع ة ب م الجنس م ومحو األم ة باستخ ،ف  هذه المنطأة ومناقشتها ف  هذه المرا عة

  اء األمورع  ولموالعالقة  ،  ةوال جو  الرقم ة الحضر ة الر  ،والتر  ز على التحي ل األ اد م  والعوامل المدرس ة ،الرقم ة

ف  ف  اع  والثأاس ا  تمإ الء مز د مم ا هتما، للس ا إلى سل  ا ستعراض الحال  الضوء على الحا ة ووالأ م الجماع ة.  ،والمعلم م

 . لخا ة بلتوع ة اومبادرات ا اإللكترون نمر المز د مم برامر الوقا ة مم الت إلىو دعو  ،المستأبل ة اإللكترون نمر  بحاث الت

ما وراء التحل ل ب م المراهأ م ف  السنوات األ  ر : تحل ل  اإللكترون  بدراسة التنمر )et al Barragán Martín))77., 2021 وقا، 

للمراهأ م ف  العأد الماض .  اإللكترون لإلنتاج العلم  حول التنمر تحل ل ما وراء التحل ل  ان الهدف مم هذه الدراسة هو إ راء  ،"

 Bibوث أة تم تحد دها باستخدا، برنامر  1530ح ث تم تحل ل  ،Web of Scienceحث عم المنشورات ف  قاعد  ب اناتوتم إ راء ب

Excel  وتم تيورها باستخدا،  دواتPajek VOS viewer تل ها اإلسبان ة. تب م  ،و انت اللغة السائد  ف  المنشورات ه  اإلنجل ز ة

ولأد تم الشعور بتداع ات  ،إنتاج  على“اإلنسان ف  سلوص  الحاسوب“مجلة ح ث سجلت  ، ن معدل النشر قد زاد ف  السنوات األ  ر 

 ن  مم  إلى وقامت المجموعات البحث ة بتوس ع إنتا ها استجابةً لهذه المشكلة. و شارت نتائر الدراسة ،التأن ات الجد د  على هذه الظاهر 

  حص محتو ات الدراسات المحدد  والمتغ رات المتعلأة بهذه  باستخدا، منهر ما وراء التحل لالضروري إ راء مرا عة منهج ة 

 المشكلة.  ما  مكم  ن  حدد هذا نأطة مر ع ة للبحث ف  هذا المجال و ساًسا للمرا عات المستأبل ة لتطوره وتأدم  بمرور الوقت.

غ رات ب م الطالب المراهأ م ف  ضوء بعض المت اإللكترون التنمر   دراسة عم )Adamat, 2021-& Al Khaled))78(و  ر  

 د وتحد ،اهأةحلة المرلد  ع نة مكونة مم الطالب ف  مر اإللكترون التعرف على مستو  التنمر  إلىهذه الدراسة  تهدف ،الد موغراف ة

 160م دراسة موتكونت ع نة ال ،مم ح ث الجنس والمستو  التعل م  والتحي ل األ اد م  اإللكترون ال روس على مستو  التنمر 

شارت ًطا.  ما  ان متوسب م الطالب المراهأ م   اإللكترون و  هرت النتائر  ن مستو  التنمر  ،او البة تم ا ت ارهم عشوائ ً  ا البً 

 ل   والتحيب م الطالب مم ح ث الجنس والمستو  التعل م رون اإللكتو ود ا تالفات على مستو  التنمر  إلىالنتائر   ًضا 

 اعل ب م اس  والتالت اعل ب م الجنس والتحي ل الدر إلىو ود فروس ب م المشار  م تعز   إلى ااأل اد م . و شارت النتائر   ضً 

 المستو  التعل م  والتحي ل الدراس .

 اإللكترون  ذاء واإل اإللكترون دور الحا ت المزا  ة ف  سلو  ات التنمر  " بدراسة عم )et al De Pasquale))79., 2021وقا،   

ات التنمر   سلو  التحأق عم دور الجنس والعمر والحا ت المزا  ة الذات ة المتيور  ف إلىهدفت هذه الدراسة  ،"لد  المراهأ م

 27:15ارهم ب م تراوحت  عم (مم اإلناث 261، مم الذ ور 293مم المراهأ م   554تكونت ع نة الدراسة مم  ،واإل ذاء اإللكترون 

لحالة المزا  ة ا( وملف FCBVS  اإللكترون واإل ذاء  اإللكترون وتم تطب ق مأ اس فلورنسا للتنمر  ،2.21بانحراف مع اري قدره 

 POMS)،   الغضب   و  هرت النتائر  ن عوامل العدوان ةA   وا رتباص   الح ر )C الت  تم ق اسها بواسطة )POMS  تنبئ بجم ع

. اإللكترون و  ات التنمر على  م ع سل ( م شًراTو ان عامل التوتر   الألق   ،اإللكترون واإل ذاء  اإللكترون  نواع سلو  ات التنمر 

د  ئل اا إلى ما  ش رم ،واإل ذاء اإللكترون  ن  قد تساهم حا ت المزاج الشخي ة المحدد  ف   ل مم سلو  ات التنمر  إلى ما  شارت 

 الوقائ ة الت  تتناول التعرف على حا ت المزاج وإدارتها عند المراهأ م. لالسترات ج اتالمحتملة 

النوع ا  تماع  وب م اإل ذاء  : العالقة ب ماإللكترون ا  تالفات ب م الجنس م ف  التنمر   بدراسة عم )Jackson,2020))80 قا،   ما 

للنمط ة الجنس ة المدر ة ذات ًا ل حص  فضل لالرتبا  ب م  استخدمت الدراسة الحال ة مأ اًسا ،وا عتداء لد  المراهأ م اإلنترنتعبر 

مراهأًا مم الذ ور واإلناث ف  اليف الثامم  297وتكونت ع نة الدراسة مم  ،جرائموارتكاب ال اإللكترون النوع ا  تماع  واإل ذاء 

 ش ت النتائر  ن  بالنسبة  ،( الذ م   ملوا استطالع التأر ر الذات 15.8( واليف العاشر  بمتوس  عمري = 13.8بمتوس  عمري =  
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ولكم عندما  انت النسبة النمط ة  ،ن س الجنس بارت اع اإل ذاء للذ ور فأ  ارتب  النموذج العال  للجنس اآل ر والنمط ة المنخ ضة مم

 ما  انت ا رتبا ات المستألة مم ن س الجنس ونوع الجنس اآل ر مع ارتكاب  رائم  ،مم ن س الجنس عال ة لم  كم هناص ارتبا 

نس ن س  واأل ر  بالنسبة لمشار ة ال ت ان وتسل  النتائر الضوء على  هم ة مراعا  السمات النمط ة للج ،مو ود  فأ  للذ ور اإلنترنت

 .اإللكترون نمر المراهأ م ف  الت

 ،"اإللكترون نمر تمم ضحا ا اللد  المراهأ م  ذاء واإل ا  تياب الشعور بالوحد  والمزاج  " دراسة عم )2020Cava))81 ,    ر و

لوحد  القاتهم باعاستكشاف ولد  المراهأ م وفأًا للتكرار والنوع  اإللكترون تحل ل انتشار اإل ذاء عبر التنمر  إلىوهدفت هذه الدراسة 

و  هرت  .(1.67مع اري وانحراف  ،14.32مراهأًا  بمتوس  عمري  604مم شارص ف  هذه الدراسة مجموع   .وا  تياب والمزاج

ف  األو د  تاإلنترنبر اإل ذاء عو ا  تياب المزاج  ب م وارتبا ات إ جاب ة ا عتداء،ة مم إ ذاء اإللكترون النتائر انتشاًرا  على للس طر  

 انوا ضحا ا ت الذ م  ما عانى  ل مم األو د والبنا ،لل ت ات ما لوحظت ارتبا ات إ جاب ة مع الشعور بالوحد  بالنسبة  ،والبنات

 ائهم. مم قبل شر تاإلنترن و ح انًا ضحا ا عبر  بدًا،مم قبل  قرانهم   ثر مم  وليك الذ م لم  تعرضوا  اإللكترون متكرر م مم التنمر 

 ا  تياب . بلغت ال ت ات اللوات   م ضحا ا عم در ات  على للوحد  والمزاج و

د هذه وتعتم ،لكترون اإلالدور المخ ف أل ول اليحة الب ي ة ف  إ ذاء المراهأ م بالتنمر   بدراسة عم )Chester,))21 2019 ما قا،   

تخ ف مم  الت  قدلتحد د األ ول اليح ة الوقائ ة عبر المجا ت الب ي ة المتعدد  للمراهق و ب ي -ا تماع الدراسة على منظور 

ر وا ف  دراسة عاًما ممم شا 15و 13و 11 البًا تتراوب  عمارهم ب م  5335تم  مع الب انات مم و. اإللكترون التعرض للتنمر 

 ة  ول اليح ة الوقائتم تحد د األ ،ف  دراسة األ  ال ف  سم المدرسة ف  إنجلترا 2014منظمة اليحة العالم ة لعا، السلوص اليح  ل

لمنطأة ا نتماء لشعور بعلى مستو  األسر   التوا ل األسري( والمدرسة  شعور المدرسة با نتماء ودعم المعلم( والمنطأة السكن ة  ال

 .لمراهأ مابنائهم  ا نتباه للدور الوقائ  الذي  مكم  ن  لعب  اآلباء ف  دعم  إلىو شارت النتائر  ،على و   الخيوص (السكن ة

مر وحساس ة التن رون اإللكتالتنب  ة ب م الأ م اإلنسان ة للمراهأ م والتنمر  العالقة  عمبدراسة  )et al  Dilmaç()82,2016(وقا، 

استخدمت ، (مم الذ ور 780و ،إناث مم 963  مشارً ا مم مدارس إعداد ة مختل ة (1743 تكونت ع نة الدراسة مم ، اإللكترون 

لأ م ب  ة ب م العالقات التنا. تم تحل ل اإللكترون حساس ة التنمر  ومأ اس“اإللكترون  التنمر  ومأ اس “اإلنسان ة الأ م  الدراسة "مأ اس

مم  راسة  ن  لنتائر الد تو ش  ،نموذج التكاف  اله كل  باستخدا، اإللكترون وحساس ة التنمر  اإللكترون اإلنسان ة للمراهأ م والتنمر 

نب  ن   ا إلى. رنتاإلنت والمس ول ة ه  م شرات دالة إحيائ ًا لحساس ة التنمر عبر ،اليداقة ،السال، ،الأ م اإلنسان ة مثل ا حترا،

ة لد  م اإلنسان تو  الأ ن ارت اع مس  إلىو ليت الدراسة  ،إللكترون الوحظ  ن اليدس والسال، هما مم العوامل الهامة للتنب  بالتنمر 

تنمر ال إلى ول ف  الم وبهذا المعنى  مكم مالحظة انخ اض   ًضا ،اإللكترون المراهأ م ل  دور مهم ف  ز اد  الحساس ة تجاه التنمر 

ز د مم مراهأ م س ة لد  ال ن ارت اع ق م اليداقة والمس ول  إلى ما تش ر التأد رات  ،لد  المراهأ م الذ م زادت حساس تهم اإللكترون 

 .اإللكترون وع هم بالتنمر 

ال  سبوص  مم مستخدم  1488و  ر ت الدراسة على عدد  ،اإللكترون المراهأون والتنمر  دراسة عم )201John))410 ,8( و  ر 

 ستخدمون  (معاتالمراهأ م  مم المدرسة اإلعداد ة حتى  الب الجا٪ مم 84. وو دت الدراسة  ن اإللكترون وتجربتهم مع التنمر 

Facebook،  فإن  ،اإللكترون نمر ٪ مم الع نة بأنهم تعرضوا للت30و ن معظم المستخدم م  أومون بتسج ل الد ول  وم ًا. ب نما  فاد

٪ 75 إلىيل  وتعرض ما  ،رسة عم اإلساء ٪ فأ   حد الوالد م  و مس ول المد18و  بر  ،٪ فأ  توق وا عم استخدا، الموقع12.5

ائ  لتبن  الوقاعمل ة  .  انت هذه الدراسة ه  األولى الت   بأت نموذجاإللكترون مم مستخدم  ف سبوص ف  المدارس اإلعداد ة للتنمر 

 PAPM اعتباره بفون ب   عترو اإللكترون  ن معظم المراهأ م على درا ة بالتنمر  إلىشارت النتائر  و ،اإللكترون ( على التنمر

ا بها حأًا(. و  هر لكم لم   كرو ، مدر  م للمشكلة PAPMمم  2ما بعد المرحلة  إلىلم  تأد، ما  أرب مم نيف المراهأ م و .مشكلة

 .اإللكترون  نهم  قل عرضة مم  قرانهم للتنمر  معتأد م مت ائاًل المراهأون   ًضا تح ًزا 

مشا ل ف   للمراهأ م الذ م  عانون مم اإللكترون توقع م ول التنمر " بدراسة عم )tug, 2016ş& Ba Kircaburun))83(وقا، 

و ود  إلىراسة وتو لت نتائر الد ، الب مم  الب المرحلة الثانو ة (2025 وتكونت ع نة الدراسة مم عدد  ،"اإلنترنتاستخدا، 

التنمر و ،العنف وا تجاه نحو ،اإلنترنتوالوقت المستغرس  وم ا على  اإلنترنتحيائ ا ب م سوء استخدا، إعالقة إ جاب ة دالة 

 ما  ،ور  لد  الذ ناث عنوارت عت مستو ات الألق لد  اإل ،(ا ستمتاع التلذذ ،ا ستحسان الأبول ،التنكر ،الألق و بعاده  اإللكترون 

 .اإلنترنتمم  الل إساء  استخدا،  اإللكترون إمكان ة التنب  با تجاه نحو التنمر  إلىشارت النتائر  

 بالتنمر القتهماوعب م المراهأ م  اإلنترنتالعالقة ب م ا رتبا  ا بوي وإدمان  "عم بدراسة )Change et al()84. ,2015 وقا، 

على  ضة لإلدمان ثر عر   هرت النتائر  ن المراهأ م الذ م   هروا مستو ات  قل مم ا رتبا  األبوي  انوا  ،"وا  تياب اإللكترون 

قل  ا  األبوي ا رتب ب نما  ان المراهأون الذ م  بلغوا عم مستو ات  على مم .وا  تياب ،التد  م ،اإللكترون التنمر  ،اإلنترنت

مر رتكاب التناإ ذاء   ب اإلنترنت ما ارتب  إدمان المراهأ م على  ،اإللكترون را  ف  التنمر  و ا نخ اإلنترنتعرضة لتجربة إدمان 

  .والتد  م وا  تياب اإللكترون 



12 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد الواحد والعشرون، العدد األول

 

 ،راهأ م حول وتيورات الم اإللكترون     ة حدوث التنمر  "التعرف على إلى بدراسة هدفت )et al Topcu))85. ,2013 قا،  ما 

 (17 – 15  رهم ب م عما تتراوب، وقد   ر ت سبع مأابالت متعمأة لطالب "اإللكترون وما ه  الدوافع الت  تدفعهم لممارسة التنمر 

 ،كترون اإلللتنمر مارسة ابجانب تحد د دوافعهم لم ،وتحد د الجوانب السلب ة المتعلأة ب  اإللكترون عاما لمعرفة تيوراتهم عم التنمر 

  .اإللكترون ناث ف  ممارسة التنمر ر الدراسة س طر  الذ ور على اإلو  هرت نتائ

 اإللكترونيتناولت العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والتنمر  دراسات-الثانيالمحور 

  الخمسة الكبر على تو تر باستخدا، برنامر العوامل اإللكترون  شف التنّمر " بدراسة بعنوان )Balakrishnan))86., 2019 قا، 

العوامل    تحددهاوالت ،بناًء على شخي ة المستخد، اإللكترون الكشف عم التنمر  إلىوهدفت الدراسة  ،للشخي ة والثالوث المظلم"

القات ب م لى الععبناًء  ،التعرف على  نما  التنمر ب م مجتمعات تو تر إلى ما هدفت  ،الخمسة الكبر  للشخي ة والثالوث المظلم

 اإللكترون نمر توه   وارزم ة معروفة للتعلم اآلل  لتين ف ال Random Forest. تم استخدا، اإللكترون سمات الشخي ة والتنمر 

  ي عدد  Twitterزات  وارزم ة  ساس ة تشمل سبع م  نب مع  إلىوالت  تم تطب أها  نبًا  ،ومرسل  البر د العشوائ ( ، مثل المعتدي

شخي ة  تحل ل  ن إلىالنتائر  و شارت ،الشعب ة وعدد الم ضلة وعدد الحالة وعدد عالمات التجزئة( ،اإلشارات وعدد المتابع م

وافق بسا  والتى ا نتم العثور علو ،على و   التحد د اإللكترون نمر عوامل  حسم بشكل  ب ر آل ات ا تشاف الت إلىالمستخد، 

 .على  نها عوامل مهمة ف  ا تشاف المتنمر م وا عتالل الن س  والعياب ة

ب م  الب الجامعات  اإللكترون العالقة ب م العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة والتنمر " بعنوان بدراسة )Zhou))87., 2019وقا،  

والتأث ر الوس   للعامل األ الق  ف  العالقة ب م السمات الشخي ة  اإللكترون تناولت الدراسة انتشار التنمر  ،"وتأث ر العامل األ الق 

 الكبر  للشخي ة عوامل الخمسةال البًا  امع ًا إل مال  رد  (655  . و  ر ت الدراسة علىاإللكترون الخمس الكبر  والتنمر 

 :  ل  عما .  ش ت النتائراإللكترون ر ومأ اس ا رتبا  األ الق  واستب ان التنم

ثة: بعاد الثال م ع األ   ثر مم اإلناث ف  الكترون ح ث  بلغ الذ ور عم تنمر  ،اإللكترون نمر ا تالفات  ب ر  ب م الجنس م ف  الت .1

 وسلوص المت رج.  ،إ ذاء ،ارتكاب

  إ جاب  فأ ة بشكل رج ف  ح م  ن العياب ة  انت مرتبطوسلوص مت ،إ ذاء ، ان التوافق مرتبًطا بشكل سلب  با نخرا  ف  ارتكاب .2

  .بسلوص المت رج

ت رج. وسلوص الم لتوافقاو ذلك العالقة ب م  ،لعب ا ن يال األ الق  دوًرا وس ًطا  زئ ًا ف  العالقة ب م العياب ة وسلوص المت رج .3

ة ب م ذلك العالقو  ،لجر مةاب م التوافق والمشار ة ف  ارتكاب ا رتبا  األ الق  دوًرا وس ًطا  ل ًا ف  العالقة  شكلعالو  على ذلك 

 الأبول والمشار ة ف  اإل ذاء.

ف  العوامل  والتأل دي؟ دراسة اإللكترون السمات الشخي ة المرتبطة بالتنمر " دراسة بعنوان )GeelVan ))12., 2017  و  ر 

الوث شخي ة والثكبر  للتحل ل ما إذا  ان العوامل الخمسة ال إلىهدفت الدراسة  ،"الخمسة الكبر  للشخي ة والثالوث المظلم والساد ة

اوب  عمارهم ٪ إناث( تتر61.9مشار ا   1568وتكونت الع نة مم  ،،   والتأل دي  اإللكترون المظلم والساد ة  تنب ون بالتنمر بنوع   

 ،ل ةالم كاف  ،و د  ن التوافق ،والتحكم ف  العمر والجنس ،الهرم ا. باستخدا، تحل الت ا نحدار الخط  عامً  21إلى  16ب م 

 ،معةمجت لكترون اإلمر و ان الأبول والساد ة مرتبط م بالتن ،والساد ة  انت مرتبطة بشكل  ب ر بالتنمر التأل دي ،ا ضطراب الن س 

ر والتنمر ت مع التنمعالقا معاد ة للمجتمع مم  الل إقامةالنتائر بشكل  ب ر  ن الساد ة  مكم  ن تكون م شًرا على السلو  ات ال  ثبتتو

 .اإللكترون 

ت عم دراسة لمحا اإللكترون :المعتدون والضحا ا ف  التنمر والتنمر " بدراسة عم )Alonso & Romero, 2017))11(وقا، 

 إللكترون االتنمر فحص العالقة ب م التنمر و إلىهدفت هذه الدراسة  ،"الشخي ة باستخدا، نموذج العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة

 مسة الكبر عوامل الخمم ح ث مجا ت و و   نموذج ال اإللكترون تحل ل العالقة ب م التنمر والتنمر  إلى ما هدفت  المراهأ م؛لد  

تأر ر ذات  لهم  عاًما. تم إ راء تأ  مات 19و 12تتراوب  عمارهم ب م  امراهأً  (910 ونت الدراسة مم عدد كوت ،(FFMللشخي ة  

  ما لوحظ ،ون اإللكترمر ر والتنوتأد، النتائر دل اًل على التوا د المشترص ب م التنم ،اإللكترون عم العدوان واإل ذاء ف  التنمر والتنمر 

 سجلون  إللكترون اتنمر ضحا ا ال ن األربع  اإللكترون نمر   هرت المأارنة ب م مجموعات التو ،متنمر عل همز اد  العيب ة ف  ال

على در ات   إلنترنتاب نما  سجل غ ر المخال  م عبر  ، سجلون در ات  على ف  الأبول ما انهم  ،در ات  على ف  العيب ة وا ن تاب

نمر تتأل دي والر النمهذه الدراسة  وفر رؤ ة واسعة ومنهج ة لسمات الشخي ة المرتبطة باألدوار المختل ة المتور ة ف  الت ،الضم ر

 .اإللكترون 

 ،": ا  تالفات ف  الشخي ةاإللكترون التنمر التأل دي والتنمر " بدراسة عم )Guadix-& Gámez Resett))88., 2017(وقا، 

 ختل ون ف  الشخي ة عم  وليك الذ م  شار ون ف   اإللكترون تحد د ما إذا  ان  وليك الذ م  مارسون التنمر  إلىوهدفت الدراسة 

 انوا مم  ٪6 ،(15.2العمر = متوس   إناث؛ ٪56 البًا ف  المدرسة الثانو ة   898مم ارتكاب التنمر التأل دي. تكونت ع نة الدراسة 

تشارص. واستخدمت الدراسة مأا  س التنمر البأ ة لم و ،٪ شار وا ف   ال الشكل م4و ، ماإللكترون ٪ المتنمر م 8 ،المتنمر م التأل د  م

  هروا  اإلنترنت ن المتنمر م عبر  إلىو شارت النتائر  ،واحترا، الذات والألق وا  تياب والشخي ة اإللكترون التأل دي والتنمر 
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العيب ة وعال ة ف  التوافق مأارنة ون در ات منخ ضة ف  اإللكترون   ًضا سجل المتنمرون  ،وقلأًا  قل مم المتنمر م التأل د  م ا تيابا

 بالمتنمر م التأل د  م.

  

 تعقيب على الدراسات السابقة

  الب ية ف رون اإللكتهناص عدد  ب ر مم الدراسات الت  اهتمت بدراسة  ثر العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة وعالقتها بالتنمر 

 هتمتاالحال ة  الدراسةو ،الب ية اإلمارات ة بشكل  اصمو ود  ف   وغ رولكم الدراسات قل لة ف  الب ية العرب ة بشكل عا،  ،األ نب ة

 بهذا الجانب.

 الدراسةفروض 

 ما هو مستو  العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة لد  ع نة الدراسة مم المراهأ م؟ .1

 الدراسة مم المراهأ م؟ما هو مستو  التنمر اإللكترون  لد  ع نة  .2

 .اهأ مم المرم و د ارتبا  دال احيائ ا ب م العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة والتنمر اإللكترون  لد  ع نة الدراسة  .3

 هأ م. مكم التنب  بالتنمر اإللكترون  مم  الل العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة لد  ع نة الدراسة مم المرا .4

 منهج وإجراءات الدراسة

 الدراسة منهج

ة بر  للشخي سة الكاستخد، الباحث ف  هذه الدراسة المنهر الو     ا رتبا  ( للتحأق مم العالقة ا رتبا  ة ب م العوامل الخم

ا لما نظرً  دراسة.اص بالبالتنمر اإللكترون  لد  ع نة مم المراهأ م، ألن  األنسب للدراسة الحال ة وللتحأق مم مد   حة التساؤل الخ

مختلف الظواهر ب  ة ب م تمتع ب  مم شمول ة و مرونة و محا ا  للواقع و حأائأ  ، فهو المنهر المعتمد ف   ل تطب ق المأارنات العلم

  . نواعها

 عينة الدراسة

مم ار  ابو ب  إم بمدارس حلأة الثالثة( مم المراهأ م بال50 مكم للباحث الحيول على ع نة مكونة مم   :العينة الستطالعية . 

 18اًما إلى ع 15 م ب  ل التحأق مم الك اء  الس كومتر ة ألدوات الدراسة؛ ح ث تراوحت  عمار ع نة الدراسة مم المراهأ م ما 

فق  دول عا،، و مكم و ف ع نة الدراسة و يائيها و 0.94عا، وانحراف مع اري قدره  16.51عاًما بمتوس  عمري قدره 

 1.) 

 (50ع نة الدراسة ا ستطالع ة  ن=  يائص  : 1 دول 

 المتغيرات
 اإلجمالي حادي عشرالصف ال عاشرالصف ال تاسعالصف ال

 % ك % ك % ك % ك

 النوع
 40 20 8 4 20 10 12 6 ذ ور

 60 30 18 9 22 11 20 10 إناث

 100 50 26 13 42 21 32 16 اإل مال 

مم بو ب   مار  بمدارس إحلأة الثالثة ( مم المراهأ م بال368 مكم للباحث الحيول على ع نة مكونة مم   العينة األساسية: .ب

ًما بمتوس  عمري عا 19عاًما إلى  15ض الدراسة؛ ح ث تراوحت  عمار ع نة الدراسة مم المراهأ م ما ب م و  ل التحأق مم فر

 (.2كم و ف ع نة الدراسة و يائيها وفق  دول  عا،، و م 0.85عا، وانحراف مع اري قدره  16.69قدره 

 (368المراهأ م  ن=  مم يائص ع نة الدراسة األساس ة  :2 دول 

 المتغيرات
 اإلجمالي حادي عشرالصف ال عاشرالصف ال لتاسعالصف ا

 % ك % ك % ك % ك

 النوع
 39.14 144 13.32 49 14.95 55 10.87 40 ذ ور

 60.86 224 21.74 80 20.11 74 19.02 70 إناث

 100 368 35.06 129 35.06 129 29.89 110 اإل مال 
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 أدوات الدراسة

 العوامل الخمسة الكبرى للشخصية مقياس.1

-NEO عد قائمة العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة  وستا وما ري وقا، بتعر ب اليور  المختير  لأائمة العوامل الخمسة الكبر  

S-FFI   1بند واألبعاد ه  العياب ة   12بند موزعة على  مسة  بعاد  ل بعد  شمل  60وتتكون الأائمة مم  ،(95 (2002األنياري ،

(، 57، 52، 47، 42، 37، 32، 27، 22، 17، 12، 7، 2(، ا نبسا  ة و شمل البنود  56، 51، 46، 41، 36، 31، 26، 21، 11، 6

و شمل البنود المأبول ة   (، وبعد الط بة 58، 53، 48، 43، 38، 33، 28، 23، 18، 13، 8، 3ا ن تاب على الخبر  و شمل البنود  

، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5وتشمل    الضم ر  (،  أظة الوع 59، 54، 49، 44، 39، 34، 29، 24، 19، 14، 9، 4التال ة  

، 3، غ ر متأ د=4، معارض= 1 معارض بشد =(،  تم اإل ابة على بنود المأ اس وفق لنظا، ل كرت الخماس  60، 55، 50، 45، 40

(. وتم التأ د مم  دس الأائمة مم  الل التحل ل العامل  ا ستكشاف  مم الدر ة األولى والثان ة و  هرت 5، موافق بشد = 4موافق= 

 تجزئة الني  ة. رونباخ وثبات ال  ل االنتائر وضوب العوامل الخمسة واستأاللها عم بعضها البعض، و م تتسم الأائمة ثبات 

د  ح ث كومتر ة   ائص س وف  الدراسة الحال ة تش ر النتائر الت  تم التو ل إل ها مم  الل الع نة ا ستطالع ة  ن المأ اس  تسم بخي

بسا  ة، وا ن تاب ( للعوامل الخمسة الكبر  وه  العياب ة، وا ن0.863، 0.852، 0.789، 0.841، 0.885 رونباخ    ل ابلغ معامل 

، 0.811، 0.789  على التوال ، و ما بلغت معامالت ا تساس الدا ل    الضم ر ، و أظة الوع المأبول ة   على الخبر ، والط بة

لى ع و أظة الوع  ( للعوامل الخمسة الكبر  وه  العياب ة، وا نبسا  ة، وا ن تاب على الخبر ، والط بة،0.827، 0.769، 0.824

، 0.769، 0.836، 0.819، 0.754الت التجزئة الني  ة بعد تيح ح  ثر الطول بمعادلة سب رمان براون  التوال ، و ما بلغت معام

 وال .لى الت( للعوامل الخمسة الكبر  وه  العياب ة، وا نبسا  ة، وا ن تاب على الخبر ، والط بة، و أظة الوع  ع0.821

 التنمر اإللكتروني مقياس.2

 31عة و شمل البنود بندًا موزعة على  ربعة عوامل وه  العامل األول تشو   السم 26 تكون مم و ،(96 (2014الشناوي   عد المأ اس  

(، 22، 12، 9بنود وه    3(، العامل الثان  اإلقياء و شمل 26، 25، 24، 23، 21، 20، 15، 14، 13، 10، 8، 5، 4بند وه   

بنود  4و  ة و شمل (، والعامل الرابع انتهاص الخي16، 11، 7، 6، 3، 2 ،1بنود وه    7والعامل الثالث السخر ة والتهد د و شمل 

ل معالم وشم(. و تسم المأ اس بخيائص س كومتر ة   د  ح ث  ان التحل ل العامل  ا ستكشاف  واضح ال20، 19، 18، 17وه   

اد األربعة وه   تشو   ( لألبع0.67، 0.64، 0.86، 0.93ح ث بلغ    رونباخ  ل اعلى  ربعة  بعاد للمأ اس، و ما اتسم المأ اس بثبات 

 على التوال . (اإلقياء، السخر ة والتهد د، انتهاص الخيو  ة ،السمعة

د  كومتر ة   يائص س وف  الدراسة الحال ة تش ر النتائر الت  تم التو ل إل ها مم  الل الع نة ا ستطالع ة  ن المأ اس  تسم بخ 

ياء، السخر ة اإلق ،( لألبعاد ال رع ة وه  تشو   السمعة0.789، 0.705، 0.776، 0.710، 0.741 رونباخ    ل اح ث بلغ معامل 

، 0.805لدا ل   تساس اوالتهد د، انتهاص الخيو  ة، والدر ة الكل ة لمأ اس التنمر اإللكترون  على التوال ،  ما بلغت معامالت ا 

لمأ اس   ة الكل ةاإلقياء، السخر ة والتهد د، انتهاص الخيو  ة، والدر ،و   السمعة( لألبعاد ال رع ة تش0.792، 0.779، 0.850

، 0.700، 0.753راون  ب ما بلغت معامالت التجزئة الني  ة بعد تيح ح  ثر الطول بمعادلة سب رمان  التنمر اإللكترون  على التوال ،

كل ة الدر ة القياء، السخر ة والتهد د، انتهاص الخيو  ة، و( لألبعاد ال رع ة وه  تشو   السمعة، اإل0.759، 0.689، 0.721

 اإللكترون  على التوال . لمأ اس التنمر

 نتائج الدراسة

 نتائج الفرض األول وتفسيره

لس ال تم اابة هذا "، ولإل الكبر  للشخي ة لد  ع نة الدراسة مم المراهأ مالخمسة ما هو مستو  العوامل "  نص الس ال األول على

العوامل  در ات د ع نة البحث علىاحساب التكرارات واألوزان المر حة للمتوسطات الحساب ة وا نحرافات المع ار ة لدر ات  فر

 الخمسة الكبر  للشخي ة  كل، وتم تأد ر المستو  وفأا للمع ار التال :

ول  تم تحد د  ث، ح ث ات قطع المأ اس  دا  البحتم تحد د المستو  بناًء على ق مة المتوس  الحساب  واألوزان النسب ة وف  ضوء در

  على عدد فترات (، والذي تم تأس م4= 1-5(، وتم حساب المد   5:  1فتر  مأ اس ل كرت الخماس  المستخدمة ف  هذه األدا   مم 

( وذلك لتحد د 1   المأ اس وه( ثم تم اضافة هذه الأ مة إلى  قل ق مة ف  0.80= 5 4   ي  أرالمأ اس الخمسة للحيول على  ول ال 

 رات  ما هو مب م بالجدول التال :أالحد األعلى لل تر  األولى، وهكذا بالنسبة لباق  ال 
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 ال أرات وتحد د در ة ا نطباس واألوزان النسب ة :3 دول 

 درجة النطباق المتوسط الحسابي ةرقالف الوزن النسبي م

 غ ر موافق بشد  0.80 – 1 (1.81( إلى  قل مم  1  36% –% 20 1

 غ ر موافق 1.60 – 0.81 (2.61( إلى  قل مم  1.81  52% –% 36 2

 محا د 2.40 – 1.61 (3.41( إلى  قل مم  3.61  68% -%  52 3

 موافق 3.20 – 2.41 (4.21( إلى  قل مم  3.41  84% -%  68 4

 موافق بشد  5 - 4.21 (5( إلى  4.21  100% -%  84 5

( إلى 1.81 مستو  منخ ض، ومم   ( تعن   ن1.80( إلى  1الحكم على ق مة المتوس  الحساب  تم التو ل إلى  ن : مم  مع ار 

 ( تعنى  ن 4.20( إلى  3.41( تعن   ن  مستو  متوس ، ومم  3.40( إلى  2.61( تعنى  ن  مستو   قل مم المتوس ، ومم  2.60 

( 4ا ف   دول  تعن   ن  مستو  مرت ع، و مكم توض ح نتائر التحل الت اإلحيائ ة  م( 5( إلى  4.21مستو  فوس المتوس ، ومم  

  ما  ل :

(368مستو  العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة لد  المراهأ م  ن=  :4 دول   

 األبعاد الفرعية م
 المتوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعياري 

 األهمية

النسبية 

% 

 مستوى

 عوامل الشخصية

 فوس المتوس  83.22 8.91 49.93 العياب ة 1

 فوس المتوس  82.00 3.38 12.30 ا نبسا  ة 2

 مرت ع 95.40 5.60 33.39 ا ن تاب على الخبر  3

 مرت ع 85.75 4.82 17.15 المأبول ة الط بة 4

 مرت ع 86.75 19.65 112.77 الضم ر   أظة الوع  5

ستو  فوس ما ب م الم تتراوب% وه  95.40% إلى 82(  ن النسبة الميو ة لعوامل الشخي ة تراوحت ما ب م 4 تب م مم  دول  

ن   أظة الوع  بنسبة %، وف  الترت ب الثا95.40المتوس  إلى المرت ع ح ث  اء ف  الترت ب األول ا ن تاب على الخبر  بنسبة بلغت 

، و اء ف  %83.22%، و اء ف  الترت ب الرابع العياب ة بنسبة بلغت 85.75 ب الثالث الط بة %، و اء ف  الترت86.75بلغت 

 %.82الترت ب الخامس ا نبسا  ة بنسبة بلغت 

 

368  للشخي ة لد  المراهأ م  ن= مستو  العوامل الخمسة الكبر :3شكل   
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 نتائج الفرض الثاني وتفسيره

ساب حس ال تم "، ولإل ابة هذا الهو مستو  التنمر اإللكترون  لد  ع نة الدراسة مم المراهأ م ما"على  نص الس ال الثان  

 كل  ل ة للتنمر ة الكد ع نة البحث على الدراالتكرارات واألوزان المر حة للمتوسطات الحساب ة وا نحرافات المع ار ة لدر ات  فر

 التال : و بعاده ال رع ة، وتم تأد ر المستو  وفأا للمع ار

على ق مة المتوس  الحساب  واألوزان النسب ة وف  ضوء در ات قطع المأ اس  دا  البحث، ح ث تم تحد د  ول  تم تحد د المستو  بناءً 

رات أ(، والذي تم تأس م  على عدد ف4= 1-5(، وتم حساب المد   5:  1فتر  مأ اس ل كرت الخماس  المستخدمة ف  هذه األدا   مم 

( وذلك لتحد د 1( ثم تم اضافة هذه الأ مة إلى  قل ق مة ف  المأ اس وه   0.80= 5 4ر   ي  أالخمسة للحيول على  ول ال المأ اس 

 الحد األعلى لل تر  األولى، وهكذا بالنسبة لباق  ال ترات  ما هو مب م بالجدول التال :

ات وتحد د در ة ا نطباس واألوزان النسب ةأرال  :5 دول   

 درجة النطباق المتوسط الحسابي رةقالف النسبيالوزن  م

 غ ر موافق بشد  0.80 – 1 (1.81( إلى  قل مم  1  36% –% 20 1

 غ ر موافق 1.60 – 0.81 (2.61( إلى  قل مم  1.81  52% –% 36 2

 محا د 2.40 – 1.61 (3.41( إلى  قل مم  3.61  68% -%  52 3

 موافق 3.20 – 2.41 (4.21 ( إلى  قل مم 3.41  84% -%  68 4

 موافق بشد  5 - 4.21 (5( إلى  4.21  100% -%  84 5

( إلى 1.81 مستو  منخ ض، ومم   ( تعن   ن1.80( إلى  1مع ار الحكم على ق مة المتوس  الحساب  تم التو ل إلى  ن : مم  

 ( تعنى  ن 4.20( إلى  3.41( تعن   ن  مستو  متوس ، ومم  3.40( إلى  2.61( تعنى  ن  مستو   قل مم المتوس ، ومم  2.60 

( 6ا ف   دول  ( تعن   ن  مستو  مرت ع، و مكم توض ح نتائر التحل الت اإلحيائ ة  م5( إلى  4.21مستو  فوس المتوس ، ومم  

  ما  ل :

 (368و بعاده ال رع ة لد  ع نة مم المراهأ م  ن=  اإللكترون  مستو  التنمر :6 دول 

 األبعاد الفرعية م
 المتوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعياري 

 األهمية

النسبية 

% 

 مستوى

عوامل 

 الشخصية

 متوس  62.38 6.61 37.43 تشو   السمعة 1

 متوس  64.85 5.97 38.91 اإلقياء 2

 متوس  61.05 4.67 36.63 السخر ة والتهد د 3

 متوس  68.80 5.73 41.28 انتهاص الخيو  ة 4

 فوس المتوس  71.10 6.64 42.66 الدر ة الكل ة

ب م المستو   ما تتراوب% وه  71.10% إلى 61.05تراوحت ما ب م  اإللكترون  (  ن النسبة الميو ة للتنمر6 تب م مم  دول    

ص الخيو  ة بنسبة %، وف  الترت ب الثان  انتها64.85المتوس  إلى فوس المتوس  ح ث  اء ف  الترت ب األول اإلقياء بنسبة بلغت 

التهد د بنسبة بلغت %، و اء ف  الترت ب الرابع السخر ة و62.38%، و اء ف  الترت ب الثالث تشو   السمعة بنسبة بلغت 68.80بلغت 

 لمتوس .ا% وه  تأع ف  المستو  فوس 71.10اإل مال ة للمأ اس  كل بنسبة بلغت  اإللكترون  %، و اءت نسبة التنمر61.05
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(368و بعاده ال رع ة لد  ع نة مم المراهأ م  ن=  اإللكترون  مستو  التنمر :4 شكل  

ح ث تمثلت مظاهر التعرض للتنمر اإللكترون  ف  بُعد اإلقياء والذي احتل الترت ب األول ف  إقياء المشار  م مم غرف الدردشة  

والت   (89 (2015  الأحطان ،وتجاهل تعل أاتهم عبر مواقع التوا ل ا  تماع ، وتت ق نتائر الدراسة الحال ة مع ما  شارت إل   دراسة 

تو لت إلى انتشار  ور انتهاص الخيو  ة ب م مستخدم  مواقع التوا ل ا  تماع  والت  تمثلت ف   افة  ور ا عتداء على 

 الشخي ة.المعلومات والب انات 

سهم ن  رضون   ف  ح م تمثلت مظاهر بُعد انتهاص الخيو  ة والذي احتل المرتبة الثان ة ف  التعرض لإلزعاج مم  الل  شخاص  

ائل ر الرسعل هم عبر مواقع التوا ل ا  تماع  ونشر بعض اسرارهم الشخي ة على عبر اإلنترنت وفرض آراء غ رهم عل هم عب

ن  ، ف  ح م ان % مم الطالب  انوا ضح ة للتنمر اإللكترو23ن نسبة  إلى  )Baker 2010-Erdur()90(اإللكترون ة ، و ش ت دراسة 

قدر  حة الهدف وإلى إتا ، و ر ع ارت اع هذه النسبة مم التعرض للتنمر اإللكترون  بكافة  شكال  اترون ً %  انوا متنمر م إلك26نسبة 

مأران  ،  ية مع نة   د بب المتنمر على تتبع   ارج المدرسة ،  مما  ساهم ف  ز اد  انتشار التنمر اإللكترون  ف  ح ا  الضح ة و   تأ

 ول ولة الووسه ا  تماع ،على ا ن تاب على  يو  ة اآل ر م مم  الل مواقع التوا ل ف ساعد التنمر اإللكترون   ( .2018

 .ومكانلآل ر م ف   ي زمان 

 نتائج الفرض الثالث وتفسيره

دراسة مم  نة ال و د ارتبا  دال احيائ ا ب م العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة والتنمر اإللكترون  لد  ع"والذي  نص على  ن 

 ب عة  رف علىمم  حة ال رض  مكم للباحث تحل ل الب انات باستخدا، معادلة معامل ارتبا  ب رسون للتع وللتحأق "،المراهأ م

دول و مب م بالج ما ه المراهأ ما رتبا  ة ب م العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة والتنمر اإللكترون  لد  ع نة الدراسة مم  العالقة

 التال :

 أ مالمراهم مب رسون ب م العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة والتنمر اإللكترون  لد  ع نة الدراسة  معامالت ارتبا : 7 دول 

 (368 ن= 

 النبساطية العصابية المتغيرات
 النفتاح على

 الخبرة
 يقظة الوعي الطيبة

 **0.311- *0.112- 0.032 0.060 **0.178 تشو   السمعة 

 **0.353- 0.010- 0.055 0.054 0.072 اإلقياء

 **0.195- *0.134- 0.063- 0.005 **0.171 السخر ة والتهد د

 **0.264- *0.112- 0.060 0.060 **0.158 انتهاص الخيو  ة

 **0.322- *0.118- 0.021 0.053 **0.181 الدر ة الكل ة
  0.01، ** دال عند مستو  د لة 0.05* دال عند مستو  د لة 
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و بعاده  اإللكترون  مرياب ة بالتنب م العُ  0.01معامالت ا رتبا   انت إ جاب ة ودالة عند مستو  د لة  (  ن7 تضح مم  الل  دول  

لى عط  م شر عمما   السخر ة والتهد د، انتهاص الخيو  ة، والدر ة الكل ة لمأ اس التنمر اإللكترون  ،ال رع ة وه  تشو   السمعة

عد اعدا بُ م رون اإللكت ة تنذر بجانب غ ر إ جاب  ف  الشخي ة   دي إلى ز اد  التنمرياب  ن و ود م شرات مرت عة على بعد العُ 

نمر ائ ًا بالتال إحيدعدي ا نبسا  ة وا ن تاب على الخبر  لم  رتبطا بشكل اإلقياء لم  رتب  بشكل دال إحيائ ًا.  ما نجد  ن بُ 

 التنمرو م الط بة ب 0.05 ارتب  بيور  سلب ة دالة عند مستو  د لةبول ة   المأ اإللكترون  و بعاده ال رع ة،  ما نجد  ن بعد الط بة

ون  مما مر اإللكترس التنالسخر ة والتهد د، انتهاص الخيو  ة، والدر ة الكل ة لمأ ا ،و بعاده ال رع ة وه  تشو   السمعة اإللكترون 

 تنمر  ض ال تنذر بجانب إ جاب  ف  الشخي ة   دي إلى   المأبول ة  عط  م شر على  ن و ود م شرات مرت عة على بعد الط بة

 عد اإلقياء لم  رتب  بشكل دال إحيائ ًا.و بعاده ال رع ة ماعدا بُ  اإللكترون 

و بعاده اإللكترون  مر ب م  أظة الوع  بالتن 0.01ارتب  بيور  سلب ة دالة عند مستو  د لة   الضم ر  عد  أظة الوع  ما نجد  ن بُ 

ط  ون  مما  عإللكتراإلقياء، السخر ة والتهد د، انتهاص الخيو  ة، والدر ة الكل ة لمأ اس التنمر ا ،تشو   السمعة ال رع ة وه 

 بعاده وترون  اإللكم شر على و ود م شرات مرت عة على بعد  أظة الوع  تنذر بجانب إ جاب  ف  الشخي ة   دي إلى   ض التنمر 

 ال رع ة.

 عياب  م، لحزن  ونهمألق واتتمثل ف   نهم غ ر متزن م ان عال ا و تسمون بال اة  ن سمات المتنمر م إلكترون ً نستنتر مم النتائر الحال 

  قل ف ونهم نجاز  وف  ن س الوقت ل س لد هم قدر  على المس ول ة وا  تهاد والتنظ م والعمل الدؤوب والدافع ف  تحأ ق هدف اإل

لمراهق ف   مر بها ا امل الت نظًرا للعد د مم العو ان عال ةتتم ز ب  مرحلة المراهأة مم تغ رات  باإلضافة إلى ما الضم ر. أظة الوع    

 ن س ة .لحساس ة الال ة واالتوافق ، المثال ة ، وال شل ف  إشباع بعض الحا ات مما  جعل سلو    تم ز با ن ع ا  تماع ة،مثل الضغو  

مستخد، إلى عوامل والت   شارت إلى  ن تحل ل شخي ة ال )Balakrishnan))86.2019,دراسة  وتت ق نتائر الدراسة الحال ة مع نتائر 

لن س  ا عتالل اوياب ة  حسم بشكل  ب ر آل ات ا تشاف التنمر اإللكترون  على و   التحد د، وتم العثور على ا نبسا  والتوافق والع

 على  نها عوامل مهمة ف  ا تشاف المتنمر م.

الن س ، والساد ة   ن التوافق، الم كاف ل ة، ا ضطرابوالت   شارت إلى  )Van Geel))12., 2017  مع نتائر دراسة اضً  ما تت ق   

ب ر  ن  تائر بشكل تت الن انت مرتبطة بشكل  ب ر بالتنمر التأل دي، و ان الأبول والساد ة مرتبط م بالتنمر اإللكترون  مجتمعة، و ثب

  .لكترونم شًرا على السلو  ات المعاد ة للمجتمع مم  الل إقامة عالقات مع التنمر والتنمر اإلالساد ة  مكم  ن تكون 

 التأل دي لتنمردل اًل على التوا د المشترص ب م اوالت  قدمت  )Alonso & Romero, 2017))11(مع نتائر دراسة  ا ما تت ق   ضً 

ضحا ا   ناألربع  كترون مر عل هم، و  هرت المأارنة ب م مجموعات التنمر اإللوالتنمر اإللكترون ،  ما لوحظ ز اد  العيب ة ف  المتن

ال  م ل غ ر المخما  سجب ة وا ن تاب،  ما انهم  سجلون در ات  على ف  الأبول، ب ناالتنمر اإللكترون   سجلون در ات  على ف  العي

 ة المتور ةالمختل  رؤ ة واسعة ومنهج ة لسمات الشخي ة المرتبطة باألدوار توفرهذه الدراسة وعبر اإلنترنت  على در ات الضم ر، 

 ف  التنمر التأل دي والتنمر اإللكترون .

ارسون التنمر هدفت إلى تحد د ما إذا  ان  وليك الذ م  م والت  )Resett & Gámez., 2017))88( مع نتائر دراسة اتت ق   ضً و

اإلنترنت   م عبرإلى  ن المتنمر وتو لت اإللكترون   ختل ون ف  الشخي ة عم  وليك الذ م  شار ون ف  ارتكاب التنمر التأل دي

  ف ة وعال ة باالعي ر ات منخ ضة ف   ًضا سجل المتنمرون اإللكترون ون دو  هروا ا تيابا وقلأًا  قل مم المتنمر م التأل د  م، 

 التوافق مأارنة بالمتنمر م التأل د  م. 

لتعرض للتنمر الت   شارت إلى  ن هناص ارتبا  ب م ا )Sekol & Farrington,2016()92(مع دراسة  ا ما تت ق نتائر ال رض   ضً 

التنمر   م ضحا ا ان األعلى بالعياب ة   ن ما  شارت بعض الدراسات إلى  سواء،اإللكترون  بالشخي ة العياب ة للجنس م على حد 

 اإللكترون .

 نتائج الفرض الرابع وتفسيره 

 ،"لمراهأ ماراسة مم مم  الل العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة لد  ع نة الد اإللكترون التنب  بالتنمر   مكم ن  "والذي  نص على 

لتنب  بالتنمر اللتحأق مم  ب عة الأدر  على  Stepwiseمم  حة ال رض  مكم استخدا، معامل ا نحدار المتعدد بطر أة  وللتحأق

 (.8 ما ف   دول   المراهأ ممم  الل العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة لد  ع نة الدراسة مم  اإللكترون 

 

 

 

لد   اإللكترون نتائر تحل ل ا نحدار متعدد المتغ رات المنبية: العوامل الخمسة الكبر  للشخي ة، المتغ ر التابع: التنمر   8: دول 

 (368 ن= المراهأ مع نة الدراسة مم 
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 المنبئات المتغير التابع

معامل 

الرتباط 

المتعدد 

R 

 ربعم

الرتباط 

 Rالمتعدد 

 قيمة

 )ف(

معامل 

 النحدار

(B) 

قيمة بيتا 

(Beta) 

 قيمة

 )ت(

 القيمة

 الثابتة

 تشو   السمعة

  أظة الوع 

0.201 0.194 30.470*** 

-0.244 -0.182 
-

3.487*** -
 ***6.219 1.910 2.574 العياب ة 148.516

 ***5.696 1.755 2.726 الط بة

 0.353- 0.179- ***51.990 0.122 0.124  أظة الوع  اإلقياء
-

7.210*** 
18.576 

 السخر ة والتهد د

  أظة الوع 

0.087 0.079 11.525*** 

-0.110 -0.130 -2.331* 

 ***3.219 1.056 0.895 العياب ة 31.565-

 **2.722 0.897 0.875 الط بة

انتهاص 
 الخيو  ة

  أظة الوع 

0.120 0.113 16.565*** 

-0.137 -0.189 
-

3.457*** 
-44.756 

 ***3.644 1.174 0.856 العياب ة

 **3.184 1.029 0.865 الط بة

 الدر ة الكل ة

  أظة الوع 

0.194 0.187 29.123*** 

-0.615 -0.208 
-

3.967*** -

 ***5.566 1.717 5.104 العياب ة 272.136

 ***5.029 1.557 5.332 الط بة
 0.001، *** دال عند مستو  د لة 0.01د لة ، ** دال عند مستو  0.05* دال عند مستو  د لة 

نب  بتشو ة السمعة  أحد لد هم الأدر  على الت المأبول ة   ، والعياب ة، والط بةالضم ر   (  ن  أظة الوع 8 تب م مم  الل  دول  

، 6.219، 3.487 ق مة ت وبلغت  ،0.001( وه  ق مة دالة عند مستو  د لة 30.470ح ث بلغت ق مة ف   اإللكترون  بعاد التنمر 

بة اإلسها، ل أظة ،  ما بلغت نس0.001( ل أظة الوع ، والعياب ة، والط بة على التوال  وه  ق م دالة عند مستو  د لة 5.696

د  أظة الوع  ح ث بلغت  ما  مكم التنب  ببعد اإلقياء مم  الل بع ،%19.4، والعياب ة، والط بة للتنب  ببعد تشو ة السمعة  الوع 

عند مستو   ( ل أظة الوع  وه  ق مة دالة7.210وبلغت ق مة ت   0.001( وه  ق مة دالة عند مستو  د لة 51.990ق مة ف  

 .لكترون اإلأ اس التنمر % للتنب  ببعد اإلقياء  أحد  بعاد م12.2، وبلغت نسبة إسها، متغ ر  أظة الوع  0.001د لة 

د التنمر  أحد  بعا لتهد دالسخر ة وابلد هم الأدر  على التنب     المأبول ة ، والعياب ة، والط بة  الضم ر  ما  تضح  ن  أظة الوع 

( 2.722، 3.219، 2.331وبلغت ق مة ت   0.001( وه  ق مة دالة عند مستو  د لة 11.525ح ث بلغت ق مة ف   اإللكترون 

ة اإلسها، ل أظة  ما بلغت نسب ،0.01، 0.001 أظة الوع ، والعياب ة، والط بة على التوال  وه  ق م دالة عند مستو  د لة ل

 بة لد هم الأدر  على %.  ما  تضح  ن  أظة الوع ، العياب ة، والط7.9الوع ، العياب ة، والط بة للتنب  ببعد السخر ة والتهد د 

 0.001تو  د لة ( وه  ق مة دالة عند مس16.565ح ث بلغت ق مة ف   اإللكترون  أحد  بعاد التنمر التنب  بانتهاص الخيو  ة 

، 0.001  د لة ( ل أظة الوع ، العياب ة، والط بة على التوال  وه  ق م دالة عند مستو3.184، 3.644، 3.457وبلغت ق مة ت 

تب م  ن  أظة الوع ،  %.  ما 11.3لط بة للتنب  ببعد انتهاص الخيو  ة  ما بلغت نسبة اإلسها، ل أظة الوع ، العياب ة، وا ،0.01

( وه  ق مة دالة عند 29.123ح ث بلغت ق مة ف   اإللكترون تنمر للالعياب ة، والط بة لد هم الأدر  على التنب  بالدر ة الكل ة 

ه  ق م دالة عند ب ة، والط بة على التوال  و( ل أظة الوع ، العيا5.029، 5.566، 3.967  وبلغت ق مة ت ،0.001مستو  د لة 

 %.18.7 ون اإللكترنمر  ما بلغت نسبة اإلسها، ل أظة الوع ، والعياب ة، والط بة للتنب  بالدر ة الكل ة للت ،0.001مستو  د لة 

ان ل  قدر   الضم ر ، وف   ن عامل  أظة الوع  )Semerci()93 2017(نتائر الدراسة الحال ة مع ما تو لت إل   دراسة  وتت ق

مر تنب  بالتن شرات المولكنها ا تل ت معها ف  ان بُعد ا ن تاب على الخبر   ان مم  قو   اإللكترون ،تعرض للتنمر ف  التنب  ة 

تل ة وره المخ و ن العياب ة ل س لها تأث ر على التنمر اإللكترون  ف   ومتنمر(،     ضح ةاإللكترون  ف   ور  المختل ة 

 ان   نبسا  ةان  ف   )Peluchette et al,))15 2015( نتائر الدراسة الحال ة مع نتائر دراسة ا تل ت.  ما ومتنمر(     ضح ة

مال الشخي ة  ن     نبغ  إه إلى )Glasø()94 2007 (، و شارت دراسةللتنمر اإللكترون تعرض ف  الالأدر  التنب  ة  الد ه

 ف  فهم  اهر  التنمر. امهمً  باعتبارها عاماًل 

 ا هتمامات،و مكم ت س ر النتائر السابأة ف  ضوء  ن المراهق  م ل ال  الت ك ر والتيرف بطرس  د د  ولد   الرغبة ف  تجد د 

والتعامل بطرس مختل ة مع مواقع ا نترنت والتوا ل ا  تماع  وحب ا ستطالع والمغامر  و سر الروت م الذي  تعامل ب  
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ولكن   أو،   قران ،نترنت بطر أة تأل د ة  سائر ونت جة لذلك فإن      ضل استخدا، اإل الجمود، ما ان  فكاره تتم ز بعد،  اآل رون،

بتجربة سلو  ات غ ر مأبولة  انتحال الشخي ة وغ رها لما  الحظ  مم إقبال العد د على مشاهد  تلك السلو  ات ن وقد  كتسبون مم 

 الشهر .ورائها 

  التوصيات

مما  ، مد  المراهأرون  لا ست اد  مم نتائر الدراسة الحال ة ف  محاولة التعرف على األسباب الت  قد ت دي الى التنمر اإللكت .1

 . ساعد على الحد مم هذه الظاهر  والأضاء عل ها

تابعة وم ،كترون تنمر اإللالمعرض م لخطر الالمراهأ م  بنائهم إعداد دورات تدر ب ة ألول اء األمور لمعرفة     ة التعامل مع   .2

 .شبكات اإلنترنت ومواقع التوا ل ا  تماع على   بنائهم

ارشاد ة  م برامرالت  تهدف الى تيم ف  ضوء متغ رات لم تشملها الدراسة الحال ة وإ راء العد د مم الدراسات واألبحاث  .3

 .للتنمر اإللكترون وعال  ة وتطو ر برامر وقائ ة للتأل ل مم مستو  التعرض 

 .  جاب اشراص المراهأ م ف  برامر و نشطة ثأاف ة وا تماع ة ور اض ة هادفة لمنحهم فرص التوا ل ا  تماع  اإل .4

 بة.العمل على تطو ر برامر مدرس ة وقائ ة لموا هة المشكالت الت  قد   رضها التنمر اإللكترون  ب م الطل .5

 دا، الخا ئا ستخ لالست اد  مم التكنولو  ا على نحو إ جاب   التوع ة بمخا ر المراهأ م  منهر إرشاد توعوي لتو   تبن  .6

 لإلنترنت وتكنولو  ا ا تيال الحد ثة على المجتمع وال رد.

  مقترحةبحوث 

 .رالمعرض م للتنم األمم الن س  لد  ع نة مم المراهأ مالشعور بالعالقة ب م التنمر اإللكترون  و دراسة .1

 مم المراهأ م. المتنمر   والضح ةمم و هة نظر  اإللكترون  بعض ا ضطرابات الن س ة بالتنمر عالقة .2

 وعالقت  بأسال ب المعاملة الوالد ة لد  األ  ال والمراهأ م.اإللكترون  التنمر  دراسة .3
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تأثير جودة الخدمة على رضا العمالء ووالئهم، مع التأثير المعتدل لحساسية األسعار والباحثين عن الجودة: دراسة تجريبية على 

 دبي، العربية(ركاب شركات طيران اإلمارات العربية المتحدة )اإلمارات، االتحاد، فالي 

   Impact of Airline Service Quality on Passenger Satisfaction and Loyalty: Moderating Influence of Price 

Sensitivity and Quality Seekers (Emirates Airline, Etihad Airways, Flydubai, Air Arabia) 

 

*Dr. Harith Yas albayati 

Abstract 

The purpose of this research is to look at the strategic leadership 

styles (transformational, transactional, and charismatic) in terms 

of: the different leadership styles, and knowing how they affect 

the performance of employees, along with the mediation effect of 

knowledge sharing in Dubai, Abu Dhabi and Ajman Municipality, 

a good leader motivates employees, and does not Motivation 

depends only on improving job performance and their 

commitment within the organization to it; It also bypasses job 

requirements and enhances overall organization performance and 

profit Quantitative research technique was used A survey 

questionnaire with structured questions was created and evaluated 

using the five-point Likert scale 335 people participated in the 

questionnaire and analyzed using Smart-PLS software , The 

structural equation modeling was also used to test path analysis 

and hypotheses, and three main independent variables were built: 

transformational leadership, transactional leadership, and 

charismatic leadership, in addition to a dependent variable: 

employee performance that was built in a theoretical framework 

in this study. Strategic leadership has a significant impact on the 

performance of employees, through knowledge sharing, and 

according to the results of the study, it is likely that municipal 

leaders who apply strategic leadership - effectively - to increase 

employee performance significantly, and the researcher presented 

a number of recommendations that are considered useful in 

Search scope. 

Keywords: strategic leadership style, transformational leadership, 

transactional leadership, charismatic leadership, municipality, 

knowledge exchange. 
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 ملخص
الغرُض من هذا البحث، النظر ألنماط القيادة اإلستراتيجية 

ة )التحويلية، والمعامالت، والكاريزمية( من حيث: أنماط القياد

المختلفة، ومعرفة كيفية تأثيرها على أداء الموظفين، جنبًا إلى 

جنب مع تأثير الوساطة لتبادُل المعرفة في بلدية دبي وأبو ظبي 

وعجمان يَُحف ِّز القائد الجيد الموظفين، وال يتوقف التحفيز فقط 

على تحسين األداء الوظيفي والتزامهم داخل المنظمة به؛ بل إنه 

ز األداء العام للمؤسسة يتخطى كذلك ُمتط لبات الوظيفة، ويُعز ِّ

وربحها، وقد تم استخدام تقنية البحث الكمي، وتم إنشاء استبيان 

المكون  Likertمسح بأسئلة منظمة، وتقييمه باستخدام مقياس 

شخًصا في االستبيان، وتم  335من خمس نقاط، وقد شارك 

دام ، كذلك تم استخSmart-PLSالتحليل باستخدام برنامج 

نمذجة المعادلة الهيكلية الختبار تحليل المسار والفرضيات، 

وكشفت نتائج الدراسة أن أنماط القيادة اإلستراتيجية لها تأثير 

كبير على أداء الموظفين، من خالل مشاركة المعرفة، ووفقًا 

ح أن يؤدَي قادة البلديات الذين  لنتائج الدراسة، فمن الُمرجَّ

إلى زيادة أداء  -بشكٍل فاعل-اتيجية يُطبقون القيادة اإلستر

الموظفين بشكل كبير، وقد قام الباحث بتقديم جملة من التوصيات 

 التي تعتبر نافعة في نطاق البحث.

الكلمات المفتاحية: أسلوب القيادة اإلستراتيجية، القيادة التحويلية، 

 قيادة المعامالت، القيادة الكاريزمية، البلدية، تبادل المعرفة. 

______________ 
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 مقدمة

ضبط استراتيجياتها من أجل الحفاظ على حصصها تُعدُّ العمليات في صناعة الطيران تنافسي ة للغاية، مما يتطل ب من شركات الطيران 

في السوق أو زيادتها؛  ويركز المشغلون الناجحون في الصناعة على تعزيز رضا الركاب ووالئهم باستمراره في هذا الصدد، تعد 

. وقد )1((9Khudhair, Jusoh, Mardani, Nor, & Streimikiene, 201جودة الخدمة من بين الدوافع الرئيسة للرضا والوالء )

أد ى ذلك إلى ابتكارات وتعديالت في جودة الخدمة التي تقدمها شركات الطيران المختلفة. على ما يبدو، فإن جودة الخدمة ورضا 

العمالء هي مفاهيم مترابطة. وفقًا مكَّنت زيادة الوصول إلى المعلومات والعولمة، العمالَء من المقارنة ومقارنة جودة الخدمة، 

تشير األبحاث إلى أن جودة الخدمة  .فإن مثل هذه التطورات في األسواق االستهالكية تؤثر على مستويات رضا الركابوبالتالي، 

 المقدمة لكل عميل تؤثر بشكٍل مباشر على مستوى رضاهم؛ وبالتالي تؤثر بشكٍل إيجابي على القدرة التنافسية للشركات

 (2018,Jusoh et al))2(ت الخدمات أن نجاح األعمال يعتمد على تطوير تجربة المستخدم وإدارتها؛ ألنه . تُدرك الكثير من شركا

؛ فقد )3((Verbauskiene & Griesiene,2014من المرجح أن يكرر العمالء الراضون عمليات الشراء، ويقدمون التوصيات )

رة وتوقعات العمالء في استطالعات ها لتقييم جودة الخدمة وتقييم جودة الخدمة ترى المنظمات االختالفات بين جودة الخدمة المتصو 

 .)4((2013Svagzdiene&  ،Reklaitiene ،Jasinskas ,) للمؤسسة وفقًا لـ بنيات منفصلة لبعد الجودة 

تمثل وجهات النظر الجديدة هذه تحديات  تميز السوق االستهالكية في صناعة الطيران بالديناميكية المتطورة في األذواق والتفضيالتت

لون إلى تقنيات حول كيفية التأثير  لمشغلي الخطوط الجوية في جميع أنحاء العالم. إنهم يسعْون لفهم ديناميكيات السوق، وبالتالي، يتوص 

على رضا العمالء ووالئهم. وقد أجبر ذلك الكثير من شركات الطيران على ات باع مجموعة واسعة من اآلليات لضمان احتفاظهم 

. في خضم كل ذلك، كانت )5((2016وجذب عمالء جدد، وإنشاء قاعدة سوق نشطة لعملياتهم )مارداني وآخرون،  بالعمالء الحاليين،

التكنولوجيا أداةً حاسمة في تطوير السوق. اعتمدت الخطوط الجوية التكنولوجيا بشكٍل شامل لمواءمة طريقة تقديم الخدمات في جميع 

البعض يكشف أن صناعة الطيران تركز بشكل متزايد على ضبط عروض خدماتها للمنافسة  مراجعة األدبيات التي قدمها أنحاء العالم 

تم وضع جودة الخدمة في مكانٍة  .في السوق. باإلضافة إلى ذلك، تظهر المنافسة في هذا القطاع في التقييم ونوع الخدمات المقدمة

العمالء الذين تخدمهم كل شركة طيران بشكٍل وثيق  . يعتمد عدد)1((2019مركزية في نجاح شركات الطيران )خضير وآخرون، 

على طبيعة الخدمة المقد مة. تؤثر خدمة العمالء بشكٍل مباشر على معدل عودة العمالء وكذلك معدل رضا العمالء، كل هذه العوامل 

يحدد استخدامهم الالحق  تؤثر على والء العمالء على المدى الطويل. يهتم عمالء شركات الطيران بشدة بكيفية معاملتهم، وهذا

ٍر إيجابي عن شركة طيران واتصال مباشر. االتساق في جودة  للخدمة. عندما يتم تقديم خدمات عالية الجودة، فإنها تؤدي إلى تصو 

 )Weerasiri ()6و Dassanayake الخدمة أمر مرغوب فيه لشركات الطيران لتحقيق والء العمالء على المدى الطويل. وفقًا لـ

 .، فإن رضا العمالء أمٌر بالغ األهمية في تحقيق الميزة التنافسية في الصناعة(2017

اختبرت العالقات بين األبعاد الثالثة لجودة الخدمة )قبل الرحلة وخاللها وبعدها( ورضا  *(2013ناموكاسا (على الرغم من أن 

راسة المذكورة أعاله اللتقاط الثالثة تكشف أبعاد جودة الركاب ووالئهم، ومع ذلك فإن الفحص الدقيق لإلجراءات المستخدمة في الد

 الخدمة أن األبعاد الثالثة قد تم قياسها من خالل خمسة عناصر فقط، مما يقلل من صحة القياسات. على سبيل المثال،

 )Mostert, P. G., Van Rensburg, L. R. J., & De Meyer, C. F. 2009()7( 

ائرة من خالل "المجاملة" و "المهارات اللغوية" فقط؛ في حين تكشف الدراسات المختلفة أن الخدمة يتم التقاط الخدمة على متن الط

أثناء الرحلة تتضمن عناصر أخرى مثل "الميزات الداخلية للطائرة" التي تعطي إحساًسا بالنظافة والراحة، "األطعمة والمشروبات 

جراء مالحظات مماثلة مع البعدين اآلخرين. لذلك فإن الهدف األول من هذه والجودة"، "الترفيه على متن الطائرة"، إلخ ، يمكن إ

الدراسة هو التحقق من العالقات بين جودة الخدمة قبل الرحلة وفي داخلها وبعدها، ورضا الركاب ووالئهم من خالل مجموعة واسعة 

تم التقاطها بشكٍل صحيح في قياسات هذه المتغيرات من التدابير التي تم تكييفها من دراسات مختلفة، من أجل ضمان جودة الخدمة. 

 .الكامنة. وبالتالي تحسين متانة وصالحية قياس جودة الخدمة

 

____________ 

 A1انظر الملحق *
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و تقر أدبيات سلوك المستهلك بأن التركيبات التي تعكس نفسية المستهلك مثل "حساسية السعر" و "الباحثين عن الجودة" لها تأثير 

كبير على رضا العمالء ووالئهم  على الرغم من أن الكثير من الدراسات قد نظرت في كل ٍ من حساسية األسعار وبروز الجودة )أي 

إال أنه يبدو أن هناك دراساٍت نادرة تبحث في التأثير المعتدل لحساسية األسعار  ،الباحثين عن الجودة( لركاب الخطوط الجوية

العالقات بين جودة الخدمة قبل الرحلة وفيها وبعدها ورضا الركاب، مما يؤثر الحقًا على والئهم تجاه  والباحثين عن الجودة، على

شركة الطيران. لذلك، تقترح الدراسة الحالية معالجة هذه الفجوة من خالل التحقيق في التأثير المعتدل المحتمل لحساسية األسعار 

 .د جودة الخدمة ورضا الركابوالباحثين عن الجودة، على العالقات بين أبعا

يتركز سياق هذه الدراسة حول سوق ركاب شركات الطيران التي تستخدم اإلمارات العربية المتحدة كمحور من وإلى وجهات أخرى. 

رت اإلمارات العربية المتحدة لتصبح وجهة سياحية شهيرة للزوار من جميع أنحاء العالم عالوة على ذلك،  بمرور الوقت، تطو 

ارات الدولية الثالثة المستخدمة بشكٍل متكرر في اإلمارات العربية المتحدة ؛ تعمل أبو ظبي ودبي والشارقة كمراكز ألربع المط

شركات طيران ؛ طيران اإلمارات واالتحاد وفالي دواب والعربية للطيران إلى وجهات أخرى حول العالم. من خالل إجراء هذه 

تأمل هذه الدراسة في الكشف عن رؤى ذات صلة ، ضم أكبَر عدٍد من المسافرين الدوليين الدراسة في السياق أعاله، والذي ي

بالعالقات بين جودة الخدمة والرضا والوالء. من الُمتوقع أن تساهم هذه النتائج في مجموعة المعرفة حول رضا الركاب وتوفر أيًضا 

 ان.أدلة مهمة ألصحاب المصلحة في الصناعة المرتبطين بقطاع الطير

  مراجعة األدبيات السابقة

يقدم هذا القسم لمحة عامة عن الدراسات السابقة التي تم إجراؤها حول الصلة بين جودة الخدمة ورضا الركاب والوالء. يرك ز على 

 فحص البحث حول خدمة الخطوط الجوية، وكيف أثرت على رضا العمالء بمرور الوقت؟

 جودة خدمة الخطوط الجوية 

 – SERVQUALهناك مجموعة متنوعة من التعاريف واألبعاد ونماذج القياس فيما يتعلق بجودة الخدمة. النموذج األكثر شيوًعا هو 

)Parasuraman et al. 1985 ))8(  ًحا يصف النموذج التناقض أو نظرية الفجوة: يمثل الفرق بين تصورات الخدمة والتوقعات، ُمرج 

 خدمة، متغيًرا واضًحا ألداء الخدمة باألهمية المعينة لكل بُعد

 (Rasli, Sekliuckiene, Baghirov, & Zhang, 2016))9(.  

تنقسم جودة خدمة الخطوط الجوية إلى ثالثة أقسام مترابطة، تتميز بكمية كبيرة من الديناميكية في السوق، هذا، وقد أد ى ظهور 

نات الخدمة الجديدة المتعلقة بخدمات ما قبل الرح ِّ لة وفيها وبعدها، إلى تطوير استراتيجيات جديدة لمواكبة توقعات العمالء. وعلى مكو 

سبيل المثال: فقد  أصبحت برامج المسافر الدائم جزءاً ال يتجزأ من خدمات ما بعد الرحلة في صناعة الطيران ، يستخدم المستهلكون 

التكلفة ذات جودة عالية للخدمات. عالوة على ذلك، أن  معلوماٍت من وسائل التواصل االجتماعي للبحث عن رحالت جوية منخفضة

ز شركات  خدمات ما قبل الرحلة مصممة للسماح للركاب باالسترخاء، واالستمتاع بالترفيه، ومواكبة المواعيد النهائية. لذلك، ال ترك ِّ

 قبل الرحلة وبعدها. الطيران فقط على الخدمات أثناء الرحلة، بل إنها تُْولي اهتماًما كبيًرا لتجارب العمالء

 خدمات ما قبل الرحلة

يتم تقديم خدمات ما قبل الرحلة للركاب قبل أن يحصلوا على تجربة السفر. يتم تقديم هذه الخدمات من قِّبَل موظفي الخطوط األمامية 

العمالء قبل صعودهم على ، والطريقة التي يتم التعامل بها مع )1((2019إلى أن يصعد الركاب على متن الطائرة )خضير وآخرون، 

متن الطائرة هي أحد العوامل الحاسمة لسلوك العمالء في الرحالت الالحقة. ات سمت صناعة الطيران بزيادة المنافسة، وهناك جهد 

ن مكثف لجذب المزيد من العمالء واالحتفاظ بهم من خالل تحسين جودة الخدمة الُمقدمة. كشفت األبحاث أن الوافدين الجدد يستخدمو

التسعير المنخفض كاستراتيجية رئيسية لكسب موطئ قدم في السوق؛ بينما يكافح المشغلون األكبر سنًّا إلعادة عمالئهم، وفي دراسة 

أجراها، فقد تم اكتشاف أن رضا العمالء وربحية شركات الطيران مرتبطان. كان هذا مستقالًّ عن استراتيجية التسعير التي استخدمتها 

 .الطيران التي شملها االستطالع. في صناعة الطيران، للمستهلكين احتياجات مختلفةأيٌّ من شركات 

دَّت خبراتهم مع خدمات ما قبل الرحلة لتكون أساسية في شرح مواقفهم ورضاهم. تبدأ خدمات ما قبل الرحلة بالبحث عن أسعار  لقد أُعِّ

من حيث الخدمة بناًء على صورة شركة الطيران وخدمات تسجيل مغرية تليها سهولة حجز التذاكر والحجز. وتشمل أيًضا التوقعات 

 الوصول وسلوك الموظفين قبل الصعود إلى الطائرة ومالءمة جداول الرحالت والمغادرة في الوقت المحدد

ي أن يكون لمضيفي العمالء في منصات إصدار التذاكر تأثيٌر كبيٌر على مواقف العمالء تجاه شركة الطيران. أظهر البحث الذ 

يتوقع المسافرون أن  .الحاضرين المهتمين والمرحبين كانوا أكثر جاذبية للعمالء مقارنة بأولئك الذين كانوا بال عاطفة مع العمالء
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يكون الحاضرون حريصين على الرد على استفسارات العمالء المختلفة فيما يتعلق بالخدمات المتوقعة. يواجه بعض العمالء صعوبة 

راتهم في التنقل عبر م ل ، نصات الحجز، ونتيجة لذلك؛ تؤثر حرية المستخدم في مثل هذه المنصات على تصو  ونتيجة لذلك؛ تفض ِّ

الكثير من شركات الطيران االستعانة بمصادر خارجية إلصدار التذاكر وإعادة التقييم؛ حتى يتمكنوا من التركيز على جوانب أخرى 

 من خدمات ما قبل الرحلة.

 الطائرةخدمات على متن 

،  (Chen at al.2011)* إن هناك ارتباًطا قويًّا بين الخدمات على متن الطائرة ومواقف العمالء وتصوراتهم حول شركة الطيران

من الضروري اعتبار الخدمات أثناء الرحلة مكونًا أساسيًا لجودة خدمة الخطوط الجوية. هذه هي  )1((2019لخضير وآخرون. (وفقًا 

للركاب أثناء وجودهم على متن الطائرة. غالًبا ما يقضي الركاب وقتًا طوياًل داخل الطائرة، وبالتالي يحصلون على الخدمات المقدمة 

على شركات  PricewaterhouseCoopers وقٍت كبير لتقييم االختالفات بين توقُّعاتهم وخبراتهم. تشير األبحاث التي أجرتها شركة

الرحلة بين شركات الطيران المختلفة متنوعة، وغالًبا ما يتم وضعها في سياق ثقافي؛ ولكن أهمية طيران مختلفة إلى أن الخدمات أثناء 

ذلك تعد الخدمة على متن الطائرة مرتفعة بشكٍل ملحوظ بين الركاب حتى من مختلف الثقافات ، وتكشف الدراسة كذلك أنه من بين 

سافرين هي إدراك النظافة والراحة داخل الطائرة، والترفيه على متن الطائرة، الخدمات على متن الطائرة، فإن أهم القضايا بالنسبة للم

وجودة وخيارات األطعمة والمشروبات، والشعور باألمان. لذلك، تُعد هذه العناصر مكوناٍت أساسية للخدمات على متن الطائرة، إلى 

 .جانب المهارات اللغوية والمجاملة لطاقم الطائرة

 ان في جميع أنحاء العالم لضمان حصول المضيفات على الكفاءة المطلوبة في تقديم الخدمةوقد سعت شركات الطير

. على سبيل المثال، تُعد اللغة اإلنجليزية لغة قياسية للتواصل في خدمة عمالء شركات الطيران، ومع )5((2016)مارداني وآخرون،  

اللغات لصالح الركاب. لقد أدركوا أن وجود الكثير من المتحدثين ذلك؛ فإن الكثير من شركات الطيران تضم أيًضا طاقًما متعدد 

الدوليين على متن الطائرة يوفر ميزة تنافسية في السعي لتحقيق رضا المستهلك في الصناعة. افترض أن المهارات اللغوية أساسية في 

ية ميزات الجزء الداخلي للطائرة في تعزيز رضا التوسط وتعزيز الخدمات عالية الجودة بين العمالء. ناقش باحثون آخرون سابًقا أهم

ز رضا العمالء؛ هناك عامل مهم آخر يؤثر   العمالء إن ضمان نظافة المقصورة والمراحيض، والترفيه الكافي، والمقاعد المريحة يُعز 

 .ديمها أثناء الرحلةبشكل كبير على رضا الركاب؛ وهو الجودة والنوع والتنوع في اختيار األطعمة والمشروبات التي يتم تق

وهنا يمكننا رؤية مثال على مقدار اهتمام شركات الطيران بالخدمات على متن الرحلة هذه األيام، من خالل تركيزها على الترفيه على 

عالم ، فقد تواصلت شركات الطيران مع وسائل اإل(IATA) متن الطائرة. إذ وفقًا لدراسة مستقلة أجراها االتحاد الدولي للنقل الجوي

اعتمدت بعض شركات الطيران كاملة الخدمات أنظمةَ ترفيٍه مخصصةً لعمالئها، تشمل: توفير شاشات  الرئيسة لألنشطة الترفيهية

و تسمح هذه األنظمة للركاب بمشاهدة األفالم واالستماع إلى الموسيقى ولعب األلعاب  .مستقلة، وأنظمة موسيقى ستيريو للركاب

مع تزايُد انتشار األجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر؛ أصبح بإمكان المستهلكين اآلن االستمتاع بخدمات  المختلفة أثناء الرحلة.

 الترفيه 

 . هذا أمٌر شائع خاصة للمسافرين لمسافات طويلةWi-Fiمن أجهزتهم الخاصة من خالل الوصول إلى اإلنترنت باستخدام 

 . )1((2019)خضير وآخرون،  

 انخدمات ما بعد الطير

 يختبر الركاب خدمات ما بعد الرحلة بمجرد مغادرتهم الطائرة. هناك الكثير من خدمات ما بعد الرحلة التي تهم الركاب:

هو الوصول في الوقت المناسب؛ يتوقع المسافرون أن تصل الرحلة إلى وجهتها في الوقت الذي تحدده شركة الطيران )خضير  -األول

المكونات األخرى لخدمات ما بعد الرحلة: سلوك الموظفين بعد النزول من الطائرة، والمسؤولية تجاه . تشمل )1((2019وآخرون، 

الركاب المتأخرين، واالستجابة للشكاوى، وإدارة األمتعة والتعويضات في حالة فقدان األمتعة، وبرامج المسافر الدائم. تماًما مثل 

ا في تحديد مستوى الرضا بين الركابخدمات ما قبل الرحلة وداخلها، تلعب خدمات ما ب  )Khudair et ()1عد الرحلة دوًرا مهمًّ

al2019)... ، 

____________ 

 A1انظر الملحق *
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ل المسؤولية عند حدوث خطأ. تشمل خدمات ما  مون بالشفافية والصدق واالستعداد لتحمُّ دي الخدمة الذين يتَّسِّ وينجذب العمالء إلى مزو 

تجاه الركاب كل ما تأخَّرت الرحالت الجوية، وقد يفوت الركاب رحالتهم المتصلة. عندما يُظهر موظفو شركة  بعد الرحلة االلتزام

الطيران في المطار إحساًسا بالعناية بالركاب، ويحاولون التعامَل بشكٍل استباقي مع احتياجات الركاب في مثل هذه المواقف؛ فإنه 

؛ هذا يساعد شركة الطيران على تنمية الثقة بين   عدد الركاب في شركة الطيرانيحول الموقف السلبي إلى إيجابي من حيث 

 .المستخدمين

إنه من الممكن إجراء مالحظات مماثلة حول جوانب أخرى من تفاعالت ما بعد الرحلة، مثل احتمال وجود أمتعة في غير مكانها، وما 

د الرحلة، كان العمالء قلقين بشأن تأمين أمتعتهم. من المتوقع أن تبذل إلى أنه في ضوء خدمات ما بع إلى ذلك. أشارت دراسة أجراها

شركات الطيران قُصارى جهدها لضمان عدم فُقدان أمتعة الركاب في أي وقت. يضمن تطبيق التقنيات الحديثة لحفظ األمتعة 

أشارت األبحاث إلى أن الركاب الذين فقدوا أمتعتهم في السابق تتطور لديهم مواقف سلبية،  . واستعادتها راحة العميل أثناء السفر

ومن الجوانب المهمة األخرى  .الطيران؛ هذا يؤثر سلبًا على خبراتهم  الالحقة مع  شركة الطيران ويفتقرون إلى الثقة في شركات 

ء هو برنامج المسافر الدائم؛ حيث تضمن هذه األنظمة أن تظل شركة لخدمات ما بعد الرحلة التي لها تأثير كبير على والء العمال

 الطيران على اتصال بالركاب، وتشغل حيًزا ذهنيًا عند وضع خطط سفر الحقة.

 رضا الركاب  

 في هذه الدراسة، يتم استخدام "رضا الركاب" بشكٍل مترادف مع "رضا العمالء"، وهو يشير إلى قدرة خدمة معينة على تلبية  

رضا العمالء هو الموقف العام تجاه خدمة معينة أو سلعة. كما يشير إلى الشعور الفردي بالسعادة أو   توقعات الركاب بشكل فاعل

ر للمنتج فيما يتعلق بتوقعاته  يتمثل أحد األهداف االستراتيجية الرئيسة لشركات الطي ران خيبة األمل الناتجة عن مقارنة األداء الُمتصوَّ

 نحاء العالم في تقديم خدمات مرغوبة؛ وبالتالي تحقيق أعلى مستوى من الرضا بين المستهلكين بناًء على موقعهم في السوقفي جميع أ

يختلف مفهوم الرضا ويعتمد على كيفية تعامل شركة الطيران مع عمالئها والتعامل  معها. وظهر أن رضا العمالء يؤثر على  .

جودة الخدمة التي يقدمها موظفو الخطوط الجوية سواء على متن الطائرة أو خارجها، تحدد وبالتالي، فإن   صورة شركة الطيران

أحد اآلثار المترتبة على نموذج جودة الخدمة هو أن رضا العمالء يقود إلى أهداف أخرى قائمة على األداء  .مدى رضا الركاب

العمالء  العائدين. أحد الموضوعات األساسية لجودة الخدمة هو للشركة يؤدي العميل الراضي إلى والء الركاب، وبالتالي الكثير من 

الفجوة بين التوقعات والخبرة الُمتصورة للخدمة. ومن ثمَّ، فكلما زاد تضييق الفجوة بين جودة الخدمة المتوقعة والجودة المتصورة 

 للخدمة المقدمة؛ ارتفع مستوى الرضا المستمد من الخدمة الُمقدَّمة.

 والء الركاب

ألهمية والء العمالء في مؤسسات األعمال استفساًرا علميًا مكثفًا، يوضح كيف يقود الوالء األهداف االستراتيجية، مثل استدامة أداء و

الشركة على وجه التحديد، كان والء العمالء أمًرا أساسيًّا في صناعة الطيران؛ حيث يهتم الالعبون بتوسيع أحجام أسواقهم من خالل 

 . ركزت الكثير من الدراسات على تحديد سوابق والء العمالء. )10((Mardani et al. 2015عالية الجودة )توفير خدمات 

هو نتاج لسلوكيات العمالء وتصوراتهم التي طوروها تجاه مقدمي الخدمات  )Parasuraman et al 1985()8(أن والء العمالء

أن الوالَء مستمدٌّ مباشرة من رضا العمالء. سيتم تحديد   المختلفين. وحيث إن نفس النتائج قابلة للتطبيق في صناعة الطيران؛ فقد وجد

دمين متكررين للخدمة. عالوة على ذلك، تم الكشف عن أن العمالء الراضين عن طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة ليصبحوا مستخ

والء العمالء هو مؤشر على الرغبة في إنفاق أو استهالك المزيد من السلع من مزوٍد معين. يرتبط  تطوير استراتيجيات النمو 

ثبت أن والء العمالء يتأثر  ،  )Park et al. 2004()11( لشركات الطيران ارتباًطا وثيقًا بوالء العمالء. في دراسة أخرى بواسط

رة، واالتساق في تقديم الخدمة، والجودة الشاملة للخدمات  المقدمة  .برضا العمالء، وقيمة المنتج الُمتصوَّ

 حساسية السعر

بين حساسية السعر هي تصرف المستهلك فيما يتعلق بالمفاضلة بين سعر الخدمة والسمات األخرى مثل الجودة. لذلك، يتراوح العمالء 

أولئك الذين يمنحون األولوية لسعر الخدمة على جميع االعتبارات األخرى )على سبيل المثال: مستوى عاٍل من حساسية األسعار(، 

فإن حساسية  وأولئك المستعدون لمقايضة مزايا السعر مقابل مزايا أخرى مثل الخدمة الفائقة )أي منخفضة مستويات حساسية السعر( .

تمد على عوامل مثل: احتياجات العمالء، والعواطف، والمنافسة. من المتوقع أن تدرك شركات الطيران هذه السعر متغيرة، وتع

الظاهرة لكي تفهم عمالئها بشكل فاعل. بالنسبة للعمالء ذوي الحساسية العالية للسعر، فإن قرارات الشراء الخاصة بهم تستند إلى 

رة للخدمة   القيمة النقدية المتصوَّ
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أخرى، فإن الحساسية المنخفضة للسعر بين المستهلكين تجعلهم أقل تركيًزا على القيمة النقدية للخدمة، ويميلون إلى تقييم  من ناحية

الفوائد األخرى للخدمات المقدمة في حسابات قراراتهم. حدَّد العلماء حساسية السعر بأنها الدرجة التي تؤثر بها التغييرات في تكلفة 

 ستهالك العمالء. لقد ثبت أن حساسية  السعر تؤثر على الخيارات التي يتخذها الناس.المنتج على أنماط ا

 طالبي الجودة

هذه فئة خاصة من المستهلكين الذين يتمتعون بمعلومات جيدة، ويجمعون معلوماٍت كافيةً حول جودة الخدمة لمقدم الخدمة من قبل، 

الجودة"(. وعادة ما يسعْون للحصول على أفضل الخدمات جودة، ويقرأون ويختارون الشركة )يشار إليهم باسم "الباحثين عن 

المراجعات، ويجعلون أنفسهم على دراية بجودة الخدمات التي تقدمها الشركات المختلفة في أي صناعة معينة. الباحثون عن الجودة 

. تعتمد )1((2019تخاذ القرارات )خضير، هم األفراد الذين يسعْون للحصول على معلوماٍت حول خدمة أو منتج، ويستخدمونها ال

الشركات على االبتكارات والتحسينات المستمرة لجودة خدماتها؛ لتلبية االحتياجات المتنوعة لهذه الفئة من المستهلكين بشكٍل مناسب. 

 وفقًا  .راءيتميز الباحثون عن الجودة أيًضا بالقدرة على إجراء بحٍث عميق حول خدمة معينة، قبل اتخاذ قرارات الش

صون أهميةً أقل للسعر؛ مقارنةً بالجودة. إنهم على  عادةً ما يكون الباحثون عن الجودة أشخاًصا من ذوي الدخل المرتفع، ويُخص ِّ

استعداد لدفع أسعار أعلى؛ مقابل الخدمة المتفوقة في فئة معينة من مقدمي الخدمات، مثل: شركات الطيران. لذلك، عندما يستخدم 

عن الجودة شركات طيران منخفضة التكلفة أو كاملة الخدمات لسفرهم؛ فإنهم يقارنون المشغلين في الفئة التي يخططون الباحثون 

 للسفر فيها قبل اتخاذ قرارهم.

في صناعة الطيران، الباحثون عن الجودة هم مسافرون متكررون يصبحون مع مرور الوقت عمالء مخلصين ألفضل مشغلين في 

 .فئتهم

 إطار البحث والفرضياتتطوير 

 يعتمد اإلطار المقترح لهذه الدراسة على دمج حساسية األسعار والباحثين عن الجودة في العالقة بين جودة الخدمة ورضا الركاب

 . يعتمد(. يقترح هذا النموذج أن العالقة المميزة بين جودة الخدمة ورضا العمالء تتأثر بمتغيرْين معتدلْين1.0وبالتالي الوالء )الشكل 

رها الركاب في كل مرحلة من مراحل رحلتهم )أي: قبل  النموذج المفاهيمي على افتراض أن مستويات جودة الخدمة التي يتصو 

ن ثم  سيؤثر الحقًا على والء الركاب. تم  الرحلة، وفيها، وبعدها(، ستؤثر على مستويات الرضا التي يشعر بها الراكب، والذي مِّ

 عة للعالقات في األقسام التالية.توضيح الفرضيات الموضو

 

 : نموذج البحث1الشكل 
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 العالقة بين جودة الخدمة ورضا الركاب )قبل الرحلة، وعلى متنها، وبعدها(

في سياق صناعة الطيران، تمت دراسة الصلة بين جودة الخدمة ورضا الركاب في الغالب على أنها بنية أحادية البعد )على سبيل 

 *) Namukasaمن بين االستثناءات القليلة الدراسة التي أجراها )Suki( )13 2014)؛  )12( (& 2012Subha Archana)المثال، 

حيث تم النظر في جميع األبعاد الثالثة، ولكن مع مكونات خدمة محدودة. تقترح الدراسة الحالية استكشاف العالقات بين جودة  (2013

نات الخدمة بشكٍل كبير تحت كل بُعدالخدمة )قبل الرحلة، وفيها، وبعدها( ورضا  تُشير خدمة ما  :الركاب ووالئهم مع المزيد من مكو 

 قبل الرحلة إلى تقديم الخدمة التي يُصادفها الركاب ويتصورونها قبل وصولهم إلى المطار

حل التفاعل بين في كل مرحلة من مرا )Paramonovs, S. & Ijevleva, K. 2015 ))14 (. *(2016سجادي وآخرون،  -)اعتماد 

عندما يتمكن مقدمو  ، )Parasuraman et al 1985()8.(الراكب وخبرته، وهي إحدى الثغرات المحددة في نموذج جودة الخدمة 

خدمات الخطوط الجوية من تقليل هذه الفجوة بين التوقُّع واإلدراك؛ فمن المتوقع أن يرتفع مستوى رضا الركاب. وكلما كانت الفجوة 

كعنصر من عناصر جودة خدمة -زاد رضا الركاب على األرجح. على سبيل المثال، فإن المغادرة في الوقت المناسب  أقل وضوًحا،

رات الركاب حول شركات الطيران -ما قبل الرحلة يشير إلى أن شركات الطيران الُمعترف بها للمغادرة في  .لها تأثير كبير على تصو 

نات الرئيسة لتصنيفات شركات الطيران نيفات عالية للركاب والتي تُعد أحد الوقت المناسب بشكٍل عام، تحصل على تص ِّ المكو 

 العالمية. وبالمثل، فإن سلوك موظفي الخطوط الجوية عند مكتب تسجيل الوصول؛

يخلق انطباعات مهمة عن عدد الركاب، خاصة في األمور المتعلقة بالمقاعد الُمريحة والبدل المجاني للكمية الهامشية من األمتعة  

 الزائدة، لذلك من الُمحتمل أن يكون لتجربة الركاب من حيث جودة الخدمة قبل الصعود تأثيٌر كبيٌر على مستويات رضاهم.

 :أنصرح رسميًا أنه من المفترض  

:H.1aجودة خدمة ما قبل الرحلة تعمل على تحسين مستوى رضا الركاب 

تشمل الخدمات أثناء الرحلة جميع التفاعالت بين الركاب وشركات الطيران من لحظة بدء صعودهم إلى الطائرة وحتى نزولهم بعد 

ن جودة الخدمة أثناء الرحلة من مجموعة واسعة من الخدما ل فترة الرحلة. تبدأ التجارب باالنطباعات ت للركاب خالالهبوط. تتكو 

األولى عند دخول الطائرة، تليها المساعدة من طاقم الطائرة في الجلوس وتخزين األمتعة المحمولة، وتقديم المناشف الساخنة، 

كاب. خالل الرحالت وبطاقات القائمة. بعد ذلك، يخضع الترفيه على متن الطائرة، وجودة الطعام والمشروبات؛ للتدقيق من قِّبَل الر

ض لجودة الخدمة على متن الطائرة حتى يتم  دي الخدمة في خلق انطباع. يستمر التعرُّ الطويلة، تبدأ نظافة المراحيض ومجاملة مزو 

االعتراضات المختلفة لجودة الخدمة.  ،رضاء الركاب ظاهرة متعددة األوجه تشمل مساعدة الركاب في النزول من الطائرة بسالسة

يخضع تجربة العمالء للخدمات على متن الطائرة للتدقيق الشديد من قِّبل الركاب؛ حيث يمكنهم تحليل مثل هذه التجارب في الوقت 

ح أن يعتمد مستوى الرضا الذي يحصل عليه الركاب م ن الخدماتالفعلي، ومناقشتها أيًضا مع الركاب اآلخرين. لذلك، من المرجَّ  

مي الخدمة على تضييق الفجوة بين توقعات وتجارب الركاب أثناء الرحلة. ونتيجةً لذلك تق ترح على متن الطائرة على مدى قدرة ُمقد ِّ

 هذه الدراسة الفَرضية التالي

:H.1bتعمل جودة الخدمة أثناء الرحلة على تحسين مستوى رضا الركاب 

لة عن خدمات شركات الطيران بمجرد نزول الركاب من الطائرة أجرت شركة االستشارات برايس ووترهاوس  كوبرز دراسة ُمفصَّ

وبعد هبوطها في وجهتها الُمحددة. تُقس م الدراسة خدمات ما بعد الرحلة إلى: توقيت إدارة إنزال الركاب بمجرد توقُّف الطائرة عند 

خاصة للمسافرين الذين يحاولون االتصال برحلة -ت المتأخرة البوابة، وسلوك الموظفين مع الركاب القادمين، واالستجابة للرحال

، وسهولة تقديم الشكاوى، واستجابة الركاب لموظفي شركات الطيران للمخاوف التي أثيرت، وسهولة الوصول إلى األمتعة -أخرى

سة جميع العناصر المذكورة أعاله تلتقط هذه الدرا   ( PwC (  2018والتعامل مع األمتعة المفقودة، وفاعلية برامج المسافر الدائم

 أجرى دراسة .  لجودة خدمة ما بعد الرحلة للتحقُّق من تأثيرها على رضا العمالء، وتمييز الدراسة عن تلك التي أجريت في الماضي

 

__________ 

A1 انظر الملحق *  
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لشركة طيران على أخرى، على الطرق التي تجريبية عن خدمات شركات الطيران في سياق تايوان؛ لتحديد سبب اختيار الركاب 

تعمل فيها عدة شركات طيران. ووجدوا أن إحدى المجاالت التي منحها الركاب األولوية؛ كانت جودة خدمة ما بعد الرحلة التي 

صنيف العالي تضمنت المزايا الُمقدمة من خالل برامج المسافر الدائم التي تنشأ مع بعض الركاب. وتمك نت شركات الطيران ذات الت

 .)jun, L. 2005-Jian))15( من تحويل هذه المشكالت إلى فرص إلثبات جودة خدمات ما بعد الرحلة، مما يخلق مزايا تنافُسي ة لها

فعلى سبيل المثال، عندما يخرج موظفو الخطوط الجوية عن طريقهم لتتبُّع األمتعة المفقودة، ويؤكدون للركاب أن أمتعتهم ستصل في .

حقة، وأن خدمة العمالء ستتابع هذا األمر؛ فإن معظم الركاب يذهبون ولديهم انطباع أفضل عن الخدمة وجودة شركة رحلة ال

وتشمل جودة خدمة ما بعد الرحلة تنفيذ استراتيجيات الخدمة لتحسين تجارب العمالء بمجرد خروجهم من الطائرة بعد  .الطيران

بالت مع الركاب فيما يتعلق بجودة خدمة ما بعد الرحلة، اقترح المستجيبون أنها كانت الهبوط. في دراسة بحثية، حيث تم إجراء مقا

 عاماًل رئيًسا ساهم في قراراتهم في تبديل شركات الطيران. وفقًا ـ 

). Jia, E. A., Cheae, L., Pei, T. P., & Yam, Y. C. 2012))16(  تؤثر جودة خدمات ما بعد الرحلة بشكٍل كبير على اختيار

شركات الطيران بين الركاب. لذلك، تُعد خدمة ما بعد الرحلة أحد أبعاد جودة خدمة شركات الطيران التي من المتوقع أن تؤثر على 

 رضا الركاب وبالتالي على والئهم.

H.1c:الركاب جودة خدمة ما بعد الرحلة تعمل على تحسين مستوى رضا 

 اآلثار المعتدلة لحساسية األسعار

 حساسية السعر: هي الدرجة التي يُدرك بها المستهلكون تكلفة المنتجات، ويستجيبون للتغي رات في أسعار السلع والخدمات

 (Bucklin et al. 1995))17( . 

)Kaura, V., Durga Prasad, C. S., & Sharma, S. 2015 ()18(  ح أن تصبح العالقة بين جودة الخدمة ورضا من المرج 

الركاب ضعيفة، عندما ينتمي العميل إلى فئة شديدة الحساسية  للسعر. في صناعة الطيران، تساهم جودة الخدمات المقدمة بشكٍل 

بتكلفة رحالتهم الجوية، وبالتالي،  في فئة حساسية األسعار المرتفعة، يكون العمالء على دراية مباشر في التكلفة التي يتكب دها العميل 

فإنهم يختارون الحزم التي يمكنهم تحمل تكلفتها؛ بداًل من الذهاب للحصول على أفضل الخدمات في السوق. وتساهم جودة الخدمات 

العالية للسعر  من الكثير من شركات الطيران، بشكل مباشر في التكلفة التي يتكبدها العميل. سيستقر العمالء ذوو الحساسية المقدمة

على الرحالت الجوية المتاحة ذات األسعار المعقولة، وسيعطون أولوية أقل نسبيًا لجودة الخدمة من ناحية أخرى، سيسعى العمالء 

ل التكاليف. كعامٍل  ذوو الحساسية المنخفضة للسعر، إلى الحصول على أفضل الخدمات ذات الجودة ضمن فئات القدرة على تحمُّ

حساسية األسعار على سلوك المستهلك ورضا الركاب. نتيجة لذلك، يتعيَّن على شركات الطيران التأكُّد من أنها تقدم معتدل، تؤثر 

  .أفضل الخدمات ضمن كل فئة للمنافسة بشكٍل إيجابي في السوق

(19)(Kelley, K., Clark, B., Brown, V., & Sitzia, J. 2003). 

 (20)(Krichene, D., Sliti, M., Abdallah, W., & Boudriga, N. 2015) 

 (11)(Lewis, B. R., & McCann, P. 2004)  

(21)(Nadiri, H., Hussain, K., Haktan Ekiz, E., & Erdoğan, Ş. 2008).  

 (22)(Popovic, O. B., Delibasic, M., & Ognjanovic, I. 2018) 

فعندما يكون المستهلكون حساسين للغاية لتغيُّرات األسعار، قد يكون من الصعب على شركة الطيران زيادة أسعار خدماتها بهدف 

تحسين جودة الخدمات. لذلك، من المرجح أن يصبح االرتباط بين جودة الخدمة ورضا العمالء ضعيفًا في نموذج جودة الخدمة من قبل  

)xandris, K. 1997Carroll, B., & Ale()23(  
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). Charoensettasilp, S., & Wu, C. 2013()42( ).2013David Mc A, B. ((52) 

)De Run, E. C., & Ting, H. 2013((62)  وقد وجد الباحثون أن العالقة بين جودة الخدمة ورضا العمالء تتأثر بشدة بالعوامل

الديموغرافية للركاب، وخاصة مستويات الدخل. نتيجة لذلك، يجادل الباحثون بأن مستويات الدخل تؤثر على رضا العمالء بشكٍل 

ء الدراسة أعاله، يمكن القول: أنه عندما يكون لدى الركاب رئيس؛ بسبب الحساسية لتسعير التذاكر بالنسبة لمعايير الجودة. في ضو

مستويات عالية من الحساسية تجاه السعر؛ فإن أولويتهم النسبية تجاه جودة الخدمة ستكون منخفضة، ونتيجة لذلك، ينشأ االرتباط بين 

أن العكس هو الصحيح، مع حساسية السعر  جودة الخدمة )قبل الرحلة وفيها وبعدها(، وسيكون رضا الركاب ضعيفًا نسبيًا، مما يعني

 :1.0كوسيط. لذلك تقترح هذه الدراسة الفرضية الرئيسة التالية إلى جانب ثالث فرضيات فرعية مرتبطة بها في الجدول 

 : الفرضيات حول التأثير المتوسط لحساسية السعر1الجدول 

H-2:  العالقة بين جودة الخدمة ورضا الركاب ستكون أضعف. عندما يكون الركاب في فئة حساسية األسعار العالية؛ فإن

 وعندما يكونون في فئة حساسية السعر المنخفض؛ فإن العالقة بين جودة الخدمة ورضا الركاب ستكون أقوى.

H-2a .تعمل الحساسية السعرية على تعديل العالقة بين جودة خدمة ما قبل الرحلة ورضا الركاب بشكل سلبي 

H-2b  حساسية األسعار على تعديل العالقة بين جودة الخدمة على متن الطائرة ورضا الركاب بشكل سلبيتعمل. 

 

H-2c  

 .تعمل الحساسية السعرية على تعديل العالقة بين جودة خدمة ما بعد الرحلة ورضا الركاب بشكل سلبي

 اآلثار المعتدلة لطالبي الجودة 

 الفئة التي تقدر الجودة على جميع االعتبارات األخرى. في دراسة بحثية قام بهايشمل الباحثون عن الجودة: الركاب في 

)Burning et al. 2009()72(  يُقترح أن الباحثين عن الجودة هم فئة من المسافرين الذين يتخذون قراراتهم الشرائية بناًء على جودة ،

لمسافرين الذين يسعون في الغالب للحصول على أفضل جودة الخدمة المتصورة والمتوقعة، والباحثون عن الجودة هم: فئة من ا

للخدمة ويسعون وراء العمالء المتميزين الخبرة في صناعة الطيران، والخدمات مثل االهتمام اإلضافي من قبل المضيفات والمزيد 

لباحثين عن الجودة وفئات الركاب من مساحة األرجل، وما إلى ذلك، تلعب دوًرا مهًما في قراراتهم. يتمثل االختالف األساسي بين ا

األخرى في أن الفئة األولى على دراية جيدة ويمكنها التمييز بين ما تعلن عنه شركة طيران كخدمة عالية الجودة، وتلك الخدمة 

ار األساسية التي يجب أن تقدمها شركة الطيران على سبيل المثال، ال تعد عناصر معينة من خدمات ما قبل الرحلة مثل األسع

ففي جوهرها، عندما يتمتع الركاب  )Karatepe, O. M 2011()82 .(المخفضة، مسألة ذات أولوية بالنسبة لهؤالء الركاب،

بمستويات عالية من األهمية فيما يتعلق بالجودة؛ فإن توقعاتهم تكون أعلى من غيرهم من المسافرين. ونتيجة لذلك، فإن الفجوة بين 

تصورة أوسع، مما يجعل األمر أكثر صعوبة بالنسبة لشركات الطيران لتحسين جودة الخدمة وتكلفة تقليل التوقعات وتجربة الخدمة الم

هذه الجودة. لذلك، غالبًا ما يكون إرضاء هؤالء الركاب مهمة شاقة إذا كانوا مسافرين بالدرجة االقتصادية  . في ضوء ما سبق، يمكن 

لجودة مرتفعًا؛ فإن االرتباط بين جودة الخدمة ورضا الركاب سيكون ضعيفًا نسبيًا، بينما القول: أنه عندما يكون مستوى الباحثين عن ا

ح أن يكون العكس صحيًحا؛ عندما يكون مستوى طالب الجودة منخفًضا . لذلك، يقدم الجدول  جنبًا -الفرضيات الرئيسة  2.0من المرج 

 :مع الفرضيات الفرعية المقابلة -إلى جنب

 ات حول التأثير الوسيط لطالبي الجودة: الفرضي2الجدول 

H-3 .عندما يكون الركاب في فئة الباحثين عن الجودة العالية؛ فإن العالقة بين جودة الخدمة ورضا الركاب ستكون أضعف :

 وعندما يكونون في فئة الباحثين عن الجودة المنخفضة؛ فإن العالقة بين جودة الخدمة ورضا الركاب ستكون أقوى

H-3a الباحثون عن الجودة، يضبطون سلبًا العالقة بين جودة خدمة ما قبل الرحلة ورضا الركاب. 

 

H-3b الباحثون عن الجودة، يضبطون سلبًا العالقة بين جودة الخدمة على متن الطائرة ورضا الركاب. 

 

H-3c  الركابالباحثون عن الجودة، يضبطون سلبًا العالقة بين جودة خدمة ما بعد الرحلة ورضا. 
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 العالقة بين رضا الركاب ووالء الركاب

ت تغطية العالقة بين رضا العمالء ووالء العمالء على نطاق واسع في األدبيات. بعض الدراسات التي يتم االستشهاد بها بشكٍل  تمَّ

  المثالمتكرر التي تغطي العالقة المذكورة أعاله على سبيل 

)11Wang, 20()29( اختبرت العالقة 

)Davidow, M. 2003()30( نظرت الدراسات المذكورة أعاله في العالقة في سياق قطاعات   ؛ فظهرت إيجابية وهامة، وقد

من بين الدراسات التجريبية القليلة التي فحصت  .األعمال المختلفة، وعدد أقل نسبيًا درس العالقة نفسها في صناعة الخطوط الجوية

 ،)Archana & Subha 2012))12(أجراها  من خالل الدراسات التي تأثير رضا الركاب على والء الركاب

 *(Namukasa 2013) ومؤخًرا من خالل دراسات ومع ذلك، يبدو أن أيًّا من الدراسات المذكورة أعاله لم  تختبر الفرضية في ،

بقة، يُفترض أن تأثير والء الركاب من وجود الوسيطين المستخدمين في النموذج. لذلك، بالتوافق مع النظرية واألدلة التجريبية السا

ا. صرح رسميًا أنه من المفترض أن  :المرجح أن يكون إيجابيًّا وهامًّ

 رضا الركاب له تأثير إيجابي على والء الركاب  

 طريقة البحث

والنهج الكمي من خالل جمع    نظًرا ألن هذه الدراسة تتطلَّب تحلياًل تجريبيًا واختباًرا للفرضيات؛ فقد تم اعتماد النموذج الوضعي   

  البيانات األولية من خالل المسح الذاتي اإلدارة

 تطوير أدوات المسح 

تم تصميم المجموعة األولى من األسئلة في  حيث تم تطوير أداة مسح لقياس كل ٍ من المتغيرات في نموذج البحث باتباع إرشادات

 استبيان المسح لجمع المعلومات الديموغرافية، تليها األقسام التي تتكون من العناصر التي جمعت المعلومات حول كل من المتغيرات

رضية تنعكس من خالل في النموذج. المقاييس المستخدمة لقياس كل ٍ من التركيبات هي مقاييس ليكرت، مع موثوقية تناسق داخلي مُ 

والتي تم تبن ِّيها أو تكييفها من الدراسات المنشورة في دوريات المستوى األعلى )جداول القياس لكل متغير هو مبين  ،قيم كرونباخ ألفا 

 ( A في الملحق

 عينة الدراسة وجمع البيانات

ها اإلمارات العربية المتحدة عبر ثالثة مطارات التحليل لهذه الدراسة، هي ركاب أفراد يسافرون في أربع شركات طيران  وحدة مقر 

دولية. وبالتالي، تم جمع البيانات في مطارات ]أبوظبي ودبي والشارقة الدولية[ من الركاب الذين ينتظرون في صاالت المغادرة 

ت بعد الوصول وأثناء الرحلة ممكنًا التابعة )لالتحاد للطيران، وطيران اإلمارات، وفالي دبي، والعربية للطيران(. لم يكن جمع البيانا

بسبب المخاوف األمنية التي أثارتها سلطات الطيران المدني. نظًرا لطبيعة األعداد الكبيرة من الركاب في حالة تغيُّر مستمر، لم يكن 

ن الركاب الذين كانوا من المجدي إجراء أخذ عينات عشوائية، ومن ثم تم استخدام أخذ العينات المالئمة لالقتراب وجمع البيانات م

راكب أكملوا االستبيان  386استبيانات على المجيبين المحتملين، من بينهم  410تم توزيع ما مجموعه  ينتظرون صعود طائراتهم

 .دقيقة. تم جمع البيانات على مدى أربعة أسابيع 45بأكمله. تم تسليم االستبيانات للركاب وتم جمعها بعد فاصل زمني 

 تتحليل البيانا

إلجراء تحليل أولي مثل استخراج السمات  SPSSمن  23تم تحليل البيانات التي تم جمعها في خطوتين. أواًل، تم استخدام اإلصدار 

 الديموغرافية للمستجيبين، واإلحصاءات الوصفية، واختبار تباين الطريقة الشائعة، واختبار الحالة الطبيعية، والقيم المتطرفة، وما إلى

-Smartمن ) 3.9( باستخدام اإلصدار )SEMرحلة الثانية، المربعات الصغرى الجزئية لنمذجة المعادالت الهيكلية )ذلك. في الم

PLS  لفحص نموذج القياس واختبار الفرضيات 

 السمات الديموغرافية للمستجيبين

٪ 52.1ذكوًرا، في حين أن النسبة المتبقية ٪ من المبحوثين كانوا 47.9إلى أن  3.0يشير التحليل الديمغرافي الموضح في الجدول 

سنة. وبلغت نسبة  50-41سنة، تليها الفئة العمرية  30-21( كانت في الفئة العمرية ٪32.4إناث. تشير الفئة العمرية إلى أن األغلبية )

عاًما من حيث المؤهالت  51 ٪، في حين بلغت النسبة المتبقية ركابًا فوق32.4عاًما  40و  31األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

٪ فقط حصلوا 1.3من خريجي الجامعات، بينما  ٪29.5( حاصلين على دبلوم جامعي )غير جامعي(، ٪42األكاديمية، كان الغالبية )

 .٪ يشغلون مناصب إدارية7٪ طالب و 31.9٪ مهنيين، بينما 39.6على تعليم ابتدائي. فيما يتعلق بالمناصب الوظيفية، كان 

_________ 

 A2و   A3انظر الملحق *
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 : التوزيع التكراري للخصائص الديموغرافية3الجدول 

 العامل المستوى التكرار النسبة

 الجنس الذكور 185 185

  اإلناث 201 201

 العمر 30 – 21 134 134

88 88 31 – 40  

125 125 41 – 50  

  51أكبر من  39 39

 التعليم المدرسة  اإلبتدائية 5 5

  المدرسة  الثانوية 48 48

  الكلية 162 162

  ما قبل التخرج الجامعي 113 113

  الدراسات العليا 50 50

  أخرى 8 8

 الموقع الوظيفي إداري 27 27

  احترافي 153 153

  متقاعد 60 60

  طالب علم 123 123

  آخرون 23 23

 المغادرة بمطار دبي الدولي 3المبنى رقم  235 235

  مطار أبو ظبي الدولي 73 73

  بمطار دبي الدولي 2المبنى رقم  43 43

  مطار الشارقة الدولي 35 35

 شركة الطيران طيران اإلمارات 235 235

  طيران اإلتحاد 73 73

  فالي دبي 43 43

  العربية للطيران 35 35

 التكرار أول مرة 59 59

  مرات 3إلى  2من  125 125

  مرات 5إلى  4من  127 127

  مرات 5أكثر من  75 75

 الغرض عالج 28 28

  السياحة 123 123

  عمل 122 122

  دراسة 64 64

  آخر 49 49

 األصل اإلمارات العربية المتحدة 170 170

  الدول العربية 42 42

  الدول اآلسيوية 93 93

  إفريقيا 38 38

  دول أوروبا 30 30
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  األمريكتان 13 13

 القياس: اختبار صالحية البناءنموذج 

يتطلب تقييم نموذج القياس القائم على النموذج االنعكاسي، تحليل النموذج الخارجي؛ للتحقق من موثوقية االتساق الداخلي والصالحية 

ا للتحليل أعاله. تشير أدناه النتائج التي تم إنشاؤه 2.0المتقاربة للمقاييس المستخدمة لتقييم المتغيرات في هذه الدراسة. يعرض الشكل 

التي تفوق  (CR) يوضح الجدول الموثوقية باستخدام قيم الموثوقية المركبة. إلى أن الصالحية المتقاربة قد تحققت AVE (> 0.5) قيم

 أن  مما يشير إلى تحقيق موثوقية االتساق الداخلي. فيما يتعلق بأحمال المؤشر، على الرغم من (CR> 0.7).  المعايير الموصى بها

مقبولة إذا أد ى تجميع التحميالت إلى نوى  تحميل   0.4كمعيار، تشير إلى أن عمليات التحميل<  0.708تقترح عمليات تحميل < 

. 0.4تم االحتفاظ بجميع المؤشرات التي تحتوي على حموالت<  لذلك   .AVE> 0.5 عالية، مما يساهم في الحصول على درجات

 .اختبارات الصالحية المتقاربةب نتائج -يعرض الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نموذج القياس بقيم معيارية2الشكل 

 

 

 

 من االرتباطات  Hetrotrait-Monotrait  نسبة إلى HTMT تم اختبار الصالحية التمييزية باستخدام

(Henseler)هو نهج أحدث نسبيًا لتقييم الصالحية التمييزية في ، SEM  ،ويقدر العالقة الحقيقية بين بنائين إذا تم القائم على التباين

تم حساب  .قياسهما تماًما  )على سبيل المثال، إذا كانت موثوقة تماًما بدون خطأ(. أشارت النتائج إلى أنه تم إثبات صحة التمييز الكافي

داخلي واحد في هذه الدراسة ؛ رضا ، لقياس تأثير العالقة الخطية المتداخلة الجانبية. تم تطبيق متغير (VIF) عوامل تضخم التباين

 أقل بكثير من الحد الفاصل ،  VIF لجودة الخدمة أثناء الرحلة. أعلى قيمة 2.310كانت  VIF الركاب، أعلى قيمة

)Delbari, S. A., Ng, S. I., Aziz, Y. A., & Ho, J. A. 2016))13(  3.3وأيًضا  أقل من قيمة القطع المحافظة البالغة 

(Kivetz, R., & Simonson, I. 2002))3(3Hazledine, T. 2010) ))23(  لذلك، لم تكن العالقة الخطية المتعددة هي  مصدر

 .قلق

 تقييم النموذج الهيكلي

 يركز تقييم النموذج الهيكلي أواًل على مالءمة النموذج الكلي، متبوًعا بحجم واتجاه وأهمية تقديرات المعلمات المفترضة

.) 2000,F., Keeney, S., & McKenna, H Hasson, ))43(  تم استخدام أسلوبBootstrapping  لتقييم أهمية فرضيات

إعادة أخذ العينات العشوائية لمجموعة البيانات األصلية إلنشاء عينات  Bootstrappingالبحث المقترحة لنموذج المسار. يشمل 

 جديدة بنفس حجم مجموعة البيانات األصلية.
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)evaraj, S., Fan, M., & Kohli, R2002D()53(   4.0والجدول  3.0كما هو مبي ن في الشكل )تم حساب معامالت المسار )قيم ،

 p)معامل التحديد( للتركيبات الداخلية. تم اعتبار المسارات ذات أهمية عند قيم  R2(، جنبًا إلى جنب مع قيم pوأهمية المسارات )قيم 

< 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 p : نموذج المسار بقيم المعامل غير المعيارية والقيم3الشكل 

 

 موحدة βلتحليل المسار بقيم  Bootstrapping: نتائج 4الجدول 

 قيمة -p قيمة -β SE t الطريق

 < رضا الركاب- SQما قبل الرحلة 

 

0.224 0.082 2.748 0.006 

SQ  رضا الركاب-على متن الطائرة > 

 

0.204 0.066 3.075 0.002 

 < رضا الركاب- SQما بعد الرحلة 

 

0.326 0.072 4.564 <0.001 

 0.001> 19.502 0.034 0.667 < والء الركاب-رضا الركاب 

 

، لجودة الخدمة أثناء (p = 0.006 و β = 0.224) أشارت نتائج التمهيد، التأثير على رضا الركاب عن جودة خدمة ما قبل الرحلة

تم تسجيل تأثير رضا الركاب على  .(p <0.001 و β = 0.326) ، وجودة خدمة ما بعد الرحلة(p = 0.002 و β = 0.204) الرحلة

 H-1a لذلك، كانت جميع المسارات معنوية وإيجابية. ومن ثم، الفرضيات. تم دعم كل ٍ من .(p <0.001 و β = 0.667) والء الركاب

لرضا الركاب، مما يشير إلى أن الُمتغي رات الخارجية الثالثة في الدراسة  0.449المعدلة  R2 . كانت قيمة.H-4 و H-1c و H-1b و

٪ من التبايُن في 44.3لوالء الركاب، مما يعني أن  0.443المعدلة  R2 ٪ من التباين في رضا الركاب. بينما كانت قيمة 44.9تمثل 

 ، على التواليR2 0.67 ،0.33 ،0.19 والء الركاب يُفسَّر بالتبايُن في رضا الركاب. أن قيم

 ،)2011Aertsens, J., Mondelaers, K., Verbeke, W., Buysse, J., & Van Huylenbroeck, G. ()63( 

 )H., & Lee, T. J. 2011-Ahn, T.)(73) ). Brown, S. L., & Eisenhardt, K. M. 1995((83)  

)Bruning, E. R., Hu, M. Y., & Hao, W. 2009((28)  تمثل مستويات كبيرة ومتوسطة وضعيفة من الدقة التنبؤية. لذلك، بناًء

،   Ahmed, K. 2011)()39((f2) .تم حساب حجم التأثير .على المعيار أعاله، يبدو أن معامل التحديد يتراوح بين معتدٍل وكبير

(، وجودة 0.033دة الخدمة أثناء الرحلة )(، وجو0.040وجودة الخدمة لرضا الركاب التي تشير إلى جودة خدمة ما قبل الرحلة )
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(. المبادئ التوجيهية الُموصى بها لتقييم 0.799(. في حين بلغت قيمة رضا الركاب عن والء الركاب )0.088خدمة ما بعد الرحلة )

للبنية الخارجية  ، على التوالي تمثل حجم التأثيرات الصغيرة والمتوسطة والكبيرةf2 0.35 و f2 0.02 ،f2 0.15 :حجم التأثير هي

ومن ثمَّ، تراوح حجم التأثير لجودة الخدمة على رضا الركاب بين: صغير إلى متوسط، بينما بدا حجم تأثير رضا الركاب على والء 

 .الركاب كبيًرا

 تقييم التأثيرات المعتدلة

 .ي األقسام الفرعية التاليةالمذكورة ف،تم تحديد تأثيرات االعتدال من خالل االتجاه، وحجم وأهمية تأثيرات التفاعل 

 التأثير المعتدل للحساسية السعرية

التأثير المعتدل لـ "حساسية السعر" )التفاعل بين حساسية األسعار وجودة الخدمة قبل الرحلة وخاللها وبعدها( على العالقة بين جودة 

وفقًا للنتائج، كان التأثير المعتدل  .لبية وهامة( ( كانت س5.0خدمة ما قبل الرحلة وأثناء الرحلة وبعدها ورضا الركاب )الجدول 

( وتأثيره المعتدل على β = - 0.200 ،p = 0.007لحساسية األسعار على العالقة بين جودة خدمة ما قبل الرحلة ورضا الركاب )

حساسية األسعار على (. كان التأثير المعتدل ل0.039، ف = β = - 0.120العالقة بين جودة الخدمة أثناء الرحلة ورضا الركاب )

 (.β = - 0.119 ،p = 0.026العالقة بين جودة خدمة ما بعد الرحلة ورضا الركاب )

 

 : نتائج تعديل تأثير حساسية السعر5الجدول 

 β SE T value P Values طريق تأثير االعتدال 

 < رضا الركاب-* السعر الحساس  SQقبل الرحلة 

 

-0.200 0.081 2.466 0.007 

SQ  رضا الركاب-على متن الطائرة * حساس للسعر > 

 

-0.12 0.068 1.761 0.039 

 < رضا الركاب-* حساس للسعر  SQما بعد الرحلة 

 

-0.119 0.061 1.947 0.026 

 

أنه عند المستويات المنخفضة من "حساسية السعر"، يتم تحسين تأثير  (C1 عالوة على ذلك، توضح الرسوم البيانية )انظر الملحق

التحليل. يوضح الخط األخضر: العالقة بين جودة خدمة جودة خدمة الطيران على رضا الركاب؛ وهو ما يمكن رؤيته من منحدرات 

مر: للمستويات المعتدلة. والخط األزرق: الطيران )فيما يتعلق برضا الركاب عندما يكون مستوى حساسية السعر مرتفعًا(. والخط األح

يشير إلى مستويات منخفضة من حساسية السعر. كما هو واضح، فإن انحدار منحدرات الخطوط الخضراء أقل من الخط ْين اآلخرين، 

العالية من  مما يشير إلى أن العالقة بين جودة الخدمة )قبل، وفي، وبعد الرحلة( على إرضاء الركاب تكون أضعف عند المستويات

الحساسية السعرية؛ مقارنة بالخطين اآلخرين. هذا وعند مستويات عالية من الحساسية للسعر، تكون العالقة بين جودة الخدمة قبل 

 و H-2a الرحلة وفيها وبعدها ورضا الركاب أضعف؛ مقارنةً عندما تكون مستويات حساسية األسعار أقل. لذلك، يتم دعم الفرضيات

H-2b و H-2c. 

 

 التأثير المعتدل للباحثين عن الجودة

التأثير المعتدل لـ "طالبي الجودة" )التفاعل بين الباحثين عن الجودة، وجودة خدمة ما قبل الرحلة، وأثناء الرحلة، وما بعد الرحلة( 

. وفقًا للنتائج، كان 6.0على العالقة بين جودة الخدمة قبل الرحلة، وأثناء الرحلة، وبعدها ورضا الركاب كما هو مبين في الجدول 

ولكن غير مهم من الناحية -التأثير المعتدل للباحثين عن الجودة على العالقة بين جودة الخدمة أثناء الرحلة ورضا الركاب سالبًا 

ا (، بينما كان تأثيره المعتدل على العالقة بين خدمة ما قبل الرحلة كانت الجودة ورضβ = - 0.082 ،p = 0.148) -اإلحصائية

( سالبة وذات β = - 0.167 ،p = 0.008( وكذلك جودة خدمة ما بعد الرحلة ورضا الركاب )β = - 0.206 ،p = 0.005الركاب )

 داللة إحصائية.
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 : نتائج متوسط تأثير الباحث عن الجودة6الجدول 

 قيمة  P قيمة  β SE T طريق تأثير االعتدال 

 < إرضاء الركاب-*  SQطالبو الجودة قبل الرحلة 

 

-0.206 0.081 2.561 0.005 

 < رضا الركاب-*  SQطالبو الجودة في الرحلة 

 

-0.082 0.078 1.045 0.148 

 < إرضاء الركاب-*  SQطالبو الجودة بعد الرحلة 

 

-0.167 0.069 2.433 0.008 

 0.05مهمة عندما > p قيم

أنه عند المستويات المنخفضة من "طالبي الجودة"، سيتم تحسين تأثير جودة خدمة  (C2 توضح الرسوم البيانية )انظر الملحق

كما يتضح من تحليل المنحدرات. توضح الخطوط الخضراء: العالقات بين جودة خدمة الطيران ورضا الطيران على رضا الركاب، 

يات المعتدلة، بينما يشير الخط األزرق إلى: الركاب، عندما يكون مستوى الباحثين عن الجودة مرتفعًا، والخط األحمر: للمستو

مستويات منخفضة من الباحثين عن الجودة. توضح الرسوم البيانية أن انحدار الخطوط الخضراء هو أبطأ من الخطْين اآلخرْين، مما 

 .نيكشف أن العالقة بين جودة خدمة ما قبل الرحلة وأثناء الرحلة وبعدها ورضا الركاب، أضعف؛ مقارنة بالخطي

)أثناء  H-3b( كالهما مدعومان، بينما )بعد الرحلة H-3c)قبل الرحلة( و  H-3aبناًء على النتائج، يمكن االستنتاج أن الفرضيات 

 الطيران( غير مدعومة بسبب نقص داللة إحصائية.

 مناقشات حول النتائج

أيًضا ذات أهمية حيوية لممارسي  . أبحاث التسويقيعد رضا العمالء أحد أكثر التركيبات التي تم بحثها على نطاق واسع في مجال 

عالوة على ذلك، تم إجراء الكثير من الدراسات أيًضا في سياق صناعة الطيران للتحقيق في الصلة بين جودة الخدمة  .الصناعة

 (13)( ، Suki ,2014)والرضا والوالء )على سبيل المثال، 

 )2012Archana & Subha  ()12( 2013)؛Namukasa (* 

لفحص العالقات، ومع ذلك، فقد عد ت غالبية هذه الدراسات  AIRQUAL نشرت معظم هذه الدراسات نماذج جودة الخدمة، أو نماذج

  (Namukasa 2013)** جودة الخدمة بمثابة بِّنية أحادية البعد. من بين الدراسات المذكورة أعاله، يبرز العمل الذي قام به

قبل الرحلة، وفي أثناء الرحلة، وبعدها(   Passenger للنظر في ثالث مراحل من رحلة TQM Journal المنشور في مجلة

محدودة النطاق،  (Namukasa 2013)* باعتبارها ثالثة أبعاد متميزة لجودة الخدمة. ومع ذلك، فإن األبعاد التي تم قياسها بواسطة

نات الخدمة التي تعكس كل بُعد من أبعاد خدمة الخطوط وبالتالي فإن إجراء فحٍص أكثَر دقة أمٌر مضمون، مع مجموعة أوسع  من مكو 

 .الجوية

 تشير نتائج التحليل اإلحصائي إلى أن 

حتى مع وجود مقاييس أكثر شمولية، وقوة -جودة الخدمة قبل الرحلة وفيها وبعدها، تؤثر بشكٍل إيجابي على والء الركاب  .1

يردون ان توفر متغيرات جودة خدمات ما قبل الرحلة لشركات الطيران يزيد . مما يدل على ان العمالء -ألبعاد جودة الخدمة

  .من نية التكرار للعمالء وبالتالي ينتج عنه مستويات أعلى من الوالء لمزود الخدمة

بعدها في تحليل التأثيرات المعتدلة، ُوجد أن حساسية األسعار تؤثر سلبًا على العالقات بين جودة الخدمة قبل الرحلة وفيها و .2

ح أن ترضيهم  ورضا الركاب. يُشير هذا إلى أنه بالنسبة للركاب ذوي األهمية العالية تجاه سعر الخدمة، فمن غير المرجَّ

استثمارات إضافية في جودة الخدمة. بخالف بعض عناصر الخدمة األساسية القياسية مثل المجاملة، وما إلى ذلك، قد ال 

ك، غالبًا ما يكون الدافع وراء الركاب ذوي الحساسية العالية للسعر هو السعر، بداًل من يعطيها هؤالء الركاب األولوية. لذل

جودة الخدمة الفائقة. مثل هذه النتيجة مهمة لصناع القرار اإلستراتيجيين في شركات الطيران، أثناء محاولتهم تحسين 

 .عروض خدماتهم لقطاعات السوق المختلفة

 

___________ 

 A1,A2,A3انظر الملحق *

 ,A1انظر الملحق   ***
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يؤد ي فحص التأثير المعتدل لـ "طالبي الجودة" على العالقات بين جودة الخدمة والرضا إلى نتيجة مختلفة قلياًل. تم اكتشاف  .3

على أن الباحثين عن الجودة يعدلون سلبًا العالقات بين جودة خدمة ما قبل الرحلة وبعدها ورضا الركاب، في حين تم العثور 

تأثير معتدل على جودة الخدمة على متن الرحلة ورضاها غير مهم. وبالتالي، فإن الفرضية المدعومة تستدعي تمحيًصا 

  .أعمق

نات الخدمات على متن الطائرة عن العناصر التالية: المجاملة، والمهارات اللغوية،  .4 تكشف نظرة فاحصة على مكو 

الطائرة، وجودة الطعام والمشروبات، والمخاوف األمنية. وباإلشارة إلى نظرية وخصائص الطائرة، والترفيه على متن 

(؛ يمكن اعتبار بعض عناصر الخدمات أثناء الرحلة "عوامل نظافة" )أي 1966الدافع والنظافة في هيرزبرج )هيرتسبرج، 

دم وجودها(، في حين أن بعض المكونات القياسية التي يجب أن تكون موجودة ولن تؤدي إال إلى عدم الرضا في حالة ع

 .)العناصر قد تكون "محف ِّزات" فعلية )أي خدمات تفوق التوقعات وتسعد الركاب

الباحثون عن الجودة هم المسافرون المط لعون للغاية على عروض الخدمات لشركات الطيران المختلفة ويمكنهم التمييز بين  .5

جب أن تقدمها جميع شركات الطيران في قطاع معين من السوق، و ما يعدونه خدمات أساسية )أي عوامل النظافة( التي ي

 مثل هذه الخدمات التي تتجاوز المعتاد )أي المحفزات(.

ومن ثم، فإن الباحثين عن الجودة يعد ون المكونات القياسية مثل: )اللباقة، والمهارات اللغوية، وخصائص الطائرات،   .6

بالنسبة  -إلى حد ٍ ما-قت نفسه، يُدركون أن الترفيه على متن الطائرة متماثٌل في الو ."والترتيبات األمنية( "عوامل صحية

لجميع شركات الطيران في قطاع معين من السوق، وينطبق الشيء نفسه على األطعمة والمشروبات التي يقدمها نفس 

 البائعين في كل مطار  

ة في أداء الموظفين وذلك بسبب أن شركة الطيران يقدم توجد عالقة بين اإلعتمادية ووالء العمالء: وهذا بسبب وجود الثق .7

 خدماته بفعالية وبدرجة عالية من اإلعتمادية اثناء وقبل وبعد الرحلة.

لذلك، فإن إسعاد الباحثين عن الجودة العالية بالخدمة على متن الطائرة سيكون مهمة شاقة ما لم يسافروا في رحلة عمل أو الدرجة 

 بدو أن العالقة بين جودة الخدمة على متن الطائرة والرضا؛ غير مهمة في حضور الوسيط ؛ "طالبو الجودة".األولى. نتيجة لذلك، ي

 القيود والبحوث المستقبلية 

 يعاني هذا العمل البحثي من عدة قيود:

؛ مخاطَر تحيز -المتغيرات في نفس الوقتاستنادًا إلى البيانات التي تم جمعها حول جميع -تشكل الطبيعة المقطعية لهذه الدراسة  -أواًل 

أحادي العامل أشار إلى خالف ذلك. ومع ذلك، ال يمكن استبعاد خطر اختالف  Harmon األسلوب الشائع، على الرغم من أن اختبار

 .شاف أكثر قوةالطريقة الشائعة تماًما. قد يكون الباحثون المستقبليون قادرين على تتبُّع نسبة الركاب بمرور الوقت لتقديم اكت

نظًرا للقيود األمنية في المطارات، كان من الممكن فقط إجراء مسحٍ للركاب المنتظرين في صاالت المغادرة بالمطارات الثالثة  -ثانًيا

وقد كان من الصعب إقناع الركاب القادمين بملء استمارات االستبيان، حيث كان الغالبية يسارعون للوصول إلى  .في اإلمارات

فيما يتعلق بخدمات أثناء الرحلة -هم التالية أو عربات األمتعة. لذلك، فإن معظم المعلومات التي تم ملؤها من قبل المستجيبين وجهات

؛ كانت من التجارب السابقة مع شركات الطيران التي كانوا يسافرون فيها. فقط معلوماتهم قبل الرحلة كانت مبني ة على -وبعدها

عين بالتساوي بين الركاب )قبل المغادرة وأثناء الرحلة وبعد التجربة الفورية. ستتأل ف مجموعة البيانات األكثر قوة من الركاب الموزَّ

 .الوصول(

هناك اعتبار مهم آخر، وهو أن النموذج الذي تم اختباره في هذه الدراسة يفترض أن جودة الخدمة فقط )قبل الرحلة وفيها  .ثالثًا

ق( لرضا الركاب، مما يؤثر بعد ذلك على والء الركاب كنتيجة. هناك احتماالت بأن العالقة المذكورة قد وبعدها( تعمل كسائقين )سواب

تتأثر بمتغيرات خارجية أخرى لم يتم أخذها في االعتبار في هذه الدراسة. لذلك، لم يكن من الممكن السيطرة الكاملة على قضايا 

مع جودة الخدمة التي من المحتمل  -جنبًا إلى جنب-ت المستقبلية في التركيبات األخرى الجينات أو السببية المحتملة. قد تنظر الدراسا

 .أن تؤث ِّر على الرضا والوالء

هناك احتماالت بأن العالقة بين األبعاد الفردية لجودة الخدمة ورضا الركاب؛ قد تتأثر: إما بفقدان الوسطاء، أو الوسطاء الذين  .رابعًا

ح أن تعمل عوامل مثل: المستوى التعليمي، ومستوى الدخل، لم يتم أخذهم في االع تبار في النموذج. على سبيل المثال، من المرج 

والعمر، والمهنة للركاب؛ على تهدئة العالقة المذكورة أعاله. في حين أن عوامل مثل: صورة شركة الطيران التي تم إنشاؤها بواسطة 

وعلى سبيل المثال،  .تماعي؛ قد تلعب دوًرا في الفجوة بين التوقعات والخدمة المتصورةاإلعالنات، أو منشورات وسائل التواصل االج
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ج شركة فيرجن أتالنتيك لصورتها كشركة طيران ممتعة للطيران معها، بينما تميز شركة ساوث ويست إيرالينز في الواليات  ِّ تُرو 

ل في هذه الصنا عة. عندما يختار الركاب السفر في مثل هذه الخطوط الجوية المتحدة األمريكية نفسها من حيث أسرع وقت للتحوُّ

بتوقعات محددة، يجب أن تتوافق توقعاتهم من أجل إرضائهم. ومن ثم، فإن التركيبات مثل الصورة التي صورتها شركة الطيران قد 

فكير في متغيرات وسيطة ومعتدلة تتوسط العالقة بين جودة الخدمة ورضا الركاب. لذلك، يتم تشجيع الباحثين المستقبليين على الت

 .جديدة

استندت الدراسة إلى بيانات من شركات طيران تعمل خارج اإلمارات العربية المتحدة؛ وبالتالي قد ال تكون النتائج قابلة  -وأخيًرا

واألماكن الثقافية تستدعي للتعميم تماًما. ما إذا كانت النتائج ستكون مختلفة إذا أجريت الدراسة عبر الكثير من المناطق الجغرافية 

التحقيق. لذلك، يمكن الحصول على فهٍم أفضل إذا غطت البيانات الكثير من البلدان لمعرفة مدى اختالف االرتباط بين جودة خدمة 

 .الخطوط الجوية ورضا الركاب والوالء عبر مختلف البيئات الجغرافية واالجتماعية

 الخالصة

األساسية لشركات الطيران حول العالم في: تعزيز والء العمالء واالحتفاظ به. تظهر األبحاث يتمثل أحد األهداف اإلستراتيجية 

كه الكثير من التركيبات التي تعد جودة الخدمات التي  األكاديمية والتجارية أن والء الركاب مدفوعٌ بقوة برضا الركاب، والذي يُحر 

الموجودة أن الكثير من النماذج قد تم تطويرها من قبل الباحثين التي ظهرت بعد  تقدمها شركة الطيران عاماًل رئيًسا. تُظهر األدبيات

لت إلى إصداراٍت مختلفة من نموذج من بين  .الذي يتعامل مع جودة خدمة شركات الطيران AIRQUAL نموذج جودة الخدمة، وتحو 

 ل الرحلة وخاللها وبعدها(، تبرز دراسةالدراسات التجريبية األولى التي بحثت في مراحل مختلفة من رحلة الراكب )قب

 *(Namakusa 2013)  .ألنها تختبر األبعاد الثالثة لجودة خدمة الخطوط الجوية وتفاعلها مع رضا الركاب ورضا الركاب وفاء

ل: الحساسية تصور الدراسة المذكورة أعاله نموذًجا خطيًّا بسيًطا للغاية، مع مراعاة الجوانب ذات الصلة بعلم نفس المستهلك، مث

للسعر، والبراعة تجاه الجودة. باستخدام عملية مراجعة شاملة لألدبيات، تم تحسين النموذج أعاله بشكٍل أكبر من خالل دمج جوانب 

جودة خدمة ما قبل الرحلة وداخلها وبعدها، التي ربما تم التغاضي عنها في الدراسات التجريبية السابقة المتعلقة بربط جودة الخدمة 

رات التي حاولت التقاط العناصر التي وال رضا والوالء. تم تعديل كل ِّ بُعٍد من أبعاد جودة الخدمة باستخدام مجموعة واسعة من المؤش ِّ

 .تم التغاضي عنها سابقًا لعوامل جودة الخدمة هذه

ودة الخدمة قبل الرحلة وفي أثناء يأخذ البحث الحالي خطوة إلى األمام ويختبر ويقدم نموذًجا أكثر قوة؛ يُظهر أن العالقات بين ج

 الرحلة وبعدها ورضا الركاب، تخضع لالعتدال من خالل الحساسية السعرية للركاب وأيًضا ما إذا كانت عالية. أو مستويات منخفضة 

 التجريبية  من خالل نشر الدعم من األطر المقد مة في الدراسات السابقة، إلى جانب الدعم من األدبيات .من الباحثين عن الجودة

( فرضيات. تم اختبار الفرضيات من خالل البيانات التي تم 10واألدلة القصصية والحجج المنطقية، تم تطوير مجموعة من عشر )

( شركات طيران مقرها في دولة اإلمارات العربية 4( مطارات دولية وأربع )3مسافًرا يسافرون عبر ثالثة ) 386جمعها من 

 المتحدة، 

تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام التحليل متعدد المتغيرات، من خالل  .بواحٍد من أعلى حركة جوية في العالموالتي تتمتع 

المربعات الصغرى الجزئية( الختبار نموذج القياس والنموذج ) SEM-PLS ، وخاصة طريقة(SEM) نشر نمذجة المعادلة الهيكلية

متقاربة أنه: يمكن االحتفاظ بجميع العناصر، وأن المقاييس تتمتع بموثوقية تناسق داخلي كاٍف. الهيكلي. أظهرت اختبارات الصالحية ال

كشفت نتائج هذا العمل البحثي أن سلوك المستهلك في صناعة الطيران  .فرضيات 10من أصل  9بينما أظهر تحليل المسار دعم 

احثون عن الجودة"، التي تؤثر على العالقات بين جودة خدمة مدفوع بالميول النفسية للركاب مثل "الحساسية السعرية" و "الب

تحمل نتائج هذه الدراسة أهمية للبحث األكاديمي من خالل توسيع  .الخطوط الجوية ورضا الركاب، وبالتالي والئهم لشركة الطيران

 لمرتبطين بصناعة الطيران.األدبيات حول عالقة الوالء وجودة الخدمة، وتحمل أيًضا أهمية ألصحاب المصلحة الرئيسيين ا

___________ 

 A1انظر الملحق *
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 مقاييس قياس جودة الخدمة: A1الملحق 

تقرير  مصدر وصف السلعة رمز الصنف

Cronbach 

Alpha 

 مقياس قياس جودة خدمة ما قبل الرحلة

 = أوافق بشدة( 5= ال أوافق بشدة إلى  1)مقياس ليكرت يتراوح من 

PREF SQ1  أجد عروض التخفيضات واألسعار الخاصة هي

 إستراتيجية مناسبة لتسعير التذاكر.

 

( ؛ طلبة 1998الخطيب )

( ؛ اعتماد سجادي 2012)

 (2016وآخرون. )

 0.92إلى  0.78

PREF SQ2  .أعتقد أن الشركة تتمتع بسمعة طيبة وصورة جيدة 

PREF SQ3  أجد الحجز عبر اإلنترنت وشراء التذاكر أمًرا

 بسيًطا وموفًرا للوقت. 

PREF SQ4  .أجد خدمات تسجيل الوصول سريعة وموثقة 

PREF SQ5  .أجد جداول الرحالت مريحة 

PREF SQ6  تجربتي هي أن شركة الطيران موثوقة من حيث

 االلتزام بالمواعيد في وقت المغادرة. 

 مقياس قياس جودة الخدمة أثناء الطيران

 = أوافق بشدة( 5= ال أوافق بشدة إلى  1)مقياس ليكرت يتراوح من 

INF SQ1  .أشعر أن طاقم الطائرة مهذب ومحترم 

( ؛ كننغهام 2013ناموكاسا )

 Chen( ؛ 2002وآخرون. )

et al. (2011) 

 0.89إلى  0.83

INF SQ2  طاقم الطائرة في هذه الشركة ودودون ولديهم

 مهارات لغوية جيدة. 

INF SQ3  أشعر أن لدي شركة الطيران لها مقاعد نظيفة

 ومريحة. 

INF SQ4 الخدمات الترفيهية داخل الرحلة مثيرة. أجد 

INF SQ5  أنا أستمتع بالطعام والشراب المقدم باإلضافة

 للقوائم المتعددة. 

INF SQ6  .أشعر باألمان عند السفر مع شركة الطيران 

 

 مقياس قياس جودة خدمة ما بعد الرحلة
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 أوافق بشدة(=  5= ال أوافق بشدة إلى  1)مقياس ليكرت يتراوح من 

 

POSTF SQ1  برامج المسافر الدائم تجعلني أشعر بالتقدير من قبل

 الشركة.

( ؛ بارنز 2013ناموكاسا )

( ؛ الخطيب 2017)

(1998) 

 0.91إلى  0.74

POSTF SQ2  أصل دائما في الوقت المحدد عند استخدام شركة

 الطيران.

POSTF SQ3  استعداد يسعدني أن موظفي شركة الطيران على

 دائما لمساعدة الركاب عند الوصول.

POSTF SQ4  أنا واثق من أن الركاب المتأخرين يتم التعامل

 معهم واستيعابهم بشكل جيد.

POSTF SQ5  أثق من أن نظام الشكاوى سريع االستجابة

 وموثوق.

POSTF SQ6  أنا مطمئن على سالمة أمتعتي بسبب استراتيجية

 الطيران.التعويض لشركة 

 

 : مقاييس قياس رضا الركابA2الملحق ِ

 

 مصدر وصف السلعة رمز الصنف

تقرير 

Cronbach 

Alpha 

 مقياس قياس رضا الركاب

 = أوافق بشدة( 5= ال أوافق بشدة إلى  1)مقياس ليكرت يتراوح من 

SAT 1  كنت محقا في اختيار شركة الطيران كمزود خدمة

 طيران معين. 

 

 

 

( طلبة 1998)الخطيب 

( اعتماد سجادي 2012)

 (2016وآخرون. )
 0.91إلى  0.83

SAT 2  لقد استمتعت بتجربتي في السفر مع شركة

 الطيران. 

SAT 3  ية في الطيران مع شركة كانت لديَّ تجربة ُمرضِّ

 الطيران هذه. 

SAT 4  بشكل عام، أعتقد أن شركة الطيران هذه مثالية

 بالنسبة لي للسفر بالطيران. 

SAT 5  .خدمات شركة الطيران هذه تلبي جميع توقعاتي 

 

 : مقاييس قياس والء الركابA3الملحق 

 

 مصدر وصف السلعة رمز الصنف

تقرير 

Cronbach 

Alpha 

 مقياس لقياس والء الركاب

 = أوافق بشدة( 5= ال أوافق بشدة إلى  1من )مقياس ليكرت يتراوح 

LOY 1   خياري األول ُ هذه الشركة هي دائما

ا  عندما أرغب في السفر جوًّ
( 2016البيدويهي وآخرون )

(؛ 2015)، .Tai et al؛ 

( 2010فورجاس وآخرون )

 ؛ تشين

 0.82إلى  0.77
LOY 2  بإيجابية عن الشركة مع ُ أتحدث دائما

 أشخاص آخرين.
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LOY 3  أنوى االستمرار في استخدام شركة

 الطيران هذه في المستقبل.

 (.2016& وانج، )

LOY 4  أود أن أوصي بشركة الطيران هذه إذا

 طلب مني أي شخص النصحية.

LOY 5 .أرفض التغيير إلى شركة طيران أخرى 

 : مقاييس قياس حساسية السعرA4الملحق 

 

 مصدر وصف السلعة رمز الصنف

تقرير 

Cronbach 

Alpha 

 مقياس قياس حساسية السعر

 = أوافق بشدة( 5= ال أوافق بشدة إلى  1)مقياس ليكرت يتراوح من 

السعر هو المؤشر األساسي في اختيار شركة  1السعر 

 الطيران.

 

Sihite ( ؛ 2016وآخرون )

Mumcu & Kimzan 

( 1998( ؛ الخطيب )2015)

 Adeleke & Suraju؛ 

2012() 

 0.88إلى  0.81

 دفعني ارتفاع األسعار إلى تغيير شركة طيران. 2السعر 

 

لست على استعداد لدفع أموال إضافية مقابل.  3السعر 

 التذكرة.

 

أنا على استعداد لبذل جهدي للعثور على شركة  4السعر 

 طيران بأسعار أقل.

 

أنا على استعداد للتخل ي عن خطط سفري بمجرد  5السعر

 زيادة سعر التذكرة.

 

 

 : مقاييس قياس طالبي الجودةA5الملحق 

 

 مصدر وصف السلعة رمز الصنف
 Cronbachتقرير 

Alpha 

 مقياس قياس طالبي الجودة

 = أوافق بشدة( 5= ال أوافق بشدة إلى  1)مقياس ليكرت يتراوح من 

كنت محقًا في اختيار شركة الطيران كمزود  1طالبو الجودة 

 طيران معي ن.خدمة 

Chau & Kao ،(2009)؛ 

Khatib (1998)؛ 

Manani et al. ،(2013)؛ 

Nejati et al. ،(2009) 

 

 0.90إلى  0.84

2طالبو الجودة  لقد استمتعت بتجربتي في السفر مع شركة  

 الطيران.

3طالبو الجودة  كانت لدي تجربة مرضية في الطيران مع شركة  

 الطيران هذه.

4 طالبو الجودة بشكل عام، أعتقد أن شركة الطيران هذه مثالية لي  

 للطيران.

5طالبو الجودة   خدمات شركة الطيران هذه تلبي توقعاتي. 
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 : نتائج اختبارات الصدق المتقاربةBالملحق 

 

التحميل  العنصر البناء

 خارجيا

 CR AVE ألفا كرونباخ

 SQ PREF.SQ1 0.545 0.815 0.867 0.523قبل الرحلة 

 PREF.SQ2 0.757    

 PREF.SQ3 0.812    

 PREF.SQ4 0.738    

 PREF.SQ5 0.737    

 PREF.SQ6 0.724    

SQ  خالل الرحلة INF.SQ1 0.751 0.857 0.894 0.585 

 INF.SQ2 0.840    

 INF.SQ3 0.801    

 INF.SQ4 0.737    

 INF.SQ5 0.662    

 INF.SQ6 0.787    

SQ  بعد الرحلة  POSTF.SQ1 0.625 0.803 0.858 0.503 

 POSTF.SQ2 0.718    

 POSTF.SQ3 0.719    

 POSTF.SQ4 0.739    

 POSTF.SQ5 0.739    

 POSTF.SQ6 0.710    

 LOY1 0.822 0.861 0.900 0.646 والء المسافرين 

 LOY2 0.846    

 LOY3 0.821    

 LOY4 0.849    

 LOY5 0.664    

 SAT1 0.698 0.8 0.862 0.556 رضاء المسافرين 

 SAT2 0.801    

 SAT3 0.721    
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 SAT4 0.760    

 SAT5 0.745    

 0.712 0.925 0.901 0.775 السعر1 حساسية السعر 

    0.853 السعر2 

    0.857 السعر3 

    0.891 السعر4 

    0.838 السعر5 

 0.701 0.921 0.894 0.805  1طالبو الجودة طالبو الجودة 

    0.837 2طالبو الجودة 

    0.810 3طالبو الجودة 

    0.866 4طالبو الجودة  

    0.866 5طالبو الجودة   

 CR> 0.7 ، قيمAVE> 0.5 معايير االحتفاظ بالعناصر: قيم

 

العالقة بين جودة الخدمة قبل الرحلة وفيها وبعدها ورضا : مخططات المنحدرات لتعديل تأثير حساسية السعر على C1 الملحق 

 الركاب
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بين جودة الخدمة قبل الرحلة وفيها وبعدها ورضا  : مخططات المنحدرات لتعديل تأثير طالبي الجودة على العالقةC2الملحق 

 الركاب
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الحجر الجيرى األبيض: نحو مواد  -تطوير مونة أسمنتية خفيفة الوزن من األسمنت البورتالندي

 تكسية عازلة للحرارة ، عاكسة ألشعة الشمس ومقاومة للحريق

Development of lightweight Portland-limestone cement mortar: Towards thermally resistive, 

solar reflective and fire protective renders.

 *د.حمادة شكري محمد 

 **د.محمود ممدوح مختار 

 الملخص

األساسية  الطاقة وحماية البيئة من المباديء توفير يُعد  

العالمية نحو خفض  التي تدفع الجهود للتنمية المستدامة

خفض استهالك ل الموصلية الحرارية لمواد البناء وذلك

تهدف هذه  الطاقة الالزمة للتدفئة والتبريد داخل المباني.

إلنتاج مونة الدراسة الى توسيع نطاق أبحاثنا السابقة 

تكسية خفيفة الوزن، صديقة للبيئة، ذات موصلية حرارية 

منخفضة، وقدرة عالية على عكس آشعة الشمس، 

ومقاومة/ مؤخرة للحريق وفي نفس الوقت تتميز بقوة 

داء ميكانيكي مرتفع وذلك لتحسين كفاءة الطاقة في أو

 المباني.

يئة صديقة للب جديدة ولتحقيق ذلك، تم تحضير مادة رابطة

سمنت البورتالندي العادي لأل أخضر واقتصادية كبديل

ً من األسمنت البورتالندي 60حيث تم استبدال  ٪ وزنا

األبيض )الكلنكر( بمزيج من مسحوق الحجر الجيري 

والميتاكاولين، وكانت نسبة وزن الحجر الجيري الى وزن 

. ولتحضير مونة التكسية تم خلط 2: 1الميتاكاولين هي

بطة بنسب حجمية مختلفة من ركام البيراليت المادة الرا

كما تم إضافة ألياف البولي . ٪75،  50، 25الممدد وهي 

٪ من وزن المادة الرابطة لجميع 0.5بروبيلين بنسبة ثابتة 

تم إجراء مجموعة واسعة من االختبارات  الخلطات.

الميكانيكية والفيزيقية وتشمل قوى اإلنضغاط والشد ، 

عري ، الكثافة الظاهرية ، الموصلية امتصاص الماء الش

 ،7 الحرارية ، اإلنعكاسية الشمسية ومقاومة الحريق عند

 يوًما من التهدرت.  28

وقد بينت النتائج أن خلطات المونة االسمنتية خفيفة الوزن 

 القياسية الفنية المطورة في هذه الدراسة تفي بالمتطلبات

، وأظهر الخليط المحتوي لمواد التكسية العازلة للحرارة

ً فقد  75على  ً من البيراليت األداء األفضل نسبيا ٪ حجما

يوًما ،  28ميجاباسكال عند عمر  12.45حقق حمل الكسر 

س، °وات/ م  0.19وموصلية حرارية منخفضة تصل إلى 

٪ كما أن هذا الخليط  91وانعكاس االشعة الشمسية بنسبة 

بنسبة  خل المبانيدا يعمل على خفض األحمال الحرارية

دقيقة تقريًبا.  50الحريق لمدة  % وباالضافة لذلك يقاوم38

إن التحسين المتزامن للخصائص الحرارية والميكانيكية 

باإلضافة إلى االنعكاس الشمسي ومقاومة الحريق مع 

بتكار الرئيسي إمكانية تقليل البصمة الكربونية يلخص اإل

 المقدم في الدراسة الحالية. 

_________ 
 38لمسابقة الـبا في مجال الهندسة المركز األولبالبحث الفائز  [

 ]والعلوم لجائزة راشد بن حميد للثقافة

 * Dr. Hamada Shukri Mohammed 

  **Dr. Mahmoud Mamdouh Mokhtar 

Abstract 
Energy saving and environment protection are the 
key rules of sustainable development that driving 

global efforts to decrease the thermal conductivity 

(TC) of building materials in order to minimize 

energy consumption for heating and cooling in 

buildings. In this study we aimed to extend our 

previous research for the production of eco-

friendly lightweight (LW) one-coat rendering 

mortar with reduced thermal conductivity, 

enhanced solar reflectivity and improved fire 

resistance (Fr) and mechanical strength for energy 

efficient buildings. Green and economical binder 

has been prepared by replacing 60 wt% of the 
white Portland cement by a blend of limestone 

(LS) powder and metakaolin (MK) with LS: MK 

of 1:2 (wt%). The binder has been mixed with 

expanded perlite (EP) aggregate with various 

aggregate volume contents of 25, 50 and 75%. 

Polypropylene (PP) microfibers were added at a 

constant ratio of 0.5% by weight of binder. 

Compressive strength, indirect tensile strength, 

capillary water absorption, bulk density, thermal 

conductivity, solar reflectivity, fire resistance and 

microstructure of the hardened mortars were 
studied at 7 and 28 days of curing. The results 

revealed that the newly developed mortars fulfill 

the standard technical requirements for thermal 

insulating renders. The mortar incorporating 75 

vol. % EP is the most promising render. It 

achieved 28 days-compressive strength of 12.45 

MPa, TC as low as 0.19 W/m.K, solar reflectivity 

of 91%; furthermore, it reduces thermal loads into 

buildings by 38% and provides Fr of about 50 

minutes. The simultaneous improvement of 

thermal and mechanical properties in addition to 
the enhanced solar reflectivity and fire resistance 

with the potential to reduce carbon footprint 

summarize the major innovation presented in this 

study. 

Key words: Green binder, rendering, expanded 

perlite, thermal conductivity, solar reflectivity, 

compressive strength, fire resistance, thermal loads 

 

 

 

___________ 
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Introduction 

The building sector consumes more than 40% of total global energy usage and energy 

consumption for indoor climate control (i.e., space heating and cooling) represents 60% of 

the total energy consumed in buildings (1). Thermo-physical properties of the building 

envelope materials have a major impact on energy efficiency of buildings (2, 3).The 

Rendering/ plastering mortar is a key component of the building envelope that influences 

thermal comfort and safety inside buildings and contribute to the aesthetics aspects (4). 

Improving thermal and solar reflection performances of rendering mortars can contribute in 

retarding heat flow into building and thus reducing indoor cooling loads required for 

attaining acceptable thermal comfort level for its occupants; this in turn, helps in reducing 

energy consumption for cooling in hot climate regions and minimizing CO2 emissions 

 (5, 6) Across the Middle East; Due to the regional variations in the climatic conditions, the 

building codes and standards prescribe different U-value (thermal transmittance) 

specifications for architects to adhere to when designing a building (7) From this point of 

view, it is not logical to adopt prescribed constituents or standard mix proportions for 

rendering mortars that would be applicable in all of Middle East region.  

The characteristics of rendering and plastering mortars depend essentially on the type of 

binder, type of aggregates and admixtures and/or additives used (8). 

In the context of standardization, the European standard EN 998-1: 2016 (9) determines the 

final performance requirements for rendering mortar use on walls for different fields of use 

and exposure conditions. 

Due to their high porosity (voids fraction) and low TC, the utilization of lightweight (LW) 

aggregate in the production of LW cementitious renders can reduce the thermal 

conductivity; i.e., specifically reduce the ability to transmit heat from outside to inside the 

building (10)  Over recent decades, various LW aggregates such as expanded perlite (EP) (5,11) 

expanded clay (EC) (12), vermiculite (VM) (3) ceramic microsphere and glass hollow sphere [9] have 

been used to develop LW mortars with good thermal insulation properties. Shoukry et al. 

(2016) (5) reported a reduction in TC by 84.21% for cement mortars containing 70 vol. % 

EP. Koksal et al. (2015) (13) investigated the thermal properties of cementitious mortars 

incorporating vermiculite and silica fume at ambient and elevated temperatures. The TC of 

developed mortars possessed a significant decrease (as low as 0.257 W/m K) depending on 

vermiculite ratio. The reduced TC provided significant improvement in thermal performance 

(heat transfer). 

Although a render significantly contributes to the fire resistance of a wall, the Fr 

performance has not been well investigated by previous studies. Under the action of fire, the 
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cement-based structures exhibit chemical and physical changes such as (loss of free and 

chemically bound water, phase changes, cracking, spalling, etc.,) which are irreversible. The 

incorporation of PP microfibers in the cement matrix was proven to lessen or prevent the 

cracking and spalling phenomena and hence improve structural stability. The PP fibers, 

when it reaches its melting temperature, are decomposed without producing noxious gases 

(14, 15), this helps to create spaces/ grooves that act as escape routes for water vapor, thus 

reducing the pressure in the pores during heating and minimizing cracking and spalling. 

Although, the reduction of the health and environmental risks of ordinary Portland cement 

(OPC) is driving the global efforts to develop/ adopt alternative green/ eco-friendly binders 

(16); very limited studies focused on the production of greener LW rendering mortars 

utilizing alternative green binders. previous studies have proven that lime–pozzolan paste 

(LPP) can be employed as an alternative to the OPC or replace OPC pastes in some 

applications, offering economic and environmental benefits (12, 16,17). Koňáková  et al., 

2017 (12) developed LW lime-based plasters utilizing EC aggregate. Good thermal 

insulation properties (TC ≤ 0.34 W/m K) were obtained accompanied by a remarkable loss 

of mechanical strength. 

Referring to our latest research (18) an eco-friendly lightweight cementless mortar in which 

Lime–silica fume (1: 1 wt) was employed as a green binder alternative for cement and EP 

aggregates were incorporated at various ratios of 25, 50 and 75 vol. %. The prepared 

composites revealed reduced TC (as low as 0.29 W/m K) and enhanced solar reflectivity (≈ 

52.5%); however, these advantageous properties are achieved at the expense of mechanical 

strength. 

Many studies have affirmed that Although, LPP offering numerous economic and 

environmental benefits; however, lime composites exhibit generally lower mechanical 

strength values than cement-based materials (12, 18-21).  

Recently, new economical and green binder based on calcined clay and limestone powder 

has been developed known as Limestone- Calcined Clay (LC2) cement, which typically 

consists of 40% calcined clay, 20% limestone and 40% clinker (22) Such binder was proven 

to reduce the carbon dioxide emission of cement production by about 30%, according to the 

assessment conducted in India (23) and Cupa (24) Furthermore it has superior cementing 

efficiency and almost equivalent to OPC of 52.5 N grade [25]. 

The application of LC2-blended white cement as the main binder in LW mortars was not 

reported yet in literature.  

In the current study, LC2-based rendering mortar incorporating EP aggregate and PP 

microfibers has been investigated in terms of mechanical strength, water absorption, thermal 
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conductivity, solar reflectivity and fire resistance. The results were compared to the 

international standard acceptable limits (acceptance criteria). The supposed applications of 

the proposed LW mortar include the rendering of new and existing buildings in hot climate 

regions to retard heat into buildings and reduce the electrical cooling energy consumption. 

Experimental details  

Raw materials and constituents 

While selecting the raw materials; the cost, availability and the potential for being used in 

the construction industry was taken into consideration. The characteristics of the materials 

used in the current study are summarized as following: 

 White Portland cement (WPC) 

CEM I 52.5N WPC was purchased from EMAAR ELMINYA Co., Egypt. The chemical 

composition of the used WPC was determined using X-Ray fluorescence as presented in 

table (1). 

 Calcined clay (Metakaolin) 

Kaolinite clay is one of the effective supplementary cementitious materials (SCMs) 

adequately available all over the Middle East (26) Kaolinite clay can be activated/ calcined 

by relatively moderate thermal treatment (27) to obtain amorphous/ highly reactive MK. The 

kaolinite clay used in this study was supplied from Middle East Mining Investments 

Company (MEMCO), Egypt. It was thermally treated at 600 ºC for a period of 2 hours. The 

chemical composition of MK is presented in table (1). 

 

Table 1: Physical properties and chemical composition of raw materials (mass %) 

imestone (LS) powder (CaCO3) 

The third component/ constituent of the binder is LS fine powder, it is characterized by high 

purity and whiteness (93 %). LS is commercially available, it was supplied by MEMCO, 

Egypt.  

 Lightweight aggregate (EP)  

The EP was used as LW aggregate to lighten the rendering mortar. EP was supplied by the 

Egyptian company for manufacturing perlite & vermiculite (E.C.P.V). EP is characterized 

Material SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O SO3 L.O.I. 
Specific 

gravity 

Surface 

area 

m2/g 

WPC 20.72 3.89 0.17 68.41 0.48 0.12 2.69 3.49 2.45 17 

MK 52.25 38.91 0.16 0.34 0.030 0.18 0.03 8 2.75 93 

LS 0.1 0.08 0.03 55.59 0.11 0.09 0.04 43.91 2.51 19 
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by high porosity; i.e., its density and thermal conductivity are very low (5,11,18). The 

physical properties of EP are illustrated in table (2). Figure 1 shows the grain size 

distribution of EP (as received), along with the lower and upper acceptable limits of grading 

according to ASTM C33 (28). EP grading is within acceptable limits. 

Table 2: physical properties of EP 

Property EP 

Color White 

Refractive Index 1.5 

Moisture Content, max 0.5% 

Specific Gravity 0.180 

Specific Heat 387 J/kg·K 

Thermal Conductivity  0.035 W/mK 

 

 

Fig. 1 Gradation of EP 

 Polypropylene microfibers (PP) 

The PP microfibers used in this study was supplied by CEMENTRAC for cement & 

cementitious materials Co. The physical properties of the used PP fiber are presented in 

table (3).  

Table 3: physical properties of PP fiber 

Length; mm Diameter; µm Melting point; ºC 
Tensile strength; 

MPa 
Density; g/cm3 

12.3 32 165 660 0.91 

Sample preparation and designation  

In order to achieve the purpose of this study; the production of thermally resistive, solar 

reflective and fire protective LW mortar, four sample groups were prepared; the first one 

was the binder paste, it was prepared by combining 40 wt% of WPC with 40 wt% of MK in 
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addition to 20 wt% of LS. This group was considered as the reference/ control mix denoted 

as (M1) 

The other three groups represented the mortar mixtures in which the EP was added as a 

volume replacement of the binder at ratios of 25, 50 and 75 %; also, the PP microfibers were 

added to the mortar mixtures at fixed ratio of 0.5 wt. % of the binder. These groups were 

denoted as M2, M3 and M4 respectively. Table (4) illustrates the mix design of the proposed 

LW mortars expressed in Kg/m3.   

Table 4:  Mix design expressed in Kg/m3 

Mix 
Binder 

LW 

aggregate 
Additive 

Water 

WPC MK LS EP PP 

M1 

(Reference 

Mix) 

623.88 623.88 311.94 0 0 639.47 

M2 467.91 467.91 233.91 90 5.85 596.56 

M3 311.94 311.94 155.97 180 3.89 479.60 

M4 155.97 155.97 77.98 270 1.95 389.90 

Mixing and molding  

The procedure followed for the preparation of new LW mortar formulations are summarized 

as following; for the binder paste (M1), the binder ingredients (WPC, MK and LS) were first 

blended in an electric mixer for a period of 5 min at moderate speed (≈50 rpm) till 

homogeneity is achieved, then water that is necessary to get an acceptable workability (see 

table 4) was poured. After that, the fresh blend was mixed for another 5 min. 

The same procedure was followed for preparing the LW mortars; however, PP fiber was 

separately added and stirred into the mix water and mixed for 5 minutes to achieve good 

dispersion in the mortar matrix. The required quantities of ingredients (WPC, MK, LS and 

EP) were dry blended for 5min; then after, the water with dispersed PP fibers was added and 

the fresh mortars were mixed for another 5 min.  

Immediately after being mixed, the fresh mixtures were placed in 5×5×5 cm cubes to form 

the specimens for compressive strength, indirect tensile strength, and capillary water 

absorption testing, also slabs with dimensions of 30×30×2 cm were cast for both thermal 

conductivity and fire resistance tests, in addition to 3×2×1 cm samples prepared for solar 

reflectivity measurements. 

In order to attain a good packing, the moulds were vibrated on a vibratory table for 1 minute, 

then the specimens were kept under the laboratory conditions for 24 h. the samples were 

then demoulded and kept under tape water for curing for a period up to 28 days before 

testing. Figure 2 shows the photos during casting and molding processes.  
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 At the 7th and 28th day of curing, the test specimens were taken out from curing water and 

allowed to dry for 24 h before performing the mechanical strength tests. While TC, Fr, solar 

reflectivity and capillary water absorption tests were conducted only at 28 days of curing.   

     

 

Fig. 2 Preparation of LW mortar test samples as per ASTM standards 

 

Testing and characterization techniques: 

Mechanical performance 

The mechanical performance of the prepared LW mortars was evaluated through both the 

compressive and indirect tensile strengths tests.   

The Compressive strength test was carried out at 7 and 28 days of curing on 5 cm cubic 

specimens in accordance with the standard specification ASTM C109/C109M-20b (29) 

using RMU 57-2400 BERGAMO ITALY testing machine, at a loading rate of 0.9 kN/sec. 

Three specimens at each age were tested and the average value was reported. 

The indirect tensile strength was determined through the splitting test, in which a load is 

applied along the center of two opposite sides of a 5 cm cube by means of narrow steel strips 

as shown in fig.3.(30)  

The tensile stress that is created in the plane between the line loads, which cause the splitting 

of the cube, is calculated from the following formula:  
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𝑇𝑠 =
2𝑃

𝜋𝐿2
Where: Ts is the tensile strength (MPa), P is the load at failure (N) and L is the edge 

length of the cube (mm).  

Fig.3. loading mechanism (a) Compressive (b) In-direct tensile 

 Thermal Conductivity 

In order to assess the thermal insulation ability of the prepared LW mortars, the thermal 

conductivity test was carried out on 30×30×2 cm slabs following the steady state method, 

using heat flow meter apparatus (laser comp) according to ASTM C518-17 as shown in 

figure 4 [31].   

 

Fig.4. Thermal conductivity test equipment 

 Bulk density 

It is known that thermal conductivity is dependent on the density of the material, so that the 

bulk density of the prepared 5 cm cubic samples was determined in the oven-dry state 

according to ASTM C642-13 (32) 

 Solar reflectivity test 

The UV-VIS-NIR spectrophotometer (UV-3600, Shimadzu, Japan) was used for measuring 

the solar reflection of the prepared LW renders at wavelength range (250 to 2400 nm) with 
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the highest concentration of solar energy, taking into account both the specular and the 

diffuse solar radiation according to ASTM E903-20 (33). 

 

Fig.5. UV-VIS-NIR spectrophotometer for reflectivity measurements 

 Capillary water absorption 

The capillary water absorption coefficient (Aw) represents the rate of capillarity action in a 

certain time. This test was conducted in accordance with EN 1015-18 (34) Aw for three 5 

cm cubes of each mix was measured as follows; The specimens were firstly oven dried at 

105°C for 24 h till constant weight is obtained, after that, only four sides of each cube were 

sealed by paraffin wax to prevent water evaporation from these sides, also to keep only the 

uniaxial flow of water during the test, while the other two opposite sides of the cubes were 

left unsealed. Then, only 5 mm depth of one of the unsealed sides of the cubes is immersed 

in water. Finally, the weights of the cubes were recorded at 15min intervals for 3h or until a 

constant weights are reached.  

The (Aw) can be calculated from the following Equation (5, 34). 

𝐴𝑤 =
𝑊

𝐴. √𝑡
 

Where, W is the amount of absorbed water (Kg), A is the cross-sectional area (m2) 

immersed in water and t is the time (min).  

 

 Microstructure Analysis 

The microstructure of the hardened LW mortars was investigated after 28 days of curing by 

scanning electron microscopy SEM (Model: FEI-Inspect S). Fresh fractured surfaces were 

used for investigation to get typical real characteristics.  

 Fire Resistance Performance  

The test procedure consisted on subjecting render specimens (30×30×2 cm) to a standard 

fire curve, verifying their structural stability, integrity and thermal insulation over time. The 

fire curve used is described by ISO 834 (35) as presented in figure 6c (typically rising from 

ambient to 540°C at 5 minutes). The conditions of acceptance are summarized as following:  
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 The thermal insulation is investigated by the thermocouples measurements in the 

surface not exposed to fire of the sample. In order to be thermal insulated, ISO 834-1 

establishes that transmission of heat through test sample during the Fr test shall not 

raise the temperature on its unexposed surface more than (140°C) above its initial 

temperature. 

 The specimen’s integrity is determined by the ignition of a cotton wool pad 

positioned 25mm from the specimen’s external surface for a period of 10 seconds. It 

is also analyzed any other type of cracks or openings that allow excessive transfer of 

hot gases, which characterize system’s loss of integrity. 

 

   

 

 

Fig.6. fire resistance test; (a) during fire exposure, (b) after test and (c) standard Temperature-Time 

curve (applied temperature) 

Results and Discussion 

Mechanical performance  

In order to assess the mechanical performance of the developed fiber-reinforced LW 

rendering mortars, the variation of both the compressive and indirect tensile strengths as a 

function of the EP ratio at both 7th and 28th days of curing were tested and presented in 

figures 7 and 8 respectively. 

Compressive strength (CS) 
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As presented in figure (7), the alternative binder mixture showed the highest CS values 

about 25 and 59 MPa at early (7 days) and later (28 days) of curing respectively. This is 

agreeing to a great extent with the CS results for blended cements with 50 - 70% LC2 

reported in recently published study (25) As it was expected, increasing the EP content led 

to decrease the CS for the LW mortars incorporating 25, 50 and 75% at 7 days of curing to 

12, 9.24 and 2.68 MPa, respectively. Even for the mix incorporating the highest EP ratio, the 

achieved early strength (2.68 MPa ≈ 27.4 Kg/cm2) is significant and point to the adequate 

reaction/ strength gain rate in addition to the adequate interaction of EP with cementitious 

matrix.  

At 28 days of curing; the results showed a significantly higher compressive strength values 

for all mortars due to the progress of hydration reactions and the growth of strength 

responsible phases like calcium silicate hydrate (CSH) and calcium aluminate silicate 

hydrate (CASH). In addition, the Aluminate phase from MK can react with Calcium 

Hydroxide (One of the hydration products) and LS (CaCO3) to produce carbo aluminate, 

which also contributes to the strength (22). The developed LW mortars M2, M3 and M4 

achieved 28-day-CS of about 34.74, 22.64 and 12.45 MPa respectively. As compared to the 

conventional ordinary mortar, these results are comparable (36)  Referring to BS EN 998-1 

(9) all the LW rendering mortars significantly exceed the acceptable limit specified for the 

highest category (IV) of rendering mortar (CS ≥ 6 MPa). This is attributed to the good 

quality and unique strength of the utilized alternative binder (host matrix). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Compressive strength of LW mortars as a function of EP content at 7 and 28 days of curing 
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Indirect Tensile Strength 

The variation of the splitting tensile strength with EP content for the hardened LW renders at 

7 and 28 days of curing is presented in figure (8). The results showed different trend as 

compared to CS data. The LW mortars incorporating 25 and 50% EP showed higher tensile 

strength relative to the binder. This is attributed to the reinforcement and bridging effects 

afforded by PP microfibers against crack propagation. A further increase in EP content (75 

vol., %) resulted in considerable loss of tensile strength, although this mixture also contain 

the same amount of PP fibers; however, the increased content of EP created large number of 

pores and air voids which in turn causes lack of cohesion and degrades fracture toughness. 

The 28-days tensile strengths for M2 and M3 recorded 4.05, 3.19 MPa respectively; i.e., 

enhancements by about 93% and 52% were attained relative to the binder. The LW mortar 

with 75% EP achieved 1.33 MPa; although, a loss of tensile strength by about 35% has been 

obtained relative to the binder. 1.33 MPa is a significant value for tensile strength of cement-

based mortars (37). BS EN 998-1 didn’t prescribe acceptable limit for the tensile strength of 

rendering mortars; however, the significant/ adequate values of tensile strength obtained for 

the developed LW renders point to the high cracking resistance and hence the enhanced 

durability. 

 

Fig.8. Tensile strength of LW mortars as a function of EP content at 7 and 28 days of curing 

Fracture phenomena and crack bridging associated with the developed mixtures is 

introduced in fig.9, the most prominent mode of fracture is tensile opening/ splitting. As it is 
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clear, PP microfibers made remarkable reinforcement resulted in inhibiting the complete 

splitting found in M1.  

Despite the relative weakness or loss of cohesion in M4 mortar microstructure, the presence 

of PP fibers prevented its collapse and its complete cleavage under the mechanical load. 

 

Fig.9. Failure incurred on tested LW mortars 

Density and thermal conductivity  

Fig. 10 shows the dry bulk density and thermal conductivity of LW mortars as a function of 

EP content. As it was expected, due to its low density and thermal conductivity, the 

incorporation of EP aggregates into the mortar has significantly reduced both the density and 

thermal conductivity. The lowest density obtained was 810 Kg/m3 for the mixture 

containing 75% EP (i.e. M4). Furthermore, all the developed mortars are below the 

prescribed limit (density≤1300 Kg/m3) of lightweight rendering/plastering mortar based on 

the European standard EN 998-1 definition. It can be seen that the TC of the mortar 

incorporating 25% EP is 0.33 W/m K, which was about 43% lower than the control mix 

(without EP) and 59% lower than the conventional most frequently used sand mortar of 

1:3:0.5 cement to sand to water (TC =0.81 W/mK) (38).This reduction in TC was further 

decreased to 76% when the EP content increased to 75% (M4 mix). According to EN998-1 
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criterion of a thermal insulation render (TC≤0.20W/mK), the mixtures M3 and M4 can be 

classified as thermally insulating mortars that can be used for rendering applications. The 

high amount of the enclosed air pockets created as a result of the addition of EP explains the 

reduction in thermal conductivity (3, 5, 11). The low TC results in reducing the operational 

energy consumed to attain better thermal comfort of buildings and hence related cost of 

energy.  

 

Fig.10. Density and thermal conductivity of the developed LW mortars at 28 days of curing 

In order to examine how the newly developed LW mortars can reduce the heat flow into 

buildings and hence contribute to energy savings, the U-values or thermal transmittances are 

calculated and compared to conventional OPC mortar. When the innovated LW mortars are 

applied to the interior and exterior surfaces of a clay brick wall (TC = 0.90W/m.K [39]) with 

a layer thickness of 2 cm, the thermal transmittances of the new walling systems are 

calculated by using equation (1) (40) and introduced in Table 5.  

U =
1

𝑅𝑡
=

1

𝑅𝑠𝑒+
𝑑1

𝜆1
+
𝑑2

𝜆2
+⋯+𝑅𝑠𝑖

      (1) 

Rt: Thermal resistance 

Rse: Exterior heat transfer resistance (0.06 K.m2/W)  

di: Thickness of layer no. i 

𝛌i: Thermal conductivity of layer no. i 

Rsi: Interior heat transfer resistance (0.05 K.m2/W)   
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Table 5: Comparison of thermal transmittances and reduction in heat flow into 

building 

 

Rendering mortar 

type 

Thermal transmittance  

(2 cm mortar out + 20 cm 

masonry clay brick + 2 cm 

mortar in),  

W/m2K 

Reduction in heat flow 

into building, % 

Conventional 3.81 -- 

M2 2.99 21.52 

M3 2.48 34.90 

M4 2.36 38.05 

 

Although all the new LW renders possessed a considerable improvement in the thermal 

performance, the maximum reduction in heat flow (about 38%) is achieved by the render 

M4, when compared with the conventional mortar. This is attributed to the reduced thermal 

conductivity or the enhanced thermal resistance afforded by EP. Fig.11. presents a diagram 

and outline for the process of retarding heat flow by applying the innovated LW renders. 

 
Fig.11. Diagram of process of retarding heat flow by LW renders 
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Capillary water absorption 

As the water ingress into building materials causes serious problems. A render should 

protect against the penetration of rain; therefore, the capillary water absorption is considered 

as durability related property (5).  

The variations of the amount absorbed water with time in addition to the variation of Aw 

with the EP content at 28 days of curing are presented in figure (12). The test was last for 

3.5 hours till a constant weight is reached. 

As it is well-known, the water flux depends on the EP dosage and in turn on the number of 

cavities it generates in the mixture (5). Generally, the water absorption increases with 

increasing EP ratio; it increased from 0.16 for the control mixture to 0.185, 0.19 and 0.37 for 

the mixtures incorporating 25, 50 and 75 vol. % of EP respectively. This can be attributed to 

the cellular structure of the EP-blended LW mortars. EP contains open and closed cells; the 

open cells can be infiltrated with water and these are in turn responsible for the increased 

Aw; however, the closed cells are incapable of holding water. 

Also, according to the Clauses for thermal insulating rendering mortars for external use 

presented by EN 998-1, the Aw has to be ≤ 0,40 kg/(m²·min0,5). As it can be concluded 

from Figure (12), all the developed LW mortars satisfy this requirement; this is an indication 

about the high closed cells content of the EP as confirmed by SEM mages (section 3.6).  

 

Fig.12. Capillary water absorption for LW mortars at 28 days of curing. 
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Fire resistance performance    

Figure (13) shows the standard time-temperature curve (applied temperature) and the 

average temperature of unexposed surface for the different prepared LW mortars. The 

environmental temperature at the start of the fire test was 23◦C 

The four tested mortars exhibited various times to reach the temperature limit established by 

ISO 834 this is attributed to the variation in the thermal insulation performance. As it is 

clear, the incorporation of EP enhanced the thermal insulation which is the prime fire 

resistance performance criterion (acceptance criterion) i.e. the time a render contribute to the 

fire resistance of a wall. The time to reach the temperature limit is increasing with increasing 

EP content up to 50 vol. %, further increase of EP over 50% result in slight decrease in time.  

The mixture incorporating 50% EP showed the best thermal insulation, it has reached the 

temperature limit after 55 min of fire exposure i.e., 29 min greater than the control reference 

mixture. The slight decrease in the thermal insulation occurred upon the increase of EP over 

50% can be assigned to the reduced cohesion within the hardened matrix as a result of the 

reduced cementing material which affects the structural integrity. This can be confirmed 

from the structural integrity results illustrated in table (5). As it can be seen, the control 

reference mixture (without EP and PP microfibers) exhibited the lowest integrity 

characteristics, remarkable cracking was observed after 40 min of fire exposure (See fig.13); 

however, the current developed LW mortars exhibited considerably improved structural 

integrity. Even for the render incorporating 75% EP, it has maintained its structural integrity 

for 82 minutes; i.e., 2 fold the time attained by the reference mixture. The highly improved 

structural integrity has been attributed to the EP granules and PP microfibers which under 

the action of fire facilitate the water vapor migration within the hardened structure and 

release the pore pressure and this in turn reduces the internal stresses and cracking inside the 

solid skeleton (14,15,18) The photos of the mortars after the fire resistance test presented in 

Fig.14 give a visual evidence for the reduced cracking created by the action of fire exposure.  
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Fig.13. Standard Temperature-Time curve and the variation in temperatures of the un-exposed surfaces 

with fire exposure time for LW mortars 

Table 5: Fire resistance test results 

Test sample 
Fire resistance,  

Minutes 

 

M1 

Thermal Insulation Structure integrity 

26 40 

M2 44 65 

M3 55 90 

M4 49 82 
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Fig.14. Photos of the tested LW rendering mortars after fire exposure 

Solar reflectivity 

In order to improve energy efficiency of buildings in hot climate regions, it is necessary to 

reduce the heat loads into building interiors. This can be attained by dissipating the incident 

solar radiation (solar insolation) onto the exposed wall surfaces. The optimal method for 

dissipating the solar rays is by increasing the reflectivity of rendering mortars. 

Figure 15 shows the reflectivity measurements of the developed LW mortars as a function of 

wavelength from 200 to 2400 nm, which is the solar spectrum range with the highest 

concentration of solar energy (41) 

As it can be seen, a remarkable increase in the solar reflectivity has been attained with the 

incorporation of EP. The mortars incorporating 25, 50 and 75% EP showed reflectivity 

percentages of about 78, 80 and 91% respectively; i.e., an enhancement by about 11, 14 and 

31% has been obtained relative to the reference mixture (without EP). The increase in the 

reflectivity is attributed to the superior reflectivity of EP aggregates as were affirmed in our 
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previous studies (5, 18). In addition, the binder utilized in the current study is LC2-blended 

WPC which is bright white; hence, can contribute to the high reflectivity of the prepared 

one-coat rendering mortars. The great reflectivity values (from 78 to 91%) of the developed 

mortars guarantee the efficient dissipation/ scattering of incident solar rays. The mechanism 

of scattering afforded by the EP aggregates distributed in the cementitious matrix has been 

clarified in our previous study as introduced in fig.16. 

 

 
Fig.15. Solar reflectivity of the LW rendering mortars as a function of wavelength 
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Fig.16. Total reflection mechanism for the solar ray incident on the EP aggregate (18) 

Microstructure investigation  

In order to inspect the structure quality of the hardened LW mortars and to investigate the 

structural defects due to fire exposure, SEM investigation was performed and the 

microstructure characteristics are presented in figures (17-20). Figure 17a, b shows the 

microstructure characteristics of the reference mixture/ alternative binder (M1) before and 

after fire exposure respectively. The binder showed remarkable dense and compact structure 

in addition to the homogeneous distribution of hydration products see fig.17a. Under the 

action of fire, remarkable micro-cracks, voids and phase decomposition were observed. This 

is mainly attributed to the internal stresses occurred due to the water vapor migration 

through the compact matrix (14) The formation of micro-cracks is responsible for the 

reduced structural integrity, this conform to the fire resistance test results (section3.4).   

Figure 18a, b shows the microstructure characteristics of M2 mortar before and after fire 

exposure respectively. As it is clear, both EP and PP micro-fibers are embedded in the host 

cementitious matrix and adequate bonding is obvious (see fig.18a). Due to the fire exposure, 

PP fibers has been melted and partially absorbed by the cementitious matrix, generating 

pathways or channels for water vapor migration and help in releasing the internal pressure 

(see fig.18b).  

The same characteristics have been observed for M3 and M4 as illustrated in figures 19 and 

20. Fig.19a shows a polygonal closed cell EP with tight bonding to the host cement matrix, 

this type of cells help in enhancing the thermal insulation and solar reflection without 

absorbing water by capillary action as discussed above. 
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Fig.20b. presents high magnification image (3000 X) for the M4 structure after fire 

exposure. As it can be seen, the generated pathways led to a quite decrease in the extent of 

the pressure that build up in the porous medium during fire and provided a great protection 

to the cement matrix;i.e. even with fire exposure the microstructure appered quite dense with 

relatively less defects.      

 

Fig.17. SEM images of alternative binder at 28d (a) before fire exposure, (b) after fire exposure 
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Fig.18. SEM images of M2 at 28d (a) before fire exposure, (b) after fire exposure 

 
Fig.19. SEM images of M3 at 28d (a) before fire exposure, (b) after fire exposure 
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Fig.20. SEM images of M4 at 28d (a) before fire exposure, (b) after fire exposure  
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Conclusions 

In the current study, economical and greener lightweight one-coat rendering mortars 

incorporating EP aggregate and PP microfibers were investigated in terms of mechanical, 

thermal, solar and fire resistance performances. According to the experimental results, it can 

be concluded that: 

 

 Due to their low-cement content, the newly developed LW mortars help in reducing the 

carbon dioxide emissions related to the cement industry. 

 In contrast to previous studies, a considerable decrease in thermal conductivity has been 

obtained with increasing the EP content; at the same time, the PP fiber-reinforced LW 

mortars showed greatly improved compressive and tensile strengths.  

 The incorporation of PP fibers has significantly improved the fire resistance 

performance of the developed LW mortars by facilitating the water vapor migration 

through the cementitious matrix in event of fire.  

 The LW mortar with 75 vol. % EP showed the lowest thermal conductivity 0.19 W/m.K 

(i.e., 76% less than that of conventional) and the highest solar reflectivity (91%); in 

addition, 50 min fire resistance rating has been attained. 

 The reduced thermal conductivity of LW mortar; can contribute to reducing heat flow 

into buildings by about 38% when applied to the interior and exterior surfaces of 

exposed walls as compared to the conventional mortar. 

 The high closed cells content of EP is helpful in maintaining the water absorption 

within standard acceptable limits.  

 The new LW mortar is an efficient element that can be considered as one-coat thermal 

insulating decorative render in design of new energy efficient buildings or in retrofitting 

of existing buildings that improve their energy efficiency or reduce their energy 

demand.  

 Due to the high calcium carbonate content, the developed LW mortars are not 

recommended to be applied on reinforced concrete structures. 
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 جماليّات  علم البيان في األمثال                   
The Aesthetics Of Rhetoric In Proverbs                  

 عائشة علي الغيص*أ.

 ملخص

تعدُّ األمثاُل من الفنون األدبية؛ وهي مع 

ً بليغةً أو تجارَب  ن ِحَكما إيجازها تتضمَّ

ً من أهمية  األمثال  إنسانيةً مفيدةً، وانطالقا
يأتي بحثنا هذا ليتَناوَل مجموعةً من األمثال 

اإلماراتية  في دراسة تطبيقيٍة ألساليب البيان 

من تشبيٍه واستعارةٍ وكنايٍة. وجاء هذا البحث 
في مدخل للتعريف  باألمثال الشعبية 

اإلماراتية ومصادرها وخصائصها من حيث 

اللهجة، ثم خصصت المباحث  الثالثة لبيان 
ة اإلنشاء البيانّي في لغة األمثال جمالي

؛ بالصور التشبيهية  بدءاً  اإلماراتية المحلية،

فالصور االستعارية ، ثم الصور الكنائية، و 
روعي في البحث الوقوف على مناط 

 الجمالية في األساليب ،وعالمات االتساق

واالنسجام في عناصرها، من حيث اللغة و 
 التصوير ومن ثم الخاتمة
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 38البحث الفائز بالمركز األول في الدراسات النقد األدبي بالمسابقة الـ[

 ]لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم
   مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي *

 *Aisha Ali Al-Ghais 

Abstract 

 

Proverbs are considered literary arts. With its 

brief, it includes eloquent wisdom or useful 

human experiences, and based on the 

importance of proverbs, our research comes 

to address a group of Emirati proverbs in an 

applied study of the methods of statement 

from simile, metaphor and metonymy. This 

research came as an introduction to the 

definition of Emirati proverbs and their 

sources and characteristics in terms of 

dialect, then the three sections were devoted 

to clarifying the aesthetics of graphic 

construction in the language of local Emirati 

proverbs, starting with; Figurative images, 

metaphorical images, then metaphorical 

images, and the research took into account 

the principles of aesthetics in methods, and 

signs of consistency and harmony in its 

elements, in terms of language and 

photography, and then the conclusion. 
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 المقّدمة
ً األمثال الشعبية اإلماراتية   جزٌء أساس من التراث الشفوي الشعبّي؛  تتداوله األجيال على مّر الحقب والقرون، بوصفه موروثا

 ً ً  أدبيا هذا الشعب وذوقه األدبي وهويته الخاصة من خالل األمثال العامية المعبرة عن المعاني الجليلة  ، يُعبر عن روحمشتركا

يته للحياة والتجارب العامة و الخاصة، بأساليب رائقة في التعبير، التنقضي الثابتة المترسبة في ذاكرة هذا الشعب، والناقلة لرؤ

 ِجدّتها بتقادم العهد وال يأفل إشعاعها المعنوي واألسلوبي، فهي مناط العبرة، ومصدر الحكمة الواقعية.

قلّت الدراسات اللغوية و األدبية واألمثال العامية نصوص إبداعية يتم النظر إليها عادة بوصفها منجَز الثقافة الشعبية، و لذلك 

ً والنقدية المتخصصة في دراستها بلغتها الدارجة، وغالب ما يتجه هذا النوع من البحوث لصالح األمثال العربية الفصيحة، في  ا

ب في حين تُثبت التجربة أن المثل الشعبي هو أكثر األجناس اإلبداعية شيوًعا بين الناس، وأكثرها تداوال بينهم، و أنه ضار

 أعماق الذاكرة اإلنسانية من حيث أغراضه وغاياته.

واألمثال تنتمي إلى مجال الفن القولي الشفوي، ومعنى ذلك أنها وثيقة الصلة بظروف المشافهة وحيثيات التقبل، وما يعبر عن 

ال واألنماط لتدرسها في جانبها تلك الخصوصية فيها هو األشكال الببيانية التي قيلت بها، فلعّل هذه الدراسة تقفو أثر تلك األشك

وتشابيه بليغة و كنايات سائرة، تشهد على إبداع  التطبيقّي، قصد إحياء طرق النظر إلى األمثال بوصفها استعارات حية،

 األجداد وإجادتهم ضرب المثل بوجيز اللفظ وبليغه وأشده تأثيرا في النفس.

الماثل في األشكال البيانية التي قيلت بها، فهي نحتت باللغة لتجارب الحياة  البعد الجماليّ والمحرك األساسي للمعنى المثلّي هو 

المختلفة؛ وحثت على استحضار ما خفي من المعاني القديمة زمن صياغتها، كما انفتحت على الوقائع المتجددة بجليل الحكمة 

نماطه اللغوية المخصوصة المميزة له عن األداء والمغزى المستفاد منها، و لذلك  يستحق المثل تأمال في بنيته التعبيرية،  وأ

 العادي في اللغة.

، ذي جاذبية مرتبطة بأساليب  واألمثال الشعبية اإلماراتية هي كسائر األمثال العامية العربية؛ أقواٌل تأتي في قالب بيانّيٍ خاّصٍ

ظرة معينة إلى الوقائع واألحداث والتجارب التعبير وأغراضه كما ارتضتها الذائقة المحليّة، ومن هذه الزاوية، فهي تعكس ن

بتأثير الكلمات والّصور المثليّة، كما أنها تحاكي  المثل الفصيح من أساليب البناء والصياغة، وتتقاسم  مميزاً  اإلنسانية، وإحساساً 

اليومّي وبملمح القص  مع الحكمة والشعر الحكمّي والحكاية المثلية؛ بعض خصائص التعبير، إال أنها تنفرد بتعلقها بالواقع

واإلنشاء في صورته الشعبية العفوية،  وهو ملمح ال يخلو من اإلدهاش والفتنة؛ يُبّث في وجدان المتقبلين وإدراكهم على مر 

 األجيال، و يذكرهم بسير السابقين ومروياتهم اليومية، ويحثهم على االعتبار و استخالص دروس الحياة.

ً وفي هذا اإلطار تتنزل هذه ال عن مصادر الجمال البيانّي فيها، ومنابع  دراسة البالغية الفنية لألمثال الشعبية اإلماراتية؛ بحثا

الجاذبية الذوقية التي تشدنا إليها؛ قراءةً متمعّنة في أساليبها ، وتأمال في ارتباط تلك البنى بمضامينها الحكميّة، وهو جهد نقدمه 

 ً على معرفة أسرار اإلبداع األدبي الشعبي من خالل هذه األمثال، ووفاء لهذا المنجز الثقافي الممتد عبر تاريخ هذا  حرصا

 الشعب.

إلى أشكالها  ويوجه هذا السؤال المنهجي هذه الدراسة التطبيقية؛ أيكون سرُّ البيان في األمثال الشعبية اإلماراتية عائدا  

 ومقاصدها؟ البيانية المناسبة لمضامينها

وهذا السؤال دعا الباحثة إلى وضع خطة للدراسة تقوم على تتبع أنواع البيان في األمثال اإلماراتية، وصرف الجهد إلى 

الكشف عن عناصر الجمال الفني فيها، باإلفادة من التراث البالغّي القديم المساعد على معرفة الخصائص الفنية للقول المثلّي؛ 

مقاربات األسلوبية الحديثة التي تضيء األبعاد الجمالية للنصوص، في الجانب المتعلق بجماليات تقبلها، واإلفادة كذلك من ال

 ومظاهر اإلبداع فيها، في محورين متالزمين ، وهما:

1.  ً ً  المثل بيانا ً تصويريا على إيجاز اللفظ وجمال الّسبك وفق مقتضيات البيان العربّي وأساليبه المعلومة، وأكثرها  : أي قائما

 ً  ؛ التشبيه و االستعارة و الكناية.شيوعا

 المثل بنية لغوية متجانسة؛ تحمل سمات االنسجام بين مرسل ومتقبل وفق مقتضيات السياق اإلبالغّي. .2

ل الشعبية اإلماراتية ومصادرها وخصائصها من حيث اللهجة، ثم أفردت وضمن هذه الدراسة ُخّصص مدخٌل لتعريف األمثا

؛ بالصور  المباحث  الثالثة لبيان جمالية اإلنشاء البيانّي في لغة األمثال اإلماراتية المحلية، فعُقدت لدراسة تلك الصور، بدءاً 

نوع منها المعاينة المباشرة من خالل األمثلة التشبيهية ، فالصور االستعارية ، ثم الصور الكنائية، و روعي في دراسة  كل 

 العينية، للوقوف على مناط الجمالية في أساليبها،  وعالمات االتساق واالنسجام في عناصرها، من حيث اللغة و التصوير.

 المدخل التعريفي: خصائص األمثال اإلماراتية في لهجتها المحليّة

 تعريف المثل .أ

للمثل عند القدماء والُمحدثين، الذي اهتموا بجمع األمثال أو دراستها وتصنيفها، انتقينا منها ما ثمة تعريفات اصطالحية كثيرة 

ورد عند النظام، مما أورده عنه الميداني في مجمع األمثال، عندما قال:" يجتمع في المثل أربعة ال تجتمع في غيره: إيجاز 

، ونحمل بحثنا على اختبار هذا التعريف في مجال (1)هو نهاية البالغة"اللفظ وإصابة المعنى و حسن التشبيه و جودة الكناية، ف

المثل الشعبي اإلماراتّي، و من تعريفات المتأخرين قولهم : المثل؛  عبارة موجزة يستحسنها الناس شكاًل ومضمونًا فتنتشر 

لما ضرب له المثل أصاًل، و إن ُجهل هذا  بينهم، و يتناقلها الخلف عن السلف دون تغيير، متمثّلين بها غالبا في حاالت مشابهة

المثل ؛ ما تراضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه، حتى ». وهذا تعريف وظيفيٌّ يؤيده قول الفارابي في تعريفه: (2)األصل"

ه إلى المطالب ابتذلوه فيما بينهم )أي تداولوه( وفاهوا به في الّسراء والّضراء، واستدروا به الممتنع من الدَّّر، ووصلوا ب

القصيّة..، وهو من أبلغ الحكمة ألن الناس ال يجتمعون على ناقص أو ُمقِصٍر في الجودة أو غير مبالغ في بلوغ المدى في 

 .(3)النّفاسة"
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عن أنه محل إجماع عادة  ويتّضح من هذه التعريفات ما للبعد التداولي للمثل من أهمية، فانتشاره في الواقع دليل بقائه، فضالً 

بين الناس، فيقيسون به تجارب كثيرة متشابهة، و لذلك يقال عن الشخص أو الموقف أو الحادثة أو أي تجربة إنسانية أنها 

ً  "مضرب مثل"،  بمثيلها. عليها و مذكراً  لها، و دليالً  أي أن المثل حاضر ليكون موثقا

 أهمية بالغة في تعريف جوهر الثقافة العربية قديماً وخالصة القول في تعريف األمثال  العربية فصيحها و عاميّها؛ إنها ذات 

 ً ؛إلى جانب استنادها إلى  أسلوب بالغّي يكون له وقعه  ، التي تتأسس على التمثيل بأوجز عبارة وأبلغها و أشدها تأثيراً و حديثا

 .(4)من حيث الصياغة و البراعة في التصوير، و الصدق في التعبير"

 تعريف األمثال الشعبية اإلماراتية في لهجتها المحلية  .ب

حتى إن لهجات البيئة الواحدة  (6)يعود سبب التنوع اللهجي اإلماراتّي إلى التنوع البيئي من جبل وبحر وبر وأرض زراعية، 

الموجودة في اإلمارات  ,تختلف من إمارة إلى أخرى، ومثال ذلك لهجة أهل الظفرة في أبوظبي التي تختلف عن لهجات البادية

، وأما عن مفهوم اللهجة من وجهة نظر العلماء المحدثين، فيعدّونها مجموعة من الخصائص اللغوية يتحدث بها  (6)الشمالية..،

عدد من األفراد في بيئة جغرافية معينة وتكون تلك الخصائص على مختلف المستويات: الصوتية والصرفية والنحوية 

عن بقية اللهجات األخرى في اللغة الواحدة، ولكن يجب أن تبقى تلك الخصائص من القلة بحيث ال تجعل  والداللية، وتميزها

و يمكن تحديد اللهجة غريبة عن أخواتها، عسيرة الفهم على أبناء اللغة ألنه عندما تكثر هذه الصفات خاصة على مر الزمن، 

 كة بينه وبين  المثل الفصيح وفي سائر اللهجات العربية، وهي:سمات المثل الشعبي اإلماراتي في أربعة أساسية هي مشتر

  الثبات: والمقصود أن المثل  قوٌل ثابت من حيث التركيب والداللة، و هذا ال يعني أن بعض األلفاظ ال تتناوب الحضور يفيه

ورد لحظة الصياغة األولى، ألن عند االستعمال إذان كانت من المترادفات، و لكن الشائع بين الدارسين، ان المثل يُقال كما 

 .(6)القاعدة في األمثال أنها ال تتغير لفظها بل تجري كما جاءت به األلسنة

  ،القياس والحكمة: أما القياس: فيتضمنه المثل من حيُث وضعه اللغوي وأسلوبه الذي يقوم على التشبيه كما في األمثال التمثيلية

متكلم وال اعتبار المخاطب إال بإجراء القياس، كما في األمثال األنموذجية. وأما الحكمة: أو أنه يستلزم القياس حيث ال يتم قصد ال

 فهي المعاني المعتبرة، والبراهين المستخلصة من القول،.. ونحوها التي يتضمنها المثل الشعبي.

  :إلى شخص معروف، ولكنها سلكت واألمثال الشعبية في أغلبها مجهولة الصاحب، "ال يُعرف لها قائل معين، وال تسند إليجاز

طريقها إلى األجيال من طريق المشافهة والرواية، أما معرفة الصاحب، وكيف نشأ المثل، فلم يحظ ذلك باهتمام الرواة أو 

الدراسين، و كان من أساليب بقاء هذه األمثال، والمحافظة عليها، ما تتسم به من صدق، ومن توافق مع الحياة في سائر ظروفها، 

تحويه من قيم رفيعة، و إيجاز باعتماد اللفظ القليل، ما أغرى بسرعة تداولها وحفظها، والتمثل بها، في اللحظات المشابهة  وما

 "(6)لما قيلت فيه

  المبالغة في الوصف: و المبالغة من سمات التعبير المثلّي الثابتة وتكون باعتماد صيغ أفعل للتفضيل أو ما شابه من الصيغ مثل

النافية للجنس في بداية المثل ..، و هي ظاهرة أسلوبية تتعلق بالبنية الصرفية االشتقاقية. ويمكن عد هذه الظواهر اللغوية ما 

 ً على المقابلة والتضاد المعنوّي،  داخلة في الخصائص التركيبية للمثل، ومن أنماط األمثال في تعبيرها عن المبالغة؛ ما يكون قائما

والمفاجأة واإلحساس بالمفارقة من خالل المقارنة. ومن أنماط التميّز في البناء الشكلي للمثل ما كان قصد تحقيق االنبهار 

 إلى التشبيه أو االستعارة أو الكناية، وهو ما نهتم بدراسته هنا مصدره الصورة البيانية استناداً 

 المبحث األول

 جمالية  التشبيه في األمثال اإلماراتيّة 

حث إلى األمثال الشعبية اإلماراتية من جهة خصائصها البيانية، ونبدأ بتعريف "البيان" لغة: هو الكشف نعرض في هذا المب

ملكة أَو أُصول يعرف بَها إِيَراد اْلَمْعنى اْلَواِحد فِي صور واصطالحاً يُعرف بأنّه: " (7)إِْظَهاُر اْلَمْقُصوِد بأَبلغ لفٍظ،والظهور، و 

، وعند الراغب (8)"فهو باختصار: "علم يعرف به إيراد المعنى الواحد في صور مختلفة، متفاوتة في وضوح الداللة "،ُمْختَلفَة

األصفهاني أّن اللّفظ في الكالم عامة وفي األمثال خاصة؛ إذا لم يرد على داللته المطابقة لمعناه الحقيقّي وجاء ُممثاِّل لقول 

على عدم إرادة ما وضع له في األصل فهو مجاز، وإن لم تقم قرينة على عدم إرادة ما بقول فهو تشبيه، وإذا  قامت قرينة 

 وضع له فهو كنايةٌ، ومن المجاز ما يُبتنى على التشبيه، فيلزم التعّرض للتشبيه قبل التعّرض للمجاز والكناية.

ل تستأنس بالتشبيه ألنه يكتنز طاقات إيحائية والتشبيه من العناصر التي ركز عليها العلماء القدماءفي تعريفهم للمثل، فاألمثا

وأغلب األمثال هي: ما شُبِّه َمضربه بمورده، مثل قولهم في الفصيح:"كمجير أم وتعبيرية مضاعفة ويغني الداللة و يعّمقها ، 

في الكالم العربي الفصيح، ويرمي إلى استثارة ذهن المتلقّي  وحفزه على  فهو لذلك من أكثر الصور البيانية استعماالً  (1)عامر

اكتشاف المعنى الضمنّي، وإلحاق أمر بأمر في معنى مشترك لغرض، ومن ثم يلجأ الناس إلى ضرب األمثال بأمور حّسية، 

من الخفاء إلى العلن من طريق وأحداث واقعية، تكون مأنوسة ومعروفة لديهم، وهي موارد األمثال، التي ال تلبث أن تبرز 

 . (9)التأمل،حتى تكون في متناول الحواس الظاهرة"

 على سبيل تمييزه عن غيره من أنواع التشبيه،  (13)بأنه؛ "ما ذُكرت فيه أداته"، (10،11،12)التشبيه المرسل:* يعرفه البالغيون .أ

_________ 

ال واأللغاز الشعبية في اعتُمد في توثيق األمثال في هذه الدراسة على مراجع و مصادر لهؤالء األعالم من الكتاب اإلماراتيين: الشيخ عبيد راشد بن صندل؛ األمث  *
، 2014ز حمدان بن محمد إلحياء التراث، بدبي، / و/ عبدهللا بن دلموك كتاب: المتوصف، الناشر: مرك 1987،  2دولة اإلمارات، الناشر: المطبعة االقتصادية بدبي، ط

وباالعتماد على ما تم جمعه من   2016، 1و/، د. راشد أحمد المزروعي؛ موسوعة األمثال واألقوال الشعبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة،  نشر الكاتب، ج/
 الرواة و الحفاظ  في المجتمع المحليّ 
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ً  وهو  عند بعضهم؛ "ما توفرت فيه ً  عناصره األربعة"، وبناؤه قد ال يقتضي تفنّنا في الكالم  ألنه من أكثر أنواع التشبيه شيوعا

األدبّي، و مع ذلك فله جدّة في كل أحواله واستعماالته، وطرافته ال تنقضي رغم ثبات بناه القديمة الموروثة واالعتراف بأنه 

مضربه في التذكير بأن من يخدم غيره ويسعى و اِدْم ِغْيِرْك حر ِمثِْلْك{:}خَ  -أدنى أنواع التشبيه قيمة بالغية، ويرد في قولهم: 

في شؤونه ال يُنتقص من حريته. ونالحظ ورود عناصر التشبيه األربعة واضحة بحيث تبدو العالقة بينها بديهية مفهومة، وقد 

 ساوى التشبيه بين المخاَطب و )خادم الغير(

 

نقيض العبودية، ومضرب المثل في تجنب احتقار من كان خادم غيره ويسعى في سبيل رزقه في االشتراك في صفة الحّرية؛ 

بخدمتهم، ولذلك فالتشبيه المرسل هنا بمثابة المعنى البديهي القريب من فهم المتلقي لوضوحه، واألهم في المثل في هذه الحالة 

 ي الوضوح في العبارة.إيصال رسالته التربوية المهمة إلى المتلقي، والبعد التربوي يقتض

 التشبيه المجملب. 

ومنه  نوع ظاهٌر مفهوم لوضوح عناصره، وآخر  (13) بأنه: تشبيه ال يُذكر فيه وجه الشبه يُعرف التشبيه المجمل اختصاراً 

 المتلقي مشروطاً خفّي تتفتق عنه األذهان المتنبهة، ألن المشبه به مركب أو مجرد؛ وهو نموذج يكون فيه التفاعل بين الباث و 

 ً التشبيه غير المعلل؛  باالنسجام والكفاية المعرفية والثقافية، حتى يتحقق الغرض األسلوبي من التشبيه المجمل الذي يسمى أيضا

داللية جديدة و إيحائية غير متوفرة في  " عندما تختفي في التشبيه الوحدات المعنوية المشتركة بين طرفيه فيكتسب أبعاداً 

وفيه تشبيه الرأي  }الرأي مثل البعير الّشارد{: -  . وفي قائمة األمثال ما يعيّن هذا النوع، مثل قول المتمثل:(14)لمعللالتشبيه ا

الّسديد المطلوب على وجه االنتصاح، بالبعير الشارد، والمعنى: أنه قد يوجد عند َمن ال يُتوقع منه ذلك، كالبعير الشارد الذي 

 في طلبه. ووجه الشبه هنا هو الندرة والظفر بالشيء بعد يأس، ولم يُذكر على وجه التصريح في قد يمسك زماَمه من لم يجدَّ 

 ً  بعيداً  المثل ولكنه يُتأّول بالسياق، وفي ذلك متعة التمثيل المجمل وإيحائية معناه الجزل. فقد قّرب ضارب المثل معنى ذهنيا

اإلدراك، وقريب كذلك من طبيعة البيئة ومقتضى العادات ومنه المعرفة )الرأي العزيز المطلب( بمعنى حسّي قريب إلى الفهم و

ما يحدث ذلك في البيئة البدوية خاصة، ويمكن أن نعدّ هذا المثل  الدقيقة بطبائع اإلبل الشاردة لدى العربّي بشكل خاص، فكثيراً 

تشبيه وقربه من روح البالغة القديمة في بيانه من الفصيح، لتطابق لفظه ومعناه مع قواعد العربية الفصحى ولسالسة ال

 وصورها األصيلة المقروءة في االمثال والشعر الفصيح.

}ضربة فِي غيِرك جانََّها فِي ِعدِْل ُصوف{: وهو مجمل لم يُصرح فيه بوجه الشبه، و)جانك( بمعنى  -قولهم:  ومنه كذلك 

ً كأنّك، وفق  لهجة أهل اإلمارات وعادتهم في النطق، وفي أداة الت ، ويُضرب فيمن ال يتأثر باعتداء (15)*شبيه إبدال الكاف جيما

ال يقع عليه ألنه وقع على غيره، كأنما وقعت الضربة في كوم من الّصوف. وهنا وقع تقريب معنى عام ذهنّي )ضربة في 

والضرر واسعة غيرك وهو المشبه( بمعنى حسّي )ضربة في عدل صوف(، ألن معنى الضربة التي كنت عن االعتداء والظلم 

الداللة ويمكن حملها على الضرر الحسي أو المعنوي، فلذلك هو معنى يستحق التقريب المثلّي، ومضرب المثل في التنبيه من 

هذا السلوك االنتهازّي المقصر بصاحبه عن نصرة من يستحق النصرة والدفاع عن الذي يستحق الدفاع إزاء ظلم أو تعدّ. وفي 

تأمل المتلقي العبرة تلوح من وراء حجاب التمثيل، وعند التقاطها في الصورة المحسوسة انتشاء  هذه الفسحة من التشبيه

المتلقي بلذة االكتشاف، وإدراك المعنى واستفادة منه، وهنا يبلغ المثل غايته في التوجيه والتأثير والتعليم. "أما أسباب تأثير 

أنه ينقل النفوس من معنى خفي إلى معنى محسوس، فالحسيات أقوى  مثل هذا النوع من التشبيه فراجع إلى أمور من بينها

 .في النفس، و لذا كان الطفل للماديات أسبق من إدراكه للمعقوالت من العقليات، و أسبق حصوالً  تأثيراً 

في األداة }جانك يا بو زيد ما غزيْت{: تشبيه مجمٌل كذلك، حضرت فيه العناصر جميعا ما عدا وجه الشبه، و -وفي قولهم:  

)جانك( بمعنى كأنّك )بإبدال للكاف جيما وفق مقتضيات النطق المحلي(، ومضرب المثل فيمن سعى في أمره بكدّ وجدّ ولم 

يحّصله، والمثل خطاب مباشر من باث إلى متقبل، وقد يُقال مع قصد وصف شخص معين بضمير الغائب، وهو يقوم على 

ه مآله بمآل أبي زيد الهاللي الذي لم يحّصل من غزوه مصلحة أو فائدة في عين إسناد االسم ) أبي زيد( للموصوف، وتشبي

 ،**(16) في قصة "التغربية الهاللية" المعروفة في كتب التراث والتاريخ زوجته

 ولذلك ينتشر المثل في اآلفاق البعيدة لبالد العرب  ويقال بلهجات متقاربة في جميع البلدان، ويضِرب بجذوره في التاريخ

ً  المشترك الطويل الحافل بالغزوات وحكايا األبطال و و  الفرسان، وهنا يعانق المثل الزمن المنساب ليتحد بالمتلقي ماضيا

 ، وبمن عبروا بين طياته في سجالت  ملحمية ال تُنسى في ذاكرة الجماعة.حاضراً 
 

 التشبيه البليغت.

التشبيه، وهو "الصورة العليا في درجة األبلغيّة على ما ذكروا من أنواع التشبيه البليغ هو ما يُحذف منه وجه الشبه وأداة 

مثل قولنا: التشبيه، وهي التي يكون التشبيه كُلُّهُ فيها "مؤّكداً ُمْجمالً" أي: لم تُذَْكْر فيه أداة التشبيه، ولم يُذْكر فيه وْجهُ الشبه. 

ى هذه الصورة: "التَّْشبِيهَ البل ً (17)يغ""خالد أسد". وتَُسمَّ "لما فيه من اختصار من جهة و ما فيه من  . و سموا مثل هذا بليغا

تصوير و تخييل من جهة أخرى، ألن وجه الشبه إذا ُحذف ذهب الظّن فيه كل مذهب و فتح باب التأويل و التخييل، و في ذلك 

 (13) ًما يكسب التشبيه قوة و روعة وتأثيرا

________________ 
لذي بين الشين و الجيم و الياء"، ..ومن إبدال الكاف جيما: )الجيم المعطشة(: هو صوت حدده ابن دريد بين الجيم و الشين، و لعّل أحمد بن فارس وصفه بدقة أكثر إذ قال" الجرف ا *

 المفردات جلب/ كلب.. لكن اللهجة حافظت على كثير من األلفاظ لم تبدلها مثل كتاب و كوع وكد

نجد إلى افريقيةخالل تلخص مايعرف ب" تغريبة بن هالل" إحدى أشهر السير الشعبية العربية، وهي ملحمة طويلة تصف هجرة بني هالل، وخروجهم من يارهم في عالية  المثل قصة **

 القرن الخامس.
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كأنما هو ذاته لقرب المسافة }البحر سلطان وكل دور له بندر{: فيه تشبيه البحر بالسلطان  -  ومن األمثال البليغة قولهم:

مرفأ ترسو إليه السفن المبحرة بعد الرحلة، والمالحظ جمال  اللغوية والتعبيرية بين المشبه والمشبه به، وأن لكل ساحل ميناء

التشبيه البليغ في حفز المتلقي على تدبر العالقة بين طرفيه، وزاد الصورة جمال وصف البحر بالسلطان؛ مع يحمله إلى 

لة من ابهة و جالل و رهبة، وذلك شعور من يركب السفينة في عباب أمواجه من اإلقرار بقوته واالستسالم لجبروته المخي

وهيمنته، غير مدرك الخالص إال برسو مركبه بمرفأ على ساحله، إعالنا عن انتهاء الرحلة، وفي هذا المثل من روح الحياة 

ا يرسم العالقة الوطيدة بالبحر؛ والصلة التي وثقها األجداد به على مّر السنين، االجتماعية اإلماراتية و الخليجية بشكل عام م

فقد كان مالذ الساعي إلى رزقه و مطية المسافر، و له في الذاكرة الجمعية أثر ال يُضاهى؛ هو مزيج بين الفتنة و التعظيم و 

 الرهبة و العشق.

بالِ  -: ومن التشبيه البليغ قول المتمثل باللهجة اإلماراتية ومعناه: أن األم ترى ابنها أجمل ما يكون،  في عْين أّمه غّزال{: }الّسِ

أيا تكون صورته في أعين اآلخرين، فهو في نظرها غاية في الحسن والجمال كالغزال، وقد غاب ذكر األداة ووجه الشبه 

 ً يل البليغ ، وفيه حسيّان، بمعنى أن التمثوحضر المشبه والمشبه به، وهو مثل شائع في سائر اللهجات العربية باللفظ نفسه تقريبا

هنا لم يتقصى التجريد و إنما المبالغة في الوصف، ذلك أن األم تنظر إلى جمال فلذة كبدها بعاطفتها التي تلون المحسوَس 

 ً ، ، وغير مرتبط بصورنا الخارجية مطلقاً على أن إحساسنا بالجمال نسبّي أبداً  بالجمال، تأكيداً  بشعور المحبة الممزوج إعجابا

اب إلى أعماق ذواتنا وما تهيدنا إليه مشاعرنا. وفي استحضار صورة الغزال في المثل الشعبّي تأصيل و إنما هو باالنتس

لمرجعية المثل في بيئته العربية الخالصة بمعاييرها الذوقية المعروفة، فلطالما كان معجم الجمال في شعرنا الفصيح والعامّي 

للفتنة بالمرئّي من األشياء والمخلوقات؛ ومنها الغزال والظبي  وزاً في صلة بكائنات الطبيعة من حولنا، حتى اتخذ منه رم

والرشا )صغير الغزال( والريم والمها..، ما يدل على إحساس عربّي خاص بسحر الطبيعة وقربها من الوجدان ومن رقيق 

 المشاعر. 

، في لحظات اليسر والعسر، و ال تشبيه بليغ لمن يتمسك بمشاركة الجماعة مصيرها  }حشر مع الناس عيدْ{؛-وفي قولهم: 

يتخلى عنها ويتضامن معها، فإْن نابه من ذلك سوء أو شدة، فإنه ال يخذل و ال يرجع، كأنما هو في عيد، وأضمر المتكلم أداة 

التشبيه ووجه الشبه، وصدح المثل بتصريح قوي و إعالن واضح بمعنى االتحاد في المصير المشترك، ومعناه تام بهذه 

لتشبيهية التي يشعر متقبلها بإشباع المعنى و اكتماله، أي أنه ليس في وارد الشك أو التردد، وتلك من مزايا التشبيه الصيغة ا

 .البليغ الذي خدم المعنى بالمبالغة في الوصف، و أدى المعنى فال يحتاج بعد ذلك تأكيداً 

لة المعروفة بأنها كالمراهم أو الدواء، في بيان قيمة المال، فجاء تشبيه للعم }اَلدََّراِهْم مَراِهْم{:-: وفي المثل اإلماراتي قولهم

اللفظ في قالب تشبيهّي بليغ، وال شك أن للمال قيمة في تراثنا الشعبي العربي وفي حياتنا االجتماعية كسائر األمم، و له في 

الدراهم مراهم لجروح الهّم" : "ذكر في التراث الشعري القديم كذلك، وهذا المثل بصيغته تلك فصيح في األصل؛ لقولهم

، و في هذه األمثلة الفصيحة التشابيه )18("و)قولهم(: "الدرهم ذو جناحٍ إن حركته طار )وكذا قولهم(: " الدراهم أرواٌح تُسلّ 

جاءت بليغة كذلك، وهذا يعني أن المثل السابق يدخل بحكم تكراره بنفس الصيغة التشبيهية ضمن دائرة نوع من األمثال خاص 

 frozenيُسمى وفق الباحث عالء إسماعيل الحمزاوي نقال عن الباحث المستشرق زلهايم: العبارة التقليدية المتالحمة  

)raseph)(19) ًمما يؤكد أن أصل ضرب األمثال هو التشبيه.واحداً  ، أي أن التشبيه البليغ هنا بمثابة التحام عبارتين كونتا مثال ، 

والمرجح أن التشبيه البليغ  بالذات هو الصنف الذي يحدث فيه االلتحام التام بين األلفاظ، وهو ما يكون مثال؛ وفي ذلك يقول 

المثل أساسه التشبيه، )إلى جانب الشروط األخرى ومنها البعد الحكمّي( "فإن استوفت العبارة السائرة المستشرق زلهايم أّن 

وهو وصف دقيق من مستشرق حاذق للغة العربية، و ما  واحدا ً ً، وإن فقدت شرط التشبيه لم تكن مثالهذا الشرط كانت مثالً 

 يصدق على الفصحى يصدق كذلك على اللهجات العامية.

يشبّه الصديق أو الرفيق المقرب في هذا المثل باألنف من الوجه، داللة على القرب   }ربيعك خشمك{؛ - قول المتمثل:وفي 

وعدم االستغناء، ومضربه في ضرورة الحفاظ على عالقة جيدة مع الصديق من أهل الربع خاصة، إذ الربع والعشيرة عزوة، 

مع األفراد في إطار العشيرة و أهل الربع قد وألنه من غير الممكن االستغناء عنه أو تجاهله، و الروابط اإلنسانية التي تج

 ً من مجرد صداقة، والمالحظ أن المشبه و المشبه به ينتميان إلى حيز المحسوس، إال أن األول أعلى في  تكون أقوى  أحيانا

ة على القيمة و لذلك يوازي هذا العلو في التشبيه تمحض المشبه به للرمز، بمعنى أن ) األنف من الوجه( ليس مجرد عالم

القرب و األهمية المكانية مأتاها البروز، بل هو ذو داللة رمزية، ألن أنف المرء كرامته و رمز شرفه، ولذك كان العربي في 

والمالحظ؛ نُهوض التشبيه البليغ   هذه القيمة الرمزية، فقالوا:" رغم أنف فالن"، يرمزون به إلى كرامته. هذا المعنى مؤكداً 

 ن:في هذا المثل بوظيفتي

  األولى: تحقيق معنى المطابقة بين المشبه والشبه به، كأنما نفهم منه أن الدّين هو ذاته عمى العين، سوى أّن هذا المعنى

هو جوهر بالغة المثل لجمعه بين عنصرين من حقلين دالليين مختلفين؛ فالدين يدخل في  الظاهر يكتنز معنى مضمراً 

في مستواه المحسوس وإنما هو تصوير  وسة، وأما عمى العين، فهو ليس مقصوداً مجال المعامالت المالية، المادية المحس

للذات المستدينة وقد غلبتها الديون وأقعدتها محسورة مهمومة، فإذا بالصورة التشبيهية تنفتح على التخييل وعلى التمثيل 

 ف اإلمام عبد القاهر الجرجاني.في مستوى أعلى من المعنى الظاهر، هو المعنى الذهني المجرد كما فهمناه من تعري

  ،الثانية: تحقيق الوظيفة النحوية المطلوبة في التشبيه البليغ، وهي أن يكون المشبه به خبرا للمشبه أو حاال أو مضاف إليه

ً  أو مفعوالً  ً  ، أو مفعوالً به ثانيا  و في حالة هذا المثل حقق وظيفة الخبر في جملة المثل.، (8) ، أو مجروراً مطلقا
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 التشبيه التمثيليّ  .ث 

منه في األمثال اإلماراتية العامية؛ هو "ما انتزع  التشبيه المركب التمثيلّي  من أهم األنواع  في التشبيه، و سندرس صوراً 

الوجه العقلي فيه من عدة أمور يجمع بعضها إلى بعض، ثم يستخرج من مجموعها الشبه فيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج 

تمثيل صورة بصورة مركبة عقلية، كما يعرف بأنه  ،(20)ر حتى تحدث صورة غير ما كان لهما في حال اإلفراد،"أحدهما باآلخ

في أوجز تعريف استقيناه من البلغاء، على اختالفهم فيه، وقد جمع أحمد المطلوب الشائع من أقوال البلغاء واتجاهاتهم في 

ً تعريفه، ومن ذلك قول القزويني )في اإليضاح و في  من متعدد، أي من  التلخيص(:" التمثيل ما كان وجه الشبه فيه منتزعا

 ً واإلمام عبد القاهر الجرجاني يرى أن التشبيه  (13)بأجزاء الشيء الواحد أم ال أمرين أو أمور سواء أكان ذلك التعدد متعلقا

من التأول والصرف عن الظاهر؛ ألن المشبه التمثيلي ما ال يكون الوجه فيه أمًرا بينًا بنفسه؛ بل يحتاج في تحصيله إلى ضرب 

لم يشارك المشبه به في صفته الحقيقية، يتحقق ذلك فيما إذا كان وجه الشبه عقليًّا غير حقيقي، مثال ذلك مثاًل قولنا: "هذه حجة 

تأول، ويعرفه كالشمس في الظهور"، قد شبهت الحجة في قوة بيانها بالشمس من جهة ظهورها، لكن هذا التشبيه ال يتم إال ب

 ً ، واشترط (8)باحث معاصر بأنه:" ما كان وجه الّشبه فيه صورة منتزعة من متعدّد، أو هو الذي يكون وجه الّشبه فيه مرّكبا

البالغيّون تركيب الصورة فيه، سواء أكانت العناصر التي تتألف منها صورته أو تركيبته حّسية أو معنوية. ومن أمثلته التي 

ومضربه في التحذير من خيانة الشخص الغريب غير  }الغريب ذيْب وعضته ما تطيْب{: -ل األمثال نذكر: استقيناها في جدو

المأمون جانبه، وتشبيهه بالذئب. و هذا المثل قائم على تشبيه بليغ تمثيلي، فهو من حيث حضور أطراف التشبيه بليغ، بحكم 

ألنه قام على الجمع بين مشبه، وهو )الغريب( ومشبه به ذكر على عدم ذكر األداة ووجه الشبه، وهو من حيث طبيعته تمثلي، 

وجه االستطراد في الوصف )ذيب وعضته ما تطيب(، سوى أن العالقة االستطرادية جاءت بجملة استئنافية تبدو مستقلة 

 ً ً  اعتبرناه استطراداً  عن األولى )وعضته ما تطيب(، فلذلك تركيبيا يثير خيال المتلقي الذي يسعى إلى ربط الصلة بين  تمثيليا

الغريب والذئب في كثير من نقاط التشابه؛ منها االستعداد للغدر و الخيانة، و منها الخبث و سوء الطوية، و منها المكر و 

 الدهاء، وتأتي الجملة التفسيرية لتؤكد ذلك و توجه االهتمام إلى صفة الغدر الجامعة لشتات األوصاف. 

بليغ تمثيلّي مقلوب، فهو بليغ الكتفاء  رباعته{ : وهو تشبيهأقطاعته والصبي في إ}الّسيف في  -الصدد: ومن أقوالهم في هذا 

ً  القائل بطرفي التشبيه االساسين : المشبه و المشبه به، و هو تمثيلي ألنه قام على التعدد في الوصف، ، والتشبيه مقلوب أيضا

لب ترتيب المشبه و المشبه به، حتى لكأنه يصف المشبه به، فيجعله في صدارة تركيب الجملة، هو ما تصرف فيه المتكلم بق

ً إوفي هذا المثل جعل المتكلم جملة اسمية في الصدارة )السيف في  أنه لمشبه، بينما المقصود بالوصف ليس  قطاعته(، موهما

 ً ، على سبيل التصرف اإلبداعي في ترتيب المشبه والمشبه السيف، بل ما سيأتي بعده؛ )الصبي في رباعته(، وجعل بينهما عطفا

به، فهو يصف الصبي ينشأ في ربعه و بين أهله وذويه، يترعرع بينهم و يُحاط بعنايتهم إلى أن يكبر و يشب ويقوى ساعده و 

بينهم يُعّول عليه، شبهه؛ بالسيف في غمده، أي السيف الذي لم يُجرد بعد للقتال، في حالته السكونية األولى؛ قبل  يصبح فاعالً 

 االستعمال.

وهذا من بديع التمثيل الشعرّي في األمثال العامية، ال تكاد تفرق بينها وبين جيد الفصيح في هذا المستوى من العبارة الراقية، 

لدراسته  هذه الصورة األخاذة القائمة على التمثيل سالسة التعبير ورونق السجع الذي سنفرد له فصالً  ألنها جمعت إلى جانب

 ً  .الحقا

تشبيه بليغ تمثيلّي، ألنه قام على التعدد في طرفيه وفي وجه الشبه  }الطول طول النّخلِة والعقِل عقل الّسخلة{: -:  ومنه قولهم 

وهذا المثل يُضرب للشاب أو الولد الطويل القامة؛ تكون أفعاله صبيانية،  (7)ثى من ولد الماعزالذهني المضمر، والسَّْخلَة: األُن

 ً ً فيبدو مع طوله الظاهر صبيانّي التصرف والفعل. وجاء المشبه مركبا ، فبني التشبيه على التعدد في ، وكذلك المشبه به مركبا

ينصرف إلى أوجه عديدة للتمثيل بينهما، من ذلك التهور، والطيش الموصوف والصفات، ذلك أن خيال المتلقي للمثل يمكن أن 

والعبث والتسرع في الحركة والفعل، وغياب الرصانة و الحكمة والنضج في المواقف و األقوال، وعلى هذا األساس، فإن 

ا تشبيه التمثيل، ذهنه منصرف إلى التجميع التخيلي بين عناصر اإلثبات وعناصر النفي في الصورة المشهدية التي يرسمه

 ويمكن أن نقول أن حصر الصفات الجامعة في هذا السياق موقوف على أهلية السامع للمثل وثقافته وتجربته في الحياة.

ً  -ومما جاء في األمثال اإلماراتية الشعبية قولهم:    تمثيلياً  }أنا عاقولة ما استمن المطر{؛ وهذا مثل احتوى تشبيها بليغا

 ً سمية بسيطة بأنها عاقولة: ااء على لسان متكلم، في سياق تفاخر بالنفس، فيه وصف للذات في البداية بجملة ، وقد جاستطراديا

والعاقول شجرة تعرف كذلك بالقعقاع شوكية وتحتمل الجفاف، والمثل يستوحي البيئة الصحراوية الجافة في تشبيه نفسه بتلك 

ً الشجرة في االستغناء، والصمود والتحدي من أجل الب ً  قاء، وليزيد المتكلم معنى االستغناء تثبيتا من بين المعاني  وترجيحا

: ) ما استمن المطر(، أي ال أنتظرها كسائر الشجر والنبات، ومفسراً  الكثيرة التي يمكن أن ينصرف إليها الذهن قال مستطرداً 

بّي في غاية التناسق مع مقتضيات سياق بل أصبر وأقاوم طويال من أجل الحياة، ويمكن اعتبار التمثيل في هذا المثل الشع

(؛ معنى الكلمة عند firth(، فحسب فيرث )contextual theory of meaningالحال وفق أصحاب النظرية السياقية، )

االستعمال اللغوي ال ينكشف إال من خالل تحديد السياق الذي يحتضنها ويلف إيحاءاتها المعنوية من كل جانب، وعلى هذا 

تغير سياقها أو ُحولت إلى سياق آخر اختلف معناها، وبين الباث و المتقبل في النظرية السياقية عقد يجمعهما  األساس إذا

 .(19)يساعد على فهم المقصود من الكلمات في كل سياق

أن بخياله عن مقصود المتكلم يجب  وحتى نعلم ما مكونات السياق التي جعلت متلقي المثل يدرك معناه فال ينصرف بعيداً 

أن سياق الحال عند فيرث يتكون من مجموع العناصر المكونة للحدث، وتشمل؛ التكوين الثقافي ويسميه السياق  نعرف أوالً 

بعاد النفسية ألالثقافي، والظروف االجتماعية و الفكرية ويسميها )سياق الموقف( والكفاءة اللغوية وهي ) السياق اللغوي(، و ا

ً  (19،21)عاطفي(للحدث، و يسميها ) السياق ال من ذلك مكامن نجاح المثل في الرسوخ في الذاكرة  ، ويمكن أن نفهم انطالقا

 ً  بهذه الشروط األربعة المكونة لسياق المثل.  الجمعية ارتباطا
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 فكيف يبدع المتمثل اإلماراتي بالكناية في أمثاله العامية

 المبحث الثاني :

 الكناية في المثل الشعبّي اإلماراتيّ  

، إذ يجوز حمله على ظاهره أو على معنى ناتج (22)الكناية لفظ أُطلق وأريد به الزم معناه، مع جواز إرادة المعنى األصلي

منه، فالكناية تدل على صفتين لموصوف واحد ال يمنع الكالم من إرادة الصفة األصلية، أو الصفة المقصودة حين االستعمال 

لخفية وغير الظاهرة فهي لون من ألوان التعبير البياني، وهي كل ما فهم من الكالم ومن لكن الصفة المقصودة في الغالب هي ا

ً االسياق من غير أن يذكر   في العبارة. سمه صريحا

والكناية تنافس األسلوب االستعاري في قيمة األداء البالغّي ألنها من أعرق أساليب البيان العربّي، ومعناها لغة:" أن تتكلم 

أن يريد الشاعر داللة على معنى من المعاني فال يأتي باللفظ  وعرفها قدامة بن جعفر بقوله (23)ريد غيره"،بشيء و أنت ت

من أشهر الكنايات و (22)"ردفه وتابع له، فإذا دّل على التابع أبان عن المتبوعالدال على ذلك المعنى بل بلفظ يدل على معنى هو 

النجاد"، يريدون طول القامة، و قولهم " كثير رماد القدر" يريدون أنه كثير القرى و الكرم، العربية المتداولة قولهم: "طويل 

وهي كناية  (1)وقولهم عن المرأة "نؤوم الضحى"؛ أي مترفة مخدومة، وهي كناية في الموصوف، وقولهم:  "بلغ السيل الزبى

 في الصفة و بلوغ األمر حده األقصى.

 ية:ومن أنواع الكنايات في العرب

  كناية التعريض: و  هي الّداللة على الشيء بضده و نقيضه" )ومنه قولهم: سبّك من بلّغك السباب، و هو تعريض بناقل

 السباب و فاحش القول بعبارته. وتعريض بمن يأتي هذا الفعل.

 ه قولهم: " انج سعد، فقد كناية التلويح: أي اإلشارة عن بعد إلى الشيء بنظيره وشبيهه. ) ليس الذي يرعى النجوم بآيب(، من

 هلك سعيد"؛ تنبيه على سبيل التلويح إلى الوسيط ) سعيد(، كناية عن التخويف من المصير نفسه.

  ًكناية الرمز: وهي التي يكون الوسيط فيه رمزا  ً ، منها قولهم: "جاء بقرني حمار" )رمزان للكذب و الباطل(، و "جاء معلوما

 ً  .عفريته" للداللة على الغضب نافشا

 "الكنايات  أما  .(22)كناية اإليماء واإلشارة: وهي كناية قلّت وسائطها ألنها معلومة بالسماع و التواتر:" عند جهينة الخبر اليقين

)فالن( بارد اليوف"ـ أي أن جوفه بارد؛ في اللهجة العامية اإلماراتية فهي ال تخرج عن هذه التصنيفات ومنها هذه نذكر "

يتصف بالالمباالة؛ قليل التأثر بما يجري حوله، وتُقال في الموصوف، و قولهم:" الصديج قبل  كناية عن  الشخص الذي

ويقال في الفصيح شبيهه: "الصِديق وْقت الِضيق"، فهذا المثل، يتحدث عن المعنى الحقيقي للصداقة واألصدقاء  الطريج" ؛

ي يجب أن يتصف بها اإلنسان مع صديقه في جميع وأهمية وجود الصديق في حياة اإلنسان، كناية عن صفة اإلخالص الت

األحوال. ومن الكنايات ما يستوحي األسماء الرمزية المجازية في الفصيح كما في العامي، وسنرى أمثلة لها في موضوعه 

 ً  من هذا المبحث. الحقا

ية على سبيل التلويح ومن خصائص الكناية في األمثال اإلماراتية تخصيص الصفة أو تخصيص الموصوف باألسماء الرمز

 أو التعريض أو الرمز أو اإلشارة. 

 الكناية عن الموصوف .أ

الكنايات عن الموصوف هي المستمدة من المعاني الشائعة في الثقافة المحلية في وصف شخص محدد في موقف معين، وهي 

تعابير جاهزة لالستعمال اآلني في الخطاب اليومي، يستحضرها المتمثل كلما أراد إبراز سمة معينة فيمن يصفه، وتتسم هذه 

انب الشيوع، وإذا كانت متصلة بتحديد موصوف محدد فإنها عادة ما تُبدأ بعبارة الكنايات باإليجاز واإلحالة المباشرة إلى ج

 )فالن( التي تُعوض باسم الموصوف في سياق كالم المتمثل، فمثال قولهم في األمثال الشعبية: 

-({ ً مة كناية عن باالسم في سياق الكالم يُسند إليه هذا الفعل، وهي عا مذكوراً  فالن( يغرف من بحر{:   يعني أن شخصا

الشخص الغنّي الذي مّن هللا عليه بسعة الرزق، فامتلك الكثير من المال حتّى بالغ في إظهاره واإلسراف في إنفاقه غير متوجس 

من فقر، وكأن مصدر ذلك المال البحر الذي ال ينتهي ماؤه وال يُخشى نفاده، فصاحبه يغرف منه وال يبالي، وهو في األصل 

بحكم الشيوع واالستعمال إلى معنى ثابت مستقر في الثقافة، يُستحضر كلما اقتضى السياق والمقام  صورة تشبيهية تحولت

 ذلك.

)التفق(: بلِهجٍة أِهّل اإلمارات تعني البُندُقيّة. و"بَْرِزه": اِسم مكاِن االجتماع، أي المجلس تِفَْق بَْرِزه{؛ و  اِْفالْن(})-ومنه قولهم:  

ُ ُمْبَرٌز، و جل مبّزر؛ فهوحيث لقاء القوم، ويقال ر وامرأَة بَْرَزة  .من النساِء الجليلة التي تظهر للناس ويجلس ِإليها القوم البَْرَزة

ً  (7) : موثوق برأْيها وعفافها ً  ومعنى المثل في ِ للّرُجِل الّذي يحضر مجاِلس الرجال  وال يُبدي رأيا ؛ فهو كالبندقية غْير قويما

لِكنها ُمحالّة في ظاِهِرها بِالِفّضِة فتصلح للزينة فقط،  أما في المواقِف الّتي تحتاُج إلى بذل  وجهد وحركة الصاِلحٍة لالستعمال، 

،  ال يبادر  إلى تقديم أي فعل  أو مساعدة، و مضربه فيمن يكون وجوده مثل عدمه، وفي الرجِل الّذي ال خير  فيه تجده خامالً 

 وال نفع يرجى منه.  

 فالن/البخيل ( }حاّلب النّملة{)عن -  ي الموصوف قولهم:ومن الكنايات ف

والمثل واضح اللفظ بيّنه، ألنه قائم على المفارقة في الصورة و معنى استحالة وقوع الحدث إال على سبيل المبالغة في إبراز  

ووقوعه في غير محله الطبيعّي ) النملة(، و غرض ،  (23)الصفة )البخل في الموصوف، باستعمال صيغة المبالغة الفصيحة

، والشرط الوحيد الذي يتطلبه فهم هذا المثل هو اإلحساس بمعنى التناقض الظاهر ) المفارقة( في سياق هذه الكناية التعريض

 القول لدى المتقبل، فتصله رسالة الباث إذا ربط المعنى بالموصوف المعيّن.
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 كناية تعريض كذلك، في وصف شخص يسبح على رأسه، داللة على إتيانه فعالً  على قرعته{:افالن( يسبح })-  وفي قولهم:

ً  أو قوالً  ؛ يخّصه وحده، يخالف به المتعارف في المنطق والعرف، وجمال المثل في تكثيفه المعنى مع التعريض أو سلوكا

ً والكناية تتكئ على معرفة سابقة بالقول المثلي لدى الباث و بأوجز عبارة،  بمقول  المتقبل، أي أن كليهما يجب أن يكون عارفا

المثل بحكم تكراره، كأنما هو عالمة تشير إلى الحدث القديم الذي يتم تذكره بين الفينة واألخرى، و يسمى في السيمائيات 

نايات خاصة، بوصفه (، أو )الرمز اللغوي(، وهو في المثل ثابت و قار بالنسبة إلى الجماعة التي تستعمله في الك)عالمة لغوية

و داال في الوقت ذاته على المعنى  ميراثا ينتقل عبر األجيال من طريق المشافهة، ولعل هذا من عوامل جعل المثل موجزاً 

و يعرفه عبد السالم المسدي بقوله:")هو( المادة الفصيحة في بنيتها الفعلية، من مادة كثف  ،، ما يسمي بالتكثيف الدالليمكتمالً 

 ً ً يكثف كثافة و تكاثفا  . واالطراد وتكثيف المعنى واضحين في هذا المثل.(24)"، أي مطرداً ؛ غلظ وكثر: وجده كثيفا

-واآلباء الطويلة والساحرة مع البحر، قولهم:   ومن الكنايات الشعبية التي تستوحي حياة أهل اإلمارات وذكريات األجداد

ً })فالن( انغسْل اشراعْه{؛ كناية عن الشخص يُلقن درس ً  ا ، وهي من أجمل الكنايات التي تبدع فيها الذائقة الشعبية من قاسيا

ألنها تُخبر بصلة وحي حياتها اليومية صورة مثلية رائقة يُقبل عليها المرء في كل زمان، وتتقبلها األذواق في كل حين، 

اإلنسان الوثيقة ببيئته و محيطه، وقد تكون خاصة بالشعوب و األمم التي تمرست بالبحر وحياة الصيد، و الشراع هنا عالمة 

، و في المثل إشارة خفية إلى سمعة اإلنسان وشرفه و رمزية مهمة، ألنه أعلى ما في السفينة أو المركب، و اكثر شيء بروزاً 

 اختير المثل ألداء المعنى القائم على التعريض فناسبه أيما مناسبة، وتوافق الشكل والمضمون.كرامته، ولذلك 

 ً ، وهو في األمثال عالمة وحاضراً  والبحر وحياته ومكوناته وتفاصيله عالمة بيئية بارزة في واقع أهل اإلمارات ماضيا

بطبيعة البيئة وتحمل  منواله الكنايات التي تشيع تأثراً سيميائية بوصف دارسي األسلوب، ألنه محور داللّي قياسي، تنسج في 

كناية عن السرعة في الحركة أو الفعل أو اتخاذ  فالن خاطْف اشراعْه{:}-رواسبها عبر األجيال. وشبيه بهذا المثل قولهم:  

اني، فصار الشراع المواقف، وهنا يحضر الشراع مرة أخرى عالمة سيميائية مهمة للداللة على نوع آخر من السلوك اإلنس

ً  رمزاً   وبمثابة الحامل للمعنى في أبهى حلة وقيم تعبيرية فنية. ثقافيا

االنِفصامُ وااِلْنِقَطاعُ. " َوفِي اْلَحِديِث االنكسار؛ و})فالن( انكسر بيصْه{: -وفي السياق نفسه نقرأ هذا المثل القائم على الكناية:  

ةٌ بَْيضاُء  جميع عمود السفينة الفقري الذي يقع في أسفل المحمل وترتبط به  "(7)لَْيَس فِيَها فَْصم َواَل َوْصمفِي ِصفَِة اْلَجنَِّة: دُرَّ

ومضرب المثل: في الكناية عن اإلفالس أو الخسارة الفادحة. وقيل في شبيهه  األضالع واأللواح المكونة لجسد السفينة.

ا الفصيح:" . وإذا تعلق األمر بالتجارة قيل: "وضع في تجارته وضيعة": أي خسر لم تقم له قائمة": أي قُِضي عليه قضاًء تامًّ

ولم يربح أَو َغبَِن، ونالحظ أن الفارق هنا في المثل المحلّي اعتماده على الصورة الواقعية المستمدة من حياة الناس وتفاصيلهم 

 عريض بالموصوف.اليومية، كأجمل ما تكون استعارة الصور النابضة حياة، مع أن معنى المثل في الت

اِله َعلَى السََّطْح{ : كناية عن عدم حفظ السر، وفي موصوٍف ال  اِْفالنْ }-ومن األمثال الكنائية القريبة لهذا الغرض قولهم:   ِحمَّ

يُستأمن على سّر، وهو في معنى التعريض به، والمثل مفهوم في الواقع اإلماراتي ألنه يستوحي كذلك حياة البحارة وعالقتهم 

اِله(، أي حمولة. أي متاع يحمل على و) الخاصة بالسفينة التي من شدة تعلقهم بها تُضرب األمثال بجزئياتها وتفاصيلها؛ ِحمَّ

الَحُمولَة، بِاْلفَتْحِ، َما يَْحتَِمل َعلَْيِه و )السطح( ،يُقصد به في المثل  سطح السفينة وفي الفصيح:  ظهر السفينة وفق سياق المثل.

كُوبة والمثل: يقال لإلنسان الذي ال يحفظ سراً، فَمثله كمثل ما ، (7)الناُس ِمَن الدََّواّبِ َسَواٌء َكانَْت َعلَْيَها األَحمال أَو لَْم تَكُْن كالرَّ

هو موجود على سطح السفينة يُحّمل األثقال عليها، بحيث تصبح تلك األحمال واألثقال مكشوفة وظاهرة للعيان. بوصف 

 الشخص الذي ال يحفظ سره ويظهر ما خفي من أموره للناس ُمشبّه بحّمال أمتعة إلى الّسطح. 

}فالن سده بحر{؛  كناية عن صفة كتمان السر، ويقال في الشخص الكاتم  للسر تشبيها -ل السابق في المعنى قولهم: وضد المث

له بالبحر في سعة عمقه، وفي هذه الحالة تكون الكناية في غاية التلويح باإلشارة ال التعريض، وفي نفس الحقل الداللي للبحر 

 }فالن تكسرت ميادفه{؛-قولهم:  و إيحائه الساري في األمثال الشعبية؛ 

": مفردها ميداف بمعنى مجداف، في لهجة أهل اإلمارات؛ "مياديفهو كناية عن الهزيمة أو الخسارة التي ُمني بها الموصوف،

حسب ما وهو عبارة عن خشبة طويلة َمبْسوطة آخر َطَرفَيها، تَُسيَّر بها القوارب أَو السُّفن، و وقع فيها إبدال الجيم ياء على 

  (*25)رأينا من عادات النطق في اللهجة المحلية.

لت إلى أجزاء أو قطعٍ صغيرة متهشَّمة، فلم يعد البحار قادراً   على اإلبحار  وتكسرت: أي تحطَّمت نتيجة َضْربة أو َصدْمة فتحوَّ

 وإكمال الرحلة كناية عن الهزيمة التي لحقت به أو الخسارة التي لحقته

على المواجهة أو الصمود  ومضربه: في الذي ُمني بهزيمة أو حاق به خذالن، أو حلّت به نائبة، فما عاد قادراً ومعنى المثل 

أو الدفاع عن نفسه، ألنه افتقد وسائله في ذلك، وانتهى به األمر إلى التسليم بقدِره ومصيره. وفي العربية أمثال كنائية قريبة 

 .(26)ضده"من قبيل:" كُسرت شوكته" و " فُّت من ع

}فالن ِحبَاِله طويِلة{: ويقال عند وصف شخص عُرف بالتسويف وعدم إنجاز المهمة، فهي كناية تصلح لكل -وكذلك قولهم:  

وتحقيق  شخص يتأخر في إنجاز المهمة الموجه إليه، فيأخذ مدة طويلة إلنجازها حالته كم يمد حبال طويلة للوصول إلى هدف

لمثل موصول بدوره بالبحر والسفن القديمة في معنى الحبال، وتعبق منه رائحة البحر كما سنراها غاية. والحقل الداللي لهذا ا

}فالن طير بحر{؛ كناية عن صفة الشخص الذي ال يستطيع العيش في غير بيئته، فهو لصيق بها -في أمثال قريبة منها:  

ً كطائر البحر الذي ال يحول وجهته إلى مكان غير البحر حيث رزقه، وإ للشخص  ذا ُحمل المثل على التعريض كان وصفا

 الضعيف الذي ال يقدر على تحمل مكان للعيش غير بيئته التي اعتادها.

____________ 
في اللسان. ومن األمثلة على هذا اإلبدال،  وقد روى اللغويون إبدال الياء جيما في لغة تميم، فقد روى األزهري عن ابن الهيثم أنها لغة في تميم معروفة، وأشار ابن منظور إلى ذلك *

عير أْزيم ( بدل: )أْزَجم( بمعنى ال يرغو، وليس بين )األزيم ( واألزجم إال إبدال الجيم قولهم في )صهريج (: ) صهرّي (، وقولهم في ) َشَجرة(: ) ِشيَرة (، وقاس عليهما بعض العلماء: ب

 ياء، وهي لغة في تميم معروفة،  اللغة: قلب الجيم ياًء  في اللهجة اإلماراتية :  وهو قلب يتّم في  لألسباب اآلتية:

 ج(.مجاورة الجيم لصوت شْجري هو الشين في )َشَجرة( والياء في )صهري -

ِكْبد ، فلما سكنت ثقل اجتماعهما فانقلبت إلى ياء ، قال ابن يعيش : " الجيم شديدة ولوال شدتها  -ُرْسل ، وَكِبد  -تسكين الجيم في ) َشَجَرة ( كما هي عادة قبيلة تميم التخفيف في ُرُسل  -

انظر اإلبدال ألبي الطيب اللغوي ،أما من المحدثين رمضان عبد التواب ، فقد أطلق على  لكانت ياء " وظاهرة قلب الصوت إلى صوت قريب منه في المخرج معروفة في اللغات.

 الظاهرة اإلبدال اللغوي التاريخ
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، وهي ظاهرة فنية تلفت االنتباه وتستحق ومن األمثال الكنائية في الموصوف؛ ما يربط بين صفة الشخص والمركب تحديداً 

فالن مركبه فالتوه{ : كناية عن الرجل الذي ليس له مقدرة على السيطرة على أسرته } -  الوقوف عندها، ومن ذلك قولهم:

افالن مسّمر مع المركب"{: كناية عن الفاقد السيطرة على أوضاعه، ويُضرب بشكل } -فكل فرد يسير على هواه.  وقولهم:  

 سّمر،أي مُ  ذم السير في الحياة على غير هدى أو قصد. وقولهم )افالن مسمر(،عام في 

ساُر: الِمْسماُر، وهو من لوازم صناعة السفن الخشبيةيقال: سُّمر بالدّسار،    نوع من السفن. قال تعالى:"  و)المركب(؛ (7)الدِّ

 "..]13 :اآلية رقم سورة القمر[ َوَحَمْلنَاهُ َعلَى ذَاِت أَْلَواحٍ َودُسُرٍ 

رائقة في المثل من ناحية فنية، ألنها سهله التقبل و الفهم، والعالقة والموصوف كأنه ُمسمر عليه بالمسامير. و الصورة جميلة 

"وهو تمثيل مرّكب، يمكن  ،ألنه يقوم هذا على القياس التمثيلي بين الصورة والمعنى منطقية بديهية بالنسبة إلى أهل اإلمارات،

 يستسلمون له و يعجزون عن تغييره.أن تقاس عليه حاالت كثيرة، ويتسع مداه المعنوي لتمثيل صفات أشخاص في الواقع 

فالن ْسكانه مرتْه{ ؛  كناية عن الضعف، وهو صفة لموصوف على سبيل التعريض، ألن المثل يأتي عادة }-وفي قولهم:  

للسفينة، ويستخدم لتغير سيرها أو خفض سرعتها، وهي هنا مجاز آللة القيادة «: الدفة»: الّسكانعلى سبيل التهكم والسخرية، و

سيير. ومعنى المثل: في الكناية عن حالة بعض الرجال أصحاب الشخصيات الضعيفة حينما تسيطر عليه زوجته ويكون والت

 ً في نفس المعنى  بيدها زمام األمور، فال يستطيع اتخاذ أي قرار دون الرجوع إليها، ويضرب في التهكم والسخرية ويقال أيضا

 .)فالن خاتم في يد مرته( وهو شائع في اللهجات العربية

وإذا غادرنا الحقل الداللي للكناية في الحقل الداللي للبحر، دون أن نغادرها في الموصوف، إلى نوع آخر من الكنايات بمذاق 

ء المشاعر العربية والذائقة المشتركة للعرب الواقع االجتماعي اإلماراتي، وحميمية عالقاته األسرية والعشائرية، نلتقي بفضا

 جميعا، في أمثال ُمحكمة النسج من خالل الكناية، ومن ذلك قولهم: 

المثل مختزل العبارة، وفي ذلك بالغته، وهو كالم موجه من وهو كناية عن القدرة، وأذْنِْك أْطَوْل ِمْن يَِدك { }-ومنه قولهم: 

متكلم إلى سامع، مضمونه وصفه بأن أذنه )أو لسانه( أطول من يده، وطول اليد كناية عن القدرة واالستطاعة، وهي في 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ِلنَِسائِِه: سياقات أخرى كناية عن العطاء والجود، لقول الرسول  أَْسَرعُكُنَّ لُحوقاً بِي أَْطَولُكُنَّ يَداً؛ فَكنَى َصلَّى َّللاَّ

ً َجواداً  دَقِة. يُقَاُل: فاَُلٌن َطِويُل اليَِد وطويُل الباعِ إِذا َكاَن َسْمحا و مضرب المثل: في توجيه  (7) بطُوِل اْليَِد َعِن العَطاء والصَّ

 الفتقاره للقوة و االستطاعة. ال تستطيع الدفع عن نفسه وال عن غيرهمخاطب معلوم إلى حقيقة أنه 

وفي اللهجة المحلية: )متحزم( أي اتخذ حزاما، وهو معناها في العربية الفصحى؛  )افالن( متحزم بخوص{؛}-ومنه قولهم:  

الَح"قال ابن سيده:"  م بالّسِ م، واحتزم، شدّ وسطه بالحزام"، (27)رجل ُمتَلَبِّب )أي( ُمتََحّزِ ولفظ: )الخوص(، فصيح ، فهو ُمتحّزِ

َم في أمره:  27)ورق النّخل وصانعه اْلَخواص -الخوص كذلك، وهو وريقات سعف النخل، و عند صاحب المخصص:  و تحزَّ

م لألمر: استعدّ له،   ويضرب المثل في انتقاد الشخص الذي يتباهى بالشيء الواهي أو من احتزم، تصّرف فيه بحزم، و تحزَّ

 به وهو ليس له قيمة فما أشبه الشخص بمن يضع حزام من خوص النخيل في ضعفه وسرعة تفككه. يعتد بشيء هين ويتفاخر

كناية عن الذي وقع بين الشداد والجمل، والمفروض أال يكون بينهما شيء،  }دايِْر بين اليَِمْل واْشداده{)فالن( -وفي قولهم: 

ه وال يعنيه بين شخصين.  وفي اللهجة المحلية؛ كلمة :ومضربه الجيم ياء  وقع فيها إبدال )اليمل( فيمن أقحم نفسه فيما ال يخصُّ

والمقصود بها الجمل. وكلمة )داير( في العامية المحلية تعني )صاير( بمعنى أصبح وبات. وأصل )داير(، دائر، بتخفيف 

"، اللهجات العربية،  كما في الفصحى؛ اسم فاعل من دار؛ و المصدر دور ودوران الهمز وتحويله إلى ياء، وهو أمر شائع في

وعبارة )اشداده( يقصد بها شداد الجمل، وهو الفراش الذي يُوضع على الجمل ليتمكَّن اإلنسان من امتطاء ظهِره. من فعل )*( 

ماَم: تحّكم في األمر، َشدَّ َوثَاقَه: قيّده وربطه، شدّ  على فالن: ضيّق، أحاط، ضغط بقّوة، شدّ إزاًرا: أحاط جسمه  شدّ: شدَّ الّزِ

 . (7)بشيء وأوثق عقدَه، َشدَّ العُْقدَةَ: أْحكمها وأوثَقََها

اإلنسان المتخاذل قليل الحركة والنشاط، أو صورة كنائية عن   })فالن( باني على كواَره العنكبوت{؛-  وفي قول المتمثل:

 يريد تغييره، أو المتقشف الشحيح بماله، ال ينفقه كأنه مكوم عليه، يخفيه و يكنز ذهبه و ماالجامد على موقف في وضع ال 

)كواَره(  بتسكين الحرف األول، وإهمال الجر  في اللهجة العامية: هو من قبيله، فكأن العنكبوت قد نسج خيوطه عليه، و 

)كُواِرِه( بل ) ْكواَرهَ(، لها معان في الفصحى منها البيت باإلضافة عادة في الكلمات المركبة على خالف العربية، فال تنطق 

ل : قد أو، من كاَر الِعماَمةَ على الرأْس يَكُوُرها َكْوراً : الثَها عليه وأَدارها؛ والَكْوُر : الزيادة ، أُخذ من َكْوِر العمامة؛ يقو

بعضه من بعض، وقيل : الَكْوُر تَْكِويُر العمامة  تغيرت حاله وانتقضت كما ينتقض َكْوُر العمامة بعد الشدّ، وكل هذا قريب

 (7)والَحْوُر نَْقُضها 

ً  وفي في الوصف المختزل المباشر والبليغ تأتي الكناية على رأس األساليب التي تقدم بالمعنى مكتمالً  مع االختصار في  مكثفا

افالن( بَاِعه })-  العبارة، بحيث يشعر المتمثل والمتقبل أنه ال يحتاج إلى أي شرح أو استفاضة في التفسير، ومن ذلك قولهم:

ً  يقال قِِصْير{: والموصوف واحد  }فالن ما يفور دلة{ قولهم: عن قليل الحيل وقليل الصبر عن التحمل، وفي معناه تقريبا

بقلية الحيلة أو عدم القدرة على تحمل األعباء الجسام، أو يكون سريع االستسالم للعجز و الحيرة، و يقال  يتصف بالعجز أو

المثل سبيل التعريض، ومعنى ذلك أنه يأتي في سياق حجاجي غير مباشر إذا قيل بضمير الغائب، )و ال شيء يمنع من قوله 

 إلى مزية أخرى من بدوي طبانةعن غائب(، و هنا يلفتنا الدكتور بضمير المخاطب أيضا سوى أن الظاهر من الصيغة قولها 

________ 
و إن اختلفا صفة، و يظهر أن تلك الصفة الزالت * أورد صاحب كتاب " اللهجات العربية في التراث:" أن البدل يحدث بين الجيم و الياء ألنهما شجريتان متفقتان مخرجا و ِكالهما مجهور، 

ة في القديم و الحديث كبني تميم، تميم، فقد روي في أمثالهم "أْكود الناْس ييزيه حّفه" و أصله:" يجزيه"، فالياء المقلوبة جيما كما هي العادة عند بعض القبائل النجدي موجودة حتى اليوم في

دثني الدكتور خليل نامي أن الجيم تبدل ياء في حضر موت في أيامنا هذه، و و وجدت هذه الظاهرة في )الحوطة( جنوبي الرياض، و  يسكنها من بني تميم العدد الكثير" . يقول الكاتب:" ح

ان بعض الدارسين يرى أن الكلمة)مسيد( مشتقة قد عد الجواليقي هذه الظاهرة من لحن العامة، حيث يقولون " المسيد" يريدون المسجد، و لكني أخالفه إذ ثبت أنها لهجة عربية، و و إن ك

شمال الجزيرة أصلها عربي جنوبّي قديم ، وعلى أي حال فظاهرة قلب الجيم ياء قد وقعت في الفصحى و لهجاتها القديمة كما ظهرت في اللهجات الحديثة في من سود ال من سجد، و 

حل الشرقي للجزيرة العربية فشملت األهواز و العربية ، في لهجات بني صخر و فحيب و سحران وشرارات وجبة و حائل و القبائل التي تسكن أدنى الفرات كما وقعت الظاهرة في السا

 الكويت و البحرين وقطر ودبي و أبي ظبي و الشارقة، ووظهرت في الجنوب في لهجة ظفار أيضا"
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، ولعله (28)"مزايا الكناية أنها "وسيلة من وسائل تحقيق القصد في النيل من الخصم و النكاية به من غير أن تمسهم ظاهراً  

اإليحاء بصورة خارجية في الكناية أخف أثرا في االنتقاد من األسلوب المباشر، فالكناية هنا وسيلة حجاجية بامتياز يعني أّن 

 في سياق المحادثات اليومية بين الناس.

ومن األمثال التي تتعلق بوصف مظاهر الحياة اإلنسانية والتجارية والعالقات الخاصة، وما يتصل بالمعامالت اليومية بشكل 

})فالن( بايع بالنص{: كناية عن التاجر الذي باع سلعته بنصف ثمنها، أو دون قيمتها األصلية، أي بالخسارة، -عام، قولهم:  

وفي نفس معناه المثل:})فالن( بايع بالخسارة{، ولكن المعنى يتعدى المعنى الظاهر ليُضرب في وصف شخص تظهر عليه 

مشكلة أو في هموم خاصة، ولذلك نعد هذه الكناية متميزة بخصيصتين: اإليجاز في عالمات الكدر واالستغراق في التفكير في 

 ً ً  العبارة بحيث جاءت مركبا من كلمتين فقط، إلى جاني خاصية: التلويح بالمعنى من وراء المجاز، و هي رغم تداولها  إضافيا

مثال القائمة على االستطراد، ومكمن اليومي بين عامة الناس جاءت في درجة أعلى من النسج المجازي من كثير من األ

 األهمية في إخراجها المعنى الضمني ) االنشغال بالهموم( في صورة محسوسة ) مسائل التجارة(.

})فالن( الدياية ماكله عشاه{، كناية عن الضعيف.  وقولهم: -ويشبه المثل السابق في المعنى قول المتمثل في وصف شخص: 

ية عن إمكانات الشخص المحدودة، ومنه قولهم: )خله على يوشه(؛ مصطلح يستخدمه أهل البحر }فالن هذا حد يوشه{:  كنا -

بمعنى اتركه وال تحاول أن تثنيه فهذا "حد يوشه"؛ أي هذه مقدرته وهذه عقليته، ففيه إثبات صفة محدودية التفكير والتقدير 

 للموصوف من خالل الكناية.

 ً ً  ومن األمثال التي تأتي مركبا ً  إضافيا بالجّر، وتُقال بشكل سريع في محادثة خاطفة ولكنها تستوفي الغرض من  أو مركبا

الوصف ألنها تؤكد على صفة واحدة في الموصوف فرضها الواقع أو الحدث، فتنقلها الكناية من المجرد إلى المحسوس، 

وطبيعته، أو قولهم: })فالن( رمح  قولهم: })فالن( على مايته{؛ و"مايته" تعني طبيعته، كناية عن أن المرء على سجيته

القاع{:  كناية عن الفرار والتنصل من األمر، وجاء في مركب إضافّي فزاده تثبيتا للصفة للموصوف، ألنه وسيلة لغوية تقوي 

 .الصلة بين المضاف والمضاف إليه، وشبيه به قولهم:  }فالن طارح بالناقة{، كناية عن المتوجس خطراً 

ً وقد كثر هذا النوع  قولهم في اللهجة اإلماراتية:  من الكنايات بالمركب اإلضافي في األمثال العامية كما الفصيحة، ومن ذلك أيضا

العصا{ و نحوه،  و}عبيد (1) }دانة الشحي{، كناية عن الشي الثمين، ومن الفصيح  نورد هذا المثال، قولهم:}صهب السبال

ملتصقة به كأنما ال ينفك عنها أو جعلت له، وهذه ميزة الكناية  أي ،بالموصوفِ جميعها أن تكون الّصفة ُمختّصة ويُشترط في 

إنا نراهم كما يصنعون في نفِس الصفة بأن يذهبوا بها مذهب الكنايِة والتعريِض، كذلك وفق عبد القاهر الجرجاني، يقول:" 

مأل الطْرَف. َودقائُق تُعجُز الوصَف، ورأيَت هنالك يذهبون في إِثباِت الصفة هذا المذهَب. وإذا فعلوا ذلك، بدْت هناك محاسُن ت

 .(29)شعراً شاعراً، وسْحراً ساحراً، وبالغةً ال يكمل لها إال الشاعُر الُمْفِلق، والخطيُب الِمْصقَع"

 ً لك التي ، ومنها كذومن الكناية ما يقع في األفعال أو األوصاف أو األحوال، وقد رأينا نظائرها عندما تقع في الموصوف سابقا

ْق وَشاف ِديك{:  كناية عن الذي يرى الشيء لمرة واحدة، وقد وقعت الكناية في -تتحمض للوصف من قبيل:   })فالن( بَرَّ

ً -الفعل، وقولهم:   من النعمة ثم انفتحت أمامه أبواب  })فالن( محروم وطاح بعصيدة{؛  كناية عن اإلنسان الذي كان محروما

وصف الحال، وهنا جسمت الكناية الصفة المعنوية بأن أخرجتها من حيز الغموض واإلبهام  الرزق والغنى فجأة، ووقعت في

والتجريد إلى حيز الجالء والوضوح فكانت بيانا لحال الموصوف، و أما أهم المعاني التي اتصلت بها في اللهجة الشعبية 

- :ت في بعض السياقات آلية للحجاج. ومثله قولهماإلماراتية فقد الحظنا أنها متعلقة بالتعريض و التلويح باإلشارة، وكان

كناية عن وجود شخص فضولي بين الجماعة، وهو بمثابة التعبير الموصول برموز تعبيرية ثقافية  )فالن(}ِمْنقَْر فِي اْلِعدَّْه"{؛

 خاصة، أو اللغة المشفرة بين المتحدثين في مجلس واحد للتنبيه إلى وجود غريب بينهم.

 نكتشف في اآلتي من البحث معنى الكناية في الصفة في المثل الشعبي اإلماراتّي.ويهمنا أن 

 الكناية في الّصفة   .ب

إن الكناية التي تُخّصص الّصفة هي مثل نظيرتها المختصة بالموصوف، سوى أنها ال تتعلق باألشخاص، و إنما تعلي قيمة 

 ً ً  صفة و تبرز حاال أو معنى قيميا صورة كنائية عن صفة  :(1)في الفصيح: "مات وهو عريض البطان،  كقولهم أو سلوكيا

انتفاخ البطن و سعته، و البطان للبعير بمنزلة الجزام للفرس، و يُضرب لمن مات و ماله جّم، و قول "عمر بن أبي ربيعة 

المشهور: " و هل يخفى القمر")*( صورة كنائية عن صفة الشهرة و يضرب لألمر أو الشخص المشهور، و قولهم:" اقشعرت 

لخوف وهي صفة بارزة في المتكلم، وقولهم: "ألقى عصاه"؛ صورة كنائية تعلي صفة التحدي و تُذكر منه الذوائب كناية عن ا

ألقى عصاه ليتحدى سحرة فرعون بأمر من هللا و توجيه منه. و يقال أنها صفة لالستقرار أيضا و لمن بنبي هللا موسى عندما 

بلوغ األمر حده األقصى من األذى و اإليالم. وقولهم:" رجع  كناية عن (1) حل بعد ترحال، و في قولهم: "بلغ السكين العظم

 ً ومن األمثال اإلمارتية  (9)على حافرته"، كناية عن العودة إلى طريق السوء، أو "رجع بخفي حنين" كناية عن الذي رجع خائبا

اِمُن َغاِرٌم{؛ كناية عن التحذير من ا-الشعبية التي تركز على إبراز الصفة، قولهم:  لضمان في الغارم و الكفالة به، ففي }الضَّ

 فالضامن: اللهجة العامية: )الضامن( هو الكفيل أي الذي يلزم نفسه بسداد ما على المكفول من حقوق لآلخرين إذا هو أخّل بذبك، 

 

_______ 
مخزومي قرشي، مشهور لم يكن في قريش أشعر منه وهو كثير الغزل والنوادر ، ولُِقب هـ( شاعر  93 -هـ  23* عمر بن عبد هللا بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم )   

غزل في زمانه. وهو من طبقة جرير، والفرزدق واألخطل. بالعاشق. يكنى أبا الخطَّاب، وأبا حفص، وأبا بشر، ولقب بالُمغيرّي نسبة إلى َجدّه. أحد شعراء الدولة األموية ويعد من زعماء فن الت

 اية من قصيدته"ليت هندا"،) الديوان(.والكن
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كما ُيضرب في التأكيد على أن  (7)الكفيل والملتزم. والغارم: الذي يؤدي دين مكفوله.  والغُْرُم: الدَّْيُن. وَرُجٌل غارٌم: عليه دَْينٌ 

ة يتداولها اإلنسان العربي من تكفل بشيء كان عليه غرمه وضمانه. ومن خالل هذا اللون من الكناية استطاع القائل إبراز صف

إلى التجربة  بشكل عام واإلماراتي في واقعه اليومي عن اإلنسان الضامن في غيره، وفق ما يشيع بينهم ويشتهر استناداً 

 بمصير كثير من الناس عاش وضع الضامن الذي تحول إلى غارم. الواقعية، أو تأثراً 

) تراب العمل(، كناية  كناية عن بيان قيمة العمل، وفي عبارة: ؛ والمثل}تراب العمل وال زعفران البطالة{ -ومنه قولهم:  

 ً  ) وال زعفران البطالة(،لقوت يومه. و قوله  عن غبار ما يلحق العامل أثناء عمله اليومّي، و كناية عن اإلنسان العامل طلبا

أو الُحّص هو صبغ أصفر زاهي اللون و يعد من أغلى األعشاب، يُنتَج عن طريق تجفيف مياسم وجزء من األقالم  الزعفران؛

ومضرب المثل: في الكناية عن قيمة العمل، و في زهرة نبات زعفران الخريف البنفسجي، الذي يعرف الزعفران السوسني، 

 ة و التواكل.كسب الرزق بعرق الجبين و بالكد، ويقابل ذلك ذم البطال

كناية عن صلة النسب الوثيقة بين الناس، ومعنى: )خشمك(: الَخَشُم: األَنُف،  }خشمْك ِمنّك ولو َكاَن عوي{:-وفي قولهم:  

وعادة ما يُحمل داللة مجازية في األمثال ليرمز به إلى كرامة اإلنسان وأنفته وسمعته، وهو في هذا المثل دال على الجزء من 

 يتجزأ منه. ذلك أن موقعه من الوجه يجعله حّمال معان ورموز. ويقال: "كَسر َخْشَمه")أي( حّط من كبريائه اإلنسان الذي ال

 ً  (: الرجُل الكبير األَنف.  ولفظ: فأذَلّه وأخزاه وجعله يخجل، والُخَشاُم: األَنُف الكبير والجبَُل العظيم، والُخَشاُم )أيضا

الجيم ياء في الكلمة: معناه الذي به عوج: )أي( انحراف وعدم استقامة، ويُستعمل الوصف )عوي( في اللهجة المحلية  بإبدال  

ين والقول و المنطق، فيقال: غيُر ذي ِعَوج: )أي(سليم مستقيم  (7)عادةً لما هو معنوّي كوصف السُّلوك والخلُق والكالم والدِّ

ه، أي جزء ن وجهه ال يمكنه التبرؤ منه أو التخلي عنه. أما في تذكير الُمخاَطب أن أنفه من :ومعنى المثل الحرفّي المباشر

المعنى الضمني األبعد: فهو الذي تأتي به الكناية، )وهو المقصود(؛ في التذكير بأن اإلنسان ال يمكن أن يتنّكر لمن هو قريب 

 منه بحكم القرابة الدموية أو النسب أو شبيه ذلك من العالقات اإلنسانية القوية.

عن اإلحسان لضمان الحياء من الناس وقلة حسدهم، فالفم كناية عن  }اطعَْم الفم تستحي العين{؛ كناية-وفي قول المتمثل: 

 المتكلم في المثل قصد المقابلة بين زاد الفم وحياء العين.، وأمر على سبيل التحضيض والنصح المثلو صاحبه والعين كذلك،

و عند الحريري يُسند الطعام إلى اليد و ما يحلو من رؤيته إلى العين وهو معنى قريب، إذ يقول:" لّما أجبنا مناديه، وحللنا  

ومعنى المثل: في مراعاة اآلخر عند اإلحسان،   .(30)ناديه، أحضر من أطعمة اليد واليدين، ما حال في الفم وحلي في العين"

 ً قاء بحيائه عن حسده أو طمعه، أو غيبته، وفي الحث على دوام اإلحسان للناس، وإكرامهم لنيل بالواجب نحوه، واالت قياما

 محبتهم وكسب ثقتهم.

والمالحظ اختالف الصيغ الكنائية عن الصفة في األمثال عن سابقاتها )عن الموصوف( في تحررها من األسلوب الوصفي 

ً  الة على الصفة أكثر ترميزاً المباشر، وإحالتها عليه بضمير الغائب، فهاهنا اإلح  مما يستحث المتقبل على التأمل. وحجبا

كما نالحظ أن الكناية في الصفة ليست تعريضية وال  تلويحية، ألنها ال تقصد شخصا بعينه بالوصف، و إنما تؤدي وظيفة 

ن ألكثير من المعاني التي يمكن  اإلشارة إلى المعنى الذي يعم و ال يخّص. وإّن اختيار أسلوب اإلشارة لدى العرب فيه إيجاز

تُقال في جمل تفسيرية مطولة، فباإلشارة إلى المعنى تنتشر الفكرة حاملة الداللة عبر األجيال، مرسخة قيما تربوية و سلوكية 

كل ثابتة في جسد الثقافة، كما أن اإلشارة:" أسلوب فنّي يعوض الرتابة التي نجدها في أسلوب التصريح المباشر الذي يقتل 

 (9)بعد فني في الخطاب

 الكناية باألسماء الرمزية .ج

الكناية باألسماء الرمزية أسلوب في اتحاذ أسماء األعالم وأسماء ما اشتهر من الموجودات والرموز مطية لتحميل المثل معاني 

مما هو مشتهر معروف في  ورسائل إيحائية، ويكون ذلك باألسماء التاريخية حينا وبأسماء األشياء من عالم الحيوان أو غيره

   الثقافة السائدة.

 الكناية باألسماء التاريخية 

بمعنى }صبر أيوب على بلواه{: ويضرب في الكناية عن الصبر على شدة البلوى،  -من بين األمثال في هذا المضمار نذكر: 

 ً بَلَْوُت الرجَل بَْلواً وباَلًء واْبتَلَْيته: اْختَبَْرته، وباَلهُ  ، من فعل بال؛ "الَكاِرثَةُ واْلُمِصيبَة والباَلَء وهو لفظ فصيح كما المثل جميعا

بَه واْختَبَره. واْبتاَله هللا: اْمتََحنَه، واالسم الَبْلَوى والبِْلَوةُ والبِْليَةُ والبَِليَّةُ و الباَلُء، وبُِلَي بالشيء باَلًء واْبتُِلَي؛ يَْبلُوه بَْلواً إذا َجرَّ

ً الخير والشر. يقال: اْبتََليته بالًء حسناً وباَلًء سيِّئاً ، وهللا تعوالباَلُء يكون في ا وكذلك  (7) لى يُْبلي العبدَ باَلًء حسناً ويُْبِليه بالًء سيِّئا

ومضربه في وصف من نلتجئ إليه للمساعدة ونثق في سماحته وعونه في  }بغيناك عون صرت علينا فرعون{؛ -قولهم: 

ً  الشدائد، فينقلب فرعوناً  . فوقع تشبيه المخاطب بفرعون، وتُرك المجال للمتلقي أن يحدس وجه الشبه، وهو ُمسيطراً  متحكما

 ً للظلم  الستبطان صفات فرعون المشهورة والمعروفة بحكم اإلرث الثقافي الواحد المشترك: كونه رمزاً  حدس يقوده حتما

}حتى على هامان يا فرعون{: وهو كناية -قول المتمثل: وشبيه به  والطغيان واالستبداد والكفر وتحدي اإلرادة اإللهية.

باالسمين المجازين: )فرعون وهامان(، يراد منه أن بعض الناس يريد أن يعمي األمر على من يعرفه ويعرف هدفه وتخطيطه 

 وهذا ال يتأتى له.
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 الكناية باألسماء الرمزية المحليّة والعُرفية 

من ملتقاك{:  كناية عن الشخص تسمع به خير من أن تراه، رمز له بشخص شائع اسمه ومنه قولهم: }اسمك يالعقيلي أحسن 

ً  والمتكلم في المثل يخاطب شخصاً  ،في الثقافة المحلية ألنه اتخذ رمزاً  ، يسميه )العجيلي(، ومعنى "أحسن من ملتقاك"؛ افتراضيا

الكناية في المثل في أن السمعة و الشهرة و ذيوع الصيت  ومغزى (31)لقولهم:" ال ترد الدعاء عند "اللقاء"، أي أفضل من لقياك.

 لإلنسان ال تدل على ما يوازيها من حقيقة. وأن المعاشرة كفيلة بتمحيص معادن الناس.

والُمعَْيدْي: رجل من كنانة صغير الجثة عظيم و المثل المذكور يتشابه مع المثل العرب:" تسمع بالُمعَْيدي خير من أن تراه"، " 

 .(1)اْلُمعَْيِديُّ َونَفََر" فذهب مثالً الهيبة قال له النّعمان: أن تسمع بالمعَْيدْي خير من أن تراه، وقولهم" اْزألَمَّ 

عن الفارق الشاسع بين أمرين في  للكناية وين الثرى من الثريا{:} - وثمة أمثلة كثيرة للكنايات من هذا القبيل، نذكر منها:

الشرف والمكانة. والثريا هو النجم المعروف، والثرى: تراب األرض، وقد ذكر اللفظان متالزمين للمقارنة في أمثال العرب 

 .  (32)وفي شعرهم

كناية عن الشخص الذي ال يؤمن تغلبه وطمعه في كل شيء يجده. واتخذ  }أم عابس ال تخلي خضر وال يابس{: - وفي قولهم

أم هنا االسم )أم عابس( مطية لتحميل المثل داللة إيحائية تضمن لها االنتشار والذيوع، وليس بالضرورة أن تكون شخصية 

 و أم عابس كنية النارعابس حقيقية، فاألرجح أنها مجرد رمز يراعى في استعماله السجع في المثل بين الفاصلتين. )

يتك  أم الدويس{: كناية عن المرأة المتبرجة الكثيرة العطور، و اتخذ االسم  }-) والعياذ باهلل(  وكناية عن الطمع(. وقولهم : 

ً  ) أم الدويس ( رمزاً   نذير م}يتك أم كنت {: كناية عن طائر البومة والرمز للشؤم، ولطالما كان طائر البو-في المثل.  كنائيا

 ً يُتطير به في الماضي، واستمر األمر إلى اليوم في روح الثقافة العربية، على خالف أمم أخرى تتفاءل به، )األوروبيون  سيئا

}َمرهون ْيعَْرف َرْبعَه{ كناية  -ومنه :   على سبيل المثال(، مما يعني أن المثل الكنائي مالزم لطبيعة الثقافة السائدة وروحها.

}عنبر أخو بالل {: في الكناية عن التشابه بين شخصين قريبين بعالقة  -نه وعشيرته. ومنه قولهم: عن معرفة الشخص موط

األخوة أو الصداقة أو الرفقة والعشرة الطويلة، كأنهما أخوان؛ إذا ذكر األول عرف الثاني، وقد اشتركا في السلوك والعادات 

ا حميدان{؛ كناية عن تحفيز شخص على فعل معين في مكان محدد }هذا الميدان ي -ونمط التصرف والتفكير، و كذلك قولهم:

وقيل قرع الفرس عصا الحرب في الميدان؛ هو بمثابة ميدان مواجهة، فلفظ ميدان ارتبط في التراث العربي بمواقع الحرب، 

 .(33)كناية عن الدعوة إليها. "والمراد: االفتخار بالبطولة واالستعداد الدائم للحرب"

  بأسماء الكائنات الحية الطبيعيةالكناية 

وهنا تستعير الكناية من عام الطبيعة والنبات والحيوان والطيور..؛ األسماء الرمزية التي تحملها المعنى الضمني المقصود، 

ل( الخيْل لو هزلت، ما ينساق عليها الّسمادْ{ كناية عن االعتزاز بأهل الشرف والمكانة االجتماعية، و)الخي}-ومنه قولهم: 

 ً ، و )هزل( لفظ فصيح؛ معناه: ضعُف ونُحف، )أي( صار رمز هنا للمجد و القوة واألنفة و الشرف كما الخيل العربي دائما

َمْهُزولَةً،  ضعيَف الجسم نحيالً، وهَزل القومُ : قلَّْت أموالُهم، وَهَزلْت حاُل فالن : رقَّْت َواْفتَقََر، وَهَزلَت الدَّابَّةَ: ضعفت وصارت

لَه المرُض : أضعفه، َمْهُزوُل اْلِجْسِم : نَِحيفُهُ ، َضِعيفُهُ، )اللسان ) هزل(( و لفظ: )ينساق( من فعل ساَق يَسوق،  )يُق ال( وهزَّ

 ساق اإلبَل: حثّها من خلِفها على السير.

كبرت وهزلت، وال تٌستخدم  ومعنى المثل الحرفي: أن الخيل ذات المكانة المرموقة في وجدان العربّي، ال يمكن احتقارها إذا

في األعمال الوضيعة.  وأما المعنى الضمنّي  الكنائّي ففي التدليل على مكانة الشخص أو اإلشارة إلى قيمة الشيء وجوهره 

 مهما أصابه من ضرر فلن تهتز قيمته كالخيل مكانتها محفوظة ومنزلها الرفيعة وإن أصابها الهزال.

ً  الحيوان رمزاً ومن أمثالهم المستأنسة بأسماء  كناية عن معنى الشماتة. وبلهجة  وهو }إذا طاح اليمل.. كثرت سجاجينه{-: كنائيا

أهل اإلمارات اليمل: هو الجمل، وقد أبدلت الجيم ياء، والجمل يرمز في هذا الموضع من القول إلى الهيبة والشأن الكبير 

قد هيبته ومكانته لظرف ما، ما يدفع بالطامعين والحاقدين لألشخاص أو األماكن. و"طاح" لفظ فصيح: يأي سقط، ويراد به ف

)ويُرمز لهم بالسكاكين(، إلى الطعن فيه والتقليل من مكانته مستغلين وضعه الضعيف، والسكاكين كناية عن مختلف أشكال 

رة المثمرة، فكذلك الجمل الذم والتجريح والنيل من سمعة أحدهم أو مكانته، والمثل في مغزاه تأكيد على أنه ال تُرمى إال الشج

في صبره وتفانيه وتحمله. ومضرب المثل في معنى الخذالن والشماتة، فإّن صاحب العّز والجاه إذا نزلت به نازلة من نوازل 

 الدهر، ذّل للناس وفقد منزلته بينهم ولم يرحموا ضعفه.

ويفهم ذلك من الحديث عن كناية عن الخذالن في الوعد.  }بيض الصعو ينسمع به و ال ينشاف{-وقيل في اللهجة المحلية: 

بيض الصعو، الذي )ال ينشاف( فعل منفّي بصيغة خاصة في العامية، وهي إضافة نون إلى الفعل المنفّي، أي ال يُرى، و 

لصعو بيض ا»)الصعو( جمع صعوة، وهو نوع من الطيور يضرب ببيضه المثل، فيقال عن الشيء الذي يذكر وال يُرى، مثل 

، وقوله )ينسمع وال ينشاف(، أي يسمع صوته وال يراه أحد، وصبغة انفعل في )ينسمع( تصحيف لغوي «ينطرى وال ينشاف

بتغيير الوزن، شائع في اللهجات المحلية. وهو اإلدغام، وأكثر ما يكون في لهجات القبائل في صيغتي افتعل وانفعل. وفي 

هذا المثل في اليأس والتعجيز، من األمر العزيز المنال، وفي الذي يأمل أّن أحد ويضرب  (48) أفعال المضارعة و المجزومة

ً  األشخاص يحقق له أمراً   فإذا به واهم ألنه خذله. أو يلبي له طلبا

( ، بصيغة: الِلي َما يَْعِرْف الشَّاِهْيْن يَْشِوْيه ي) و يرو }"اللي ما يعرف الصقر يشويه"{؛-وقيل كذلك في المثل اإلماراتي: 

والمثل بليغ قائم على تشبيه حالة تامة بحالة أخرى، والعالقة بينهما مجازية. و الصقر؛  وهو كناية عن الجهل الضار بصاحبه.

َي الشَّاِعُر َواأْلُْنثَى َصْقَرةٌ بِالْ  ى اْلقََطاِميَّ بَِضّمِ اْلقَاِف َوَفتِْحَها َوبِِه سُّمِ ْقَرةُ َهاِء " ِمْن اْلَجَواِرحِ يَُسمَّ قَالَهُ اْبُن اأْلَْنَباِرّيِ َقاَل َوالصَّ

ْقُر َما يَ  ٌ بِاْلَهاِء َوقَاَل بَْعُضُهْم الصَّ ْقِر أَْصقٌُر َوُصقُوٌر َوُصقُوَرة ْقَرا َوَجْمُع الصَّ ِصيدُ ِمْن اْلَجَواِرحِ َكالشَّاِهيِن اأْلُْنثَى تَبِيُض الصَّ

اُج َويَقَُع ال جَّ ْقُر َعَلى كُّلِ َصائٍِد ِمْن اْلبَُزاةِ َوالشََّواِهيِن"َوَغْيِرِه َوقَاَل الزَّ وفي ثقافة العرب الصقر طائر ثمين ال يجوز شيّه،  (7) صَّ

في العرف، ألنه آلة صيد وارتزاق وتفاخر بين من يملكه من الناس، ولكن المثل يضرب إلثارة المفارقة في  فليس ذلك وارداً 
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ال يعرف قيمة الشيء، فيسيئ التصرف ومضرب المثل: في ذم جهل من  ال جاهل بقيمته.ذهن القارئ، ألنه ال يفعل ذلك به إ

 فيه حتى يخسره.

وفي اللهجة العامية: يقع اختزل بعض األصوات في بعض كناية عن معنى العزوة،  }التّيس في ديرة هله نّطاح{-وقيل: 

)وتاَس  الجدي هو ذكر الماعز،أو  و)التيس( أول الهمز.الكلمات على سبيل التخفيف، من قبيل )هله ( أي أهله، و هو تسهيل 

من الدار،  قال ابن  "، (7)زٌ الَجدُْي: َصاَر تَْيساً؛ َعِن الَهَجري. أَبو َزْيٍد: إِذا أَتى َعَلى َولَِد الِمْعزى َسنَةٌ فَالذََّكُر تَْيٌس، واألُنثى َعنْ 

معرفَة أَو نكَرة أَو ُمْفردَة أَو ُمَضاَف ة، وأصل الدارة كل أَرض َواِسعَة بَين جبال كل دارة فَِهَي تدِْوَرة ودَيِّرة َكانَت سيده:" و

.  ومعنى المثل الظاهر: أن التيس يشتد (27) َوَجمعَها دور َوقد تقدم ذكرَها ،.. َوَكذَلَِك قَالُوا دَيّرة َكذَا وتدِورة َكذَا إاِلَّ دارة ُجلُجل"

وترعرع فيه. وقد ال يكون كذلك إذا غُير له المكان أو غادر مربضه المعتاد. ومعناه في النطاح في مربضه الذي يعرفه 

الكنائّي: في اإلنسان يشعر بالقوة والمنعة والتحفز للصولة والنزال بين أهله وذويه وفي ديرته التي فيها نشأ، فهو األقوى وبين 

 ً  ختلفة أو اقتضته دواعي الحياة أن يغادر ديرته وأهله.م عزوته الذين ينصرونه، وقد ال يكون ذلك أمره إن واجه ظروفا

وهو كناية عن غياب األفضل وحضور األدنى قيمة، وفي اللهجة العامية  }تلعب حصانيها في غيبات ذيابها{-وقول المتمثل: 

ألوضاع  ه مجسداً عندما يُستعمل ضمير الغائب للمثنى )حصانيها/ذيابها( دون تعيين فألن المتكلم يريد إطالق الحكم، فيجعل

ويُقال المثل عندما ينوب عن األقدر واألجدى واألمثل واألصلح في الحضور في مقام ما، جمٌع من الرعاع والسوقة مختلفة. 

 أو من اتصفوا بالخبث والمكر والدهاء وهي من صفات الذئب.  

في من المسؤولية من الناس، و في وصف من يتهرب }بو حقب صفّق يناح، وما منه قنص{-وجاء في المثل اإلماراتي: 

المثل خبران متتابعان األول مثبت و الثاني منفي، ومتكامالن اللهجة العامية: يقال المثل للداللة عن كل إنسان غادر مكانه، و

جارح وأصغر من الموصوف ) وهو اسم طائر استعاري في المثل: بوحقب ،  في المعنى؛ )بوحقب صفق يناح(، أي أن

(، قد صفّق جناحه، وقد وقع في الكلمة إبدال ال يستخدم في الصيد وهو يفترس الدجاج والطيور المنزلية األليفة الشاهين ولكنه

صفّق بيديه: ضرب باطن هذه على باطن تلك فسُمع لذلك صوت، و للطائر؛ حلق الجيم ياء وفق اللهجة المحلية اإلماراتية، و"

والمعنى : في وصف فالن من الناس كان يُعّول عليه، وله  أي ال يمكن قنصه،، وقوله ) ما منه قنص(، (23)بهما وضرب بهما

 بقوة ما  ولكن ال يسخرها لما يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع، فهو يتهرب من المسؤولية.

ل اسم }فالن "يريور"{: كناية عن صفة الشراسة والقسوة باستعماومن أسماء األسماك الرمزية في األمثال الكنائية نذكر: 

}فالن هامور{) أو قولهم:  مجازي هو "يريور": بقلب الجيم ياء، وهو سمك الجرجور المعروف بهذه الصفة من بين األسماك.

ً  وهو  البحر  الجروبير العربي هو نوع من أنواع األسماك الكبيرة التي تنمو وتتكاثر في مياه باسم المعروف أيًضا

وهو معروف بكثرة في دوله الست، ويمتاز هذا النوع من السمك بطراوة لحمه وله نكهة خاصة  والخليج العربي األحمر

كناية عن صفة القوة والتسلط، ومثله: }هوامير   (: .ويستعمل بكثرة بالمناسابات والمأكوالت المعروفة ويعتبر من أغلى األنواع

و "شعري" نوع من السمك، سريع في الماء، جاء  األغنياء والتجار، أو قولهم :}فالن شعري ما ينصاد{السوق{ كناية عن 

وصفة للشخص المراوغ الذي يصعب التغلب عليه في موقف أو إلزامه الحجة أو إحراجه أو تحصيله في خطأ ما  رمزاً 

كناية عن الطول، والدقل: صارية  }فالن دقل{:  -م: وقوله يرتكبه. فالمثل كناية عن الحذر والقدر على التملص والمراوغة.

}فالن  -، و قولهم (34) والدًّقَُل: خشبة طويلة تشد في وسط السفينة يمد عليها الشراع"صاحب كتاب العين:"  السفينة ، قال

األسماك كناية عن الشخص الذي يلزم آخر ال يتركه ويضيق عليه من صفة االلتصاق، وسمكة اللزاق تلصق في  لزقة{:

الكبيرة، فأينما تذهب األسماك فهي معها كذلك تلصق في سطح السفينة لزاق اللزقة: اللصقة. اللزاق: نوع من أنواع األسماك 

كناية عن عدم الفائدة، فالشخص ال يفيد  }فالن نغار الحدق{: -له رقعة صمغية فوق رأسه وهي سمكة الريمورا، أو قولهم 

كناية عن الكسل،  }فالن رخمه{: - و حيوان بحري يتمركز بمنطقة بالبحر تسمى الحد.ويقال:وال يستفيد فهو مثل نغر، وه

 ً  .وطائر الرخمة كبير في الحجم وقليل الحركة ينش ليبتعد، فيطلقون العبارة على الشخص الفاسد الذي ال يحرك ساكنا

يُضرب كناية عن األصالة المعروفة في الشخص، باعتماد و } الحّر فِي البيَضة يُصّر{:ومن أسماء الطيور في األمثال قولهم: 

الحّر(: وهو في اللهجة العامية اإلماراتية صغير الصقر الجارح الذي يربى للصيد، والطير الجارح يُعرف التسمية الرمزية: )

فصيح العربية نجد  وتثبت أصالته حتى حينما يكون في مرحلة التكوين، والمثل يصفه في البيضة يتحرك ولم يفقس بعد. و في

( و هو صغير الصقر، وقيل: هو طائر نحوه، وليس به أَْنَمُر أَْصقَُع قصير الذنب عظيم  في لسان العرب أصال لالسم؛ )الُحرُّ

و قال القلقشندي في صبح األعشى:" والعرب تسمي هذا النوع  (7) المنكبين والرأْس؛ وقيل: إِنه يضرب الخضرة وهو يصيد

؛ ويقال له: األكدر، واألجدل) من الصقر( الحُ  ..، ومزاجه أبرد من البازي والشاهين..، والصقور من أثبت الجوارح جنانا رَّ

ْقر )يصّر( وَصَرَصَر الطائرُ و ./ (35)في الطيران، وأحرصها في اتباع الصيد" ت ؛ وخصَّ بعضهم به الباِزَي والصَّ  (7): َصوَّ

كناية عن ارتفاع قيمة الشيء القليل النادر المفقود، وفي ؛ }الشيص بالغبّة حلو{ومن أسماء النبات والشجر نذكر من األمثال: 

اللّهجة العامية: )الشيص( هو رديء التمر أو الرطب في بداية تكوينه ويكون طعمه غير مستساغ. والشيص في اللهجة العامية 

يَصاُء: َرِديء التمر و تطلق على التمر الذي لم ينضج  يُص والّشِ وهي من األلفاظ المتصلة البيئة، وفي المعاجم العربية " الّشِ

هو البسر الذي لم يُلقح حين كان خالالً. و الِغبَّه : المكان العميق في البحر والبعيد عن البر ـ وفي اللهجة العامية )الغبّة( هي 

: المياه البعيدة عن الشاطئ كناية عن البعد ا لزماني ال المكاني. وفي الفصيح: )غبب(؛ "مياهٌ أَْغباٌب إِذا كانت بعيدة، والغُبُّ

 .(7)الغاِمُض من األَرض

كناية على ثبات الحق وظهوره على الباطل، والمثل إخباري العبارة كنائي ؛ }البسر يتعلق و الخشاش يطيح{-ومنه قولهم: 

والتَّذْنُوُب: البُْسُر ، والبسر؛ هو البلح المعلق بعراجينه، قبل النضج ليكون تمراً المعنى، والخبر قسمان، األول )البسر يتعلق(، 

ُرها ومعنى المثل: في تقرير أن ما يثبت ويبقى  (7) الَِّذي قَدْ بَدَا ِفيِه اإِلرطاُب ِمْن قِبَِل ذََنبِه. وذَنَُب البُْسرة وغيِرها ِمَن التَّْمِر: مَؤخَّ

ليس منه نفع، فال يصمد وال يبقى. ويضرب المثل في تقرير حال اإلنسان مع الكسب والرزق والكناية  فهو النافع للناس، وأن ما

عن العالقات اإلنسانية الصحيحة لتمييزها من العابرة والزائفة. ومضربه للمقارنة بين الجيد و غير الجيد وللتشجيع على 

 اريخ أو التعامل معها.امتالك األشياء االصيلة ذات الجذور الضاربة في أعمال الت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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فهي  والحديث عن الكناية في األمثال العامية اإلماراتية يقودنا إلى استنتاج وفائها لقوانين الكناية في األمثال العربية الفصيحة،

 ذاتها من حيث االتصاف بجملة من الشروط كما تبيناها من خالل الدراسة من بينها:

  معنى واضح باإلحالة على معنى ضمني.صفة االختزال وتكثيف العبارة ألداء 

 .تقريب المعنى المجرد الضمني بقياسه على معنى حسي قابل لإلدراك السريع 

   االقتصاد المعنوي في اإلحالة على األسماء الرمزية. و قد ذكر ابن سنان الخفاجي أن "هذا الباب من أشهر دالئل 

 (36)الفصاحة و بالغة الكالم عند أكثر الناس".

 دون النوعين الدالين على الموصوف اح المثل الكنائي على باحة التأويل والتدبر عند الكناية عن الصفة تحديداً انفت ،

أو على الرمز، وذلك من المبادئ الرئيسة في البالغة المعنوية لأللفاظ عندما تتعلق بحقول داللية متقاربة. وتعكس 

 في األمثال. مشاركة المتلقي لعبة الكلمات اإليحائية مع الباث

  ًمن التراث  أن الرمز اللغوي في األمثال القائمة على الكناية ثابت وقار عند الجماعة التي تستعمله، بوصفه جزءا

المشترك الذي يتم توارثه عبر األجيال، ولذلك كان المثل الشعبي صلة ربط بين الماضي والحاضر في جسد الثقافة 

 دةالواح

 المبحث الثالث  

 االستعارة في األمثال اإلماراتية الّشعبيةجمال 

 التعريف.أ 

االستعارة لغة معناها اإلقراض، فالرجل يستعير من الرجل ما ينتفع به، مما ليس عنده بالضرورة، ومثل هذا يقع بين شخصين  

من أجل انقطاع الصلة و بينهما تعارف و التقاء، "فإذا لم يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه فال يستعير أحدهما من اآلخر 

 وهذا شرط االستعارة من الناحية اللغوية و المنطقية، وله أثر على معناها االصطالحّي في علم البيان.  (37)العالقة".

ً و وعّرفها الخطيب  الدارسين أنها تشبيهٌ حذف أحد طرفيه،لدى  لالستعارة تعريفات كثيرة في االصطالح من أكثرها شيوعا

ما يطلق لفظ االستعارة على استعمال اسم المشبّه  "االستعارة مجاز عالقته تشبيه معناه بما وضع له. وكثيراً  القزويني بقوله:

وهذا التحديد المتأخر لم يكن بهذا الحسم  "،له، واللفظ مستعاراً  منه، والمشبه مستعاراً  به في المشبّه، فيسمى المشبه به مستعاراً 

ما يستعمل في تعليقاته على النصوص عبارات من قبيل" على التشبيه" أو " على المثل" أو  في فهم القدامى، فالجاحظ كثيراً 

على االشتقاق"، وهو يعني االستعارة أو المجاز الذي تندرج تحته االستعارة و ليس ذلك بغريب، فاالستعارة مجاز في عالقة 

ة، و بيان عالقة الشبه بينهما، فحقيقتها  أنها تشبيه حذف مشابهة، و ال مناص من بيان المشبه و المشبه به عند تفكيك االستعار

 (22) أحد طرفيه

القرينة الجامعة بين طرفي التشبيه على غاية من األهمية في تحديدها؛ يقول ابن قتيبة:" فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان و

وفي تعريف ابن المعتز لالستعارة  بأوجز  (38)".لها  أو مشاكالً  الكلمة إذا كان المسمى بها بسبب من األخرى، أو مجاوراً 

، وفي تعريف الجرجاني:" االستعارة ما  (39)عبارة يقول:" هي استعمال الكلمة لشيء لم يعرف بها في شيء قد عُرف بها".

ار له اكتفي فيها باالسم المستعار عن األصل، فنقلت العبارة فجعلت مكان غيرها، ومالكها تقريب الشبه و مناسبة المستع

 .    (40)للمستعار منه، و امتزاج اللفظ بالمعنى حتى ال يوجد منافرة بينهما و ال يتبين في أحدهما اعتراض على اآلخر"

 ً فهي :"  أن تذكر أحد  ويرى الدكتور أحمد مطلوب أن تعريف السكاكي لالستعارة هو األقرب و األدق، و األحسن ضبطا

 (13)مدعيا دخول المشبه به داال على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخصه المشبه به طرفي التشبيه و تريد به الطرف اآلخر

تشبيه  لمعنى الشّر ) الذي لم يُذكر في وفيه  (1) إنك ال تجني من الشوك العنبومن األمثال الفصيحة القائمة على االستعارة:" 

أن العنب تشبيه للخير و المصلحة و الفائدة، وكلها صورة المثل( بالشوك بتعميم و إطالق، الشتراكهما في اإليذاء، و يُفهم منه 

استعارية تنوب عن المشبه الغائب في السياق التلفظي و الحاضر في الذهن، و مقام ضرب المثل في من يسعى إلى الخير و 

ي غير ظاهر في سبيل خف الصالح و جني الفائدة من طريق خاطئ ال يؤدي إلى تلك الغاية. فدلّت االستعارة على المعنى من

 نسيج الكالم الحرفّي.

ومن المحدثين من يرى أن االستعارة ليست زينة في القول الشعري أو المثلّي، بل هي جزء أساسي من نظرية المعنى،  وهذا 

عن الكالم العادّي ألنه ال يوجد فيه، فالعالقة بين طرفي  يوافق بناء المثل و بيانه، ذلك أن االستعارة تعبير يُستعمل بديالً 

 (41)االستعارة عالقة انصهار و اتحاد، والمستعار له يتحول إلى كائن جديد يحمل من صفات األول ما به تقوم خصوصياته.

ً  وفي الدراسات األسلوبية الحديثة تم تجاوز النظرة المعيارية لالستعارة بوصفها تطوراً  شبيه ضمن مستوى األداء للت بالغيا

التعبيرّي، فهي عند الدارسين المعاصرين "درجة من التقمص الوجداني تمتد فيه مشاعر المبدع إلى كائنات الحياة من حوله، 

فيلتحم بها  ويتأملها كما لو كانت هي ذاتها، ويلغي الثنائية التقليدية بين الذات والموضوع، وهو ما يخرج بالتعبير االستعاري 

دائرة الحدود الصارمة التي وضعها القدماء، ويجعلها ال تعتد بحدود التشابه الضيقة بين المشبه والمشبه به أو المستعار من 

ويلتقي هذا   (9)والمستعار له، إنما هي:" تفاعل الدالالت الذي هو  انعكاس وتجسيد لتفاعل الذات الشاعرة مع موضوعها"

ابهما" نظرية األدب"، حيث يرى هذان الباحثان  أن أسمى أشكال االستعارة هي تلك التصور مع طرح وارين  و ويليك في كت

التي يتبادل طرفاها التأثر و التأثير على نحو يفضي إلى تخلق معنى جديد ناتج عن عالقة التفاعل بينهما، و يطلق على هذا 

 (42) (expensive metaphorالنوع من االستعارة مسمى: الموسعة أو الممتدة) 

 االستعارة في اللفظ المفرد في األمثال اإلماراتية .ب

القريب وال جنة الغريب{: وفي هذا المثل وقعت االستعارة في لفظين  نار}-يقول المتمثل اإلماراتّي فيلهجته الشعبية المحلية: 

)نار( وقد أضيفت إلى القريب، والمقصود به من تجمعنا بع قرابة دموية او نحوه، ثم في لفظ )جنة(، وأضيف اللفظ إلى 

)العالقة التي تربط بالقريب  الغريب، على سبيل المفاضلة التي رجحت كفة )نار القريب(، ووقع في كليهما اإلنابة عن المشبه

هي لفظ المشبه به المستعار للمشبه، والبعيد( بالمشبه به )نار وجنة(، على سبيل االستعارة التصريحية، لقولهم في تعريفها:" 
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لمشبه كقولك: "زارني بحر في منزلي". وإجراؤها أن يقال: شبهنا الجواد بالبحر في اإلمداد، ثم تناسينا التشبيه، وادعينا: أن ا

فرد من أفراد المشبه به، ثم استعرنا لفظ المشبه به وهو "بحر" للمشبه استعارة تصريحية, وسميت بذلك للتصريح فيها بلفظ 

 .(43)المشبه به "كما في المثال المذكور"

لفظ السماء، وقد وقعت االستعارة في   }السماء ما تغطى بمنخل{-ومن األمثال التي قامت على االستعارة في مفردة قولهم: 

ألّن عبارة )تغطى بمنخل( أسندت إليها و هي ليست لها بوصف في الحقيقة، ألّن السماء ال تُغطى بمنخل، وهي استعارة 

"  أصلها في الفصيح من: والمنخل( هو أداة ذات ثقوب ضيقة يغربل بها الدقيق ) تصريحية، وفي اللهجة العامية اإلماراتية:

ً : ما بَقي في الُمْنُخل مما نََخل الشيَء يَْنُخله  له وانتََخله : َصفَّاه واختاَره ؛ ونَْخُل الدقيق : َغْربَلتُه . والنُّخالة أَيضا نَْخالً وتَنَخَّ

في أن الحقيقة ال يمكن : في تشبيه الحقيقة الواضحة بالشمس التي ال يحجبها المنخل، ومضرب المثل ومعنى المثل (7) يُْنَخل

 حجبها.

ً  واالستعارة د وقعت االستعارة في الفعل )أخذنا( لما اسند إليه ما }أخذْنا بشراع و ميداف{؛ وق-في هذا المثل:  جاءت أيضا

ليس له في الحقيقة، ومعنى: "أخذنا" في المثل: بَهَرنا و َغلبَنا، و سحرنا بمنطقه أو بموقفه أو تفوق علينا،  والفعل ُمسند إلى 

ً غائب موصوف في عالقته بجماعة الم تغّلب   تكلم، و  )ميداف(:  بقلب الجيم ياء: هو المجداف، ومعنى الخبر: أن شخصا

علينا  وهيمن بحجته ومنطقه، و ما الشراع و المجداف، إال وسائل الغلبة، ذلك أنهم يمثلون ذلك بالسفينة عندما تسير بالشراع 

 لسفينة التي تعتمد في سيرها على الشراع مصحوباً والبحارة يجدفون  بالمجاديف فتسير بسرعة واضحة، ومما الشك فيه أن ا

بالمجاديف فإن سرعتها تزيد وتتضاعف. ومضرب المثل: في القسر والقهر الذي يكون مأتاه حسن البيان وقوة الحجة، بحيث 

ذ بأسباب يقر السامع بغلبته وانهزامه إزاء السامع، ويقال بمعنى أن إنسانا ضيّق على آخر الخناق وسد عليه الطريق، وأخ

 النصر عليه وأبهره بمنطقه. كما يقال في العربية:" أفحم سامعيه"، وأسكتهم في خصومة وهي كذلك استعارة في لفظ أفحم.

وقد وقعت استعارتان في لفظين مفردين: )رأس و ذيل(، و  }أنا رأس ما أستوي ذيل{:-ومن االستعارة في الكنايات قولهم: 

استعارة  و ) ما استوي ذيل(،وفي قول المتمثل:)الرأس( تشبيه لكل شيء يكون في القمة، أو يكون عالمته األعلى و أوله؛ 

ة عن التابع، فإذا لوصف نقيض الرأس ألن المثل مبني على المقابلة بين صورتين، والذيل لغة هو الذنَب وهو في المثل كناي

و فعل استوى، من معانيه قام و نهض وصار، و اعتدل في اللهجة المحلية، و معنى  (7)"  هَُو ذَنب لفاَُلن؛ أي تَابعهقيل "

 ً ً  لغيره، و إصراره أن يكون سيداً  المثل: في إشادة المتكلم بمنزلته و مكانته، ورفضه أن يكون تابعا .  ومضربه في مطاعا

 أهل الرئاسة واإلباء والتمسك بهذا الشرف.االنتساب إلى 

وقرينة االستعارة هي الفعل )ما ، ويروى كذلك: )القطو العود ما يتربى( }الثور العود ما يتربى{-وجاء في المثل اإلماراتي: 

في ذاته و إنما هو  يتربى و في لفظ العود(، ألن التربية من خواص اإلنسان، فيفهم من ذلك أن لفظ ) ثور( ليس مقصوداً 

و  *(44)بالمثل، كل معنى عود هو المتأثر بالعادة،استعارة ألن الحيوان يدرب، للداللة من طرف خفي على إنسان معين 

أو دفعه إلى تعيير  من جدي، الشخص الكبير الفاسد الذي بلغ سن الرشد من الصعب أن يُعاد تربيته وتعليمهالمقصود بالمثل: 

 يصعب على الزوجة أن تغير من عادات زوجها بعد مضي سنين من عمر الزواج، ويصدق األمرعاداته، و من ذلك 

 كذلك على كل كبير في العمر، فإنه يتطبع بعاداته.

جنة، ألن من المعلوم أنها في اآلخرة بعد وقعت االستعارة التصريحية في لفظ  ؛{ َجنَّْه ِمْن َغْيْر نَاْس َما تِْندَاسْ }-وفي قولهم: 

الحساب للمؤمنين، وأما وروده في المثل فهو مشبه، لمشبه به غائب في السياق؛ كل مكان مأهول يرتاده اإلنسان في حياته 

 جمع جنان وجنات، الحديقة ذات الشجر، الجنة: مسكن أهل األيمان في األخرة. وعبارة ) ما تنداس( )جنة(: لفظالدنيوية، و

يرتبط الفعل بحيز مكاني أو الموضع، وعادة ما تدل صيغة )انفعل( على المطاوعة و من العامية، تعني ال تُداس باألقدام، و 

ومعنى المثل: أن أي مكان )أرض أو مدينة..(  فيقال: انداسِت األرُض: ُوِطئت.هنا جاء اللفظ العامي تجوزا من الفصحى، 

ً  مهما كان ما فيه من خيرات ومحاسن وفضائل )حتى شبهه بالجنة(، إذا لم يكن .  ومضربه: في تأكيد مأهوال فإنه يكون موحشا

للحث  المثل اإلنسان اجتماعي بالفطرة ال يستطيع أن يعيش منفرداً حتى وإن توفرت له جميع وسائل الراحة. ويضربأن 

 ويُضِرب المثل للتأكيد على ضرورة االجتماع ومخالطة الناس. 

وقعت االستعارة في لفظ )الزبيبة( بوجود قرينة دالة أنها ليست المقصود؛  :}الزبيبة ما تشبّع بس اتطيب الخاطر{-وفي قولهم: 

قول المتمثل )بس أطيب الخاطر(، فأسند إليها صفة إنسانية، ألن الزبيبة تنوب عن معنى القليل وهو المشبه، وهي لذلك 

بِيُب: ذَاوِ في العامية: )الزبيبة( وجمعها زبيب وهو العنب المجفف. و تصريحية، أنَّ  :، ومعنى المثل (23)ي الِعنَِب والتِّينِ والزَّ

 إعطاء جزٍء بسيٍط من الشَّيء قد ال يَفي بالغرض، ولكن يُكِسبُك رضى اآلخرين؛ حتى ولو كان ذلك كلمة طيِّبة ترفع المعنويات.

وهذه االستعارة استعارة في )عقه بحر(، ألن الخير أمر مجرد وليس بمحسوس،  ؛}سّو خير وعقه بحر{ وفي قول المتمثل: 

 ً وفيها إشارة إلى فعل الخير  أو اعمل خيراً  بمعنى افعل )سّوي خير(: عن المشبه في سياق الكالم، و لوجود المشبه به عوضا

 ً مه وعدَّله وجعله َسِويًّا ى الشىَء: قوَّ ( ، في 7)االنفطار آية  .والمعروف في كل زمان ومكان. مثلما بقال في الفصيح: "َسوَّ

شارة إلى فعل الخير مع كل الناس دون انتظار الشكر منهم، إاللهجة العامية )عقه في بحر( أي ارمه أو اقذفه في البحر في 

 ويضرب المثل: في الحث على عمل الخير واإلحسان إلى الناس.

 

_____ 
عّود نَفسك السماح، وتخير لََها من كل و في الفصيح: ) العود(، من عّود و اعتاد و عادة،  و جميعها من نفس الجذر اللغوي )عود(،وقيل في معناه:" *

َوكن ُمقَدرا َواَل تكن مقتراً. إياك والمرتقى خلق أْحسنه؛ فَإِن اْلَخْير َعادَة، َوالشَّر لجاجة، والصدود آيَة المقت، والعلل آيَة اْلبُْخل. كن َسمحا َواَل تكن مبذراً، 

د بن َعلّي عَلَْيِه السَّاَلم، منصور بن الحسين الرازي،  السهل إِذا َكاَن المنحدر وعرا. ُرِوَي ذَلِك َعن ُمَحمَّ

واإلفراط في وصف النحافة بسبب الحّب البيت منسوب كذلك ألبي العوام بن كعب بن زهير، ولكثير عّزة، وللحسين بن مطير، والبيت مثل للمبالغة **

 والحرمان
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واالستعارة وقعت في وصف مادة األذن مرة بالطين  أذن من طين..وأذن من عيين{؛} -ويقال في المثل اإلماراتي الشعبي:  

نطق الكلمة  ومرة بالعجين، ولفظ )عيين( في المثل تعني "عجين"، وقد وقع فيها إبدال الجيم ياء على عادة أهل اإلمارات في

ً  تسهيالً  . والمثل قائم على التمثيل االستعارّي القياسي وهو من أبلغ األمثال الشعبية.  ومضربه في اإلنسان الذي يسدّ وتخفيفا

 ً مما يدور حوله، فهو كاألطرش األصم  أحد أذنيه بقطعة من عجين، واألخرى بقطعة من طين حتى ال يستطيع أن يسمع شيئا

 ل له. والمثل يستعمل للشخص الذي يتجاهل نصح اآلخرين.الذي ال يعي ما يقا

مبنّي على الشرط الذي  وفي لفظ العود وقعت االستعارة، و المثل }إن سلم العود الحال مردود{؛-ويقول المثل اإلماراتّي: 

هنا يعني  قوام الجسم والعود تفيد إمكان وقوع الحدث في المستقبل، و الشرط: "أن يسلم العود"، و جوابه :" الحال مردود"، 

و مضرب المثل:  في أنه إن سلم  الجسد وعوفي من األمراض، فان الباقي  **(45)أو القدّ أي هيكل الجسد النحيف السليم.

 يمكن تعويضه.

وقعت االستعارة في الفعل ) تلمظه(، على أساس صلته بالتشبيه  "إن كاْن صاحبك عسْل فال تلمظه كلّه"{}  -وفي المثل: 

 الفعل:و األول للصديق بالعسل، وقد استغنى المتكلم عن المشبه و استعاض عنه بأحد لوازمه في الفعل تلمظ،

ظُ(: األَخذ "تلمَظ" ُق. واللْمظ ) أو التلمُّ ظ هو التمطُّق: أي التذَوُّ باللسان ما يَْبقى في الفم بعد  في لسان العرب ومصدره: التَّلمُّ

 األَكل، وقيل: 

ق، وقيل: هو تحريك اللسان في الفم بعد األَكل كأَنه يَتَتَبَّع بقيّةً من الطعام بين أَسنانه، واسم م ا بقي في هو تَتَبُّع الّطْعم والتذوُّ

ظ  َظِت الحيَّةُ إذا أخرَجْت لسانها َكتَلَمُّ والكلمة في المثل على سبيل المجاز بعد تشبيه الصديق  (1) اآلكلالفم اللُّماظة، ويُقال: تَلَمَّ

 ً ً  سهالً  بالعسل. ومعنى المثل: إذا كان صاحبك طيبا ، فال تقابل ذلك بانتهازية في المعاملة، أو بسوء المعاشرة واالستغالل طيّعا

 من أي وجه كان.

 وقد وقعت االستعارة في الفعل )يدور( الذي أسند هنا لغير العاقل  "خْوفِي من الِغطا ْيدور ِوطا{؛}- ويقول المتمثل اإلماراتي:

 دائر على االستعمال المجازي لكلمتي ) غطاء( و )وطاء( في عالقة مقابلة، و لفظ: )الِغطا(:  ) الوطاء(، ومعنى المثل

 يُجعُل فوَق الشيِء فيواريه ويستُره، ِغطاء: )واسم الجمع(: أَْغِطيَة، والِغَطاُء: ما بتسهيل الهمز اآلخر في العامية؛ الغطاء:

ومعنى المثل الحرفّي: أنه عندما يسقط الغطـاء ويصبـح فـي األسفــل )وطاء(؛ عندها تتكشف بواطن األمور فيظهر المستور. 

عند توجس الخطر من عدم وجود األشياء في أوضاعها الصحيحة. األمر الذي من شأنه  ومعناه االستعارّي األبعد: يضرب

 يقلب األمور رأساً على عقب. أن

 االستعارة التمثيلية  .ج 

دأب البالغيون إلى تقسيم االستعارة باعتبار المستعار والمستعار له؛ إلى تصريحية و مكنية، إذا وقعت في لفظ مفرد، أما 

 ً وهي عندهم االستعارة التمثيلية، يقول عبد  االستعارة المركبة التي تهمنا في هذه األمثال فهي ما كان المستعار فيها مركبا

العزيز عتيق: "االستعارة التمثيلية تركيب استعمل في غير ما وضع له لعالقة مشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 

 .(22)األصلّي"

تمزج بين االستعارة التي و أما الصورة االستعارية التمثيلية فهي أسلوب أكثر األمثال المشهورة في الفصيح و العامّي، و هي 

، مع صورة مستمدة من الشائع في الثقافة، ومن ذلك قولهم:"قبل الّرماء تمأل الكنائن"، ويُضرب أساسها اللفظ المستعمل مجازاً 

ء ، في الحّث على إعداد العدة لألمر قبل البد(1)في الحث على االستعداد لألمر قبل األخذ فيه، ومثله:" قبل الرمي يراش السهم"

فيه. وفي المثلين اقترنت االستعارة بالكناية؛ يقول باحث معاصر: "إذا اشتهرت الصورة االستعارية التمثيلية و كثر استعمالها 

محافظة على االستعارة، فيخاطب به المفرد و المذكر و فروعهما بطريقة واحدة من غير تعيير  ، و ال يغير مطلقاً سميت مثالً 

ل وإن لم يُطابق المضروب له، و لذلك كانت هذه الصورة االستعارية محط أنظار البلغاء، ال يعدلون و ال تبديل عن مورده األو

ً  إلى غيرها إالّ عند عدم إمكانها، فهي أبلغ أنواع المجاز مفرداً  ، إذ مبناها تشبيه التمثيل، حيث إن وجه الشبه فيه هيئة ومركبا

الفصيحة كقولهم:" أحشفًا و سوء كيلة"، ويُضرب لمن يُظلم أو يخسر مرتين منتزعة من متعدد، ..وكثر في األمثال العربية 

ً  رديئاً  من جهتين مختلفتين، فشبهت هيئة من اشترى من آخر تمراً  )أحشفا( و طفف له البائع المكيال ) سوء كيلة(،  متيبسا

 (9)بالذي ظُلم مرتين، واستعير المركب االستعاري للمشبه به فكانت استعارة تمثيلية

  :}احشفه َعلَى احشفه َما تَْلتَِصْق{:ومن األمثال اإلماراتية التي تستوحي أشياء الطبيعة األخرى قولهم

ِديء الجاف، ألن كل منهما جافة فال يمكن أن تلتصق باألخرىو  للداللة عن عدم اتفاق طرفين، ،  وقال (7)أحشفة: التَّمر الرَّ

ُجُل  ْرعِ الّتي تَْبقَى بَْعدَ الَحصاِد، في لُغَةِ ابُن دَُرْيٍد: َحشََّف الرَّ  َعْينَه: إذا َضمَّ ُجفُونَه ونََظر من َخلَِل هُدْبِها. والَحَشفَةُ: أُصوُل الزَّ

، ويُقال في المتماثلين  الذين ال يلتقيان، أو في وضعين متشابهين ال يتوافقان أبداً  :ومضرب المثل اإلماراتيّ  (76)أْهِل اليََمِن.

ي عدم التقاء مزاجين مثل؛ غضوب وغضوب أو عنيد وعنيد..، والمثل كذلك يوافق عدة حاالت ومواقف إنسانية أخرى عادة ف

 أهّمها حاالت البيع والشراء، إذا أصر شخصان على موقفهما دون تنازل.

)ويقال " "الِخيْل تعرف من ركابهاومثيله في اللهجة المحلية اإلماراتية بمعنى قريب:  (1) :" الخيل أعلم بفرسانهاوفي قولهم

الخيل من خيّالها، والحرمة من ريّالها( ومعنى المثل العامي الحرفي المباشر: أن الخيل والفرس تُعرف براكبها،  بصيغة أخرى:

أي فارسها الذي دربها واصطنعها للسباق والقفز ونحوه من الحركات الموقعة في الفروسية ومعناه الضمني األبعد، وهو 

، ومدح لمكانة الزوج في الثاني عند زوجته في قالب استعاري، ضربه: مدح شخص الفارس في المثل األول الذي جاء مختزالً م

ألن  صورةٌ استعارية مكنية وتُعرف الزوجة بزوجها كذلك ألنها تتأثر بعشرته وسيرته ويبدو ذلك في سلوكها وتصرفاتها ؛

من خواص  العلمربما تعرف راكبها أو فارسها معرفة الدواب لمدربيها ال غير، ولكن الخيل ال تعلم علم اإلنسان العاقل، فهي 

اإلنسان، ومن هنا يُدرك السامع أن اللفظ استعاري، والقرينة هي وجود مقام مخالف للمقام األصلي المباشر عند ضرب المثل 

في معنى مجاور مقصود، فيتم ربط الصلة بين إيحاء اللفظ في المثل و بين ذلك المقام اإلنساني المقصود، و يعود الفضل في 

بينهما يتم على  عقد ضمنيخارج سياق التلفظ، بمعنى أنه يوجد  اإلحالة التخيليةمتقبل القدرة على ذلك إلى تقاسم الباث و ال
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أساسه تجنب المعنى الحرفّي وفّك الشيفرة الذهنية لأللفاظ لالنتقال بها من معناها الحسي المباشر )الذي يصف عالقة الخيل 

عندما يستدعيه بخياله و تأمله و فطنته وربطه بالمقام، وهو ما يسميه بفرسانها(، إلى فضاء آخر أبعد يجب أن  يدركه المتلقي 

في االستعارة، وهو عنده :" تحريك نفس السامع  صناعة التخييلأبو القاسم الشابي في كتابه " الخيال الشعري عند العرب": 

 (47)بالبداهة".لتلقي المعنى بارتياح له وإقبال عليه، ولو كان من قبيل الحديث المألوف أو المعلوم 

وظهرت في الدراسات األسلوبية مفاهيم جديدة تتعلق باالستعارة، فعُدّت مستوى من مستويات تفاعل المبدع مع موضوعه، 

 .}لي في يَدْْه القَلَم ما يِكتب عْمِره ِشِجي{-وشكال من أشكال التفاعل الوجداني مع الموجودات،  ومنه قولهم

ية مركبة بالضرورة من استعارتين أو صورتين متالزمتين يُكونان معا المشهد التمثيلي النهائي وإذا اعتبرنا االستعارة التمثيل

الذي يكنّي عن المعنى المقصود في المثل، فإن الصورة األولى في هذا المثل ) لي في يده القلم( استعارة دالة على المؤرخ أو 

مره شقي(، تشبيه لنص التاريخ المكتوب على غير الحقيقة، و مما الكاتب الذي يمسك بيده القلم ليكتب، والثانية )مايكتب ع

يُعلم في تراثنا العربي  البعد الرمزي االستعاري للقلم، والّصلة الوثيقة للقلم بأحوال كثيرة، لها مدلوالت مختلفة، فقيل:" َوضُع 

فيما يريد الكاتب إنشاءه من العبارات، ألنه يقتضي التأنّي وعدم العجلة، وكون القلم في اليد  القلم على األذن" أسرع تذكراً 

يحمل على الكتْب بأدنى تفكر فال يحسن عبارته، وفي وضعه على األرض صورة الفراغ عن الكتابة و تقاعد النفس عن 

الفاعل نفسه، أي إلى ذلك الكاتب الذي بيده القلم، فهو  ، والعبارة؛ )مايكتب عمره شقي(، والفعل المنفي مسند إلى (49)التأمل

 يتحاشى أن يكتب عن نفسه حقيقة أنه في عمره شقّي، من شقي، و منه ؛ الشَّقاُء والشَّقَاَوةُ، بِاْلفَتْحِ: ضدُّ السَّعَادَة.

متجاورتان متكاملتان في أداء المعنى: األولى وهنا استعارتان  }اربط ِصْبِعْك والِكّلٍ بَيِْنعَتلك دوا{؛-ويقال في المثل اإلماراتي: 

) اربط اصبعك(، تشبيها لمن يدعي اإلصابة بمرض، و الثانية ) الكل ينعتلك دواء( تشبيه لمن يعينه ضمير الجمع بالتحول 

عندما يصيبه شيء  فاإلنسان (7)ألن الفعل؛ نعت، يَنعَت ، نَْعتًا ، نعَت الشَّخَص وصفَه، ونعت الطبيب الدواء وصفه  إلى أطباء،

في إصبعه ثم يربطه بشاش ويذهب إلى عمله فالكل يصف له دواء، والكل يدلو بدلوه على سبيل الفضول، وكما قالوا كل شيخ 

 ً لك وتثق به.. ألنك لو عرضت مشكلتك علي  وله طريقة، فاألفضل لك أال تخبر أحداً بمشكلتك وحاول أن تجد لها حالً مرضيا

المختلفة.ومضرب المثل: في اتقاء فضول الناس ومن ليس للمشورة بأهل، وفي النصح بالكتمان والمداراة، الناس تأتيك الحلول 

 وقضاء الحوائج بالسر والكتمان، وعدم التظاهر بالمكاره، وهي استعارة تمثيلية.

النهائي من خالل التركيب، وفي هذا المثل تبرز االستعارة ناسجة للمعنى  ،إيدي في حلجه وايده في عيوني{}-:وجاء في المثل

باللهجة العامية اإلماراتية، بزيادة حرف عن األصل اللغوي فصارت  و المقصود: يد في صورتين؛ األولى )ايدي في حلجه(

وحلجه  في اللهجة اإلماراتية لفظة تطلق على الفم، كأنما أحاول إسكاته، لينتهي النزاع، والصورة الثانية ) ايده في )ايدي(، 

 تشبيها للموصوف برغبته في األذية، ألن عيون جمع عين، أثمن ما في الوجه. عيوني(

حوى المثل صورتين  وقد، }الخيول مرّسغة في البيوت، وإال الحمير تالي في الّصواني{-ومن االستعارات التمثيلية في األمثال:

 بعد للمثل، و الصورة األولى: )الخيول مرسغة في البيوت(، و  استعاريتين متشابكتين، تنسجان معا المعنى الضمني اال

ْسُغ ُمْجتََمُع الساقين والقدمين، وقيل: هو َمْفِصُل ما  ) مرسغة( راع، وقيل: الرُّ ْسُغ: َمْفِصُل ما بين الكّف والذِّ اسم مفعول من ؛الرَّ

الذي بين الحافِر وَمْوِصِل الَوِظيِف من اليد والرجل، وكذلك بين الساعد والكّفِ والساِق والقدِم، وقيل: هو الموضع الُمْستَِدقُّ 

ً مثل عُْسر وعُسٍُر؛/ والجمُع أَْرساغٌ  سُُغ، بالتحريك أَيضا والصورة االستعارية الثانية في لفظ  (7) هو من كل دابّة، وهو الرُّ

كوب، ومع)الحمير(: جمع ِحمار: الحيوان المعروف الذي يُْستَخدُم للَحْمل  نى المثل الحرفي: في وصف مشهد غريب فيه والرُّ

الخيل مقيدة في مرابضها بالبيوت، والحمير تجوب الطرقات حيث النفايات. ومعناه الضمنّي في المقارنة بين رمز الشرف 

 واإلباء )الخيل( ورمز الضعة والهوان )الحمير(. ومضربه: في لفت النظر إلى ظاهرة تأخر الشريف وتقدم الوضيع.

لكل شيء متوقع موهوم  }برق بعيد ال تستخيله {؛ واالستعارة هنا في الرمز - االستعارات التمثيلية المركبة قولهم:ومن 

األمر )ال ستخيله( يعني : في اللهجة العاميةكالبرق الكاذب ال يأتي بعده مطر لبعده، ثم في األمر بالكف عن تخيله وانتظاره، و

ومعنى المثل "َواِحدُ بُروق السََّحاِب. والبَرُق الَِّذي يَلمع فِي اْلغَْيِم، َوَجْمعُهُ بُروق. (7) ان العربالبَْرُق  في لس ال تتخيل قربه. و

ومضربه: في النهي عن التوهم لوجود أي إشارة بسيطه، فكأنما يقول المتكلم: إياك وأحالم اليقظة وتمنية النفس بما هو بعيد 

ويقول لن يحدث ألنك تسارع في التفاؤل أو الطمع،  تبني على جرف هار، أي أن تتوقع أمراً أو التعلق باآلمال الزائفة أو أن 

بوجمعة بومدين في ذلك:" ثم إن النقل والتحول في الصورة االستعارية التمثيلية وفي كل مثل منها ليس لفظا و إنما هيئة أو 

 (9)ادتها حيّة نابضة كما كانت من قبل".حالة من الحاالت نشبهها بحالة أخرى، و نعيد بعث تلك الحالة وإع

 الخاتمة

األمثال الشعبية اإلماراتية فن شفاهّي يتميز بكثرة التدفق اللغوي وفرط اإلحساس بالتجربة باإلنسانية، وهو فّن محبب إلى 

النفس البشرية، تميل الفطرة إلى التماسه، ولذلك صرفنا الجهد لدراستها في غضون هذا البحث، بالتركيز على مالمحها 

 ائج نوجزها في النقاط اآلتية: البيانية، حتى أدركنا مجموعة من النت

  استُخدمت المفردة في األمثال استخداماً مجازياً يخرج بها عن أصل داللتها، مما يدل على تعلق الذائقة الشعبية بأشكال البيان

في صيغ  المعلومة في الفصيح، والشاهد حضور التشبيه واالستعارة والكناية في األمثال اإلماراتية وما اكتشفناه فيها من تنوع

 التعبير وقدرة على تطويع اللهجة المحلية لترتقي مارٍق أدبية من حيث بيانها.

  اعتمادُ التكثيف واإليحاء واالستدالل في األمثال اإلماراتية الشعبية، بما يوافق لغة النص وأسلوب بنائه من ناحية وبما يالئم

ً يتسم باإليجاز وكثافة وقوة الداللة وغرابة االستدالل عناصره الفنية من ناحية أخرى. وهذه الخاصية تجعل من المثل  فنا

وجماله، والمالحظ قلة التشابيه المرسلة في األمثال الشعبية، في حين تكثر الكنايات واالستعارات في أشكالها البالغية 

فصيحة كذلك وفي سائر المختلفة، ألنها تقدم صورة للمعنى الذهني بوسائل حسية، وهذا أمر معلوم في األمثال العربية ال

اللهجات المحلية، فمتعة ضرب األمثال ليس في وقوعها على المعنى المباشر المحسوس، و إنما في إحاالتها الذهنية والتخيلية، 
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التعالق التشخيصي التصويري بين الباث و المتقبل، حين يقوم المثل الشعبي بتقريب المغزى الذهني بوسائل حّسية، اي في 

ف البعد السردي مع أنماط التصوير والبيان، وفي النسج اللغوي لأللفاظ من خالل المجانسة والثنائيات الضدية، وعندما يتآل

 .وفي تآلف كل ذلك مع مظاهر السجع جالء القضايا والمسائل واألحوال عمليا وواقعياً 

ً  ومن مظاهره الحرص على جمال التلقّي في األمثال اإلماراتية؛ أن يقع القول المثلي ً  موقعا لدى السامع، وهي مسألة  حسنا

 ً بين مظهرين فأكثر من مظاهر اإلمتاع السماعّي الفاتن باللغة، فإما  أساسية يراعيها باث المثل الشعبي عندما ينطق به، جامعا

يكون قد جمع إلى اإليجاز في العبارة السردية فاعلية التخييل التي يبثها في المتلقي لتصور نهاية الحدث، أو أن يجمع إلى 

ً بالغة العبارة ووضوحها صورة بيانية تؤكد المعنى بالتشبيه أو الكناية أو االستعارة اتحادهما في  ، فيقرب إليه المعنى مراعيا

اإلدراك من موارد الثقافة المشتركة بينهما، على خالف الحكمة المحضة التي تخاطب الذهن المتحفز والمنطق الصارم، وعلى 

 ً ً  خالف الشعر الحكمّي أيضا ، ألنه ال يهمل إلى الذائقة اللغوية والمشاعر؛ فالمثل يقف في منزلة بين المنزلتين الذي يتجه أساسا

الوسيلة البالغية المؤثرة في الوجدان، و يراعي في اآلن ذاته الحاجة الجمالية و المحتوى العقلي لدى المتلقي، فيصهرهما في 

 نسيج واحد.
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واستخدامه كمؤشر بيولوجي لرصد تلوث األلومنيوم  "العشار"تقييم السمية النباتية لأللومنيوم على النبات اإلماراتي 

 في البيئة
Phytotoxicity assessment of aluminum on the UAE native plant Calotropis procera and its use 

as bioindicator for monitoring aluminum pollution in the environmental   

  *د. كريم علي موسى

 ملخص                          

و التي تنطلق تشكل الملوثات التي تحتوي على معادن ثقيلة 

من الصناعات إحدى المشكالت الرئيسية في البيئات 

الحضرية. و يعد معدن األلومنيوم الثقيل ملوث بيئي سائد 

يسبب تأثيرات سامة خطيرة على الكائنات الحية. إن 

ً في تصنيع  اإلمارات العربية المتحدة دولة رائدة عالميا

الي، فمن األلومنيوم وصناعة البناء المرتبطة بها. وبالت

األهمية مراقبة التغيرات في تركيزات األلومنيوم في موارد 

 البيئة الطبيعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بانتظام ، و

يمكن ذلك بإستخدام الكائنات الحية كمؤشرات بيولوجية 

لرصد مستويات المعادن الثقيلة في العينات البيئية. إن 

ظام مؤشر حيوي بسيط الهدف من هذه الدراسة هو تطوير ن

لرصد تلوث األلومنيوم من خالل جذر النبات االماراتي 

عن طريق البادرات  (Calotropis proceraالعشار )

السمية و المزروعة في الماء، وتقييم تراكم األلومنيومو

 الجينية كمؤشرات حيوية للتلوث باأللومنيوم. 

ً أظهرت النتائج انخفاض ً  ا في طول جذور بادرات  ملحوظا

العشار مع زيادة تراكيز األلومنيوم. كما أظهر تحليل 

التغيرات في التوصيل الكهربائي أن األلومنيوم تسبب في 

تلف غشاء بالزما جذور بادرات العشار كما يتضح من 

لكتروليتات. عالوة على ذلك، أظهر إلخالل زيادة تسرب ا

توزيع   (XRF)التحليل المجهري لألشعة السينية

جذور بادرات العشار المعالجة   داخل األلومونيوم

بـاأللومونيوم نتيجة المتصاص األلومونيوم بواسطة 

الجذور. أكد تحليل تفاعل البلمرة المتسلسل المضخم عشوائياً 

التأثير  (RAPD PCR)للحمض النووي متعدد األشكال 

السام الجيني لـأللومونيوم الذي تسبب في تعديل الحمض 

نووي الجيني للعشار. إجماالً، أظهرت النتائج أنه يمكن ال

استخدام جذور بادرات العشار كمؤشر حيوي للرصد 

 المباشر للتلوث البيئي باأللومنيوم.

 

 

 

 

 

_____________ 
 38لوم البيئة بالمسابقة الـعالمركز األول في مجال بالبحث الفائز  [

 ]لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

 ، جامعة الشارقة كلية العلوم ،علوم الحياة التطبيقيةأستاذ مساعد , قسم  *

 

*Dr.Kareem A. Mosa 

Abstract 

Pollutants containing heavy metals released 
from industries constitutes one of the major 

problems in urban environments. Aluminum 

(Al) heavy metal is a dominant environmental 

pollutant that causes serious toxic effects to 
living organisms. UAE is a world leader in 

aluminum manufacturing and its related 

construction industry. Hence, it is critical to 
monitor regularly the changes in Al 

concentrations in the UAE natural resources. 

Living organisms could be used as bioindicators 
for monitoring the levels of heavy metals in 

environmental samples. The aim of this study 

was to develop a simple bioindicator system for 

monitoring the Al pollution through the root of 
the UAE native plant Calotropis Procera 

seedlings grown hydroponically, and assessing 

the Al accumulation and the molecular toxicity 
as biomarkers of Al pollution. Our results 

showed a significant decrease in C. Procera root 

length with the increase in the Al 

concentrations. Electrical conductivity changes 
analysis showed that Al induced damage to C. 

Procera root plasma membrane as indicated by 

electrolyte leakage increase. Moreover, X-ray 
fluorescence microscopy (XRF) analysis 

demonstrated the distribution of Al on C. 

Procera roots treated with Al as a result of Al 
uptake by C. Procera roots. Randomly 

amplified polymorphic DNA (RAPD) PCR 

analysis confirmed the genotoxic effect of Al 

which induced C. Procera genomic DNA 
modification.Altogether, our result demonstrated 

that C. Procera could be used as a bioindicator 

for direct monitoring of aluminum 

environmental pollution.  

_____________ 
[The winning research in the first place in the field of 
environmental sciences in the 38th competition of the 
Rashid Bin Humaid Prize for Culture and Science] 

*Assistant Professor, Department of Applied Life Sciences, 

College of Science, University of Sharjah 
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 مقدمةال

التحضر إلى زيادة إطالق المركبات السامة في المحيط الحيوي. ارتفاع مستوى التقدم و و يةالعالم صناعيةال ت الثورةأد

عضوية، والتي تشكل تهديدًا خطيًرا الغير تشمل هذه الملوثات السامة الخطرة مجموعة متنوعة من المركبات العضوية و

التقنيات  تبقىللنظام البيئي. بدالً من الطرق الكيميائية أو الفيزيائية لتنظيف المواقع الملوثة التي تستمر في استنفاد البيئة ، 

  .(1)(Mosa et al., 2016) الصديقة للبيئة مثل المعالجة النباتية هي األكثر تفضيال

ً من حيث التكلفة موفرة  وومبتكرة المعالجة النباتية تقنية فعالة  تعد في  فعاالً  اً دورتلعب رئيسية هي استراتيجية  و ،أيضا

إنها طريقة يتم فيها تنظيف البيئة من التلوث إما عن طريق النباتات فإدارة ومعالجة المواقع الملوثة بالملوثات السامة. 

 داخل األنسجة النباتية بشكل طبيعيهذه الملوثات تراكم تتميز بخصائص فريدة تمكنها من امتصاص و التي المخصوصة 

 هذه من بين .)2((Dghaim et al., 2015()3(; )Raskin et al., 1997) أو عن طريق النباتات المعدلة وراثيًا للقيام بذلك

قلق من وجود المعادن الثقيلة، ألنها تتراكم بسهولة في الكائنات الحية بل ويتم نقلها إلى مستويات غذائية  هنالكالملوثات، 

التدهور، االنحالل و نظًرا ألن العديد من المعادن الثقيلة تقاوم  .)4((Ali & Ilahi, 2019) خالل السلسلة الغذائية فىأعلى 

يتم نه إففإنها تميل إلى التراكم في السلسلة الغذائية وبمجرد تجاوزها للحد المسموح به وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، 

 .)5((Abdullatif et al., 2016)شديدة السمية  اعتبارها

منيوم هي ملوثات بيئية خطيرة ال يمكن أن تتحلل بشكل ونظًرا ألن المعادن الثقيلة مثل الزنك والرصاص والنحاس واألل 

 تأثيرات سامة على البيئة بأكملها لما لها من يإلى المزيد من تلوث األراض يؤديهذه المعادن تراكم طبيعي، فإن زيادة 

(Srivastava et al., 2017))6(.  ،مراقبة التغيرات في تركيزات المعادن الثقيلة في الموارد  يمن الضرورفلذلك

 الطبيعية بانتظام. 

كمؤشرات بيولوجية لرصد مستويات المعادن الثقيلة في العينات ذات خصائص محددة الكائنات الحية بعض يمكن استخدام 

"كائن حي )أو جزء من كائن أو مجتمع من الكائنات الحية( يحتوي على معلومات  بأنه ىالمؤشر الحيوو يعرف البيئية. 

مع التغيرات في بيئته التي  يالكائن الح يتفاعلحيث . )7((9Markert et al., 199)عن جودة البيئة )أو جزء من البيئة(" 

، وطبيعة هذه يتسببها مادة أو أكثر من المواد السامة عن طريق تغيير طريقة حياته فيما يتعلق بالشكل و/أو التمثيل الغذائ

يمكن  يالتالمؤشرات الحيوية البيئية  فإن يو بالتال .)8(( ,.2003Markert et alقياسها )التغييرات يمكن مالحظتها أو 

 البيئية المرتبطة بالعمليات جيناتالمثل المواد الكيميائية أو و قياسها تمييزها 

 (Galante et al., 2013-Mussali))9(  في والجينية أداة مفيدة لمراقبة الحالة البيئية وآليات السمية الجزيئية تعتبر

 . )10(( al., 2020Zolkefli et) يمختلف األنواع الحيوانية والنباتية في النظام البيئ
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 ستخدمقد ت ، و الكيميائية، و الجزيئيةالنباتات لتقييم ما إذا كانت بعض االستجابات الفسيولوجيةبعض يمكن استخدام  عليهو

ليل السمية الخلوية اتميز تحتو . السمية الخلوية، و هو ما يعرف بتحليل يالبيئلتلوث تحديد امؤشرات حيوية مفيدة لك

 للمعادن الثقيلة بالعديد من المزايا بما في ذلك:  يكمؤشر حيو باستخدام النباتات

 هذه االختبارات غير مكلفة وال تتطلب معدات كبيرة. أن    :أوالً 

 . نها بسيطة وسريعة وموثوق بهاأ:   نًياثا

النباتات أكثر حساسية لإلجهاد البيئي عن الكائنات الحية بعض يمكن أن تكون مقارنة بالكائنات الحية األخرى،   :ثالثًا

 .(29)(Valerio et al., 2007((11), )Gopalan, 1999)األخرى 

شجيرة  ى، وه(Asclepiadaceae)  اسكليبيداسيا  هو نبات جاف ، ينتمي إلى عائلة( Calotropis procera)العشار 

تنمو على نطاق واسع في و وآسيا وأفريقيا ،  (1)شكل  موطنها شبه الجزيرة العربية بما في ذلك اإلمارات العربية المتحدة

على عصارة حليبية سامة ومّرة للغاية وتتحول إلى  يالخضراء مجوفة لكن اللب يحتو كراتها .و الحضريةالمناطق الدافئة 

مثل المسكنات  لعشارلللعديد من المركبات الطبيعية طبقة غراء مقاومة للصابون. تم تسجيل خصائص طبية محتملة واسعة 

 )yemni et al., 2011-lA()12(;ومضادات الميكروبات ومضادات اإلسهال ومضادات االلتهابات 

Sharma, 2012)((14); )2010Murti et al., ()13(.  في  قد استخدمالعشار الدوائية أن  المقارناتدراسات أظهرت كما

على عالية  قابليةلعشار ل أن و من المثير لإلهتمام. )15((Yadav et al, 2014)واأللم وااللتهابات  ىعالج مرض السكر

لمعادن الثقيلة على امتصاص ا قدرته ثبتت ، حيثعلى امتصاص هذه المعادن في أنسجته بسبب قدرته تراكم المعادن الثقيلة

 .)16((D'Souza et al., 2010)  الرصاص و الكادميوم( من التربة الملوثةمثل )

 

 اإلمارات العربية المتحدة -: يوضح نمو نبات العشار بشكل بري في الصحراء على طريق مدينة الذيد1شكل 
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 على سبيل المثال سائد يسبب تأثيرات سامة خطيرة على الكائنات الحية والتي تشمل يالثقيل هو ملوث بيئمنيوم ومعدن األل

وهو ثالث أكثر العناصر انتشاًرا . (17)(Panda et al., 2009)في النباتات والسمية العصبية لدى البشر  ياإلجهاد التأكسد

صناعة من الجدير بالذكر أن  ٪ من إجمالي المكونات المعدنية.8 واألكثر وفرة في القشرة األرضية ، ويمثل ما يقرب من

حيث  ،إلى المعايير االقتصادية واإلنتاجية والتجارية العالمية الطموحةقد وصلت منيوم في اإلمارات العربية المتحدة واألل

ومع ذلك ، ترتبط هذه تعتبر اإلمارات العربية المتحدة دولة رائدة عالمياً في تصنيع األلومنيوم وصناعة البناء المرتبطة بها. 

 الصناعة بعدد من التحديات البيئية مثل توليد النفايات واالنبعاثات وملوثات الهواء

 (Sajwani & Nielsen, 2019)(18) . ،التي يمكن استخدامها في  تحديد المؤشرات الحيويةبمكان من األهمية فإنه لذلك

  منيوم في المناطق الصناعية.ودراسات مراقبة التلوث باألل

وإمكانية اإلمارتى العشار نبات  بادراتأللومنيوم على التحقيق في التأثير السام لومن ثم، كان الهدف من هذه الدراسة هو 

وتحليل البادرات تقييم تراكم األلومنيوم في باإلضافة إلى ذلك،  نيوم.أللوملـبسيط و غير مكلف استخدامها كمؤشر حيوي 

 السمية الجزيئية كمؤشرات حيوية للتلوث البيئي.

 المواد والطرق المستخدمة

 العشارتطوير نظام بسيط للزراعة المائية لنبات .1

. تم بادراتالنيوم وإلجراء قياسات منتظمة لطول جذر األلومتم تطوير نظام الزراعة المائية للسماح بالتحكم في تركيزات 

 O216H.3)4(SO2Al( (20  ،04  ،60 (من كبريتات األلومنيوم  اتأربعة تراكيزمعاملة أربعة مجموعات من البادرات ب

المجموعة الغير معاملة باأللومنيوم للمقارنة كانت ٪. 10( Hoagland solution)مجم / لتر( في محلول هوغالند  80، 

  ٪ محلول هوغالند فقط.10 تحتوى على

وضعت في ساعة و 24لمدة العشار . تم نقع بذور املةلكل مع بادرات 8تم استخدام خمس مكررات تحتوي كل منها على 

مم من الجذور( إلى  2حوالي تحتوى على الصغيرة ) البادراتتم نقل  أيام. 4في قطعة قماش شبكية لمدة  صورة طبقات

 مل 180صغيرة بسعة أو دوارق زجاجية  أكواب بالستيكيةسم. تم وضع المصافي على  7مم من مصافي حوض  1مسام 

 20و  15و  10و  5بعد  بادرتينأخذ عينات من و  ج( 2)شكل تصوير البادرات تم  .(أ & ب 2شكل )سم  7.1 بقطر

درجة مئوية لمزيد من التحليل  )80-(تم تخزين عينات الجذر عند  و أخيراً  .بادرةتم قياس طول الجذر لكل و يوًما. 

 الجزيئي.
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 أكواب بالستيكية )أ( ووضعها علىالمصافي يوضح تطوير نظام الزراعة المائية البسيط لنبات العشار إلجراء التجربة. نقل البادرات الى : 2شكل 

. )ج( الشكل محلول هوغالند 10%مجم / لتر( في  80،  60،  40، 20، 0)  كبريتات األلومنيومتحتوى على  صغيرة )ب( دوارق زجاجيةأو

 يوم من المعاملة باأللومنيوم. 15، 10، 5المظهرى للبادرات بعد 
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 العشارنيوم في أنسجة لأللومالتحليل المجهري لألشعة السينية .2

تم تجهيز المجهر بمصدر أشعة و . Horiba XGT 7200تم إجراء التحليل المجهري لألشعة السينية باستخدام مجهر 

مم  1.2ميكرومتر و  50يتوفر حجمان للشعاع بقطر  واط وكاشف انجراف السيليكون. 50سينية من الروديوم بقدرة 

المعالجة العشار التحليل المجهري لألشعة السينية للتحليل األولي لجذور  استخدم تم. العناصر بقع ورسم خرائطاللتحليل 

 نيوم.األلومبـ

 اتلكتروليتإلتقدير تسرب ا.3

جم من أطراف الجذور الضابطة والمعالجة ووضعها في أنابيب فالكون تحتوي  0.1نيوم، تم استئصال باأللومبعد المعالجة 

ساعة ، تم  48بعد و ( في الوقت صفر. IC)التوصيل الكهربي األولي مل من الماء منزوع األيونات. تم قياس  10على 

التوصيل الكهربي النهائي قياس و درجة مئوية ، وتم السماح لها بالتبريد  121العينات بعد ذلك عند  عقمت و. NCقياس 

(FC.تم قياس ثالث قراءات للثالث مكررات .) حساب درجة التسرب الكهربائي باستخدام الصيغة التالية:  تم ثم=  TE

100) × F)/CIC-NC(( . أجريت التجارب في ثالث نسخ.وقد 

 تضخيم الحمض النووي بشكل عشوائي() RAPD استخراج الحمض النووي وتحليل.4

الحمض النووي باستخدام  و استخرج،  درجة مئوية) 80-(عند ر في النيتروجين السائل وعينات الجذ مسحوق حفظ تم 

جودة  . تم فحصالفطريات وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة/اتللنبات NORGEN BIOTEK DNAمجموعة استخراج 

 باستخدام تركيزه ٪ وتم قياس1الكهربائي للهالم على هالم االغاروز بنسبة  فصلالحمض النووي المستخرج عن طريق ال

 NORGEN ماستر ميكسباستخدام مجموعة ( PCR)المتسلسل البوليميريز تم تحضير تفاعالت  .NanoDrop جهاز

BIOTEK CROP .وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة  

تضخيم الحمض النووي بشكل عشوائي ، وتم ضبط برنامج جهاز التفاعلز المتسلسل في البوليميري أنابيب تفاعل أدخلت

(RAPD دقائق، التلدين لمدة  3درجة مئوية لمدة  95دورة عند  35درجة مئوية،  94دقائق عند  5( )تمسخ أولي لمدة

 7درجة مئوية لمدة  72ة لمدة دقيقتين، والتمديد النهائي عند درجة مئوي 72درجة مئوية، التمديد عند  40دقيقة واحدة عند 

األشعة فوق البنفسجية  هالم االغاروز في وجود٪ 2 فى (PCR) تفاعل البوليميريز المتسلسل منتجات فحصدقائق(. تم 

 OPA-01المستخدمة في هذه التجربة هي RAPD. كانت بادئات (bands) للتحقق من وجود أو عدم وجود نطاقات

(CAGGCCCTTC)  وOPA-04 (AATCGGGCTG) وOPA-08 (GTGACGTAGG)  و.OPA-09 

(GGGTAACGCC) 
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 يالتحليل اإلحصائ.5

لحساب اإلختالفات فى طول الجذر بين بادرات العشار الغير معاملة و المعاملة باأللومنيوم و لتحليل  يالتحليل اإلحصائ

للطالب لتقييم الفرق الكبير بين القيم  tتم استخدام اختبار   SYSTAT, version 13.0.االنحدار تم استخدام برنامج 

ذات داللة  p <0.05المتوسطة التي تم الحصول عليها من النباتات المعالجة والضابطة على التوالي. اعتبرت قيمة 

 .p ≤ 0.01و **:  p 0.05ويشار إليه بـ *:  pإحصائية. تم تصنيف البيانات التي تم الحصول عليها بناًء على القيمة 

  النتائج.6

 نيومالمعالجة باأللومالعشار تحليل طول الجذر لنباتات أ.

ً يوم 20المزروع لمدة العشار  بادراتلتركيز األلومنيوم على طول جذر  واضحةتأثيرات النتائج أظهرت  في محلول  ا

التي نمت  البادراتجميع كان طول جذر  .(3)الشكل  يوًما( 20،  15،  10،  5الزراعة المائية في األيام المختلفة )

 20بـ  المعالجة البادرات أمامعالجة )الضابطة(. الغير  البادراتنيوم أقصر بكثير مقارنة باأللومبتركيزات مختلفة من 

 (مجم / لتر 80و  60و  40بشكل ملحوظ، مقارنة بالتركيزات األعلى ) أطوال جذورها نمتنيوم من األلوممجم/لتر 

ة سلبية أظهرت نتائج تحليالت االنحدار عالقكما  لم يكن هناك فرق كبير بين التركيزات الثالثة األخيرة.و  .أ( 3)الشكل 

  .ب( 3)الشكل نيوم وطول الجذر قوية بين تركيزات األلوم

 

يوم و )ب( تحليل اإلنحدار لبادارت العشار  20، 15، 10، 5تأثير األلومنيوم على جذور نبات العشار. )أ( مقارنة طول الجذور بعد  :3شكل 

 .مجم / لتر( 80،  60،  40، 20، 0)  كبريتات األلومنيومالمعاملة ب 
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 اتلكتروليتإلا تحليل تسربب. 

نيوم. أظهرت النتائج أللومالمعالجة بـاالعشار  بادراتسالمة غشاء البالزما للقياس لكتروليتات إلتم إجراء تحليل تسرب ا

)الشكل الضابطة الغير معالجة  بادراتمقارنة بال نيومبـاأللومالمعالجة  بادراتفي اللكتروليت إلافي تسرب  ملحوظةزيادة 

لكتروليت إلالزيادة الكبيرة في تسرب ا كما يتضح منفي تلف غشاء بالزما الجذر لـلعشار نيوم ومن ثم، تسبب األلوم .(4

 و هو ما يؤكد التأثير السام لأللومنيوم على جذور العشار. .مجم / لتر 80و  60و  40و  20في تركيزات 

 

 

األخطاء المعيارية للقيم المتوسطة  (error bars)تمثل أشرطة الخطأ  .:  تحليل تسرب االلكتروليتات لبادرات العشار المعالجة بـاأللومنيوم4شكل 

 .p ≤ 0.01و **:  p 0.05لثالث مكررات. تم حساب فرق معتد به إحصائياً عند *: 

 

 

 



9 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد الواحد والعشرون العدد األول

 فى جذور العشار نيوم والكشف عنهتراكم األلومج. 

أنسجة بادرات  لى تراكمه داخلإمحلول الزراعة المائية و أدت  من  نقلت األلومنيوم قد العشاربادرات  للتحقق مما إذا كانت

الذي تم تمثيله )و ورسم خرائط العناصر للعناصرلقياس التركيب النسبي  XRF، تم استخدام الفحص المجهري العشار

)الشكل  يوًما 20نيوم لمدة األلوممن مجم / لتر  20تمت معالجتها بـ التى العشار ر وجذ أنسجة فى (كنسبة مئوية من الكتلة

 نتجت منو التى عناصر أخرى  تحديدتم و إلى جانب األلومنيوم ٪، 15بنسبة نيوم األلومأظهرت النتائج تحديد  .أ( 5

، مثل الكالسيوم و البوتاسيوم و الحديد و الزنك و الفوسفور و الكبريت و الكلور ممثله  Hoaglandالزراعة المائية محلول 

و للبراعم والسيقان والجذور أظهر زيادة ملحوظة  XRF. ومن المثير لالهتمام ، أن تحليل ب( 5)الشكل  ٪ المتبقية85في 

 80، 60، 40، 20نيوم )ومنيوم في الجذور مقارنة بالسيقان والبراعم بما يتناسب مع تركيزات األلاأللوم لتركيز معتد بها

 .(6)الشكل ( مجم/لتر

 
و )ب( التركيب النسبى للعناصر  رسم خرائط العناصر)أ(   (.XRF) التحليل المجهري لألشعة السينية: تقدير العناصر و المعادن باستخدام 5شكل 

 .يوم 20مجم/لتر من األلومنيوم لمدة  20العشار التى تمت معالجتها بـ  بادرات جذورل )والذي تم تمثيله كنسبة مئوية من الكتلة(
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مجم /  80, 60، 40، 20: مقارنة التركيز النسبى لأللومنيوم داخل أنسجة الجذر, و الساق, و األوراق لبادرات العشار التى تمت معالجتها بـ 6شكل 

عتد به األخطاء المعيارية للقيم المتوسطة لثالث مكررات. تم حساب فرق م (error bars)يوم.  تمثل أشرطة الخطأ  20لتر من األلومنيوم لمدة 

 .p ≤ 0.01و **:  p 0.05إحصائياً عند *: 

 (RAPDتضخيم الحمض النووي بشكل عشوائي ) تحليل السمية الوراثية بواسطةد.

على المستوى الجيني  نيوماأللومتم استخدام آلية تضخيم الحمض النووي متعدد األشكال بشكل عشوائي لتقييم تأثير سمية 

نيوم. األلومو المعالجة بـ )الغير معالجة( تم استخالص الحمض النووي الجيني من جذر كل من العينات الضابطة .لـلعشار

لبادىء أظهرت العينة الضابطة المكبرة تم استخدام مجموعة مختلفة من البادئات لتضخيم جميع عينات الحمض النووي. 

OPA-1  .إال أنهنيوم. األلومالنطاقات في عينات الحمض النووي المعالجة بـلوحظت أنماط مماثلة لهذه و خمسة نطاقات 

تضخيم نفس النطاقات مثل العينة الضابطة قام بالحمض النووي  فإنمجم/لتر  80لعينة المعالجة باأللومنيوم بالنسبة ل

، أظهرت عينات الحمض OPA-4بادىء في حالة  (.أ 7)الشكل  (bpزوج قواعد ) 900 عند طولباستثناء نطاق واحد 

نيوم نفس نمط النطاق مع تضخيم عدة نطاقات. ومع ذلك، لوحظ وجود نطاق غائب في باأللومالنووي الضابطة و المعالجة 
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التي تم  اتعينالأظهرت  و .(ب 7)الشكل  زوج قواعد 1000 طول نيوم عنداأللوممن مجم/لتر  20العينة المعالجة بـ 

إال أنه  نيوم.باأللوم العديد من أنماط النطاقات في العينات الضابطة والعينات المعالجة OPA-8بادىء تضخيمها باستخدام 

زوج  650حوالي طول  عندنيوم عدم وجود نطاق األلوممن مجم/لتر  80و  40و  20العينات المعالجة بـ  لوحظ فى

التى أظهرت نفس النمط فى . وبالمثل، تم تضخيم العديد من النطاقات مجم/لتر 60، و وجوده فى العينات المعالجة بـ قواعد

حوالي طول عند  لنطاقغياب ملحوظ ل بإستثناء ،OPA-9بادىء باستخدام  العينات الضابطة والعينات المعالجة باأللومنيوم

 .مجم/لتر 20 ب في العينة المعالجةزوج قواعد  210

 
 

و  OPA1 تم إنشاء أنماط النطاقات باستخدام البادئات العشوائية المختلفة )أ((. RAPD) بشكل عشوائيتضخيم الحمض النووي تحليل : 7شكل 

 لتقييم تأثيرات السمية الوراثية لـأللومنيوم على جذور بادرات العشار OPA9و )د( OPA8 و )ج(  OPA4)ب( 

 المناقشة

ً في دولة رائدة عالمي لإلنسانيعد تأثير التصنيع السريع مصدر قلق كبير على الصحة العامة  في تصنيع األلومنيوم  ا

و  .)18((9Sajwani & Nielsen, 201()19(, )DUBAL, 2012)اإلمارات العربية وصناعة البناء المرتبطة كدولة 

في . )20((Parmar et al., 2016المؤشرات الحيوية وسائل مفيدة لقياس اآلثار السلبية للنشاط الصناعي على البيئة ) تعتبر

العشار  بادراتطورنا تصميًما بسيًطا لنظام الزراعة المائية بأسعار معقولة للتحقيق في جدوى استخدام  هذه الورقة البحثية،

لتعليق  مصافيالمغذيات وو ال البسيطةكواب األفقط  استخدمتفى هذا النظام البسيط نيوم في البيئة. األلوملمراقبة تلوث 

 تتطلب ظروفًا محددة مثل التعقيم وغرف النمو.  حيث الدرجة حرارة الغرفة  تحت ظروفو تم االختبار  البادرات
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٪ 10تم استخدام ( بناًء على تحليلنا األولي. مجم/لتر 80، 60، 40، 20تركيزات األلومنيوم التي استخدمناها )تحديد تم أخذ 

ألنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية  اقتصاديًا لنظام الزراعة المائية وفرمتركيز  و هو Hoaglandمن حلول 

على النمو بفعالية وكان العشار لضمان قدرة  نيوماأللومالالزمة لنمو النبات. تم اختبار النظام قبل إجراء تجربة معالجة 

ً ناجح رئيسي في هذه الدراسة نظًرا ألنها  باتكنالعشار  اختير و قدالتجربة مرتين للتأكد من دقة النتائج.  إعادةتم و  .ا

تحمل ظروف النمو القاسية  اويمكنه على نطاق واسع و منتشرة شجيرة سريعة النمو موطنها اإلمارات العربية المتحدة

 داخل أنسجتهلمعادن الثقيلة تراكم اعلى  العشار لى قدرةإأشارت الدراسات السابقى للغاية. عالوة على ذلك، 

 (2015Dghaim et al., ))3(. 

، بدًءا من اليوم الخامس من التعرض اتالبادرمنيوم تأثيًرا سلبيًا قويًا على طول جذر و، أظهر األلهذه الدراسةفي 

أظهرت جذور النبات حيث الجذر.  طول كلما زاد التركيز، تأثرف نيوم، مما يشير إلى مستوى عاٍل من السمية.لأللوم

العالمة  أن تت الدراسات السابقةاثبنيوم. وقد األلومحنيًا بسبب اإلجهاد الناتج عن المعرضة لأللومنيوم شكالً قصيًرا ومن

  )1995Delhaize & Ryan, ()21( ;نيوم هي تثبيط طول الجذرلية واألكثر وضوًحا لسمية األلوماألو

)Bhalerao et al., 2013))22( ,نيوم. في وموالتي يمكن أن تحدث في غضون ساعة إلى ساعتين بعد التعرض لـألل

نيوم على انقسام الخاليا األلوم يؤثر نيوم.مع زيادة تركيز األلومفيها وضعف العشار دراستنا، حدث تثبيط في نمو جذور 

في قمة الجذر والجذور الجانبية، مما يزيد من صالبة جدار الخلية عن طريق تشابك البكتين وتقليل تكاثر الحمض النووي 

 .)22((Bhalerao et al., 2013المزدوج )بسبب زيادة صالبة الحلزون 

( إحدى التقنيات المتقدمة لتقدير الكمية النسبية للعناصر الموجودة في العينة بشكل شبه كمي XRFتعد األشعة السينية )

بتقييم التركيب األولي لنباتات   )KawamAttaelmanan   ،2012()23()نسبة الكتلة(. في وقت سابق ، قام كل من 

وقد . )XRF (Attaelmanan and Kawam, 2012))23البرية التي نمت بشكل طبيعي باستخدام مجهر العشار 

نيوم في محلول الزراعة المائية. األلومالمعالجة بـالعشار استخدمنا نفس التقنية ونفس األداة إلظهار التركيب األولي لعينات 

مقارنة بالساق واألوراق. عالوة على ذلك ، تم تحليل نفاذية  نيوم في الجذورارتفاع مستويات األلوم XRFأكدت نتائج و قد 

نيوم. األلومو المعالجة بـ الضابطة أنسجة الجذر للنباتاتلكتروليتات في إلأغشية البالزما عن طريق اختبار تسرب ا

تسرب  زادنيوم. على سبيل المثال، األلوم لكتروليتات تحت تأثير سميةإلأظهرت العديد من األبحاث زيادة في تسرب ا

وقد أثبتت . )24((Guo et al., 2018نيوم وجذور الحمضيات الصينية )األلومفي جذور الموالح المعالجة بـااللكتروليتات 

 ,.Yang et alكتروليتات )اإللنيوم أظهرت زيادة في تسرب األلومدراسة حديثة أن جذور الحمضيات الصينية المعالجة بـ

في  ذلك تسبب وحساًسا لأللومنيوم وزاد بشكل كبير من تسرب اإللكتروليتات العشار كان فقد  في دراستنا، أما .(25)(2021

ت مما أغشية الخاليا في النبافي تلف  حدثنيوم مما أدى إلى تغيير نفاذية غشاء النبات ونتيجة لذلك، أللومتفاعل عالي لـ

 يا.نيوم في الخالزاد من احتمال دخول األلوم
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غيير جيني يسببه في هذه الدراسة للتحقق من أي ت (RAPD) متعدد األشكالالمضخم العشوائي  DNAتم استخدام تقنية 

سريعة وقابلة للتكرار وال تتطلب معرفة محددة بتسلسل  RAPDالتقليدي ، فإن تقنية  PCRعلى عكس و نيوم. األلوم

 الحمض النووي، مما يجعلها مثالية لفحص وتقدير التباين الجيني في دراسات السمية الجينية

 (Atienzar et al., 1999)(26) تم استخدام .RAPD  لتأكيد التأثير السام الجيني للمعادن الثقيلة في فى الدراسات السابقة

و  OPA8و  OPA4و  OPA1، تم استخدام ثالثة بادئات قياسية )هذه الدراسة. في (27)(Enan, 2010) النباتات

OPA9) نيوم األلوممعالجة، مما يجعل الغير  بالنباتاتعند مقارنة النباتات المعالجة نطاقات مختلفة . و قد ظهرت و اختفت

مما يؤدي  بادئاتقد يُظهر وجود هذه النطاقات الجديدة تغييرات في مواقع ال .نيوماأللومبتركيزات مختلفة من لـلعشار  سام

 إعادة التركيب المتماثل الذي يؤدي إلى ظهور نطاقات جديدة وكذلكإلى ظروف تلدين جديدة 

 (Atienzar and Jha, 2006)(28)عدم ابطة هو وجود أو . كان االختالف الوحيد بين النباتات المعالجة والنباتات الض

 نيوم.نووي كانت ناجمة عن تأثير األلومنيوم مما يدعم أن التغييرات في الحمض الوجود األلوم

 االستنتاج

ً  أظهرت النتائج ً واضحا  البادراتنيوم مقارنة بمع زيادة تراكيز األلومالعشار في طول جذر  حساسية ملحوظة ونقصا

جذور  داخلنيوم ( توزيع األلومXRFالمجهري لألشعة السينية ) أظهر التحليلو قد نيوم. األلومالضابطة والغير معالجة ب

أن  التوصيل الكهربيأظهر تحليل التغيرات في و بواسطة الجذور.  همتصاصالاأللومنيوم نتيجة المعالجة بـالعشار 

 PCRحليل أكد تو كما يتضح من خالل تسرب االلكتروليتات. العشار تسبب في تلف غشاء البالزما لجذر قد نيوم األلوم

حمض نيوم الذي تسبب في تعديل الأللومالسام لـالجيني ( التأثير RAPDالمضخم عشوائياً للحمض النووي متعدد األشكال )

كمؤشر حيوي للرصد المباشر للتلوث البيئي  العشارأنه يمكن استخدام  ، أظهرت النتائجإجماالً . لعشارالنووي الجيني لـ
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 كسدة لتحسين الصحة العامة ألومضادات ا 3  وميجااأل-الدهنية  األحماضنتاج بيض غني بإ
Production of omega-3 fatty acids and antioxidants enriched table eggs to 

improve public health 

 عطية * أ.د. يوسف عبدالوهاب

 ملخص
ة في الحياة العصرينتيجة نمط  التغيير في العادات الغذائية ىدأ

 ضأمرازيادة مخاطر اإلصابة ب إلى عموما   العربى منطقة الخليج

السمنة والسكري وتصلب الشرايين والقلب التاجية وزيادة 

د من المواطن ويزي إنتاجيةالكوليستيرول وضغط الدم مما يقلل من 

ة منطق ن البيض المنتج فيأشارت النتائج الحديثة أتكلفة العالج. و

 الدهنية من نوع األحماضفقير في محتواه من   العربى الخليج

 يلتوكذلك معدن السيلنيوم. ولهذا هدفت هذه الدراسة ا 3-أوميجا

ي جريت فى مختبرات جامعة الملك عبد العزيز في السعودية التأ

بيض المائدة من  ىول مرة الجمع بين زيادة محتوألتبحث و

بة  والسيلنيوم كوسيلة مناس  3-أوميجاالدهنية من نوع  األحماض

دجاجة بياضة  120. واستخدام لذلك  مراضألللحد من تلك ا

ه إلىربعة معامالت غذائية تشمل علف لم يضاف أوزعت بين 

% من زيت  4( و1الزيوت )صفر% زيت مضاف، معاملة 

% من 4( و3% من زيت الكتان )معاملة 4( و2الصويا  )معاملة 

 ف من السيلنيوم العضوي )معاملةمجم/كجم عل 0.2زيت الكتان و

زيادة الكفاءة  إلى ىدأن استخدم زيت الكتان أ(.  واتضح 4

ار االقتصادية وخفض الدهون الثالثية والكولسترول في الدم وصف

 إلىلتالدهنية عديدة عدم التشبع وبا األحماضالبيض وزيادة مجموع 

ول دلة تصلب الشرايين وتجلط الدم وخفض الكوليستيرأحسنت من 

مقارنة بالمعامالت الفير مدعمة الزيت   حصائيا  إ معنوىا  

في البيض بشكل  3-وميجاألحماض اأ)الكونترول(. وزاد ترسيب 

ية ضافإزيادة  إلىضافة زيت الكتان مع السيلنيوم إ ىدأ. ويمعنو

ل تيروفي الكفاءة االقتصادية وجودة البيض وجودة القشرة والكوليس

دة كسألالسيلنيوم بالبيض وحالة مضادات االحميد وزاد من تركيز 

قية تطبية إضافة علمية ويلا. وتعتبر النتائج الححصائيا  إو معنويا  

يوم والسيلن 3-وميجانتاج بيض غني في األإول مرة بألجديدة تسمح 

مجم من السيلنيوم العضوي  0.2% من زيت الكتان و4باستخدام 

طقة التسويقية في منمما يحسن من جودة البيض وقيمته الغذائية و

 الخليج.

م، ، السيلنيو 3-وميجاة:  الدجاج البياض, األلىالكلمات الدإل

 ، التغذية الصحية.يالبيض الذهب
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Abstract 
The change in dietary habits because of the modern 
lifestyle in the Arab Gulf region, in general, led to an 

increase in the risks of obesity, diabetes, 

atherosclerosis, coronary heart disease, and an increase 

in cholesterol and blood pressure, which reduces the 
citizen's productivity and increases the cost of health 

care.  Recent results indicated that eggs produced in the 

Arabian Gulf region are poor in their content of omega-
3 fatty acids and selenium.  That is why this study was 

conducted in the laboratories of King Abdulaziz 

University, Jeddah, Saudi Arabia, which seeks for the 
first time, aimed to combine the increase in the content 

of omega-3 fatty acids and selenium in table eggs as an 

appropriate means to reduce these risky diseases.  For 

this purpose, 120 laying hens were distributed among 
four dietary treatments, including feed without oils 

addition (0% oil added, treatment 1, control), 4% of 

soybean oil (treatment 2), 4% of linseed oil (treatment 
3), 4% of linseed oil, and 0. 2 mg/kg feed of organic 

selenium (treatment 4).  It was observed that the use of 

flax oil led to an increase in economic efficiency and a 
reduction in triglycerides, cholesterol in the blood, and 

egg yolks, and an increase in the total polyunsaturated 

fatty acids.  And this provides evidence of reduced 

atherogenic, thrombogenic indices and reduced risk of 
hypercholesteremia markedly compared to the oil-

unsupplemented diet (control).  In addition, the 

deposition of omega-3 in eggs increased significantly.  
Furthermore, adding linseed oil with selenium 

increased economic efficiency, egg quality, shell 

quality, HDL- cholesterol, selenium concentration in 

eggs, and antioxidant status.  These new findings 
indicate for the first time that it is possible to produce 

eggs rich in omega-3 and selenium using 4% of flax oil 

and 0.2 mg of organic selenium, which improves the 
quality of eggs and their nutritional and marketing 

value in the Gulf region. 

Keywords: Egg production, omega-3, selenium, golden 
eggs, healthy nutrition.  
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 مقدمة
لنشطة ت الدهون اجزيئا تعتبر الدهون من أكثر العناصر الغذائية أهمية لإلنسان. وينتج عن التمثيل الغذائي للدهون العديد من

قاومة ليات مفي عم أوميجابيولوجي ا ، والتي تعد مكونات أساسية في أغشية الخاليا وتشارك بعضها وخاصة تلك من نوع 

 .)Vadillo et al., 2021)-Pineda ((2));t al., 2020(Stanton e)1 االلتهابات في الجسم

حيوانية وتختلف نوعية على المصادر النباتية وال 3 أوميجاالدهنية من نوع  األحماضيفاء احتياجاته من إويعتمد االنسان في  

ور ومنتجات الصويا والبذبكميات أقل في المصادر النباتية مثل المكسرات  3-وميجاحماض األأالدهنية بينهما وتوجد  األحماض

 باإلضافة إلى الفاصوليا والخضروات والحبوب الكاملة عنها في المصادر الحيوانية

  )Alagawany et al., 2019))3( 

et al., 2021) Retana‐Corrales((5); )et al., 2020ekčJa ))4( . 

( )الموجود في الزيوت ALAالدهنية السائدة في التغذية هي حمض ألفا لينولينيك ) 3 أوميجاواألنواع الثالثة من أحماض 

سماك أل( )كالهما موجود بشكل شائع في اDHA( وحمض الدوكوساهيكسانويك )EPAالنباتية( وحمض إيكوسابنتانويك )

والطحالب    )et al., 2021) Retana‐Corrales((7); )Attia et al., 2015((6); )Ebeid , 2011))5البحرية الزيتية 

  (8)(Remize et al., 2021((10); )aLiu et al., 2020البحرية ) 

من  ينيك في العديدنسان احتياجات يومية منها ويسود حمض ألفا لينولاهمية خاصة ولإل 3-أوميجاحماض الدهنية من نوع ألول

ألفا  در لحمضو كسب الكتان أفضل مصأالخضروات والفاصوليا والمكسرات والبذور والفواكه ويعتبر  بذور وزيت الكتان 

 3-وميجان تركيز األأ أيضا  ومن المعلوم   )Stanton et al., 2020)((1); )(Khan et al., 2017a&b),1211 لينولينيك

. وأحماض )Attia, 2003()13(كساب إلعلى من بقايا العصر أو اأخيرة ألعلى في الزيتوت عنها في البذور النباتية واأ

ا أقل في زيت الكانوال زيت الصويا وزيت الجوز وزيت ج أيضا  الدهنية  منتشرة  3 أوميجا وتوجد  نين القمحولكن بتركيز 

 لة الكام مكسرات والبذور ومنتجات الصويا، باإلضافة إلى الفاصوليا والخضروات والحبوببكميات أقل في ال أيضا  

 . (15)(aLiu etal., 2020()8(; )Yadav et al., 2020((14); )Lemahieu et al., 2015والطحالب البحرية )

 )GBD; 2017()16(نسان إلصحة ان زيادة استهالك الدهون وخاصة الدهون المشبعة تمثل خطورة على إوالجدير بالذكر ف 

هو أقل من توصيات و يجم /يوم في العالم ومنطقة الخليج العرب 0.15هو  3-وميجاومي من األيلان االستهالك أومن المعلوم 

كل من  جم/يوم مع األخذ باالعتبار أن تكون نسبة 0.65الدهنية والدهون هي  األحماضالجمعية الدولية لدراسة 

EPA+DHA  2004( ;جم /يوم كحد أدنى  0.22هيKolanowski et al., ()18(; )1999Simopoulos et al., ()17( 

 )et al., 2020 ekčJa()4) . 

ن وتزيد من ن ذلك يعمل على تقليل السيتوكيألجم / يوم  EPA+DHA 3.0قصى لالستهالك من أليتجاوز الحد ا أال ويجب

 )2012Techakriengkrai et al., () 20(; )2009Elmadfa and Kornsteiner, ()19( ;بيروكسيد الدهون 

)Rouhani et al., 2018((21); )Attia et al., 2015()7(. 

 خيرةلتغيرات في العادات الغذائية ونمط الحياة العصرية في منطقة الخليج في الفترة االذلك  ا ىلإضافة إ

  )2013Blesso et al ()96(والسكري )70((Nozha et al., 2005-Al)السمنة  أمراضزيادة  إلى ىدأوالذى   

  )2016Simopoulos, ( )74 (وارتفاع ضغط الدم والكوليسترولوتصلب الشرايين والقلب التاجية 

 -Al )5Nozha et al., 200((70); )Tomaszewska  et al., 2021((23); )Abdelhamid et al., 2020()22(  . 

ديل ويمثل تع مراضألن تعديل السلوكيات الغذائية وتحسين نمط الغذاء تعتبر وسيلة مناسبة  للحد من انتشار تلك اإولهذا ف

سبة  لهذه المشاكل حد الحلول المناأ Functional Foods الغذاء الوظيفي  ىالبيض من العناصر الغذائية  أو ما يسم ىمحتو

 )2018AbuMweis  et al., ()26(; )2018&2017Harris  et al., ()24,25(;الغذائية

)Vadillo et al., 2021-Pineda( (2); )Abdelhamid et al., 2020 -Al()22(   . 

على البيض  جريتأوالتي  )12((Khan et al., 2017b) يا  لاالمملكة  العربية السعودية فتشير النتائج المنشورة ح يف ماأ

النخفاض  نظرا   3-وميجاالدهنية من نوع األ األحماضهمية زيادة محتواه من أ إلىسواق مدينة جدة أالتجاري المتوافر في 

لها دور هام في تعزيز  3- أوميجاالدهنية طويلة السلسلة من نوع  األحماضن أكميتها. وتشير نتائج الدراسات الحديثة 

 )Gupta and Wood, ((28); )(Köhler et al., 2017)27مراضألصابة ببعض اإلالصحة العامة وتقليل مخاطر ا

2019);  

Berenjian et al., ((31); )et al ., 2020  Shakoor((30);  )aLiu et al., 2020()(8; )Walker et al., 2019()29(

 نتاج البيروكسيدات /الشوراد الحرةإالدهنية عديدة عدم التشبع عادة زيادة في  األحماض، ولكن يصاحب زيادة نسبة  (2021

  . )Hu et al., 2019( )32 (كسدة الدهونأوهي مركبات ضارة تنتج عن 

جيد من تواه الغذية بسبب محألنواع اأفضل المصادر الغذائية  لكل الفئات العمرية  ويدخل في جميع أيعتبر البيض من و

 )2011Ebeid, ()6( ;سباب النقصأالعناصر الغذائية ويمكن استخدامة كغذاء وكمعزز  للصحة وعالج بعض 

; )Egg Nutrition Council, 2014()33(  

; )b2020Attia et al ((35); )2015 Attia et al( (7) ; )Attia et al., 2014()43( الغذائي 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Corrales-Retana%2C+Leonor
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ja%26%23x0010d%3Bek%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32722083
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Corrales-Retana%2C+Leonor
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ja%26%23x0010d%3Bek%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32722083
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shakoor%2C+Hira
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  )2021et al.,  Retana‐Corrales()5(; )2020National Institute of Health, ()36(   

و أ ى)كورونا(  سواء للمراض 19هميته خاصة تحت ظروف انتشار كوفيد أوالبيض يعتبر سلعة استراتيجية ظهرت 

 األحماضو Egg Nutrition Council, 2014)(33)(صحاء على السواء حيث يحتوي على جميع العناصر الغذائية ألا

)aAttia et al., 2020()57( كسدة ألمينية ومضادات األا األحماضو )Attia et al., 2015) )7(الدهنية االساسية  

)Kralik et al., 2020()41())35(   وميةيلايفاء احتياجاته إنسان وإلوحيوي في تغذية ا ويعتبر هذا االمر هام جدا 

 )Surai et al., 2017 & 2018((37,38) 

  Zhang et al., 2020)((39); )a&bLiu  et al., 2020()9,8( 

 3-أوميجانوع  ة منيلاالدهنية ذات القيمة الغذائية الع األحماض إلى أيضا  و )ج(فيتامين   إلىيفتقر البيض  ا  وعموم

 ). Egg Nutrition Council., 2014()33( دم التشبع نزيمات االستطالة وعأنقص  إلىالدهنية  األحماضجع نقص تلك روي

)Khan et al., 2017a((11); ) Attia et al., 2015))7(   عامة وتقليل دورها الهام في تعزيز الصحة ال والتي ثبت حديثا

 ط الدم تصلب الشرايين والسكري وضغ أمراضمخاطر االصابة ب

; )Khan et al., 2017a((11); )(Nash et al., 1995(40) 

Kralik et al., 2020)((41); )Hu et al., 2019((32) 

جم من 1.892غ الدهنية يبل األحماضجم من  100البيض التجاري لكل  ىن محتوأ هذا وتشير بعض النتائج المنشورة حديثا  

م من ج  0.059و حمض اللنيولينيك  جم من 0.054و 6 وميجاجم من األ 1.564عديدة عدم التشبع منها   األحماض

 DHA   3 وميجاجم من األ 100جم/ 0.103 يلاجمإب  )(Khan et al., 2017b((12); )Attia et al., 2015()7())7( 

يوم  /جم  2.0لى إ 0.25من  EPA+DHAوالتي تبلغ من  3 وميجانسان من األإل( من احتياجات ا%5.2-40وهي تمثل )

  )Farrell, 1998)(42) ,)2014&2009Hayat et al., ()43,44(ويشمل ذلك 

)National Institute of Health, 2020()36(  

 لكنه يكونوحيوي ويعتبر هام  وميجاالدهنية عديدة عدم التشبع من مجموعة األ األحماضن العمل على زيادة البيض بإولذا ف

رضه ع يالتي هالدهنية الغير مشبعة  و األحماضن  البيض غني في أل . ونظرا  األحماضكسدة بسبب طبيعية هذه عرضه لأل

كسدة ألاادات البيض من مض ىن تعزيز محتوإف يلاكسدة  بسبب الروابط الغير مشبعة  بها وقلة ثباتها النسبي وبالتلأل

 بيض وخاصة السيلنيوم العضوي لما له من دور هام  كمضاد لألكسدة  يقلل الشوادر الحرة ويحفظ على جودة ال

;)Attia et al., 2010((46); )2014 Hayat et al((44) & )Hayat et al., 2009((43); ), 2002Surai()45(  وتأثيرها

  . )bLiu et al., 2020((9); )Kralik et al., 2018()41(نسانإلالضار على جودة المنتج وصحة ا

و زيت أمثل بذور  3- وميجاحيوانية عديدة  مفيدة كمصادر أل ىخرأنه يوجد مصادر نباتية وأ أيضا  ة يلاوتشير النتائج الح

سماك الزيتية البحرية مثل التونة والسردين والسالمون ولكن لها بعض الجوانب السلبية تتلخص في ظهور رائحة ألالكتان وا

الثمن ذات قيمة  لكون البيض وجبة غذائية لمختلف طبقات وفئات المجتمع رخيصة السمك في المنتجات الغذائية ونظرا  

 )Attia et al., ((46); )(Blesso  et al., 2013)47ىخرألفضلية بالمقارنة بمصادر البروتين الحيواني اأة وله يلاغذائية ع

2014);  

  Ballesteros et al., 2015)((49) )Whitmore et al., 2014-Burns()48(البيض  ىونه يمكن زيادة محتإف ي، وبالتال

لمناعة الذاتية القلب والجلد وا أمراضالعصر مثل  أمراضكوسيلة فعالة للحد من  3-أوميجاالدهنية من نوع  األحماضمن 

  )Papanikolaou et al/, 2004( )50(;في العادات والسلوكيات الغذائية الحديثة والسكري الناتجة عن التغيير

; )Pourafshar et al., 2016((54); )Laudadio et al., 2015((52); )Larsson et al., 2015()51(   

Moran et al., 2020)((55); )Rouhani  et al., 2018()21(  . 

تكون  3- أوميجاالدهنية عديدة عدم التشبع طويلة السلسلة الكربونينة من نوع  األحماضن أظهرت الدراسات المنشورة  أو

ن تعزيز إف يلاكسدة اللبيدات/الزيوت وبالتأة( التي تنتج عن ولية )البيروكسيدات /الشوراد الحرألكسدة األعرضة لعلميات ا

كسدة وخاصة السيلنيوم  العضوي يمثل استراتجية مناسبة لكبح  البيروكسيدات والشوادر ألالبيض من مضادات ا ىمحتو

ثيرها الضار أيعتبر تقليل ت يلاوبالت )45((Wang et al., 2021((56) ;)Attia et al., 2010((46); ), 2002Suraiالحرة ) 

 )bLiu  et al., 2020((9); )Surai et al., 2017()37(;   نسان هام وحيويإلدة المنتج وصحة اعلى جو

  Muhammad et al., 2021)((57); )Zhang et al., 2020()39( 

 ثناء التخزينأوجودة البيض  

 )2019Cimrin et al., ((59) ;)Fasiangova and Borilova, 2017()58(. 

وطن  -اقتصاد مزدهر -)مجتمع حيوي 2030البيض يدعم محاور رؤية المملكة العربية السعودية ن تحسين مستوى وجودة إ 

ن المملكة العربية أمن الغذائي والرفاهية المعيشية للمواطن والمقيم والجدير بالذكر ألطموح( لتحقيق التنمية االقتصادية وا

غذاء  إلى% يتم تصدرها ويمكن تحويلها 17الذاتي يبلغ  مليار بيضة وتحقيق فائض عن االكتفاء 5 السعودية تنتج سنويا  

تستخدم في تنويع روافد االقتصاد ودعم االقتصاد الغير نفطي للمملكة العربية السعودية. وتشير   و ذو قيمة مضافةأوظيفي 

ن هناك إنسان ولذا فإلومية لاليقل من االحتياجات العالمية أنها أ فى منطقة الخليج العربى عموما   3 -وميجانتائج استهالك األ

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Corrales-Retana%2C+Leonor
https://www.researchgate.net/profile/Peter_Surai?_sg%5B0%5D=3zp1QXnFDTP99hSvdU-y02dQxOVIVIO8HZRLQzX0C__oUzhNh1k1WkkQisUjeSUz4sX0A48.dWCa0iyYjE7eFHFcYdVtxY8CDZ19d8O_G2Rqpd09HBSN6DdMWhAQK9MCRz02X_LkllAMnIg6fsALpXC6SmEEXw&_sg%5B1%5D=KoqjwnLlyopSOIAz15jRF7zXZiyoALOS529KnaCTXQMYSu4SklxMvdEUEyhV_JTkdAd7Kd8.nX2HjMSU1Z-E7F29CpDy296GRjKH5EXI83ektMdH27sW493BVY10b6UUuywsvXIk9vqUY0ItHZjCWDaHs6v2pg
https://www.researchgate.net/profile/Peter_Surai?_sg%5B0%5D=3zp1QXnFDTP99hSvdU-y02dQxOVIVIO8HZRLQzX0C__oUzhNh1k1WkkQisUjeSUz4sX0A48.dWCa0iyYjE7eFHFcYdVtxY8CDZ19d8O_G2Rqpd09HBSN6DdMWhAQK9MCRz02X_LkllAMnIg6fsALpXC6SmEEXw&_sg%5B1%5D=KoqjwnLlyopSOIAz15jRF7zXZiyoALOS529KnaCTXQMYSu4SklxMvdEUEyhV_JTkdAd7Kd8.nX2HjMSU1Z-E7F29CpDy296GRjKH5EXI83ektMdH27sW493BVY10b6UUuywsvXIk9vqUY0ItHZjCWDaHs6v2pg
https://www.researchgate.net/profile/Peter_Surai?_sg%5B0%5D=3zp1QXnFDTP99hSvdU-y02dQxOVIVIO8HZRLQzX0C__oUzhNh1k1WkkQisUjeSUz4sX0A48.dWCa0iyYjE7eFHFcYdVtxY8CDZ19d8O_G2Rqpd09HBSN6DdMWhAQK9MCRz02X_LkllAMnIg6fsALpXC6SmEEXw&_sg%5B1%5D=KoqjwnLlyopSOIAz15jRF7zXZiyoALOS529KnaCTXQMYSu4SklxMvdEUEyhV_JTkdAd7Kd8.nX2HjMSU1Z-E7F29CpDy296GRjKH5EXI83ektMdH27sW493BVY10b6UUuywsvXIk9vqUY0ItHZjCWDaHs6v2pg
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لم  ية والتيلا. ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة الح3-وميجاالمنتجات الغذائية في المنطقة من األ ىحاجة ماسة لزيادة محتو

 ييتم تطبيقها من قبل لغرض تحسين التغذية والصحة العامة  للمواطنين والمقيمين فى منطقة الخليج  العرب

b)2017 ( Khan et al.(12)&), 2017a( Khan et al.)11(  ة تعزيز مكانيإ إلى.حيث تشير نتائج بعض التجارب الناجحة

 البيض بالسيلنيوم ىمحتو

     ; )Meng et al., 2019((61); )Surai et al., 2018((38); )et al., 2010kralik,))60(  

)Shabani et al., 2019()62( 

دة إلنتاج بيض ذو كمضاد لألكس والسيلنيوم معا   3-وميجااتضح نقص في الدراسات العلمية والتي دعمت البيض باأل هنأال إ 

 . في نوعه ا  همية هذا البحث الذي يعتبر فريدأتي أوالسيلنيوم ومن هنا ي 3-وميجاقيمة مضافة في كال األ

 ما  عمو يلعربلخليج اابيض  المائدة المنتج في منطقة  ىة محتومكانية  زيادإوبناء على نتائج هذا المسح العلمي تم افتراض 

 علىة الدجاج لقدر والسلينيوم العضوي نظرا   3-وميجاالدهنية األ األحماضمن  السعودية خصوصا  المملكة العربية وفي 

عامة صحة الال مكونات في البيض لتحسين قيمته الغذائية وذلك لتعزيز إلىامتصاص تلك العناصر من الغذاء  وتحويله 

نطقة ي هذه المفذائية العصر بالطرق الغذائية بعد التغيير الكبير في السلوكيات الغ أمراضللمجتمع وتقليل مخاطر االصابة ب

 نفي الدهو مرتفعةغذية سريعة االعداد والأله من زيادة استهالك ايالمعيشية وما ترتب عل ىبسبب الرفاهية وارتفاع مستو

 b)Khan et al., 2017((12) &)2017aKhan et al., ))11( ائدة بيض الم ىهذا البحث بهدف زيادة محتو ىجرأ. ولذا

نتاج إما على ثيرهأوالسيلنيوم العضوي ودراسة ت 3-أوميجاالدهنية من نوع  األحماضب يالمنتج في منطقة الخليج العرب

دم وكذلك جلط التذائية ودليل تصلب الشرايين ودليل البيض وصفاته وجودته والتمثيل الغذائي للدهون ومكونات البيض الغ

 العلف.  إلىوالسيلنيوم من الغذاء  3-وميجاعلى كفاءة تحويل األ

 خارج وسوفض من النه يقلل من استيراد هذا البيإدوره في حاله نجاحه وتطبيقية ف إلىة يلاوترجع اهمية هذه الدراسة الح

لقائم القتصاد اي دعم اينتج فرص عمل جديدة  تساهم ف يوالذ البيض المعزز غذائيا   نتاجإليساعد في زيادة االستثمار النوعي 

لتجارب العصر ويخفض من تكلفة العالج حيث استخدامت ا أمراضعلى المعرفة وفي ذات الوقت يسهم في الوقاية من 

من  مائدة بكلبيض الل يمحتوى الغذائمكانية زيادة الإكد صحة النظرية الفرضية القائمة على افتراض أالحقلية والمعلمية لت

 .يا  لادلة العلمية المتوافرة حألوالسينيوم في ضورء ا 3-وميجااأل

 األدوات والطرق المعملية 

 ةيلاوالتصميم المبدئي  للدراسة الح خطوات العمل .1

نطقة ة في مبيض المائد ىمكانية زيادة محتوإصممت التجربة موضوع البحث باستخدام التصميم العشوائي التام لدراسة 

د الوسائل المناسبة في البيض كاح والسيلنيوم معا   3-وميجاعامة والمملكة العربية السعودية  خاصة من األ يالخليج العرب

فاع ضغط القلب التاجية وارت أمراضالسمنة والسكري وتصلب الشرايين و أمراضالعصر من زيادة  أمراضخطار ألدرء 

 البحث ىجرأالج وف العيلاوزياد تك إنتاجيةنسان وانخفض إلالدم والكوليستيرول  الغير حميد مما يؤثر بالسلب على صحة ا

ر لساللة الهاي سبوع من العمأ 62-55نواع من العلف في الفترة من أربعة أعلى الدجاج البياض حيث غذيت الدجاجات على 

فى  بد العزيزعالملك  ة فى مختبرات كلية العلوم البيئية فى جامعةيلابيض القشرة. تم عمل الدراسة الحأللبيض  سكس المنتجة

 .جدة فى في المملكة العربية السعودية

 

 ةيلاتنفيذ فكرة الدراسة الح .2

كررات مربعة معامالت غذائية تحتوي كل واحدة على خمسة أدجاجة بياضة وزعت بين  120استخدمت في هذه الدراسة 

(  ، كونترول1ه الزيوت )صفر زيت مضاف، معاملة يإل( وغذيت على علف لم يضاف 1من ستة دجاجات )صورة رقم 

ف من مجم/كجم عل 0.2% من زيت الكتان و4( و3% من زيت الكتان )معاملة 4( و2% من زيت  الصويا  )معاملة 4و

ن زيت % م4( و1)معاملة  ( هي صفر(ppm    Alltech, USA 2000 لعضوي )في صورة  سيلنيوم الخميرةالسيلنيوم ا

م العضوي مجم من السيلنيو 0.2ضافة إ% من زيت الكتان مع 4( و3% من زيت الكتان )معاملة 4( و2الكتان )معاملة 

بر مغلقة قفاص في عناأي سكس المربي في (. وربيت الدجاجات من ساللة الهجن التجاري ها4( في )معاملة 4)معاملة 

ت غذائية معروضة ربعة معامالأوبالتساوي بين  سبوع من العمر وزعت عشوائيا  أ  62-55في الفترة من  ا  يومتحكم فيها بيئ

 وصياتتناء على ( وكانت العالئق متشابه في محتواه العناصر الغذائية ووفيت العالئق باحتياجات الساللة ب1في جدول )

 )NRC, 1994()68(  قة الرعاية واتبعت طري ضاءة يوميا  إساعة  16وتم توفير العلف والماء طول الوقت وتم توفير عدد

ية لكة العربدة المموأجريت التجربة بجامعة الملك عبدالعزيز بج، التقليدية لتربية دجاج البيض حسب  دليل ساللة هاي سكس

 .ACUC-22-1-2 البروتوكول رقم السعودية وفقا  
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 جمع البيانات  .3

 لجسم وكذلكاوزن  تم وزن الدجاج عند بداية ونهاية التجربة وبالفرق بينهما تم حساب الزيادة في  :نتاجيةإلالصفات ا (أ

تم تسجيل و ا  ومييومي  وتم حساب كتلة البيض الناتج يلانتاج البيض ووزن البيض إحساب كمية العلف المستهلك للدجاج و

تاج نإلتصادية ى االقنتاج البيض والجدوإوتم  استخدام تلك البيانات في حساب  عدد الطيور النافقة في كل معاملة يوميا  

يوية الطيور حواستخدامت المكررة كوحدة تجريبية. وتم تسجيل  ، )bAttia et al., 2020()35(لما ذكره  البيض وفقا  

 .يوميا  ( وعدد الطيور النافقة 2)صورة 

لبياض اتم جمع خمسة بيضات من كل مكررة عند نهاية التجربة لتقدير نسب مكونات البيض من   جودة البيض: (ب

عامل هاو موجودة البيض من  Ames Micrometerوالصفار والقشرة والنسبة المئوية لهم وقياس سمك القشرة بواسطة 

 الورانية  ذات دمةألودليل الصفار بقياس ارتفاع  البياض والصفار بواسطة المايكروميتر وقياس قطر الصفار بواسطة ا

 هلما ذكر ا  ( طبق6-3روش  كماهي موضحة في الصور ) ال-ولون الصفار بواسطة مسطرة قياس الصفار هوفمان

  Ebeid, 2011;)((6); )(Burke and Attia, 1995(63)  

تم جمع خمس عينات دم من كل معاملة تمثل كل المكررات التجريبية عند نهاية التجربة وتم فصل سيرم  ل الدم:يلاتح  (ج

دقيقة ثم تعبئة السيرم في أنابيب ابندورف وحفظت في  15لفة /دقيقة  لمدة  3000الدم بواسطة جهاز الطرد المركزي قوة 

نواعه في سيرم الدم  والدهون أتقدير الكوليستيرول وجراء التحليالت المعلمية  لإدرجة مئوية لحين  18-فيرز على 

  مات الشركة المنتجةيلدهيد المالون باستخدام كتيس طبي حسب تعلاكسدة الكلية وثنائي ألمضادات ا يلاالثالثية واجم

(Spectrum Diagnostics, Block 20008 - 19A Industrial Zone, PO. Box 30  Obour City, Egypt, 

11811) 

 لطريقة الدهنية  والكوليستيرول بعد فصل الدهون طبقا   األحماضالبيض من  ىتقدير محتووتم 

) Folch et al., 1957)(64) 

 Radwan, 1978)(65)( ;لطريقة   طبقا    (GCالدهنية باستخدام جهاز الجي سي ) األحماضوتقدير 

)Lopez et al., 2008((66)  وتم حساب دليل تصلب الشرايين ،)et al. , 2015Laudadio )(52) بين  بحساب النسبة

)l., 2015Attia et a) )7(  وفقا   الكثافة وتم حساب دليل تجلط الدم  إلىالكوليستيرول منخض الكثافة والكوليستيرول ع

 ة يلاباستخدام المعادلة الت

 دليل تجلط الدم 
    = C14 : 0 + C16 : 0 + C18 : 0 / 0.5 × MUFA + 0.5 × n - 6 + 3 × 

      × n - 3 + n - 3 / n - 6   
 ة يلاباستخدام المعادلة الت )Fernández et al) )67 2007(  وفقا   وتم تقدير  دليل خفض الكوليستيرول 

 + C18:1 + C18:2 + C18:3 + C20:3 + C20:4 + C20:5 + C22:4) =  دليل خفض الكوليستيرول  

C22:6)/(C 14:0 +C 16:0). 

 

زا كيتس طبي إلىام باستخد )Seal et al., 2000( )77باستخدام طريقة )جسام المضادة للنيوكاسل في سيرم الدم ألتم تقدير ا 

 .تجاري

 للبيانات يحصائإلالتحليل ا .4

ي التام بناء على التصميم العشوائ SAS, 2002((67)بواسطة برنامج ) حصائيا  إتم جمع النتائج وتحليل البيانات 

Randomized Complete Block Design  ة  وباستخدام  المكررات ) خمسة مكررات( كوحدات تجريبية لكل معامل

 one way analyses of variance (ANOVA) باستعمال طريقة الخط المستقيم ANOVAوتم تحليل التباين 

(GLM) procedure ي:لاحصائي التإلبالموديل ا 

   Yik =  + I + ik 

 P = 0.05 ( SAS, 2002((67)عند مستوي معنوية  Tukeyوقورنت المتوسطات بواسطة اختبار توكي 

 

 النتائج
 انتاج البيض (أ

وعة المدعمة وزن للمجم ىعلأن التغيير في وزن اختالف بين المعامالت وكان أ (2جدول )وضحت النتائج  المعروضة  في أ

و زيت أا يت الصويزباستخدام    معنويا  ثر أنتاج البيض لم يتإقلها في المجموعة الغير مدعمة بالزيت ولكن أبزيت الكتان و

نتاج البيض إية لمعدل مجم  على النسبة المئو 0.2ضافة السيلينوم العضوي بمعدل إ أيضا  % في العلف ولم توثر 4الكتان بنسبة 

لكتان ا و زيتأ و زيت الكتانأضافة زيت الصويا إولكن تم مالحظة زيادة معنوية في متوسط وزن البيض وكتلة البيض نتيجة 

 .(2 )جدولين مجم من السيلنيوم العضوي وبدون فروق معنوية بين المعامالت الغذائية الثالثة في كلتا الصفت 0.2مع  
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 العلف ولم ستهالكاوصاحب الزيادة في وزن البيض وكتلة البيض زيادة معنوية متشابهة في استهالك العلف ونتيجة لزيادة في 

في  ىعلأانت بيض وكذلك في معدل حيوية الطيور ولكن حيوية الطيور ك إلىل الغذاء يالحظ فروق معنوية في  معدل تحوي

 .(2صورة  2)جدول و مع السيلنيوم أمعاملتي زيت الكتان بون 

و مع أدون لكتان  بنتيجة المعامالت الغذائية في وجود زيت ا نتاج البيض تحسنت معنويا  إلن الكفاءة االقتصادية أوتالحظ 

ظروف  يقيها تحتعلى كفاءة اقتصادية مما يتح فرصة تطبأنتجت أن معاملة السيلنيوم وزيت الكتان أتالحظ  السيلنيوم حيث

 .(2)جدول نتاج التجاري إلا

 

 جودة البيض (ت

 واء كان زيت الصوياضافة الزيت سإثر بأن النسبة المئوية للبياض لم تتأ (3جدول )ظهرت نتائج  جودة البيض الموجودة  في أ

 .(3)جدول مجم من السلينيوم العضوي عالوة على زيت الكتان  0.2ضافة إو أزيت الكتان  وأ

من  مجم 0.2 ضافةإو مع أضافة زيت الصويا وزيت الكتان بدون إولكن تالحظ تحسن معنوي متساوي في لون الصفار نتيجة  

مجم من  0.2و عدم وجود أواء في وجود % من زيت الكتان س4ضافة إالسيلنيوم العضوي وكذلك تحسن دليل الصفار نتيجة 

يت الكتان مع % ز4ضافة إ. واتضح زيادة معنوية في معامل هاو المعبر عن جودة البياض عند (3)جدول السلينيوم العضوي 

 .(3)جدول ها زيت الكتان يلامجم من السيلنيوم العضوي بالمقارنة بالمعاملتين الغير مضاف  0.2

يت الكتان بحيث العلف المدعم بز إلىمجم   0.2ضافة السيلنيوم العضوي بمعدل إاتضح زيادة معنوية في جودة القشرة عند 

 .(3)جدول تالشت الفروق السلبية المعنوية بين زيت الكتان وعلف الكونترول الغير مدعم بالزيت 

 

 دالئل تمثيل الدهون( ج

و أالكتان في وجود  زيت  %4نه فيما عدا الكوليستيرول منخفض الكثافة فان استخدام أ (4جدول )تبين النتائج  المعروضة  في 

 .(4دول )ج بالزيت دلة تمثيل الدهون في الدم مقارنة بالعلف الغير مدعمأمجم من السيلنيوم العضوي حسن من  0.2عدم وجود 

فوق حيث ظهر ت لكثافةا الكلي  والكوليستيرول منخفض جدا  وكانت النتائج متشابهه في غالبية القياسات ماعدا كوليستيرول الدم 

يت الصويا ز ىعل المجموعة المدعمة فقط بزيت الكتان وتفوق زيت الكتان ىمعنوي للمجموعة المدعمة بالسيلنيوم العضوي عل

 .(4ول جد)الكثافة ودليل تجلط الدم  في خفض الدهون الثالثية والكوليستيرول الكلي والكوليستيرول منخفض جدا  

لتي اغذائية دلة خفض الكوليستيرول وتصلب الشرايين وتجلط الدم حيث سجلت المعاملة الأاتضح وجود فروق معنوية في  

خفض  ىدلة من حيث القدرة علألفضل اأمجم من السيلنيوم العضوي  0.2% زيت الكتان مع 4جمعت بين كل من 

ية عن ر معنوالمجموعة الغير مدعمة بالزيت وبفروق غي ىعنوية علالكوليستيرول وتصلب الشرايين وتجلط الدم وبفروق م

 .(4)جدول المجموعة المدعمة بزيت الكتان فقط 

 دالئل مضادات االكسدة والمناعة( د 

هون وحالة كسدة وبيروكسيدات الدألمضادات ا يلاجمإوجود فروق معنوية في  (5جدول )وضحت النتائج  المعروضة  في أ

 0.2عدل لعضوي بمضافة السيلنيوم اإن أكسدة و تركيز االجسام المضادة للنيوكاسيل وتظهر هذه النتائج ألتوزان مضادات ا

مقارنة بالعلف بال معنويا    فضل النتائجأمجم عزز من دور زيت الكتان  في  تحسين تلك الصفات حيث سجلت تلك المعاملة 

  (.5)جدول الغير مدعم بالزيوت 

كسدة ألاضادات موجد فروق معنوية بين زيت الكتان وزيت الصويا في معظم الصفات الخاصة بحالة حوال لم تألوفي غالبية ا

بين  التوزان القيم لزيت الكتان ولكن حالة ىعلأجسام المضادة لمرض النيوكاسل ولكن بيروكسيدات الدهون سجلت ألا وأ

يت الصويا وز ة بزيتالغير مدعمة بالزيت وتلك المدعم بين العالئق كسدة ظلت ثابتة تقريبا  ألبيروكسيدات الدهون ومضادات ا

 . (5)جدول الكتان فقط 

الكتان  و زيتأيا تحسين الحالة المناعية للطيور سواء كان زيت الصو ىضافة الزيوت علإيجابية إ أيضا  ويتضح من النتائج 

 .(5)جدول وبفروق معنوية عن العلف الغير مدعم بالزيت 

 

 والسلنيوم للبيض 3 وميجاللبيض ومعدل تحويل األالقيم الغذائية ( ه

 إلى لتشبع من الغذاءاالدهنية عديدة عدم  األحماضالقيمة الغذائية للبيض ومعدل تحويل   (6جدول )تظهر النتائج الموضحة في 

 حماضاألع وشبالدهنية عديدة عدم الت األحماضالبيض واتضح زيادة ترسيب  إلىالبيض وكذلك تحويل السيلنيوم من العلف 

م من السيلنيوم مج 0.2و عدم وجود  أزيت الصويا وزيت الكتان في وجود   ضافةإفي البيض عند  3-أوميجاالدهنية من نوع 

 ىنوي علثير معأوم تفي العلف المدعم بزيت الكتان، ولم يكن للسيلني معنويا   ىعلأوكانت الزيادة  (1) شكل توضيحي العضوي 

 . (6)جدول هاتين الصفتين 

% 4ين مع ما بض عند الجافضل انخفأضافة زيت الصويا وزيت الكتان وكان إضه مع ابالنسبة لكوليستيرول البيض اتضح انخف

 (. 2شكل توضيحي % السيلنيوم العضوي ) 0.2من زيت الكتان مع 
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عي الزيت وبين بين نو مجم منه، وكانت الفروق طفيفة 0.2ضافة إوتالحظ زيادة في ترسيب السيلنيوم العضوي في البيض مع 

شكل يض )م في البيجابية في زيادة ترسيب السيلنيوإضافة زيت الكتان كانت إزيت الصويا والعلف الغير مدعم بالزيت ولكن 

 (.3توضيحي 

ذلك تالحظ نتائج % وبفروق معنوية، وك86.4 إلى 25.9العلف ترواحت بين إلىمن الغذاء  3-وميجان كفاءة تحويل األأتضح أو

وق معنوية بين % وبفر43.4-35.2ن القيم ترواحت من أتضح أالبيض حيث  إلىهة في كفاءة تحويل السيلنيوم من الغذاء مشاب

 يلايض في العلف الخالب إلىوالسيلنيوم من الغذاء  3 وميجاحماض األأفضل معدالت تحويل أالمعامالت في كلتا الحالتين كانت 

 من الزيوت. 

 

 المناقشة

ي يستخدم ي الماضفنحاء العالم وكان أفي جميع  اليةيتعبر البيض وسيلة غذائية وسلعة استراتيجية وغذاء شعبي ذو جودة ع 

 نسان.كوسيلة اليفاء االحتياجات الغذائية لإل

العادية  هوظائف ىإلضافة إ مراضبعاد جديدة في العشرين عام الماضية لتوظيف البيض كوسيلة غذائية للحماية من األأوظهرت 

 ر الغذائيةن العناصميمكن تحسين محتواه بعدد  أيضا  و كثير من المواد النشطة بيولوجيا   ىنه يحتوي علأتضح أالمعروفة حيث 

ارتفاع والعصر مثل السمنة  أمراضنه غذاء ذو قيمة مضافة تساعد في الحماية من بعض أ ىلتحسن جودته وتسويقه عل

ة الدواجن ر صناعلدم وتصلب الشرايين والزهماير وكوسيلة لدعم االقتصاد المعرفي وتطويالكوليستيرول الغير حميد وضغط ا

 تاحة فرص عمل.إسواق ومنتجات جديدة تساهم في أيجاد إو

السيلنيوم كوسيلة و 3أوميجاالدهنية طويلة السلسلة  األحماضتدعيم البيض بالجمع بين  إلىول مرة ألولهذا هدف هذا البحث و

 ضافة مصادرإلبيض بثبتت التجارب السابقة القيم بتحسين جودة اأمناسبة لتحسين جودة البيض ودعم القيم الغذائية لها حيث 

 3 وميجااأل ضافةإانفراد ولكن التجارب التي جمعت بين  ىكسدة كال علألضافة مضادات اإالعلف وكذلك  إلى 3 وميجااأل

 والتي تعتبر رائدة في هذا المجال. الحاليةجاءت فكرة البحث  كذاوهوالسيلنيوم نادرة 

لنيوم  عكس النظرية والسي 3 وميجاالدهنية الغير مشبعة  واأل األحماضن محتواه من أ  (1)جدول ظهرت نتائج  تحليل العلف  أ

 ن  المكونات الغذائية تفي بالهدف من الدراسة.أ أثبتو الحاليةالفرضية 

يت زلمعامالت  لمعنوي لاثير أغياب الت إلىنتاج البيض والكفاءة التحويلية  للغذاء إوالخاصة بمعدل  اليةالنتائج الحتضح من أو

م/كجم علف مج 0.2ضافي بالسيلينوم العضوي بمستوي إل% في العلف أو بالتدعيم ا4 ىو زيت الكتان عند مستوأالصويا 

%( 1.34)الدهنية االساسية   األحماضكميات كافية من  ىيحتوي علمن الزيت  خالين العلف الأوتوضح هذه النتائج 

مجلس ب توصيات ال( الالزمة لتكوين البيض والمحافظة علي معدل تحويل الغذاء عند معدالته الطبيعية حس%0.3والسيلنيوم )

  )Laudadio et al., 2015a)((52); )Ebeid, 2011((6); )NRC, 1994))68القومي للبحوث بامريكا  

فة ضاإعند  ا  حصائيإ ا  حيث تالحظ تحسن معنوي اليةالدراسة الح يولكن تبدو القصة مختلفة في حالة وزن البيض وكتلة البيض ف

لسيلنيوم العضوي ا% لمعاملة 7.6% و 2مجم من السيلنيوم العضوي  بلغ  0.2و زيت الكتان مع  أو زيت الكتان أزيت الصويا 

لكتان وصاحب او زيت أ% نتيجة استخدم زيت الصويا 6.26 إلى 2.26نتيجة زيادة استهالك الزيوت الذي زادت في العلف من 

لجسم ووزن اوزن   مر الذي يفسر الزيادة فيألالكه ااسته اليالعلف من الزيوت تحسن في استساغته وبالت ىالزيادة في محتو

ودور )Ebeid, 2008)((69); )Farrell, 1998))42( )42% دهن  33صفار البيض يحتوي علي  البيض وكتلة البيض نظرا  

من  حتواهاعلف ومالدهون/الزيوت في تحسين االستفادة من الغذاء من خالل زيادة االستساغة وتحسين الهضم وزيادة طاقة ال

 وتقليل االجهاد  , )Lemahieu et al., 2015))14(الفيتامينات الذائية في الدهن 

  )Berenjian et al.,, 2021).)31(  

قارنة بالكونترول الغير مع السيلنيوم بالم 3-وميجاواأل  3-وميجافضل في مجموعتي األأة كانت حيوية الطيور يلافى الدراسة الح

يوم في تعزيز والسيلن 3 وميجادور األ إلى، وتدل هذه النتائج (2وصورة  2)جدول  الصويا و المدعم بزيتأمدعم بالزيت 

( والتي عضدت 5جسام المضادة  )جدول ألكسدة واألالمناعة والصحة العامة كما تاكد ذلك من خالل تقدير حالة مضادات ا

 ()Humam et al.,((70); )et al., 2021Berenjian (31)()al.,2016(Pourafshar et)54 2021( يةلاالنظرية الفرضية الح

افة ضإنتيجة  ا  حصائيإ نتاج البيض تحسن معنويا  إلن الكفاءة االقتصادية أة يلاوتالحظ عند االخذ في االعتبار فى الدراسة الح

وتظهر هذه  (%34.3ضافية نتيجة الجمع بين زيت الكتان والسيلنيوم )إ( وزيادة %36.1%  بلغت  )4زيت الكتان بمعدل 

 3 وميجاي األة غني فنتاج بيض مائدإلنتاج التجاري إلاالقتصادية لتطبيق هذه التقنية الغذائية تحت ظروف ا ىالنتائج الجدو

 )2020Yadav et al., ()15(; )2010(Attia et al., )46( ;والسيلنيوم، ووتتفق هذه النتائج مع نتائج 

Vadillo et al., 2021)-Pineda((2); )et al., 2021 Muhammad((57); )Zhang et al., 2020()39(   . 

يض ين علي البستهلكويقبل الم ا  تعتبر جودة البيض من الصفات المرغوبة والتي تؤثر في قبول المستهلك للسلع الغذائية عموم

 صحةعزز الوت اضمرضافية من األإويفضل البيض ذو القيم المضافة التي تعزز الصحة وتوفر حماية  اليةذو الجودة الع

 Laudadio et al., 2015b)((53); )Attia et al., 2014).)34( 



8 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد الواحد والعشرون، العدد األول

و أدون بلكتان زيت ا حصائي في لون الصفار عند تدعيم العلف بزيت الصويا أوإتحسن معنوي و  اليةويتضح من النتائج الح

%( 4يت الكتان )تضح نتائج مشابهه في دليل الصفار عند تدعيم العلف بزأمجم من السيلنيوم العضوي و 0.2ضافة إالمعضد ب

 في الدهن بةائالزيوت من الفتيامينات الذ ىمحتو إلىمجم من السلينيوم العضوي، ويرجع ذلك  0.2و عدم وجود أفي وجود 

 . Ebeid, 2011)(6)(ستفادة من الصبغات في العلف الودوره في تحسين ا

% 4ضافة إ عند ا  حصائيإن معامل جودة البياض هاو المعبر عن جودة البياض زيادة معنوية وأ اليةالح كدت نتائج الدراسةأو

يوم في تحسين جودة والسليلن 3وميجاالدور الحيوي لأل ىمجم من السيلنيوم العضوي، وتدل هذه النتائج عل 0.2زيت الكتان مع 

 جودة البيض ىكسدة الالزمة للمحافظة علألومضادات اساسية  ألالدهنية ا األحماضالمنتج من خالل توفير 

 Laudadio et al., ((53) &)Laudadio et al., 2015a()2(5; )Ebeid, 2011((6); )Attia et al., 2010()46(

Zhang et al., 2020)((39); )bLiu et al., 2020(9)(; )b2015. 

التدوال ولتقل خالل ا اليةجودة البيض بعد الحصاد وفي جميع المراحل الت ىتلعب قشرة البيض دور حيوي في المحافظة عل

السيلنيوم تدعيم العلف ب ىدأوEgg Nutrition Council, 2014)(33).(همية خاصة أوليت قشرة البيض أوالتسويق ولذا 

ية فروق  السلبتحسين جودة القشرة وساهم ذلك في تالشي ال إلىالعلف المدعم بزيت الكتان  إلىمجم  0.2العضوي بمعدل 

تصاص عاقة امإ ىإلعلف الدجاج البياض  إلى اليةضافة الزيوت بنسب عإضافة زيت الكتان بمفرده وتسبب إالمعنوية نتيجة  

 )2011Ebeid, ()6( ;الكالسيوم نتيجة لتكوين متصبات الكلسيوم قليلة االمتصاص 

;)b020Attia et al., 2()35( 

) PaezLauraet al., 2020-Aguillon ))71( . وتتفق هذه النتائج من نتائج) Attia et al. 2010()46(  نها تختلف ولك

م يؤثر في ضافة السيلنيوم العضوي لإن أالذين وجدو  )bLui et al. 2020()(9Zhang et al. 2020) & ()39(عن نتائج 

 جودة البيض ولكنه حسن من جودة القشرة.

الدهون  زيادة ضار مثل ىخرأليض الدهون  الحالة الصحية العامة وبعضها مفيد مثل الكوليسترول الحميد واأتعكس دالئل 

تحسن معنوي  ىي علوالسيلنيوم العضو 3 وميجاالثالثية والكوليسترول الضار وتظهر نتائج  هذه الدراسة الدور الحيوي لأل

 لثالثيةالدهون ا حصائيا  إو حيث قلت معنويا   اليةالنظرية الفرضية الحيض اللبيدات وهو ما يعضد أحصائي في إو

 انخفض الييد وبالتزيادة الكوليستيرول الحم إلىضافة السيلنيوم مع زيت الكتان إ ىدأوالكوليستيرول الكلي بسيرم الدم و

 (.2 رسم توضيحي( والبيض )4جدول كوليستيرول الدم )

يادة الدهون العصر من ز أمراضيض الدهون ودورها في درء مخاطر أوالسيلنيوم في  3-وميجاوتظهر هذه النتائج دور األ

  )a&b2020 Lui et al.,( (8,9); )Alagawany et al., 2019()3( ;الثاليثة والكوليستيرول وتتفق هذه النتائج مع نتائج 

)  Zhang et al., 2020()39(الكسدة وزيادة لدورها كمضاد  إلىيض الدهون أ ىعل 3 وميجايجابي لألإلثير اأ، و يرجع الت

وتصلب  لجلطاتالكوليسترول الحميد الذي يعمل كناقل للكوليسترول الضار من الشرايين مما يقلل من مخاطر االصابة با

 . (24)(Berenjian et al., 2021((31); )Abdelhamid et al., 2020((22); )Harris et al., 2017الشرايين  )

في دالئل خفض الكوليستيرول  حصائيا  إة صحة النظرية الفرضية حيث وجد فروق معنوية مؤكدة يلاالنتائج الحثبتت أوقد 

مجم من السيلنيوم العضوي  0.2% زيت الكتان و4وتصلب الشرايين وتجلط الدم لصالح المعاملة المغذاه التي تجمع مابين 

كسدة في النظم البيولوجية إلهذه النتائج دور السليلنيوم كمضاد ل المجموعة الغير مدعمة بالزيت وتؤكد ىوبفروق معنوية عل

 al., 2010 etKralik)(60)(   وتتفق هذا النتائج مع نتائج  كل من

; Alagawany et al. 2019)((3)&2018); et al. Kralik((72) 

Muhammad et al., ((57) );bLui et al. 2020((9)b); Khan et al. 2017 ((11))Khan et al. 2017a()12( 

2021).. 

 19د ر كوفيواعطيت اهتمام خاص في ظل انتشا مراضكسدة  دور هام في الحماية من األألتعتبر تعلب مضادات ا يا  لاح

رت  ظهأوالنتائج    مراضدرء مخاطر األ  لتعزيز المناعة 0Alagawany et al., 202)(73)(وتمت التوصية بها  

جسام ألسدة واكألكسدة وبيروكسيدات الدهون والحالة توزان مضادات األمضادات ا يلاجمإفي  حصائيا  إاختالفات معنوية 

يجابي إلثير اأالت مجم حيث عزز من 0.2يجابية التدعيم بالسيلنيوم العضوي بمستوي إ( وتظهر 5جدول المضادة للنيوكاسيل )

يوم العضوي عضد من والسيلن 3 وميجان الجمع بين األأئل المناعية المختارة  حيث اتضح لزيت الكتان  في  تحسين تلك الدال

 ثير زيت الكتان وتتفق هذه النتائج مع نتائج  أت

 ;)Meng  et al., 2019((61); )Kralik et al., 2018))72( 

.Zhang et al., 2020)((39); )Wang et al., 2020 ()56( . 

كسدة أمجم ساهم في كبح نواتج  0.2ضافة السيلنيوم العضوي بمعدل إن أة يلاهذه الدراسة  الحومن الواضح من نتائج 

% من زيت الكتان وانعكس ذلك في تحسن معنوي في 4ضافة إنتيجة  اللبيدات من ثنائي الدهيد المالون التي زادت معنويا  

( مما يساعد في حماية الطيور من االصابة 5جدول جسام المضادة لمرض النيوكاسل  )ألا يلاكسدة  وبالتألحالة مضادات ا

ضافة السيلنيوم في علف الدجاج البياض مما يظهر قدرة السيلنيوم على كبح نواتج إبالفيروس  المسبب للمرض عند 

. ويتضح من النتائج )Zhang et al., 2020)((46); )(Attia et al., 2010)39بيروكسيدات اللبيدات ويتفق هذا مع نتائج 

https://www.researchgate.net/profile/Zlata_Kralik2?_sg%5B0%5D=iyF22tpA4ZFf9Mllm_fy1gP-qEy8PWVnriuoUKLYTqvAtzoKRLz9lmNRjDWJpt0gDiFByuE.ZC-ssO6HzAk4TJfoQxgQpfyo3lKZVYqpQZfx8NLo5FKpD6lx87whou_KhqmvzaT-p8UTGHyrs-hLAS5219Zevw&_sg%5B1%5D=rGcaih7bGC70N2krCDiJKuWpT84eQ6p_0TSwarp83fRHCRs6w5UeXB0BZ4D-pTZLAHVlCcA.U_ZlgbxI6m1zkwspr5IbmrBVXSwkXoaF5xDbe0Nei-T0t7LMtmPBHxfPVBWG9vbU7OBifC47XLhwiVhiKvOlJA
https://www.researchgate.net/profile/Zlata_Kralik2?_sg%5B0%5D=iyF22tpA4ZFf9Mllm_fy1gP-qEy8PWVnriuoUKLYTqvAtzoKRLz9lmNRjDWJpt0gDiFByuE.ZC-ssO6HzAk4TJfoQxgQpfyo3lKZVYqpQZfx8NLo5FKpD6lx87whou_KhqmvzaT-p8UTGHyrs-hLAS5219Zevw&_sg%5B1%5D=rGcaih7bGC70N2krCDiJKuWpT84eQ6p_0TSwarp83fRHCRs6w5UeXB0BZ4D-pTZLAHVlCcA.U_ZlgbxI6m1zkwspr5IbmrBVXSwkXoaF5xDbe0Nei-T0t7LMtmPBHxfPVBWG9vbU7OBifC47XLhwiVhiKvOlJA
https://www.researchgate.net/profile/Zlata_Kralik2?_sg%5B0%5D=iyF22tpA4ZFf9Mllm_fy1gP-qEy8PWVnriuoUKLYTqvAtzoKRLz9lmNRjDWJpt0gDiFByuE.ZC-ssO6HzAk4TJfoQxgQpfyo3lKZVYqpQZfx8NLo5FKpD6lx87whou_KhqmvzaT-p8UTGHyrs-hLAS5219Zevw&_sg%5B1%5D=rGcaih7bGC70N2krCDiJKuWpT84eQ6p_0TSwarp83fRHCRs6w5UeXB0BZ4D-pTZLAHVlCcA.U_ZlgbxI6m1zkwspr5IbmrBVXSwkXoaF5xDbe0Nei-T0t7LMtmPBHxfPVBWG9vbU7OBifC47XLhwiVhiKvOlJA
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و زيت الكتان وبفروق معنوية عن أتحسين الحالة المناعية للطيور سواء كان زيت الصويا  ىضافة الزيوت علإيجابية إ أيضا  

 .)Alagawany et al((73) ;)Alagawany et al., 2019))3 (2020  العلف الغير مدعم بالزيت

ي البيض ف 3-ميجاأوالدهنية من نوع  األحماضالدهنية عديدة عدم التشبع و األحماضة زيادة ترسيب يلاوضحت  النتائج الحأ

( 1ي شكل توضيحمجم من السيلنيوم العضوي )  0.2و عدم وجود  أزيت الصويا وزيت الكتان في وجود   ضافةإعند 

ع ذلك تين، ويرجن الصفهاتي ىثير معنوي علأفي العلف المدعم بزيت الكتان، ولم يكن للسيلنيوم ت معنويا   ىعلأوكانت الزيادة 

 (.1الدهنية  )جدول  األحماضالعلف من تلك  ىمحتو إلى

 ول معنويا  البيض من الكوليستير ىخفض محتو إلىمجم  مع زيت الكتان  0.2دي الجمع بين السيلنيوم العضوي بمعدل أ 

وره المعروف د إلىضافي للسيلينوم في ميتابلزم الدهون وربما يرجع ذلك إ( ويظهر دور 2 ، شكل 6جدول % )3.2وبمقدار 

  )Surai, 2002))45( ;يض الدهون الضارة أكمضاد لالكسدة وكبح لنواتج 

 2018) Suari et al.,((38) & )Suari et al., 2017))37( 

مجم منه، ولكن  0.2ضافة إفي ترسيب السيلنيوم في البيض مع  حصائيا  إ( مؤكدة %44.5شهدت النتائج زيادة  مقدراها )

من ترسيب السيلنيوم  حصائيا  إو بين نوعي الزيت ولكن زيت الكتان زاد معنويا   ترسيب السيلنيوم في البيض لم يتخلف جوهريا  

ترسيب  ىضافي( علإلاثير أالت  %35.1يجابية الجمع بين زيت الكتان والسيلنيوم )إ( وتظهر النتائج %9.4في البيض )

)Wang et al., 2020((56); )Meng et al, 2019()61( ;(. وتتفق هذه النتائج من نتائج 3شكل توضيحي السيلنيوم بالبيض  )

; )Zhang et al., 2020) )39()Muhammad etal., 2021))57( 

كفاءة تحويل  %، وبلغت86.4 إلى 25.9البيض بين  إلىمن الغذاء  3-وميجاة ترواحت كفاءة تحويل األيلافى الدراسة الح

الغير مدعم  فضل معدالت التحويل في العلفأ% في كلتا الحالتين كانت 43.4-35.2البيض من  إلىالسيلنيوم من الغذاء 

 حدثتع التي البيض تقل مع زيادة التركيز بسبب حالة التشب إلىبالزيوت، ودل ذلك علي ان كفاءة التحويل من الغذاء 

انيكة التغذية ميك ل قدرة الدم علي حمل كميات محددة من العناصر الغذائية والتي يتم التحكم فيها من خال أيضا  لالمتصاص و

 الراجعية.

 ةالياالستنتاجات والتطبيق العملى للدراسة الح

 0.2يت الكتان و% من ز4والسيلنيوم باستخدام  3-وميجانتاج بيض غني في األإول مرة يمكن ألنه وأيتضح من هذه النتائج 

لرؤية حقيق امجم/كجم علف من السيلنيوم العضوي مما يحسن من جودة البيض وقيميه الغذائية والتسويقية ويساهم في ت

ج عم اإلنتاالمقيم وديجابي على صحة المواطن وإثير أضافية لها تإنتاج بروتين حيواني ذو قيمة غذائية إالخليجية من خالل 

توطين تدامة ومن الغذائي وتحقيق التنمية المسألوتشجيع االستثمار الزراعي مما يساهم في تحقيق االمحلي من البيض 

 هداف مجلس التعاون الخليجي.أ ىحدإصناعة الدواجن في الخليج وهي 

ت % من زي4دام والسيلنيوم باستخ 3-وميجانتاج بيض غني في األإيمثل هذا العمل إضافية علمية وتطبيقية جديدة تسمح ب

ل مجلس ة في دويلامكانية تطبيق التقنية الحإة بيلامجم/كجم علف من السيلنيوم العضوي وتوصي الدراسة الح 0.2الكتان و

 العصر. أمراضلدعم االستثمار الزراعي وتوطين صناعة الدواجن ودرء بعض مخاطر  أيضا   يالتعاون الخليج
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 . تركيب العلف  التجربي المختبر1جدول 
 

 

 

 

 

 

 

1: "Each 5 kg of premix contained: Vitamin A 2400000 IU/kg,Vitamin D 600000 IU/kg, Vitamin  

E 5100 IU/kg, Vitamin C 6000 mg/kg, Vitamin K 410 mg/kg, Vitamin B1 400 mg/kg,Vitamin 

B2 1200 mg/kg,Vitamin B6 600 mg/kg, Vitamin B12 6 mg/kg, Niacin 6000 mg/kg, Folic Acid 

200 mg/kg, Pantothenic Acid 2000 mg/kg,Biotin 20 mg/kg; Cobalt 80 mg/kg, Copper 2000 

mg/kg,Iodine 300 mg/kg,Iron 1800 mg/kg,Manganese 16000 mg/kg,Selenium (sodium selenite, 

Microgran™ Se) 60 mg/kg and Zinc 16000 mg/kg, METHIONINE 30%, calcium carbonate, 

Methionine, Phytase enzyme, canthaxanthin. The recommended dose of use is 0.5%.   

 نوع التغذية مادة العلف 
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% زيت 4
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 السيلنيوم العضوي 

 51.00 51.00 50.30 64.30 ذرة صفراء 

 10.30 10.30 11.10 20.90 كب فول الصويا 

 19.90 19.90 19.80 2.25 جلوتين ذرة

 2.250 2.250 2.250 0.100 كولين كلوريد

 0.100 0.100 0.100 9.37 كربونات الكالسيوم

 9.36 9.37 9.34 1.47 احادي وسفات الكالسيوم 

 1.47 1.47 1.50 0.150 بيكربونات الصوديوم

 0.150 0.150 0.150 0.290 ملح الطعام

 0.290 0.290 0.290 0.125 ليسين-ل

 0.120 0.120 0.120 0.045 مثيونين -دل

 0.050 0.050 0.050 0.500 مخلوط فيتامينات ومعادن
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 0 0 4 0 زيت  صويا 

 4 4 0 0 زيت الكتان

 0.01 0 0 0 2000سيلنيوم عضوي  

 100 100 100 100 االجمالي 

 التحليل الغذائي

 11.51 11.51 11.51 11.51 الطاقة الممثلة ميجا جوال/كجم علف  

 2.95 2.94 3.00 2.33 االلياف الخام )%(

 17.0 17.0 17.0 17.0 البروتين الخام )%(

 0.85 0.85 0.85 0.85 ليسين )%( 

 0.45 0.45 0.45 0.46 ميثيونين )%(

 0.75 0.75 0.75 0.75 االحماض االمينية الكبريتية )%(

 3.8 3.8 3.8 3.8 الكالسيوم )%(

 0.45 0.45 0.45 0.45 الفوسفور المتاح )%(

 6.26 6.26 6.24 2.76 الدهن الخام )%(

 1.380 1.384 1.445 0.590 حمض االوليك

 1.870 1.875 3.410 1.344 6-اوميجا

 2.090 2.094 0.343 0.045 3-اوميجا 

 0.89 0.90 9.94 29.9  3-اوميجا :6-اوميجانسبة 

 0.500 0.300 0.300 0.300 السيلنيوم الكلي مجم/كجم

 0.200 0.0 0.0 0.0 السلينيوم العضوي مجم/كجم

 1945 1942 1676 1664 السعودىتكلفة طن العلف بالريال 
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 لبياضلدجاج ا. تاثير العالئق المعززة بزيت الصويا وزيت الكتان والسيلنيوم العضوي على الصفات اإلنتاجية ل2جدول 

 
الخطا التجربي   وع التغذيةن صفات انتاج البيض

 للمتوسطات  

الفروقات  

كونترول  المعنوية

 بدون زيت 

% زيت 4

 صويا

% زيت 4

 الكتان

% زيت 4 

 0.20الكتان +

مجم من 

السيلنيوم 

 العضوي 

الزيادة في وزن 

 الجسم،جم

b43.6 ab53.4 a56.8 b47.8 4.39 * 

متوسط معدل انتاج  

 البيض،%

70.6 71.3 72.5 74.6 2.68 NS 

 ** b59.3 a60.4 a60.6 a60.5 2.51 متوسط وزن البيضة،جم

متوسط كتلة البيض 

 اليومي،جم

b41.9 a43.1 a43.9 a45.1 1.32 * 

متوسط استهالك   

العلف اليوم، جم 

 للدجاجة

b 103.5 a 105.2 a 05.91 a 106.3 4.52 * 

 * 0.89 2.36 2.39 2.44 2.47 كفاءة تحويل الغذاء  

27/30 معدل الحيوية   27/30 28/30 29/30 --- NS 

 * c34.9 c34.2 b47.5 a63.8 3.42 الكفاءة االقتصادية

NS:  0.01، ** معنوي عند مستوي 0.05غير معنوية ، * معنوي عند مستوي. 
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. تاثير العالئق المعززة بزيت الصويا وزيت الكتان والسيلنيوم العضوي على جودة البيض3جدول   

 
الخطا التجربي   نوع التغذية صفات جودة البيض

 للمتوسطات  

 

الفروقات  

 المعنوية

 
ول رنتوك

 بدون زيت 

% زيت 4

 صويا

% زيت 4

 الكتان

% زيت الكتان 4

مجم من  0.20+

السيلنيوم 

 العضوي

النسبة المئوية للبياض 

)%( 

60.3 59.8 59.9 59.6 2.31 NS 

النسبة المئوية للصفار 

)%( 

b29.3 a30.3 a30.5 a30.2 1.32 * 

 * b 5.4 a 6.1 a 6.3 a 6.5 1.13 لون الصفار 

 ** ab45.2 a47.6 b45.2 b44.1 3.13 دليل الصفار

 * b 76.2  b79.3 ab 82.2 a 85.3 7.62 دليل هاو

النسبة المئوية للقشرة 

)%( 

10.4 a ab9.9  b 9.6 ab 10.2 0.28 ** 

 * a361 ab346 b341 358 a 15.2 ميكرومتر   سمك القشرة 

NS:  0.01، ** معنوي عند مستوي 0.05غير معنوية ، * معنوي عند مستوي. 

 
بيض. تاثير العالئق المعززة بزيت الصويا وزيت الكتان والسيلنيوم العضوي على ميتابلزم الدهون ال4جدول   

الخطا   نوع التغذية نواتج ميتابلزم الدهون 

التجربي 

 للمتوسطات  

 

الفروقات  

 المعنوية

 
كونترول 

 بدون زيت 

% زيت 4

 صويا

% زيت 4

 الكتان

% زيت 4

 0.20الكتان +

مجم من 

السيلنيوم 

 العضوي

الدهون الثالثية، 

 مل100مجم/

c359 a437 b407 b412 6.41 * 

كولسترول الدم الكلي ، 

 مل100مجم/

ab171 a181 b153 c146 5.89 * 

الكوليستيرول منخفض 

 مل100مجم/ الكثافة،

80.7 79.2 78.8 78.1 3.46 NS 

الكوليستيرول مرتفع 

 مل100الكثافة، مجم/

c38.9 b 44.7 ab49.5 a53.4 2.21 * 

الكوليستيرول منخفض جدا 

 a51.4 a57.1 c24.7 d14.5 مل100الكثافة، مجم/

1.28 *** 

 *  b2.33  ab2.72  a3.15  a3.26 0.038  دليل خفض الكولستيرول 

 * c0.482 b0.564 0.628ab a0.684  0.0081  دليل تصلب الشرايين 

 * b0.512  b0.571  a0.642  a0.675 0.031  دليل تجلط الدم

NS:  0.001* معنوي عند مستوي *، *0.05غير معنوية ، * معنوي عند مستوي. 
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 ةالعضوي على حالة مضادات االكسد . تاثير العالئق المعززة بزيت الصويا وزيت الكتان والسيلنيوم5جدول 

دالئل مضادات 

 االكسدة   

الخطا   نوع التغذية

التجربي 

 للمتوسطات  

 

الفروقات  

 المعنوية

 
كونترول 

 بدون زيت 

% زيت 4

 صويا

% زيت 4

 الكتان

% زيت 4

 0.20الكتان +

مجم من 

السيلنيوم 

 العضوي

اجمالي مضادات  

االكسدة، وحدة 

 مل100/

c417 b437 b452 a513 43.2 *** 

 ببيروكسيدات الليبيد

ثنائي ألدهيد )

( نانو المالون

  موالر/مل

c3751 b3969 a4487 b3762 286 ** 

حالة توازن 

 مضادات االكسدة

a8.99 a9.08 a9.97 b7.33 80.13 
*** 

االجسام المضادة   

 2للنيوكاسل لوج 

c4.52 b5.63  ab 5.98 a6.53 0.128 
** 

NS:  0.001معنوي عند مستوي  *، **0.01غير معنوية ، ** معنوي عند مستوي. 

 

 

  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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 عززلبيض الموالسيلنيوم العضوي على  المحتوي الغذائي ل. تاثير العالئق المعززة بزيت الصويا وزيت الكتان 6جدول 

 

 

NS:  معنوي عند  ****.0.001معنوي عند مستوي  *** .0.01، ** معنوي عند مستوي 0.05غير معنوية ، * معنوي عند مستوي

 0.0001مستوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخطا   نوع التغذية المحتوي الغذائي للبيض 

التجربي 

 للمتوسطات  
 

الفروقات  

 المعنوية

 
كونترول 

 بدون زيت 

% زيت 4

 صويا

% زيت 4 % زيت الكتان4

 0.20الكتان +

مجم من 

السيلنيوم 

 العضوي

اجمالي االحماض الدهنية 

عديدة عدم التشبع، % من 

 االحماض الدهنية

c14.4 b 16.2 a18.1 a18.3 3.51 ** 

، 3-اجمالي احماض االوميجا 

 % من االحماض الدهنية

(C18-3+20-5+22-6-

+22-5)  

c0.291 b1.13  

 

 a3.98  

(+1368%)  

a3.87 0.187 ** 

من  3-كفاءة تحويل االوميجا

 a86.4 b44.5 c26.0 c 25.9  (%)  الغذاء للبيض

3.21 *** 

كولسترول البيض، مجم/جم 

 صفار

a13.7 b12.9 bc12.6 c12.2 0.156 * 

تركيز السيلنيوم في البيض،  

 كجم بيض /مجم

c0.287 bc0.302 b0.314 a0.415 

(44.6%+) 

0.024 **** 

كفاءة تحويل السيلينيوم من 

 ab38.7 a41.2 a43.4 b35.2  (%)   الغذاء للبيض

1.76 ** 
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 بعض الصور التدعيمية والمدعمة للبحث الحالى

 

 
 

 الطيور البحثية في التجربة( تظهر 1صورة  )

 

 
 

 ( تظهر حيوية بعض الطيور البحثية2صورة )
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 ( تظهر قياس  جودة البيض من خالل قياس ارتفاع البياض لحساب وحدات هاو لجودة البياض3صورة )

 

 
 

 ( تظهر قياس  جودة البيض من خالل قياس لون الصفار باستخدام مسطرة قياس الصفار4صورة )
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 ار( تظهر قياس  جودة البيض من خالل قطر الصفار باستخدام االدمة ذات الوارنية لقياس دليل الصف5صورة )

 

 
 

 ( تظهر قيام الباحث بفصل البياض عن الصفار بواسطة قمع فصل الصفار6صورة )
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( والهافنيوم III(، االتريوم)IIIتحضير والتوصيف الطيفي والنشاط المضاد للبكتريا والفطريات لمتراكبات االسكانديوم)

(IV المرتبطة بدواء )لخاليا الكبد البشرية لمتراكب : دراسة النشاط المضاد للخاليا السرطانية الموكسيفلوكساسين

 موكسيفلوكساسين( IIIاالتريوم)

Synthesis, spectroscopic, characterizations, antibacterial and antifungal activities of 

Sc(III), Y(III), Hf(IV) moxifloxacin metallodrug complexes: Yttrium(III) complex as 

anti-cancer agent against human hepatocellular carcinoma cell lines  

*PROF.Abeer A. El-Habeeb 

ABSTRACT 

The moxifloxacin (MOX) antibiotic is a 

fourth-generation quinolone. In alkaline 

media, the chemical reactions between 

moxifloxacin hydrochloride and three 

transition metal chlorides of scandium(III), 

yttrium(III), and hafnium(IV) have been 

performed with 1:2 (M:L) molar ratio. The 

proposed structures of the prepared MOX 

complexes were assigned using 

microanalytical (elemental analysis), molar 

conductivity, (infrared, UV-Vis electronic, 

and XRD) spectra, magnetic susceptibility, 

and thermogravimetric analysis. The 

chemical formulas afforded by mentioned 

analyses can be designed as 

[Sc(MOX)2(H2O)(Cl)] (1), 

[Y(MOX)2(H2O)(Cl)]·4H2O (2) and 

[Hf(MOX)2(Cl)2]·H2O (3). The MOX drug 

ligand exhibits O,O chelation via the oxygen 

carbonyl and oxygen carboxylato groups. 

The spectroscopic analyses have been 

characterized for Sc(III), Y(III), Hf(IV) 

complexes suggesting an octahedral 

geometry. The axial position is occupied by 

coordinated H2O and Cl chelates for Sc(III) 

and Y(III) while the Hf(IV) complex has a 

two chloride chelates exhibited in the axial 

position. In vitro anti-bacterial, -fungal, and -

cancer activities of the MOX complexes 

have been reported. These new complexes 

have an anti-microbial efficient. 

Keywords: moxifloxacin; complexes; 

spectroscopic; antibacterial; antifungal; 

anticancer.  

_____ 
Research winning first place in the field of medicine and 
health in the 38th session of the Rashid Bin Humaid Award 
for Culture and Science 
*Department of Chemistry, College of Science, Princess 

Nourah bint Abdulrahman University, Riyadh  

 

 *أ.د. عبير  علي الحبيب 

 ملخص

يعد من الجيل  )MOX(  موكسيفلوكساسينالمضاد الحيوي 

من المضادات الحيوية واسعة االنتشار من عائلة الرابع 

البحث تفاعل كيميائي  . وقد اجرى في هذاالكينولونات

النقي في األوساط القاعدية مع  موكسيفلوكساسينلل

كلوريدات ثالث من الفلزات االنتقالية وهي: السكانديوم، 

) فلز:  2: 1األتريوم الثالثي والهافنيوم الرباعي بنسبة 

، حيث تكونت متراكبات صلبه تم فصلها موكسيفلوكساسين(

ركيبي للمتراكبات في صورة نقية. تم دراسة الشكل الت

المتكونة باستخدام طرق التحليل العنصري والتوصيل 

الكهربي وطيف األشعة تحت الحمراء واألشعة المرئية 

لى إوفوق البنفسجية والتحليل الحراري الوزني باإلضافة 

فحص السطح وحجم الجزيئات باستخدام الميكروسكوب 

النافذ. وبناء لكتروني إلوالميكروسكوب ا لكتروني الماسحإلا

على نتائج التحاليل السابقة وجد أن صيغ المتراكبات التي تم 

 تحضيرها هي:

[Sc(MOX)2(H2O)(Cl)]  

[Y(MOX)2(H2O)(Cl)]·4H2O  

[Hf(MOX)2(Cl)2]·H2O  

 

ن إحيث دلت النتائج العملية المدعومة بالتحاليل الطيفية ب

كليجند دوائي يرتبط مع عناصر  الموكسيفلوكساسين

السكانديوم، األتريوم الثالثي والهافنيوم الرباعي عن طريق 

 أكسجين مجموعتي الكربونيل والكربوكسيالت مكونا شكالا 

ا  ثماني السطوح. ويكتمل مجال التناسق بجزيء الماء  هندسيا

والكلوريد في متراكبات السكانديوم واألتريوم الثالثي 

في متراكب الهافنيوم الرباعي. أظهرت وأيونين كلوريد 

مع الفزات فعالية جيده ضد  الموكسيفلوكساسينمتراكبات 

كما أظهر متراكب الدواء . البكتيريا والفطريات في المختبر

ا  ن جميع أو. للسرطان مضاداا  مع فلزاألتريوم نشاطا

المتراكبات الجديدة التي تم تحضيرها في هذا البحث لها 

 .كمضادات للبكتريا والفطرياتفعالية جيده 

 

 

 

 

________ 
 38البحث الفائز بالمركز األول في مجال الطب والصحة بالدورة الـ

 لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

قسم الكيمياء ، كلية العلوم ، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ، *

 الرياض
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1. INTRODUCTION 

The need for novel therapeutic agents with fewer side effects and high selectivity is 

growing [1]. Recently, more interest has been directed to the development of new 

metal complexes containing biologically active drugs including metal-drug complexes 

with antibacterial, antifungal, and antiviral activity [2]. Numerous studies have 

confirmed that metal complexes have better activity than free drugs [3]. Complexes of 

some metal ions have shown antitumor activities [4,5] where the metallic ion 

transported from the ligand to the cancer-associated viruses is specific to release the 

anti-cancer drug at the site of the tumor [6]. The high activity of metal-drug 

complexes is associated with characteristic properties of metal ions in terms of 

diversity in the coordination numbers and oxidation states in addition to different 

geometric shapes [1]. These features lead to the formation of complexes with a high 

degree of stability and biological activity in vitro with many organic ligands [7,8]. 

Quinolones are an important group of antibacterial agents that effectively inhibit 

DNA replication and thus exhibit a wide range of activity against bacteria, parasites, 

and mycobacteria even those resistant strains [9]. They affect two important bacterial 

enzymes: topoisomerase II (DNA gyrase) and topoisomerase IV, which are the 

essential enzymes responsible for separating bacterial DNA [10,11]. The quinolones 

lead to interactions with bacterial DNA-enzymes via the formation of a ternary stable 

complex that prevents the resealing of the DNA strands and thereby inhibiting cell 

replication and repairing cell death [12,13].  

Karin Sandstrom et al. studied the interaction between norfloxacin (the first 

quinolones molecule has been discovered) and double-stranded DNA via 1H NMR. 

The results showed that the reaction does not cause specific groove attachment or 

disruption of the DNA structure which means that the effect of the drug in vivo is 

towards the DNA enzyme complex and not the naked DNA. This is fully consistent 

with previous proposals [13]. Currently, nearly all quinolones are in the form of 

fluoroquinolones and contain a fluorine atom at the 6 position and a methylpiperazine 

group at position 7 or a piperazine ring. These changes increased its effectiveness 

[2,14].  

Moxifloxacin hydrochloride is a fourth-generation fluoroquinolone hydrochloride salt. 

Moxifloxacin (MOX) was primarily developed to treat pneumonia and upper 

respiratory infections. It has an extended activity against Gram-positive and Gram-

negative bacteria [10]. 

Complexity with minerals is known to enhance biological activities of quinolone 

antibiotics [15] against Gram-positive and Gram-negative bacterial and fungal species 

indicating the presence of antimicrobial activity [16-20]. This may be due to increased 

lipid solubility leading to increased intracellular accumulation [15, 21, 22]. Several 

studies have focused on the ability of quinolone-mineral complexes to act against 

microorganisms and treat tumors [9, 23, 24]. MOX has several fold more activity 

against Staphylococci than old fluoroquinolones [25].  

We report here the synthesis of novel metal MOX complexes as therapeutic agents. 

The complexes were formed from the interaction between MOX and some transition 

metal ions such as Sc (III), Y (III), and Hf (IV) ions. The MOX complexes were 

characterized by primary analysis, spectroscopy, and thermogravimetric analysis. 

Antimicrobial evaluation of compounding compounds against bacterial and fungal 

species and anticancer properties was studied, e.g., on yttrium (III)-MOX compounds 

against human hepatocellular carcinoma (HepG-2) lines. 
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 2. EXPERIMENTAL    

2.1. Chemicals & Equipment 

Pure grade chemical materials (moxifloxacin hydrochloride (Figure 1), ScCl3, YCl3, 

and HfCl4) were received from Sigma Aldrich. The microanalytical, physical, and 

spectral measurements with corresponding models are listed in Table 1. 

 

Figure 1. Chemical structure of moxifloxacin hydrochloride (MOX). 

Table 1. Analyses and instrumentation. 

Analysis technique Instruments 

Elemental analysis Perkin Elmer, CHN 2400 

Conductance Jenway 4010 conductivity meter 

FTIR spectra Bruker FTIR Spectrophotometer 

Electronic spectra  UV2 Unicam UV/Vis Spectrophotometer 

Magnetic susceptibility Magnetic Susceptibility Balance  

Thermo gravimetric  TG/DTG–50H, Shimadzu TGA analyzer 

SEM Quanta FEG 250 equipment 

XRD X 'Pert PRO PANanalytical, with copper target 

TEM JEOL 100s microscopy 

2.2. Preparation of moxifloxacin complexes 

The Sc(III), Y(III), and Hf(IV) moxifloxacin complexes with molecular formula 

[Sc(MOX)2(H2O)(Cl)] (1), [Y(MOX)2(H2O)(Cl)] ·4H2O (2), and 

[Hf(MOX)2(Cl)2].H2O (3) were synthesized: Mixtures of 1.0 mmol of ScCl3, YCl3, 

or HfCl4 with 2.0 mmol of MOX.HCl pure drug were stirred in 25 mL of CH3OH 

solvent. The pH of the mixtures was adjusted to about 7.7–8.0 by adding a few drops 

of 0.2 M of ammonia solution and refluxed at about ∼60 oC for three hours. The 

solutions of these mixtures were reduced by leaving them for a week. The percentage 

of yellow solids for moxifloxacin complexes is 60-66% with a higher melting point 

above 300 ° C.  

2.3. Antimicrobial assessments 

Antimicrobial efficiencies of the synthesized samples were examined by a modified 

Kirby-Bauer disc diffusion method [26]. Briefly, 100 µL of the tested bacteria (G(-) 

(Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa), G(+) (Bacillus subtilis and 

Staphylococcus aureus)/fungi (Aspergillus flavus and Candida albicans) were grown 

in 10 mL of fresh media until they reached a count of approximately 108 cells/mL for 
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bacteria or 105 cells/mL for fungi [27]. Next, 100 µL of microbial suspension was 

spread onto agar plates corresponding to the broth in which they were maintained. 

Isolated colonies of each organism that might be playing a pathogenic role should be 

selected from primary agar plates and tested for susceptibility by disc diffusion 

method [28,29]. Each individual tested compound was dissolved in 10% DMSO with 

a final concentration of 100 mg/mL. An accurate volume (15 µL) of each test 

individual compounds (100 mg/mL) was aseptically added to each disc and left to dry. 

Each disc was aseptically placed on the middle of agar plate surface and left at 4 ⁰C. 

Next, 15 µL of DMSO (10%) was aseptically added to disc and used as control. 

2.4. Anti-cancer activities 

The HepG-2 human hepatocellular carcinoma cell line was from VACSERA Tissue 

Culture Unit. Chemicals included dimethyl sulfoxide (DMSO), crystal violet, and 

trypan blue (Sigma; St. Louis, MO, USA). Fetal bovine serum, Dulbecco's modified 

Eagle's medium (DMEM), RPMI-1640, HEPES buffer solution, L-glutamine, 

gentamycin, and 0.25% trypsin-EDTA were purchased from Lonza. Crystal violet 

stain (1%) was composed of 0.5% (w/v) crystal violet and 50% methanol then made 

up to volume with ddH2O and filtered through a Whatman No.1 filter paper.  

Cells were propagated in DMEM supplemented with 10% heat-inactivated fetal 

bovine serum, 1% L-glutamine, HEPES buffer, and 50 µg/mL gentamycin. All cells 

were maintained at 37 ⁰C in a humidified atmosphere with 5% CO2 and were sub-

cultured two times a week. Cytotoxicity evaluation used viability assays 

[14,15,30,31]. For cytotoxicity assays, the cells were seeded in 96-well plate at a cell 

concentration of 104 cells per well in 100 µL of growth medium. Fresh medium 

containing different concentrations of the test sample was added after 24 h of seeding. 

Serial two-fold dilutions of the tested chemical compound were added to confluent 

cell monolayers dispensed into 96-well flat-bottomed microtiter plates (Falcon, NJ, 

USA) using a multichannel pipette. The microtiter plates were incubated at 37 ⁰C in a 

humidified incubator with 5% CO2 for 48 h. Three wells were used for each 

concentration of the test sample. Control cells were incubated without test samples 

and with or without DMSO. The trace of DMSO in the wells (maximal 0.1%) was 

found to not affect the experiment. After incubation at 37 ⁰C, various concentrations 

of sample were added, and the incubation was continued for 24 h.  

The cell viability was determined via a colorimetric method. Briefly, at the end of the 

incubation period, media was aspirated, and the crystal violet solution (1%) was 

added to each well for at least 30 min. The stain was removed, and the plates were 

rinsed using tap water until all excess stain was removed. Glacial acetic acid (30%) 

was then added to all wells and mixed thoroughly, and the absorbance of the plates 

were measured after gently shaking on a microplate reader (TECAN, Inc.) using a test 

wavelength of 490 nm. All results were corrected for background absorbance detected 

in wells without added stain. Treated samples were compared with the cell control in 

the absence of the tested compounds. All experiments were carried out in triplicate. 

The cell cytotoxicity effect of each tested compound was then calculated. The optical 

density was measured with the microplate reader (SunRise, TECAN, Inc, USA) to 

determine the number of viable cells, and the percentage of viability was calculated as 

[1-(ODt/ODc)] x100% where ODt is the mean optical density of wells treated with 

the tested sample and ODc is the mean optical density of untreated cells. The relation 

between surviving cells and drug concentration is plotted to obtain the survival curve 
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of each cell line after treatment. The 50% inhibitory concentration (IC50), i.e., the 

concentration required to cause toxic effects in 50% of intact cells, was estimated 

from the dose response curve using GraphPad Prism software (San Diego, CA. USA). 

3. RESULT AND DISCUSSION 

3.1. Elemental and molar conductance data 

The microanalytical (C, H, and N) analyses agree with 1:2 (metal:ligand) molar ratio 

(Table 2). The stoichiometry and molar conductance results for the scandium(III), 

yttrium(III) and hafnium(IV) moxifloxacin complexes have been interpretated. The 

prepared complexes are insoluble in most polar solvents but soluble in common 

organic solvents as DMF and DMSO. The scandium(III), yttrium(III), and 

hafnium(IV) moxifloxacin complexes were dissolved in DMSO and showed a slightly 

low conductance (Λm = 21–28 ohm−1.cm2.mol−1). These suggest non-electrolyte 

behavior [32]. 

Table 2. The elemental analysis (%) of (C, H, and N) elements for the three 

synthesized complexes. 

Complexes Elements Calc. (%) Found (%) 

1 

C 56.10 55.03 

H 5.38 5.21 

N 9.35 9.27 

2 

C 49.69 49.81 

H 5.56 5.53 

N 8.28 8.23 

3 

C 47.22 47.00 

H 4.53 4.41 

N 7.87 7.31 

3.2. FTIR spectra 

The characteristic infrared spectral bands of the free MOX.HCl and its metal 

complexes are displayed in Figure 2 and their assignments are given in Table 3. The 

FTIR spectra of the complexes changed versus the MOX ligand. 

The mid-range at 3420 cm-1 in the MOX.HCl-specific FTIR spectrum indicates O-H 

stretching vibrations. This peak becomes wider and divided in the spectra of all 

complexes due to the presence of water molecules and the formation of hydrogen 

bonds within the molecules as inferred from preliminary analyzes and 

thermogravimetric studies [2,33]. In the case of the MOX.HCl ligand, the 

disappearance of the strong absorption band at 1707 cm-1 (assigned to the stretching 

vibration of the carboxyl group ν(COOH) [1] and the emergence of two distinct 

absorption bands around 1575-1518 and 1354-1265 cm-1) were attributed to the 

asymmetric and symmetric stretching vibrations ν(OCO) [34,35] in all complexes 

indicating the decarboxylation and the participation of the oxygen atom in the 

formation of chelates [1]. The carboxyl group can bond to metal ions in a 

monodentate, bidentate, or bridging manner. The frequency differences Δ = 

νas(COO)−νs(COO) were found to be more than 200 cm-1 indicating the 

monodentate nature of the carboxylate group [2,36,37]. 
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Figure 2. Infrared spectra of (a) MOX.HCl, (b) Sc(III) complex, (c) Y(III) complex, and (d) Hf 

complex. 

Furthermore, the absorption band at 1618 cm-1 in the free ligand spectra were 

attributed to the ketone group (pyridone stretching) that is slightly shifted to a higher 

wavenumber with increasing intensity. This confirms the involvement of this group 

during coordination in the central metal ions [38]; therefore, the metallic ion forms a 

stable six-membered ring chelate. The broad and weak intensity bands at 550-450 cm-

1 are assigned to the ν(M-O) [38]. 
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Table 3: FTIR spectral frequencies (cm-1) of MOX.HCl and its complexes. 

Assignments 
Compounds 

MOX.HCl Sc(III) Y(III) Hf(IV) 

ν(O–H)COOH  or H2O 3348 3392 3429 3460 

ν(C=O)COOH 1731 - - - 

ν(C=O) (carbonyl) + δ(H2O) 1618 1626 1625 1627 

νas(COO) - 1575 1566 1518 

νs(COO) - 1340 1354 1265 

∆ν = [νas(COO) - νs(COO)] - 235 211 253 

3.3. UV-Vis spectra 

The electronic absorption spectra of the MOX.HCl ligand and its complexes were 

measured in DMSO solvent from 200-800 nm (Figure 3). The UV-Visible spectrum 

of MOX.HCl ligand shows that the 1st absorption band at 273 nm can be attributed to 

π-π* transition of the aromatic ring [39,40]. The 2nd and 3rd absorption bands at 320 

and 393 nm can be attributed to n-π* transitions of the carbonyl and carboxylic groups 

[41,42].  

200 400 600

0.0
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A
b

s
.

l, nm

 MOX.HCl

 Sc(III)

 Y(III)
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Figure 3. UV-Vis spectra of (a) MOX.HCl, (b) Sc(III) complex, (c) Y(III) complex, and (d) Hf 

complex. 

These absorption bands are present in the electronic spectra of the synthesized 

complexes with lower shifts indicating the association of the metal-to-ligand 

complexation [43]. The new bands are present at wavelengths located in the visible 

region (420-426 nm) and can be referred to the ligand to-metal charge-transfer bands 

via the lone pair of electrons on the oxygen coordinated to the metal ions suggesting 

complex formation [44]. The MOX metal complexes have a diamagnetic geometry; 

the central metal ion has an octahedral geometry [44].  
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3.4. Thermogravimetric analysis 

The thermogravimetric analyses curves of MOX.HCl free ligand showed that it has 

thermal degradation in one sharp decomposition step from 25 to 800 oC. This step is 

attributed to the complete decomposition of MOX.HCl (found mass loss = 100.0%, 

calcd. mass loss = 100.0%) (Figure 4a, Table 4).  

The thermal degradation of Sc(III) complex (Figure 4b, Table 4) takes place in three 

degradation steps: The first decomposition step is over a range of 28-257 oC with a 

mass loss of H2O +2C5H8 + H2+N2. The second step occurs at 257-376oC with a 

mass loss 2C7H7 + 2HF +2CO+N2. The third step is 376-800oC with a mass loss 

5C2H2 + 6CO+N2+Cl. The scandium metal is the final residue and remains at 800 

oC.  

The thermal degradation of Y(III) complex (Figure 4c, Table 4) takes place in three 

degradation steps. The first decomposition step take place at 44-191 oC with a mass 

loss of 5H2O. The second step is 191-317oC with a mass loss of 12C2H2 + 2HF 

+2CO+2N2+ 6H2. The third step is at 317-800oC with a mass loss of 4C2H2 + 

6CO+N2+ Cl. The scandium metal ion with carbon atoms is the final residue and 

remains at 800 oC. 

The thermal degradation of Hf(III) complex (Figure 4d, Table 4) takes place in three 

degradation steps. The first decomposition step occurs at 30-246 oC with a mass loss 

of H2O +2C5H8 + H2+N2. The second step is 246-440oC with a mass loss of 2C7H7 

+ 2HF +2CO+N2. The third step is 440-800oC with a mass loss of 5C2H2 + 

6CO+N2+Cl2. The scandium metal is the final residue at 800 oC.  
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Figure 4. TGA curves of (a) MOX.HCl ligand and (b) Sc(III), (c) Y(III), and (d) Hf(IV) 

complexes. 

Table 4: Thermogravimetric assignments of MOX.HCl and its complexes. 

Mass 

loss/

% 

Residual species Decomposed 

assignments 

Temp.  

range/(

oC) 

Step

s 

Compou

nds 

100% - C21H24FN3O4 25-800 1st MOX.H

Cl 

95.20 Sc metal 

 

-H2O +2C5H8 + H2+N2 28-257 1st 1 

-2C7H7 + 2HF 

+2CO+N2 

257-

376 

2nd 

-5C2H2 + 6CO+N2+Cl 376-

800 

3rd 

89.98 Y metal pouted with 

carbon atoms 

- 5H2O  44-191 1st 2 

-12C2H2 + 2HF 

+2CO+2N2+ 6H2 

191-

317 

2st 

-4C2H2 + 6CO+N2+ Cl 317-

800 

3rd             

85.24 Hf metal -H2O +2C5H8 + H2+N2 30-246 1st 3 

-2C7H7 + 2HF 

+2CO+N2 

246-

440 

2nd 

-5C2H2 + 6CO+N2+Cl2 440-

800 

3rd 
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3.5. Kinetic thermodynamic parameters 

The kinetic thermodynamic parameters of the moxifloxacin complexes of Sc(III), 

Y(III), and Hf(III) were estimated based on non-isothermal thermogravimetric curves 

at heating rates of 10 °C min-1 according to the Coats-Redfern (CR) [45] and 

Horowitz-Metzger (HM) methods [46]. Kinetic thermodynamic data on activation 

energy (E*), activation entropy (S*), activation enthalpy (∆H*), and Gibbs free 

energy (∆G*) for both the CR and HM integral methods have an identical result with 

good correlation coefficients near ~0.9 (Table 5). The calculated thermodynamic 

activation parameters indicate an endothermic process related to irreversible thermal 

decomposition indicating better molecular orientation in the activated state. A higher 

value of activation energy (E*) indicates higher stability. Activation energy (E*) and 

activation entropy (S*) confirm the rate of interaction of the reactants and the 

intermolecular phase compounds. Negative values of activation entropy indicate that 

the activated complexes have a more ordered solid structure than the reactants [47].     

Table 5. Kinetic thermodynamic parameters of MOX.HCl free ligand and its 

metal complexes. 

Coats–Redfern equation 

Step

s 
Compounds 

∆G* 

(kJ mol-1) 

∆H* 

(kJ mol-

1) 

∆S* 

(J k-

1mol-1) 

E* 

(kJ mol-

1) 

r 

5.58*104 1.04*10

4 

-

1.09*10

2 

1.12*10

4 

0.99

12 

1st 

MOX.HCl 

2.30*104 4.32*10

4 

-

1.22*10

2 

4.16*10

4 

0.99

01 

2nd 1 

7.34*104 2.26*10

4 

-

1.27*10

2 

1.98*10

4 

0.99

32 

2nd 

2 

5.91*104 1.84*10

4 

-

1.19*10

2 

2.01*10

4 

0.99

15 

2nd 

3 

Horowitz Metzger equation 

Step

s 
Compounds 

∆G* 

(kJ mol-1) 

∆H* 

(kJ mol-

1) 

∆S* 

(J k-

1mol-1) 

E* 

(kJ mol-

1) 

R 

2.00*104 2.90*10

4 

-

3.01*10

2 

2.01*10

4 

0.99

53 

1st 

MOX.HCl 

3.51*104 3.99*10

4 

-

2.19*10

2 

5.61*10

4 

0.99

65 

2nd 1 

2.43*104 4.08*10

4 

-

3.34*10

2 

3.36*10

4 

0.99

04 

2nd 

2 

1.98*104 2.54*10

4 

-

2.96*10

2.37*10

4 

0.99

91 

2nd 
3 
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2 

 

 
3.6. Speculated structures of moxifloxacin complexes  

The speculated structures of [Sc(MOX)2(H2O)(Cl)] (1), [Y(MOX)2(H2O)(Cl)].4H2O 

(2), and [Hf(MOX)2(Cl)2].H2O (3) moxifloxacin complexes (Figure 5) were assigned 

according to the elemental analysis, conductance, FTIR, UV-Vis,  and TGA 

measurements. The various analyses performed in this study suggested that the 

coordination between the moxifloxacin ligand and central metal ions passes via two 

oxygen atoms (keto-O and carboxylate-O). 
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Figure 5: Speculated structures of the Sc (III), Y(III) and Hf(IV) moxifloxacin complexes 

3.7. XRD powder diffraction analysis 

XRD powder diffraction patterns were used to qualitatively determine the degree of 

crystallinity of the composite complexes. The diffraction plot (seven diffractions) 

reflects values between 20 and 80 ° (2θ°) (Figure 6) for moxifloxacin. All peaks were 

indexed with values of 2θ compared to the histogram. On comparison, the values 

reveal that there is good agreement [48] between the values of 2θ and d. The 

diffraction peaks observed at of 2θ, 23, 33, 40, 47, 52, 58, and 78 degrees were 

indexed as (110), (110), (111), (002), (211), (013), and (113), respectively, as shown 

in Fig. 6. The X-ray powder diffraction data shows identical features with moderate 

crystallization. The mean size of the composite MOX complexes for Sc(III), Y(III), 

and Hf(IV) was determined from the full width half-maximum (FWHM) of the XRD 

peaks (Fig. 6) using Scherer's equation [49]. The average grain size was calculated in 

nm. The amplitude of the peak obtained by X-ray diffraction depends on the device 

and the size of the crystals. For a very small particle size, the expansion from the 

apparatus is negligible, and the Shearer formula allows for the calculation of the 

crystal size: 

DRX = 0.9λ/ Δcosθ 

Here, 0.9 is a dimension constant of the equipment, λ is the wavelength of radiation 

corresponding of the Cu Kα, peak and θ is the Bragg’s angle. The grain size of the 

particle is < 100 nanometers. 
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Figure 6. XRD pattern of MOX complexes for the (a) Sc(III), (b) Y(III), and (c) Hf(IV). 

3.8. SEM and TEM analyses 

The SEM micrographs of the moxifloxacin HCl and its Sc(III), Y(III), and Hf(IV) 

complexes are shown in Figure 7a-d. The moxifloxacin HCl showed a small stone-

like morphology. The [Sc(MOX)2(H2O)(Cl)] complex has a spherical structure, 

[Y(MOX)2(H2O)(Cl)].4H2O is crystalline and rod-like, and [Hf(MOX)2(Cl)2].H2O 

has an irregular structure (Figure 7). The SEM micrographs of moxifloxacin metal 

complexes indicate structural modification and confirm the formation of complexes.  

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 
 

Figure 7. SEM images of (a) MOX.HCl ligand and (b) Sc(III), (c) Y(III), and (d) Hf(IV) 

complexes. 

(a) 

 
 

(b) 

 

(c) 

 

  

Figure 8. SEM images of (a) Sc(III), (b) Y(III), and (c) Hf(IV) complexes. 

TEM analysis reveals that the synthesized nanoparticles have spherical particles with 

an average diameter of < 100 nm (Figure 8). 

3.9. Biological assessments 

In vitro antibacterial and antifungal activities of the MOX complexes for the Sc(III), 

Y(III), and Hf(IV) were assessed against G(+) bacteria as Staphylococcus Aureus, 

Bacillus subtilis and G(-) bacteria as Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa and 

fungi as Candida Albicans and Aspergillus  flavus (Table 6). The results indicate that 

the scandium(III), yttrium(III), and hafnium(IV) complexes were more active against 

B. subtilis and S. aureus than free moxifloxacin ligand drug and less than tetracycline. 

The hafnium(IV) complex also has better efficiency (20 mm/mg)  against Aspergillus 

flavus fungi than standard amphotericin B drug (18 mm/mg). The yttrium(III) 
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complex has the same efficiency (19 mm/mg) as amphotericin B against Candida 

Albicans fungi. The role of metal ions in enhancing the antibacterial and antifungal 

activities of the drugs can be explained by increasing the ability of metal complexes to 

penetrate through the lipid membranes and blocking metal binding sites in the 

microorganisms [50]. 

Table 6. Antimicrobial assessments of Sc(III), Y(III), and Hf(IV) MOX 

complexes. 

Inhibition zone diameter (mm / mg sample)  

Sample Candid

a 

albican

s 

(Fungu

s) 

Aspergill

us 

flavus 

(Fungus) 

Staphylococ

cus 

aureus 

(G+) 

Pseudomo

nas      

aeruginosa 

(G-) 

Escheric

hia  coli 

(G-) 

Bacill

us 

subtili

s 

(G+) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Control: 

DMSO 

-- -- 30 34 32 34 

Tetracycli

ne 

Antibacteri

al agent 

S
ta

n
d
ar

d
 

19 18 -- -- -- -- 

Amphoteri

cin B 

Antifungal 

agent 

11.0 0.0 15 13 12 13 MOX.drug 

19 3 19 22 14 12 Sc(III) 

12 4 18 21 19 18 Y(III) 

9 20 20 13 21 21 Hf(IV) 

 

- G: Gram reaction.   Solvent: DMSO. 

 

These results show that the intercalation of the drugs with metal ions is an important 

step in improving and developing their action. Multidrug-resistant bacteria are a major 

problem, and there is an urgent need to develop new antibacterial agents. Metal-drug 

complexes can be effective against microorganisms with high resistance profiles 

[1,51,52]. 

In vitro cytotoxicity activities of the yttrium(III) complex was tested against HepG-2 

cell lines to measure IC50 (Table 7) in the presence of doxorubicin standard drug. The 

Y(III) complex has an IC50 of 57.5 μg/mL against HepG-2 cell line in comparison 

with doxorubicin standard (IC50 = 0.467 µg). We concluded that the 

[Y(MOX)2(H2O)(Cl)].4H2O complex can be an anti-tumor drug.  

The results listed in Table 7 give an impetration that Y(III) complex has a less 

anticancer activity rather than doxrubcin standard drug. Upon the above results, it can 

say that after complexation the anticancer activities are increased, and this status can 

be discussed on the basis of overtone’s concept of cell permeability and Tweedy’s 

chelation theory [53]. The efficiency of anticancer activity of the Y(III) complex can 

be assigned to the ability of penetration through the lipid membranes and blocking of 

the metal biding sites in the enzymes of microorganisms. A possible mode of action is 
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that the polarity of the metal ion is reduced because of partial sharing of its positive 

charge with the donor groups and possible π–electron delocalization over whole 

chelate ring [54]. 

Table 7. The inhibitory activities against HepG cell line for the Y(III) complex. 

 

Conc. 

ug/ml 

HEPG 
 

Ab % C Ab % C Ab % C Abs  Av Ave % C SE 

0 0.453 97.41935 0.476 102.3656 0.466 100.2151 0.465 100 1.431899 

0.1 0.424 91.1828 0.417 89.67742 0.431 92.48927 0.424 91.1828 0.812388 

1 0.362 77.84946 0.353 75.91398 0.337 72.47312 0.350667 75.41219 1.572166 

10 0.307 66.02151 0.310 66.66667 0.287 61.72043 0.301333 64.80287 1.552431 

100 0.205 44.08602 0.201 43.22581 0.197 42.36559 0.201 43.22581 0.496645 

1000 0.039 8.387097 0.039 8.387097 0.043 9.247312 0.040333 8.673835 0.286738 

 

CONCLUSIONS 

New metal complexes Sc(III), Y(III), and Hf(IV) moxifloxacin were synthesized and 

characterized by primary analysis, molar conductivity, magnetic sensitivity, UV-Vis, 

FTIR, TGA, SEM, and TEM. The spectral and analytical results confirm the 

coordination chemistry of the Sc(III), Y(III), and Hf(IV) moxifloxacin-metal 

complexes. All metal chelates were non-electrolytes. Infrared and electron 

transmission and microanalytical data suggested that the complexes have an 

octahedral geometry. Bonding acts as a bidentate in all complexes. These metal 

complexes showed antibacterial and antifungal properties against the tested 

organisms. The [Hf(MOX)2(Cl)2].H2O showed good antifungal activity compared to 

amphotericin B antifungal agent. Antibacterial activity indicates that the metal 

complexes have more biological activity than free MOX ligand. These results 

encourage more research into pharmaceutical metal complexes in medicine. The 

[Y(MOX)2(H2O)(Cl)].4H2O complex had potent cytotoxic activity with IC50 = 57.5 

μg/mL against the HepG2 cell line. 
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 خطاب الوافدات على معاوية

 -مقاربة تداولية- 

The Discourse of the Women Delegates with Muawiyah : A Pragmatic Account 

 

 د. نجاة طاهر محمد اإلبي*

 

 ملخص          

 

 من النساء )أخبار الوافداتنهض هذا البحث بدراسة 

المؤلفات  الذي يعد منعلى معاوية بن أبي سفيان( 

؛ ألنه يقدم المرأة نهجيةالتراثية الجديرة بالقراءة الم

العربية في سياق تفاعلها مع قضايا الحياة، ويكشف 

 .عن قدرتها في البالغة، واإلقناع، وإدارة الخطاب

 

قاربة تداولية وتأتي أهمية هذا البحث من كونه يقدم م

، منطلقًا من نظرية )غرايس( لخطابات الوافدات

المتمثلة باالستلزام الحواري، وتوظيف قواعده في 

استنباط الدالالت الظاهرة والمضمرة، في سياق 

 .تداولي

 

استكشاف قواعد االستلزام ويهدف البحث إلى 

ساهمت تلك الحواري التي تجلت في المدونة، وكيف 

 .استكشاف دالالت الخطاب غير المباشرةالقواعد في 

 وقد خلص البحث إلى عدٍد من النتائج، أهمها: 

 الكشف الحواري تمكنت من االستلزام  أن قواعد

عن المعاني الصريحة والضمنية في خطاب 

 .الوافدات

 اآلليات  أن الوافدات على معاوية وظفن عددًا من

 االنزياح عن المعاني هناألسلوبية، التي حققت ل

التأثير والصريحة إلى المعاني الضمنية، 

 .واإلقناع

 تنوعت تعددت المواقف الخطابية للوافدات، و

، وكان لذلك أثره في تنوع مواقع أطراف الخطاب

 آليات الخطاب، وقواعد التخاطب.

  مصطلحات البحث: خطاب، الوافدات، االستلزام

 الحواري

 

 

 

 

 

______________ 
 38دبي للدورة الـألالبحث الفائز بالمركز األول مكرر في مجال النقد ا [

 ]لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

 جامعة تعز-أستاذ اللسانيات المساعد بمركز اللغات  *

 *Dr. Najat Tahir Muhammad al-Ibbi 

 
Abstract 

 
This research tackles the study of (News of 

Muawiyah bin Abi Sufyan female visitors), which 

is considered one of the heritage books worthy of 

systematic reading. It presents the Arab woman in 

the context of her interaction with life issues, and 

reveals her ability in rhetoric, persuasion, and 

discourse management.  

 

The importance of this research comes from the 

fact that it presents a pragmatic approach to the 
discourses of women immigrants, based on the 

(Grace) theory of dialogic imperative, and the use 

of its rules to elicit apparent and implicit 

connotations, in a pragmatic context. 

 

The research aims to explore the rules of dialogical 

imperative that were manifested in the blog, and 

how those rules contributed to exploring the 

semantics of indirect discourse. The research 

comes out with the following results: 

- The rules of dialogic imperative were able to 
reveal the explicit and implicit meanings in the 

discourse of female immigrants 

- The arrivals to Muawiyah employed a number of 

stylistic mechanisms, which enabled them to move 

away from explicit meanings to implicit ones, 

influence and persuasion. 

-The discursive stances of the arrivals varied, and 

the positions of the parties to the discourse varied, 

and this had an impact on the diversity of 

discourse mechanisms and the rules of discourse. 

Key words:  discourse, immigrants, conversational 

imperative 
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 ةــقدمـم

القيم المفاهيمية والجمالية، لما يكتنزه من  ؛للدراسات اللغوية واألدبيةحقاًل خصيبًا  يزال التراث العربي يمثل ما

كفيلة بتحقيق حضوٍر متجدٍد ومثمٍر ، ومعالجتها بأدوات منهجية حديثة، اههاوالموضوعات التي يمكن استكن

 للتراث في حياتنا المعاصرة.

من المؤلفات التراثية الجديرة بالقراءة المتأنية؛ ألنه  على معاوية بن أبي سفيان( من النساء )أخبار الوافداتولعل 

خطاب ليقدم المرأة العربية في سياق تفاعلها مع قضايا الحياة، ويكشف عن قدرتها في البالغة، واإلقناع، وإدارة ا

 في أكثر المواقف حساسية، وخطورة.

منطلقًا من نظرية )غرايس( و الخطابات، تلك األخبار، أمن كونه يقدم مقاربة تداولية ل وتأتي أهمية هذا البحث

دون الدالالت الظاهرة والمضمرة، في سياق تداولي، المتمثلة باالستلزام الحواري، وتوظيف قواعده في استنباط 

تفرض هذا  دونةألن طبيعة المار هذا اإلجراء في مقاربة تلك الخطابات؛ ويأتي اختي .النصيةالبنية االقتصار على 

كما جاءت الخطابات مصبوغة بصبغة حوارية  المسلك المنهجي، فالخطابات تفصح عن أشياء، وتضمر أخرى،

 .بين النساء ومعاوية، وتارة أخرى بين النساء وجلساء معاوية   جدلية، تتنوع فيها أطراف الخطاب؛ فتارة

إنتاج وظروف  وخطاب، خاَطبٍ وم بٍ خاط  ن مالعملية التواصلية تُعنى بأطراف الخطاب ممما ال شك فيه أن و 

ق االستعمال، فتعمل بذلك ا، وتولي أهمية كبيرة للغة في نطخاطبين، كما تُعنى بمقاصد المتومالبساته الخطاب

على ردم الهوة التي يمكن أن تتشكل من عدم التفاعل بين بنية اللغة ومقاصد المتكلمين؛ أو بمعنى أصح بين 

الذي  (غرايس)وهذا ما جعلنا نؤثر قراءة المتن من منظور  للعبارات اللغوية ومقاصد المتكلمين،المعنى الحرفي 

من فكرة أن جمل اللغة تدل في أغلبها على معان صريحة وأخرى ضمنية تتحدد داللتها داخل  هينطلق في نظريت

 .)1(السياق الذي وردت فيه، وهي ما عرفت بظاهرة االستلزام الحواري

 إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: بحثويهدف ال

 ؟ وما قواعده؟الستلزام الحواريا ما 

 ما قواعد االستلزام الحواري التي تجلت في المدونة؟ 

 ؟غير المباشرةهمت تلك القواعد في استكشاف دالالت الخطاب اكيف س 

جانب البالتمهيد  يختص، تمهيدمقدمة، ويقتضي أن يتكون البحث من  لإلجابة عن تلك األسئلة فإن ذلكو

كما يقدم نبذة تعريفية عن ، إجرائيةً  ا ومفهوًما، وأدواتٍ حً االستلزام الحواري، مصطلتنظيري: فيستعرض ال

ثم ؛ لتتجلى الصورة لدى القارئ عن االستلزام الحواري من ناحية، وعن المدونة من ناحية أخرى. المدونة

، ويكشف عن دالالت تلك قواعد االستلزام الحواريالل المدونة من خيقوم بمقاربة  الذي الجانب التطبيقي

 الخطابات في سياقها التداولي.

 : وعينإلى نيمكن تقسيمها لهذه الدراسة، وهي دراسات  الدراسات السابقةويجدر بنا أن نشير إلى 

سوى دراسة لم نجد األول: الدراسات التي تناولت أخبار الوافدات من النساء على معاوية، ومن خالل التتبع 

أحمد السري، منشورة د. )قراءة في كتاب أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان(،  :واحدة بعنوان

 م. وهي قراءة من منظور تاريخي سياسي.1998، 57في مجلة دراسات يمنية، العدد 

ويمكن أن نشير إلى بعض منها، هي من الوفرة بمكان، ، واالستلزام الحواري تفَ ظ  التي وَ الثاني: الدراسات 

وأهم تلك حكمة، مأبحاث منشورة في مجالت وومعظمها رسائل علمية،  ،يالتراثالدرس السيما ما يتعلق ب

 : على سبيل المثال ال الحصر -الدراسات

ربوح، ر، إعداد الطالبة: سمية يستجاالستلزام التخاطبي وداللته في كتاب كليلة ودمنة البن المقفع، رسالة ما .1

م/ 2014جامعة محمد خيضر، بكرة، كلية اآلداب واللغات، قسم اآلداب واللغة العربية، العام الجامعي 

 م.2015
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هـ(، د. رحيم كريم علي الشريفي، مجلة العلوم 664اج عند ابن طاووس الحلي )ت جَ االستلزام الحواري والح   .2

 م.2017لعدد: األول، آذار، ، ا24اإلنسانية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، المجلد 

ا، مبدأ التعاون عند غرايس وتجليات ظهوره عند السكاكي، خروج الكالم على خالف مقتضى الظاهر نموذجً  .3

 م.2017، 32رحايمي، يوسف، مجلة الدراسات األدبية والفكرية، مركز جيل البحث العلمي، العدد: ع

رحيم كريم علي  ،هـ(، دراسة تداولية207اء )ت فر  قواعد التخاطب اللساني في معاني القرآن الكريم لل .4

، جامعة بابل، وية واإلنسانيةالشريفي، وزينب عادل محمود الش مري، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم الترب

 م.2017، نيسان، 32العدد 

 جامعة القاهرة، ، مجلة كلية دار العلوم،عبيدة، د. ذكرى القبيلياالستلزام التخاطبي في مجاز القرآن ألبي  .5

 م.2018هـ، ديسمبر 1440، ربيع ثاني 117ع

لى أبرز قواعد جد ة هذا البحث من حيث تناوله لهذه المدونة من منظور تداولي، متكئا عومن ذلك يتضح 

 االستلزام الحواري، وذلك ما نظنه إضافة علمية في هذا السياق.

 دــــالتمهي

 تناول التمهيد مدخلين اثنين هما:سي

 ،االستلزام الحواري قواعداري: المصطلح والمفهوم واالستلزام الحو أ: 

 .المدونةنبذة عن : ب 

 (القواعدالمفهوم/ و : االستلزام الحواري )المصطلحأ

 المصطلح والمفهوم  .1

قاها لمن خالل المحاضرات التي أ  ظهر هذا المصطلح  Conversational implicatureالحواري: االستلزام 

حاضرات موهي بعنوان )المنطق والتخاطب(، و، م(1967هارفارد ) رايس( في جامعةاللغوي )بول غ الفيلسوف

واراتهم قد رة "إن الناس في حمنطلقًا من فك ، (1)م( بعنوان )االفتراض المسبق واالستلزام التخاطبي(1971عام )

فجعل كل همه إيضاح  ".يقولونيقولون ما يقصدون، وقد يقصدون أكثر مما يقولون، وقد يقصدون عكس ما 

، وما )يقصد( هو ما يريد المتكلم ة)يقال( هو ما تعنيه الكلمات بقيمها اللفظي وما يقصد، فمااالختالف بين ما يقال 

فهم مراد المتكلم بما يملكه من  أن يبلغه السامع بصورة غير مباشرة معتمدًا في ذلك على قدرة السامع على

 (2).أعراف االستعمال، ووسائل االستدالل

ص مفهوم االستلزام الحواري بأنه: "عمل المعنى أو لزوم شيء عن طريق قول شيء آخر، أو قل: إنه شيء خَ لَ ويُ 

 (1)".يعنيه المتكلم، ويوحي به ويقترحه، وال يكون جزًءا مما تعنيه الجملة بصورة حرفية

يعد آلية من آليات الخطاب، حيث يقدم تفسيًرا لقدرة المتكلم على أن يعي  االستلزام الحواريعلى ذلك، فإن وبناء 

أكثر مما يقول: أي أكثر مما تؤديه العبارات المستعملة، فجملة )ناولني الكتاب من فضلك( مثاًل، المنجزة في مقام 

وهذا ما يشير إلى  (3)االلتماس، بقرينة الكلمة )من فضلك( الحقيقي وهو األمر، إلى معنىمحدد، تخرج من معناها 

  :(3)وجود جمل تحتمل تأويلين دالليين اثنين

 .تأوياًل دالليًّا يطفو على سطح الجملة، تؤشر عليه مؤشرات بنيوية 

 تأوياًل داللي ً  يطفو على سطح الجملة، وال توجد قرائن بنيوية تدل عليه.ال  ا

وهذا ما والسياق االجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي،  ،مقاصد المتكلم من خالل المقام هذه األخيرة نلمسفي و 

وهو ما  ،(4): "جل اللغات الطبيعية في بعض المقامات تدل على معنى غير محتواها القضوي"بقوله غرايس عناه

تستلزمها الجملة في سياقات مقامية ا، والتي يعرف بالقوة اإلنجازية المستلزمة، أي "القوة اإلنجازية المدركة مقاميًّ 

 (3)".معينة، وال قرائن بنيوية تدل عليها في صورة الجملة

حاول أن يضع الخطاب ضمن األسس التداولية التي  -باهتمامه بالخطاب وأصول الحوار-وعلى ذلك فإن غرايس 

فهو يؤكد أن التأويل الداللي مية المؤسسة للخطاب، أو التخاطب بالنظر إلى كل األبعاد المقا تهتم بعملية التواصل
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فالمتخاطبون  (3).إلى الشكل الظاهري لهذه العباراتر فيه فقط ظ  للعبارات في اللغات الطبيعية أمٌر متعذٌر إذا نُ 

، يستندون في خطاباتهم إلى معارفهم المشتركة، وإلى مبادئ حوارية، الهدف منها تفعيل عملية التواصل

لذلك قام غرايس بتحديد جملة من القواعد التي تنظم ؛ الحوار نشأ من أجلهوالوصول إلى تحقيق الهدف الذي 

 .(التعاونعام هو ما أطلق عليه مبدأ )أ عملية الحوار تحت مبد

  المستلزم؟ الحرفي المباشر إلى المعنى المعنىكيف يتم االنتقال من 

حرفي، كقولنا: القط فوق الحصير. واستعمال غير حرفي، كقولنا ألحد  هناك استعماالن للغة: استعمالتقدم أن 

األبناء: غرفتك مثل الزريبة. فنحن نريد أن نلفت انتباهه بأن غرفته وهي في حالة الفوضى وعدم النظافة تشبه 

: إن القائل بأن تقول لداللة غير الطبيعية، التي عرفهاوهذا المعنى هو ما عرف عند غرايس با (5).حظيرة األبقار

هذه الجملة إيقاع التأثير في  ظقصد شيئًا من خالل جملة معينة، فذلك يعني أن هذا القائل كان ينوي وهو يتلف

 (5).مخاطبه بفضل فهم هذا المخاَطب لنيته

م عناصرها إلى بعضها ويتعسر فهم معناها، فحينئذ نلجأ إلى الداللة عنى المستلزم من الجملة حين يتم ضوينتج الم

 : (12)المستلزمة لتلك الجملة وتكون عبر مراحل

 معالجة التعبير بوصفه تعبيًرا حرفيًّا. .أ

 التوصل إلى عدم حرفية داللة األلفاظ والتراكيب. .ب

 اعتماد استراتيجية تفكيكية بديلة للوصول إلى الداللة المستلزمة. .ت

( للرسالة intentionnelالقصدي )( على الطابع verbalيقول موشلر: "يتوقف نجاح عملية التواصل اللفظي )و

ا األخير بمجموعة من االستدالالت غير البرهانية، ذب، حيث يقوم هوعلى االستدالالت التي يقوم بها المخاطَ 

اعتمادًا على المبادئ العامة للتواصل، والنتيجة المحصل عليها من خالل هذه االستدالالت هي نجاح العملية 

 (7)".المتكلمالتواصلية، وموافقتها لمقاصد 

 قواعد االستلزام الحواري 

صلية، كما ، ساهمت في تحديد مبادئ الحوار، وأشكال المحادثة في العملية التواايس قواعد للتخاطبأرسى غر

والمعنى الحرفي،  ،ادئ في "إبراز القيمة التداولية للكالم، وأعطت مفهوًما جديدًا للمعنى الضمنيساهمت هذه المب

الت المقامات والسياقات التي كانت تقف في وجه التحليل المنطقي التقليدي، اولمعنى التأويل والفهم، وعالجت إشك

 (8)".توظيف نتائج العلوم المعرفية ممعالجة فتحت الباب أما

الذي تندرج تحته أربع قواعد تساهم جميعها في التعبير عن مقاصد المتكلمين،  (مبدأ التعاون)وقد سن  غرايس 

ة من قبل المتخاطبين، وهي تحدد على مَ ترَ ح  ل إليه على الفهم والتأويل، وتكون هذه القواعد مُ شريطة قدرة المرسَ 

عد "ضرورية في كل إن هذه القوا .ى المقاصدحتى يصلوا إل ؛المساهمين في الحوار ما يجب عليهم أن يفعلوه

تواصل ننتظر فيه أن يكون ناجًحا، من خالل المساهمة في تنظيم الحوار على مستويي اإلنتاج والتأويل، سواء 

 (9)تعلق األمر بالمعنى الحرفي أم بالمعنى غير الحرفي."

  cooperative principle:مبدأ التعاون

ويوجب هذا المبدأ  ،(10)الوجه الذي يقتضيه الغرض منه"وصيغة هذا المبدأ هي: "ليكن انتهاضك للتخاطب على 

ب على تحقيق الهدف المرسوم من الحديث الذي دخال فيه، وقد يكون الهدف أن يتعاون كل من المتكلم والُمخاطَ 

 (10).ا في الخطاب، أو بعد دخولهما فيهممحددًا قبل دخوله

عملية التخاطب بين المتكلمين؛ فهو يربط بين أطراف الحوار بصورة مستمرة، مما يحقق يعد هذا المبدأ أساس و

التفاهم فيما بينهم بطريقة عقلية منطقية "إنه مجموعة من القواعد التي يخضع لها المتحاورون حتى يتحقق 

، وبما في الحوارتنمو بقدر مساهمة كل طرف مساهمة فعالة بينهم ويصلوا إلى فوائد مشتركة، التواصل فيما 

هي عملية أو مسار يحكمه مبدأ  _ غرايسحسب _ حيث إن التواصل  (11)".يرونه مناسبًا في مقامات التخاطب

  (12).التعاون
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 ُ  (13)القواعد المتفرعة عن مبدأ التعاون فيما يأتي صُ خ  لَ وت

الضروري(؛ أي اجعل د أكثر من )قل ما هو ضروري بالضبط، وال تز  Maxim of quantity: قاعدة الكم .1

مساهمتك للحوار على قدر المعلومات المطلوبة ال زيادة وال نقصان، فلو سألت األم ابنها: هل نظفت أسنانك؟ 

وسكت، فقد أخل بقاعدة الكم، فهو قد أجاب عن جزء من السؤال  ،وغسلت ثيابك؟ فأجابها بأنه نظف أسنانه

 فقط، ولم يجب عن الجزء الثاني.

تقول ما ينبغي على أحسن وجه؛ أي أن تتوخى النزاهة وعلى أساس ) Maxim of quality: قاعدة الكيف .2

 ،فلو أن معلًما خاطب تلميذه بعد أن سلمه االختبار الذي أخفق فيه ؛المعلومات الكافية( أي: ليكن كالمك صادًقا

 هلة، فقد أخل بمبدأ الكيف؛ ألنه لم يكن صادقًا.ذوقال له: إن إجابتك م

)تقول أشياء مفيدة للتفاعل، أشياء لها عالقة بالمحادثة(،  Maxim of relvance: قة أو المالءمةقاعدة العال .3

: عن مستوى ابنه في مادة فلو أن والد تلميذ سأل معلم التلميذ ،كمَ ك مقابقولهم: ليناسب مقالُ  ةوهي المقصود

المعلم عن قاعدة المالءمة؛ ألن جوابه  الحساب؟ فأجابه المعلم: بأن الطالب لديه شغف بمادة التاريخ، فهنا خرج

 ا للسؤال.لم يكن مالئمً 

ك: )تتكلم بوضوح بالنبرة المالئمة(، وتعني بأن يكون كالمُ   Maxim of manner:ريقةطقاعدة الكيفية أو ال .4

 ا.ا، مرتًبا، موجزً واضحً 

وقد وجهت لنظرية غرايس العديد من االنتقادات التي ال يتسع المجال لذكرها، لعل أهمها أن غرايس اهتم فقط 

 ،يبي، واالجتماعي، والماديذالته مثل الجانببالجانب اإلخباري التبليغي للحوار، ولم يهتم بجوانب أخرى مهمة، 

خرى جمالية أوالجمالي. على الرغم من أن غرايس قد أشار إلى هذه الجوانب بقوله: "هناك أنواع شتى لقواعد 

غير  في أحاديثهم والتي قد تولد معاني واجتماعية وأخالقية، من قبيل لتكن مؤدبًا، والتي يتبعها المتحاورون

 (*14،3)".متعارف عليها

ات من المبادئ المختلفة التي قدمت لهذه النظرية تطويًرا لها على الرغم ومع ذلك فقد مثلت التعديالت واإلضاف

 من أن كل مبدأ بقواعده لم يسلم من انتقادات أيًضا.

ولعلنا نقف هنا عند مبدأ التهذيب. الذي قدمته الكوف؛ ألنه يتعالق مع مبدأ التعاون الذي قدمه غرايس، وقد 

م هذا المبدأ (15)ق التأدب"أوردت الكوف هذا المبدأ ضمن مقالتها "منط ، وصيغة هذا المبدأ "لتكن مؤدبًا" ويُلز 

المتحاورين بأن يلتزموا بضوابط التهذيب ماال يقل عن التزامهما بضوابط التبليغ؛ لتحقيق الغاية التي دخال فيها 

 :(3). ويتفرع من هذا المبدأ ثالث قواعد(3)بالحوار أو الكالم

 ال تفرض نفسك على المخاَطب. :Formality)قاعدة التعفف )أ. 

قاعدة التشكيك أو التخيير: لتجعل المخاَطب يختر  بنفسه. وتقتضي هذه القاعدة بأن يتجنب المتكلم أساليب  ب.

 التقرير، ويأخذ بأساليب االستفهام كما لو كان متشكًكا في مقاصده، بحيث يترك لمخاطبه مبادرة اتخاذ القرارات.

الود للمخاطب، والتي توجب على المتكلم أن يعامل المخاطب معاملة النظير للنظير، وال قاعدة التودد: لتظهر  ج.

 تفيد هذه المعاملة إال إذا كان المتكلم أعلى مرتبة من المستمع، أو في مرتبة مساوية له.

ين: التبليغي ويرى البعض أن )مبدأ التأدب( يفُضل )مبدأَ التعاون(، على اعتبار أن مبدأ التأدب يجمع بين الجانب

والتهذيبي في الخطاب، باإلضافة إلى أنه يتفرع إلى قواعد تنظم هذا الجانب، ويفتح باب رد التبليغ إلى 

. واألمر ال يدعو ألفضلية أي مبدأ على حساب اآلخر، وليس شرًطا أن يجتمع الجانبان التبليغي (3)التهذيب

 والتهذيبي معًا في كل موقف حواري.

نة ب.  المـــدوَّ

تستقي هذه الدراسة موضوعها من كتاب )أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان( تأليف: العباس 

 م عن1983هـ(، وقد قامت بتحقيقه: سكينة الشهابي، وصدر بطبعته األولى عام 222هـ _ 129بن بك ار الضب ي )

___________ 

 نقالً عن االستلزام الحواري في التداول اللساني*
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 تبدأ هذه األخبار وجميع ،مرأةالست عشرة  خبًرا ستة عشرهذا الكتاب  يتضمنو، ، ببيروتمؤسسة الرسالة

بقول: حدثنا، أو أخبرنا فالن...ولعل أهم تلك النسوة الالئي وفدن على معاوية هن الالتي كان لهن الدور البارز 

رضي هللا عنه  _ في معركة صفين، ممن كن يحرضن على القتال، ويثرن الحماس في نفوس المقاتلين مع علي

في أشعارهن بعد موته، أو يشحذن همم  ايبكين عليًّ  ا كثيرة، بل منهن من كنا وبالخطب البليغة أحيانً بالشعر حينً _

 .ونثرهن إخوانهن وأقاربهن للوقوف مع علي، ويدفعنهم للقتال واالستماتة معه بشعرهن

كان ن ي: أم الخير بنت الحريش، والزرقاء بنت عدي اللتمثل للوفود عليه، معاوية من استدعاهن من الوافداتو

استدعاهما من الكوفة، ومنهن من شاركن  ، فقد(16)رك على أشدهاالمعالهما مواقف صلبة مع خصمه أيام كانت 

بنت عمارة، وأم سنان بنت  في معركة صفين، ووفدن عليه بدون أن يستدعيهن، كعكرشة بنت األطش، وسودة

قدمن إليه في شكاية، أو التقى بعضهن ومن هؤالء النساء من لم يكن لهن موقف يوم صفين، وإنما  (16).خيثمة

، وسنحاول قراءة خطاب أولئك الوافدات على مصادفة في بعض محال العرب، أو استدعاهن للتسلية، والمسامرة

 معاوية من منظور تداولي يعتمد على قواعد االستلزام الحواري في الصفحات اآلتية: 

 ويةقواعد االستلزام الحواري في خطاب الوافدات على معا

إن الحوار الدائر بين معاوية والوافدات عليه يكشف مدى التفاعل بين مقاصد المتكلمين والمخاَطبين، والفروق 

ب والمخاَطب فالحوار "يمثل وسيلة فاعلة في عملية التواصل اللغوية والقاعدة ، المقامية والثقافية بين المخاط 

والمكان واألطراف الحديثية، ويعد االستجواب محاورة  األساسية للكالم، فهو محدد الهدف والموضوع والزمان

؛ إذ يكون السائل هو المسيطر، والمحدد بين طرفين، سائل ومجيب، ال يتمتعان بالحقوق نفسها والواجبات نفسها

  (7)لفحوى المحاورة ووجهتها."

 وقد ارتكز الخطاب في أخبار الوافدات على معاوية على ثالثة أطراف:

 : معاوية، وهو الطرف الثابت، والمسيطر في الموقف التخاطبي، أو المستجو ب للمرأة الوافدة. أ

 : الوافدة، وهي الطرف المتغير، والمستجَوب.ب

في  ويتمثل دورهموهم الطرف المستمع والمتفاعل، الثالث: الحاضرون في مجلس معاوية، أو المرافقين له، 

 ذكير بأقوالها يوم صفين، أو إسكات المرأة عن االسترسال في الحديث. التحريض على المرأة الوافدة بالت

الوافدات عليه وضوح المقصد في كل أحاديثه مع كل امرأة، فقد و بع الحوار الدائر بين معاويةمن تت ويبدو

بصورة كلية مع كل  لىجاستدعاهن ليسائلهن، أو يعاتبهن، أو يذكرهن بمواقفهن منه يوم صفين، فمبدأ التعاون يت

وكذلك مع الحاضرين في مجلس معاوية، والذين كانت لهم ل عام، ومع كل حديث بشكل خاص، كشالوافدات ب

واضح، وبالتالي فنجاح العملية التواصلية في هذا  مقصدإذن فالوبعض النساء.  ةمشاركات ومداخالت مع معاوي

اإلخالل بقواعد الحوار، لمواقف التخاطبية التي تم فيها األمثلة، أو ااستعراض  ويتضح ذلك منالمقام مضمونة، 

واألسباب ، أو الُمستلزَمة من معانيها الصريحة، إلى معانيها المضمرة _ السيما خطاب المرأة _وخروج الخطاب 

 التي دعت المرأة الوافدة للجوء إلى هذا النوع من الخطاب.

بكمية المعلومات الواجب تقديمها في التخاطب، وتندرج تحت هذه هذه القاعدة وترتبط : قاعدة الكماإلخالل ب :أوالا 

 القاعدة قاعدتان فرعيتان: 

 ب.اريًّا بالقدر المطلوباجعل تدخلك إخ: أ

 المطلوب. ال تجعل تدخلك اإلخباري يتجاوز القدر: ب 

تأدية المعنى المراد بلفظ، أو وهذا ما يطلق عليه في البالغة العربية بـ)المساواة(، فـ"هناك عدة تعابير تتجلى في  

وهناك  (9)ألفاظ مساوية لهذه المعاني، أو زائدة عليها لفائدة، وكل ذلك إنما تحدده مقتضيات األحوال والمقامات."

 ، منها:الكم قاعدةأمثلة عديدة تم فيها خرق 

 إليها هَ وج  وقد إليه مروان بن الحكم،  ـ وقد جاءت شاكيةً جية على معاويةدخلت أم سنان بنت خيثمة المذح" 

وقد عهدتك تشنئين قربي، وتحرضين  ،بنت خيثمة، ما أقدمك أرضنا : مرحبًا بك يافقالسؤااًل مباشًرا،  معاوية

  عدوي؟ علي  
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بعد  قالت: يا أمير المؤمنين، إن لبني عبد مناف أحالًما ظاهرةً، وأخالًقا طاهرةً، ال يجهلون بعد علٍم، وال يسفهون

لٍم، وال يعاقبون بعد عفٍو؛ وإن أولى الناس باتباع سنن آبائه أنت  (16)."ح 

ه من خالل يتبادر إلى الذهن أن أم سنان قد تجاهلت سؤال معاوية، واتجهت لمدحفحين ننظر إلى هذا الخطاب  

عن سؤاله بطريقة غير تجيبه أن بمغزى سؤاله؛ فكانت من الذكاء  قد فطنتف لك؛ذبيد أن األمر ليس ك قبيلته، مدح

لم تجب على السؤال بالقدر نفسه، وإنما باتجاه آخر، وبقدر فهي  وهي بهذا الخطاب خرقت قاعدة الكم؛ .مباشرة

 ؟ الغرض الذي ترمي إليه من هذا الخرقفما أكبر من المعلومات، 

الفائدة والزم الفائدة؛ إذ إن معاوية يعرف أن بني عبد انزاح الخبر عن وباألسلوب الخبري المؤكد، قد بدأت ل

أن المتوقع فإن  ،وليس بحاجة إلى تذكيره بذلك، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرىمناف يتصفون بهذه الصفات، 

فهمت من سؤال معاوية تلميًحا آخر، فكأنه أراد من معاوية العفو، وأن تذكر سبب مجيئها، لكنها أم سنان تطلب 

لذا جاءت  ؛ومحرضة بشعرها عليهضة له، رأنها كانت معا متيقنة منول لها: أال تخافين من عقابي؟ فهي أن يق

وأنه الشك وحكمة، ، وحلم ،سؤاله المباشر، تقريًرا لما اتصف به بنو عبد مناف من عفوٍ  ما استلزم منعإجابتها 

ة، والعفو مالحلم، والحك أوتارعلى  عزفتلقد كانت أم سنان من الذكاء بأن بالعفو والحكمة، سائر على درب آبائه 

من صفات بني أمية على الرغم مما اتصفوا به من مكانة بين القبائل؛ إذ "تمتع بنو عبد مناف بمركز الزعامة في 

هذا و (17)".للواء والندوةمكة، وكانت لهم الرئاسة عليها؛ إذ كان لهم السقاية والرفادة، ولبني عبد الدار الحجابة وا

تستطيع من خالله أن تحتفظ بكبريائها فبها عن الطلب المباشر،   نأىاألسلوب التقريري في طلب العفو المضمر ي

 وإكرام.وتنال ما ترومه من عفٍو وتدفع عن نفسها كل عقوبة محتملة، ، أمام أمير المؤمنين

المؤثرة؛ كالموازنة الصوتية بين الجمل، واستخدام  إلى ذلك حرصها على اختيار األساليب البالغيةيضاف 

)ال يجهلون بعد علم، وال يسفهون بعد حلم، وال يعاقبون  األسلوب الخبري المؤك د، والطباق بين األفعال واألسماء

بعد عفو(، جعلت الصفات الرفيعة من علم/ وحلم، وعفو أسماء داللة على ثباتها في بني أمية، وجعلت األفعال 

ضيعة )ال يجهلون، ال يسفهون، ال يعاقبون(، وهي أفعال مسبوقة بحرف النفي، داللة على عدم بعدها منهم، الو

 فهم لم يفعلوها من قبل، ولن يفعلوها من بعد.

 .وكل ذلك لتوقع تأثيًرا في نفس معاوية، ولتلقي عليه الحجة، فال مفر من اتباع نهج آبائه بالحلم، والحكمة، والعفو

أخبريني كيف كان كالمك يوم قتل عمار بن ياسر؟ ": ، قائاًل  ألم الخير بنت الحريشمعاوية سؤااًل وجه حين و

قالت: لم أكن رويته قبل، وال درسته بعد، وإنها كانت كلمات نفثهن لساني حين الصدمة، فإن أحببت أن أحدث لك 

يحفظ كالمها؟ فقال رجل من القوم: يا أمير  غيره فعلت. قال: ال أشاء، ثم التفت إلى أصحابه فقال: أيكم مقااًل 

وعليها برد زبيدي كثيف  ،ه، قال: نعم، كأني بها في ذلك اليومالمؤمنين، أنا أحفظه كحفظي سورة الحمد، قال: هات  

قت ه، وهي تقول:دالظفيرة، وهي كالفحل يه الحاشية، وهي على جمل، وبيدها سوط، منشورة ق ش  ثم  (16).." ر في ش 

  ها.يسرد خطبت

ل عمار، أي في معركة ت  يوم قُ  الخيرسرد ما قالته أم ب مباشرة الرجلأن يبدأ  -وحسب مراعاة قاعدة الكم-األصل ف 

طويلة، فكان  ألنها ؛وسرد الخطبة حيث يستوجب عليه اإليجاز،ا وهو في مجلس الخليفة، صفين، خصوصً 

بذلك  لك اليوم، مخالًفاذيصف هيئتها في  آثر أنلكنه  وذلك مقتضى سؤال معاوية، ،أن يبدأ بها مباشرة به األجدر

الكم في الحوار، ويقول هذه  عدةالذي جعل الرجل يخالف قا ضقاعدة الكم، ثم يبدأ في سرد الخطبة، فما الغر

دٌ ، بأنه بُ َزي هافقد وصف غرض يرمي إليه، المقدمة؟ ال شك أن هذا الوصف لهيئة أم الخير في ذلك اليوم له   ر 

وهو داللة على تهيؤها  زبيدي كثيف الحاشية، فكأن المرأة قد تزينت لذلك اليوم بأحسن ما عندها من لباس،

هي على جمل، قد ارتفعت به كي يراها كل المقاتلين، وبيدها سوط، تلوح به وتضفي بواسطته و واستعدادها،

ذلك اليوم، وهي كالفحل يهدر في  ، داللة على الحدث العظيم فيالضفيرةالكثير من الحماس، وهي منشورة 

 .بصوت كهدير الجملشقشقته، فهي هائجة كهيجان الجمل، تخطب في الناس 

واستعداء ؛ وكل تلك الصفات التي ذكرها كان الغرض منها، تعظيم وتهويل موقفها يوم صفين في نظر معاوية

 .المرأة ، وتشفيًا منالموقف وتوتريضفي مزيدًا من اإلثارة  وذلك ،معاوية عليها

 :وفي السياق نفسه ما ورد في خطاب آخر

 دخلت أروى بنت الحارث بن عبد المطلب على معاوية وهي عجوز كبيرة، فلما رآها، قال:"
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 رحبًا بك يا خالة، كيف كنت  بعدي؟م

قالت: بخير، كيف حالك، كيف أنت يا ابن أخي؟ لقد كفرت النعمة، وأسأت البن عمك الصحبة، وتسميت بغير 

وال من أبيك في دنيا، وال سابقة كانت لكم في اإلسالم، لكن كفرتم بما جاء  ،، وأخذت غير حقك، ال نباًل منكاسمك

فأتعس هلل منكم الجدود، وأضرع منكم الخدود، ورد الحق إلى أهله، وكانت  -صلى هللا عليه وسلم - به محمدـ

ولو كره المشركون على من ناوأه، فوثبتم علينا من  -صلى هللا عليه وسلم  -كلمتنا هي العليا، ونبينا المنصور 

ونحن أقرب إليه من حبل  -صلى هللا عليه وسلم  -ئر العرب بقرابتكم من رسول هللا بعده، واحتججتم على سا

فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون، وكان سيدنا منكم بعد نبينا ـصلى هللا  االوريد، وأحق بهذا األمر منكم، فكن

 (16)."، وغايتنا الجنة، وغايتكم الناره وسلم ـ بمنزلة هارون من موسىعلي

خالفت قاعدة الكم، فقد كان يفترض بها أن فأروى بنت الحارث لم تجب عن سؤال معاوية؟ بتعريفه بحالها، بل 

 تقف عند هذه العبارة )بخير، كيف حالك؟( وتكون بذلك ردت على سؤاله عن حالها، وسألته عن حاله، كما

، فمرة تقول: كيف حالك، هلكنها تجاوزت هذه القاعدة أوال بتكرار سؤالها عن حال، يقتضي التهذيب بالحديث

ال عالقة لها بسؤال معاوية وتتبعها بقولها: وكيف أنت يا ابن أخي؟ ثم تتجاوز هذا الكم إلى سرد معلومات كثيرة 

ليس لهم من  بني أمية عموًما، فقد اتهمتهم بأخذ مالكالت االتهامات لمعاوية خصوًصا، ووبأسلوب تقريري لها، 

عاقبهم هللا بأن أتعس منهم الجدود،  ولذلك -صلى هللا عليه وسلم _بما جاء به محمد  أمر الخالفة، واتهمتهم بالكفر

 مآلهم النار في حين مآل بني أكدت أنـثم  _صلى هللا عليه وسلم ود، ونفت قرابتهم من النبي محمد _وأضرع الخد

 هاشم الجنة. 

قواعد، قاعدة الكم بتجاوزها الحد المطلوب من المعلومات، قاعدة المالءمة، بسرد ال كلالمرأة هنا هذه لقد خرقت 

وقاعدة الكيف بسرد اتهامات بدون أدلة مؤكدة، وقاعدة الكيفية باإلطناب معلومات ال عالقة لها بسؤال معاوية، 

  تكيل له هذه االتهامات المباشرة. الحتى ب أن تراعي فيه مقام الخليفة، ومبدأ التهذيب، الذي كان يجوالتكرار، 

بنو هاشم من أحقية  عتقدهاوما ، وما وقع بين معاوية بن أبي سفيان وبين علي بن أبي طالبالسياق التاريخي إن 

إلى معاوية  يتأتعلي وبني هاشم بالخالفة، وأن معاوية قد اغتصبها منهم، جعل هذه المرأة وهي من بني هاشم 

لتوجه له مثل هذا الخطاب بدون مقدمات، وبدون سؤال وقلبها مليء بالحقد والكراهية لمعاوية وبني أمية عموًما، 

من معاوية، لقد انعكس الدور هنا فأخذت المرأة دور المستجو ب، وأصبح معاوية هو المتهم، لذا تجاوزت كل 

  .الحق المغتصب القواعد؛ العتقادها بأنها وبنو هاشم أصحاب

 سأل معاوية الزرقاء بنت عدي اليمانية:و

 ألست راكبة الجمل األحمر يوم صفين، وأنت بين الصفين توقدين الحرب، وتحضين عليها؟

 قالت: بلى

 قال فما حملك على ذلك؟

يَرٍ نَبُ ، وبُتر الذ  قالت: يا أمير المؤمنين! إنه قد مات الرأسُ  بعد األمر  ، واألمر يحدث ، والدهر ذو غ 
(16). 

ن يفترض بها أن تذكر اك إذفة لقاعد الكم؛ فهي لم تجب على السؤال بصورة مباشرة، لجاءت إجابة الزرقاء مخا

ة معاوية، والتحريض عليه، لكنها لجأت للكنايات التي تلمح له من خاللها، بالمقصود اأسباب حملها على معاد

للمعاني المباشرة، استخدمت األسلوب الخبري الموكد بـ )لقد( في  الذي تريده، والذي يفهمه معاوية بدون اللجوء

ر ت  بُ )و خليفة المسلمين،كناية عن علي  (مات الرأسـ)، فر(يَ ذو غ   هرُ ، والد  بُ نَر الذ  ت  ، وبُ قولها: )لقد مات الرأسُ 

تلمح  باألسلوب الخبري المؤكد،هاتين الكنايتين، والتقرير ، فاستعمالها لاألتباعاألصحاب وكناية عن  (بُ نَالذ  

 ةلتم أنتم بنو أمي، ونك  سيدنالمعاوية بأن اطمئن، فلم يعد هناك من ينافسك، أو يحشد الجيوش لنزالك، فقد مات 

، يمكن أن يحصل لمعاوية مناصريهر( إلى أن ما حصل لعلي ويَ ت بالكناية )والدهر ذو غ  حَ بأتباعه. ولم  

مقصودها هذا بتلميحين آخرين،  وعضدت وعدم دوام الحال من طبيعة الدهر.، ألن األحداث أيًضا ومناصريه

ر أبصر، واألمر يحدث بعد األمر(، )ومن تذك   :في قولهااإلنساني، الوضع المنفتحتان على ن اوهما الحكمت
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ر شاهدة على مالمتكررة ويرمي هذان التلميحان إلى النصح، وأخذ العبرة مما حدث لعلي، وحوادث األزمان 

   الزمان.

على معاوية، وسألها عن حالها؟ قالت: بخير. فقال حين قدمت بك ارة الهاللية ما يتصل بالقاعدة نفسها خطاب مو

يَر، من عاش كَ رك الد  لها: غي   . فقام كلٌّ من عمرو بن العاص، (16)رب ر، ومن مات قُبُ هر. قالت: كذلك هو ذو غ 

مباشرة بتذكير معاوية بأقوالها عن بني أمية، ودفاعها عن علي، ومروان بن الحكم، وسعيد بن العاص، 

. فما كان منها إال أن قالت: "يا معاوية! نبحتني كالبك، بعد أن عشي بصري، (16)والتحريض على معاوية

 (16)".وقصرت محجتي، وأنا وهللا القائلة ما قالوا، وما خفي عليك مني أكثر

ارة كان كفياًل بإيغار صدر معاوية عليها، وألن مداخالتهم كانت متتالية؛ فقد وما ذكره هؤالء من أقوال شعرية لبك

تكلم عمرو بن العاص أواًل، فمروان بن الحكم، فسعيد بن العاص؛ مما حدا بها أن تنادي معاوية بدون لقبه، وتقول 

 له:

الغاضب لمعاوية، وحسب ما تقتضيه قاعدة الكم  فبك ارة الهاللية قد وجهت كالمها ،"يا معاوية نبحتني كالبك." 

، كما فعلت أروى بنت الحارث معهم أنفسهم، فقد ردت على كل واحد كالًّ حسب كالمهكان عليها أن ترد عليهم 

لكنها انصرفت عنهم، ووجهت حديثها لمعاوية بقولها السابق  .(16)كما سيأتي منهم بما يليق به حسب وجهة نظرها

بنفي قالتهم  أن يكون رد ها عليهم أكثر إيالًما مما لو ردت عليهمبك ارة آثرت  فًا لقاعدة الكم، فقدمخالالذي يبدو 

؛ فقد تجاهلتهم من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد استخدمت التعبير دفع اتهامهم لها بالوقوف في صف علي  عليها، و

ًما لهم ولمعاوية، فقد التفتت إلى معاوية ونادته بدون لقبه داللة على استصغارها له، وعدم اعترافها يالاألكثر أ

)الكالب( إليه  لفظبإمارته للمؤمنين، واستخدمت أداة النداء )يا( رغم أنها في مجلسه، لبعده من نفسها، وأضافت 

تلك  عُ ب  ت  يطلق كالبه على كل فريسة ضعيفة؛ لذا تُ  صائدًا للفرائس،أنه ال يزيد على أن يكون  إلى)كالبك( لتشير 

 عليها هكذا. تجرأوا"بعد أن عشي بصري، وقصرت محجتي" فلو أنها ماتزال كما كانت لما  :بقولها الجملة

حت بالمشبه به، وحذفت عن النباح، فصر   كفلقد استخدمت االستعارة التصريحية، فشبهتهم بالكالب التي ال ت

لقد أدت االستعارة هنا وظيفة   أشرف منهم؟ولهم، وأن الكالب أفضل  ابعدم ذكرهم، واستحقارً  ةالمشبه رغب

باالستعارة يمكننا أن نوصل المعنى أو الفكرة بصورة أكثر فالمعنى الذي أرادت أن توصله لمعاوية وجلسائه، 

في مفهوم )سبربر، وولسن( قائمة على أن هناك أفكاًرا ال يمكن  ةرا من المعنى الصريح، إن فكرة االستعاتأثيرً 

 .(5)شدة تعقيدهاالتعبير عنها حرفيًّا بسبب 

ا   ، وتندرج تحت هذه القاعدة قاعدتان فرعيتان: )أي ال تقل ما تعتقد أنه كاذب( :الكيف قاعدةاإلخالل ب :ثانيا

  .ال تقل ما تعتقده خاطئًا: أ

  ال تقل ما ال تستطيع إثباته بدليل. :ب

 مر  معنا سؤال وإذا تأملنا خطاب الوافدات على معاوية وجدنا عددًا من الخطابات التي تجسد هذه القاعدة، فقد

 معاوية ألم الخير:

 "ل عمار بن ياسر؟ت  "أخبريني كيف كان كالمك يوم قُ  

ُ  قالت:  ُ "لم أكن رويت  أن أحدثَ  لساني حين الصدمة، فإن أحببتَ  ن  هُ ثَ فَ كانت كلمات نَه بعد، وإنها ه قبل، وال درست

  .(16)"تُ ل   غيره فعَ لك مقااًل 

سابقًا كيف أن الرجل في مجلس الخليفة قد وصف أم الخير يوم صفين، وقد سرد خطبتها الطويلة التي رأينا وقد 

على ما كان فيها من حماس كان يحفظها عن ظهر قلب، فكيف ألم الخير أن تنسى خطبتها التي كانت طويلة 

وبالتأكيد فإن معاوية ومن معه يدركون أن أم الخير لم تكن صادقة في دعواها، بأنها لم تكن قد روته  ؟!وبالغة

من قبل، ولم تذكره بعد، وأنها مجرد كلمات خرجت من لسانها إثر الصدمة، وال شك أن هيئتها يوم المعركة كما 

وأنها قد أعدت ما تريد قوله والنفسي وصفها الرجل سابقًا، تدل داللة واضحة على مدى استعدادها الجسدي، 

 !؟ا متقنًا، فكيف لها أن تنسىإعدادً 
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تعيد على مسامع الخليفة ما قالت يوم بل  ،تكون صادقة لك خالفت قاعدة الكيف التي تقتضي منها أنذفهي ب

فهي سبب هروبها من إعادة ذكرها، صفين، لكن بالعودة إلى مقتطفات من خطبتها التي سردها الرجل، نلمس 

 تقول:

"هلموا رحمكم هللا إلى اإلمام العدل، والتقي الوفي، والصديق الوصي، إنها إحٌن بدرية، وضغائن جاهلية، وأحقادٌ  

 ُ   (16.)ة، وثب بها معاوية عند الغفلة، ليدرك بها الفرصة من ثارات بني عبد شمسدي  حُ أ

الصديق الوفاء في الصحبة، فهو والتقى، و: العدل، تلك الصفات تخيرت منو، فها هي تذكر الناس بصفات علي

_  ألنه موصى ؛لتشير إلى أحقيته بالخالفة (الوصايةكما تذكر مسألة ) _صلى هللا عليه وسلم  _الوفي لرسول هللا 

ُ   _ صلى هللا عليه وسلم _من رسول هللا  _ أتباعهكما يرى  وهي تعلم ر باإلحن والثأر من يوم بدر وأحد، ك   ذَ ثم ت

مين يعرفون الخصومة القديمة بين بني أمية وبني هاشم قبل أن يظهر اإلسالم، وحين انتقل النبي أن المسل

بدر، وهو من أقبل وأصحابه بدينهم الجديد إلى المدينة، فقد أصبح أبو سفيان قائد قريش بعد أن قتل سادتها في 

ا بقتل حمزة، فبقرت بطنه، وحشي   بجيش قريش يوم أحد للثأر لقتلى بدر، وامرأته هند أم معاوية التي أغرت

ةَ ال كُف ر  إ ن ُهم  الَ أَي َماَن لَُهم  لَعَل ُهم  يَنتَُهوَن﴾تستشهد باآلية القرآنية: و .(18)والكت كبده ثم تقول:  ،12التوبة ﴿فَقَات لُوا  أَئ م 

"صبًرا معاشر المهاجرين واألنصار، قاتلوا على بصيرة من ربكم، وثبات من دينكم، وكونوا قوًما مستبصرين، 

مستنفرة، ال تدري أين يسلك بها في فجاج األرض، باعوا اآلخرة بالدنيا،  فكأني بكم وقد لقيتم أهل الشام كُحُمرٍ 

 (16)مى.."واشتروا الضاللة بالهدى، وباعوا البصيرة بالع

 وتبالغ في وصفه إلى أن تقول: ن تصل إلى وصف علي بن أبي طالب، أثم تسترسل في كالمها إلى  

ل تَ فلم يزل كذلك حتى قَ  هو مفل  ق الهام، ومكسر األصنام، صلى والناس مشركون، وأطاع والناس مخالفون.. "ها

ق به جمع هوازن؛ فيالها من وقائع ر  أهل خيبر، وفَ  لتَ م هللا به األحزاب، وقَ زَ ى أهل أحد، وهَ نَمبارزي بدر، وأف  

 (16)".زرعت في قلوب قوم نفاقًا، ورد ةٍ وشقاقا

ع عن ا، وما فيها من تحريض عليه، ودعوة لالستماتة بالدفلمؤيديهفال يخفى ما في الخطبة من كره لمعاوية و 

 بالغة وفصاحة، هي التي جعلتها تقول لمعاوية:علي مع ما في الخطبة من أساليب حجاجية إقناعية، وما فيها من 

  "." فإن أحببت أن أحدث لك مقااًل غيره فعلت

مثل هذا كفيل بأن يثير الغضب الشديد في نفس معاوية، حتى قال لها بعد سماعه له: "وهللا ما أردت بهذا  خطابو 

لت، فخوفها من عقابه جعلها ايسمع ما ق" فهي تجهل ردة فعله حين .الكالم إال قتلي، ولو قتلتك لما حرجت في ذلك

 ريه بسماع مقالة تحدثها في مجلسه.تداري حفظها لخطبتها يوم المعركة، وتحاول أن تغ

 .(16)بك منه خلَفًا""إنا لنطمع  لمعاوية: سنان بنت خيثمةأم هذه القاعدة ما نجده في خطاب اإلخالل ب ومما يعزز

 فقال رجل من جلسائه: كيف يا أمير المؤمنين وهي القائلة؟

 تعرف هاديًا مهديًّا لكَت أبا الحسين فلم تزل        بالحق   إما هَ 

 فوق الغصون  حمامةٌ قمريًّا  ك ما دعت    رب    فاذهب عليك سالمُ 

 نت وفيًّافكفًا لنا              أوصى إليك بنا لَ خَ  قد كنت بعد محمدٍ 

 ُل بعده إنسي ا نأمَ  هُ             هيهاتُ ُل بعدَ ؤم  ال خلٌَف يُ  فاليومَ 

 ، وأراد أن يبين كذبها، مستشهدًافقد استنكر الرجل الجالس في مجلس الخليفة قولها "إنا لنطمع بك منه َخلَفًا"

 :قولهابأبيات لها منها 

ُل بعدَهُ             هيهاُت نأَمُل بعده  إنسي ا فاليوَم ال خلٌَف يُؤم 

، فقد استخدمت أم سنان أنواع المؤكدات من تقديم ؛ مما يجعل المستمع يظنها كاذبةتناقض ما قالتليكشف بالدليل  

بعدم خالفة الزمان )اليوم( والنفي )ال خلٌف( واسم الفعل )هيهات( التي بمعني )بَعُدَ( والنكرة )إنسيا( التي توحي 

"إنا لنطمع بك منه خلفا"، فقد نزلته  :التوكيد في مقام معاوية بقولها أدواتتحشد وأي إنسان فضال عن معاوية، 
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ا( فً لَ وتقديم الجار والمجرور )بك( والتنكير )خَ  ( و)الم التوكيد()إن  ـوأكدت له ب لتلقي الخبر، منكرهنا منزلة ال

 .داللة على خالفته هو دون غيره

ا، فحين استشهد علي، وفجعت بموته، قالت ما قالت، جعل خطاب أم سنان يبدو متناقضً  ماإن اختالف المقام هو 

بايعوه، فهي أمام حقيقة ماثلة، فمادام وقد صار الخليفة فإنها لترجو  نمعاوية، خليفة المسلمين الذي ملكنها اآلن أما

، فإن كان علي سلفٍ  لخير   فٍ لَ خَ  خيرَ ، فاستخدمت لفظ )الطمع( داللة على الرجاء في أن يكون ا لعليأن يكون خلفً 

عد ت ما فات لقد  .لعلي، وهذا شرف عظيم له خير خلفٍ  فإنها تطمع في أن يكون معاوية ،خير خلف لرسول هللا

قالت له بكل شجاعة  اما قالت، ولم تنكره، ولم تكن متناقضة في كالمها، ومقتنعة بذلك، لذ من الماضي، ولم تنف  

 حين انتهى الرجل من سرد خطبتها: وإقرار 

ثك الشنآن في قلوب المسلمين إال  "يا أمير المؤمنين، لسان نطق، ولئن تحقق ما ظننا فحظك األوفر، وهللا ما ور 

 (16)".اا، ومن المؤمنين حبًّ هؤالء فادحض مقالتهم، وأبعد منزلتهم، فإنك إن فعلت ذلك تزدد من هللا قربً 

المؤمنين داللة على اعترافها بخالفته، وتقدم له النصح بالبعد عمن يثيرون الضغائن فمازالت تناديه بأمير  

حجة هي أقرب إلى نفسه، وهي القرب من هللا، إقناعه والتأثير عليه باستخدام  وتحاولوالفرقة بين المسلمين، 

 ما كان يعمل معاوية جهده ليناله. والحب من المسلمين، وهذا

أن يكون كالمه مفيدًا مناسبًا للقصد  خاطب: يفرض هذا المبدأ على الممةءالورود أو المال قاعدةاإلخالل بثالثاا: 

 :الخطابات اآلتية ومن األمثلة على ذلك .ك(ك مقامَ )ليناسب مقالُ 

شة بنت األطش: "وكأني أراك على عكازتك، وقد انكفأ عليك العسكران يقولون: هذه عكرشة كرقال معاوية لع

ره هللا، وجعل لنا من هذا األمر، وكان أمر هللا قدًرا أهل الشام لوال ما قد   كدت  لتؤلبين علي  بنت األطش، فإن 

 .(16)مقدوًرا"

دَ "قالت: فما حملك على ذلك؟  يَاء إ ن تُب  أَلُوا  َعن  أَش  يَن آَمنُوا  الَ تَس  يا أمير المؤمنين! يقول هللا عز وجل: ﴿يَا أَيَُّها ال ذ 

﴾لَكُم   كُم    (16)".هإعادتَ  ا ال يحبُّ إذا كره شيئً  إن اللبيبَ  ،101المائدة  تَسُؤ 

شة أن تذكر أسباب تحريضها الناس على معاوية يوم كرفسياق اإلجابة ال يتناسب مع السؤال، فكان يفترض بع

عن أسباب تحريضها أهل الشام  لمناسبة التي يفترض بها أن تجيبهوهي بذلك تخالف قاعدة الورود و اصفين، 

ألن إجابتها لن وتأدبًا مع مقامه؛ ونصيحة بالكف عن البحث عن اإلجابة؛  ،ا لهلكنها ذكرته بهذه اآلية تلميحً عليه، 

اإلجابة: األولى دينية، تتمثل باآلية  بالعدول عنمعاوية  إلقناعفاستعانت بمرجعيتين تعجبه ولن تكون مرضية له، 

 مشكلة، أو يترتب عليها حكم لسائلبب لدعو إلى عدم البحث والسؤال عن أشياء اإلجابة عنها قد تسالقرآنية التي ت

، والثانية الحكمة التي أتت بصور مؤكدة والتي استقتها من واقع الحياة، وكل هذا لغرض النصح لئال ال يعجبه

 يسمع منها ماال يعجبه. 

 لقد أشركت  عليًّا في كل دمٍ يا زرقاء!  :خطبتها يوم صفينبنت عدي بعد أن أسمعها  زرقاءللمعاوية  ومنها خطاب

ر بخير، وسر  فقالت: أحسن هللا بشارتك يا أمير المؤمنين! وأدام هللا سالمتك، مثلك من بش   سفكه.
(16)  

 بل عد ت هالفرح والسرور، هو التعبير عن على قول معاوية بإشراكها في كل دم سفكه،  الزرقاءلقد كان رد فعل 

، وال شك أن هذا الرد منها ال يتناسب مع قول معاوية الذي كان يتوقع خوفها، ألنه بشرها بشارة، ودعت له بخير

في خطابها  لكنها؛ ألن هذا يقتضي العقوبة فتقتل ويسفك دمها، في دم مسلم سفك بل جزعها من أن تكون مشاركةً 

الرؤية تشكل فكر الشيعة  حتى وإن كانت هذه، بأحقية علي بن أبي طالب بالخالفةالمؤمنة  هذا تنطلق من رؤيتها

"رؤية  وتعبر المرأة هنا عن قناعتها منطلقة من لحكم بني أمية، من ذاتها الرافضةتنطلق أيًضا و عموًما،

شارة؛ ألن الدم ا وبرأت ذلك خيرً ولذا  (19)".متجاوزة لمواضعات المرأة العربية في ميدان الممارسة السياسية

هو من الناس بالخالفة. وكل ذلك تلميح لمعاوية بأنه الذي كان على الحق، وأولى  المسفوك كان من أجل علي  

 ا ليس له.يئً لينال ش ؛سفك دم المسلمين

  عن الزبير بقوله: واألمر نفسه حين سأل معاوية أم الخير بنت الحريش

 فما تقولين في الزبير؟
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 (16)"معاوية أرجع كرجيع الثوب الصبيغ يعرك في المركن.قالت: ال تدعني يا 

رة نفسها، ابالتأكيد ال عالقة كما يبدو ظاهريًّا، لكن التأمل في سياق العب فما عالقة هذه اإلجابة بسؤال معاوية؟

لقاعدة المالءمة، أرادت  ا، يبين لنا أن هناك خرقً (16)حين سألها عن عثمان وطلحةله السابق  خطابلوعالقتها با

استخدمت أن توصل للمخاطب الغرض الذي ترمي إليه، وقد وظفت الزرقاء من أجل ذلك عددًا من اآلليات، فقد 

رج من معناه الحرفي لنداء )يا معاوية(، فالنهي هنا خفعلين إنجازيين في هذه اإلجابة، النهي )ال تدعني( وا

والمخاَطب، فال يوجه النهي لمن هو أعلى مكانة إال إن كان  بلمخاط  المباشر؛ نظًرا الختالف مكانة كل من ا

هناك غرض آخر يريد المتكلم إيصاله للمتلقي، وهو هنا التحذير، فهي تحذر معاوية من مغبة أسئلته التي 

 تستفزها، والتي ستجعلها تخرج كل ما في نفسها من أمور قد ال تعجبه.

ن الحال التي وصلت إليها، فمعاوية مازال يستفزها باألسئلة عن أهم استخدمت أم الخير هنا التشبيه لتبيو

ا وجهة نظر علي وخرجا في موقعة الجمل مع عائشة تشخصيتين طالبتا بدم عثمان، وأثرتا في الناس، ورفض

كالثوب المصبوغ، تنزل صبغته بعركه في أناء  -إن ظل على استفزازه  -فقد شبهت ما يمكن أن تقوله  ،ضد علي

 وصحة مؤكدة وموضحة للطرف األول )المشبه( ففي التشبيه يكون الطرف الثاني )المشبه به( دلياًل . الغسل

ب بذلك المشبه إلى ذهن المتلقي أكثر فأكثر، ويجليه بعد أن كان غامًضا خفيًّا من خالل نقله في صورة حسية قر  فيُ 

ينقاد لما يطرح عليه من دعوى، ويغير سلوكه وفكره  أو معنوية تقرب المسافات، وتقيم العالقات، لتجعل المتلقي

 .(20)إزاءها

واألمر كذلك في النداء، فقد استخدمت أداة النداء )يا( التي ينادى بها البعيد على الرغم من أنها في حضرته، لبعد 

، وعدم له حتقارمعاوية من نفسها، كما استخدمت االسم )معاوية( بدون ألقاب، وهو خليفة المسلمين لغرض اال

 .بموقع معاوية، أو سلطتهاعترافها 

..، وتندرج تحت هذا المبدأ قواعد اا، مرتبً موجزً ا، االخالل بقاعدة الجهة أو الكيفية )ليكن كالمك واضحً رابعًا: 

 (.كن منظًما ،تجنب الحشو ،دع اللبس )دع الغموض،أربع: 

 :رالخيم معاوية أل خطابهذه القاعدة اإلخالل باألمثلة على  نوم

 ما تقولين في عثمان؟

   .(16)قالت: وما عسيت أن أقول فيه؟ استخلفه الناس وهم راضون عنه، وقتلوه وهم له كارهون

ليس لديه خلفية عن العالقة بين الناس  أو قارئ ،فإجابتها هذه ليست واضحة، ويكتنفها الغموض ألي سامع

 .وعثمان

 دالليين:إن اإلجابة السابقة ألم الخير تحمل بعدين 

 أم الخير عن عثمان، أو عن فعل معين لعثمان، لكنها لم تصرح بذلك. ا: عدم رضأ

  عدم رغبتها استفزاز بني أُمي ة، ومنهم معاوية بالحط من قدر عثمان في حضرته. :ب

يعرف ذلك تماًما؛ لذلك كان ردها ذكيًّا  ثمان مباشرة؛ ألنها تعرف أن معاويةفهي لم تجب معاوية عن رأيها في ع

حين  ولكن -صلى هللا عليه وسلم -جدًّا؛ فلم تقل كان الناس يحبونه لفضله في اإلسالم، ولمكانته عند رسول هللا 

خالفة عثمان فقد اختصرت فترة  ولي الخالفة، ومكن بني أمية، وأغدق عليهم األموال، كرهه الناس فقتلوه.

 رد عليهاولذلك  .الكراهية ومن ثم القتل :، والثانيةاوالرض تختزل فترة االستخالف: األولىن، بعبارتين متقابلتي

إشارة إلى تلميحها بعدم قدرة عثمان على إدارة األمور، وما  (16): "هذا وهللا أصلك الذي تبنين عليه."بقوله معاوية

 .اشتهر عنه من محاباة لبني أمية في المناصب والعطايا

  قال: ،أيضا حين سألها عن رأيها في طلحة بن عبيد هللامن ذلك 

ُ  فما تقولين في طلحة؟ ُ قالت: وما عسيت أن أقول فيه؟ ا ن حيث لم يحذر، ووعده رسول هللا تي مغتيل من مأمنه، وأ

 . (16)صلى هللا عليه وسلم الجنة -
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ع علي في بدم عثمان، وقد اختلفوا م، فطلحة أحد الثالثة الذين خرجوا يطالبون إن الغموض يكتنف هذه اإلجابة

علي، وقد تعددت  ضدطريقة أخذ االنتقام لعثمان ممن قتله، وكان طلحة يوم معركة الجمل في الصف الذي يقاتل 

قد صوب إليه  نفسه الذي كان يقاتل معه في الصفوهو الروايات في مقتله، لكن أشهرها أن مروان بن الحكم 

من أم الخير تلميح بأنكم  خطاب... ففي هذا ال(18)جله، فجعله ينزف حتى الموتسهًما أصابه في جرح قديم في ر

من أكثر الناس مطالبة بدم عثمان الذي خرجتم تطالبون بقتلته؛ فهي  بالرغم من أنه كانوغدرتم به ، موهأنتم  قتلت

 تعلم تمام العلم أن معاوية يعرف ما ترمي إليه.

 كانت قد سمعت كالم علي؟ قالت: نعم. حين سأل معاوية درامية الحجونية إنو

 . (16)قال: كيف سمعته؟ قالت:" كان يجلو القلوب عن العمى، كما يجلو الزيت الطست من الصدأ"

بأنه كان يجلو القلوب عن العمى، أي أن حديثه كان له أثر في بيان الحق للناس، فله  ية كالم علتصف المخاطبَ 

لناس به، فكأنه كان يغسل تلك القلوب مما علق بها من أوهام وشكوك، قدرة كبيرة على بيان الحق، وإقناع ا

ُ قاعدة الكيفية التي تفترض أن يكون الكالم واضًحاوالتفسير الحرفي لهذا التشبيه يخالف  ، جلى القلوب؛ إذ كيف ت

 ومقنعًا،ا ؟ ولماذا لم ترد مباشرة بأن حديثه كان مؤثرً ا عالقة الطست، والصدأ بكالم عليوم ؟وهل تعمى

 ؟وموضًحا للحق

، ومن معه على الحق، ويأتي جمال األنها تعرف أن معاوية يعي مقصدها، بأن عليًّ  ؛ةاعدخرقت هذه الق قدل 

ذا التشبيه بشيء التشبيه من التجسيم؛ إذ جعلت القلوب أوعية تغسل، وتنظف من صدأ الظنون واألوهام، وتمثل له

فإلى جانب كون التشبيه  .أو يدعك بالزيت، فإنه يزيل الصدأ ،يجلىحين  الصدئالطست  وهوحسي من الواقع، 

يضفي زخرًفا وجمااًل في الخطاب، فإنه يمثل قيمة كبيرة في الحجاج واإلقناع؛ ألنه يقرب المسافات بين المعاني 

 ،إلى معاويةالمجردة والمحسوسة، والمرأة في خطابها لمعاوية أرادت من هذا التشبيه إيصال المعنى الذي أرادته 

 وهو جمال كالم علي بن أبي طالب، وتأثيره في القلوب، إضافة إلى بيان الحقائق وتوضيحها للناس.  

 )لتكن مؤدبًا( :خامساا: اإلخالل بمبدأ التأدب

، والمبادرة لمتبادلامن االحترام  على مستًوى كبيرٍ وأحاديثهم يقتضي هذا المبدأ أن يكون الناس في حواراتهم 

  لالعتذار عند الخطأ.

وعودًا على بدء، فإن الحوار في أغلبه كان بين معاوية والمرأة، وكان هناك جلساء معاوية، أو مرافقوه، وكانوا 

يستمعون للحوار، ويتفاعلون معه، ويشاركون في بعض المواقف؛ ولهذا فالحوار وهو ظاهرة يتضمن عناصر 

، التفاعل، الذي يكون بين المشاركين فيما بينهم من جهة، وبين مهمة في إجرائه، ومن العناصر التي يتضمنها

 ً اإلشراك في االهتمامات،  المشاركين والمتتبعين من جهة ثانية، وال يعني التفاعل حصول اإلقناع، وإنما أيضا

ية تقوم بين تخاطبية تفاعلممارسة " –أي الحوار  -وهو  .(21)وإدراك األنساق التأويلية، والتقويمية، والتفاعل معها

 (3)ذوات متكلمة وأخرى مستمعة، محكومة باالنتماء إلى المجموعة اللغوية نفسها."

ب ومخ وال شك  الذين اَطب/مخاَطبين، أن التفاعل في الخطاب يستدعي وجود المشاركين في الخطاب، من مخاط 

فيها عدة أشخاص هم المعنيون ، فالتفاعل يحدد بأنه "سلسلة من األحداث يكون التخاطبأدوار كنهم تبادل يم

  .(22)بوصفهم فاعلين غير متزامنين أو متزامنين"

وجدنا أن موقفهم من  الرحلة في ومن خالل تَتَبُع مشاركة أولئك الحاضرين في مجلس معاوية أو المرافقين له

فقد كانوا خطاباتهم ضدها؛  موقفًا سلبيًّا، أو باألصح معاديًا لها؛ ولهذا جاءت –السيما الوافدة المعارضة  -المرأة 

يداخلون بتذكير معاوية بأقوال النساء يوم صفين، وتحريضهن على معاوية، ووقوفهن في صف عدوه، مما 

يضفي مزيدًا من االستفزاز للمرأة، ومزيدًا من الغيض لمعاوية وبالتالي مزيدًا من اإلثارة في المجلس. وقد يقوم 

المرأة، فتقوم هي بكيل الكثير من الشتائم والسباب، وهذا يخالف مبدأ أحد المشاركين أو مجموعة منهم بشتم 

األمثلة على هذا اإلخالل بهذا المبدأ أبرز التهذيب الذي يقتضي مراعاة االحترام والتهذيب بين المتخاطبين، ومن 

 موقفان:  

 قالت: بخير، كيف أنت يااألول: حين دخلت أروى بنت الحارث بن عبد المطلب على معاوية، فسألها عن حالها، ف

النعمة،  ، ومن بني أمية، ومما قالت: " لقد كفرتهبن أخي؟ ثم بدأت بتوجيه العتاب، ثم اللوم، ثم السخرية منا
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وأسأت البن عمك الصحبة، وتسميت بغير اسمك، وأخذت غير حقك، ال نباًل منك، وال من أبيك، وال سابقة كانت 

   (16)إلخ" لكم في اإلسالم..

 قال: إال أنإزاء هذا الخطاب الموجه للخليفة،  كان من عمرو بن العاصفما 

كفى أيتها العجوز، وغضي طرفك، وأقصري من شر لفظك، فإنه أمير المؤمنين". فردت عليه بقولها: "إيه " 

احتكم فيك بن النفيرة، فوهللا لعهدي بأمك بأبيات مكة، وهي باكية من الخطيئة من كل عبد لنا عاهر، ولقد ا عنك يا

 .  (16)خمسة من قريش، كلهم يدعيك ابنه، وغلب عليك جزار قريش"

 وهذا الكالم من المخاطبة جعل سعيد بن العاص يصرخ في وجهها:

"أيتها العجوز الضالة! أقصري من قولك مع ذهاب عقلك، إنه ال يجوز شهادتك وحدك" فردت عليه قائلة:  

 .(16)عاك"ا، فإن أباك قد راودها فاد  بغي   بن الباغية تتكلم، وأمك أشهرا "وأنت يا

يتدخل لمروان بن الحكم استدعت بن العاص، وسعيد بن العاص،  وأخالقية لكل من عمر هذه االتهامات الالو

 ا إياها بقوله:موقفً 

 "كفى أيتها المرأة، واقصدي لما جئت  له". فقالت له:  

ببشر مولى الحارث بن َكلَدَة منك بالحكم بن أبي العاص... فسل  ووهللا ألنت أشبه "وأنت يا ابن الزرقاء! تتكلم؟ 

  .(16)ا أخبرتك به أمك فإنها تعلمك ذلكعم

م لغير آبائهم المعروفين، فهي بذلك ترمي أمهاتهم بالخطيئة، وقد هُ ت  بَ سَ لقد قدحت هذه المرأة بأنساب هؤالء، ونَ

اتجاوزت هذه المرأة  في خطابها مع  هذا المبدأ خرقت، فالمرأة التهذيب هو مبدأوالتخاطب،  من مبادئ مبدأً مهمًّ

في مجلسه، وهم من كبراء قريش ووجهائها، ولم تراع  توجيهات الشرع،  ومع الحاضرينمقام خليفة المسلمين، 

 .ك أربعة شهودالذي يحرم القذف بالزنا إن لم يكن هنا

ناديها بالعجوز، واآلخر بالعجوز المرأة، فالبعض يأن المشاركين قد خرقوا هذه القاعدة في خطابهم مع ونلحظ 

، وبين الثالثة ومع جلسائه من جهةسن ها، فعدم االحترام متبادل بين المرأة مع معاوية  لضالة، ولم يراع  ا

 من جهة أخرى. المشاركين والمرأة

ه الكبار، فمن خالل اسمها إن النظر للسياقات المختلفة لهذا الموقف، يبين لنا سبب التحامل على معاوية وجلسائ

ائر العرب بقرابتكم واحتججتم على س".. وقد قالت لمعاوية:  بني هاشم،يتبين أنها من بني عبد المطلب، يعني من 

ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وأحق بهذا األمر منكم، فكنا فيكم بمنزلة  -صلى هللا عليه وسلم  -من رسول هللا

بني إسرائيل في آل فرعون، وكان سيدنا منكم بعد نبينا، بمنزلة هارون من موسى، وغايتنا الجنة، وغايتكم 

 (16)."النار

بيت، ووقف ضد علي ـترى أن معاوية اغتصب الخالفة، وهي من حق آل ال -كغيرها من بني هاشم –فهي بذلك  

 . ةالشديدبلهجته ابن عم رسول هللا وزوج ابنته، فلذلك وجهت له ذلك الخطاب 

وأما الثالثة اآلخرون، فقد كان لكل منهم موقف مناوئ لعلي، ووقفوا مع معاوية وناصروه، وهاهم اآلن في 

ال أن ردت لكل واحد منهم بما مجلسه، يخاطبونها بالعجوز، والشريرة، والضالة، وذهاب العقل، فما كان منها إ

 *.لتشفي غليلها منهم ه؛يستحق ى أنهتر

__________ 

إن صحت هذه الرواية عن أروى بنت الحارث، وهي بنت عم رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وهؤالء الثالثة وهم من أصحابه ـ  *

هذا السباب والشتم والسخرية والسخرية واالستهزاء، والقذف. فهي عليه الصالة والسالم ـ فإنه من غير المقبول أبدًا أن يصدر عنهم مثل 

يَن آَمنُوا اَل يَس َخر   ٍم ليست من صفات المسلم، وال يليق بالمسلم العادي فكيف بالصحابة وآال البيت، قال تعالى: ﴿يَا أَيَُّها ال ذ  ن قَو   قَوٌم م  

ُهم  َواَل ن َساء  ن  س  َعَسى أَن يَكُونُوا َخي راً م   َل قَاب  ب ئ َس اال  ُزوا أَنفَُسكُم  َواَل تَنَابَُزوا ب األ  ن ُهن  َواَل تَل م  ن ن  َساء عَسَى أَن يَكُن  َخي راً م   ُم ال فُسُوُق بَع دَ م  

لَئ َك هُمُ الظ ال ُموَن﴾ يَمان  َوَمن ل م  يَتُب  فَأُو   11الحجرات اإل  
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موقف أروى بنت الحارث )الموقف السابق( مع اختالف مقام  كبيرٍ  إلى حدٍ  موقف يشبهفهو الثاني: أما الموقف  

الحوار، فقد اشتهرت أخت لعبد هللا بن عامر بن ربيعة ببذاءة اللسان، وقد كان عبد هللا هذا حذر معاوية منها حين 

جأ بالمرأة وقد بلغت ا.. فما كان من معاوية إال أن جعل من يحفظه منها، وخرج إلى الناس وتفاأراد الركوب يومً 

موكبه، فجاءته شاكية من أخيها، وأخذت بلجام بغلته، فقالت: "يا أمير المؤمنين! أعني على شبه البغل، الذي لم 

. فأقبلت على (16)فاعترضها الضحاك بن قيس، فقال: اسكتي يا عدوة هللا وهي تقصد أخاها. يشبه أباه وال أمه!

ا تعرفينه؟ قالت: ال، فمن هو؟ قال: الضحاك بن قيس الفهري. مَ هذا؟ قال: أوَ  معاوية وقالت: يا أمير المؤمنين من

  فضحكت، ثم قالت: غير كثير وال طيب، هذا يقول فيه الشاعر:

 قصيُر القميص  فاحٌش عند بيته    وشرُّ قريٍش في قريٍش ُمَرك با

ا تعرفينه؟ مَ : من هذا؟ فقال: أوَ نالمؤمني فاعترضها مروان بن الحكم، فقال: اسكتي يا عدوة هللا. فقالت: يا أمير

 لي. قالت: ال، فمن هو؟ قال: مروان بن الحكم قالت: غير كثير وال طيب، أما وهللا لو كانت أمك قرشية لََحميتَ 

نالحظ هنا أن مداخالت الضحاك ومروان بن الحكم، كانت إلسكات المرأة بذيئة اللسان، التي كالت السب والشتم 

لهما، ولم تراع  مقام أمير المؤمنين كما تناديه، فقد خرجت عن مبدأ التأدب والتهذيب في الحوار، حتى  ألخيها ثم

، فكأن الخطابين  في إن كان السياق يبين أن هذه المرأة غاضبة من أخيها، وغضبها أيضا قد انصب على المداخلَ 

الحل من قبله، لكن مداخالتهم ضيعت اعتراضهما سيضيع عليها فرصة الشكوى لمعاوية، وفرصة حصولها على 

عليها الفرصة بدليل أن معاوية بعد شتمها لهما قد ضرب على سرج فرسه، ثم قال: قولي جعلني هللا فداك، ال كنت 

 . (16)الهم اليوم رابعً 

 الخاتمة

 :التي توصل إليها البحث جملة من النتائج نستعرضوختاًما 

  عن المعاني الصريحة والضمنية في خطاب الوافدات على معاوية بن أتاحت قواعد االستلزام الحواري الكشف

 أبي سفيان.

 وية عن اإلجابات الصريحة أو المباشرة لمعاوية في أغلب األحيانامع مع احادت المرأة السياسية في حواره، 

 ورته.طوخللمعاني غير المباشرة؛ مراعاة لمقام الخليفة، ولحساسية الموقف، ولجأت 

 أة العديد من اآلليات األسلوبية، التي حققت لها االنزياح عن المعاني الصريحة إلى المعاني استخدمت المر

 .، والنداء، واألمر، والنهيالضمنية، وحققت إلى جانب ذلك التأثير واإلقناع، كالتشبيه، واالستعارة، والكناية

 لكم؛ وجاءت بأساليب مختلفة، تعددت وتنوعت المواقف الخطابية التي خرقت فيها المرأة الوافدة قاعدة ا

كاألسلوب الخبري، والكناية، والتشبيه، واالستعارة، والتوكيد، والنداء؛ ألن المرأة الوافدة احتاجت لمزيد من 

 التعبير، ومزيد من الوقت، لتنفس عما يعتمل في نفسها من حسرات على علي، ومن بغض وحقد على معاوية.

  معاوية باستخدام االستلزام الحواري إلى حد كبير.ل بالخطاب المباشر ةالمواجهآثرت الكثير من النساء عدم 

  تنوعت مواقع وأدوار أطراف الخطاب في المدونة بين موقع السلطة الذي يوجه األسئلة ويستجوب النساء، ويمثله

الخليفة، بعضهم ب من الرعية وتمثله الوافدة وغيرها. وبين الحاضرين في مجلس معاوية، وبين موقع المستجوَ 

 أشعارها وخطبها.بر يذكالتلهم مكانة في قريش، والبعض اآلخر مجهول، تمثل دورهم بالتحريض على النساء، و

  كشفت ردود أفعال معاوية إزاء إجابات النساء عن الحكمة والحلم والعفو، والعطاء، وهذه الصفات تتناسب مع ما

 اص.عرف عن بني أمية بشكل عام، وعن معاوية بشكل خ

  ،استخدمت المرأة في ردودها على المشاركين في مجلس معاوية المعاني الصريحة؛ الستنكارها ردودهم

 وغضبها منهم، وعدم اهتمامها بشأنهم.

  اتضح مبدأ التعاون في كل مسارات الحديث بين جميع األطراف، وهذا ساهم في وضوح الهدف من الحوار

 وتحقيقه بنجاح.
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